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 ארנ#ניז*ציע איגדוסםריעאע אן םארםירם ן
 וועא־• שם^רקססע די םיאײכט איז װעאכע

 —געײארעז באשאפמן איז עם װען איז נע
 ׳ . אאייענס. טריפעא דער

הערפערשאפט דיזע אין  וױרהאיכער דער םיט מאכען צו באגןאנם
 אונטערדרײ צו סםראשעק װאס געפאהר

 םרײהײט. םים שמעקט װאס אאעס קען
 געאד־ אפעריקאנער אוםגעאומםערמער דער
 סאך םאר׳ן דערשראקעז זיןי האט זאגן

 או*סגעשפרייט זיף האט װאם ציאאיזם
 אײ״ קאנטראאירענדיג אײראפא, איבער

 געאד־ דער שטאאטען; און אענדער נעע
T אונז־ער און צױושעט זיף האט זאק B 

 נימ טאר באװעבונג ארבײטער גרעסױוע
 אין װארם איהר זאגען צו פארפעדזאען

םאמענט. איצטינען דעם
 דער געמאכט שױן האט אנפאנג אן

 ױנ־ םאריערס דער םון באארד דזשאינט
 געבען צו באשאאסען האם װעאכער יאן,
 צו איז עס און םאנד, צום דאאאר 500

 די םון באארדם דזשאינט די אז האםען,
 א געבען װעאען אינדוםטריען גרעסערע

סןי׳םעהר.
אט?רי־ אין ארבײטער אאע צװישען

 רעאק־ אאע די אהכעיס צו אויח װי הא,
ײ א וועהעז גענומען האמ ציאנעדען,  נ

 אא?ט קאאסעךבאװאוסטזײן דאס וױנטעא.
 װי שסארקער םף א םױזאען דא איצט זיןי

םריהער. װען אירגענד
 א געװארעז איז יקרות גרויםער דער

 םענ־ סאציאאיזם. םאר׳ן אגיטאטאר גוטער
 און אמת דעם אײנזעהן אן הויבען שען
 מאסען די םון גײסט רעבעאירענדער דער

 דאח* דאס זייף*. םארשפרײט און וואססט
 נײעם און כוחות םרישע צוגעבען »אע&ען

 רעאתצי*־ אאע צושטעאען זיך.געגען פוט
פאר&אאגונגען. נערע

 באװעגונג ארבײטמר גאנצע די זאא
 איי״ דער םון רוןי דעם אױןי אפרופען־ זיף

 דעד נעגען האםןי איז קאמיטע, ױניאן באד
 םארצױגעז ניט טאר זאף .די רעאלוציע

 האי שוין םען דארח געאד דאס װערען.
 םאנד דעם םאר געשאםעךװערען זאא בען.
 ארבײ־ די םון סיי און ױניאנס די םון סײ

שעפער. די אין טער
 װאס דעם מיט ענדיגען װיאען מיר

 שויז איהר האט אנגעםאנגען: האב^ן מיר
 דא־ טויזענד 100 דעם םאד עפעס געטאן

 רעאקציע? די באסעםםען צו פאגד לער
. גצײף עס טוט ניט, אויב

 ױניאז אײבאר דער פון נאמען אין
קאנםערעגץ, דעפענס

טרעזשורער. בארא^, אב.

 ױניאן אייבאר דער פון אפיעל חןר
 אין געוועז נעדרוקט איז װאם קאםיטע,

 פאר גערעדט האט גערעכטינ?ײט/״ חנר
 דארםען ױניאנס אונזערע א^ײן. 1%ז

 םינסטע־ אלע געגען באװעגונג א מאםען
 נים םאר עס רעאקציע. דער םון כוחות חו

 םינסטערמ איצע די דאס ווערען חנראאזען
 װאס פאאיטישענס פארשידענע די טחות,

 ״קאנטרי־ אלס אדווערטײזען צו זיד זוכען
 דער איבער טריאוםםירען זאאען ^טער״

 םארטײ םאציאאיסטישע די סקול, רענד
 אינסםיטוציעס, פרײע אנדערע אאע און

 ײי־ רעאקציאנערעז פינסטערע די וועאכע
 אנגריף אוםזיסטער דעד םאכען. חרוב \9ל

 םוז אמעריהא אין געדאנה פרײען אוים׳ן
ווערען. אפגעשםעאט

 םרײהײטס״ דעם אט טאכען צו אום
 פינ־ געזינדעצ גאנצע דאס געגען קאםפײן
 מכאוםרשט׳- די דעאחציאנעחנז, סטערע

 האבען, טען דארף רעטער״, ״קאנםיי דיגע
 אננעװיזען, װערט אויםרוף דעם אין \וי

 נעםען דאריבער זאא געלד. סך א און געאד
 עס זײםען. אאע םון נעלט טיט שטראמען

 גע־ צװעק הייאיגעז דעם פאר דארף
 די-שעפער. אין קאלעסשאנם װערען סאכט
 שע־ אלע םון שאם־טשערלײט די זאאען

 דער םון איסטען סובסהריפשאן נעמען §ער
 און קאםיטע״ קאנםערענץ ױניאן *אײבאר

ײ אויף  בײ שעפער. די אין געאט זאםלען ז
 פון אידעאל דער איז ארבײטער אעזערע

 טײער און הײליג געװעז אימער לרײהײט
ײ און די דעראאזען ניט זיכער װעאען ז

סדיזןדססירזןץ, כימ-ס װייױ*ע17
 די דאס פאקט באװאזסטער א איז עס

 םארפאל־ אנדערע אלע און קאסיטע אוסק
 אטעריקא אין געדאנק םרײען םון׳ם גער

 אלע אויפמערקזאם גאנץ נאןי סאאגען
 זיף געטאכט, װערען װאס באװעגונגען

ײ געגען  מעהר װאס און םארטײדיגען צו ז
 שנע־ װאס און ארײניזוםעןי װעט עס געא?ז
 םאר׳ן ארײנקוםען, װעט געאט דאס אער
 שנעאער אאץ #פאנד דאאער טויזענד 100

ײ וחואען ײ אז אײנזעהן םוזען ז  האבען ז
 ארבײ־ גאנצער מיט אנגעםאנגען זיך

ײ װעט דאס און באײעגונג טער  זיכעד ז
אפהענטינ. אביסעא םאכעז
קאםי־ קאנסערענץ ױניאז אײבאר די

 חנדנעסוחד אקטיװ. גאנץ זײן װעט סע
 -דזשאינט אאע צו װערעז געשיקט אען

ײ ארגאניזאציאגען, אאקאא און נאארדס ז

 טיד האבען
 טראנספארם םויזענד הונדערמ דריי די

 םארמינ״ פאר .םארבונדעז זיד ארבײםער
 5 די םיט !װיעסען, אגרעסיװע און דיגונגס

 און אדבײטער רײאראוד טויזענד הונדערט
 גאוי״ םיר פײנערם. טויזענד הונדערט 18

 בא״ צו זיך םאיכט אונזער איז עס אז בעז,
 מאכט אונזער אין סיםעא יעדען םיט נוצען

 אינ״ די געגען קאםן״ אין ?יך שטעאען צו
 זײן און האפיטאאיזם םון סטיטוציאנעז

ארבײטער. די איבער הערשאפט
 נעװידטעט זיך םיר האב^ז איצט ביז

 איניי און עהאנאםישע צו אױסשאיסאיך
 דרינ״ אבער־ באויז, פראגען דוסטריעאע

 ענכד זײנעז װעאכע אוםשטנעדעז נענדע
ײ אין װעאט־סריעג דעם דורך שטאנען  זי

 םעהר אונז םון פאדערען נאכםאאגעז, נע
 ארבײט אונזער באטראכטעז צו םעהר און
טpגאנצ דער אין ט פאאיטיש ^ײ גו  »זוי,
 קאאסענבאײאוס״• יעדער אינדוסטריעא. \וי

 מעדור םיהרט ארבײטער, די םיז טאט טער
 ״םאט פאאיטישער א װערען צו מעהר און
 צוטיי״ א ציהען קאנעז נארען באויז און

 און אינדוסטריעאע צוױשען איניע אענדע
אהציאן. פאאיטישע

שטע• אאײענס טריפעא דעם םון ״סיר
 רעגירונגס די געגעז טאג צו ד.י>נם זיןי אען

 ״קאנסקריםשאן אויםהאאטען אין פאאיסי
 רוסאאנד אין ארײנםישונג מיאיטערישע

טרײד• איז ארײנטישונג סיאיטערישע און

 ענגלי־ די םון פרעדדענט פון׳ם
ארבײטער ריילראוד שע —

 הערצ־ םײן איבערגעבען אײך <ויא איך
 ים• אטאאנטישען דעם איבער גרוס איכען

 ארגא־ נוט זײט איהר אז םארשטעה איך
 ױניא־נס, קרעפטיגע שטארקע, אין ניזירט

 ניט דורכצופיהרען מאכט האט אייהר אז
 אר־ די פאר קאנדיציאנען שאעכטע קײן

 ניט זיר באנוצט איהר אבער בײטער,
 אײערע םון םאבט דער מיט אםיציעא
 בירגעראיכע אײעחג באשיצען צו ױניאנס
 אומשטענדען, די ניט װײם איף רעכטע.
 באוחמונג, אײער ־ארום רינגאען װעאכע

 באקענען אײף וועאען אבער װאאט איך
 ״נעשא־ דער םון שטאנדפונקט דעם מיט
אך רײאװ^מענס נאא ענגאאנד. פון ױני

 אינדוסטריעאער דער אין גאויבען מיר
 ארגאניזי־ מיר ארגאניזאציע. פון םארמע

 אויף אינדזשין, אוים׳ן ארבײטער די רען
 דע־ <!עסטארי און שאם אין טרעקם, די

 םיר רײאראודם. די םון פארטמענטס
 מאכט אינדוסטריעאע אונזער אז גאויבען״

 און םארבעסערען צו װערען באנוצט זאא
 נאר װאו אינטערעסען אונזערע באשיצען

ײ  אינ״ אונזער אין געסטראשעט, װערעז ז
 אעבען. בירגעראיכען אדער דוםטריעאען

םאר מעהר אמת׳עז אין מײנט םרײהײט
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אינ״ םון קאטיטע עדױקײשאנאא די
 אאע שוין מאכט אינטערנעשאנאא זער

 עדיױ%ישא;א׳ די פאר םארבארײטונגען
 די סיזאן. קוטענדען דעם אין ארבײט
 קאמיטע עדױקײשאנאא דער םו« פאענער
 סיזאן דעם זאא ארבײט דיזע דאס זימען,
 מאס״ גרעסעיען א אויף נאך װעיען געטאן
 ביו געװארען נעטאן איז דאס װי שטאב
 םאר• גיכען אין װעט קאטיטע די יעצט•

 גאנ״ אױזר םון פראגראם די עםענטאיכען
טעטינקייט. צער

םאכען, באתאנט טיר װיאען דערוױיא
 אינ• אונזערע פון מיטגאידער אאע דאס

 וחול• יארין, ניי אין אאתאאס טערנע^אא
 ביא״ םרײעב דער םון געניטען וױאען כע

 אין באטײאיגען װיאען װעאכע דונג,
 קאאסען, און קורסעז אינטרנעשאנאא די

ײ רעדזשיסטרירען שױן זיף קאנען  רי נ
 שנע״ װאס אאקאא. זײער פון סעקרעטערע

 רעדזשיסטרירען זיף װעט עואם דער אער
ער אאץ  קאנען מען ײעט בעסער און ג̂י

קאאסען. די אײנשטעאען
 שוין זיף־ טען האן רעדזשיסטרירען

טי בראנקס דעם אין אויף  סענטעו/ ױני
 עװענױ אינטערוױיא ,54 סקוא פאבאיק

 בראנזװי־ דעם איץ און סט. םרימאן אוז
טי אער  ,84 סקוא פאבאיק סענטער, ױני

עװ. גאענמאי און סטאון
̂יצעז  און שװעסטער אאע ,אאזא, ז

 אין באטײאיגען זיך וױאען וועאכע ברידער,
 קורסען און סאאסען אינטעמעשאנאא די

 רעדזשיס־ גאייף דך ,1סיזא קומענדען דעם
 צר־ גאײף קאנען זאא פיען אום טיייען״
ארבײט. דער צו טיעטען

 נױ אונזער םון סטרײס גענעראא דער
 אאקאא #1ױניא טײאארס אײדיס יארקער

 א איז דאס אױםגעצייכענט. שטעהט ,80
 װארט. םון זינן םואען אין סטרײק גענעראא

 גע־ איז שעפער די םון ארונטערגאנג דער
 הא־ עם און פראצענט 100 אבסאאוט װען
 רײכ־ און גרעםטע די אפגעסטאםט בען

 קאײ־ די װי טרײד, דעם אין שעפער סטע
 אפ־ אויף האבען עס שאפקעס. ארימע נע

 םון שנײדער אאטערײשאן די געסטאפט
 סטרײקער די סטארם. דעפארטמענט די

 די פאר און אויסגעצײכענט זיך דאאטען
 צו ברירה, אײז באויז באײבט בתים נעאי

ױניאן. דער םיט סעטאען קוםען
ײ טוען דאס און גרוי־ א אי] טאקע ז

צאחא. סער
 אי־ אונז גיט האמיטע םטרײה די װי

 םר^, דער אין םיטװאןי ביז האבען בער,
ױ דער מיט געסעטעאט שוין םען,17 דעם  י
 םירמען די צוױשען אוץ םירםען 300 ניאן

 די םון פראצענט היבשער א דא זײנען
 איז עס טרײד. דעם אין שעפער גרעסטע

 צװײ דאס באםערקען, צו אינטערעסאנט
 זיף געםינט םירמען געסעטעאטע די שען

 דײ הויז. אפערא םעטראפאאיטאן די אויך
 האט געזעאשאםט אפערא באריהםטע זע
 קאס־ מאכט מען װאו שאפי אײגענעם א;

 װערען דארטען ארטיסטען. די פאד טױםען
 קאיײ רײכסטע און שענסטע די געכיאכט

 זײנען שאפ דיזען םון ארבײטער די דער.
 אר־ אאע מיט צוזאסען סטרײק אין ארויס

 דער האט איצט און טרײד םון בײטער
 באדינגונגען נײע די אויט געסעטעאט שאפ
 םאר־ ױניאן טײאארם אײדיס די װאס

אאננט.
 די דערמאנפ פריהער דא האבען כײר

 דעפארט־ די פון שנײד^ר אאטערײשאז
ײ װעגען דארף ok און סטארס ניענט  ז

ווארט• באזוגדער א װערען געזאגט
 גע־ האבען מיר װען װאןי, אעצטע

ײ אײדים די ענטוזיאסטיש װי שריבעז  טי
 האבען סטרײק, אין ארונטער זײנען אארס

 באדויערוננ, אונזער אויסגעדריקט מיר
 מאנכע םון שנײדער אאטערײשאן די װאס

 געבאיבען .זײנען סטארס דעפארטמענט
 ארונטער ניט זײנען און הינטער^עאיג

 אײדיס די םון ארבײטער די מיט נאייר
שעםער. טײאארס

 די דאס מעאדען אונז;,צו פרעהט עס
 עס געענדערט. גאנצען אין זיף האט זאך

 אא־ די דאס באריכטען, צו אונז םרעהט
 דעפארט־ אאע םון שנײדער טערײשאן

 םטרײק אין איצט זײנען סטארם סענט
ײ און טײאארס אײדיס די םיט גאיױ  ז

 זעאבער'באגײסטערונג! דער מיט קעםםען
 מאא ערשטען צום אונז, שײנט איז, דאס
 טײ־ אײדים דער םון געשיכטע דער אין

 אא־ אאע װאס יארק, נױ אין ױניאז אארס
 דעפארטמענט די פון שנײדער 1םערײשא

 זײט בײ זײט בראװ אזוי קעמםען סטארס
טייאארס. אײדיס די סיט

 די האט װאך דער םון םאראוק* אין
 גרױ א מיט קאנםערענץ א געהאט ױניאז

 אין באסעס גרעסערע די םון &0 םון פע
 סױ געזאאט האט מעך וועאכע מיט טרײד

םארשטמסדני א צו מעז

 האט ױניאן די װאס עטװאס עאראאננט
 און נאכגעבען געקאנט ניט אוםז בשום
 אױםגעאעזט. זיף האט קאנםערעגץ דער

ײ־ װאס גרופע דער םון באסעס אײניגע  ז
 דיד האבען קאנםערענץ דער בײ געװען נעז

 די און נרופע יענער םון אפגעריסען שוין
זעאבע. דאס טאן מוזען װעאען איבריגע
 דער אין געםיהרט װערט סטרײק דער
 זײנען קאמיטעס אאע ארדנונג. בעסטער

 דער ניטא איז עס און דזשאב״, די ״אן
 סטרייק דער דאס צװײפעא, מינדעסטער

 םאר זיעג א סיט ענדיגען באאד זיך װעט
םטרײקער׳ בראװע די

 רײכע די ארום דעמאנםטראציע פיקעט
 געטאן איז דאס שעפער. טײאאר אײדיס

 יענע אין וױיא דערםאר, ניט געװארען
 עס חאיאה! סקעבס. זיך געפינען שעפער

 אויױ אפיאו סהעב א ערגעץ אין ניטא איז
 געמאכט איז דעמאנסטראציע די רםואה. א

 בא׳ ד* פאר דעסאנסטרירען צו געװארען
 סאאי־ און אײגיגקײט םון מאכט די סעס

 איז דאס און סטרײקער. די םון דאדיטעט
 םיהעט־ אײנדרוקספאאע שעהנע, א געװען

^ דעמאנסטראציע.
 אאע און סטרײק דעם םון די־פיהרער

ױניאן, טײאארס אײדיס דער םון באאמטע
טען15 דעם םריזז, דער אין םאנטאג סכסוכים, ױניאן

סטרײסער די מיט א׳ געטאכט סטרײקער די האבעןי סעפט,  די געגען קאםף דעם אין זעחען מיר ,
 באשי• צו םארזלך א ארבײטער רוסישע

 באנד ענגאישע די םון אינטערעסען די צען
 םיאײכט באגרײםען, םיר און האאדערס

 דורך װי איסםינקטען אונזערע דורך מעהר
 רוסישען דעם םון האמף דער אז דענקען

 אין איז פראאעטאריאט אונגאדישען און
קאםף. אונזער וױרקאיכקייט דער

 ערפאה־י דורך װײסען םיר מעדזו־/ נאר
 מעגאיכ־ די מיינט האנסקריםש^ז אז רוגג,
 ארײנ־ די דורך סטרײקס ברעכעז צו ?ײט

 און סאאדאטען באװאפענטע פון סישונג
 דעם אן דארום נעדזםען מיר םאטראזען.

 באזיצען םיר װעאכען מיטעא אײנציגען
 רעגירונג די צװינגען צו מאכט אונזער אין

 ארויסצױ און קאנסקריפשאן אפצושאםען
רוסאאנד. םון געהן

 אוידי מיר נעהמען מאמענט דעם אין
 אויב םעםבערס אונזערע םון מיינונג די
ײ  םיט באנוצעז צו זיף בדעה־ האבען ז

 צו צוריס כדי אקציאן אינדוסטריעאער
ײ וועאכע םרײהײטען, די סריגעז  האבען ז

מאחמה. דער דורך םאראוירען
 טריפעא דעם מיט םארבינדונג איז

 אױב באשטימען צו מיר װאוטען .אאײענס
 צו. םטרײקעז װעאען מעמבערס אונזערע
 די אױסצוהערען רעניערזנג די צוױנגען
 סאנ־ אפשאםען רוסאאנד, אויף מאחמה

 גע־ דעם פארװארםען צו און סקריפשאן
 אינדוסטריע־ אין ארמעע דער םון ברויף

סכסוכים. אע
 א אדזן שריט דיזען ניט נעהמען מיר
 א.־נזערע איז אבעי באטראכטונג, ערנסטע

האט רעגירוגג, דער מיט ־םארת^דאוננעז

 דיי װי באדינגונגען, דיזעלכע קריגען םראנציםקא סאן אין קלאוקםאכער די
 צוריק קוםט שלעזינגער — אנדזשעלעס. לאס פון קלאוקםאכער

ױ ^ םעפטעםבער. טען27 דעם יארק קיי

 די מיט םארשטענדיגונג גיכער א צו םען
ארבײטער.

הא־ מיר וואס טעאעגראמע, די איז אם
שאעזינגער: םון ערהאאטען בען

.16 סעםט. ״סאךפראנציסקא,
 םאנופעקטשױ אנםראנציםקערp ״די

 צאהאען צו איינגעשימט האבען רערס
 װײדזשעס םון סקײא מינימום דעמזעאבען

 װעאכע •אנדערע:נאדינגוגגען, אאע צו און
 די םון געװארען אױםנעםיהרט זײנען

 די אנדושעאעס. אאס >אין ?אאוקמאכעו►
 איך צוםרידען. זעהר זײנען ארבײטער

 זײן װעא םיאטעא, •נאך םארגען פאהר
םעפטעמ־ טען27 דעם יארה נױ אין צוריר,
װע־ טעאעגראםיש װיסען $יר אאזט בער.

סטרײק. טײאארס אײדיס דעם געז

 אײן אויף איצט איז סאנפראנציסלא
 קאאוקמאכער זיעגרײכע די מיט ברעטעא

 אנדערע םון ארן אגדזשעאעס אאס םון
 אויס, װײזט עס װי קאאוק־סענטערס.

 סאנפראנ־ םון מאנופעקטשורער די האבען
ײ אז גיך, גאר אײנגעזעהעז ציסקא  װע• ז

 #קאםפ\* א דורך אויםפיהרען גארניט אען
ײ און  די גוטען מיט נאכגעגעבען האבען ז

 פארמואירט ארבײטער, די םון םאדערונגען
 שאעזיד פרעזידענט דורך געשטעאט און

גער.
 אז באטערלוען, צו כדאי איז עןן

 שטארקער, װערט ארגאניזאציאן אן װאס
 גע־ זי מוז זעאטענער און זעאטענער אאץ

 דעם — מיטעא אזגצטען דעם ברויכען
 םטרא־ דער נאר גענוג איז דאן ; סטרײק
 באסעס די אז סטרײק, א מיט שונאק

H און,זאאעז ״אײנזמהעניש״ קריגעז אען p

װעט אםעריקא אז עדנסט האפען םיד נאכ איז :אכאמאא ארױסנעוױזען זיף זיר
 קאםיטאאיזם פרן פעסטונג דער זײן ניט

 קריזים ײעאט־פראאעטארישען דיזעז דורך
 אםערי?א גאהענט. אזוי איז וועאכער

 אודשפרונג אינטערנעציאכאאען איהר טיט
ײז דאיף  פון רײהען פאדערשםע די אין ז
 םון פרײהײט פיר באװעגוני װעאט דער

. * קאאס. .ארבײטער
 די אױםםאדערן דארום, ניט מיר טעגען

 טאן צו ױניאניסטצן מרײד אםעריהאנער
 דיןקעספענחנ העאסעז און םאיכט זײעױ

 ניט־אױסגזוטראכטען^ דעם אין אײר^פא
? םריװןײט םאר קאמף אסת׳ען נאר

(אונטערצײכמנט)
װיליאםם, ראבערט

 n םון סעקתטער דזשענעראא
 פע־ ארבײטער פארט נײשאנעא .

בריטאניעז. נרױס פרן •דמרײשאן

 פארשםדעכינגען איהרע צו פאאש אמאא
פאאק. צום פאאש און

 אינרוסט* דירעקטע אז גאויבען מיר
 מי־ אײנציגער אונזער איז אקציאז ריעאע
טעא.

הײ־ נוט װעט א׳״ה̂ר אז האפען, םע־
 אז מעהר, נאך איז שטעלונג אוגזער סען

 האנדאען פון וועל א געפינען װעט איחר
 ױניאנפ אײערע דורך צוזאטען א*נז םיט
 צו אונז םנחגים, אייגענע אונזעמג אױט

אונטערשטיצען.
 די.אדבײטער םון נױטמז די וױ אזױ

 םעהר מיר מוזען אינטערגץציאנאא, װערען
 פריױזייט, צו װעכען זעאבע די אויף געהן

 גאייבהײמ. עקאנאט״שע איז פריעדעז
קראסןש, ט. ס.

;ײשא־ דעד פון פיעדדעגט %
 נרויס םו-ן ױניאן רײא<ױי נאא

- אא־׳לאגד; און בדיטאניען

ס כני ײ צ ר א ם ט״ ל א ה נ אי
קא., דרעס בעאא האיר

34.55 --------------רוביז א. דורף
קרעסער, און מייקעאס
2---------------קאהען ש. דורך 1 .7 0

׳סט. טע25 װ. 24 בעסס* װ.
7----------רײסנער סעם דורך .7 5

גרינשטײז, און מיאנער
 11.50 — ס?אאראף םאקס דורך

קא., דרעס װ. ה. ס.
7---------פאיישער דזש. דורף .2 5

אודוױג, דזש. דזש.
 38.00 — םאביענא פרענק דורך

מאסקאוױץ, און וױינריג קאהעז,
 10.00 — ײיינטאן םרעגק דויד

ספיעגעאמאן, נ״
 7.50 — קופערסמיטה ם. דויד
גאאדבערג, און פעאטזער
 10.50 — סאדנער פרע:ל« דורך

אײנהארן, און גראון
 10.50 — אאנרעמא דאטיגיק דורך
מעאטזגער׳ און ןןאעניק

25.00 —----------קאהעז ם. דורד
• ״ שנײדערםאן, און םרעסלער
 17.00 — גארבאװיץ םאהס דורד

* םינגער, יאנאס,
1----------קאזאק כיאקס דורןי . 0 .0 0
3םאארי ד•

 5.50 זעאבאװיץ דזשײקאב דורף
װײאער, ענד םענדעא

6.50 —---------קאננעל א. תרך
j ז , קא., דרעס ביטעל

22.50 ---------םאאו נײטהען תרך
פאבריסאנט, און גאארסםינער

20.00 ----------------םישמאן דורןי
גריגםיעאו/ ד. ליא

---------------מאטער ם. דורד
שטײנבער^ און !זאאוי

1----------באקסם סעם תרך 7 .0 0
חי בראס.׳ טײקעא רןווז יױ

12.50 םאײשער ה. און קעסאער
 18.00 — שראנק ם. דורף העכאער, ג.

אראיך, און בינדער
25.00 ----------האראװיץ א. דורף

שגײדער, און סםיטה
2------------דרוקמאן ה. דורף 1 .0 0

 6.50 גאאדםײן אואיס דורכ בער, ה•
 6.00 גאאדכיאז ס. דורף גרינבערג, ס.
קא., קאאוק מ. א.

5-----------------מינץ ק. דורןי .0 0
וױינשטײז, און ד5פײננא

1-----------האראװיץ ס. דורף 6 .5 0
קא., סקוירט װאיא ד.

1--------גארדאן אואיס דורף 2 .5 0
. מישענבאום, א׳ז הערשער
1----------בארדאניק ד. דורף 0 .0 0

36 נומער גערעכטיגקיײם,

 י. .c* — װאו די .2 זײט
 — ?0 לא;»ל איז זיד טוט װאס .3 זײט

 דעם tie טיטיגג דזױי האאםערין. דזש.
 אאננער. ל• — באארד דזשאינם

 נעגע• פון רעפארט *ינאנציעלער .1 זײט
n סטרײגן ראל r און סקוירנז קלאוק׳ דער 

 קא•־ םיאים — יוגיאז םאנער ריפער
אאװיטש.

 ײניאן מאבער ער1רי דער אין .5 זײט
 יאח־ 20 העאאער. דזש• — 17 לאקאל
ן ױבילעאום רעעי  אר- ״ןרײער דער וו

שטימע״. בײטער
ט  א. ~ שילאדעלציא פון בײעף א .0 זײ

 ב^ראדערס און עקזאםיגערס סיאװער.
אז  אשפיז. י. מ — א2 יאקאל ײני

ן8קעם ^■רייעיעדנעס״ י  קלײולאנזי איז י
).1 זײט פדן (עלוס

 קלאוק״ רעי אין גײסש נײער א .7 זייט
םינלעאשטײן. א. — ױניאז טאכעל

̂י רויבען איז  מאתס דר. — ״סעדליד
געטנער.

 טאמאס — (עי־נעחלונג) קויט דעי .8 זײט
קראג•

 לאקאל מאבעי־ רײנקאום נײער א .9 זײט
 ״יא־ די •י־עזענטײיען טרענטןןן. אין

פמזערלײט.
 :אטיץ־ביכעל. רעדאקטאי׳ס מין .10 זײט
̂נאלע די .11 זײס  קאננרעסען אינטע־־גאצי

̂רבײטער *ון ען6ארבײטער־ און ן — יוי
איאיםוט•

 דער — טעאטער־װעדט דער אין .12 זייט
 ביתס די4 אין ש,יןר דעי יזריטײןער.
װאהאינער. א. — (ןעליעטאו)

שלעזינגער |^ענד^ו«מין

מלחמה־היבנות ףי העלפען זײ
 קלייו־ אין םאבער קלאוק די בײ ארנײט ארגאניזאציאנם שמארקע גוםע,

 צו געײפעז װערען שעפעוי קלאוק אן־ן םזז ארבײפוער די — לאנד.
*I ״!דעצעםכער םען24 דעם ״געדענקט — שאפ־םיטינגען.

קליװלאנד, אין ױניאן סלאוקסאכער די
ם אונזער םיט  *׳נ׳דלר מ• פרעדדענם, וױי

 מזפוייפ־* « אן איצט םיהרט בראש, שטיין
r״ און או»אגיז«ציאנס װיררינען jB in a 
 און איצט םאר סאי האםפיין, רעדנעס״

 נאנץ דער אין ױנעון g באזארנען צו םאי
 דער םון לאזוננ דעד צויזונפם. נאהענטער

 איז סלװולאנר אין ױניאן סלאוהםאכער
 דעצענד מען24 דעם ,נעדענקם ׳ :איצם

 יעצט ליעגט אויסרוף דיןער אוז בער!״
 ױניאן׳סוטנליעל אקטיװע אלע בײ דארט

... ליפען. די אױן» דער
 יאהר דעם םון דצצעםבער \so24 דעם
 צײי־ *נרימענט דער געםליד זיד, צנדינם

 מאנמעתטשורער, די און ױניאן דער שען
 געײארן נעשאםען איז װאם אגריםענם דער

 אדײנםי־ דער דורן םטרייס, לעצםען אין׳ם
 די. »וטאן םעסרעטער, קריענם םון׳ם שוגג

אלע ךצךיבןר טאכם •ױני^ן די נײקער.

חי  10.50 — ל״דאן איזידאר ײ
םיראף, און דײײיס

1----------נאלדסארכ ס. דורף 4 .7 5
שװאנער, און םילווערראן

 11.75 — — שינדעלםאן דורך
קא., קלאוק דאכתםטיק

9-------------------אסנער דורד .0 0
. כאראש, און לאײעגבערנ

5----------ראללער דזש• דורך .5 0
22.00 ------------------.בראס• ברוקנער

־' סא., קלאוק נלאוב
22.00 ---------------לעװיז ל• דװ־ד

בראם., הערצבערנ
חי  < 5.00 — אוינוסט םאסס ײ

ר קאהעז, לואים י  17.60 םסא■ ס. ײ
 17.50 — דײטש ם. דורד נראס. ט.

סאפיר, און נאלדםאן
7--------------שאפירא נ. חרןי .0 0

 18.60 — םםרוננע! דורך גווירצמאז,
‘ - . סעליננ, 1או לעהרער

2--------------שאפירא י. דורך 1 .1 0
קלאגה ד• ל. ס.

:“.נערעכטינסייט רעדאקציע
 שארעפענטליכןן • צו אוגז ערלױגט

פאלנענדע. דאם צײטיגנ אייער אין
 «ערל־ דזש, פון ארבויטער ׳די םיר, .

 א בײ חאבמן ,”נראדײ איםט. 3̂1 מאן,
־ וואנעז סיר :יואם שאי־פיטימ, « • » 

 אויפ־ ױניאן, דער םון אפ״ם •אין ואלטען
 אידי־ די העלםען םון פדאנן די נעגוכמן

w ■ .ם״ר אנוואחל און מלחטה־קרבנות 
 ימר צאהל, איןו 15 םעחי:מי ניט זײנעד

 סר די געזאםעלם זיןי צװישען םיר בען
בא־ האבען םור■ און דאלאר 25 םון םע

 ברײ וײ «ן סעקרעטער דעם פון
 טראגספארטאר־ טישע

.. .ד.. בײמער
 םראץ י כריטאניען, נרוים איז םיר
האבען כליק, קאנזערװאטיװען אונזער

 נע־ ניט זאגט, מען װי םארבערייטוננע!,
 יענער װעז םענדי^1של« װערען צו כאפט

 דארט פיהרט ױניאז די אנהומען. װעט טאנ
 רורך ■ראפאגאנדע, לעפערינע נאנץ א א;

ײז צו אום שריםט, און װארט  ריכ־ אמוו ז
 דער אנקוטען װעט עם װען צוגענרײט, טיג
דעצעםבער. טער24

 די האבעז צוריק צײט הורצער א מיט
 (ו־אר־ שע&ער, יענע םון טשערלייט שאפ
רעפרעזענטע־ , :ןײ הײםען טען

 »1אוי אס מיםיננ א אפגעהאלט׳ן! טױום״.)
 נעװארעז באשלאסען איז םיטיננ יענעם

 ,םאדצוגערײ־ זיך װאך, רער אויף זײן צו
 אנ־ איצטינער דער װי ניך אזוי דאם טען,

 אנ־ נלייד זאלע; ענדינעז, זין־ װעט רימענט
 סיט פארהאגרלוגנען נייע װערען נעפאננען

 אנריי א^ייעם םאר מאנוםעקטשורער, די
 אר־ די 1אי פארבעסערוננען םיט סענם,

)p 6«״ אױן* (שלום

—סעםשער םאקם דוו־ר
דאללינגער, ע.

 כעםערםאן דזש. דיחי
 קא., קלאוק דזשואװעניל

 איינענבראהט א. ײרך
 ברוה, און זויינגארםען

חי י  —. — כאהםאן א. י
קארלםםארף, דזש•

----------קאהען ב. רורך

 הא־ א װענען םארשםעכדניס א *ו סעו
 דעם ביי איז יוניאן די םאך.8א לעקםױןען

 דורף וםאדטראטען. געזוען■ קאנפערענא
 זועלכער לעםקאװיטש, ם. ײיים־ירעזידענט

 םסרײק; חןם פו[ םיחרצר יןייאט דער איז
 םון םשערםאן דער םאלאװיאװ. ל. נרודער

 די אוז עסזעהוטיו^באארר ױניאנם י׳זר
 אוז יוניאל/כאזאנאוו דער פון נאאםטע

סאננאטי.
u דער םון p 

*ייםנןן נים ג*ר

ijum יצו שלאםמן h ״ דעם»  רעלישי״ לם1«י
 וחר אם גיישםייערוננ װעכענטליכע א

ז ניגםטענם סעזאן. פון «נדע צי; גי
שלאויךשע־ ׳אנדעחן דאם האפענדי^

ד אונזער נאכפאלנען ותלןן יער  בי
כרידער־ ם«ט מיר, פארבל״בען שאיעל,

מו t אי . j a n ■ •
. t • םשערםאן. שאא פ»קם, ך.
ת, א• ע ב ג די ױז׳ א. נ עו ל

724.79 ודד־---------------<ל
 קאפלאװיטש, פיליא

4«<o»־j r t r .אבערבאארד. חש r.
o הפבען p a p ץ  ו



מגי אײנציגק די  ארדמנג. טערהאפטע
 די זײנעז םאותםעדרענירעג דער פרן נער

 םים אצע זײנע* וױיטער עמסטרים־לינסע,
 לױט רעגירונג. די םאר לעמגן און לייב

 סאותטעך איצטיגע די איז םיינונג, זײער
 *לס קאנסערװאטיװע, העכסט א חןגירונג

p און רעגירונג, סאציאליםטישע א p אנ־ 
 ניט קײנשאל רוסלאנד װעט רעגירונג דער־

 גװאלד מיט זאל עם סיידען דערלאזען,
 אנאנ־ װערען איהרארויםגעצװאוגגעז אויןי
־ רעגירונג.' דער

 פרי־ די ?ורצען אין זײנעץ אט און
 סאװעטען- די װעלכע באדינגונגען, דענס

 עלײס די צו פארנעשלאגען האט רעגירונג
:בױליט װיליאם שליזז, זײער דורך
 געװען איז םאװעטעךרעגירוגג די )1

 פינאנ* איהרע אלע אנצוערקענען בארײט
פארפליכטונגען. ציעלע
 אירגענד פון צוריקצוהאלטען זיך )2

 אגדעחג אדער רעװאלוציאנערער װעלכער
לענדמר. אנדערע די אין פדאפאגאנדעס

 פאלשטענדיגע א באוױליגען צו )3
 אינערליכע איהרע אלע צו אשנעםטיע

שונאים.
אר־ איהרע אלע דעטאביליזירען צו״ )4
 פאלק רוסישען דעם לאזען צו ׳און מעען

 עס װאס רעגירונג, א אירגענד אנצונעמען
, װעלען. נור זאל

 צר זיינען באדיננונגען דאזעע די אט
 מעהר, נ*ר אין, געװאר/גז, ריקגעוױזען

 בױ־ כיר. פארבאטען האט פרעזידענט דער
 רעפארט. דעם אט פארעפענטליכען צו ליט

 בױ־ מר. לויט איז, םערקוױרדיגסטע דאס
 דאס םאלגענדעס, איז ערקלערונגעז, ליט׳ס

 צוריקגעװיזען האט װילסאן פרעזידענט
 םרידענס־באדינ־ זײנע םיט רעפארט דעם

 פארעפענטלײ זײן םארבאטען און גונגען,
 מד איז דזשארדזש ללאיד װען דאן, כונג
 זאל רעפארט דער דעם,^ז םאר דוקא װען

 עפענטליכקײט; שטארקסטע די קריגען
צו נעװען איז סמוט .דזשענעראל װען

 זיי זאאען אױפצותאלםען, איחר נײגוננ
ײ אויף פאאען נאר <ןען זי אױפפאסעז,  ו

ײ. דערשםיקען און ז
 םון םאיכט העכסטע די זײן דארף ״עס

 פארטײאישקײט, פון נעדאנק א אהן אלע,
 דער פון אױפבױאונג דער אין העלםען צו

 האבען זאא ארבײט װאו װעלט, נייער
 פױאקייט און באלױנוננ, ריכטיגע איהר
םאננעל׳/ אײדען זאל איצײן

 דאזיגער דער אז זאגען, ציננער בײזע
 הענ־ ארטור װען ״דאן ערשינען איז צורוף

 פיה־ ארבײטער ראדיקאיצער דער דערטאז,
 די איז באאשעװיק, ענגאישער דער רער,
 א אאס געײ;ו״עז אויסערוועה^ט טעג

 «אלאיד און פאדצאםענט, אין םעםבער
 דאס אז אױס, עס טײטשט דזשארדזש

 דעם אחוץ ממשיצה. זײן צו סוף א םײנם
 אין שטאטגעםונען טעג אעצטע די האט

 קא;־ ארבײטער בריטישער דער גיצאזגאו
 אנגענוטען עס^זיעען װע^כעז אויף גרעס,

 ארן רעזאלוציעס, שטארתע גאנץ געװארעז
 קגאפע; א ארױסגעװיזען האט װאו.סען

 קאא^יציאנס־ איצטיגער דער צו צוטרוי
 גלויבט, דזשארדזש לאאיד און רענירונג.

 גע־ ער קען צורוף דאזיגען דעט מיט אז
 װעאכע פיעאע, בײ ח\ פיעל גאר פינעז

 אין צװײפאען שםארק אנגעהויבען האבען
̂עצטער דער אין איהם צײט. י

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
Sept. 19, 1919, as required by the Act 
of Congress approved Oct. 6th, 1917, 
known aa the "Trading with the 
Enemy Act.'׳

ײן האט צוױיטענם, װיאםאן.  רעפארט ז
 ענג־ אין שטורם גאנצען א אמעםאכט

 ער, האט רעפארט בױאים׳ס אױס אאנד.
 זאך ערשטע די רוסאאנד, פון יןוסענדיג

 דזשארדזש, אאאיד צו באריכטמט אאעס
 די אז געװאוסם, האט אעצטער דער און

 פארגע־ האט סאװעטעךרעגירונג רוסישע
 די צו באדינוננען גינסטיגע זעהר שאאגען
 שפעטער טעג פאר א דאך און עאאײס.

 ער־ דזשארדזש אלאיד דערזעאבער האט
 אגפרא־ אן אױף פארלאםענט, אין האערט

 ^אװעטען רוסישע די אז .,e ט. אן פון גע
 יןיינעם באדינגונגען קײנע האט רעדרונג

 אויס, אלזא קומט עס פארגעשאאגען. ניט
 אדער דזשארדזש ביידע, די פון אײנער אז

איגען. א זאנט בױאיט
 שפעטער טסתטא װעט דאס אבער

 ער־ במליט מר. װערעז. אױסגעפונען
̂-ערם,  קען זײנע באהױפטונג יעדע אז ק

^ טיט באװײזען ער קו א ך3ד  הא̂נ ער »
 םעהרעטער, אאאיד׳ס פון בריף א זאנאר

 װאס אאעס, באשטעטיגען װעט װעאכער
 האםיטע דער פאד דערצעהאט האט ער

 אאאיד מיט פארהאנדאונגען זײנע װענען
דזשארדש׳ען.

 אײגענע אונזערע אגבאטרעפט װאס
 און דזאוז קוירנעא אענסינג, דעאעגאטען,

 זא״ צו װאס ניט האבען די איבעריגע, די
ײ שװײגען, זיי ־ געז.  םון זיך אנטזאגען ז

 ערהאערונגען, װעאכע אירגענד מאכען צו
^ דאס װאס  בױאיט מר. אז באוױיז, אי;
 בא־ ;yp װאס זאך, קײן געזאמ ניט האט

װערע!. שטריטעז
א איז בױאיט מך. פון רעפארט דער

 אינטערעסאנטעס. און װיכטיגעס װאס
 איז אעבעז םיר אז אאע, דאד מיר וױיסען
^ אינטערעסאנטעסטע די םון אײכער ײ  צ

 איבעײ װען האבען םענישען די װאס טעז,
 דער פון סענסאציע די אבער געאעבט.

בױאיט־רעפארט. רער פארט איז װאך
 דער פון אײנער געװען איז בױאיט

 אאס ניט פרידענסײ־ואמיסיע; אטעריתאנער
 םענש, אײגענער אאס אבער, דעאענאט,

 .און עהראיכקײט װעטעס אין זאגט, טען װי
 פרי־ אטעריקאנער נאנצע די פעהיגקײט

 דעם געהאט האט .דענידדעאעגאציע
 די נאר ניט און צוטרױ. פאאשטענדיגען
 פרי־ עננאישע די אױך נאר אפעריקאנער,

 עס װי איהם, פון האט דענס־דעאעגאציע
ט  אאאיד געהאאטען. פיעא אױס, וױיז

 אונ־ געהאאטען ניט עס האם דזשארדזש
 ברעק־ איהם כײט עסעז צו עהרע זײן טער

 געױען ער איז האוז קוירנעא פױט פעסט.
 נעקרא״ האט ער באפרײנדעט, באזונדערס

 דעם סואװעניר, אאס האוז, קוירנעא פון נען
 פרידענס־דרעםט. ערשטען םרעזידענט׳ס

 םיט האט אאנסינג סעקרעטער סטייט
נעשפרע־ פארטרױאיכע זעהר געהאט איהם

איבער ,,פרידענס־טריטי

 םים באראטונג אין װיאםאן פרעזידענט
דעלעגאציע ארבײטער ראדיקאלער «

 אין זײענדיג װיאסאז, פרעזידענט
 אד• אן אױפגענוסען דארט האט סיאטעא,

 פע־ סטײט דער פון בײםער־דעאעגאציע
 געאעגע:־ דער אין אײבאר, אװ דערײשאן

 זײנען װאס ארבײטער, אײגיגע פון ד.ײט
 פון צײט דער אין געװארען ארעסטירט

 קאגספ•־ חנװאאוציאנערע אאס טאחסה,
װאס אנדערע, אאע פון אויך און ראטארס,

דיזעאבע
 די איבער כען
פאו געװארען ארעסטירט זײנעןםעאקער־איענ דער

אורזאכע.װעז און, באדינגונגעז די פיז ונסםעזצו הען רעפארט דער און אאנגער, צימאיך
 די,דעאעגאציע האט פרעזידענט דער

 אידד מיט פארבראכט אוץ אויפגענומען
ײ װאס אבער שטוגדע, א איבער  האבען ז

 האט פרעזידענט דער אויב און, גערעדט,
ײ  האפנונגען, װעאכע אירגענד געגעבען ז

 זיך ר,ען מען באלואנט. ניט איז דאס
 םרעזידענט װען אז אנשטויסען, אבער

 ;ע־ ניט דעאעגאציע דער װאאט וױאסאן
 איהי עד װאאט צוזאגעץ, גאיניט קאנט

 זואדום, אויפנענומען. גארניט נעוױס
 אױפגע־ דעאענאציע די האט ער אײדער
 א געקראנען פרעזידענט דער האט נוטען,

 א:נע־ איז ער װעאכער אין טעאעגראמע,
 אױפ־ װיאיג איז ער אױב געװארען, פרעגט

 פיעד־ דער דעאעגאציע. אזא צונעטען
 קעל אײנגעשטיכיט. דערצו האט דענט

גוטען א איס אויסטײטשען דאס טעץ

 און אענסינג סעקרעטערי האו̂ז ןוירנעא
ײ הא^ען באיס ^זשענעראא  געגעבען ז

 אר־ אפיאו הסכמה. פאאשטענדיגע זײער
 אז ערקאערט, האט איטאאיען, פון אאנדא,

 סאװע־ דער פוץ פרידענס־באדינגונגעז די
 פאא־ זײנען רוסאאנד אין רעגירונג טען

► צופרידענ־טטעילענד. ?*טענדיג
פרע־ עננלישע סײ־וי און היגע די סײ

 פארװאורף, דעם בױליט סר. טאכט סע
 צוטרױ, דעם פארראטעז האט עד װאס
 װע־ נאר געשענקט. איהם האט מען װאס
 האבען דזשארדש, אאאיד אױסער נעע,

 אז ערקאערען, צו אונטערגעשטעלט זיך
 קײן ניט איז רעפארט בױליט׳ס םר.

 דעם פון אז שײנט, עס אבער, אסת׳ער.
 בױליט כיי. זיך װעט פארװאורף דאזיגעז
אפעסען. ניט הארץ די שטארק

 סא־ די װי פארגעטערט, יע, באייעבט,
 פרױען ״די רוסלאנד. אין װעט־רעגירונג

 הוגגערעז צו בארײט זײנען רוםלאנד אין
 שטארבען״, צו טענער די און איהר, פאר

 רע־ די רעפארכ^ זײן אין בױאיט זאנט
 געענ־ זיך האט רוסאאנד אין .*ואאוציע

 פין ע,ריאדע5 די אוין איהר דיט דינט.
 אונטערדרי־ דערשיסונגען, פון טעראר,

 אױפנע־ װערט איצט װ. אז. ארן לזינגעז
 אז ׳אטת איז עס רוסאאנד. נײע א :ױט

 מיזע־ זעהר א אין איז פדאדוקציאן רי
 האנ- דער מאכע דאס צושטאנד. ראבאעז

 א אין גאר איז באהךפארסעהר דעא^דער
 הערשען אאנד אין צושטאנד. טדױעריגעז

 םאננעא צואיעב—און חונגער, דעם צואיעב
 — *טאען6 .טעדיאינישע אאערא״ אין

 לויקענדע ניט אבער, םגפות. אאעראײ
 פאאשטענ־ רוסאאנד איז אאעם, דעם אױף
 אנגעװענ־ זועיעז עס און בארודױגט, ד*:

 פון. אױסביאדוננ די אױף כחות אאע דעט
 טױזענדע װאס צואיעב פאאק, ^וסישען

 דער װאו געװארען, געעפענט זײנעז יצואען
•6,a□ טעא• אאע פא״יסיג; זעהי אערגט 

 זײנען קונסט־מוזעאוטס אפע־אס, טעדע,
 וױ שאעבט אוץ פאאק, פון רשות דעם איז
 װײא דעם, צואיעב ;יט עס א*ז איז, עס
 א*ז װאס אאעס, :יט טוט רע;יױ:נ דיי

 נאר װאס אאעס טוט זי נײז, נױטינ.
 באא־ די נאר אץ קרעפטעז, איהדע אין

 שרעקאי־ דעם ברענגט זואס עס, איז קאדע
 זיך רוסאאנד ניט אאזט און עאענד כען

נע־ װאאט עס וױ שנעא, אזוי אױפױען,
קענט. |

 ׳ביױ פון בײדע, פון *םיינוננ ׳דיי אױט
םוס־ א דארט העדשט סטיםענס, און איט |

ענגלאנד. אין לאגע די
 ארױס־ דדטארדזש אא^יד איז װאך די

 װעא־ צורוף, פײערדיגען א טיט געקוטען
 געקענט :יט בעסעד װאאט ״רױטער״ א כען

 צױ דער זועאט׳/ ״נײע א פאר מאכען,
 אינ־ דאי זאא ער אז ׳עס 'םארדינט רוף

:װעדען איבערגעדרוקט גאגציען
הא־ מענער יוננע גאאאנטע ,*בייאיאנען

 הונ־ װעאט. נײע די פאר מקעטפפט בען
 אום געשטארבען זײנען טויזענדע דערטע

 װעאען מיר אויב אויםצובױען. איהר
 פארשפרע־ ד^ס םאכען צו גוט פארפעאען

ײ האבען םיר װאס כען,  װע־ געגעבען, ז
שאנד. צו טאכען אאײן טך טיר אען

 האט וױ װעאט? נײע די מיינט ״װאס
 א*ז דאס ? װעאם אאטע די אױסגעקוקט

 מי־ פון אדבײט די װאו װעייט, א געװעז
 או; מענער אדבײטער, עראינע ליאגעז
 װי םעהר, געבראכט ניט האט ־פרויען,

 א אוטנאיק, אנגסט, עאעגד, , ,שטער״ז,
 גע־ חורבות, דורך פאמאטשקעט װעאט

 ארבײטס־ װאו סװעטערײ, דורך שעגדעט
 דער פון שיקזאלען די דורך אאזיגקײט,

 פארצװײפ־ געבראכט האט אינדוסטריע,
 װעאם א הײמען, אריםע םאסען אין אוננ
 הונ־ און םאנגעא טיט זײט בײ זײט וואו
 אונ־ פון ניװעץ־געהן דאס נעװען איז גער

רײכטיםער ערשעפאיעע

 פיע־ דעד האט ׳אױן הײסט עס װי
 ;יט גערעדט דעאעגאציע דער מיט דדענט

 םאאיט״טע, ארעסטירטע די איבער נאר
 איצ־ אאנעטײנער דעך א*בער אויך יאר9

 כװא־ גרויסער דער:איבער ׳אאגע טיגער
 ארבײטער־אומרוהיגרןייט, דער פון איע

 נאנ• איבעך׳ן אויסגעגאסען זיך האט װאס
 דער פון פארשטעהער דער אאנד. צען
 דזשײטס געװען איז ײטער־דעאעגאציע1ארנ
 אייבאר םון סעקרעטער דער דאנקען, א.

 בא־ דעם םון אנםיהרער דער און קאונסיא,
 םיאםעא אין סטרײק ריהםט־געװארענעם

 ער־ חןרום מעג מען צוריק. צײט א טיט
 פרעזידענט האם מאא דאס אז װארטען,
 דיבורים, קאארע נאנץ געהערט וױאסאן

 ארביײ די פון אײנער איז דאנקען וױיא
 באלז־ טיט רעדען װאס פיהרער, טעי

צײנער.

 װי־ באסטאן אין סטרײקער פאלים די
ניט זײ נעםט מען נאר צוריקגעהן, לען

פארנע־ מאשינביהסען םיט סאאדאטען
 פאאיפ־ די פון פאאץ דעם ךערװײא מען

 עס װי און, באםטאן, אין סטרײקער
 ארבײטער ארנאניזירטע די אױב שײנט,

 סענעז גארניט מיט װעאען באסטאן פון
 זײעי איז. פאאיס־סטרײסער, די העאפען
פאראאחענער. א סטרײק

דעם? שואד*;,אין איז װער
 ארײננעטישט זיך חאט צוערשט גאר

 עי סטרײה. דעם איז נאםפערמ סעטױעא
 זײ אז םטרײהער, די צו אפעאירט האט

 אפ־ פאסטענס, זערע צן צוריקגעהן זאאען
 קאנפע־ דער ביז סםרייק זײער אײגענדיג

 װאשינג־ אין אלןםאבער טען6 םון רענץ
ט וױאםאן פרעזידענט וועאבע טאז,  ̂ה

 צוױשען װעאכער אויף און אײנבעתפעז,
 פאי״ אויך וועט אנחנרע^דאנעז, פיעאע

ײ האגדקלם עןו חז  פא־ די אױב פדאגע, װ
 זײז םעג און װניאן, א מעג׳חאבען איס

̂װ פ. ». דשר אז אנגעשאאסעז ל״ א
זײ גאממרס פון *§יעא ׳ראזינעד דעף .״

pc ערד, דער
 טײא־ אין אןמװיסענהייט *דורך טײאװײז

ײז  ענאאיזםד אײנגעפונדעװעטןןן דייד װ
 דעם באנײען װידערי זאאען מיר ״אויב

 פאר־ מיר װעאען װעאט, דער פון איעז
 װעאעז סיר טויטע. העאדישע די ראטען

ײן  נידער־ געמײנסטער דער איז שואדינ ז
 פארשװארצט אמאא האט װאס טראכט,

ץ, פאאק. א פון גאמען דעם  װע־ מיר ני
 א זיך פאר אפשפארען דעם דורך אען

 אונ־ אה זיך פאר םערגעאטוננ שרעקאיכע
הינדער. זערע

 קוםען װעט אין מוז וועאט אלטע ״די
הר«װי. אי  עט קען אנשטרעמונג סײ\ צו.

מ ניט ^ י אויב צענגער. םיעא *ױןי אי

_  _ . . . . .  . . ..
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 חא״ צו םאר&עהלם נים חאט סטרייהער ךי
ײ וױדקונג. באלדימנ דיז בזח  האבען ז

 זײער צו צוריתקערען גלײד זיך באשלאםעז
ר אבער ארבײט.,  געפונען האט א«יעל ת

 אױטארי־ די בײ גזוגהער קנאפען גאנץ א
a בײ םים, n בײם באסטאן, םון מעי#ר 

 גאװער- דעם בײ און פאאיםמןאםישאנער
 פא־ די ווען םאסטאטשוזעטס. םס נאר

 זײע־ צו געסעאדעט זיך האבען איסאיים
ײ םעז האט פאסםענם, רע  אאס ערקאערט ז

 טע} װעםען םאררעטער, אלס דעזערטירער,
 אוי&גאבצ, אזא אנטרױען םעהר נים קען
 םון אעבען און אײגענמום דעם היטען װי

באםטאן.
 װעט איצט אז גערעכענט, האט םעז

 םון ארבײטערשאםט אמאניזירטע די
 דער אין זיך. םון הערען אאזען באםםאן
 אין ארויס דאך איז41פאלוס די אםת׳ז,
 דער צו געהערען יןענען צו אום סםרײה

 איהר ערקאערט זי״האט א., אװ פ. א.
 םו> אפיעא דעם אויף געענדיגט סטרײח

 יא. אװ ם. א. דמר פון פרעזידענט דעם
 העאפען צו געקוכזען איז עס װען דאך, אוץ
 שטע־ זײערע םאר קאםפ^ זײער אין זײ

 געמאכט זיך ארבייטערשאפט די האמ אען,
 גע־ האט נאמפערס אמת, װיסעגדיג. ניט

 גא־ צום טעאענראםירען אײן האאטען..איז
 צוריק פאאים די זאל םעז אז זוערנאר,

 טעאעגרא־ זײנע אין וזאט ער אנשטצאעז,
 אויטארי- די נעסטראשעט װי כמעט מען

 װעט ער אז ערחאערט, האט ער טיס.
 די פאר םאראנטװארםאיך זײן ניט דאן

 האנד־ אויטאקראטישער אזא םיז פאאגען
 אויטאריטעטען, די פון זייט דער פון לונג

 װעניג־ גאר זיך האבען לעצטע די אבער
 אילע די ■פאר איבערנעשראקען װאס

 געמעל־ װערט עס װי און, סטראשונקעס,
ײ געהען דעם,  ביל־ דער מיט אן איצט ז
 באס־ פאר ׳פאיצים*םאכט נײע א םון דונג
טאן•

 זיך האנדעלם דא אז זיך, פארשטעהט
 פאר־ די איז באסםאן. ררעגען בילויז נים

 עט־ נאד דא זײנען שטאאטען אײניגטע
̂יס די װאו שםעדט, דרײסיג און ליכע  םאי
 דער ױניאנס. איז ארנאניזירט זיך האט

 װעט פאליס באסטאנער די פון בײשפיעל
 אנ־ אלע אויף אפשרעהענד זעהר וזירקעז

 א. די שװאך װי זעהענדיג, אח, דערע
̂ו־ די וועט געהאנדעלט, האם ל. אװ פ.  פ

 װעלכע די, סײ שםעדט, אנדערע פון ליס
 װעל־ די, סײ און ארגאניזירט, שוין זײנען

 ארגא־ עױטט זיך בדעה געהאט האבען כע
 װע־ איבערלײגען גוט זיך געוױם ניזירען,

האנדלונג. וױיטערער איהר גען
 אײנער אין האט װילםאן פדעדדענט

pc ײן רעדען זײנע ף׳ז  טור איצםיגעז אױ
 א אלה פאליס-סטרײח דעם ערקייערם

 נא־ און ציװיליזאציע, דער פאר שאנדע
 די מוט גענעבען אויך דאס ה$ט טירליך,

 האנדלען צו באסטאן אין אויטאריטעטעץ
שסארק.

םײינערם די פון קאנװעגשאן די
 מײנער די אפ האלט קליװלאנד אין
 רע־ אצע םון ?אנװענשאן. איהר ױניאן

 א בלאזט דארם אז זעהן, צו איז פארטען
 מײ־ די װינד. שטארק־רעװאלוציאנערער

ט עס װי נער,  ערנסט זײנען אוים, װײז
 זעקס־ א אויסצוקעמפםען ענטשלאסען

ײ ארבײטס־טאג. שטונדיגען  זײנען ז
 פלאם־פלאן. דעם פאר שטארק זעהר אױך

ײ אז דערבײ האלט עס נאך, מעהר  זא־ ז
 אײזענבאהך די מיט בונד א שליסען לען

 טרי־ די pc מוסטער דעם אויף ױניאגס
 ^אנ־ דער צו ענגלאנד. איז אלײענס פעל

 געװארען צוגעלאזען אויך איז װענשאן
 סאציאליסט pא לאיער באקאנטער דער

 א נעהאלטען האט װעלכער סטעדמאן,
 םון באפרײאונג די פאר רעדע װאריםע

ײן דעבס.  נע־ אויפגענומען איז רעדע ז
 העכ־ דער מיט באריכט, לויט װארע̂ן
באגײסטערונג. סטער
ענ־ צו ניט נאך איז קאנזוענ^אז די

 אנ־ זיינען טעג פאר לעצטע די אין דע.
 די צװישען סכסוכים שטארקע נעגאנגעז

 די און טרײד־ױניאניסטען נעטעסינטע
 ער־ צו ניט אבעד איז עס ראדיקאלען.

 ארויםקוםען זאל. דערםון אז װארטען,
 מײ־ די שפאלטונג. ערנסטע אן אירנענד

 אין ליגט מאכט זײער אז וױיסעז, נער
ײ אח אײניגמײם.  עם װי שױן װעלען ז

־ זיך. צװישעז דורכקומען איז

׳ סםרײקס און סםרײקם
 צאול ארבײםער די אז הלאד, איז עס

 צום אױפםערתזאטקײט װעניג גאנץ לען
 פאר וױלםאז פתזזידענט pc םארלאנג

 םים קאםפף דעד ביז װאפענשםילשםאנד,
 עס 4אױםם* עיצס וועם יהחת דעם

מאםענט איצטמען דעם אין m ח״םט,

r פון n. האלפערץ

מעםבער*מיםינגען. אוגזערע װעגען
pc אין רעפארם דעם ruih ״גערעכטינ״ 
 געדרוקט 1נמװע איז עס װעלכע קײט״,

 בא־ שוין איז צוריס, װאכען עטליכע םיט
 ?זשענע־ לעצטער אונזער דאס װאוסם,

 אין געהאם האבען םיר װאס םיטיגג, ראל
 ער־ גרויסער א געװען איז ױניאן, הויפער
הינזיכטעז. אלע אין פאלג

 םאר ניט צײלען דיזע שרײבען מיר
 אנווע־ נעוחנן־ זײנען װעלכע יענינע די

 יענע <ױיל פארזאםלונג, יענער בײ זענד
 פארגזד ניט לאנג לאנג, געװים עס וועלען

 יע^גע די צו רײר§\ מיר יועלעז!דא סען.
 װעלכע מיסינגעז, די צו ניט קוטען װאס

 באנעהן שוין דןו װעט םען דאס דענהען,
p זײ, אהן k ײ צי  זײן אנװעזענד װעלען ז

 שמחה ;ד װעט ניט, אדער ^יטיגג אױם׳ן
ײ אדון װי זײ, מיט — פארפולם זײן  — ז
:זאגען מיר װילען יגע3יפ די צו

 יעמאנד װען !שװעסטער און ברידער
 איז ארבײט אונזער דאס דענקט, אײך פון

 מאכט געװארען, אפגעטאן אינגאנצען שוין
 זיכער, זײנען מיר טעות. גרויסען א איהר
 ארײנטראכ־ נאר זיך װעט איהר װען דאס
 זי װי סיטואציאן די זעהן װעלען און טען
 באשלוס צום קומען לײכט איהר װעט איז,
 געטא; נאך האחי פיעלעס פיעלעס, דאס

 אונזער פארשטארקערעז צו אום װערען
 װאך־ םון געװינס אונזער כדי פאדציע,

 פארבעסערונגען אנדערע די אין >;רבײט
 ווערען זאל געװאונען האבען טיר װאס
דויערענדער. און גרעםער אאץ

 קײנע ניטא איז עס דאס גלויבען מיר
 אונזער װען מאל יעדען דאס אורזאכען,

 רוםט ױניאן אלגעמײנע די אדער לאקאל
 םאר־ װיכטיגער װעלכער אירגענד צו אײך

 כױטינג דער זײן נאר ניט זאל — ז,*םלונג
 ״אווער־ אן זײן םוז עס נאר באזוכט, נוט

 גאר ניט דאם צײגען, דארפען מיר פלאו׳/
 םרץ צײט אין קאמפסלוסטיג מיר זיינען

 צײ־ רוהיגע די אין אויך נאר סטרײק, א
 און װאך דער אויח אימער מיר זײנען טען

 הא־ מיר װאס דאס אנצו־האלטען טרײעז
ױי־ םאכעז צו אויך װי געװאונעץ, בען  ו

פארםשרימע. טערדיגע

דױם. העכערען פון פראגע דער רועגען ■j
 דזשע־ חיסטארישען לעצטען דעם פון
 אונז קומט יעצט ביז 1910 סטרײק נעראל

 און רײדען צו מאל צװײטען דעם אויס
 םראך דעליקאטער דער װענען שרײבען צו
 װעז םאל יעדען דױס. העכערען םון גע

 פראגע דיזער װענען רײדען אן פאנגט מען
 איז עס אז מיש־םאש, אזא אפט װערט
 מען און זיך, םאנאנדערקלײבען שוועד
 װעגען רעדט כיען צי ניט װירקליך וױיסט

 פאר- װעגען הײסט, דאס דױס, העכערען
 גאד שוין אדער ױניאן, די שסארקערען

 אז,א בײ עלעקשאן... נעקסטען דעם װעגען
 אזעלכע, שוין זיך געפינ*ז געלענעגהײט

:טענה׳ן װעלכע
 דױס? העכערען װעגען רעדט ״איהר

 דאר̂ו װאם צו ױניאן? די פארשטארקערעז
 ערװעהלען צו בעסער זעהט דאס?״. מען

 אפיסער אן םאר בערלעז אדער שמערלען
אל*ראים." זײן אלעם שוין װעט

 א איז דאס אז זיך, פארשטעהט עס
 גאר זיך לוינט עם און טענה נארישע גאנץ
 אזעלכע מיט אפצושטעלען. דעם אויף ניט

ט ניט מען קאן ״ארגומענטען״  פאר״ וױי
 םאד־ םעמבערשיפ גרויסע אונזער פאהרען.
 גרינדלײ און בעסער םיעל זאך די שטעהט

נעװעהנליך האבען טענות אזעלכע און כער

 ױע- דערמאנס נאר זאלען דא רענענען.
 אם אונז זײנען זואס סטרײקם, די רען

 מאכער סיגארען דער נאהענםםטען:י
 לענגערע א אן שוין נעהט װאס סטרײס,

 איז און׳ שיתאגא אץ יארק, נױ אח צײט
פאר־ װעלכער און שטעדט, אנדערע פיעלע
 םון אונטערשטיצונג שטאוײןסםע די דינט
 אױם• נאר־װאס דער ארבײטער; אלע

 םילינערי־ די פון סםרײק געבראכענער
פארײי־ זײנעז עס װעלכען אין ארבײטער,

ארבײטער; טויזענד זעקס א ביז קעלט
 און םרויען םײסטענם זײנען םטרײקער די

 םײסםע די װאונדער, אה, או^ מײדלעך,
ײ םון  דעי דאן אפעריהאנערקעס. דוקא ז

 רי םון דער קארפענסער, די פון סטרײס
 װאס נאך. און נאך p» שריפםזעצער

שריפט־ די pe סטרײק דעם אנבאלאנגט
ײ םאדערען זעצער,  װאך א דאלאר 50 ז

 פאבלישצרס די שםונרען. 44 םאר
ײ אז מראשען,6 ױ םון סוםען װעלעז ז  נ

ײ אנער יאדס, אײצען גיט דך װעלצן ז
_ 1* » m m . e * 1 *■ י
nrח ־ m ******.

 איז עס ניט. אײנדרוק קײן איהר אויף
 װע־ װערטער פאר א זאגען צו כדאי אבער

 פת*־ דיעזע כאטש אלגעםײן, אין דעם געז
 כא־ א װעניגער אז־שר. טעד»ר שוין איז גע

 די װײל לאקאל, אונזער אין שטיםטע
 ־געזא.ט דעם װענען שוין האבען סעסשאנס

װארט. לעצטען זײער
 די האט י סטרײק לעצטען דעם נאך

 פראגע די אויםגענוסען באארד דזשאינט
 זאל ױניאן אלנעסױינע אונזער אזױ װי

 פעסטען א אויױ װערען אװעקגעשטעלט
 סטרײק לעצםער דער באדען. פינאנציעלען

ױ אונזער אז איבערצייגט, אלעמען חאט  י
 אזעלכע דורכגעשאכט האט װעלכע ניאז,

 ־— זיעגע גרױסע און קעמפע גיגאנטישע
 עס געװען. שװאך דאך פיגאנציצל איז

 אבער פאראדאקס, א װי אםילו הלינגט
געװען. פ^קטיש איצם ביז דאס איז אזוי

 באארד דזשאינט דער האט דארום
 נױט־ אבסאלוט איז עס דאס באשלאסען,

 בייטרא־ זאל מעמבער יעדער דאס װענדינ
 א אנצוזאטלען אום ויאך, א סענט 10 געז

װעל־ סטריײדםאגד, דזשענעראל ריעזיגען

ר  צוחמ ;אנדעדען <ןײן םאר זאל מ
 צא םאר נאר װי ווערען באנוצט

i סעםבערס אונזערע סטרײק־בענעפיט t 
סטרי^. א םח פאל

 אמוכממ- און דעבאטעז םיעלע נאך
 אוג״י פון יןאמיטע עקזעקוטיװ די האט טען
 די גוכדצוד«ײסען באשלאסען לאקאל זער

באארד. דזשאינט דער pc האנדלונג
 םו| ד^מיםגליחנר דאס גלויבען םיר
ק די דאס פארשםעדזען, לאמאל אונזער  ציי

 עק׳ נים ?עז ױניאן א ווען געקומעז איז
ט! און פראזען שעהנע אויף זיסטירען  גו

 םאמד אויר םוז ױניאז א אלײן. װינשע
 וחד שטעלטyגpאװע םינאנציעל pא ליש
 זאל זי וועלכען אויף באדען אזא1 אויח רען

 מך חאם זי װאס דאס אגהאלםען קענען
 ן#םאר פארםשריט מאכען אויך װי װאונען,

 מעטבערס. אונזערע pd בעגעפיט
* * *

שטאוי• אלץ זײנען, מיר שװאכער װאס
 דאט בעלײהבתים. אונזערע זײנען הער
• אלע אז אםת, אלטער אזא שוין איז ױי  ו
 חוס וױלען װעלכע די, אויסער דאס, סעז

 םיטגלײ אונזערע װיסען• ניט אבזיכטליך
 איכמןך זיכער וועלעז 9 לאקאל םון דער
װערען. שטארקער ױניאן דער עז5העל<

׳ האלפערץ, דזש•
& לאהאל מענעדזשער

הלאוס דער פון רר8כא וזשאינס פץ םיסיננ דער יוניאן מ̂כער
 א קאמיםעס. אויפגענומען װערען עס

 אפע־ שאפ קאטץ׳ס פיליפ םון רןאטיטע
 בא־ באארד׳ס דזשאינט דעם געגען לירט
 אפיעל דער װאך. לעצמע פון שלוס
אגגענומעין. ניט װערט

 מאריס פון פינישערין א גערשון, לינא
 איז זי אז ערקלערט, ׳שאפ מעלארר׳ם

 דער־ שאפ דיעזען פון געװארען נעסעקט
 הא־ םינישערס איבעריגע די װײל פאר,

 די ארבײטען. געװאלט ניט איהר מיט בען
 קא־ נריװענס דער בײ געווען איז קײם

 נעװארען באשלאסען איז עס װאו םיטע,
 ארביײ שאפ אין ארויף צוריק זאל זי אז

 אויס־ אבער זיך אנטזאגט באם דער טען.
באשלוס. דיזען צופאלגען

 איבערצוגעבען באשלאסען װערט עס
 טאן זעהן צו זיגםאן ברודער צו קײס די

 אויםצױ דאס קען ער װאם בעסטע דאס
גלײכען.
צושריפטען. פארגעלעזען װערען עס
ערקלערט, 1 לאיןאל םון צושריפט א

 און אז .באלד ^ומט סלעק די װי אזױ אז
 נײעם א אויף יעצט ארבײטען מיר װי אזוי

 צװיס־ םארמײדען צו אום איז סיםטעם,
 אר־ פון צוטײלונג די װעגען טיגקײטען

 יוני־ א דאס זײ רעקאטעגדירען בײט,
 זאל איגסטראקשאנס םיז פארמע פארם

 קלאוק, אלע פאר װערען ארויסגעגעבען
 סםעציע־ אז און שעפער ריםער און סקוירט

 אױו* װערען, גערופעז זאלען מיטינגען לע
 אײנ־ די װערען ערקלערט זאל עס װעלכע

 פאר־ גלײכער א םון סיסטעם הײטליכע
ארבײט. םון מײלונג
 אננענומען זוערט רעקאמעגדאציאן די

 אפי- די צו איבעי גער.ט צושריפט דער און
. סערם.

 1 לאקאל פון צושריפט צװײטע א אין
 אײנםיה- דער סיט דאס ער^לערט, װערט

 ױניאן די זיך האט װאדאבײט םיז רונג
 ניט איז עס דאס און באםעסטיגט ^יטארה

 גרוי־ די זאל איצט דאם רעכט, װי מעהר
 טראכטען נעמען ױניאז קלאוהמאכער סע

 געבײדע, אײגענע אן אויסבויען װעגען
 זאלען ױניאנס לאקאל אונזערע אלע זואו

הײם. אײנעגע זײער האבען
 אז געזאגט, װערט צושריםט דעם איז

 מײ םעםבער א pc באשלוס א איז דאס
 גע־ איז רעקאטענדײשאן דיזע וואו טיגג,

געװארען. מאכט
 טיט אנגענומען ווערט צושריםט דיזער

 ער־ טשערמאן דער און באגײסטערונג
 פא- א אפאינטען װעט ער דאס קלערט,
 דעם װענען זאל װאם יןאםיטע סענדע
ן נלײך י ארבײטעז. נעמען ז

 דעם םאר לעזם האפלאװיטץ ברודער
 דזשענעראל pc באריכט פינאנציעלען

 אוידי־ pD צוגעשטעלט איז װאס סטרײק
 רע- דער אינטערנעשאנעל. דער םון טאר

 אײנצעלוזיי־ אלע אויף זיך באציהט פארט
 באשלאסען ווערט עס סטרײק. pc טען
ײ אונזערע אין דרוקען צו רעפארם דעם  צי

טונגען.
 װע- רעפארט א אפ נים זיגמאן ברודער

ד, אין קאנדישאנס די נעז n םױי y  pR 
 געױארען איז שעפער די אק דאס קלערט

 דערםון אזרזאמנן די ארכייט. די טצאחנר
זײגצן

 אביסעל װערען נאך זאל עס ערװארטעט,
טרײד. אין ביזי

ע̂ר ערקלערם ז,*כען אנדערע רועגען
 חןך• סיר װ$ס טרןובעלס אײנציגע די דאס
 ארבײט. םון טײלונג די איז יעצט, בען
 אײגמד ניט נאר זײנען ארבײטער די

 אדי pc סיסטעם נײעם דעם צו װאוינט
 דארמען פעלע םיעלע אין און בײט

 עטליםנ וועועז געביטעז אראנדזשםענטס
 ארבײםזןר די װילען שאפ יעדען אין מאל.

 ניט און טײלונג, פון סיסטעם אנדער אן
 גלױנט, ער פאלק$ם. עס ארבײט אימער

איינשטעלעז. גיכען אין זיך װעט דאם אז
 װערט עס דאם אויך ערקלערט ער

 שעיי די pc סאטיסרי? א גענוסען יעצט
 זײנען מאנוםעקשררערס די אזוי װי פער

 שפעטער און אגרימענט, דעם נאכגעקומען
ווערען. באריכטעט דעם װעגען װעט

גוםגעהייסען. װערט רעפארט דער
 ערלויגד די פארלאננט זיגמאן ברודער

 אונטערצושריייי באארד תשאינט פון ניס
 אנ• מ'ט צוזאמען לעטער א אויף זיך בען

 קאנםע• א איינצובערוםען ױניאנם דערע
 פאלײ די םון באפרײאונג דער װעגען 1רעט

 יןריעג. פון צײט אין ארעסטירםע טישע
 באװע• םריהערינע אלע דאס ערקלערט ער

 ױניאנס, די םון געװען ניט זײנען גוגגען
ײ האבען דארום און  חײן נעהאט ניט ז

 גוטנע• װערט פארלאנג דער ערפאלג.
י• הײכען.

 חד א ארײן שיגןט שנײד ברודער
 עס װאו שעפער, דזשזירזי די pc פארט
 שעפעד סקעב די דאס ערקלערט װערט
 סיט אח מניאניזירט ביסלעכװײז װערען

ײ װעלען צײט דער  סעטלאן מוזען אלע ז
ױ פארלאזען אדער ױניאן אונזער מיט  נ

דזשױרזי.
 געשל^ד מיטיננ דער װערט דעם מיט

i׳ סעז.
סעס. לאנגער ל.

 און םעהרעטערע םאר װיכטיג
;אונזערע םון מענעדזשערם

לאקאלם!

 n צו מאכען באהאנט דא װילען םיר
 אלן םון מענעדזשערס און סעקרעטערע

j' גי\ םון לאהאלס אינטערנעשאנאל p H 
 די דאס קאנטרים, די פון װי גוט אזױ

 n אין טעטיגקײט דער װעגעז ריכטען
ײ װאס לאקאלס,  גצדו חאבעז װילען ז

 םיר םוזען נוםער, לױםענדען דעם אין
 לוי שםעטער ניט רעדאהציע אין בען

 <ut אויך דך באציהט זעלבע דאס סטאנ.
קארעסנאגרענטען,

m



 ®ז סטױיק גענעראל לעצםען פון וע§אום נציעלער
ױניאן מאכער אוןויפעו סקױרם קלאוק, דער

מא־ צו נױטיג איז עס אז גאױב, איך
 דעם װעגען ־ב-למערקונגעז, אײנעע כען

 אעצטען אונזער פון רע|^רט םינאנציעאען
 צוזאמענגעשםעאט איז װעאכער ״ססרייין',

 אונזער פון אדיטאר דעם פון געװארעז
 ײעט עס װאאף. םר. אינטערנעשאנאא,

 באאײבטונ־ אײניגע געבען צו שאדען ניט
 װעאכע מיט ציפער טרוקענע די וץ1או גען,

צוזאמעננעשטעאט. װערט רעפארם א
 אױס־ סטרײק דעם פאר זיינען עס װען

 קא־ פארשײדענע די געװארען נעיןאיבען
 צוזאםענגעשטעאט האבען װעאכע םיטעס,

 בא־ איז לןאםיטע, סטרייק דזשענעראא די
 קאניי־ פינאנץ די דאס געװארען, שטיםט

 םארבאײבען ץאא באאדד דזשאינט פון טע
 און סטרײק, דעם פון קאטיטע פינאנ״ן די

ם נעװארע; אוישנעקציבעו ב<; איך  *י׳
 ײעי א־ר און ק^מיםע. רער םו; ט^ערדאן

 נאט־ראיך, ?ורצע;, אין א־בערנעבע;, ד$
 םונקציאגירס האט. ל^מיטע די אזוי װי

סטרײק. פון׳ם צײט דער דודך
אנפאנג׳ בײם גאײך זאגען דא װיא איך

 גאנץ םינאנסירט איז סטרײק דער ,דאס
 אין געװארען געטאן איז דאס װי אנדערש,

 דאס סטרײקס. פריהערדיגע אונזערע אאע
 פאאגענדען דעם אויף געװארען געטאן איז

:אוםן
 באןארגט האנו פינאג״דקאמיטע די

 הײסט׳ דאם םאנד׳/ ״רעװאאוױנינג א טיט
בא יעדער געאט, םומע געױיםער א םיט

\'
 געדארםט מען האט באװאוסט, װי בײם.

 ארבײ־ יעדען םאר פרײז א באשטיכיען
 נעה־ געםוזט האט עס און באזונדער טער

 באשטימט זײנען פרײזען די ב'? טען*צײט
 געהײםען, האט עס כאטיט און געװארען.

 געסע־ געװען שוץ איז סםךײק דער אז
 געדארפם אאץ נאך מיר האבען טעאט,

 סטרײיןער די װאו האאס,ידי אױפהאאטען
W^בעה מיר און געפונען, זיך האנען J־ 

 אױםגאבען, אנדערע׳סטרײק נאך האט
 װאאט סטרײק דער װי גוט אזוי *.,נקט

געסעטעאט. געװען ניט :אך
 ארגאניזיישאן דער פון אױםגאבען די

 איז װי גרעסער, טאא דעם זײנען קאטיטע
 דער־ איז Dtp .1916 פון סטרייק דעם

 ק$־ די איז סטרײק דעם אק װאם פאד,
 דע־ װי גרעםערע א סך א געװען כײטע

 סך א געהאט כיאא דעם ה*ס זי מאאט.
 דארט זײנען עס און טאן צו ארבײם פיעהר

 און קאוירקס מעהר געװען באיטעפטיגט •
 צו פארםיג אום #נגע״פטעאטע, אנדערע

 דארױ מען אוץ ארבײט. דער כייט װערען
 דעם צואיענ דאס פארגעםען, ניט אױך

 אנגע־ יעדען מען האט יקרות גרויסען
̂נן ;עדארפט יטטעאטען  װי מעהה צאהא

אטאא. צאהאען- פאעגט מען
 סעטעאמענט דער פון אויםגאבען די

 אין װי זעאביגע די כטעט זײנען קאטיטע
 אויס־ עקסטרא פאראן איז דערפאר .1916
 װעא־ קאםיטע, יןאנפערענ״ן דער פון גאבען

 ג$דארפט ניט אײגענטאיך, האבען, כע
 אויס־ די צװי^ען װערען ארײנגערעכענט

עי גאיען ד ןי קאבױםע, סעטעאסענם פו
אנגע זיך האבען קאנפערענצען די דזשע-־-זווײא גרױםער דער םון קאםיטע »נדער
 אויס־ די אױט קאמיטע, סטרײק נעראא
 געהאט האט קאמיטע יעדער װאם ^אנען

 לןאשי־ די האבען געאט דאס מאכען. צו
 יאױסצױ אויסצואעגען, אויח געהאט טעס

 נאכ־ אויסגאבען. ערשטע די פאר צאהאען
 די געבראכט קאמיטע יעדער האט דעם

 האמי־ פינאנץ דער צו רעסיטס און ביאס
ײ און טע  לזע׳ט. דערפאר באקוםען האבען ז

 פאר־ אאזא, ׳איז פאנד״ ״רעװאאװינג דער
ביז הענד די אין קאםיטע דער בײ באיבעז

סטרײיו. פון סוף צום
 געדרורך םפעציעא געהאט האבען מיר

 באזונ־ יואטיטע יעדער פאר רעסיטס טע
 $1.00 פון סומען, באיטטיטטע פאר דער,

 אפיאו רעסיט בעזונדער א און $15.00 ביז
 געלט םוםע יעדער פאר געלט. יןאײן פאר
 ער האט באקומען האט סטרײקער א ,וואס

 רע־ געדרוקטען א חתט׳ענען גערארפט
ןאהעז׳ נעיןאנט אײכט האט ער און <סיט

 סוטע דער פאר אונטער ״טרײבט עד אז '
באקופעז. האט ער וױפיעא

 אויפגאבע די געװען ניט איז עס כאטיט
 באיטטיטען, צו פינאנ״דקאפיטע דער םון

 װע־ געטאכט זאלען עס אויסנאבען זועאכע
 פון׳ם פאראויח ־ןין ׳ניט װעאכע און ׳רען

 פאױעײדענע די אנער האבען סטרײק,
 ׳אונז מיט באראטען איפער דך האמיטעס

ײ װאס אױסגאבען די צו באצונ אין  הא־ ז
 הי:־ פאנכע אין און פאכע;. געדארפט בעז

 געװען איז קאמיטע אונזער װעז זיכטען,
ײ זײנען אויסגאבען, געװיסע גענען  טא־ ז

 פי־ די געװארען. אויםגעצאיהיצט ניט <זע
 יע־ מיטינגען געהאט האט קאמיסע נאגץ
 רעסיטס די מיט בילס די און טא; דען

טאג. יעדען רענויצאר, ארײנקוסען םאעגען
 נאכגע־ גענױ :אך אזוי האט קאמיטע די

 ארויסגע־ און רעסיט און ביל יעדען זעהן
 דעי און ׳סופע דער פאר ט׳טעק א טנבען

 אויסגע־ גערןראגען גאײך האט מעמבעו
ײז צאהלט  אײנגעםיהרט איז דאס געאט. ז

 ניט זאלען מיטגציעדער די כדי געװאדען,
 אין אםיס אײן פון ארומאויםען דארפען

 װאס דאאאר פאר די באקוטען צו צװײטען
ײ קריגען. געדארפט האבען ז

 סטרײק דער האט װייסט, איהר ווי
 האבען אבער דאך געדויערט, אננ5 ניבז
 ^״וע־ מעהר געהאט סטרײק דעם אין םיר

װעל־ סמרײקס, אנדערע אין װי רעקײמען
 יענע אין פארצויגען. לענגער זיך האבען מ

 װי־ געו\י געװאוסט םיר האבען סמרײסס
 צו • געהאם האבען מיר סטריײןער גזיעל

 מעהר אויך האבען מיר און מארזארגען
 די מיט װערען צו פארסאג געהאט צײט

v געםעטעלטע z y v,*\ ביס־ זײנען װעלכע 
געװאדען. געסעטעלט צעכװײז
 אין-דעם גשוען איז אנדער^ גאנץ
 נע־ שוין איז עס װי נאנדעם סגורי^ן.

 מיט טעטעלמענט דער געװארען םאכט
n n גע־ נאך י.אט אםס׳ז״/ ״פראט^טיװ 

 ארבײ־ די א*ידעך װאכעז, אײניגע נוסען
אר־ דער צו אוטגעסערט זיך ,חאבעןי*ער

 אײדער םריהער װאכען מיט נאך הויבען
 און געװארען גערופען איז סטרײק דער

 װאכעךלאנג אנגעהאלטען אויך האבען
 גע־ ^ןוין איז סטרײק דער װען יטפעטער,

װען.געסעטעאט.
 קאמיטע אאא דער פון אויסגאבען די
 סטרײק אין װי זעאביגע די כסעט זײנע;

 אין געװעז זײנען עס כאטיט ,1916 פון
 ארעסטעץ. װעניגער סך א• סטרײק דעם
 איז איצט וױייצ דערפאר, אױך איז דאס

טײערער. אלעס
 דער פון אויסנאבען די זײנען דערפאר

 באטרעפט דאס כאטיט קאפיטע, פיקעט
 װעניגער, $10,000 מיט סוםע, היביטע א

 איז דאס .1916 םון סטרײק דעם אין װי
 גע־ האט סטרײה דער װײל דערפאר,

 די װאס דאס צײט. װײניגער דויעיט
 איז קאפיטע פיקעט דער פון אױסגאבען

 ױײל דערפאר, איז הויך, אזוי אדויף דאך
 קאמיטע פיקעם די האט סטרײק דעם אין

 פריהערדיגע אין װי ארבײט, פעהר געהאט
 סטרײקס פריהערדיגע די אין סטרײקס.

d דער פון ארבײט די איז v p ' s קאםיטע 
 ע- ג האט זי װאס דעם, אין בא״טטאנען

 זײע־ פיהעטען סטרײקער די ן ע פ ל א ה
 קא־ די האט אלײן, פיקעטען ׳טעפער. רע

 װעל- יטעפער, יענע בלויז געדארפט מיטע
 און םאריאזען האבען סטרײקער די בע

 אנדערע אין ארבײטעז אוועק זײנען
 האט סטרײק דער אײדער נאך טרײדס,

 אבעד, סטרײק דעם אין אנגעהױב^ן. זיך
 געפוזט אלײן קא^יטע פיקעט די האט

 ארפא־“״ זאנענאנטע פיעלע די פיר,עטעז
 דעם פון פעסט דער ^עפער, רײ׳טאן״

 זאל װערען. באזײטיגט מוז װאס טרײד,
 װע־ נעזאגט דא פ׳ארבײגעהענדיג, ^וין,

 געטאן האט לואמיטע פיקעט די רען,-דאס
 דאס און ארבײט, די אויסנעצײכענט

 זיך האבען שא&קעס אזעלכע אלע כאט׳ט
 צומאכען, גאנצען אין געטוזם ענסױידער

ײ אדער  פארגרעסע־ געמוזט זיך האבען ז
 אונזער םון פארשדיפט דעם לויט רען,

בתים. בעלי די סיט אגריכיענט נײעם
 סטײט דזשוירזי פון אױםגאבען די

 אוים:אבעז די װי :רעסער זײנען האמיטע
 קאםיטע. אזרטאון״ ״אוט גאנצער דער פון

 םיעל װײל דערפאר, אײנםאך דאס*איז
 דארט פרובירט ד״אבען טאנופעקטשורערס

 כסדר האט מען יטעפער. סהעב עפענען
 פאר־ צו שעפער דיעזע ארבײטען ;עסוזט
 אז אויפפאסען כסדר אויך אדן מאכעז

 ניט דאדט זיך זאלען אזעלכע שעפער נײע
. עפענעז.
 באי דא זײגען זעהן, װעט איהר װי

 בראגז־ ברוקלין, פאר איי^עטם זונדערע
 אויםגאבעז יענע אין הארלעם. און װיל

 םון פיקעטינג די ארײן אויך שױן געהט
 געווען זײנען װעלכע טעריטאריעס, יענע

 בא- ט4ם קאמיטעס, באזוגדערע אונטער
 שױן שליסט ,דאס טשערלײט. זונדערע

יענע איז דינעז װאס אױטגאבען אלע אײן

דער דורך געװארען :עײאכט פאעצער
̂ם צײט םטרײק. םון

אויסגא־ טאון״ אװ ״אוט אנדערע די
 באמערקט, םריהער שוין האב װ#איך #בען

 קלײן. פארהעלטניסמעסיג געװען זײנען
ײ־ סטייט, דזשוירזי נױ אין חוץ א װײא  ז

ג געװארען געטאכט נען  פארזוכען װײני
 סקעב־ מאכען צו אויף שעפער עפענען צו

סטרייק. פוץ צײט אין ארבייט
 אונטער׳ן געהען װאס אויסגאבען די

 אויסגע־ זיינען פיעס׳/ ״ליגעל אײטעם
 זײנען װאס לאיערס, צו געװארען צאהלט

 פארשײרענע די אין געװען גרײט וןםיד
 יעדעץ שטעל אויפ׳ן העלפען צו קאורטס,

 געװארען. ארעסטירט איז װאס סטרײקער
 געװארען געבראבס זײנען װאס אלע
 זארג־ .װי װײסען, פאלי׳צד־קאורט א אין

 צו געווארעז אטענדעד איז עס פעלטיג
 קוים, גאויבען מיר אח קײסעס זײערע

 א'ין אפילו אויסגעקומען זיא עס צי
 נאכט. איבער זיצען בלײבען צו סטרײקער

 אטענ־ םאטענטאן קײס יעדער צו איז עס
געװארען. דעט

 די פון אויסגאבען, אנדערע אלע די
 זעאבסטפאר־ זײנעז, סוײען, קאענעדע

 קײנע אין ניט זיך נוימךגען און יטםענדאיך
 װערען אויסגאבען אזעאכע באמערקונגען.

 פרידען. פון צײטען אין געמאבט אויך
 זײנען אויסגאבען די אויך ױי אזוי אבער

 סטרײק, פון צײט אין געװארען געטאכט
ײ געהען  אויס־ אאגעםײנע די מים טיט ז
סטרײק. דעם פון גאבע;

* * *
 אא־ אין ססרייילן דעם װעגען רײדענדיג

 דאם װערען, נעזאגט דא דארף ׳געמײן
 אז דענקט, וועאט די״^ויסעראיכע כאטש

ײו אויח ענדע צו געװען זיא דעכסטרײק  ז
 אמת׳ן דער אין אבער איז װאך, צװײטער

 די סטרײקער, אונזערע געװען. אזוי ניט
ײ ;בעסער װײסען מאכער, קאאולו ײ ז  װי

 פאקטיש זיך האט סטרײח דער דאס סען,
 געשאא־ איז עס װען דאן, ערשט געענדיגט

 די םיט * אגרימעגט דער געװארען סעז
 ״אמעריקאן דער מיט און ״דזשאבערס׳/

 צײט יענער ביז װאדים אסאםיאיײטאז׳/
 האאס די אין נעהאט :אך נײר האבען
 װיא איך סטרײקער. אונזערע אאע כםעט

 עס װײא פאלןט, דעם באטאנען עיזסטרא
 בא־ אין װאדט א זאגען צו נויטיג דא איז
 אעצטען דעם דורך רעאיען^־ארבײט די צוג

 װערען> אנגעװיזען דא מוז עס סטדײלן.
 האט עס אאגע שאעכטער װאסערער אין
 לוא־ סטרײק דזשענעראא די :עפונען זיך

 נעהכיען געדאדפט האט טען װען מיטע,
 נויטבאדערפטיגע די צו רעאיעף צאהאען

סטרײקער.
 םטרײהס, פריהערדיגע אונזערע אין

 א אפגעסטרײקט האט סעג װי נאכדעם,
 פרא־ 60 א שוין האבען װאכען, דרײ־םיעך

 געארבײט צורילן סטרײקער די פון צענט
 אינ־ די פון שעפער, געסעטעאטע די איז

 װעאכע מאנוםעקטשורער, דעפענדענט
 םאעגט קאםױ דער סעטאען. גאײך יסאעגען

 שעפער די אױףי באשרענקען רוב דאס זיך
 װעאכע אסס׳ן׳/ ״פדאטעקטיװ דער פון

 פארציהען פארביטערטקײט מיט ט5פאע
 אאזא, ױניאן. אונזער געגען קאײף דעם
 זיך האבען• סטרײקען װאכען עםאיכע נאך

 פארקאע־ שטארק סטרײק־אויסגאבען די
 סטרײקער די pc צאהא װײא-זײ נערט,
 װי מעהר נאך פאדקאענערען זיך פאעגס

 אויפ־ געקאנט האט מעז העאפט. א אויף
 נאך פארקאענערען און האאס סך א ;עבען

סטרײק־אױסגאבען. אגדעדע
 װאס ארבײטער די װאס, נאך הײנט

 הא־ ארכײטען, צוריקגעקערט זץ־ האבען
 זײערע פון פראצענט 15 געצאהאט בען

 סטרײק. דעם אױפצוהאאטען אויף שכירות
 רע־ דער מיט צוזאםען אײנקונפט, דיזער
 נע־ האם ױניאן, דער םון טדעזיטורי גואער
 אויפ־ םעגאיכקײט א ױניאז דער געבעז

 זײנעץ װעאכע ארבײטער, די צוהאאםעז
 םון סטרײס אין סטרײק. אין פארבאיבעז

 כמעט אויסגעצאהאט ױניאן די האט 1916
 סטרײלרבע־ אין דאאאר טיאיאן האאבען א

 נע־ װאאט סטרײק יעגער װען און נעפיט.
 מאשינערי די איז אענגער, נאך דויערם
 װ%ט םען אז אײנגעשטעאט, אזוי געװען
׳ נאך. און צאהאע^אך קאנען

 מען׳דאס האט אבער סטרײק דעם אין ן
 אפיאו איז עס דער\וײזעז. געתענט ניט

 ארויס זײנען אדבײטער די דאס אטת,
 װעי)כען אין ם^אן, גוטען א נאך םטרײהמן

 דאך םארדיענם, שאעכט ניט האט םען
י עא אנער, נע־ ױניאן די האם ױשר, י

 בענע־ סטרײ<ן רעגעאען צאהאען דארםם
 פערטער דריטער,אדער דער אױף םיט
 געשטא־ זײנען ארבײמער די װאם װאך
 גע־ האם מען שעפער. די אויםער נען

 די צו בענעםיט סטרײק צאהאען דארפט
 צו אכטזגגדיג גיט סטרײהער, 40,000
 געוחזד׳געסעטעאטע זײנצן שעפער זײערע
ײ םון קײנער װארום ניט, אדער  האם ז
 דאס געארבײט. ניט נאך דערמאאט דאך

 װאאט ױניאז די אז געםײנט, אבער װאאט
 טרעזשורי איהר.'׳גאנצע אױםגעאײדיגט

 נישט װאאט און צײט װאכען צ<וײ אין
 די אנצוגעהן. מאס מיט װײטער האבען
 בא״ געמוזט דעריבער זיך האט ױניאן

 די צו רעאיעף געבען באויז ארן שרענקען
 האבען װאס נויטבאדירםטיגסטע סאמע.

 סטרײק ךעגעאען היאף. נאך געװענדעט זיך
 געסענט ניט אפיאו םען האט בענעפיט

 סאמע צום ביז צאהאען, צו אנפאנגעז גאר
 אויסגעשטאנען נאך זײנען עס װען סוף,

 םען און ,םטרײקער טויזענד פאר א באויז
ײ ה*ט  אײדער ארויסהעאפען, געדארפט ז

ײ אר־ דער צו פאעצער באקומען האבען ז
. בײט.

 טרויעריגען דעם אט װעגען רעדענדיג
 שאדען ניט אויך שוין װעט געגעגשטאנד,

 אונזער פון מיטגאיעדער די דערם^נען צו
 אור־ די געװען איז ד$ס םאקי אז ױניאן,

 בא־ האט באארד דזשאינט דער װאס זאבע
 װעכצנטאיכע די העכערען/ צו שאאסען

 גע־ איז פארשאאג מײן. צאהאוגגען. דױס
 װערען געהעכערט זאא דױס די דאס װען

 זײן דארפען מיר װאך׳ א סענט 50 צו
 דארפען װעאען מיר דאם באזארגט,
 ױניאן אונזער זאא אמאא, נאך סטרײקען

 ־ ע א א צאהאען צו אימשטאנד זײן
ק ן ע מ ײ ר ס  ניט ט, י ם ע נ ע ב ס

 אין זיך נויטיגט אײנער אויל אכטענדיג
 טענען דארף ױניאן די ניט. אדער דעם

 יעדען צו בענעםיט ססרײק צאהאעז
 םער־ אדער דריטער דער אױ*י סטרײקער,

 אונזערע אאע סטרײק. םון װאך טער
 םאר־ דעם װעגען זיך דארםען מיטגאיעדער

 אין זאא דױס די דאס זעהן, און טראכטעז
 געהעכערט ױניאנס אאתאא אונזערע אאע

ײ װי נאכדעם אז יהאן* איך און װערען.  ז
 װעאען רעפארט, דעם איבעראעזען װעאען

 פון העכערונג דער פאר שטימען אאע
ײן צו אום דױס,  צוגע־ באמת טאקי ז
 אז און סטרײק. צװייטען א פאר גרײט

 סםרײקען יאהר עטאיכע אאע םוזען מיר
אאײן. דאך איהר װײסט

 די באדאנ?ען איך װיא שאוס צום
 סאמיטע םינאנץ דער םון מיטנאיעדער

 געטרײער איבערגעבענער, זײער פאר
 אץ־ סטרײק. פון צײט אין מיטװירקונג

 פאר באארד־ דזשאינט דעם) אויך דאנק
 האב איך װאס כבוד און צוםרױען דעם

 דעם םון טרעזשורער דער זײן צו באקומען
סטרײגן. דזשענעראא
גרום, ברידעראיכען מיט

קאפלאוױטש, פיליפ
̂י־ד דזשאינט סעק.'טעזשורער  בא

 םןןנער ריפער און סקוירט קלאוק׳
יארק• גױ גרײטער פון ױניאן

 דזשענע־ סלאוקטאכער פון רעפארם אויטאר׳ס
1919 ססדק_פון ראל

קאמיטע: קאגפערעגץ
854.83 ------------------רענטי חאםעל

קאםיטע: האא
 האל סטרײקערס, צו קארפער

האל און טעערםאן
ו,יי 17.74----------------סעקיעטערע

:קאםיטע ארנאניזאציאנס
 די צו ײאד יי דאלאר 8 צו

 קאם• דער ®ון םעםבערם
 7,501.46 סאלאריס אוןיקלוזרקס

לואמיטע: סעטעאמענט
‘2 931.13 עקספענסעס און רענט חאטעל

קאמיטע: אאא
 װאס י די, פאר עקספענסעס
ק^ורט־ געהענדאט האבזנן
4,219.11---------------------קײסעס

:האםיטע פימעט
17,549.75 ----------;--------עקספעגסעס

 האמיטע: טאוין אװ אוט
אייגאניזי־ פעיר, רײלראוד
 4,73l.5<i -ד- ~ עקספענסעס רונגס

 קאמיטע: סטײט דזשוירזי
און ארג>>נײזינג פיקעםינ^

13,071.95 םטריוקער צו עקספענסעס
• האמיטע: ברור«איז

און ארגיזנײזיגג פיקעטינג,
4,999.04 סטרײקער צו עקספענםעם

i - * / :־קאמיטע בראונזוױא
ן ארגאנײזינג פיקעםינ^ ו  ־״ י

2,661.73■ ספרײקזגר פו -עקסיעגםעס

ממז םוזעז סיר ן וו ו \ סיר י לז * iifom, י 
p »חאבען וועאען כדר אז p o ונקס-וױ■ 

 ״יאד»ר חױנאינען אםװײנגיסטענס איםער,
ײן ניט זאלען םיר און תן ענטטױשס, ז  ו

ו ׳ אנקוכמז. וחגט סאעה דער
 אנגעזאנמ אייד האבעז םיר װי אזוי

ץ עסיװעם אז בשורה״ ״פרעהאיכע די י  » ז
ד דעראעםנז זאאען (םיר סאעס מאא  אנ״ אי

 בױר װיאען אםז). בשררות, בעסערע זאגען
ױ עצות, די געבען שוין  םאחױיי• צו אזוי ו
סj • -1 צײט. אומעטיגע די אען

 אפטאמנן איהר זאאט ערשטענס,
 וואכען פאאר א נעהמען צו מײנונג אײער

 איבעד (רעדט בערג. די אין װאקײשאן
 וחנפ דאס דעם). װעגען םרוי אײער מיט
 איחרײ אז אגב, שאדען. ניט זיכער אײך
 ״וו^וקײ״ נעהםען צו אײנטרײען זיך װעט

 האבען, איעב אזױ דאס איהר װעט שאנס,
 פאחד צו געצװאונגען זײן װעאען מיר אז

 בא־ זאאען י י ז אז כאסעס די פון רען
ױ פונקט װאקײשאן, אײער פאר צאהאען  ו

טרײד^ אײטישע אין געטאז ווערם דאס
 ״אפקאײ זעהן איחר זאאט צװײטענס,

 אק װײא באצײםענס, ביכעא, אײער נען״
 און ױניאן, א יעדערער דארף סאעלדטיים

 געא̂ס סך א האבען דאן דארף ױניאן די
—און.

מיטינגען. די צו קוםט דריטענס,
 ־אוי&ארבײטען יעצט דארךי מען
 די אין זיך םיהרען צו אזוי װי םאענער,
 וחנט איהר אז ארן סאעק־צײט אין שעפער

 הא• אמאא נאך זיר איהר װעט קומען ניט
 דעם. װענען ״קהאצעז״ צו בען

!געדעניןט-זשע \

«ד|״ ^דג^נייזיגג ייקעפיט^
 2,215.46 סםרײקער «ו עגןספעגסעס

-V:קאםיםע רעצימי
ן זנקסןןנםעס ו  482.23 רענם ה*לל י

־ :האםיטע רעדנעל
ן רעדנעל ו  777.50 אונםערחאלםוגג י

קאםיטע:*• םינאנץ
̂סעס קוך- פינ«נץ פאר עקספזנ

210.00 — — םעםכערס םיםע
18,454.40 -------------*-------------רענם האלל

געסזד «נון בע*ספוע:דזנלעגאפהז,
סעס ״עפעד םעלםע 370.00 עקסי̂ן

16,848.00 ---------------------םאלאריס אפים
 •ריגםינג, און סטײױ»:עדי

 — — ק#םיםעס אלע פאר
מעם, און םעלע,פ#נס  טעלעג̂ר

̂םיםעס ̂לע פ*ר — — קן
̂ארפערס -------------*---------------ל

-------------1------ — פאסטײדזאז
-------------------אדװערםײזמענםס

 — — רענױאלס און ^*יפעירס
אטעגדען פאר ל*יערס צו

------------------קאורט־קײסעס
--------------------------------עטיזע

פאנדס: רעװאאװינג
 10,500.00 — — געגעבזנז

10375.00 — צורי^געקעימ
----------------------**ן’י0אע£*י־

̂בען װאס (קלוירקס,  גע־ חן
 און איגפ^רםײ^ן. געבזןן

מענ־ «רױו#םע «ו נעצאחלמ
 צוגע־ ח^בען װלעכע שען,

 װעד איגפ^רםאציע אםעלפו
 *נדערע און אזעפער גען

#גגעלעגעגחײ־ פארטרויענם
 זײנען עס װעלכע אין טען,

טיג  אונטערזו־ געװען נוי
כוגגען.)

 װיכסיגו ועחר םאר עס האצטען םיר *
 םצכד אונזעת םאכעז צו אױפטערקזאם

^ ווענ!, הײ־י*הר אז בערס,  יואר־ אאע או
 יאד־ אין צײם א זײן אויך שײנציכקײטען,

 מאנםנ םאר סאעק. הײםעז װעט װאס
 יןאיננען ערקאערוננ דיעזע םיאײכט, וועט,

 איבערצײגט, זײנען סיר אבער אעכעראיך,
 מעפד אוגזערע םה טײא גרעסטע די אז

 פוז טײל גרעסטער דער םיט צונלײד בערס,
ײ ל^לאאס. אנדערע פון טעמבערס די  נו

 װארנונג, צײט״ג<• דיזער אין זיך םיגעז
ײ אום  “ענ־ פיהאען ניט זיך ח״ו זאאען ז

שפעסער. טוישט
אײ־ געהאם װאך דיעזע האבען מיר

 באװאוינען אונז האבען װאס פעאע, ניגע
 שע־פער די אץ אדבײטער די עז דענקען צו

 דער אז׳ ךזארצעז, פואען ^ט׳ז ;אויבען.
 אאע אפגעשאפט האט םטרײק אעצטער
 דעם הויפטזעכאיר און ־טרײד אי{ איבאען
סאעק. פו} איבעא
 גע־ איז עס שאפ, א געקומען איז עס
 גױ די אנץוזאגען אונז צזוײטער א קומען

 פון אײגען די אין סאעק. — בשורה; טע
 האט שעפער דיעזע פון ארבײטער יעדען

 צײ־ פראגע גרויסען א זעהן%געקענט מען
ײ כען. ײ איבעיאשט, געייעז זיינעז ז  ז

 גע־ ניט האט מען ענטוישט. געװען זײנען
 צר קענען צו פסיכאאאג קײן זײן דארפט

 איז זי נשמה־פ^אגע. זײער גאידערען
 אויסגע־ קאאר און אײנפאך אזוי געװען

 יעדער אז געזיכטער, זײערע אויף שריבען
ײ װ^לז זעהן געקענט האט אײנער  םרע־ ז

 א געװען איז פראגע די יוניאן. דער געז
 און װאך־ארבײט װאס? — פשיט׳ע

! ? סאעק אויןי
 גע־ או:ז האט נג1פאסיל דיזע אט

 ער־ און *פען ארויסצוקוםעז צװאונגען
 & מאכער, ריםער ברידער אײך, קאעדש♦

j יןענם איהר גאויבען(און מיר װי אויט t 
 זא־ אז אונז), אויף םאראאזען צײטענװײז

 אויך סיר װעאען װאך־ארבײט אעסער גאר
 ױם־ יעהראיכען אונזער דורכגעהן מוזען
 דעם אונטער באהאנט אונז איז װאס הדין,

סאעז. — נאםען אפשײאיכען
 האבען-גע־ כ»נכע אז־ װאהר איו עם
 גע- ניט ע)טאל זיך האבען און דענקט,
 װאך־ארבײט אז זאגען, צו דאס שע׳הםט

 מע; אבער היעי• דעם פארסאענערען װעט
 װארוט אח־ןאנ־! די פארגעסען :יט דארף

 װעט װאך־ארבײט אז געדענקט האט םען
 אויסרעכענוננ די סאעק. דעם פארטיאינען

 װאף-אך ־,אונט!. פראםטע. א געװען איז
 ^אז ;אײכטער ארבײטען מען װעט בײס
 מען װעם אײכטער, ארבײטען װעט כיען

 װעט ;טאנ א ארבײט װענינער מאכען
 זיך ־װעט ;װאך א װעניגער םאכען םען

 אר־ אויפגעמאבםע ;יט סך א אפשטעאען
 מוזע; דאןי סג; װעט סיזאז, נאף׳ן בײט

 אויםמאכען; עארבײט איבערגעבאיבענ די
 אין אויפמאכען מוזען דאס דאך םען װעט
 סאעק, אין ארבײט מען אז און ;סאעק

 ניטן סאעק קײן סאעח שוין דאך איז
? פארשטעהט איהר

 ארױםגעצײגט, זיך האט עס װי אבער
 רע- דעם געײאכט טעארעטיקער די האבען
 גע־ האט מען הבית. בעא דעם אוזן כענונג

 םונקט סעזאן דעם שעפער די אין ארבײט
 סעזאנס. פריהערינע די אין װי שװער אזוי

 מען אז פארקעהרט נאך נאויבען כיאנכע
 אבער ״גע־אגט׳״, גאנצען אין זיף האט
 ר1גרויג! דער נייר װיאעז פיע^ אזדי אױף

 דאם כאטש באאײדיגען. ניט מעמבערשיצ
 פרײ־ פא־״שײדענע די זײן. כיעגאיף קעך
 אונזער נאך זײנעץ שעפער, די אין זען

ר א מײנוננ ע כ י א ' צ ע ז ע  באנוס־ ג
 םארט אמ איז ״באנזס״ א און סיסטעם,

גרסעטען דעם םאכען הען װאס מאשינגןע,

 װעגען אבער צאפאען. צו זץ־ ״םויצער״
 אנ־ אץ שרײבעז םיאייכט טיר וועצען דעם

 צום צוייק קומען אאסיר .יעצם אא6 דערס
* סאעק.

 געאײ סעזאן דיעזען אאזא, האט, מען
 װי שנעא אזוי און שווער אזױ פונהם בײט

 שוין מיר קענען םאאגאיך סעזאן. אעץטען
 זיך זאא סעזאן דער אז ערװארטען ניט

 גאם׳ס .מיט ״אויסנעסטרעטשט״ האבען
 טוז און א־ז, סעזאן דער אז און נסים.
 איז ער װי קורץ אזױ אדער לאנג אזױ זײן,

 אזוי זײן אויך סאעק דער שוין םוז געװעז,
אײ ער װי קורץ אזוי אדער אאנ:

 און :פד־עגען ,פיאײכם, װעאען מאנכע
 מיר װאס שטתדען 5 די וועגען איז װאס

 דאך האם אאײן דאס ? געװאונעז האבען
 סעזאץ? דעם פאראײנגערען געדארםט

 װען ענטפערען: צו אײכט איז דעם אויף
 צוגע• ניט װאאטען ארבײטער נײע קײן

 סע- דער זיך דאן װאאט טרײד, אין קוםען
 װא־ צװײ אױף פאראענגערט געװיס זאן

 יע־ װאס שטונדיגע 5 די פון ערך, אן .כען,
עי ט ײ״ וױיניגער, יעצט ארבײט א

 פון רעכצנוננ דעם אויף אבער װאך. יעדע
 צוגעקױ דאך זײנען שטונדען קירצעדע די

 אךן םעםבערס, נײע ביסעא היבש א מען
 די אפ שוין ארנײטען מעמבערם נײע די
̂ןע װאאטען מיר אײך. פאר שטונדען 5  טא

 פארשיעדע- די ־םון מעםבערס די געראטען
 סעקרעםער•* זײערע ווען אז אאקאאס, נע

ײ אז באריכט, שינאנס דעם אעזען ײעאען  ז
 אױח אפצושטעאען זיך בעטען זײ־ זאאעז

דאר־ םיע״ ״אינישיאײשאן ״פונקט״ דעם

2,561.52

355.39
139.46
01.94

1,715.90
25.35

 איםער־צו האבען מאכער,־ ריםער די
 ארבײםער- וױכטיגען יעדען געשטיצט

.̂  אאנד אונזער אין איצט האבען מיו־ קאמן
 סיגאר• די פון סטרײק פארביטערטען א

גרעסטע די געװען װאאט עס און מאכער,
$145,296.06---------עקסיזד-סזוס

jj װאלןש, גײמען
אדיטאר. דזשעסעראא

 ערהאלעטנע םון באױכט
םעקױױטיס

 טען31 דעם ביז יאנואר טען1 דעם פון
.1919 אויגוסט,

329,275.00 ---------------------------------קעש
54,250.00 — — — — :אנדס ליבערצי

ײ זאאעז מיר װען עראה,דיזע אט סאב־קאנטראיןטאר. דעם — רער גאנןמון אץ ז
 סאעה־םארשפרײטערס. נעװאאדיגע ״זײנען
 טרײד אין געהאאטען װערען שעפער דיערע

ײ ״עמױרדזשענסי״. אן םאר  קײנ־ האבען ז
 8־10 פאר װי ארבײט קיין מעהר ניט מאא

 בעאײבתים, זײערע און םעזאז, א װאכען
ײ יהאבען. ניט םעהר גאר װיאען  באנוגע־ ז

 רי זײנען םאאגאיך אויך. דעם מ׳יט זיך נען
 מעהר ניט שעפעי־ דיעזע פון ארבײטער ו
 עס ארבײט װעמעס רע\ערוױארסעע, א װי !

 אר־ עאד ן ע ט ר א ו ו אין באשטעהט
 זײע- אז ,ן ע ט ע ב ט א ג און בײט

 ״אר־ אן קריגען ערגיץ זאאען באסעאעך רע
 געהאאטעז װערען ארבײטער די דער׳יא״.

 קונצעז, אאעראײ מיט שעפקעס, דיזע אץ
 האפענונ־ גוטע מיט הבטזזוזז, גוטע מיט
 שעפער גוטע די װערען דערװײאע און גען,

 ארבײ- נײ־ארײננערןוכיענע מיט אנגעםיאט
 האבען אז־י און טרײדס, אנדערע פון טער
 ארבײטער, אין איבערפאוס א; אימער םיר
ט אזוי און  פאראײ־ און םאראײנגערט וױי

םאעק־אינסטיטויטאן. די ביגט
 דער אז געוזאפט מען האט נאטיראיך,

 שע־ קאײגע די אט אפשאפען זאא סטרײק
ײ זײנען דערװײאע פער.  דא. אבער נאך ז

ײ האנען אוים, װײזט עס װי און  בא- ז
״שטעהך. צו שאאסען

 מוזען אומשטענדען, אזעאכע אונטער
אויגען. די אין גאײך מ^רקוקעןדיאאגע

ײ געסען.  םינאגציעאע איז זיר גויטיגען ז
ײ מוזען מיר און שטיצע  היאןי. צו קוסען ז

 קא• ־א םאכען שאפ־טשערםאן יעדעק זאא
 אײנציגער זאאיהײן און שאפ, אין אעקשאן

ײ םארפעהאען ניט  וחד םיר שטיצען. צו ז
 די ״נערעכטיגקײט״ דער אין דרויוען אען

 װעאי־ שעפער די םון םומען די און נעםען
 הער• דיזען צו בײשטײערען װעאען עס כע

 אאע םיגאל־מאכער. די פון קאמף ^יכעז
 וחד נ^בראכט זאאען געאדער געזאטעאםע

זןוד. צוױיםע 117 אפיס, אונזער אין רען
 דיזען צו בײצושטײעחןן ערשטע די
 פון ארבײטער די געװען זײנעז קאמןי

 טען11 םון ארבייםער די כראס. װײנשטײז
 גען/»ײ מאא צװײטען צום האבעז, םאאר
 סטריײןערס. רי פאר דאאאר 109 םעאט

 שאפ־ דער { האראװיטש, קאמן ברודער
 גע־י שםחח מיט סומע דיזע האט טשע״מאן

 אונ״ םון נאמען אין און אםיס, אין בראכט
 ארבײטער די מיר באדאנ<;עז אאקאא, זער
 ברײט-הארציג• זײער םאר שאפ, דיזען םון

 אז װעחנן, דערמאנט אויף דא זאא לײט.
 #פאאםטער ברודער געװעזענער אונזער

 וױינשטײן םון פארסאן יעצטיגער ידע
 דעם אין מיטגעהאאפען פיעא האט בראס.,

 א תארץ. אידישע א פארט קאאעקשאן.
אויך. איהם דאנלו

 אינטערנע־ דעם םון ווארט א
אודיטאר. שיאנעל

 צואזמענ־ איז רעפארט דער אײדער
 אויסגאבען אאע םזן געװארען נעשטעאט

 ׳1919 אין סטרײק דזשעגעראא דעם אין
 פון ביכער אאע געװארע) נאכגעזעהען איז

 ביכער, רעגעאע די אי באאיד, דזשאינט
ביכער. סטרײק די אי

: אפגעטשעהט האבען מיר
אײנקונפם. םון׳ם רעסיטס אאע .1
 אויסגאבעז, פון װאוםשערס אאע .2

 םון געװארן געהײםען גוט זײנען װעאכע
קאמיטע. טינאגץ דער

 זײנען װאס סעחיוריטים אאע .3
 געװארען, אויםגעצאהאם און ערהאאטען

. באנדם. און קעש
 דאס אאג^םײן, אין זאגען האן איד

 אאע די נאכזעהןיפון גענויען גאנץ א נאר
 ביכער, און רעקארדס באארד דזשאינט

ײ איך האב  בעס־ דער אין געפונען אאע ז
 רעקארדס און ביכער דיזע ארדנונג. מער

 דאס געװארעז, געהאאטען גוט אזױ זײנעז
ײ אען טען  פאר מאדעא א אאס האאטען ז

ארגאניזאציאגען. אנדערע
וואלןש, נײמען ם.

אודיטאר. דזשענעראא■

 צײט.'נג רי אזוי וױ װאוגדערען, אא'ין זיך
נאך. אעבט

 אי• דער דורך באױז געשעהן איז דאס
 םין הרײז גרויסען דעם פון בערגעבענהײט

 האט שטיםע״ ארב. ״פר. די װאס פרײנד
 איתד איז דעם דאנק א נאר געמאכט. זיך

 צײ״ שװערסטע די איבערצוקוטען געאונגען
 דעם אין קריזיסען. ביםערםטע די און טען

 געהט םרײגד צאהארײכע איהרע םון קרײז
 אידי־ ארגאניזירטע גרויםע רי ארײן אויך

 אטעדיחא, pc באװעגונג ארבײטער שע
 נע־ האם שטימע״ ארב. ״םר. די װעאכע

 וואקםען װעםעס מיט ארן בויעז האאםען
 שטאאצירכ^ איםער האם זי געדײהען און

 .t» דער םון ױביאעאום יעהריגער 20 דער
p מוב ױם דער אאזא איז ש.״ א. d דער 

 באוועגונג, ארבײמער אידישער נאנצער
 קעכד װעאכע די. אאע םון ט\ב ױם דער װי
v i\ גזד איז שענערער בעסערער, א םאר 

װעאט. רעכטערער
 ו*ער םון ױביאעאום יעהריגער 20 דער
l װמט שטימע״ ארבײמער ״םרײער b ־ 
 טען19 דעם זונטאג ווערעז, פײערט

 דעם nr צס׳וחנרט האא. הארנעגיע איז בער
 קאג״ גראטייעזער א אראנזשירט צװעס
 יןחופ־י םוויקאאישצ געסטע די סיט צער̂ט
*י ערווארםקטןאז ותרט עס טען.  *ח קײנ

n 41 ^ םדײנחג טויזענדע

 פרײנד איבערגעבענע טויזענדע די
 ארבײטער ״פרײע דער םון אעזער און

 האבען כיאנאט קומענדען װעאען שטיפיע״
 םײע• װעאען זײ טוב. ױם גרויסען זײער

פון ױביאעאום יעהריגען 20 דעם רען
 װעאכע צײטונג, דער םון — צײטונג זייער

ײ  יאה־ אאע די פון פאראויף אין האבען ז
 אאעי־ םון ארויסגעהאאםען נעשםיצט, רען
 דורר דורכגעפיהרט זי און קריזיסען אײ

שטורעמם. אאעראײ
 בא־ א איז דאס — יאהר צװאנציג

 אירגענד פאר אעבענס־פעריאדע רײטענדע
 און באדײטענד װי אבער צײטוננ, װעאכע

ײ אזא םאר מאמענט דער איז גרויס װי  צי
 ײעאכע שטימע״, ארב. ״םר. די װי טונג,
 דורכצױ געהאם אן ערשטעןםאג פון האט

 איהר םאר ביטערסטעקעםםע די מאכען
 אנםיאען געהעגם װאאט מען !עקזיסםענץ

 אויס־ װעאען זאא םען װעז ביכער, נאנצע
 ערםאהרונגען, ביטערע אאע די רעכענען

 די צאכע1הינרערניםע,ז איז שטרויכאוננעז
 איבער־ געםווט האט שטימע״ ארב. ״פר.

 יאהר. צװאנצינ דיזע םין משך אין קומען
 דער וחןנען דענקען צו באויז גענונ ס׳איז

 אעצטע די םח צײם הריטישלר שװעחגר,
 שוחד עסאנאטישע די צו ויעז יאהר, «אר

 שסענ־, רער צוגעסוםען נאד איז ריגקײטעז
w דיגצד rp «ר, דצר םי סוז םען און מגזו

D 13 שבת אעצטעז inײ־ סעפם. טעך ז
 אאטערײשאז און טײאארם אײדיס די נען

 הארטםארד אס הײװען נױ פון שנײדער
 קײן סםרײה. דזשענעראא א אין ארונטער

 אין זיך, םארשמעהט זײנען׳ ארבײםער סך
 $יבער נימא, שטעדט יענע איז מרײד דעם

 הונ״ פאר ׳א ״דא דארט זײנען עם ײיפיעא
 אין ארונכזןר זײנע} צאחא, אין דערט

סםרייס•
אונ־ האט װאבען עטאיכע אעצםע די

 גארמענט אײדיס א״נמערנעשאנאא זער
 װײס״פרע* איהר דורף ײניאז, װארקערם

 אנגעפיהרט דארט זײדםאן, סאוא זידענם
 פון פאבען אאע אין אניטאציאן גרויסע א

 און אינדוסטריע קײידער םה־יען דער
 םײ־ די^צײדים אז אױ, רעזנאכאט דעד

אדוים זיינען שטעדט פין אארס
*p •7 - '״>2■ סטדייק^ ׳

ײ־ ארבײטער די פון פאדערונגעז די ז
 50 ; ארבײט זיאןי א שטונדעז 44 נען

 און װײדזשעס אין רעיז א פראצענט
 גרויסע א ױניאן. דער אנערקענונג,מון

ײ די »ין װערט באװענוננ  שטעדט צוו
 אר־ הארסעםען די צװישעז ;עפיהרט אױך

מײקערס. װײסט איידים און ןײטער
 וועאען ערװאיטעז, מעג םען װי

 פון באסעס טײאאר אײדיס אזדאי,מאנכע
 םאר־ צו יארק נױ איז קומעז שטעדט יע:ע

 זא־ םקעבס. אאס ארבײטער אהין נארען
 פון טײאארם אײדים אונזערע אאזא׳ רען
 אין אויף אאײן זיינען װעאכע יאיח, נױ

 אין פארפיהרען אאזען נים זיןי טטרײק,
 אאס הארםפארד, אדער הײװען נױ

סטרייס־ברעכער.
 זײם טײאארס! אײדים יארקער נױ

וואןי. חגר אויף
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פילאדעלפיא פון נריעו $ ,
 גע״שלאסען כײר האבען װאןי אעצםע -

םי *ומער ײ ־an רױ איז, הײם. ײני םי  ה
 גרױסען א געביאכם פיר האבען איז, נער

e און ױם־סוב n .דערפון
 נע- איז םוב ױם דער בגאפנות, און,

 זא־ חפיני בה פים פראנטפ^נער, א װען
ר קאנצע־ט, א :כענישען «  ״עק־ פו; יר

 ניט אעגםרדםענטען, *רדיגערי״ א סטי
ױ :געװארען געזאגט אידען :ע א בײ ו

 כױמ !עבען י אןיי ך א זא־' הארפע, א
 אביסע־ל טעראדיען, זיכע פאדגע. אתיכע

 דאןי אבער אויער, פאר׳ן דוי,» פרעםדויף
!זיס צײבערריןי אזױ און אנציהענד .

 א'הר האט !הארן םרענט״ט א — יאן
?p.t ײ אזערבעס ^,ערט  יזאג־ אידישע :

 פץ 15 ‘לדיזא חבר טאקע נאר !צ׳׳ס־טען
 אזא קענען פיאאדערפ־א אװ סיטי דער
אן !פארנינען זיף ז

ד דער אינסטרי־ *־יעזעז פץ דבר מ
 *װא־ צי ;זדטפיערט דור,א יטוין ר.;.ט ניעגט

 סעכונערס — :ז א פא־ זאכען כעדיגע״
 גאר־ לײדיעס אינטש־יישאנאל דער פון

 או:ז בײ װאס ײניאז, װאירקערס כע:ט
 ראס־ קאװאלעריא פון *אינםערטעזא די

ױ ױערסה, אזא ה<גט כאקאנא־  בײם’ ו
̂ה שטיקער א ב ט. שם בער  א*:ז, בײ !קב

 כויידעל א זינגט כייף, איהר םש־שטעהם
 דאן נגון ראסטילאנא״ ״?אוואלעריא דעם
ם זעהט זי װען י ן י  פי עא ה^ט זי אז ז

 בעיז פײז גי*ד36 א אריינגעזעצט םעות
עס דארף ד או; םי־אנס סייז נער40 א אין

i׳‘ייידיוי r y
t •

!אױסםרענען נעביך
יזאדעךזיפ. אזא דיט נאר

צארע איהר שטירען דאן זי יןען
 שמיעי״ען ארם זיין װאס ;אף גריר« א

 ׳טע:ער זיינ\ע אין א.א*זיסעי, געו,ען »דז
 גאגצען א איבער זיף קאטיצען וועאכע

 ארױסגעתו־ זײנע: רעהרען, םון אאאנטער
ך מ זדסעדנדמ! ביז״דיז פיט אץ רײז אץױ ־

 גע־ סננה אין געװען ער איז ניט אז
וועיען. צו נסא׳ט

 הויפם דער גערײסטעמ/ ה$ט נעקסט
הא. ײיקטאר דער פון פאײטיסט
 גע־ װי !פרייטיכט א הערט איהר

ק^דבינאציע? די אײך פעים
 הײסמ׳עס ^רײםיסם, דער — ער און

 !פכיט^ ״רענעיע״ א געװען טאקע איז
 בעצײכעי־ט, ארעטען אײנפאך האט ער
 םיט הן או: יטפיערעז ארט זײן םיט ד«ן
 גע־ ה?ט ער װ;«ס י^ספ^זיציעס די

!שפיעי.ט
!טרערען װאס׳ערע ! טענער װ<*ס׳רע

 ארויסי אזעײנעס קען פב״שף א נאר טאקע
 פער־־ אלעטען טאקע האס ער !ברענמגן
ד ײניםי גאנצער דער !נשופ׳ט  , איז פ̂ע

 צױבער־ אײן אין אײנגעוױקעאט געווען
!חטם

 פאר׳טטעיען עפעס זיך קענט איהר
 הוי־ פיט גארטען ישעהנער א ? בילד אזא ,

;בויפעי רײף־בעצוױיגטע נלײבע כע
 פעלד. ענדא^ז ברײם א ג^רטען דעם ארום ׳

 רער אן זיך זעהט בוינ״ער די איבער הויך
 פינקיענדײ רי פים רױפעא באויער ריינער

 אזוי איז ארום א־עפ !?זםערענדאעך גע
 סע־ צויבער״פײפעדס דעם באויז !שסיל

 שטיאקײט די בעריהרען םרעיען און נער
 גע־ ניט דעך װערט ׳טטיאקײט די .און

 װעיט — יטטיאיוײם די — זי !^׳טערט
 !הײאיג פעהר םיסטיריעז, פעהר נאף

 צויטפרײם, און צוזעעם בויפער, די אונטער
 װער ערד, ׳:יוטער הוילער דער אויף װער
 $לע קינדיער, ױניטי זיצען טיטער א אױף

 אײנציגע יעדע חאוםותי אין םערזונלוען
 רוןנר !זיך פאי־ חאום׳עי א זיך ױעבט

 ניט זיכער i חאום׳עז די װאס םון וױיסט
 װעגען און באס װעגען ׳יטאפ וועגען

!אאנעמײן אין עטאדס 1
 שפיעי״ט און יטפיעאם פײפער דער און

 :עשא־ בויםער, די סון באצט^אך די און
 פין א עפעס שעפטישען וױנד, פון קעאט

 טרױפעך קינדער ײגיטי די און תפיאה
!טדױמעךטרױניעז

איע־ פכ״טף, טהײער ניט, ענדיגט ׳אה
 אונאױפ־ וױיםער. ישפיעא !פײפער בער
טי די זאאען !הער !טרויפען קעדער ױני
 וזאאט !טט אזױ יעצט זיי ד#ף איז עס
!געיטאפען האמט דו װאס צױבער דעם *ן

!:•ט װיא ער נײן
!סהיטשעס ,י םאנגכ עס און

 אויף זענען אינזעיע רעדנער ײ1 *בער
!אוחנאכדיגע אבי גיט

 און אונז מיט איז וואאדיק טאװארישט
ער־ דער םיט םכנד םאיןע איהם איז מע

!עליה יעטער •
 מעז דארױ — רעדט וואאדיק אז און

!ה*בען נים פאײטיסטען קײן עױן ?
̂וט רעדע, דער אױסעד אבער  ער ה

אױך. סורפרײז א אונז פאר ^ןןי
 הײן גיט ער וױא ^ןחא חײנטיגעס

 *ז אזױ רעדע ןײן םאר *פא^ױססעגמעז
n n •יוןד זינגען, םוזען ו*ל זןואם מגים

 במותע ד^ס האם פנים א םאר וו^ס רים
מי אוים׳ן ד$ זןןא פע אז  אויןי הוקי ױני

 קאא־ דורף בעגייםםערונ* אריסדריקען
! ? פאנדטערײ ארן פערײ

בעגײסמע״ אויסדנגע; פען דארף דא
 סהיעם גוטען א ה$ט װאאדעק א,*ן !רונג

םי פים׳ן פארםיג ורערם ער ראפיר,  ״ױגי
 אבער פערעגדיגם ער כפיכדט, ק:א.זי:ג״

̂וס צוזאטען פרעכט ער :^ר רעיפיט גיט  ד
 ארבײמער אםעריקאנער די פון יעבען
 רוס* פון ארבײםע^ די פץ יעבען בייט׳ן
 א יעצם ד^רכתן *טפידעז וועאכע לאנד,
 גאנג היסמ^רי-טע; פאר׳ן ‘פאדעי נײעם

!אעבען פון
 פיז מהאך דער דאס איז רױים װי זרון
פרײ־ רוסישען דעם ביז טעטא דיעזער
̂ היבץ הייםס

 ארויפגעבראנט עס הײסם ער, האמ
 זי:־ געפוזט האט פע אז פונקט, אזא צו

ציעד. פדײהײטם ריס^ע די :ען
 די אז ״יטט; מעיטי אבער, פאבירט
 זעגען מעכבערס די פון באים :איטאנ^ע

 אנשטרעגגוננ •שוױינעגדיגער צופיעא פון
 !:יט ם׳געהט און געװארען םערםויבט

 אין *טטן׳דעא ?אײן א זיף אריינג?רור,ט
ײן יטופר  תקיעות קײן קע; פע א.ין אי

!אזעז“בי נימ
 צױ אין געהאיצטען האם איראוזיע די
 םון ט״שעראײדי די זאגאר !ווערען פאי׳צן
 אין וועאכע, ראזעגםעאד״ *דיס — אבעגד

 שםי״ איהר ?ען ״צ"ט>ען געוועהגאיבע
 סאאאװעי, א פיט אפיױ קאנקורירען פע

 זיך אויםרעגעניש גרויס פון אייך האט
 זדראײסםװאיעם ״דא טיט׳ן פערנאינעט

פי*אר<•:. פון :ים ארן ראססיא״
אונ־ האט סיטואציע די :עראמעױעט

װי אט קארוסא־בוירגשטײן. ױניאן זער

 געוחנן ניט איז ער םארװײנט את הראניד
 םאר ניט איידעמ, ער (וױיא אבענד דעם
 0!5 יאהר טע3 דאם ויןr געדאכם אײד

 דעם געמראפען דאף ער האט פױוער) ר.ײ
אהארדי ריכםיגען
 םאר אײך םערזיבערענד•* נים און,

 די איז הארםאגיע. םןואשטענדיגער דער
נישט־קיצה׳דינ. אבגעגאנגען דאןי זאף

 אימער אאםער דער גערעדט ה$ט דאן
 ער איז אבענד דיעזען װײנבערג. ױנגער
 םרא־ א רעדנער־נאר קײן נאר ניט נעװען

 נביאות האט ער מאטעםאטיםט. — פעט
 כ״ד בײם אז אויםגערעכענט און געזאגט
 װעאעז 1919 ביטגת דעצעםבער אחוד׳ט

 ״ק^נסחםירען בדבר) (דבר אםעריקא איז
 פרארוצי־ װעאען װעאכע יעגיגע רי נאר

 ה^ט טערמענאאאגיע שװערע אז אין רען.״
 האט רושם נויטיגען דעם געפאכט גיט
 װעאען סע :באע״ז איבערזעצט דאס ער

 װעאעז װעאכע יעניגע די נ^ר םרעסען
ארבײטען.

 זעהר געװ^רען שטחה די טאקע איז
 כ*ען קען םאנאטען פ^ר א י?יאא נרויס.

— !אפמוט׳טען זיך איז עס װי נ$ך
 מאר־ פ. דר. גערעדט אויך ד.$פען סע

 גע־ אביסעא ה$ט (ער פרענ^װיסיט #בראען
 &• פרעזידענט װײס אײדי אונזער נודעם)
 האט םעריטטעה, איף װי װעאכע קאהן,

 און פײנס ניט ג^ר פיאאדעאפיער אונז
.נאף. און נאןי .

 אבענד דער זיך ה#ט ׳פערענדיגט
 םון מענעדז״טיפענט ד^ס װאס דערפיט,

טי דער  מיס און גיאםס^ן פרס. הויז ױני
 געװארען בעראיפט הערצאיד זענען ראזען,

טי דער םון  גוטער וײער פאר קאמיטע ױני
ײ האט מע און ארבײט  םיט פרעזענט^רט ז
אנדענקונגען. ישעהגע
געטאכט, נאריש זיף איך האב דאן און

 נעהסטע דעם װעגען אבער פען, זאגט אזוי
םילװער. א. װאף.

ױניאן, בושלערם, כאנראדעדס, ?־;״אסינעוס, לאהאי
 איי דױס די העכערען פון םראגע די

 טאגעס־ארדנונג. אונזער םון ארונםער *טוין
 אעצ־ זייער בײ ה$בען פזגפבערס אונזערע

 זאצ־ דױס די אז גוםגעהײסען פיםינג טען
 א םיט םענט, 35 אוין* װערען געהעכערט

 איז עס אײנס. צו צעהן פון פאי#ריםעט
 רי אין סײ פיטיגג היסטארייטער א געװען
אינהאיט. דין אין םײ באזוכער צאר.י

 עקזא־ האבען צוױיטען נאכץ אײנעי
 ערקאערט, און אױפגעיצטעאט זיך ו:יי:ערס

ײ אז  צױ גיט ג$ר מניאן דער צו האבען ז
ײ װען ;ע^עגם.  נים דױס קיין האבען ז

ײ װען דױיסם דאס געצאהאם,  1קײ זײנען ו
ײ האבען געװען, ניט אײםע ױניאן  גע־ ז

 אונגע־ שכירות םיזעראבאע פאר ארבײט
 איז דאס און — יטטונדען אאגגע הײער
 װעה״ — צוריק צײט ר,ורצע א פיט ברויז
ײ אז יעצט, רענד  אייט ױניאן זײנעז ז

ײ ארבײטען דױס, צאהאען און  קורצע ז
 םעהרססע די — פארדיענען און ^טוגדען

 דא־ סקײין. דער װי כיעהר פיעל קריגעגדיג
 דדפאינט דעם פון ליעדערס די אז ריבער

 צאהיצען צו נויטיג איז עס אז זאגמן ב^ארד
 וױיל צאהאען מען דארף ׳װאך א סע:ט 35
באצאהילען. זיף װעט עס

 פארגע- א געװען װירקליף איז עס
 ױנגע די װי הערען און זיצען צו :יגען

 םורא ^עכטען האבען וועיכע די רעקחטען,
 מיר װעאכע פיט און אונז, פאר געהאט
 ארבײטען, געדארפט שװער גאנץ האבען

ײ  האבען ױגי^ן. דער אין ארײגצוקריעגען ז
 געהאנדעלט און גערעדט פראגע אזא אין

 א געװען װאיצט װאס אוםן אן אויוי
 אאטע פו[ לאקאל א פאר אפייו יטטאיץ

װעטעיאנעז.
שעהנ־ םר. סענדעז^ער עקס אונער

 פרעזענ־ םיטינג זעלבען בײן איז בעיג
 םאר פאב שעהנע א פיט געװארען טירט

 דעם םענעדזשער. אלם ארבײט גוטע זײן
 בע״שאאסען איהם נאןי פען האט פרעזענט

 צזאיעב אבער יאגואר, יעצטען געבען צו
 געמוזם ער האט אוכמזטעגדען געוױסע
 פרע־ זײן קריגען צו יעצט ביז װארטען

זע:ט.
ױנ־ אונזער םאי״ האם ישעהנבערג בר.

 איז זי װאס צײט א אין געארבייט יאן
 גע־ איז ער ארעט. און קלײן זעהר געװען

 פעלד די געאהערט האט װאס דער ווען
 זײן אז האםגוגג, דער מים געזעעט און

 םרוכט. ײאקסען צו ברײנגען ײעט ארבײם
 און געװארעז, מקוים איז **פנונג זײן
 וועםעס ױגיאז ^עהנע א יעצם האבען םיר

געזיכערט. איז עקזיסטענץ
 בר. פאר דיעגען ערפאלג דיעזער ?אל

 מעם־ אכטיװע אלע םאר און שעהנבערג
 בא־ פון סוואל אלס ױניןון דער םון בערס

 אר־ די םארםצוזעצע: וױיםער גײםםעתנג
דט אלץ גאך איו מניאן, אונמר בײם.

 קײן קען דאס װי אויםגעבויט, םאלקאם
 פארט־ כסדד דארםען מיר זײן, ניט ױניאן
 םון און בויען םון פראצעס דעם זעצען

 אר״ די און אויסבעסערען. און םיקסען
 איז מעםבער אקטיװען יעדען פון בייט

נויטיג. דורכאויס
• •

 סעפ־ ערשטען דעם — דײ אייבאר
 א געהיאט ױניאן אונזער האט טעםבער
 געלא־ זײנען עס װעלכען אויף באנקעט

̂ן  םון טהוער אק^יװע אלע געװארען ד
 אן געװען איז באנקעט דער ירני^ן. דעי

טעריטלען אין םײ עיפאאג  אין סײ ב̂י
 גע־ געהאאטען זײגען עם זיגן. נײסטיגען

 רע־ אינטערעסאגטע שעהנע ועוזר װארען
 יי#ן אאקאאס די םון פיזרטרעטער פוז דעל
 חא־ װעאכע באארד דזשאינט דעם פון
 צוםריעדענ־ זײער אויסגעדרייוט אאע בען

טניאן. אונזער פרן ערםאאג דעם כייט הײט
 2 געװארען םארגעאעזען אויך זײנען עס

 אונזער זיגמאן בר. םון טעאעגראמעס
 םעני מיס און מענעדדשער דזשענעראא

 װעאכע פרעזידענט, װײס אוגזער לואהן,
 זײענדיג ניט עגט^ןואדיגט זיך האבען

ײ האבען נויארה, אין  זײן נעיואנם ניט ז
אנװעזענד.

 נײעם צום םעמבערס אאע װידעען טיר
 סאאידא־ און פאראײניגונג דורך אז יאהד

 זאאען ױניאן םארשטארקטע א אין ריםעט
ײ  א^נח דעם אויםשרײבע! אאײן זיןי םאר ז

תכתבו. טובה
מענעדזשער ׳»שפיז י. מ.
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ן ײ פ ם ע ו ק ר אי נ א ל ו ז לי ה
מ *ון («לוס * )1 וײ

 פאדערונגען די אוימ בײםס־באדינגונגען
< . צײם. דער םון

םי־ יאנעם אויף איז צװעין דעם פאר
 רעפרעזענטעםױוס״ ״שאפ די פון מינו

 רײהע א אײנצורופען געװארען באשאאסען
 ״פרעפע־ דיזע שאפמיםינגען. ספעציעאע

 אננעפאנ״ זיך האבען רעדגעס״־סיטינגען
 סעפ״ טען15 דעם םאנטאג, אעצטעז נען

ײ און טעמבער  יע־ פארטגעזעצט װערעז ז
 ארבײט, דער נאך נאײך פארנאכט, דעז

 װערט טאג יעדען ײ^ך. גאנצער דער דורך
 צאהא נעוױםער א פון םיםינג א גערופען
 אנתאאםעז װעאען םיטיננען די און •שעפער

 װעאען שעפער אאע פון ארבײטער די ביז
 װערען צו באקאנט געאעגענהײט האבעךא

 שאפ־סי־ דיזע אאגע. גאנצער דער נייט
 שעהן־ דורך אײנגערופען װערען טיננען

 ענגאיש. אין ציוײןואארען, רויטע ;עדרוקטע
 א ארויסנעגעבען װערט סא: יעדען לאר

 צירקױ יעדען אין און צירקואאר באזונדער
̂ר  וועאכע שעפער, די אפנעדרוקט זײנען א*

 ספעציע־ די צו גערופען טאג יענעם װעדען
• שאפ־םיטינגען. אע

 קאױױ אין ױניאן די האט דעם חוץ א
 ״נױם א אדױסצונעבען אננעפאנגען אאנד

 צײמונ־ זײטיגע םיער א״קאײנע אעטעד׳/
 צמע־ פראפאגאנדא םאר ענגאיש, אין נעא
 און ןאניטירט אעטער״ ״נױס דער קען.

 םארצױ בעסער זיך ארבײטער די װעקט
 צו דעצעםבער, טען24 פאר׳ן בערײטען

 די פעסטער און שטארהער אאץ טאכען
 באםעס די געבען קאנען צו אום ױניאן,

 עס אויב װידערשטאנד, גרעסערען א אאץ
D צו קוכיען מוזען זאא in באנײען צו. אום 
 װערט אעטער״ ״נױס אגריםעגט.אין׳ם דעם

 שעפער די פון נײעס איבערגעגעבען אויך
 ױניאז״ דער אין פאר תומט עס װאס און

ד אנ ל גע״ אויך איצמ װערס ^װ
 װיר־ צו אנ^םרענגונג׳ באזונדער א כיאכט

 פדינטץ־ דער פון ארבײטער די אויף. קען
 חגר אן אנצושאיסען זיך תאםפ. בידערמאן

 אײנציגער דער כמעט איז דאס יוניאן.
 אר״ װעםעס קאױואאנד, אין שאפ נרויסער
ױניאן. ד^ר צו ניט באאאננען בײטער
 םון־קאױר סאמם פרינט״דבידערמאן די
 די װאס זעאביגע דאס געטאן האט אאנד

 נױ אין געטאן האט קאמפ. איגטערבארא
 איהרע םאר געםאכם אאײן האט זי : יארס

אז״ א ארבײטער  שאפ־״יר דיזער און ״ױני
 די יױא. פירםע די װאס אאץ טוט ניאן״

 זײנען שאפ דעם אין ארבײטס־באדינגונגען
 װע־ שעפער, אנדערע די איז װי ערגערע

 דעי צו באאאנגעז עס ארבײטער םעס
 שסאאפען די אבער ױניאן, קאאוקםאכער

 די איידער. דאס, דואדען •טאפ יענעם פון
 דאס אױפצעוועקען דאריבער זוכט ױניאן

 פיר־ דער פון ארבײטער די־ בײ געװיסען
 פארשטעא־ דעם םוץ אפצוטרײסאען זיך מע
 םיט ױניאךאײט, און,װערען סקעביזם טען

 אז האםען, זיך װיאט עם און גאײך. אײטען
 גע־ פאאשטענדיג ױניאן דער װעט דאס

אינגען.
 קאױואאנד אין איצט ־אאזא, איז, עס

 פון םיטגאידער די צװישען אעבעדיג גאנץ,
 אר־ דער ױניאן. אינטערנעשאגאא אונזער

 ^אכד ״פרעםערעדנעם״ און גאניזאציאנס
 האן םעז און גאנג םואען איז איז פײן

 ױניאן דער ברענגען װעט דאם אז האפעז,
 נאהענ־ דער אין גאר רעזואטאטעץ, גוטע
צוקונםט. טער

 אין וועי־מ םאכער קאאוס די בײ אויסער
 אן אנגעפיהרט אויך איצט סאיװאואנד

י — וױיסכדמאכער די צוױשען טאציע י  ז
 די אאגע^פון די ארגאניזידען. זיך זאאען

 באזונדערם דארט איז װײסטםאכער
 װערען אנשטרענגונגען אאע און טרויעריג
ארגא־ צו װײסטמאכער די אויך געמאכט

באקם פײפער די סטרײק׳םמ דעם העלםען דארפען ױניאנם אלע
מײקערם •

 פײפער די םון םטיײל« גענעראא דער
ױ אין כיאכעד באל«ס  בעס־ די האט יארס נ

פאאשטענדיגען א אויף אויסזיכטען טע
זיעג.

 מד ערלןאערט איז סטרײק דער װען
 אויב געצװײפעאט םיעאע האבען ײאךען

 מאכער באקס םײפער פארשסאאפטע די
 דער מיט אפרוםען איהם אויף זיך װעאען
 כא־ באקס פײםער די אײניגהײט• פואער

 או> פארשקאאםט אזוי געװען זײנען כער
 אנ־ האט םען דאס נידערגעשאאגען, אזוי

 זיך װעט עס אויב געצװײפעאט פאננס
 א אין םאראײני^ען צו ?ײ אײנגעבעז

 אע־ פרײערען און בעסערען א פאר האמןי
 װאם אז ׳כאא אאטער אן איז עס בען.

 נידערגעשאאגען און םארשקאאםט מעחר
 איז שווערער אאץ ויעען, ארבײםער די
ײ קאם^י. אין ארויסצורוםען ז

 האט טרײד באקס פײפער דעם אין
 שקאאםערײ אונגעהערטע אן געהערשט

 אונגעזונ־ ישאעכטע, אוךעהספאואטאציע.
 אפט / גר^ב ארבײטס־באדינגונגען׳ טע

 באהאנד־ פארברעכערישע און שענדאיכע
 הונגער־אױן. א און שטונדען אאנכע אונג,

 אזוי ויױ זיף פארצושסעאען שװער איז עס
 אזא האבען טאכער באהס פײפער די

 דואדען געחענט צושטאנד שקאאםישען
ײ האבען אבער ענדאיך אאנג, אזוי  רע־ ז

 זיי און שקאאפערײ זילער געבען װאאטירט
 פרײערען און בעסערען א םאר קעטםען
 נאכגע־ מוזען װעאעל באסעס די אעבען.

 און אײניג זײנען סטרײקערס די וױיא ׳בעז
 יױיז און האטף זײער אין ענםשאאסעז

הרינען. ניט באסעס די קענען סקעבס
 טאיכט ױיעך מאן יזגיאנס ׳די זאאען

גינער• זואמ און סםרייקער די צו

ױדאן קלאוקמאכער דער אין גײםם דעו דער
4פיגקעלשטײ ל. פון

 װאס צײט יאהר ־&r־7 אעצטע די פאר
 םיט םארבונדען אםיציעא געװען בין איך
 איו יוניאן, קאאויסאכער נויארסער דער
 םיטצומאכען םיעאעס אויםגעקוםען טיר
 די איז צײט דער דורך דורכצואעבען. און

 אםת׳ע אײניגע דורכגעגאנג^ ױניאן
 װאס פעריאדען, דראנג״ און ״שטורם

 אט, ׳אט אז געשײנט, צײטענװײז האט
^ א !צושםעטערט װערט ױגי#ן די און  חו

 בא־ צײט צו -צײט םון ױניאן די איז דעם
 אנשיהעני־ פשוט׳ע *םון געװאדען פאאען

 האט ױניאז סעכטיגע אזא נור װ#ם שען,
 און איבעראעבען געקאנט אאעס דאס

 בײ־ גאנ^ םימ גאנצע, א ארויסקומען
 מך װי קראפט מעהר םיט נ#ף און נער

פאר.
 ױניאן םיטידער דורכגעאעבט האב איף

 די גענען סטרײק אומגעאומפערטע^ דעם
 ,1913 יאהר אין סאב־מאנוםעקטשורער,

כדעם  םואקעס דער םון אנשיקעניש די ̂נ
 אומפארשעט־ דעם םיט אגענטור, םהעב

 איז עס װאו םארד־באגיא״פראצעס, טען
 אוםפיגע געםיינע, א געווארען געםאכט

 אוים׳ן אװעלןצוזעצען כאטש פארשװערוגג,
 אומשואדינע אכט בײנקעל עאעקטערישען

 י- ט י ד ע ר p ס י ד צו אבי מענשען,
!ױגיאן םאכער pאאוp דער ן ע ר

 *חורװיטש שטורםישע די הײנט,
 דאס אויםטרײטאונג װאסארא — אםער״,

» דער אין געבראכט האט  די װאס !1ױני
 איבערגעאעבט האבען האאוקמאכער

 די באויז וױסען ?אנען צײט יענער אין
 םיט־ אאײן דאס האבען װאם פערז$נעז
 דזשאיגט .פון םיטגאיעדער די געםאנב^
 ױניאן דער םון בעאמטע אאע און ב^ארד,
 אפיאו אפגעװאוינט דעמאאט זיף האבען

 מיסען אײנםאף םאעגט מען שאאפען. םון
 גאנצע דורןי.די און טאג בײ מיטען און

 איז מיטגאיעדערשאםט גאנצע די נעכט.
 דער װי אויםגעברויזט, געװען דעם$אט
װעטער. שטירמ׳דיגע! א אין ים גרויםער
 אװענטורע רובין די געקומען איז דאן

 װאס טומעא גאנצער דער .1 אאהאא אין
ס  נאכרעם און זיך מיט געבראכט האט ̂ד

אאקאל. דעם םון רעארגאניזירונג די
 ז$רג קײן געםעהאט ניט אויך האט עס

 ^םברעכונג דער בײ קאפ־ברעכעניש און
 פרא־״ היסטאריש־געװ^רענעם דעם פוץ

 װאס צײט דער דורך נאכדעם און טאקאא׳/
 פעאיקס דר. זיסטירטpע טרײד אין האט עס

?אנםיאיאײשאז׳/ אװ ״קאונסיא אדלער׳ס
 אאקאוט דעם םיט עםעס איז װאס און

יאהר אין סטרײק םארצויגענעם און
1916 ?

װע־ ״עראינערונגען״ שרײבען צו קורץ,
 אין פאסירונגען דערמאנטע אאע די גען

̂אגצע אנשרײבען מען י1דאר ױניאן, דער  ג
 פון צװעק דער איז דאס ניט און ביכער

 אבער װיא איך שרײבען. איצטיגען טײן
 איבער־ האט ױניאן די אויב דאס זאגען,

 איז און פאסירונגען יענע אאע געאעבט
 בײנער, גאנצע מיט ארויסגעקומען דאר
 םארדאנ־ צו געװען גיקער אםשר דאס איז
vp\ אי־ און טרײהײט מער?װירדיגעך די 

 טויזענד םאר א באױז םון בערגעבעגהײט
 מא־ גרויםע די םון אײדער םיטגאיעדער

 װארים טויזע*דער. צער«נדאינע די ׳סען
 דער איז בא?אכט םיר איז עס װײט װי

 די צװישען געהערשמ האט װאס נײסט
 צייטען, ריטישעp יענע אין מיטגאיעדער

 מאנ־ אין ס?עםטישער, א נעײען רוב דאס
 טײא־ און צינישער גאגץ «הינזיכטען כע

ױיז  ױניאן. דער צו םײנדאיכער א אויף ו
 קאאו?מאנער כאריםטער גרויסער דער אין

 פאר א געםונעז איםער זיד האבען ױניאן,
 װעאכע ימיטגאידער איבערגעבענע טויזענד

 צו געװעז גרײט צײט יעדער צו זײנען
 מיט׳ן אםיאו ױניאן זײער פארטײדיגען

 מענשען דיעזע און הארץ זײער םון באוט
 דויד דורכגעטראגען ױניאך דער האבען

 אויסגע־ זיך האט עס ביז שטורמס, אאע
 צו גערעכט זײן צו אום אבער אייטערט.

 ײע־ געזאגט דא דארף םאסען גרויסע די
 האאו?מא־ די האבען ױגיאן א דאס ׳רען
 װאם ױניאן די אבער געװאאט, איםער כעד
ײ ײ געהאטיהאבעז האבעז ז  גע־ איעב ניט ז

 pשטאר געווען רוב דאס זיינען זײ האט.
 ױגיאן״״געי׳ דער געגען און פארביטערט
ט. און גראםבעאט״ ?^ ײ האבען דאם ג  ו

 ױניאן. דער םון׳ בעאטטע די געכעז נעטאז
גוםא. ױניאן דער נעגען װי

̂אסע ע6גרוי גאנז^ מ אז טא־pאאוp ס
 איז ױניא; א ה^בען געוואאט האמנז כער

 געיוארען דעמא^םטרירט אמשםארקסטען
ײ ©#רמוױרדמע די דורף אא^ן ו
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 םארט־ זיך באסצם די האבען אבער קוים
 די זײנעז םארניכטען, צו ױניאן די םעז

 םאםענטאן ?אאו?םאכער מאסען גרויסע
 ?עכד גרויסע אין געװארען םאועואנדעאט

 אםי־ גרעסטער דער טיט האבעז און םער
 םארטײדינט און געהונגערט &ערװיאיג?ייט

ױניאן. זײער
 צײט אין באויז געװען אבער איז דאם

d םון «pגענעראא א פון צײט אין ̂״ 
 געווען ?אםף דער איז אבער, ?וים סטרײ?,

 אנגעםאנגען װידער זיך האט םאראיבער,
 ״גע־ װידער םען האט חתונה, זעאביגע די

 נערעדט און ,געקי?ט"׳ און גראמבעאט״
 די םון און ױניאן דער םון ביטער?ײט סיט

בעאםטע.
 די געװען ניט איז דעם אין שואדיג און
 די ניט אוין און בעאםטע די ניט ױג־־אז,

 די געװען שואדיג זײנען עפ — מאסען,
 ארבײטס״סיס־ צרה׳דיגע די אומשטענדען,

 ?אאוחס־ אין עקזעסטירט האט װאס טעם
 דאס פאראומערט פשוט האט טרײד^אס

ײ און ?אאוהמאכער יעדעז אעבעז^זן ײ־ ז  ז
 ניט אומצוםרידען נעװען שטענדיג נען
 זיך מיט אפיאו נאר ױגיאז, דעי םיט גאר

אלײן.
 »אע די םון ס?ור דער איז אנםאנג םון

 אין ?ײנעם םאר געװען ?אאר ניט צרות
 םיטגאיעדער די םאר ניט — ױניאן, דער
 האט מען בעאמסע. די םאר ניט אויך און

 ביצןער, און שאעכט עסיייאיז אז געװאוסט
 אורזאכע הויפט רי זעהענדיג ניט אבער

 געװארםעז זיר מען האט ׳צרות אאע די פון
 װי אנדערער, דער צו רעפארמע אײז םון

 עס קאנטראפטארם, די רעדזשיםטרירען
 האמיםע״ ״דזשאינט־פרײז א זײן זאא
שע־ אויטסײד די מיט אינסײד דעם םאר

 60 און 80 םון פרײז סטענדארד א פער, .
גא;סען. אזעאכע נאך און שטונדע, א סענט

 א ווי נעהאאםען אבער האט אאץ דאס
 צי ״געװינס״ יעדער באנקעס. טויטען

 אפע־ אן דורף אדער ארביטרײשאן דורך
 װי פארשוױנדען, פאעגט קאםף נעם

 האבען סאכערpאאוp די און רױך, מיט׳ן
 דעם אין געװען איז שואדיג אז געמײנט,

 אויםגע־ גענוג ניט האט זי דאס ױניאן, די
 באײבען, זאאען ״געװינסעז״ די אז פאסט,

 ״גע־ יענע אז אויסרינען. ניט זאאען זײ
 געװינסען קײן גאר באמת זײנען װינסען״

 ניט ?ײנער זיך האט דעם אױו* געװען, ניט
 געררעהט אזוי זיך האט מען און געכאפט.

 — ביז פרײז פאר׳כשום׳טען דעם אין אאע
 אי־ די געװארען געבארען איז עם יא^ביז

װאך־ארבײט. םון דעע
 געבארען איז עס װען מאמענט, יענער
 װאךארבײט נאר אז אידעע, די געװארען

 ױניאן, דער אין אאגע אזא ברענגען װעט
 םארשװינדען, װעאען איבאען םיעאע ד&ש
 אנהוי־ װירקאיך קאנען װעט ױגיאן די און
 אי.ב מאמענט יענער פראגרעסירען, בען

 אעבען דעם אין איכטיגםםער דער געװען
 פאר־ װעט ער און ארגאניזאציאן, דער םון

 בוכשטאבען גאאדענע מיט ווערען שריבען
 ?אאוהמאכער דער םרן געשיכטע דער אין

v ױניאז.
 אידעע די איז איז, שטײגער דער װי

 געװא־ םארשטאנען באאד ניט אנםאנג םון
 צאהא קאײנע א געםונען האט זי רען

 קאנ־ דער געגנער. םך א און אנהענגער
 בא־ איעגט װאס עאעמענט סערװאטיװער

 מאכט אןן מענשען יעדען אין ר״אאטען
 זאך, נײער יעדער םאר שרעקען זיך איהם
 אויםטו, און געדאנ? נײען יערען םאר
 די געשפיעאט. ראאע זײן דא אויך האט
 דער אין און טרײד ?אאוק דעם אין אאגע

 רא־ א דאס ׳אזא געװען אבער איז ױניאן
 דורכאויס געװען איז רעםארמע דיקאאע
טיג  געצװאונגען אײנפאך האט דאס און ';וי

 נײער דער צו צוצוהערען זיך מענשען די
 ו^ר־אר־ םאי אגיטאציע דער צו שטימע,

 װי געװען, איז רעזואטאט דער און בײט,
 באהױ האט אידעע די דאס װײסט, איהר

 אנ־ נײע מעהר טא^-אאץ יעדען םיט סען
 אײנגע־ האט ױניאן גאנצע די ביז הענגער
 1?עםםע צו װערטה איז עס אז זעהען,

דערםאר.
 ױניאז די ווען דעמאאט אםיאו אבער

 דעדםאר, ?עמםען צו באשאאםען שוין האט
 היבשע א ױניאן געװען^-נ־ער נאך איז

 איז נעשראהעז זיך האט װאם מינאריטעם
 צײט אין אםיאו און דעם. געגען געווען איז
 געםונען אאץ נאך מען האט ססרײ? םון

 האבען װאס אזעאכע סםרײסער די צװישען
ײ באטש אז ^אגט,  םיט, םטוײי?ען ז

ײ וףי׳יא גײ דער געגען געהן ניט װיאען ז  יו
ײ אבער באשאם, אגס  װאר אז ״װײםען״ ז

ײט w טוג \\m ױגען/ גים ,וחנט דאם אז ט

 ער־ םאכען ?אאו?םאכער דעם םון אאגע די
בעםער. אנשטאט גער

 יענע ? איצטער מיר זעחעז װאס אבער
 א»- גע׳טענח׳ט אזױ האבען װאס מענשען

ײ אאײז. זיר םון איצט כען  איצט אאכעז ז
ײ טוט עס און  װאס הנאה הארציג אמת ז
ײ  עס װאס און געטראםען ניט האבען ז

ײ װי ניט אױסגעאאזעז זיך האט  האט ז
 אױסגמדוכ^ עס זיר

ט דער דאס איז, אמת דער כײ ד מ ד א  װ
 דאס ערםאאג, גרעסםער דער איז םיסטעם

 דעם אין סיסטעם ארבײטס נײער דער
 קאאוקמאכער די אזיוי געהאט האט טרײד

 גרעסטע די ווי ווירהונג בעסערע א נאך
 װאך- םאר אגיטאטארס און אפטימיסטען

םאראויסגעזאגט. דאס האבען ארבײט
 געזעהן ניט קײנמאא נאך האט מען
 צוםרידענהײט אזא קאאוקמאגער צװישען

 צוםרידען זײנען ארבײטער די איצט. װי
 ױניאן. דער מיט צוםרידען אויר זיינען און
 אבסא־ ױניאן דער איז איצט הערשט עס

 פארשװאונ- איז עס גײסט. נײער « אזט
 די און איהר, נעגען ביטערקײט די יען

טאג. צו טאג פון װא?סט איהר צו איעבע
בא־ אין אמת אויך איז זעאבינע דאס

 ?אאוקםאכער די בעאמטע. ױניאן די צוג
 סיט םיהרער זײערע אויױ איצט קו?ען

 םון םאאץ דעם אכטונג. און רעםפע?ט
 פאס?ודנעם שעדאיכען, אמאאיגען דעם

 אכ־ ערנסטקײט, איצט םארנעהמט ציניזם
 איבער־ װײטער, װאם א־יעבע. און טװג

 איז אנרערש װי ארבײטער, די זיך צײגען
ײ װאס זיעג גרויסער דער  געהאט האבצן ז

 ־yM״ יעגע פון סטרײק, אעצסען דעם דורך
 צײ־ םריהערדיגע די םרן םאא, א םון נע״
 יענע םון סעטאמענטס רי נאך ׳טען

 שטיק־אר־ םון באזיס א- אויוי סטרײקס,
ײ בײט.  גיך װי ׳איצט דך דערמאהנען ז
אין און אויסרינען, פאעג^ ״זיעגע״ יענע
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ױ ריכטיג ערשט זעחען אחיין דעם  *נ״ ו
ױ און דערש  דעך געוחנז איז עס גחים ו

4סטרײי אעצטען דעם נאך זיעג, איצטיגער
 חנר צו גאר ניט װא?סט ליעבע די און
 ב<ר די צו םיהרער, די צו אויך נאר ױטאן
 מצן האט <!ריהעי ?ײנסאא נאך אםטע.

 אזױ געגעבען ניט שעפער ?אאו? די איז
 װערטםואע אזעאכע און פרעזענטעז, םיעא

 געגעבען איצט װערט עט װי פרעזענטען,
 טזנעס״ די און שאםטשעראײטע די צו

r ױניאן. דער םון אײדזשענטס u n װאך 
 די םון ?אמיטעס נאך ?אמיטעס שמען

 ״גערעכטיג• די םון רעדאקציע אין שעפער
/ ט׳  א איז עס און רעזאאוציעם, מיט ?יי

 חאט גײםט ־an װי זעהן צו םארגעניגען
ו י  םאזײ׳ איז עס װי ;איבערגעביטען ז

 םרײנדאיד װי און בעזקײט די שװאונדען
איצט. זיר סארהאאטען ארבײטער די

 באמער?ען אויך זעאביגע דאס הען מען
 צאאט מען װאו םינאנץ־דעפארטםענט, אין

 טרײ״ ?ײנע^ מעהר ניט דארף מען דױס.
 טוען ארבײטער די צאהאען. צו דױס בען
 די אויוי ברכה א מיט װיאיגהײט, מיט עס

 אין איז דאס װי ?אאה, א אנשטאט איפען
געװען. אמאא היגזיכטען מאנכע

 דער םון װינקעא װעאכעז אין הקיצור,
 ?אן באי?, א װארםט מען ױניאן .גרױסער

 אין גײסט נײען דעם זעהען אומעטום מען
 אומענדעתנג די־'<רױסע װאס ױניאז, דער
 װאס די םאר געבראכט. זיך מיט האט

 ר< אין ױניאן דער מיט געשטאנען זײנען
 םיט דורכגעמאכט און יאהר אכט אעצטע

 איז אײדען, אי פרײדעז, אי צוזאמען איהר
 װאס ערשײנונג, םרעהאיכע זעהר א דאס
 דאס באגײסטערוגג. םיעא ארויס רוםט

 »אע די םאר םארניטיגונג א וױר?איך איז
 םריהערפי־ די םון אונאנגענעהםאיכקײטען

 םאר• געװען איז עואם דער װען צײטען, גע
 אוכד און קריעגעריש פארביטערט, צארנט,

םרײנדאיך.
n טךדאיגאײ םאר אגיטאטארם אאצ יי

 שטאאצי״ װירקאיך מעגען ױניאן רער אין
̂ען  גרויםען זײער פון ערםאאג מיט׳ז ו

 אין ארײנגעבראכס האט דאס אויםטו!
 װאס גײסט, ערהאבענעם אזא ױניאן דעױ
געזעחן^ ניט מאא קײן םריהער דזאט מען

? שעדדיך חיכערען איז
(שיקאגא) געטנער םאקס דר. פון

 מעג װיםיעא ? שעדאיך רויכערען איז
 ניט איהם זאא עס אום רױכערען, אײנער
 אז וויםען, אײנער הען אזוי װי ? שאדען

 און אזעאכע ? איהם שאדעט רויכערען
 יערעז געשטעאט װערען םראגען עהנאיכע
 דיזע הריג איך ארן אםט, גאנץ דאקטאר
 אונזערע פון כ#ג יעדען כמעט םראגען

 געבע־ מיר ה#בען אײניגע ?אאוקמאכער.
 ארטיקעא םפעציעאען א שרײבען צו טען

 ״רויכערען די װײא םראגע, דיזער איבער
 אין ענטװיקעאט שטאר? איז עפידעמיע״

 ערפיאען פרובירען װעא איך טרײד. דעם
װאונש. זײער

 אויםגעקומעז מיר איז צײט אעצטע די
 קאאוק־ טויזענד 11 ארום באטראכצוען צו

ײ האב איך רויכערען. װאס מאכער  פער־ ז
 אז זאגען, קען און אונטערזוכט זענאיך
 סיגארעטס ארבײטזןד׳וץיכערען אאע ״כמעט

 גרויסע שרעקאיך א אין רויכערען ארן
 ארום דורכשניטאיך ז$;ען קען מען צאהא,

 ז$גאר ר^יכערעז װעניגע ט^נ. א 30*25
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 עםיע1עפי דיזע איז שײנט, עם װי
 שיקאג$, אין אונז בי; מעהר ענטװי?עאט

 מיט גערעדט האב איך אנדערשװאו. װי
 גענומען האבען װעאכע ארבײטער, אייניגע

ײ או.ן יאר?, נױ םון טרענסםערם  האבען ז
 עראויבט ניט איז דארט אז געזאגט, םיר

 דאס צו ארבײס. דער בײ רויכערען צו
 אוים צײגט עס װי אבער ניט, צו אזוי איז

 ארבײטער שי?אגא'עד אונזערע רויכערען
. םיעא. זעהר ארבײט דער בײ

 באמערסט איך האב צוריק אאננ ניט
 דער םון רעדא?סאר דער װאם ענטםער, א[

 אײנעם״ צו געגעבען האט *״גערעכטיג?ײם"
 דער :רו״כערען װענען אן זיך םרעגט װאס

 װע־ האבען מיר דאס געװען, איז ענםםער
 דאס אויב און אעבען, אין פארגעניגען ניג

 אנםרעגער, דעם ניט שאדעט רויכערען
 ער װארום אײן, ניט רעדא?טאר דער זעהט

 םאר־ ביםעא דאס עראויבען ניט זיך זאא
^ געניגען.
 דא?טוײ םיעאע אויך ענטפערען אזוי

 אנדערש שװער איז עם װ^רקאיך, און רים
ענטםערען. צו

 צופרירענל ניט ענטםער דער איז דאך
 םארשטעהען אאעמעז נאך װײא שםעאענד,

 רויכערען װארום מענשען, װעניגע זעהר
שעדאיך. איז עס ווען און שעדאיך איז

ארוט־ אביסעא פראגע די ונעאעו םיד

 זײנען װעאכע ׳יעניגע די זאאען און רײדעז,
 זײערע ציהען ׳דעם אין םאראינטערעסירט

שאיסע. אײגענע
נויטװענדיגקײט, א נים איז רויכערעז

 אוםט םרישע טרינקען, ׳עםען אמשא, ׳װי
 אין זיך קענען מענשען ;שאאםען אדער

 מיט און רױכערען אהן באגעהן גאנצען
געזונד. זײער פאר געװינס םיעא

 װאס אורזאכעז, צװײ םאראן זײנען עם
 אנםאנגען צו קינדער ױנגע זאגאר מאכען

 װאס איז, אורזאכע ערשטע כי רזיכערען.
 ערװאק־ די נאבצומאכען גאײכען קינדער

ײ :סענע  רויכע• עאםערע די װי זעהען, ז
ײ און רען  םון ;נאכצוטאן זײ טרײען ז

ײ זיך פארדרעהט אנםאנג ײ ?אם, דער ז  ז
ײ ברעכען, צו װי םיהאען  קראנ^ םיהאען ז

 װערם מאא, עטאיכע פרובירענדיג אבער
ײ בײ עס געװאוינהײט. א ז

 םפארט דער אורזאכעאיז צנוײטע די
 שעוז״ באיעס ױנגע םיעאע רוינ^רען. פון
 װען חברים, זײערע פאר פשוט זיך םעז
ײ ײ ניט, רויכערען ז ײ אז פיהאען ז  זיינען ז

 זיך װיאט עס און ניס ״מענער״ ?ײן גאר
ײ גאײך*. אײטען מיט״ זײן ז

 איז ? רױכערען ניט טאקע װארום
שעדאיך? טאקע רויכערען

 געװיסען א זיך אין ענטהאאט טאבאה
 אונטער׳ן באװאוסט איז װעאכער גיםט,
 ארײן ציהט אײנער װען נ׳יקאמין. נאמען
 עד װערט ימאס נרויסער א אין גיפט ריזען

 שאעכ־ א הארץ־קלאפעניש, הריגט נערװעז,
 לונ- םארשטאפטע מאגען, זויערען און טען
 בלוטאאז. ער װערט ציגט דער םיט ארן גען

 װערען װאקםען נאר דארםען װאס ?ינדער,
v iy f ערםער זײער און ׳דאר און בלאס? 

ענטװיקאען. גיט אםטמאא זיר האן
םאר־ װעאכער איז טאבאה, רויכערענריג

 ארײן׳ מיר אטעסען זײן, ניט זאא עם מע
 װערט דאם אויב אוין, גיםט ניסאטין דעם

 עס וערט1מאס^ גרעסערער א אין געטאן
?ערםער. םאר׳ן שעדאיך •זיכער

 י גע• מען האט *צײט לאננער א םאר
 פארנינד װערט ניהאטין דער אז גאויבט,

u.ײען טעם rn ױ אזוי איז ברענט׳ טאבאק  ו
 אין װעאכער רויו, דעם ארײן אטעם^ מיר
 םען האם מאבא^ איבערגעברענטען םון

 זאד־ ניצ» גאר דארח-זיך םען אז נעדענ?ט,
M םראם. געקומען אבער איז * גען. D flrt
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ע1 םיט איבערצ״נם חאט און  ״נ
דדיטע? * »ז ,pK 1908 םענטעו
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 רױן• דעם אין איבער דאד באייבט גיטאםין
 וחנז ארייז, םיר אכמנםען םיעצ אזױ און
רויכערען. סיר

 נאנצע א אז זיך םאנגט אן \tn םון
ױ עקספערימענטען, םון רײהע  פםור אזױ ו

 די פון אײנער ניהאםין. םונ׳ם װערען צו
 םאר־ צו — נעווען איז עקסםעריםענםען

 מא־ און נײןאםיז דעם גאנצען איז גיככמןן
 דאס און סיגארען ״ניקאטינאאזע״ כען

 אבער מעז האט ;אײנגעגעבען ך2ז האט
 ותאכע אפעראציע די אז אויסגעםונען,
 םארניכםעם ניקאטין, דעם םארניכטעט

 אוים־ עס האט מעז און געשםאגן דעם אױך
נקגעבען.
 נעי איז עיןספעריםענם צװײםער דער

 בײם שטאױ סין אזא ארייגטאן צו װעזעז
 ניהא* דעם זאא װעאכער סיגאר דעם םיז עק
 איהם דורכאאזעז נים און פארהאלטעז טין
 אויםגע־ מעז האם אזוי ארײן. מויא אין

 פאר־ זאלץ אײזען געוױסער א אז םונעז,
 האט דאס אויך אבער נײזאטין, דעם האאט

 דאך םאעגט נייואטיז דער כעהא^פען, ניט
* דורכנעהן.

גאױבען, צו אנגעפאננען םעז האט דאן
 טא־ העאער אויך וױ סיגארען, מיאדע אז

 ניקא־ װענינער זיך אין עגטהאלטעז באק,
 צו געטאן אאז א זיך האט מען און םיז,

 אבער איז סינארען, אזעלכע פדאדוצירען
 האאענר״שער א געיןומען צוריין אאננ ניט

 סטארם־װאךלאווען, וױסענשאפםס־טאן,
 די אז איבערצײגט, פאזיטױו האט אוץ

 אםהענ־ גים איז גיקאםין םון קװאנטיטעט
 פון שטארקייט אדער יןאאיר דעם םון נינ

טאבאק. דעם
 רױמד מיר דאס. האאט דעם בײ און

pn װעא־ גיםט א ארײן מיר־אםעמעז אוץ 
אונז. םאר שעדליןי זיכער איז כעי

 האבעז אוגז םון םיעאע רױכערען. מיר
 װיאעז אונז םון פיעאע ״נעװאױגהײט׳/ די

פיעאע און רױכערען דאס אױםגעבען ניט

ז x ניט *י * m ד האכ י *י w % און »דומנ*נוםען ז p .גזזמאן 
מ חאס ערנםט ק ו י d געענטפערט און מיר, אױױ נעטאן ז jo 

צערםאיכקײט. זעאבער חנר
י מײנע. געווען העלענא איז װינסען נאנצען א  האט ו

 וועגען גערערט האב איך pm אײמעהערם, אויפמערקזאם זיך
 םעג, ידי אין אוז עגטדעקונמן. םיעע װעגעז פאענער, םיעע

 מיך זי ד״אט עתםטעס, עפעס מים םארנוםען זיך האב איך ווען
 באנע־ וױדער זיך םיר* האבען שפעטער איבערגעאאזען. אאיין
 םון געזעאמאםט חגר אין באגעגענם זיך האכען םיר גענ̂כ

קינסטאעד. און סםודענםעז םגז קאסםױם-מגאער אויױ פריינד,

m\ הײנםיגע ךי איז געםונצז pnvcrnp ן די צ י ו  אגד־ די טון »
 אננזד דערםון נאכתןם האב איך װעז דיאאעקטען. אאטע

 וײנען וואס ?זטאמעז, אאםע די פון וואנדערונגען אויוי מםויסען
 גאיס סיין פאר האב איך ווען אונבאקאגם, נעווען איצט ביז

י געזעהעז  צוריק יאהרען םויזענדער םים האמח וואס ^יםען, י
 צײט יענער אין האם מײמר ורזסען ים, דעם תרכגע^ניטען

. אויסגעפאר^נ^ גיט^געהאט נאך

 גע־ האט װאס אעבעז, דאס האט צײט זעאבער דער אין
ך הויז םײז םדן װענם די אונםעד רוי^ט  מים זיך צו נעצױגעז םי
 פא־ היינט האט װאס #דאס אז :סורפרײזען טויזעגחנר זײנע

 קעז עם אבער ;טארמן אויך ®אסיחנן םעגאיך, #װעט סירט,
ס^ עפעס פאםירען זאא עם אז זײז,  אונערװארטעםעס. עפעס נ̂י

 אין בא^טעהט .צוהונפט דער םון שענהײם גאנצע די װארים
 דאס איז אזױ פונקט איבערראשענד, או| נײ איז זי װאס דעם,

 פון און אויספאתצען, איז געהאאטען האב איך װאס איר־אא^
 דעם רײסען ארונטער פרובירט האב איך נעהײםנישען װעםעס
׳עאײער.

 האס — םארניכםעם נערוען איז צוסונםט מײן װען איצט,
 װאס פאנטאזיע, שאפענדע און זוכענרע די פאראא׳טען אויך זיך

 די פון םענשען אין עפאכען באשאפען און דערבאיקמ ןזאט
4 אאטערטום. פונ׳ם שפאיטערס

צױ^טאנד, ערנסטער גאגץ דער צונעקוםעז נאך איז דערצו
 האם צוזאםענגעקאיבען האט םאםער מײן װאס געאם, דאם װאס

 אוין* ניט און רײזעס אוין״ גיט און םארשװינדען גיך גענומען
שטודױכג מיין

פארקוםען. ענדערונג אן סוז עס אז קאאר, געװעז איז עס
* * י •

 ערנ־ מעהר עפעס אונםערנעםען... עפעס נעדארםט האב איך
ױ םטעס, ביז זיך האב איך װאס םים שםונדעז, סאר א נעבען ו

—-------------  •...................—— ,עןסדססא םיצא

 בא־ צו פיהרען געזאאם םיך האם וואס שטודױם, מײז ׳י
 גע־ שװאך גאנץ םאײװײםאי זיך האט רוהם, און ריהםטקײט

םאראויס. רוקט

קר«ג םאםמם ®ח
פון

אאנדוי זישא

 די םים הענד שעהנע איהחנ פרוי. א פון בוזעם פראכםםואער
 אאכראיםאאיענישע די דערםאנט האכען פימער פוכיגע רונדע,

פארטרעםען.
 צײט־צױ םון פראםעםאת םון אעהציע די געהערט האט זי

 n נאםמ־ביכעא. איהר אין סארשריבען עפעס ?י חאט צײט
 פאר א בײ האב איר אויםםערקזאםקײבג םײז געצוינעז האט

ײ םון אײנער איז. זי ותר נעםרעגט, סטודענטען  סיר האם ז
 א םון טאכםער די נעווען איז זי נאםיון. איהר אנגערוםען

• אוניװערסיטעט־פראפעסאר. פארשטארבענעם
 םעהר זיך זי האט דערנאך ׳מאא םיער א נעהוםען איז זי

 א טרוים, א מיר אין איבעעתעאאזען האט זי באוױזען. ניט
 נים שטארקע. איכםינע, ױנגע, די זי, זעהן, צו זי במנקשאפם

:שורה פראכטםואע אװיד׳ס דערםאנט זיך איך האב װיאענדיג
 ױ ג. פראםעםאר פון זאאא אין געזעסען זי איז איצט

םאראארען. זיך האב איך װי ארײן, ביז איר װי געזעהה האט
געװען. דאס איז אװענט װאונדערבארער א

 זיך רוםגעדרעהט א גאײכגיאםיג. נעמאבט זיך וזאב איך
ג איהר. ^די ע האט װאם געסט, די פון אײגעם אױסגעהערט נ

 רועםען •באקאנםען, אאנעםײנעם אן אומערס װעגען דערצעהאט
באגענענם. צוריק אאננ ניט האט ער

״אינטערעםאנט, אפגעוץפען. זיך איך האב ^טאקע?״
ער?״ מאכט װאס

 אונ״ םאר פאאץ איך אז געםיהאט, און נעשטאנעז ביז איך
 םאוײ זײן געענדיגם האט מענש דאזיגער דער אײדער געדואד,
 איך אײנהאאטען. געקענט ניט זיך איך האב מעהר דערײ.

 האב איר »ז איהר, דערצעהאט איהר. נעבען נעזעצט זיך האב
 איחרע אויפגעהויבען האמ זי אוגױוערםיטענג אין געזעהן זי

 א און סיר אויף געכמיז קוק א האט אוינעה רוהינע גרויסע,
 — םאא, םיעד געװצן זײט *איהר — קאם םיט׳ן געטאן שאגןעא

 נים דערנאך זיך איהר האט מעהר פראםעסאר. דעם געהערט
 געענטםערט; ניט גאתישט זי האט אנפאנג איז באװיזען״.

 די אויםגעהויבעז םיר אויוי זי האט דערנאך נעטראכט, האט זי
 געזאגט, זי האט םאא׳/ ״םיער געטאן. שמייכעא א און אזינען
עם איז *געװים צואאכט: זיך האב איך אםו־ד׳. איז ״דאס
ם׳/ געדענק ^יך אזוי,  מיר. אויף גצםאז קוס א װידעד האט זי נו
ײו זיד האט ״עס  *אין געםרענם. איר האב דערעסעז?״ א

 זי האט םעהיג״, בין איך אז געמיינט, האב איך ניט... קײנפאא
 ארױסגעוױזען, זיד האם עס ״אבער נעזאגם, טאז וויצינען א אין
 כםעם האב אץ־ כא־כא־כא, םעהיג. ניט גארנישט בין איך »ז

םארשמאנעך. ניט נארניט

 םון נעבעא װארעמעז א איז פארשאײערט נעװען איז זי
 מעהר אח מעהר אאץ םיר האט זי גאיס. זינאיכען און טיערישען

 ^ים, גאויב איך אבער באםערקט, דאס האט זי פאר׳שכור׳ט.
 םיר, אויף נעסוסט האם n וועז נעעתערם. ױ האם דאס אז

 אנצײ אוים דיר זעה ״איך נעזאנט: אויגען איהרע האבען
 האבעז םיר זיך. צוױשען גערעדט םיעא האבען םיר הענד״...

ױ אזוי ווערטע^ םיט געביטען זיר איםאיר אוצרוו^ םיט ו
האבעז םיר װאם ציערוננ, טײערע א געװען איו נאריש^װארט

• °

 אנ־ האבען באיהען אונזערע צװײמען. בײם אײנער גענומען
 געםאוידערט אפם האב איך ׳אענגעה און אעננער אאץ געהאאטען

ײ ״װארום :געםרעגט איהר אםשא, האב, איך נארשקײטען. י  ז
 ךײ האם איהר אעקציעס? די געווארען נעםעאעז ניט אײך נען

״םאר־ :געענםםערמ האם זי און באקומען״. איעב נעדארםט
 1בי איך אז געזאגט, אײך דאך האב איך ? באסומען איעב װאס

* • גארישע״. א

 די זיך אוי«י נעצויגען אויס, זעהט עם װי חאבען, םיר
 זיך האט םײכאענ^גרr א נעםם. די םון אויפמערשזאמקײט

 זע̂ד ״איך פראפעםאר. דער אפגעשטעאט אונז אעבען םיטאםאא
 ארכע־ אויןי אעהרער נוגמז א באקוכמגז האט איהר אז פרעסען,

 נים הערען, שויז איהר װעם ״איהם געזאנט, ער האט אאאגיע״
אמת?״

 א צארם און אפעז און איחם אויף געטאז קומ א האט זי
א״ געטאן. שםײכעא  וועא ״איהם נעענטפערט, •חהינ זי האט ״י

הערען״. איך

 אקסעא: די נעטאן ציה א האם פראםעסאר אאטער ׳דער
 םאר־ איך גוט.» זעחר איז *דאם נעזאנט, ער חאם ״וואם־זשע״,

אלײן. אונז איבעראאזצנדינ אוחמ ער איז דערנאך שטעה״.
 מים *רומגעריננעאט זי האב איך באזיעגם. זי האב איך

ך פאראןננען״^וחגז םח חײם א  שטי״ םיק האט גערעדט, האב אי
 האב?ז םיר אײדענשאםםאיך. אוז איינםאנינ געהאונגען םע

im איבער שיאצירם  pn jftn r n זיך גיט ^ די או

ױן אגווצמגחג ת י ^ ^וליינע ס י ח ס מז װאו #צי קײ

(םאיטעזצונג)
 דא זײנען * רזש., ס םרענמאז, איז

 רי און שעפער רײנקאום פאר א באויז
 | שעפער׳האבען יענע םון ארבײטער

ײ דאס באשאאסען, טענם האנען װיאז[ן ז
\ ױניאן״ א

 % בזןלי די װי בתים, בעאי דארטיגע די
 דאס האבען שטעדט, אנדערע פון בתים

 אז דמרהערענדיג גצנאיכעץ. נים
 חא־י ארגאביזירעןי זיף געהעז ארבײטער

ײ בען  א; ארבײטער די פארגעשאאגען ז
 פיאצעגט 10 םון רייז־ 4״םרײוױאיגען״

ײ שבירות,*אבי די אויױ | זאאען ז | י  מי
 חאי^ ארבײטער די גרינדען. ניט ױניאן

 או| גצנומעז ניט באאף דעם אבער בען
ײ ײניאז. א אין ארגאניזירם זיןי  חא״ ז
 אעםצד־ אונזער צו געװענדעט זיך בען

 חאמנן ארן טשאדטער א גאןי געשאגאא
ם באיןוםעז I״ .87 נומעי־ ח

 ;רײנד די שוין האבען אאזא, איצם, ,
 — ױניאן א םרענטאז אין םאכער קאום

אינקערנעשאנאל. דער םו.ץ 87 אאקאא
 אזעאכע אין איז שםײגער רער װי

 םיטגלי• אײגיגע געװען דארט זיינען #אע
 pjB םעחר נעארבי^ט האבען וועאכע דער,

אאמ̂א דעם ארגאניזירען צו אנדערע די
 נע־י זייערע דא פארעםענםאיכען םיר און
 אר־ ױיער םאר אנערקענונג אאס יםען

אעםיחןא שםײנערט, דזשאו בײם:
 וליי• םיגעל, פײער סיגעא, םאריס סצמנוץ,

 און טאבריסקי םעמױעא #םעלצער מאן
אינקאאן. בעני

מני• די האם צוריה װאכען צװײ םים
 מיכ^מ ערשםען איהר אפגעהאאםען יאן
 ערװעחאם זײנען בעאםטע פאאגענדע און

 . ;טשרמאן יסטערן סעכױועא :געיווארען
 םאפשיצ־י םיםער םעק.; פינ. אאםםי, םים
 מחך סענינא, חשאזעח סעק.; קאר. קי,

זשורער.
 האם מיטיננ ערשטען דעם בײ שױן

 אינגחד באגײסםערוננ.‘ א געפיהאט זיך
םאמעקוםען. זײנזגן דעבאטעז רעסאנטע

 ארגאניזאציא- ראדיקאלע אידישע די
 םרײד 'םיט האבען טחגנטאן סון נען

 זײעחנ איז ױניאן נײע די אױםגענומען
 אא• דעם םון אינסםאאירונג די רײהען.

מאר מוב ױם שםיקעא א געורעז איז קאא

 צו אװענטען די אוי^ אײנאאדען נענומען מיך האט מעז
ג. םראי»גסאר

אזא: נעװען איז אווענםען דאזינע די םון כאראקטער דער
ײן אין  באשטימטע אין זיך האם דירה מעבאירטער באשײדען ז

 מעג־ ױנגע עדצויגענע גוט מענגע א צוזאמענגעסאיבען אװענטעז
 שײ פראפעםאר׳ס דעם סטודענטען, געקוםען זײנען עס שען.
 גרעםטע די אבער געםונען. זיך האב איך וועאכע צװישען אער,

 באאעבאם״ דעם םח םרײנד םון באשטאנען וײנען געסט צאהא
 *אד.ר פאר א מיט געווען איז װאס ג., סטודענט דעם זווזן,

 אונז אויםגאבע, מאדנע א געװען איז עם מיר. םאר אינגער
 שוין איז אזוי אבער — אינאײנעם, צוזאםענפױשען אאעמען

 סען באקװעםאיכקײט. צואיעב םענאיך, אײנגעםיהרט. געװען
אונםערהאא- די :שאס אײז מיט האזען צװײ נעשאסען האם
פראםעסאר. א םון פאיכטען די און זוהז דעם פון טוננ

 ארומגערינגעאט אײם ױנגע דאזיגע די האבען םאיגען װי
 שיסעא נרויםע די און בוםערבראטען םיט טעאער גרויסע די

 ז-ינהר יעתר, נעװען איז ביער דאס ׳יא ביער. שװאמגז םיט
 אין באשטאנעז איז כיער םונ׳ם גוםסקײט אײנציגע די שװאך.

די נאך האט-אפגעקיהאט עס קאלט. געװען איז עס װאס ׳דעם
טענ״ז*

 געטאן אאץ דאס האט זיך, פארשטעהט פראםעסאר, דער
 אז צייקענעז, ניט קען איך אבער אבזיכט. בעסטער דער מיט
 זעילבען דעם געהאט מיר בײ האט םארברעננען ארט דאזיגע דאס

 נעײאונדערט, האט מיך ביער. װאסערדיגמ דאם װאם טעם,
 ב«ר* הערליכע די באשריבען האט װאס פראםעםאר, דער װאס

 שטאםעז, אויסגעשטארבענע אאנכ םון גרױזאמהײט בארישע
 צוײשעז אמטדרעחעז זיך נעמיטאיכיױיט אזא טיט געימנט האט

 ױנגע די אט צװישען — םענשען זשומענדע דאזינע די
 אויםגעצערנט אויסװעניג אויח זיך האבען װאס סטודענטאאך,

 באמערקט, דעם אויסעד האב איך ביכ^אך. אעהר ארעמע זײנע
 ׳די צו אױםםערקזאמקײט מעהר קײן נעש^נקעז נים האם ער אז

ײז אונטער געארביים האבעז װאס  געדארםט און אײטונג. ז
 שװעד איז עס װעצכע װעגען זאכען, די ערהיצערען אונז ער האט

 אװענ־ דאזיגע די אויף קײנמאא קאטעדרע. דער םון רעדעז צו
 היצײן זיין שטודױם. אונזער װענען גערעדט ניט ער האט דען

 דער ווען צושמייכעאט, אויםריכטיג זיך האט פנים צוקנייטשט
 מעז ויעז קופאעטען, קאכײשע געזונגען האט פראנט יענער אדער
 װילדען דעם םון וױןן אדער כאינדע־הוה, אין :עשפיעלם וזאט

< דער םרײסאעז גענזמען זיך האט גאאאפ ד
 ער־ מיט איך האב םראפעסאר״... יציעבער דער אט *«ך,

 ארבײטםזאמער »ז באויז איז ״ער געטאז, טראכט א געמיש
ניט״. ער װײס װעגען נײע םון — םענש

 גיצײכ־ זײן םאר אפצאהיצען איהם באשלאסען האב איך
 ערהאיצטעז װעיצ איך װען מאל, צװײטע דאס און גילטיגהײט,

אפזאגען. זיך איך װעא אײנאאדונג, איעבעסװירדיגע זיין
 ״צום 3מא צװײ מאא, אײז געהאנדעלט. אזוי האב איך

 געענט״ איך האב קאפ־װעהטאג׳/ םון איך אײדע באדויערען
םערט.

 װאס דאס, געערגערט און םארװאונדערט האט מיך אבער
 טעג צװײ באמערקט; ניט ?יינער האט אבװעזענהײט מײן
 גע־ םיך פראםעסאר דער האט ענטזאגונג, אעצטער מײז נאך

 אעצטע דאס אמת, גיט :שמײבעא םרײנדאיכעז א מיט פרעגט
 אאעמען האט באזונדערסט םרעהלאך? זעהר געװען איז םאא

 װאס, טאכץ. כינעזישער קאמישער דער אם נעמאכט םרעהאאך
 יײד האי־וועהטאג? צואיעב ... געװען? ניט בין איך

מאא. נעהסטע דאם קוםט ביטע, שאד. ס׳ארא
 האב איעגעאאדען, מאא נעקםטע דאס םיך האט מען וועז

ה םארשםעהט וועא, ״איד געםראכט: זיך בײ איך ניט זי
 שטי־ אזא אגגעםמאעז מיר אויןי איז אװעגם אין אבער נעהן׳/

 אונטער־ פרמהאאך צוגעהן. אהיז באשצאסען האב איך אז #סוננ
 גע״ איך האב װעג אוים׳ן נעגאנגען. אהין איך בין זינגענדיג

ארײן. אאץ אין ארײנגעשטעסט און רויז •ראכטםוצע א קויפט
פאסירם. עפעס האט אווענט דעם אויף
 איך האב אאעםען, מיט אויסגעמישט זיר האב איו ײען
 םאר־ זיך האב איך מײדעא. ױנג א צימער מיטען אין דערזעהן

̂ י זי... געװען איז דאם אארען.
 אבער געםראכט. ניט אהער ביז איהר װענעז האב איך זי?

 וועא און פאאז עדשטעז אוים׳ז ארױםנעטראטעז זי איז איצט
מאא. ערשטצז צום נעזעחז זי האב איך װאו דערצעוזאעז,

 באנעגענט אונױוערסיטעט איז איד האב םאא צוױײדדײ א
 צו זאנדערבאד נאנץ געװען איז אמת׳עז אין ױנג־טײדעצ. א

 םטױ שטודױם זײער אין םאדטיעםטע די צװישען דא וי טרעםען
ה די אויח עהנציך נעווען ניט איז זי ; דענטען * ^ ײ  וואס ם

 געדאכט, זיך האם עס איז, וױסעגשאםס. םיט זיך םאתעםען
 אין צעבען זײער םארברעמען װאס די, צו באצאנגט זי אז

 איהר פוצ, חייה געױעז איז זי םיעצ. םראכטענדיג ניט יצוקסום,
ה נעוחןן איז האצז איהר שעהן, גמװען איז מויצ *רויט  איחר ו^י

 װאס צז — םרוכט ןױימיגער א אױןי עהנציך געזוען איז בוזים
תן אש דאס — ? םארגצ״בונגען םען דארןי מנגאי. ■ מו

 די צײםען. גוטע די וחנגעז רעדעז ניט מעהר וועצ איך
ײ װעגען האב איך װאס ווערטער, פאר  םיך האכען נעזאנט ז

םיה. םיעצ געקאסט
 האט פאמעקומען, אן צזים יענער פון איז עס וואס דאס,

צײטען. םרעוזציכע די זכרון םײז איז אפגעװישט
 אויף אװעה נים איז צעבען םײן אז זאגעז, בצויז וועצ איך

 צופריה טאטע. דער געהאפט האט עס װעיצכען אױף װעג, דעם
 אצט;מ• דער פון פאדערונמז די צו אונםערנעגעבעז זיך איך האב

געהאט. חתונה האבען העאענא און איך :הורצען אין אי־כקײט.
 פארגע־ שםענדינ אעבעץ םארהײראםע דאס מיר האב איך

 װעצ איך װעאכעם צו עפעס, װי םרעםדעס, עפעס װי שטעצט
 האב איך אבער צוגעװעהגען. קענען ניט מײנםאצ זיך

ױ איבערטראגען, קענעז עס װמצ איך אז געטראכם,  טרא־ עס ו
 איבעד־ זיך איך האב איצט אנדערע. םיעצזו איבער עס גען

 האב איך װי תרםון, וױיםער סך א געװען בין איך אז צײגט,
 איבער־ זיך האט צעבען גאנצע דאם םאתעשטעצכג אצײן םיר

 אפיצו פרישקײט. דין פארצארען האמ אצץ געאנדערא^.
 גארנישמ אנחנרע, אן גאנצעז אין געווארען איז n העצענא.

ױ  מיר םאר אבער עדקאערעז, צו איז שװער םארוואס? אמאצ. ו
 שטארקע םרישע, םיעצע און אנדעחנ. אן געװאחנז זי איז

דאס האאיע מאכען און שאדען וועצכע לעבענם״אינםטינקטען,
פאר מװמן זײנצז װעאמו אבער אײי^אטצן, פון לעמגז

רויכערען. אהז נעהן״
נעבען? מען קאן עצה אן םאר װאס־ושע

 װאם רויכערען צו איז עצה אײנציגע די
 גע־ האם רעדאסטאר דער װי און װעניגער,

 דאס אז פיהאט אײנער אויב ענטםערט,
סטא־ ער זאל ראן ׳איהם שארעט רויכערען

סעז.
:נעבעז דאך מעז העז רואס אײניגע

 ערסלעהרעז דארםען עאטערען די )1
 רוי־ םון שעדציכקײט דאס קינדער, זײערע
ױנג. איז םען װען כערען,
 רויכערען, דארו* אײנער יעדער )2
װעניגער. װאס

 ניט ער זאא ׳הוסט אײנער װען )3
וױכערען.

 ער זאא קראנק, איז אײנער װען )4
רויכערען. ניט

 האט אײנער װען רױכערען, ניט )5
הארץ־חלאפעניש.

 איז אײנער װען רױכערען, ניט )6
 װי װענינ אזוי רויכערען אדער נערװעז,
מעגאיך.

 זויערען א pp לײדעט אײנער װען )7
 ער זאא מאגען־װעהטאג, םון אדער כיאגען,

רױכערען. גיט
 פאר״ און בלאס איז אײנער װען )8
רויכערען. ניט ער זאל װאג, צירט
ניכטע־ אוים׳ן רויכערט מעז װען )9

 בע־ דארום ערגער, דאס ט)װירר מאגען, רען
ברעקפעסט. בעםאהר רויכערען נים סער

 שאאש־ םון אײרעט אײנער װעז 10
* רויכערען. ניט ער זאא צאזיגרןייט,

 אײנ־ זײנען װעאכע סיגארעטס,
 שעד־ מעהר זײנען פײפער, אין געוױקעלט

 איז אײנגעװיקעלט סיגארעטס װי ליך
 ױראפ) אין אזעלכע כיאכט (מען םלאנצען

סיגארען. אדער
pm גע־ צעהן דיזע פאאגען װעאען סיר

ײז רויכערען דאס װעט באט,  ײע־ סך א ז
שעדאיך. גיגער

 גאנצעך. אין םארשוואונדען זיעען — נויטװענדיגקײט א מיר
לוםט. אונערטרעגליכע תטםיגע, אדוםגערינגעלם האט מיך
t הע־ צו ליעבע מיין וואם דאס, נעװען איז אלץ םון ערגער 

 ׳װ^ם פאד ניט װײס איך םארשװאונדען. גיך נאנץ א*ז לענןא
 גענוג געװען נים קײנםאל איז זי וױיל זיך, דאכט םיר אב^
y געדארפם האט זי םאל, יעדען אח טיו״• ivp\ זיך ארום אלץ 

 די דורך זיך האלטעז צו בכח געװען װאאט זי אויב פערצעהרען,
טעג. אונצאהליגע אלע

 אדױנ־ איז װאו געדאנהען. םײנע געװאיעז זײנען פארװעלקט
 וואו ׳לוםט אנגעםילטע שײז מים אוסבאװענליכע, די געהוםעז

? פעהיגקײטען מיינע אלע צובליהט זיך האמןן עס
 ביסאעכװײז האט פראגע שרעקליכע װאונדערבארע, א
ריכטיג איך האב :געדאנקען םײנע אלע באהערשען גענומעז

 םיט און םעות? געמאכטייןײן נישט איך האב געהאנדעלם?
 צו־ די םארשטעלען גענומען שרעק םיט זיך האב אסאל

T װעט קונפס. t שוין איך װעל אײביג? ציהען אזגי שויז 
 מען דארו* װאס צו ? העלענא׳ן םיט לעבען םוזען אײביג אויןז
 פארנױ זײנען געדאנקען מײנע ? צוזאםען זײן שטענדיג דאס
ײן גיט הען איך װעלכע מיט זאכען, אזוינע מיט מען פארנוםען ז
 ענכד *װײ צו באלאנגען מיר װאם דאם, דען קען צוױיען. איז

 מרשיד ערשטועליכע די ערקלערען געשאעכטער, געגענגעזעצטע
 און טאג זײנען מענשען, זעאבסטשטענדיגע צװײ װאם טנג,

? צװייטען צום אײנער צוגעשםידט נאכט
פארשער! םונ׳ם ארבײט דער איז ליגט אמזרװז װיםיעל

 ימים. נײע אענדער, נײע צו האריזאנטען, נײע צו שטרעבט ער

 אםט* זײנען געדאנקעז םון װעלט חנר אין װאנדערונגען זײנע
 געדאנקען םון מעגשען די געםעהרליך. און ם^ר&טערענד םאא
 נײע ענטדערןעז וואס רײזענדע, די םיט פארגצײכען םען קען

 ציהט אויסגעפארשטע נים דאם אונגעוועהנליכע, דאס צענדער.
ײ ײ זיך. צו ז ײ היץ, טראםישע די םיהאען ז  די דערגרײכען ז

 דעוג םון שװײנעז גרויסע דאס נארד־פאא. פון קעאט אײביגע
״ פאר איז עס אבער נשמה. זײער םריהרט און ברענט מדבר  ז

נויםװענדיגקײמ.־ א
 ציים צו צײט םון זײ פאר איז נױטווענדיגקײט אזא פינקט

 םר דערבײ אבער ים. מענשאיכען דעם איז זיד אונטערםויכצז

ײ זען פרײ. פארבאײבען ז
אומרוהיג^ט. שםענדיגע םײן ב^חןדהם האט העאענא

םיר. אױף געקוקט אפטםאצ זי האט פנים באזאתם א מים
וײר באשאפסם ח אומרוהיגער? אזא ביסטו ״װארום

ניט״. האם מענש שום װאס זארגעז,
דורכאעזען וועאען וואס ׳אאע אז וױים, איך אםת, איז עס

םיך וועאען גערעכט. איז זי אז זאגען, 'וועאעז׳װערטער די אט
ײ קען װער דאך... און םענשען. אונדאנקבארעז אז אנרי«ח װ

vo,\ ציטער, דעם םון װײס ווער ? פאראארעז האב איך וואס  - יי _ ■
איז דורכנעדתננען האב איך װען דורכנעטםען, םיך האט זוןוס

«jo m » ir a r in ,אננע־ נאך מדליך ה^ב «ױך װען מבינמן
מן צאמ׳ס און ״םחנעםען » t« «»נמ<«ד « ױ ר פארװלרנאז מ
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 1?לײ « אין אינערגעקליבעז זיך סיר האנעז דערפאר
א םון שטעאע די געהראגען _את נעזוכם האב איך עסעדםעל.

אום ׳שםעלע. באצאהלטע שלעכם זעהר א עול. א אין לעהרעל
• ^ *

 צו געצװאונגען נעװען איך בין תרכצושל^נ®!, זיך איז גיט ווי
 י אווענם. און נאנםיטאנ ׳טםונדען נעבעז

נענאנגען. איז צײם די
ײז אין ענםוימוננען האם םענש י^דעל  װאם פאר לעבען. ז

 דארױ םען נײן, ? אנרערע םון גליקליכער זיין טיר דאט סוםם
 װיםיעל כ^טע זעהען דארוי מען אײנריידען. ניט צוםיעל זיך
 זיך האם עס אויב נוםעם, צעבען םון ארויםצובאקוטען איז ניט
נעװאאט. האט מען װי אזױ, אײנגעשטעאט ניט

 בא־ צו באםיהט זיך איך האב געהענט, האב איר װײט װי
 דער אין ארבײט אנגעשטרענגמע אאעס. צו רוהיג ציהען

 צו געװען א^ט בין איך צוגעהאאםען. דערצו. מיר האט שוא
ײן זאא איד ,אז פארמאטערט  םאראינטערע״ צו זיך איםשטאנד ז

די װי אנדערש, עפעס מיט סירען ט.  דאנות. אא־טעגאיכע מי
 װי געאעבט, האב איך ;װאכען און טעג םאראיבער זײנען אזוי
 באהערשט וױדער מיך האט אמאא מיט אבער .אאע. אעבען עס
 אורזאכען איז עם װעאכע אהן אוםרווצגקײט. םריהמרדינע די

באהערשט•. מיך
דעם, דאגק א באםאאען מיך אומרוהיגקײט די איז טייאםאא

y האב איך וואס i ױג^נד. םײן םח חאוםות די אן דערסאהנט 
 חבר, ױגענד א מײנם באזוכט םיך האט אײנמאא בײשפיעא, צום

ך האם װאס  אאנד א םון רײזע א פון צוריקגעהעהיט װאם נאר זי
 דערםאהנם םיםאםאא זיך האב איר ים♦ מיםעא־אעגדישעז בײם

 טעג. םריהערדיגע די איז םארנומעז מיך האט װאפ דעם, אז
 טאג יעדער ווען צייט, יענער אן דערסאהנם זיך איך האב וױדער

 אר־ ערנםםע די און סעגאיבקײמען נײצ געבראכט זיך םים האט
 גומער גאאטער, א ו̂ו געצויגען זיך האט טאג יעחןן םיז בי^ז
 ער .םעאדןןר. באשאטענע באומען םימ בונטע, צוגישען װעג
 םר־ײנד. אונזערע פון ערפאאנ דעם ותגען דערצעהאט םיר האט
ײ האב איך  אײז ײי םיטנעםײאם, איהם האב איך נעצויבמ. ז

 םרא־ שדדערע געוױסע א עםעס ערקאעהרט האט מײנעד פרײנד
 טיםעגיש דער אין עפעס האט צײט זעאבער דער איז אבער מג
 איך אז נעהאט, מזרא האב אוןיאיך געיאמערט... הארץ מיין םון

* ארויסגעבען... אטאא מיט יך1 װעא
 גע־ בצויז דך האם טיר קגאה. הײן געװען ניט איז דאט

ײ םים צוזאכמן װאאט דאס םאר גרױםע, דאם םאר קעםםען ז

■ * s שעהנזג
קוםם). ופארסזצצתג

 םרעג־י אין באםעאהזןרונג ראדיקאלער דער
ײ און מאן  ױניאן נײער דער האבען ז

ארעמס. אםענע מיט אויפגענוםען
 87 לאקאל נײעם אונזער װינשען מיר

4לעבצ טעםיגען לאננען, א םרענםאן םון

 שא®־ זײערע פרעזענטירען
טשערלײטע.

 דאאחינעס םח ארבײטער די מיר,
ja טע21 װעסט 15*17 םון סאן, און o 

 צז דאנק טיםסםען אונזער אוים דרי?ען
 הע^ןוי, ברודער טשערמאן, שאם אונזער

 פון צײם איז ארבײם געטרײער זײן פאר
\ רי ם  מיד םרידען. םון צײז אין און ס

 גדמ העאער ברודער פרעזענטירט האבען
ן םיר און פין דײמאנט שעהנעם א מ נ ױ  ו

 געזמטער• טראנען דאס זאל ער איהם
 םארדיצנפג כשר דאס מר<.אט הײם.

 וױיזענפעלד, הערי
פאלײ, דזשײקאב

עפשמײן, םעם
״ קעץ, איזי

סאםיטזג רעז.

 םון ארבײטער די באדאנהט ער
שאפ. דץ

ר ע ט ר ע ^ו :רעדאקטאר |
 ארביײ די באדאנקען צו מיר ערלויבם

 און נאםליעב םירמע קלאוק דער םון מער
ײ װאם םרײנדליכקײם דער םאר לייסין, ׳ ^  ז

 דער פאר און ארויםנעװיזען םיר חאבען
ײ וואפ היאף ״י• גענעבען. םיר חאבען ז

 און געװעז סראנס נעמליך, #יןב איך
 געקענט ניט צײט ײאך א בער1א פאר

 שאפ םון כרידער די האבעז ארבײטען.
 מיר, םאר עקסםרא שטונדע א געארבייט .

 שכירות, םײנע געבראכם אהײם םיר אדץ
ױ פונסט ארבײטען. אלײן װאלט איר ו

ײ דאנה איד  דער םאר אלעמען ז
אמת׳ער,׳גרידעראיפיןײט.

נרוס, ײײאץ מיט -
פיייערשמײץ, ה.

אאמול^!. םעמבער

 ראדינסה^״פ םון ארבײטער די ״םיר
 ארבײם גוטע די אנעתןענענריג שאפ,

 גרינשפאן, בעני משערמאן, אונזער םון
 &*P םײנעם א מיט איהם םרעזענםירען

דעלסםיק.
באתק, הערי
ם, דזש. 4 װײ

ר, ^ אנ w ב
םםעלצער,

קאםיטזג

מא קלאוס דער םיז ארכײםער די  םי
 H028 וועםס 44 סײמאז, אןץ םריעדמאן

# םיםמג שאפ א בײ האבען םטריט,  ב
m זײמר פרעזענםירען צו שלאסען o 

tea/0 םאהס ברודער םשצרםאן, n m 
ײז פאר  א כױם ארבײט איבארנעבענצר ז

וײגצר. גאלדענעס
ע קיי ד ל א ^ און ג אר ח ײג א

קאסימג
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לילימ־ט פון

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
Sept 19, 1919, as required by the Act 
of Congress approved Oct 6th, 1917. 
known as the “Trading with the 
Enemy A c t״״

 ארבײטען? צו אנצוהױבען קינד א םאר
 ו בײנאכט ארבײטען קינד א םעג )7

ײ װעלען וױיטער  n באטראכטען ז
 * םרױען און מענער םון םראגען אאגעםײנע
 * אר־ דעם םארקירצען װעגען ארבײטער

 א# ^ריוי געזעצאיכען, 8 אויף בייטס־טאג
 I און שטונדען, 48 ביז 44 םון מינימום

עג*?| די װאם פאנדס, און שוץ װןגגען  ר
 זא־י לענדער םארשיעדענע די פון רונגען

 ארבײטסלאזע, די םאר צושטעילעז לען
קריגען. ־ניט ארבײט קײן קענען װעלכע
: נאר איז םראנע די  מאר װאס די

 אינטערנאציאנאלער דער װעט םיטלען
 דורכ• האבען קאנגרעס ארבײטער םרויען

• ? לעבען איז באשליסע זױנע צוםיהרען

TBS'
n *ז *ייסענעז, w\ ױ p,* מס ו r n w r 

 צוםרײ די אז געפעהלט, עיעם דאד סאט
חארציגע. א אםת׳צ, «ן זאא״זײן דענדױים
 וועט נים, רעדט איחר װעםען םים

 גאנץ געוועץ איז עס p :הערען *יהר
 מאכם אבער דעו אט און — אבער םיין,

קאאיע• אביםעל עם
 ריכטיגע די געווען איז װאם־זעע

* איז םאנכעס װאס אורזאכע״  געװען גי
? זײן באדארםט חאם עס װי אזױ,

 דרײ ד$ זײנען םײגונג, אונזער לויט
:אודזאכעז

טי די דאס איז, עדשטע די  הויז ױני
 דעם אין שפעט צו עטװאם געקוםען איז

 און קאםיטע, מענעחשינג דער םון רשות
 נים זי האם װיאעז בעסטעז איהר םיט

t אנםאנג, אין איבערהויםמ האבען, מקענט 
ארדנונג. בעסטער דער אין *אעם

אור־ דאזיגע די אז זיף, םארשטעהט
 ניט סיזאן קוםענדען דעם אין װעט זאכע
טי די אז איצט, זײן.  געהערם הויז ױני

 גענוג האבען זי װעם ױניאן, דער צו
 מעג־ דער אין בתןנגען צו אלעם צייט

באצייטענס. אדדנונג איכסכדבעסטער
 די דאס איה אורזאכע צװײטע די

 גע־ ניט האבען לײדער, געסט, םײסטע
םי די אז םארשטאנען, ניט און םיהלט  ױני

ײ ו§ אײגענס, זײער איז הויז  זײנען ז
 די םון אייניגע פרעםד. רער ׳אין גיט

 םאר־ אונזער צו וױרקליף, האבען גצסט
 די באזוכט האבען מיד וחע װאונרערונג,

טי  :םראגע די אונז געשטעלט הױז, ױני
 װעםען צו זאגען, ניט אוגז איהר שענט

טי די געהערט ? ױני גאױםיע־ און הויז
 אויםגעםיהרט אזוי זיר האבען םיעאע צמ׳.
ײ װי אזוי  אין נאר גים געווען װאאםען ז
 האט עס עונא. א בײ נאר םרעםד, דער
 איבער־ אינטערעסירט ניט נאר נים זיי

שעהן, און רײן אזוי פלאץ דעם צואאזעך
ײ וױ  זײער בײ געםונען איהם האבען ז

ײ נאד אנלןומען,  א עפעס געהאט האבען ז
 שעדי־ צו איהם םאמעניגען באזונדערען

 ניט האט דאס אז זיך, פארשטעהט גען.
קענט  צװישען הארפאניע צו פיהרען ̂ג

 מענעדזשינג דער און געסט אזעלכע אט
כאםיםע.
צו־ דער איז םארמײדען צו דאס אום
 ביסעא א הינזיכט ד*ר אין דארף מונפט,
 ארײנ־ אויםהיצעהרונג מעהר יציכט, מעהר

װעראן. געבראכט
 די איז אונז* שײנט דריטענס, און,

 אונטעדנעהמונג גרויסע צו א הויז ױניטי
 מענשען די םאר ה. ד. ,25 לאקאיצ פאר
 אם־ זיד קענעז װעיצכע לאקאיל, דעם םון

 מענ־ צאהיצ דער ^ויט דערסיט. געבען
 די אין געװען דארט זײנען װאס• מען,

 װע־ ניט כמעט סײנמאא זומער־כאנאטען,
 װאס מענשען, די זײנען ,500 װי גיגער

 ױניטי דער םון אייי׳טוגג די געהאט האבען
 און צאהיצ, •אין װעניג צו געװען חויז״

ײ םון םײסטע די זײנען דערצו  געװען ז
 םאר ערפאהרונג הנאפער זעהר א סיט
 איצײן דאס און אונטערנעהמונג. אזא
 םאר אורזאכע גענוג געװען 1שוי איז

״ מיספארשטענדניםע. אילערילײ
 אז «, א דערצו מיטעיצ בעסטער דער

 איב^רגע־ זאצ אונטערנעהםונג גאנצע די
 אינטערנעשאנאיצ, דער םון װערען נוכמן
טי די אז אזוי  געהע־ ניט 5זא הויז ױני
 ע5אי צו נאר ,25 יצאקאיצ צו ביצויז רען

 גע־ מעגציר װאאט גוםא דאס ̂אהאיצס.
 םענ־ םון אויסװאהצ ברײטערען א מאכט
 גרוי־ די מענעדזשען זאאען װעיצכע שען,

 װאיצט דעם אחוץ און אונטערנעהמונג, סצ
 םעג־ געפאכט םיװונג, אונזער אויט עס,
 ניט אפען פצאץ דעם האיצטעז צו איר

 חירך נאר םאנאטען, םאר א םאר באויז
 זעקר עס 1קע דאן און יאהר. גאגצעז דעם
ײן׳ געמאאט טט  זיןי פיצאץ דער װאיצט ז

 םען װעניגסטענס, באצאהיצט. גוט גאנץ
 אזעלרע צוילעגען באדארפט ניט װא^ט

 דער איצט איז דאס װי געיצדער, שזוערע
םאא.

 אין געשעהן ניט זאיצ עם װאס נאר
 אז זיכער, איז זאןי אײן צוקוגםט, דער
 װײסט יצײדיעס די האט 5דערװײי םאר

 דער איצס ,25 יצאקאיצ ױניאן, םײקערם
 טעטיגקײט, םון םעצד דעם אויף פיאניר

 מיט ארבײט. וואונדערבארע אויםגעטאן
 דאס איז געװען, זײנען װאס קרעםטמן, די

 עט־ זיכער נעװארען אויםגעטאן איז װאס
 די־ די און אאקאצ דער װאס םיט װאס,

 מעגען קאםיטןנ טענעדזשינג רעקטע
 טויזעגדע און״ טויזענדע שטאצצירען.

 א גענאסען האבען ארבײטער־מײדיצעף
 װאס םארגעניגען, און אפרוה װאכען פאד

 באשרענהטע זײערע מיט װאיצטען זיי
טער טיטאען  ניט אומשטענדען הײנע או̂י
 זײער און אנדערשזואו. סריגעז געקענט

 מאיצ פיעיצ םיעל, נאף געװען װאאט גענוס
ײ ווען גרעםער,  זעהר אצײן עם װאלטןנן ז

דורןי געמאכט &א<יע שםארס ניט אפט

 יאהר חיינטיגען םון אקטאבער אין
װע־ אםנעהאצטען װאשיגגטאן אין װעט
 ארבײטער־ אינטערנאציאנאילער אן רען

 צוזאםענגערוםען איז װעיצכער קאנגטען,
 םזן ארבײטער־קאםיסיע דער םון ן5געװאח

״ םריעדענס־סאנםערענץ. דער
 איז האנגרעס דיעזען פון ציעיל דער

 פרינציםען אײנהײט^יכע אויסצוארבײטען
 בנוגע צענדער אילע םון ארבײטער די םאר

 װײ־ מינימום*״ ארבײטס־שטונדען, צו
 װײ״ אזוי און ארבײטס^אזיגקײט דזשעס,

• טער.
ײן דאס װעט אײגענטיציף  אםי־ אן ז

 אר־ די װאו רעגירונגעךקאנגרעס. ציעלער
 םערטע̂י איק האבען נאר װעצען בײטער

שטי&ען. פערטער אײן און םארטרעטער
 װע־ שטימען דרײ־פערטעל איבעריגע .די

טס־ די צװישען װערען צוטײ^ט יצען  ארב̂י
 אבער פוביליקום. און רעגיערונג געבער,
 אגרױ זיר זאיצ עם אז באקװעסער, ם׳איז

 קאנ־ ארבײטער אינטערנאציאנאיצער םען
אן. טאקע זיך ער רופט אזוי און ;רעס,

 זײן װעלען אויםטואונגען זײגע װאס
 זײן מיט סםראװען זיף װעט ער װי און

 צוסונפטיבא־ נאהענטע די װעט ארבייט,
 או זיכער, אבער איז זאף אײן וױיזען.

 איצע םארטרעטען ניט װעט קאנגרעט דער
 װײט קאנטינענטען, בײדע םון ארבײטער
 און אלטער דער םון ארבײטער איצע

 ער צו צװײם^ען םיר און װעאט, נײער
 םון צוטרויען דעם געװינען רןענען װעט

ארבײטער. אינטערנאציאנאיצע די
ײן גימ זאיצ ז«ד די װי אבער  1א — ז

 קאנגרעס ארבײטער אינטערנאציאנאיצער
 װאשינגטאן. אין צוזאטענגערוםען װערט

 װע־ װע<!כע באשיציסע, אננעהםען װעט ער
 םון נאםען אין װערען ארויםגעגעבען לען
 און אמערי^א אײראפא, םון ארבײטער די

 געםינען זיף ורעלען עם און אויסטראיציען,
 צו פיעיצײכט זיך װעיצען װעצכע םענשען,

צוהערען. באשיציסע דיעזע
 װעיצען געזאגט, שוין האבען םיר װי

 אױו* םארטראטען זײן ארבײטער אלע ניט
 ניט שוין רײדען מיר קאננרעס. דיעזען
 אינטערנאציא־ אםת ראדיקאצע, די װעגען
 זײן ניט װעיצען װעאכע ארבײטער, נאיצע

 דעם, װעגען דא רײדען מיר פארטראטען.
 םרו^ןךארבײטע־ טײיצ ריעזיגער דער אז

 גאר קאנגרעס אוים׳ן דירעקט װעם רינען
 סײ מענער, די און םארםראיןען זײן ניט

 װעלען ארבײטער, ניט סײ און ארבײטער
 םון שיקזאיצ דעם ענטשײדען דארםען עס
 אינ־ דאס און םרויען־ארבײטערינען. ־־י

 ארגאניזײ בעת׳ן אז איז, טערעסאנטםטע
 בײ אםילו םען וזאט קאנגחוס ריעזען רען
 זאף אײן קײן םרויעךארבײדיירינען די

געםרעגט. ניט
 אר־ אמת׳ער אן װען צײט דער אין .

 םאר־ געםוזט דאך װאאט בײטער־האנגרעם
 צו װי םראגען, זויכטיגע אזוינע האנדיצען

r .אײנהײט^יכעז אן שאפען v m בנוגע 
 1או םאר םרויען די םון ארבײט דער צו

 בײ־ פרויעךארבײט װי קיםפעט, א נאף
 אר־ די און ארבײט ?ינרער װי נאכט,

בײטסצאזעךפראג«ג
 אמעדי?אנער דער חון תאםיטע א

 סםע־ איעג ױניאן טרײד װאוסענס
 צו אײראפא אין געװארען געשיהט ציעל
 די םריעדענם־סאנםערענץ. פאריזער דער

 שנײ־ ראוז םון באשטאג^ איז קאזפיטע
 איי זי אנדערסא!. מערי און דערפאן

 ארבײטער די שפעט. צו געקומע) אבער
 םריעדענס־קאגםערענץ דעד םון קאמישאן

 ארבײט איהר געענדיגט געהאט שוין האט
 אױםגעאעזט. געהאט ין1ש זיף האט און
 םון קאפיע א נעקראגען האט קאםיטע די
 דער םון ארבײט דער םון רעפארט ם0ד

קאםיםיע.

ך פון ןגײקט אסח׳עה דער וואס אי

ײ איז שװעסטעראיכקײט םון ניגהײט,  ז
םרעםד. גראד געװיסען ־א צו ביז /אף

 װאם אז האפען׳ אבער ווילען םיד
טי די ^ענגער  עקזיםטירען, װעט הויז ױני

 גײםט דער װעט סעהר און םעהי אילץ
 איצע אצע, תרכדרינגען אײניגסײט םון

טי די װעט דאן און באזוכער, איהרע  ױני
ײן וױרקאיף הויז  עדן גן אםת׳ער אן ז
 זועצכע די, םאר צײט װאכען פאר א םאר

דארנג םארברענגען וועילען

 אמענדמענט האײנעם אײן בײ אחוץ
 דער םון םרויעךארבײטערינען די זײנען
 אנבא״ אין געװארען גענוםען ניט װעיצט

 האבען אמענדםעגט אײן דעם טראכט.
 םרויען, ארבײטער עוגאישע די געמאכט
 טרײד די אין ארגאניזירט זײנען וועצכע

ױניאנס.
 די אז זעיצבםטםארשטענדאיף, איז עס

הא־ װעלט דער פון םרױעןארבײטערינעז
 גיט רירכלאזען גער.ענט ניט זאר אזא בען

 דער װאס אײנציגע דאס עפעס. טוענדיג
 אז איז ער^ויבט, נעהאט האט קאנגרעם

 םרויען די גוגע זיינען װעצכע פראגען, אין
 ,ײ4בע די פון אײנער זאיצ ארבײטערינס

ײז ױעצים  דאס אםייצו אבער םרוי, 8 ז
 םרוםער 8 זאגדערן םוז, קײן ניט איז

װאונש.
 מעריקא8 םון ארבײטער־םרויען די
 יצע־ זײן װעט עס ז8 אײנגעזעהן, האבען

־8םר װיכטיגע די איבערצולאזען כעחציןי
 אר־ צום פרויען־ארבײטערינס די םון גען

ײ און האנגרעט, בײטער  דערײ האבען ז
 קאנ־ דזשון דער צו רעקאםענדירט בער

 װאוםענס אםעריקאנער דער םון ווענשאן
 פענ־8צוז זאיל זי ז8 ^יעג, ױניאן טרײד
 ארביײ די םון װעלט־?אנגרעס 8 רוםען

ײ ז8 טערינען,  אום טאן, עםעס זאצען ז
ניזירען.8ארג צו םרויעךארבײטערינס די

 םון יציעג ױניאן טרײד װאוםענס די
אנגענוםע!. םארשלאג 818 האט אמעריהא

 םרויען יוניאניסטישע טרײד ענגלישע די
 אנגע־ םארשילאג דיעזען אן זיר האבען
 בא־ איז עם און בײדע'הענד, םיט כאפט

 אן צוזאםעגצורוםעז געװארען שילאסען
 ארבײטער םרויען אינטערנאציאנאיצען

 װאף 8 םיט װאשינגטאן אין האנגרעס
 אר־ יצער8אינטערנאציאנ דער װי םריהער,

צוזאטענגערוםען. װערט בײטער־האנגרעס
קאנ־ אינטעתאציאנאיצען צום חוץ8
 איז םרויעךארבײטערינס די םון גרעס

 ארבײטע־ די צו געװארען רויסגעשי?ט8
 אויסרוף. דיעזער אענדער 34 םון רינס

 געװא־ אויםגעםאדערט איז ילאנד יעדעס
 ארבײטערינס םרויען 10 צו שיקען צו רען

 װעט לאנד ועדעם אןן דעלעגאמזח אס8
 װיכ־ איז װאס און שטימען. צעהן האבען
 םרויען־ארבײמערינס די לעס,8 םון טיגער
 אונטערגע־ קרעדעגשעילם ברענגען מעגען

 ױניאך טרײד אע8צענטר די םון שריבען
 אלס יצענדער ןײערע פון ארנאניזאציעם

ײ אז באװײז,  אר־ די םון טאהע זײנען ז
 ערױעהלכ^ לענדעי זײערע םון בײטערינען

געװארע!.
 דע־ אלע צו װעאען פאספארטען אויב .#

 איז דאן װערען, ארויסגעגעבען לעגאטקעס
 אק־ אנפאנג אין אז ניט, צװײםעל קײן

 ױירקליך װאשינגטאן אין װעט טאבער
 אטת׳ער ערשטעד דער װערען אפגעהאלטען

 װעלכער קאנגרעס, טרײד־ױניאן םרויען
 ארגאניזירטע אלע רעפרעזענטירען װעט

 אםת, װעלט. דער םון רבײטער־םרויען8
 םאה־ אבער םרויען, נאר זײן װעלען עס

 , גרויסער ערשטער דער זײן עס װעט טיש
 ן ארבײטער־ אינטערנאציאנאלער אםת׳ער
 מלתפה די זי:ט װעלט דער אין קאנגרעס

 רעקאםעג־ די צו און אויסגעבראכען, האט
 אנ־ װעט קאנגרעס דיעזער װאס דײשאנס,

 ארבײטער־םיהרער די זיך װעלען נעהםען,
 בורזשואזי{ דער םון 'פארטרעטער און

 אינטערנאציא־ שינגטאנער8װ דעם אויױ
צוהערען. פוזען זיכער ?אנגרעס לען8נ

 װאס םאראויסצוזאגען, שװער איז עס
 אויפגעוד װעלען םרויען די פראגען פאר
 שיגג־8װ אין קאנגרעס זײער אויף מען

 אז ײן,1 משער יף1 הען מען אבער טאן.
 פאל־ די זײן װעלען גען8הויפט־םר די

געגדע:
 צו אום װערען געטאן אל1 װאם )1

v 1 אײנהײטליכע םען8ש tאלע אין עצע 
̂ענדער ̂ןגע י  םרײ 8 װאס צײט, דער צו ב

 דאס שענקט י1 אײרער ארבײטען ניט !אל
רערנאך. און קינד א צו לעבען
 בײ ארבײט פרויען פון פראגע די )2
כט.8נ דער

 יױי פױויעךארבײט םון םראגע די )3
טרײדס. ונדע1אונגע
 אלען1 װעלכע םיטלען עצליכע1גע )4

 אפע־ און לענדער אײראפעאישע די אין
 באשיצען צו טעהרען אײנגעםיהרט ריקא

פרויעךארבײם.
היגדער־ארבײט, טעגען םראגע די )5

ײן זאצ װען און  הינד א םאר געזעצליף ז
* .ץ ארבײטען. צו אנצוהויבען

םריה צו ניט יאהר םערצעהן איו )6

 סקעפטיסער און צינײןער םיעלע און
 קיײ 18 ענטםערען, דעם אויף טאקע לען
 פראהמי^ר רארום ס׳װאלט אין ייט, נע

 באיײ בעםער !אלען םרויען די אז געװען,
 אויןי געבען כטונג8 און הײם דער אין בען

 אנשטאט אינטערעסען אײגענע זײערע
 ארוכד״ זיך דא און םעריסא8 אין קומען

באשליסע, םאסען און םיטען אט באדערען
 ניט בארײטונג שום קײן װעלען װעלכע
?אבען.
 יא זי/גועלען״שוין אויב װײטער און
 ארבייטער־ דעם אויף װירהונג א האבען

 זײ װעט װאס װאשינגטאן, אין קאנגרעס
 אינטעןגאציא־ דער ? ארויסקומען דערםון
 װאשינג־ אין קאנגרעס ארבײטער נאלער

 מאכם דירעקטע קײן אלײן דאןי האט טאן
 ײנע1 און ניט ארדער בינדענדען קײן און

 גאר דאד װעלען װאשינגטאן אין כאשליסע
װאונש. םרוםער א בלײבען

 םראגען ע1דיע 1א דעגקען, מיר אבער
 זייי םוס1םקעפטיצי און ציניזמוס דער און
 אר־ די םון קאנגרעט דער איבעריג. נען

 װעט װעלכער בתים, בעלי און בײטער
 װאשינגטאן, אין װערען אפגעהאלטען

 מארא־ שטארקען 8 האבען זיכער װעט
 פון רעגיערונגען די אויף אײגפלוס לישען

 די װאנען םון לענדער, באטרעםעגדע די
 אינטער־ דער און ?ומען. פארטרעטער
 סאנ״ ױניאן םרײד םרויען נאציאגאלער

 אר־ לע8 םארטרעטען װעט װעלכער גרעס,
 זײ װעט װעלט, דער םון בײטער־םרויען

 םאראלי״ שטארקען א לאבען םחען כער
 ארבײטער״שאג־ דעם אויף אײנםלוס שען

 ױ18 דעט װעלען םרויען רי און גרעס,
 אנ־ צװינגען קענען. קאנגרעס נטען8גענ

 זײן אלען1 װעלכע באשליסע, צונעתפען
 און ארבײטער־םרויען, די םון גונסטען צו
 אינטערנאציאנאאע( דעם םון קאםיטע 8

 יכער1 װעט קאנגרעס ױניאן טרײד םרויען
 קאג־ ארבײטער צום װערען ען1צוגעלא

 ״ םאדערונגען די איבערצוגעבען אום גרעס
̂. דער םון ארבײטער־פרויען די םון װעל

 װײטער װעלען און ארבײטען םרויען
 און מענער, םיט פען81צו ארבײטען םחען

 צו נויטיג אונבאדינגט ײ1 פאר 1אי עס
 געװינען ענען)ר צו אום ירט,1ארגאני !ײן

 שע־ די אין פאדערונגען גערעכטע !ײערע
 זײ האבען יעצט ביז פאבריר,ען. און פער

 זײ װייל שתדלנות, צו אגקומען געדארםט
 1סײ ארגאנטאציע, קײן געהאט ניט האבען

 ריײ ײ1 פאר אל1 װעלכע ־קערפערשאםט,
 םרויעך איגטערנאציאנאלער דער דען.

 װעט װאשינגטאן אין קאנגרעם ארבײטער
 קערפערשאםט אזא ארגאניזאציאן, א1א

; שאםען.
 ארוים״ שטאנדפונקט ען1דיע םון און

 לער8אינטערנאציאנ דער װעט געהענריג,
 י װעט װעלכער קאנגרעם. ארבייטער םרויען

ײ| װאשינגטאן, אין װערען אב:עהאלטען  k ז
װי װיכטיגער,  רנאציאנאלער1אינט; * דער ׳
 אר־ פרויען דער װײל קאנגרעס, ארבײטער

 אדגא״ טא<;ע םארטדעט קאננרעס בײטער
 ווען• צײט דער אין ארבײטער, ניןירטע

 די נאר חאט קאנגרעם ארבײטער דער
 tut םארטרעמער ארבײטער אםיציעלע

 םןןדטזןצ דריי און םערטעל אײן נאר דאם
 ארמיטעד״ םון ניט באשטעחן ער װעם

עלעמענטען.

.Wim
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 נעש־ :פארפאסעד דעם פיז אבזיכם די

 חברזת פארשיעדעמנ אילע די אט *ז ליך,
אז מנגען; גראבע פון מנםיהרט וחנרען4

פחמי־ דער *ז ךײ,

 אלע במעט געזעהן שוין האב איך
 יאר־ נױ אידישע אונזעדע איע אין פיעסען

 זיף האט עס װעלכע מיט טע^טערע, קער
 טעאםער־סעזאז, הײנטיגער דער נעמפענם

 פיע- נײע גאנץ אלע זײנען זיי און.כאטש
 װי אזוי אױם, אײןי זיד דוכט דאך סען,

ײ וואלט איהר געזעהן. מאל אלע שױן ז
 האט אדמען חלילה, ניט, מײן איף

ײ נעגעבען פיעטען, איטע גענוטען פשוט  ז
ײ גיט כיען און נאפען, נײעם א  ארויס ז

 כאטש נײעס, עמװ$ס א?ס עולם. םאר׳ן
 אוגזער אין מאר אביאל קופט דאס אויך

 זאגען, צו פײן איך װ$ט טעאטער־װערט.
 פיעסען געזעהענע ארע די אין דאס איז,
װעג, נײעם א עםעס פערקען צו ניט איז

 נײעם א פאדפע, נײע א שניט, נײעם א
 אויף םעגשען, סארט נײעם א געדאנק,

ײ םון קײנע אין •פערײוען צו נים איז  די ז
 שטורעפדיגער אונזער פון אפשפיגלונג

•צײט.
 אויםגעםיהרם װערעז װאס פיעסען, די

 געקעגט טט אזוי פונקט האבעץ ,1919 אק
 סים יאהר, 5 םיט װערען *ויפגעםיהרט

ײ און פריהער, יאהר 10  דעם װאלמען ז
 גום אזוי פונקט עוים םעאמער־נעהענדען

 דאס װאם נעשמעקם, שרעכם אזוי אדער
 םערזענלי־ איינעס׳ס פון אפ שוין הענגט

געשםאק. כעץ
 װעם ? װערען אנדערש אמאל עס וועט

 איז עס װען טעאטער אידישער אונזער
 םון הויך דער אויף שטעהן צו דערלעבען

Lםון-דער רײדעגדיג ניט 1שױ צייט, יעד 
 ? װיסען עס קען װער ? קונסט םון ד«ויך
 t אוסשםענדען. םיעלע םרן אפ העננט דאס

 לאנג אזוי ר^ס קלאר, איז זאך אײז אבער
 וועט עולם םעאטער־געהעגגער דער װי

 װעם און םארלאע^, גיט בעסערעס חײן
 גום באצאהלען און טעאטער אין געהן
 װערען װעלכע פיעסען, ,די פאר געלד
 ערװאר־ קױם פעז קען געשפיעלט, איצט
 םיעל הינזיכט דער אין זאל עס אז םען,

 װ«ס צװעק, דער און ווערען. 6אנדעחן
 װענען ?ורײבענדע זינען, אין האב איף

 עולם דער װעט ט#םער איז, מעאטער,
 עטװאס ‘פאדערען אגהױבען אמאל נוארם

 אם ? געלינגעז םיר עס װעט אנדערעס.
 א אןער םראגע. גרויסע די איז דאס

 אנ־ לאםיר מאכען. מען דארןי םארזוןי
ױי די םדן םאננען ם׳/ ״צו  םיר װאס חעי
טאמא־ אין געהערט און געזעהן האבען

טעאטער. ^עווסקי׳ם >
 װײצ געהערט, און געזעהן זאג איך

 גע־ געסאכט אזוי זײגען חזנים״ צװײ די#
 זעהז צו װאס אי זײן זאל עס אז װארען,

 גע• אמת דעם און, הערעץ. צו װאס אי
 דעקא־ די װאס. דא איז זעהן צו זאגם,

 זײנען אוז #שעהנע גאנץ זײנען ראציעס
 א?ט לעצטען אין אויג. פאר׳ן אנגענעהם *

 אין ביהנע, גאנצע די סוכה א פארנעהמט
אזא געװארען נעזאגט אידען אלע אויף

 אויסערליכע די איז אלנעכדיז אין סוכה.
געלוגגענע. גאנץ א אויסיעטאטונג

 װען הערען, צו װאס דא אויף איז עס
 הוײ נאנץ אין פארקאכט נים ^יז אײגער

 םאלקס שעהנע גאנץ זינגען עס פחיק. כע
 שווארץ, העסטין, טעאטער־ליעדלעןי איץ

 בעסי ױבץל, םאדאם צוקערבערג, פאדאם
 מיט תפילות אײניגע זינגט עס װײםפאז.

ײ שטיכלע שעהנעד אוץ םרי^ער זעהר א  די
 טאפא׳טעוו־ הערר אויף און העסלער, װיד
 םאר־ א פאכם פיעוררים זײגע םים םקי
 וחןל־ םארזיד, א געביעם, דעם אויױ זוך

אוננעראטען. זעהר אבזיכטליך איז כער
 גרעסםען דעם פאתעהפם דנגען דאס

ם עס װי און, אווענד, פון טײל ױיז  אויס, ו
 דער אלס באטראכס לכתחילה דאס װערם
< װיכםיגפמער סאפע  איז דראפע די מי

ד זינגען. צום צוטיטעפעגײט א ׳נאר  דײװי
של, קעסיער,  דראפע דער אין האט ?̂\

 טאן, צו װאם װעניג זאגען, צו װאס װעניג
 קינסט־ גרעסםע אונזער םון אײנער יער

 זיננען צד אויפגאבע זײן אלס האם לער,
 און חםאנו׳/ ״ומפני חזנ׳ישעז עכט אן

תפילות. פאר א נאך
 אין אפעךעטא, »ן אלזא איז דאם
 ניט איז האנדלונג, די רראםןג די װעלכער

 דאס נאד װיכטינקײם, נרויסער קײן םון
 װי אזוי און הויפםזאף. רי איז זינגען
 אזא פון איז געזאגט, װי זינגעז, דאס

 װאס עולם, צום אפעלירט װאס סארט,
 אז ׳עס ^ײנט װאגנערי׳פ, ניט װײט איז

שעהן. גאנץ ױך אםוזירט עולם דער
גזפא, פיעסע די אנבאטרעפט װאס

 פוןהעדדתאיד םעדעו״ חגר םון זי ^טאמט ׳
 עס װי צוגעפיקסט, שטארין מאנאוױנדמ,

 םאמאשעװסקי, באריס םון אוים, תהמ
 אן ̂שוין זאכעז אזעלכע אזיױ איז װעלכער
 זא־ קען סעז דאס אזוי םײםטער, אלטער

 די םון פראדוקט א איז זאך די דאם געז,
 הערר און קאלפאנאװיט^ הערר פון ביידע,

טאםאמעווסרף. ב.
 פון איז פיעסע דער םון אינהאלט דער

 אינטע- גאנץ א שטאנדפונקט געװיסען א
ױי רעםאנטער.  אן איינער, :חזנים צו

 אן תםילדז, בעל א חזן, אלט^אדי^עער
 גרא־ לאנגער א פיט איד, אפת־פרומער

 גע־ נוט אי^געווען װעלכער באהד, הער
 דער אידען. jDKb^ אםאליגע פאר נוג

 װע־ חזה הײנכדװעלםיגער א איז צװײטער
 אונטערנעיטא- שטארק איז בערדעל מעס
 א פאכט מדױק, םון רעדם װעלכער רעז,

 אסת׳עז דער אין אבער אנשטעל, גרויסען
 חען ער נים בלאוי. גרויסער א ער איז

 ער נאר שםיפע. א האט ער ניט זינגען,
 גע־ קאפפף ערפאלגרײכעץ אן דאך פיהרט

 װײל ערשטענס, חזן. אלטען □jn גען
 דער־ ופען האס קצבים־שול דער אין אםילו
 עס אז ניט, םויג אלטע דאס אז הערט,

 דער אין פליהט מען צײס, נײע א דא איז
װאסער, אונטער׳ן שוױסט םען לופםען,

אלםער, אלטער, דער טויגען קען װי טו

 נייענ^ דארח מען ? תםילה בעל הארציגער
 דער ׳אט האט צװײטעבס, םאדעדנעם.
 העלפט װעלכע חזנ׳טע, א חזן מאדערנער

ײן אין אונםער שםארק איר^  םודקא־ ז
 .גוגױ מאכען קען ױ קאריער^ לישער

 בײ־ שױן שול םון פרעזידענם צום איס
 איהם. םים באקאנםשאפט ערשטער איהר

 אין פארליעבען צו איהם זיך ערלויבם זי
י איהר. o נים ז n n i אם האפנומען.״ 

 סאג־ מארערנער דער עס באתעםפםם אזוי
 בעל־תפילזז. אלטמז דעם טאר

 ן^פיעםע אט איז זעהט, איהר װי ,
ױי  אױױ פאךאדיע א װי כמעם חזנים״ ״צו

 װאס קאפ^, שטורפדיגען :רױסעץ דעם
 דאס און אלטע דאס צװישען אן געהט
 וואס דאס, איז אפנעלעבטע דאס נײע,

 דער אין איז לעבען. צו אז ערשט פאנגם
 איז וואס דאס, אלעס איז וױרקליכיױיט

 נע־ שטארקער, םעלע מױסםע די אין נײ
 דאס שעהנער^װי לעבהאפטער, זינטער,

 אל- דאס סוז סוןי כל םווי אז אזוי ׳אלטע
 אין נײצ. דאם .פאר פלאץ פאכען םע
ױי די צו  איבער־ םעשה די װערט חזנים״ ״

 איז דאר^ אראפ. קאפ מיכרן געקעהרט
 דער אפח־גוםער, דער חזן אלםער דער

 יאזא אויף דערצו איז םענש, פרומער אפת
ײן ליעב האט װאס און קען וואס  פרא־ ז

 מאדערנער, חגר נײער, דער איז ;פעטיע
 שארלאםאן, א גארניט, א בלאו*, א איז
 פון גאד קדפם ערםאלג גאנצער זייז איז

 װי אזוי זײגען מענשען• די װאס דעם,
נײ. איז וואפ אלץ, אױןמ געװארען םשוגע

 שםריןי אינטערעסאנטער אז איז דאס
 אמ דעם אין איקי װיי^ פיעסע, דער איז
^ דא  װאם דעם, פון םיעלעס אמת. םי
ז םאד ,“״מאדערן פאר האלם מען אי ײ״  נ

 פרע־ בלויז איז און מאלאנםלאז זעהד אפט
 פאר־ װירקליף דאס-װאלט שדים. טענזיע,

 בײסענ־ א איז וועחגז צו נעמאלעז דיענט
 דער אין צײט. אונזער םון קאמעדיע דער

ײ פיעסע װ צ  בא־ נאר דאס װערט חזנים״ ״
 אזוי אוז שלעכט אזױ דאס און ריהרם,

 אוױ דער עס וזאט טאײער אז װאולגאר,
 עס װערט זינעז, אין נעהאם אפילד טאר
םארלארען•. גאנצען אין

 פיעםע דאזיגער דער אין װערס
 פון כאראקטער דעם אױױ אנגעםײם אויך

 אידישע די פון שולכלאך, איזײשע די
 דעה־ און פרעדדענםעז זײערע פון חברות,
 נײעס. קײן ניט געוױם איז דאס זאגער.

 בילד ריכטיגמעמאלעגער אמת, אן דאך
 גוטעס. נדעל זעהר געטאן געוויס װאלט
 אזוי אלעס איז פיעסע דער אין אבער

 װאלט איד אז איבעדםריבעז, משונה׳דיג
 םעאטער אין וחןן געװאונדערט, ניס זיך

ױ פרעזידענט, מין אזא זיצט  נםתלי ו
 מים׳ן צחאםען מיטלאכעז זאל איז צװאח,
גאר, פארדעכטינענדיג ניט עולם, גאנצען

אזעל־ פונקט איהם. מען מײנט דאס אז
 די זײנען קארמןאםוחח ניט־געלונגעגע כע

חברה דער אין סיטהעלפער זײנע אנדערע

ײ װאם  םוען װילען ז
 -jrp זיין אין חברה גאנצע זײ האצז דמנם
 גאר ווברה אױס איז װיל, ערי אז ;שענע

 מארטגײדזש א האמ ער מייל גאנצען, אין
 חברח ר׳י װאס #אלץ »ח שוא דער אזין•

פארמאנט.

הא־־ וױל פרעזידענס דער אז דערפאר,
ען זייך איז #חזז נײעם דעם כען  מד ו̂ױ

t װאס קוגעל, איםצע און זעץ, o וױ םױב 
t חגם אדיױ מבין א _אויך איז װאנד, די 
j אל־ דער און מוזיהאלישקײט, חזן׳ם נײעם 

 סאר־ נייער דער אדן געהן מוז חזן טער
פלאץ. זײן נעהמט

 עולח אזא אז דאף, איהר פארשםעהם
פארםראגען. ניט הארץ אידישע די תעז

 אל״ דער אכדוואע ? גאט טוט וואס־זשע
 איז דעזײנער, א זוזזן, א האם חזן טעד

 דאם אזוי איידעם, פרעזידענמ׳ס דעם ער
 פרעדדענט׳ס דעם איץ חזן אלםעד דער

 זוהן, חזן׳ס דעם פראטעםםירט םחותן. א
 װאס שװער, זײן גענעז דעזיעער, דער

ײן געכמן גרױזאם אזױ חאנדעלט  טאטען. ז
 פון םיטעל דעם ער פרובירט צומרשט איז

ב, זײן םיט סםרײקט ער *םםרייק״. א  וױי
 טא־ טאכטער. פרעזידעגט׳ס דעם םיט
ד ער װעט םעד  אויוי װירקען איהר דוי
 טאטען. םײנעם א*הר •רעזידענט, דעם

 דעלנוט, גאט ביז גיט. אבער עם העלפם
 דעם שײער, זײן כאפט אײדעם דער און

 רער םיט חזנ׳םע, דער טיט פרעזידענט,
 זעהר א אין קאנטאר, נײעם דעם ®ן װײב

 םרעזידעגט דער געשפרעד. אינטימען
 חאט ער װאם םתנה רי חזנ׳טע דער גיט

ב א״געגער פאי- טגרײאמע ײ  ,און »
 צוױעט האנד אין װאפע דער מ״ט אם

ײן זוהן תפ^לה׳ס בעל אלטען דעם  שווער, ז
 נייעם דעם אפצוזאגען פרעזידענט דעם

אלטען. דעם אנצושטעלען צורמן חח;אדן

 די נזון אײנעד איז םאמאשעװסיױ
 דער מיט יא זיד רעכענען װאס קינםטלער,

 ןױי״ לײענט ער ניט, שלאפם ער צײט,
 צײט א איז איצט אז װײס, ער טומען.

 זעהר זײנעז סטיײקס אז סטרייקס, םון
 פאישטע־ זיד קע:ם איהר און פאפולער,

 ניט געל־נכענהי״ט אוא וועט עי־ אז לע[,
 עס איז דעם ראגז א אט און חרכלאזען.

 יעד געװארע• געש־יפצן טסתמא
נע־ םםרײה זוהן׳ס דעם פון געדאנק לער
 אוים׳ן וױרסען צו אום װײב, זײן געז

* שווער.
 ניט איז דעזײנער דער וױ אזוי און

 סענט קעםטיז, סעם װי אנדערער, קײן
 דעי אז םארשטעלען, שוין זיך איהר

 עס און לעבעדיג זעהר צו געהט סטרײק
 פעםער♦ און זאלץ קײן דארט ניט םעהלט

צוםיעל. אביסעל ניטא שוין איז עס אויב
 וױיבעל זײן איהם העצפט דעם צו און

 םיהרם עד וועסען געגאן װײסמאן, כעםי
 י1אוי איז םטרײ<ן בקיצור, סטרײק. זײן
באזוגג^ װערט ער טאגעכדארדנונג, דער

 ®ין ײיז פרידז דער אין אויף אזםעחסםו
̂גש ׳»ול אזכניאזער ךער  ריו״ דער זיך דערשר
קיתלער ^ילער, דער אין ׳ «וס

 פאדערם שו«ר, דער זיך *#רגיסש מערבסגרלושש
םונשערם. און רופם ׳רופט אןן

*p דער־ װעש *שן דער װארש, םײן נעםש 
 פארציםערם װעש און אזופר קול דעם מעיעז

 דאס פארלירעז װעם םקםרב דער מערען.
̂ייז•  אידען «םק: » ארויס װעם עס און ל
 םעח־ זיך זאלזןן אזדען בען;לע לאנג זאלזןן

!רנסח חאבען און ®רוכיערען און יען
#רײבען, םען װעם mtm רוא אום »ון

 אום און חחם׳ןןגען םען eyn כ»זר ױם ׳•ום
ריכ״ דאס ארויסגעבען םען װעם רבח *ו*ענא

קװיסעל. םיגע
 םיש ׳ת£ילח םיש םזר: קזןםפען ®װי

יװיײבלאיען. םים און תענית םימ צדק̂ז
s

 אלשער דזןר אםותניגסשען,. ׳קזןם£ש ®זוי
דור.

 מאר־צוױי-יאחרען »ון יאײאייאחרען און
ױ  *ויפ• אויך ®לעגסמ־ ^רתיד־יאחרזנן *

 און אלרל־«ײש אין •ריחםארגען יעדען אאהגײז
 זיך, ®ארגיסם ״ויר דזד װי חערזה, •לצגסש א

חארזױ מאםע״ :■אדערש און ווײנש נלייעש,

1 1 ITO ן • *װוייפער צזנר •ו י י |v« ז

 ידיעות: דיר *ו דערםראגען זיך װײם זוײט׳
 דעריי און קנאלען ביקםעז הילנען, זמנאנען

 * געװען איז עס און ביקםען. אידישע אויך
 אײערע אן גורט אידען, קוטט, :קרייעגס־רוןי

!אליין זיך און װעלם דער חעל»ט און יענדען
 און קריעגס־רוןי איךיאזער אלטער דער

 די און שלאכט אידיאזע אלשע די נײזגל. דער
 אויף געקעםמם האם דור אלםזנר דער גײע.

 זײנןןנג אוין״ — ױנגער דער אזטײגער, ״ץז
 דער חיםעל, צום ;עקרקש ח$ט דור אלטער ר?ר

 דער אויף מלחמדדלענדער די *ו — ױגגער
. ערד•

True translation filed with the 
PoatmMter at New York City on 
Sept 19, 1919, as required by the Act 

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

Enemy A״ * c t

 *םייגע געזאג&ל חאט גיק$ל*י אפילו און
̂וו, קעםים אידען, ליבע  אויס• איתר eyn בח

 חעײ אלע און גליק״ אייגען אײער ?זשסוןןז
 ענג־ און דאסזעלבע. — שעלקער »ון «ער
 און י*ר*ל. ארץ צוגעזאגש אונז חאט לאמ

ז רעכט. אידיעע *וגעזאגש חאבען אניערע י  י
 געגע״ ױן פאו גןףילאמנו ?יך חאגען יײחמ

 אײגןנזנ »פ*לד האבזמ יײזגד אוך ̂לײס- די״
ץ ןדאבזןויצן צו ipegrya לעגיאנען יעיאל. ױ

WBר

 קא־ די אוץ גענליסעט האט ^ו»ר דער און
̂נען געקדאכט. חאבען ג

̂רגען יעדען און  ימים די אין פריחמ
 װענדען צו זיד געהאט ומזק איך הן>ב נוראים

̂פףס עולם, של דבונו צום  געװען בין איך כ
 און איהם׳ מים מחותן נאחזגנטער קײן ניט

:ז#גען אזוי איהם
̂ס מוחל, או,:ז זײ הארציגער, ״טאטע .  װ

 אויןי װאפען אלטע די פארביםען האבען םיר
 םיר בלאזען עופר, דעם אנאשאט דצאס נײע;

̂ם ״בױגל׳/  תעגית דעם תןןבעז םיר װ
 א אןיף תפילה די ביקס, א אויף פארבישען

̂ם און ק*זנאן  װעלןי װי װאיען װילען םיר ײ
ײעלו״- גאלע פון װעלט א »ין

 װײל פאשערן חיםליאזער םןדזל, אונז ״זײ
 װ*ס דאםזעלבע, מסירש אונז םיט ח*ם עם

 אן גזןקזןנש האט װאם אידען, יענעם םיש
 חינשג גויא»ע געגזס pim אויסגעצײכענמען

ט  דערםי̂ב געאדכםע די זיך חאט אויסגעל̂ז
̂ס  געזאגם׳ טאקע איד האש •סוק דזןם װו
 צוביסעףאון דאך איחם ה#בזןן תיגט די אבער

ז דערפון סוד דער און צוריסען. י  געװען, י
̂ס  וװילער א געײעז םאקע איז •סזק דער װ
 •ם̂ו ריכטיגער א יסו^ ^חנער א ■סו̂ל

 חםרגן: געװאלשיגען אײן געחאש *בער האם עך
n ̂סצשאנען, גים איחם חאבען תיצט  און פו
̂בען זײ ודי ̂נען, גיט איחם ח ̂יט  »זוי פאר

געעאדש. ניש זײ עד חז>ש
 חיבד טאםע יסו̂? *ין״ם איד דעד ״אויב

 עכל *וס געקוםען װען-עם-א*ז ttn ליאהןר,
 גו- » גזןבדזיכש ■סוק דעפ אגאמאט חאש און
 דיין אבער גישג ײיי© ,ryppar ®ען

גזמוםזע י» ווײו* יעריל •אלק
'.y f e ■m. rk. L ^ . ־■ ־m .. » •I-

' '

 און צדקח און תפילח ד^ך: זעהסש אמל. צום
p שלום און ױשר a און פרידענם-אידעאלען 

 ריכ־ די ם«קע זײנען פעלקער־סאלזדארימעט
 פארששעחען חינט די אבער ופוקים. טיגע

ײ ײ און.. גיט. ז ט םוחל, אוט ז  חי־י אין ̂ג
1 מעל

ד די #ן נעחם און מוחל אונז ״זייט  בי
 גבאך דערזעלבער םיט דור יונגען פון סען
̂ס נעחמט דו װי  דעם און שופר־בל*זעץ ד

 צוברעד און נעהם דזר. לטען6 פון תענית
 גוש א ארויס אינז גיב און שטן ®יז םאכש די

 אין לעבזגן פרידליך גאיקליך, א אויף קװיםעל
”\ אמן װעלט... פרידליכער גליקליכער, א

 גו מתפלל ח^בען חשק >>ט איך פלעג אזוי
 געכלי־ ה*ט שזפר דעױ ײען אלול, אין זיין
כט. האבען קאבאגעז די און פעש געק̂ר

 און שופר. דער װידער כלי»עש איצט און
ײאו״ניפדװאו. דערװײל שװײגען קאגאנען רי

 שםילען׳ א אוין• זיך 8כא איד װעז איז
 עס װי חער, און אלול־פריחםארגען קיחלזמ
ך צוגיסש  א און תקיעח א לופם דער אין זי

 א\יפחויבען רויעדער םיר זיך װילש תרזזןח, •
̂שש אין, חיטעל צדם אויגזט n ׳  בין איך כ

 םיש׳ן שםעלקע גויויסער לדיז גים אלץ נאד
 אויסצו־ זיך חשק איך חאב עול̂ם של רבוגז

:אזוי אם חארץ דן© איחם פאר װײגען
 אל=ע די ®אילאזזט טיר האבזט ״אוסזיסש

̂יע. rt גענוםען זיך און דרפים  אוםזיםש נ
 זיך »ון •כוק דעס אדיפגעמגען םיר חאכזם

 גזך *יז עס תער שםעקצז. צום מנוםעז
 קעז ימג«ממר » *•יו גזנײאיע באיעז

m מאל קיין s  ITO ^די מ♦ און ימיזג
__ :M___f. ■ ■— '־- *לי- • ־■-- י —' “־

ר אין רז ק זיון לין y■ א n p ר און  זנויגו דן
'•** ־זיד. אמוזירט
 ײרכאויס זיין נים קול vcvm די כדי

vpMD uליע לעהע םים םול p  jm שים 
 ליעבע, חןממונםישער אםודעכטער, »ן

 זמק, »^ןי תםילזז במי חגר.«לגמר האט
 דעד און םיילםםען, טרעװאיננ ס איז וו*ם

-iKB b טאכטעך » וז*ט חזן םאדעתער

ן (טלום װ*ף). צעצםער «
b « ל  p * ײ לאגיק זובען »ו : ו  נ

k( זעלבע, ד^ם איז פרוי »  Dtp נליםשי־
, ן י W■ איחר םים הײםט וואס ״ו W עױ׳־טנים
 מעאטעו-נא״ איחר סיט «ח ביטריס םען
 גענוג״^אר איז צוגןערבעמ. מאד. מעז
 דער״ צו ־שװארץ, חערר סײלםםען, רעם
 צוקעדמנרג, מאדאם די ביטרים, זעהן

 הא־ אזױ איז םארהאכטער, א ער ווערט
 ליע־ העכסט־ראמאגטישע א אייד םיר נען
 א אין אויםגעדרמןט ווערט וועלכע בע,

 דער אפילו אז אזױ ליעדלעך, שעהנע פאר
 דער םון ארוים נים סומט חזן מאדערנער

 פארט צושעדיגטער. » גאנצען אין פיעסע
ײן פאר׳הנם׳ט  טרעוד א פאר טאכטער ז

םײלסםען. ליע
 באריס העיר האט הויפט־ראליע די

 יזאנ־ מאדערנער דער אלס טאמאשעװסהי,
 אונ־ זעהד א איז ראליע די אבער טאר.

 עולם סון סימפאטיען די װײל דאנקכארע,
 דעם םון וײט דער אויף גאגצען אין זײנען
 אין געסלער. דײװיד תםילה, בעל אלטען

 וױי־ מאדאם אויןי איז לאגע זעלבער דער
 אויס־ אמ עס גורל װעמעס אויןי לענססי,
ײן צו געםאלען  חזנ׳טע. מאדערנע די ז
 זעהר געםאלען דוקא ווערט םאננע מאדאם

 טרויע־ א נעבעף האט זי אבער סימפאטיש,
 צו באשערט איז איהר וואס םזא, ױגע;

ײן צו  דעם צװאס, נםתלי םון פרױ די ז
 אפ שגײדט אלע פזן בצםער פרעזידעגכג

 דס מאל דאס איז וועלכע זיבעל, םאדאם
 צנ װעניג האט זי חזן. -אלטען םון םרוי

 די ^פיעלט און זיננען, צו װעניג זאגען,
צדקנױת. אן.*מת׳ער םון ראליע

אקטיא־ אײגיגע נאף דא זײנען עם
 פיע־ דער אין זיף באטייליגען װאס רען,
 שפיעלט װאס ױאװעליר, הערר װי סע,

 חברה. דער םון םרעזידענט םון ראליע די
g קײן גאר זײנען איהם םאר װאם #ש*ד 

 האם ער געװארען. םארםאםט ניט לידער
 די געזוננען! שעהן נאנץ אםאל יאד

גילטמאן, גאלד, :אהטיארען איבערינע
צגןי צוקערמאן,  האבען מילער, און םעפ̂י

 צו אדער זאנען צו עפעם• געהאט אוין
 ביהנע דער םון צענטער דעם אבער םאן,

 טאםאשעוױ העסלער, םארנעחםען האבען
 וױיסמאז, בעסי סעסטין, ױאװעליר, םקי,

צוקערבערג* מאדאם און שװארץ
 גע־ ד״אב איד װאם פיעםע, צװײטע די
 טעכ־ שנײדער׳ס ״דעם ליבין׳ס איז זעהז,
 אםס״ טעאטער. עווענױ סעקאנד אין טעד״
נימער. נעקסטען איז דעם װענען

הריטיקער♦ דער

 אדם אז בעזזערט, דא 1םי האמגן <אע
 םעגש בארטאלער געזוגמער א געוחגן
 א םאר שוין איהם מען םאכט איצט

 סײן םען תען םרוי קײן גנון ווייא, פערד.
 ניט װידערשפרעבונגעז חוץ א !אך אנדער

 !וידערשפו״ע־ אײר וועט זי ערװארטען.
 אז זאנעז װעט איהר ווזגן דאן, «פילו כעז

 םרא־ א אונז האט םען גערעב̂כ איז זי
 ניט האט 6אד פארװאם — געשטעלמ גע

ער חוה׳ן? אפגעהיט  איז, ענטםער ׳י
 מענ־ א םאר געתאלטען ־זי חאט ער װײל
 נלײכען םיט רעכטע, גלײכע םיט יטען
 איז ער זעלבסטשטענרעקײט.... איז שכל

 בין איך !םאפרערזש פרויעז םאר געווען
 איז ארײן ד^םאלם שיקט גאם ײעז זיכער,
 אטטא םון גײסט צוקונפטיגען דעם גךעדן

 איבערצי'גט זיכער ער ײאלט וױי־נינגער,
 קלע־ איז מארך םרוי׳ם דער אז אדם׳ען,

 זי און מאנ׳ס, דעם שון לײכשער און נעד
 זעלבסטשטענ־ נימ קײנםאל דערםאר איז
 איזד פאר םאראנטװארטליך ניט און דיג
 םרי- עס װײסט אדם \v\\ טהאטען... רע

 אײ שטעקען א םיט שוין ער װאלט הער,
 איהר צו סײנעם און געשטאנען חוה׳ן בער
 גע־ גיט אויך איז אדם צוגעלאזט. ניט

 ער װייל פרוי, אנדער קײן זוכעז גאנגעז
 ציוײםע & אז פארשםאנעז, זיכער חאט
ײן נאך קען  גזר פשוט איז ער ערגער. ז

 זײן פאר פירות צרזאמענקלײבען גאנגען
 גראז װײכעז אין איז װאם חוה׳ן, טײערער

 דעם אזוי וױ מםדאכם און נעלענ^ז פויל
 ־באשאפען. צו וועלט־טראמנל ערשטען

 איבערגערעדט האט זי װ*ס דאס און
 קױן אויך איז עםעז, צו עפעל דעם אדם׳ן
גוטער און עךליכער דער :גיט חידוש
 ניט םון׳ם םארםיזזרט שטענדמ װערט

.שלעכטען און עהרליכען . .  מענער (די . !
ל*דירען).8*

ע ש ר א ט ס ע  חאס םים (קוהם ל
פחנכ־ 7םענער״ ׳די לעקשאר): אויפ׳ן
 פרויעז (די ן אונערטדעגליך אמ חײם

 וי% •וויפגערעגם). םעגער n אויןי קוקען
ײ באנוצען אזוי ג*ולס מיט פאיאצען  זיך ז

ײ אאםען און םאקטען םיט  בלויז אום צו ז
 םארטײדיגען... צו אינטערעסען זײערע

 א אונז. אויןי מען װארםם שולדען אלע
 ניט מאן דעם װיל זי ױען נאריש, איז פרוי

לגען  װעז נאגארישען... ניט זיך װיל און ̂פ
 םארשדײבט באנקראטירט, ליעבע מאנ׳ם א

 אזוי און נאמעז, וױיב׳ס אויפ׳ן עס ער
*נל*דירעז)• סרויען (די װייטער...

ױע־ םרײנדע, איצט, : ר n ט p v ל
 הײנטיגער דער צו איבערגעחן מיר לען

 מענשליבע נרױםע, די זוי זעהן און פרױ
 געװירקט. איהר אויף חאט צױױליזאציאז

 צוגעבעז, מיר מוזעז בו*דױערעז םיט און
 א.*בזע- םון אינסםינקטען שלעבטע די אז

גע־ םיל ערגער, םיל זײנען עלטמר־מוטעד

 גלײכער א זײן גיש ד*ך זי װעט יעז,6ײ
̂לן״  אײגציגע די און וועלןי. אלע צװיאזעץ װ

 זא־ װעלף ̂לע אז איז, שעיס א פאר מםובג
 טאטע םוחל, אונז זײ שעפםען. זוערען לען

הארציגער!״

True translation filed with th• 
Postmaster at New York C ity on 
Sept. 19, 1919, as required by the Act 

,1917 ,of Congress approved O c t  6th 
known as the “Trading with th•

Enemy A״. ct

 און אוקראינא אויף קוק א כא« א־יך און
 ז*ג: איך און חרוגים אידישע בערג די זעה
̂ל קײן זיך םיר װעלען אוןדאינער די םים  ם
םעשי&. װאלפישע און אויםגלײכען קזןנען נים

 םימ ■יילעז אדיף בליה א וו#רן« איך אין
̂מען׳ איתרע ̂גד  נײ־אוים־ איחר םים און פ

̂נער ̂כם םילישערישער געװאקס  איד און מ
 םיש׳ז םף1ק* אלשער דער שוין בעסער :זאג

שופר.
 :אנצעד דער אוין״ קוק א בא«, איד יזא
 און םלחםות דר*חענדע ניייע ד« םיש װעלש

̂ס חטא, על זיך איך.שלאנ  האנעץ םיר פאדוו
 ליעבע װעגען פסוקים אונזעדע אויטגעגעבען

 גזך זיך און גערעכםיגקײש אזן של-דם יון
עז פרואװש ביקס. דעד־ אוין״ פןןר̂ל

 אין כליפעש און כליפעש שופר דער און
 און װײגש כלי«ע*, פריחמ^דגען, עםילען דעם

זיך. ®ארגיס•
ואד םיר לויכעז. ביםער זיך װיל« עס איז

̂ד עוב ז ד י wary* i* אןר לעירמע <י י f i f

ן דזשינגאם אידישע פיעל #זוי ו  ימפיערעגע י
 געיאגט דאד טען ת*ש »ונז בײ און העלדען.

 שוין און •*סיפיסש.״ יעדען גע׳רודפ׳ט און
ר עולם, של רבונו מיש׳ן ניש  אלװן זיך םיט ̂נ

:אזוי אוים זיך איך שענה
 •אסיפיזם שמקע איז איד, זאג פאסיפיזם,

 װעגדט עס םיליש^ריזם, איז בזיליש#ריזם און
 אנשיקע־ דאזיגע די װאו דעם, אן אבער זיך

איין. שםעזזן נישעז
ד דערצעחל איך און  מעשח׳- צװײ אלײן זי

לאך.
:אײנ© נומער מעשח

 אן — מעק׳קעען פיצפעטריק. און מעק׳ען
 אירלענ־ אן — פיצפעשריק ן1א אירלענדער.

 פיצפעםריק און פ#סיפיסם א — טעק׳ען דער.
^נרײדעז אז און פיןסיפיסש. א — ך זײ  זי

גט פאסיפיזם, װעגען מע?׳קען: ̂ז
-i שלום — J ja'הויפשזאך. ־

̂לם פיצפעםריק און אונטער: איחם ח
אוגםענשליך. איז געװ^לט רויהע —

 ביז •רידליה אזוי און ששיל אזוי און
 םען װאס פוגקט, א *ן זיך פמיםשעפעש םען

 םיצפעטריק װערם דעב^טירען. ערשש דארן»
צדנדענעד. אן  אויסעד מעק׳קען װעדם אנ̂ג

 ארויס מען רופט מויםטען. זיך הויבען זיך.
גען. א  פ^סיפיםטען די לינען ש&ישאד־ו̂ז

̂קען  בעט א שפיט^ל אין פיצפעםריק און :זעק
 גע־ זײערע װייםעד שפיגזגן און בעט א :עבען

 ןוהן װעלש B װעגען אין״חלומות דאנקעו
גײאלם. רױחער
 און אײגט. ;וםער םןשודלע איז ד$ס

ך טחלצערדע צדוײ נוםער םעשזיו׳לע : זי י ו  אז
# ?-פ בןחנל און.בעריעצ• חײפ

if.VjiJ/ ( ’יי f־ dib% v<i ■̂״ ‘״ #יי

I — ---- » ־

 הויז, םאר׳ן טויג װאם מלבוש, גענער
איהם אין זיך װײזען צו ניט אבער ־טויג

 עין :פרעדיגם חײם םיליטאריסט. א — חײם
 ד*סזעלבע. — נערעל שן. תחת שן עין, תחת

:אײגער ז*גם

ר קעז גליק םענשליך  בלו• דורך קוםען ̂:
קאםף. טיגען

:צװייטער דער ם^נט
 אוגמעגליך איז ק&מןי און נלוט ^הן —

גרעם דעט*?ר*טיע,  אײנמנ־ מיט אלץ און פ̂ר
דער.

 און מילישאריסטיש. און תיציג און.אזוי
̂רששעפעש םען אז  װאו »ונ?ש, b אז זיר פ

̂רפש זיך װאלט םען  םארדעז׳ און קוילען באד
 אדער קאלט, איז טחעע די אז זיך, מען ב#פש

 דעם פארשפעשיגןןן חלילה, נאך, קען םען
 בלוש־ און םילישמריםשען צװ״ די אגבײסען...
חײם. און בערעל — םענשען דורששיגע

מעשח׳לעך, די *ש זיך דערצעהל איד און
 גוראים ימים די אן יך’ז דערמאן איך װען
̂גגענע די פון ײ־ אידע^ װען יאהרען, *•זרג  ז
 איז לצלן, רחםנא טילישאריםשען, געװען נען

דעכןךןד^טיע. מרן נןןםעז
\B װעחשאג מיט זיך דערםןוז איך און

̂פ איך װען ^רםעען, אידישע די  קוק א כ
פוילען. און אךקדאינא אךיף

דער״ איך װען םרערען, טים לאך איך און
̂ן  געװןןלם בלוש םיט תאבען מיר אז זיך, ט

שלום. און רוח און גלי? אונזער קויפען
 םיםעל דעם אין גיט גלויב איך כאטש איץ

 ליןןב האב־איך שופר־בל^זען, און תעגית פון
 !וײגט *ח כליפעם שופר דער װי חערען, צו

ך טןןרגיםט און  גרײ* סן אלײן איןיי און זי
מז און צז «ערצ?וג«ט ל»כען און מיי

^ וזי

 םױי חײנטינע די גצװארען. םערליכער
 I געזעצ־ דעד םאר געפאד«ר א אםע איז

 צר קינד, א װי צײכטזיגע, שאפגג
ױ טאסיליזדנעסטעז, גליסליכע זי ברעכם  ו

 ארום זיך זי סד^וגט ־אדאמוז שרעקליכער א
 װעלט עס איח םח orn^o איהרע םים

 םיט אויגען די בלענדט צװײטעז, ביז׳ן
 םארפיהרערישע און דײ^ונדם איהרע

 פדוי #דער םײדעל נאאיװע א בליקען.
 אױןז בלויז זעהן צײטען דױינטיגע מען קען
 הײנ־ «• טואװים..., די פון לײװענטם די

 צוטד א װי מעהר גימ איז פרױ טינע
 זי !...שגןר פארפױםירטער און פארבטער

 שטעהן װעט ױעאם, נאנצע די נארען קען
 אלץ אײך און שםונדען פינף אײך םיט

 ניט... צײט i״p תאט זי אז דמרצז»לעז,
 זאכען װיםענשאפטליכע סעריעזע מיט

 בלויז װעניג, זעחר זיד זי אינטערעסירט
עבע  געדאנקען איתרע זי... פאדמםט ̂י
 זיך בײטען און לײכטזיניג סוסם, זײנען
 דרעסעס. איחרע םיז סטײל םימץ גלייך
 נארןעטער אלץ איז, פרוי א דייכער װאס
 ערשט און געזעגשאםט, אין מ<ויס זי געהט

 ם\מ אפערא, דער םזן קומענדיג אהײם
ד ♦זי  ווערטעל־זא־ באוואוסטער א אז.... ז

 בא־ םרוי׳ס א :נעזאגם אםאל האט גער
: נדעדן פון׳ם גריזי זואם מאן א איז

 דעפארטםענט א געלט, סך א םארדינט
 װאױנט, זי מאו בלאק זעלבען איז סטאר

 א און קארנער אויפ׳ז םטאר מדראג
 (די װענ..., איבער׳ן םיקטשור מואוױנג

מפלאדירען)♦ םענער
: ע ש ר א ט ן ג ע איצט שװעםטער, ל

 זעחן איז אדם׳ען סארלאזפן טיר װעלען
 מיט שטעלט מאז זזײנטיגער דער װאס

 הא־ מענער די צוױשען אטת, פאר. זיך
 דזשײ הוגידערט עטליכע געפונעז זיך בעז

 סול״ מעכטינע א דואבעז װעלכע נױסעס,
 לײט גרויסע דיזמ אבער באשאסען, טור

ײ גאנצע די און זײט א אז ׳טםעחען  או
 א^נינקע, האבען עדד דער פיז בעדםלאך
 װאס םארכאפט, םענשעלעך נישטיגע
 װעלןי הונגער^גע דוי זיד רײםען בײסען,

 צו אום בלויז קולטוד די אויס נוצען אזן
..צוױיטען איבער׳ן אײנצר העדשען .  אונז !
ײ חאבעז םרויעץ  לא־ און םארשקלאםט ז

 שטעהפן םיר װאס אױס, איצט אוגז כען
ײ. מים שטופע גלײכעד קײן אױף ניט  ז

 דױפאלוריטען גרעסםע די זײנען מענער
 פארניכםעז טיר גיט וועלט! דער אק

ײ נאר פאמיליעס, :איקאיכע  אונזער . !ז
 בא־ און םארניכמעט װערט אובדטולד

 אויך זײנעז מאדעס די זײ. םון שמוצט
 מען וואס דאס באוייז !ארבײט זײער
 מיר אמת. איז ליעבע װעגען געזאגט האט

 אױפריכטיג, און לאנג ליעבען פרויעז
 גיך אוגז װעקט גענעצען םאן׳ם דעם אבער
 דער־ מיר און טרוים אונזער םון אויף

 ױײב אײגען ^ אז ביםלעכװײז, פיהלען
אפגעטרא א װי פוגהם מאן דעם בײ איז

 די אםד^ םזמשען..^ פרעםדע פאד
 און *רײתגן ױיערע אונז טים טײלען געד

w אבעד םריידעז די — לײדעז e n ײ  ז
T t ײ מבען לײדעז די און  אתז► ז

י ן י פ י ו ר - - (אאלאדייעז״ ם
_ אםת!.״. שרײען): ׳אויזי געז ! ו סו א
̂ע איז  n בלדז זײנצן צדות אונזעחנ א

!...שולדינ מזמעד
 איי|י# (שפרינגעז ר V נ V בז י ד

איז שרײען(: .א^ת נים ט׳ ״  פתיען די !
 > אננעםאכם!.,• צדות אלע האבעז

ע ש ר א . ט ה ע ל  אין 1קל» b (גיט ־
.J םענער די םים נידער שיש):
r אין קלאפ b (גים ר א ט ק ע ל u! (
םרויען די םים נידעד
 t (צוזאטען) ר V נ V מ י ד
, !...שלאנגפז טינפ
ר זויל״ (צוזאטען): ן ע י ו ר ם י י

!...םהידעז דע
: ע ש ר א ם ק ע שםעחט פדױ די ל

!סאן םוז׳ם העכער גײסםיג
אדױא קריכט זי װעז : ר א ט ק ע יצ

!םיש אוים׳ן
: ע ש ר א ט ן ג ע גע־י פרױ׳ס דער ל

 שטעגיימ זײנען געראנ^עז איז פיחלען
S.־. • !מאן׳ס םוךם ריינער

 זפלכםפמואר- ס׳איז : ר א ם ק v ל
ײ בײט זי :שטענדליך ױ ז אפס. אז

ר ע ט י ר »ז ד  י«ד (זיפ*ט): מג
 נןך אטאל ווײב־ אונטרײ מײן כ׳חאב וױ

ליפכטן...
(זיםצם): י ו ר ם v ט י ר ד
 TO 1םא םאלשער םײן הײליג װי גאט,
.גצויפז אמאל מיר פאר . -^ד !

 (אויסגעחןג•): ז א מ ר ט.פ ר ע ם
 צוחנשי םרייפז אלע מען דאסי לינטשען

 #פדױ א םיט. געװאויגט איר חאב יאחר
 גע־ ד געחאט, איהר םיט קינדער דרײ

 . גאכײפד זיך אוז גענלויבט איהר ליעבט,'
 n האט צ״יט נאנצע די אז דערװאוסט,

 אױף זײגען קינדער די *ז באטראגען, םיך
!...סי׳ינע ניט

ע ש ר א ט ק ע  ספז): טלםען (צום ל
 לום־ דער איז אומנליה אײער אין שולדע
 םרױ אריםע אײער חאט װאס מאז, פינער

םארפיהרט.
ע ט ר ע י פ ו ר (אויפגערענט): ם

 פדין פױס געװאוינט איך האב יאהר 15
ta נאנצע די םיך פלענט װעלכער פיאז, ro 

 מד אמזם, פאר ווײנעץ םלעג איך גאדען.
 נעתאלפמן. גארניט אבער ס׳האט טעז,

 א מיעער פדט ^ועה ער איז עט־ליך
 פמך די דאדף שטײנער מיט נוירס...

!...םארװארפעז נער
 אלטער׳טרוי): דער (צו ר א ט לו ע ל

 די זײנען אומגאיק אײער אין שולדיג
 אלעםאל האבען ײעאכע שרויען, שלעכטע

 םאן גוטען שװאכען, אײער אראפגעפיהרט
װעג.... גלײכען פון׳ם

 רי צו אויפגערעגם געחען אל̂מ (בײדע
 ז« םיר, ליגקער דער צו ער אדויסגאנגע.

 באגע* *יםער םיטען אין רעכםער״ דער צו
 ?יד קוקען ׳שטעהן בלייבען ׳זזיך זײ גענען

 ♦ ארויס געזזען און ו>פ זייד קערען בייז, אן
^ , לינקס). זי רעכטס, ער

ע ש ר א ט ה ע  טרויעדיג (שאקעלט ל
!..*םרויען ארימע ר^«): םיט׳ן
̂קעלט : ר א ט ק V ל טרויער«ג (ש
̂פ): מים׳ן !....כיענער אומנליקליכע ק

: ע ש ר א ט ה ע . ס׳א*ן װאס דאס ל
 גאר־י (פון׳ם םאמעקומען.... װאס נאר דא
 “נאכ B םון שילען ד#ס זיך דערטראגט םען

 געחפ פרוי די צו• זיך הערען אלע םיגגאל•
 וױ«• ןןן זיך. פארםראכט פענםטער, צום צו

 קאר• B פון זינגען דאם זיך דערטראגם םען
 די אוים דרעחען מענער און םרויען אלע
זעצפ לעקםארשע די םענםםער): די צו קלם
 פאר- דא איז וראם דאם זי.םץ): א מיט טאר

 אן אמאל נאך בלויז איבערצײגט געקומען
 םופ- מענפר. די פון םארדארבענסײט דער

 ״ א םים םרוי א אפ װאוינט יאהר צעהן
נפבםיגאל). צום צו זיד (חערט •—1מא

 f כינעזײ ^למעד דער : ר א ט ק ע ל
!אז געזאגט, האט האנפוצױם חכם שער ;i 

ד געםעט םרוי נעװענליכע א בײ ^ ז  שכל
 V און הוהן, א בײ װי םיעל אזוי פונקט

 , חיוד צמײ בײ װי געווענליכער קײן ניט
 §^0נ»נטיגא צום צו ?יך (תערט אין.... נער
 חאמ םאקיאטוס חכם גריכישער דער און

 לעקםא*״ דעוי אייף בליק i (װאר£ם געזאגם
p r( ױי םיז אז  צד האט אוםנלמןען צו

 חתוגח א\ן האענםטע דאם אויסגעהליטגן
^ קלײן א מיט נעהאט ל מ ױי  ו

^ סײנע (יליצלזנג)1 חנז׳ ר ע  ‘וח(צ ה
ױי אויזי אנטראקט מן כען טיצמ^ צו

מ ד * ם ק # I .ע: < V
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 נעחכמןן חזרםיז און באפעלקעחנ^ געגעד

מלחםות. *לצ םון •ו*צ?נם 99 זיך
 רועצ- ח*ט נ*צי*נען םון ליעג די אויב

פ נע  חוסאניסםמת אח עםישע איו ני
 אוימ־ ערשנמ איחר זײן דאחי אױםג*בעז,

ן צו גאבע ע צ י נ ע ר ג א י ב  ד
ס י ו ר ן ג ו ר ם ע ד ע ־ י א ע ו צ א ב  

p ן נ נ ו ר ע ו ן ם ע ד ע  ד. נ א ל י
¥•־־ וױ םיטעל אײנציגע ד*ס איז ד*ס

 װײם־ציע- םעדסװירדיג ?ײן »ת טױרים
 באוױי*. תאןגחגר א איו •ראגראם לענדעס

 לע־ נײער דער םון ערענסטקײט דער אוי*
 םרויען די פאר אן קוםם יואס בענכדםאזע,

 רעזול־ אאס וועלט, גאנצער דער איבער
 אין מאנגעל װאקסענדעז דעם םון טאט

 װעלכער טענער, הײראטס־פעהיגע ױנגע,
 איצ־ דער סון געײארען פאראורזאכט איז

 באשטע־ בעהטע די װעלכדמלחמה. טיגער
 אפה דעם אוי<י אויף װי דערױף, םיגונג
 איז^אױסנעדדיקס װאס געדאנק, םון׳ם
 אין סיר ג/מ^נען ארטײןעא, אביגען אין׳ם

 דערזעצ־ r< ערקאערונג וױיםערער דער
און. אננא ר,$01םרוײד*ול כער בר  זי ס

b :tp: םרױען־ םראמינענםע ^אײניגע 
 פאר לעצטע די יזיך4האבע דאקטוירים

 דער מיט פאראינטערעכיירט שטארק י$ר.ר
 או־יפקלערונו. וױררןזאכיער א םון נויטיגקײט

 אאס פרױ, דער פון געזונט דעם איבער
ײ : ע ל ק י ו ו ט נ y ו צ םיטעל א  ב

, ן ע י ו ר , ם ט פ י ו ה ר ע  י י ב ד
־ ע ג נ , ױ ן ע י ו ר ז א פ ע ר ע ס ע  ב

ן ן ה ע ט ש ר א ם ו ע פ ר ע י י  ז
 ן, v ט כ י ל ם ע כ י טא ם א ש ל ע ע״ז ג

ן ו ע א א ־ ן ע ר ע ט נ ו ז ) בא

פערטעל. דרײ םים םינוט א אױןי ^
 נענען אוועק ויד *םעלען מרויען (די 1

 אויך קוםען מעגער די װען ןיי,פענםםער. ״
 םיט זיי צו אום פרויען די זיך קערען *ה ^
i י  יך1א זיך *םעלען םעגער די •לײיצם. י
 עסװאס ררקען און •ל״צעס די םיט ?ײ צו |

לזנק־ דער ®עגסטעד. די פון קע• די ארויס 9
פאר־ ארום זיך דרעחען לעקפזאר״ע און

 ס׳װעי־ם ציםער. זײם זײן אין יעדער אראגט,
 ב#ר און גמכפיגאל דער לײכפדםונקעלער. י
 און אויס זיך דרעהען פרויען די וינגען. |

 די זיך. פאר פיגסטערגיאז ךער אין קוקען
 די אויף קוקען און אוים זיך דרעהעז םעגער

 לעקטאר דעו/ פויזע. קלײגע א •רויען. ■ד
אוין״ בליקען עםליכע חיגםערװײלס ווארפט

̂ע. ךןו בײדע סארנעםען עגדליך לעקםןןר
■לעצער). וײערע 4

 פארנעמט, (זיםצט): ר $ ט ק ע ל
 ומך מיר און פאעצער אײערע םרײנדע,

 (קוקם אעקטשור. אונזער םארטזעצען א̂ע
יאפירעז). די אין

ע ט י ר א ט ה ע שװעם־ (זיפצם): א
 עגדיגען םיר ז$אען און זיר זעצט טער,

פאפירען). די אין (קור,פ געשפרעך. אונזער
 זיך באװעגען פרויען די און מענער (די

שםו־ זײערע אויף בליק * װארפען לײכם,
 גיבען צװײטען, אויפ׳ן אײנער דערנ#ו לעז׳

v ניח). פלאץ ?ין ייך ריחרען און זיפץ
פאוירען)• די אין (קוקט ר א ט p ע א

 באשע־ נעםעהראיכסטע די איז םרוי די אז
 אויך... איבערצײגט װעאט דער אין םעניש
 לעדיגע די דערזעחט ק*פ, דעם אויןי (חויבט

םענסםער)* די צו אוים זיך קערם און אםולען •
ע ^ ר א ט ק ע פא־ די אין (קוקט א

 דאס םאן, פון׳ם ^צעכטקײט דאס פירען):
 איז כארא?טער זײן םון ®ארדארבענקײט

 (חויבט װען... מערקע!, צו אײכט זעחר
אזטו־ לעדיגע די דערזעהט דעם אויזי

 א פענסטער. רי צו אום זיך קעדם און ״לעז ־;
 פענםםער די בײ םענער די צויזע. קליינע—י

 די «ו רעדען צו ^םיל עפעס •#נגען
קע«• די א«\עה דרעחען פרויען די •רויען.

 חענט די צו לעגען חײםער, רעדען םענער ךי
 אי־#ס לאזען פמיען די חערצער, זײערע *ו -

̂רמע דער «יט לעקטאר דער קעפ. די  לעקט
בלי־ זייערע און קעו די אויס לײנט דרעחען

 א אן זיר קרקען זײ זיך. באגעגעגען קען (.
 רי צו קע« די אויס וױדער דרעחען װײלע,

 די אז לײכט געטען םענער די •ענסטער. ^
 םינגער, די זיי קו׳פען חענט, די בײ •דויעז
 ענדליך זײ נעמען איין, עפעס זײ דעדען
קעם די ̂ראפ לאזען פרךיען די און ארום

דער פויזע. קלײגע א פלײצעס. זײערע אויןי . 5
לעקטאר־ דער צו צו לאנגזאם גזןחט לעקטאר

̂ט #■אע  םאר׳ן זי װיל *טיל, עפעס איחר זא
נעמען). יחאנם

I'... ע fנpל tע ש ר  װי װעח).: מיט1 ^
׳דעם נאך םיר רעדען,צו אזוי *($ר קענט

 אויף (װײזט װאס נאר דא האט איהר װאס י 1
 בא־ שרעקליו אזוי מיך פאפירען) ן«ינע

.איידמט? . . !
 לעגט פאפירען, זײנע נענזט לע^י־ (דער

j אלע זײ װארפם ארן איחרע מים צוזאםען זײ 
 דעסק, לעקטאזור אונטער׳ן פל$ר, אויפ׳ן צװעק ׳
C ארום״ זי נעמט שםיל\ עפעס איהר גו רעדם 

 גיסען ליפען זײערע און זיך צו זי דריקט
>>ר־1 די קוש. ל«:גען א אין צוזאםען ויך
׳קעפ די אויס דרעחען פענסטער די בײ לעך

̂רס זײערע אוין״ װײלע « קוקען  און לעקט
נאכ־ דער טונקעל. ס׳װערט נאך. זײ םוען

דאם װײטע:ס. פון זינגעז נ#ר און טעאל

רעדאקםאר דעם צרוחצען(בלינדער^ בעדדמן ר*וע ®ון
לעזער. < און

חתגמ^ איז םאגגעל דער

 היײ אץ ארן חתנים אין םאנגעא דער
 אויןי העדס בכאא םענער ראכידפעחיגצ

 אייכ־ םאר סומםא י אדעד וױץ א זײן צו
 ערנ־ נאנץ צ וחןרם אח פעאיעםאנען, מע

 דןד וײ *ראכאעם- וועחסאנאימ א,ץ ססע
v אײגע איז פראבאעם זיגע t צ  םדױזד תנ
 גרױסער דער *יז :אכותחעגישען יגע

r האבעז װעאכזן זועאם־םאחמח, t גאך 
 זײצר םים פיחאען געלאזט גים דערװײא
 מםעחר און באײיםוגג *ײנאימנר נאנצער

 זײנען ווזנאכמ אכער רעזואםאםען, לינע
ך אזוי פינסם ^י םפארסי  פאר- דער וױ או
 באוסי־ שווערער א נאך כוחות פון אוסם

אפעראצי^ גער
— םאחכזה פה שאדעז גרעסםער דער

 דערפיהאם — געזאנם אײנער אםאא האט
 איז דערכדט דור. צוױיכתן אין ערשם זיך

 היי־ אין םאנתא דער נעיוארען געמײנם
 כא־• םאזוםה וואס םענעה ראםס־פעחיגע

 די פאתיכטעם ד יואס דעם, םים שאפט
 כחד תרעטנױגסםע אוז יונגסכת געזוגדסםע,

מר אאום און נער,  ארן שוואכסםע n אי
אוםמעחעסםזג

 םון םעגעעדאעבעגס אין חיזק דער
 גאך איז וועאם־סאחםח איצםיגער דער

 איז ערשםענם״ װאס דערכױט, שרעתאיכער
 פארקײיעאםצ גע׳חת׳עםע, צאחא איהר

 ארםגזד סאאדאטען אזוײאוםגעקוםענע און
 אעבענס־ צאהא דער סון גרעסער חײער

 די פיז וועאמנר אירגענד אין םאראוסםען
 צוױיםענם, אין, םאחםות; בידאיצםיגע

 האם םלחסה איצםיגע די וואס דערםים,
ם טארצוקט m !סמםסםזג די כאויז ד

 און כאראקםער זייער אין סאי דענארמיג
י תי אין מ אויסדרוק. זי

u v x w p v. 1צאהאע גרויסע די וײנען 
 1זײנע װאס םרויען. ײעע און םייד׳אעך

 םענער ױנגע אין פאגגעא דעם צואיעב
ן צו פאראורסייאם  אוםפארהײראט״ באײב̂ז

 אײ• זייערע בלײבען צר נעצוואוגנען איצם
 גאג־ זײער אויף אעבענס־־פארזארנער געגע
y n .פארגרעס ד$ס אעבעןvצאהא די רט 
 אינ־ םעהר אאץ אין ארבײכדזומנר פון

 קאםפאי־ נײע באשאפם און דורסםרתן,
 זעהר־ א האבען וועאכע פראבאעפען, צירםע

 איגםערע־ די ואיױ רױדקוגג ארםגעוױנשםע
 פון און םענער די פון — ביידע פה סצז

פדייעךארבײםער. די
 דויד געזעאשאפם די פאראירם ״עםיש

 זעהר צושטאנד פיזמדאבגארסאאען אזא
 ױנגע פון איבערפלוס גרױסער אזא פיעא.

 געזעא• א אין פתיען אוםפארהײראטע
 אם״ באדײםענדער א צו פיהרען םרז שאפם

 העכע־ דער םח אײגפאוס םון׳ם שוראכונג
 1אי געשאעכמען. בײדע אריו״ טאראא רער

 זיך טערקם פראנקרײך אין אי: עגגאאנד
 צװישען קאנהורענץ וױאדצ א היינם שוין

 ניט בחור, יעדען אימןר פתיען ױנגע
 איז ער וױפיעא אױף דערױף אכנתנדיג
 םאסענד, בכאא איז ער צד און פאסענד.

 םאםײ נאטיראיכען און געזונםען א פאר
 שויךפארהײרא־ דער אױך אעבעז. איצז
ץי הויבם םאן סער  פיט באציהען צו אן ז

ײן I צו נאכאעסיגקײט און קאאטקײט פעהר  דעם צואיזןב fאאץ פרוי, אייגענער ו
 איהם אויף וואם אײגפאוס, שעדאיכעז1

 אוםפארהײראטע צאהא גיויסע די האם
פאר־ אוי* ןיך באטיד^ וועאעב פתיע^

ײ זיר אוי-־ז ציהען צו אופנים שיעאגנע י  1ז
 םעגאיף, גאנמ איו עם אויםםערקזאםקײם.

ן האם דאס אז  11$טר. צו םיעא זעהר אוי
 סא־• קאקעטישע װיאדע, נײסםע די כױם
 װארםען ̂ןאס פרויעךקאײתנג, אין דעס
 גאסען די י1אוי אויגען די אין הײנט דך
•אריז. און אאנדאן פון

 דעפ םאר םאראוסט םיזישער רײן דער
 זיף ענטװיהאען איז וואקסצן גארמאאען

 אוםנאםיראיכער אזא ,װאס פאאק א פון
 — ברענגט צושטאנד געזעאשאפםאימןר

 .אז צרבאגרײסאיה און קאאר צו איז דאס
 אםשטעאען דעם אויף דארםען זיך זאא כוע
אנװײזצן. דערוין• און

?j r u אזעאכע, איו םראנע גאנצע די 
 און אויבערםאעכאיכע םאר דרצגיעדוו װאס,

 א באויז זי אי# מענשען ררעגיגדעגקענדע
 זי איז וױצען, און שפאטען םאר טחעמא

 און ערנסטע זעהר א *טת׳ען איז אבער•
 טענות אאע צװישען םראגע. םרויעריגע

 רעזואטאט דער אט איז םאחםה געגען
 געזעא״ דערםאהנטע די אם — איהרער

 שארםסטער דער — סיטואציע שאםםאיכע
 .איז וועאכער ארגוםענט שםארקסםער און

 מיאיטאריזם םארדאמען צו געגוג אאײן
 מאכען צו און אײביג, י1ארי םאזפה און

 ןורגאגיזירטען אזא פן וױדקרהאאונג א
 רי װי זעאבסטטארד, און מאסעךמארד

 ן אן םאר וועאכדמאחםה גרויסע איצםיגע
I םעאתער• צױױאיוירטע בײ אומםעגאיכקײם

ט ע ט י א א ו ו  װאאט זי און — ה
 עקזיםמענץ־נעםאהר קײן געװארצן ניט
 בא״ פאענערע א האט װאס ענגאאגד, םאר

 אינ־ סאענערע א דערפאר און פעאקערונג
 צו געמוםען נים װאאט עם און וסטריע,1

 מען מינחגר וועניג םיט וחגאט־זמאזזםה. הײן
 אר־ אנשםענ^נען אן מיט ארבײטער אן

 דארוי און אויסקומע םײן גאנץ אוין בײטס
 געועאשאםט דער סםראןטען אײביג נימ
 םיט רעװאאוציע. און בירגערקריענ מימ

v קינדער װמניג p\ ראםעסיא- דער אויף® 
 דורנד בעסער סך א פראאעטאריער נעאער
 אאנד אין הערשט עס װען דאן װי קומען,

 װאם איז^ןינדער, איבערפרארוהציע א;
 םאר־ און שטעאען און עמטער אאע זוכעז

 קאנהורענץ־^אמו* ביםערען א אורזאכען
 ארונ־ יריתט װאס האמף, א זיף, צװישען

 ארכײטסאא״ שאםט און נעהאאטע^ רי טער
 דו׳רןי קריזיסען. עהאנאמישע און זיגקײט

 אאץ אאנד א ערצײגט הינדאען םיעא צו
 ארבײטס־ איבערםאיסיגע מעהר און מעהר

 קאג־ שארפע » אאיין זיןי שאפט סרעפטעז,
י רעסערט5םאר און הורענץ  םון צאהא י

פראאעטאריער. וײנע
 גע־ רעחנ!אנטע די דענקט איז, עס

 זאגען צו צייט, העכסטע רי זעאשאפט,
 אײז שטעאט !האאם :פעאהער די צו

 חינדער! אין איבער־פראדוקציע אייער
 םון נאט מייט׳ן זיף סוד׳ט איהר בשעת

 םון גאט דעם זינען אין האט איעבע,
 אױסצעשטירעטע מיט װאכט װאס מאחמה,

ײ כדי קינדער, אײערע אױף צײהן  צו ז
םארצולען.

 פעאיןער אאע ״האמנז סאחסה דער פאד
 םאר־ צו װי :געדאנק אײז נור געהאם

 םראנסרײד באפעאסערוגג. זײער גרעסערען
 דײטש־ אויף חשד םיט געיװקט האט

 באפעאקערוננ. װאקסענדער אאנד׳ס
 יעדען צו פרעמױמס אנגעבאטען האט און

ײן טהון װעט װאס בירגער,  פאטריא־ ו
 א םון טאטע א װערען און פאיכט טישע

 געקוקט האט דײטשאאנד הינ^ר. סף
 אאץ םראנקרײף׳ם אויף םרײד נצyאפ מיט

 האט און באםעאקערונג װערענדער קאענער
ײ װאס בירגער אײגענע איהרע געדאנקט  ז

ען.1פרא:צוי די םון פאטריאטישער זײנען
 דאמען די װאו אמעריקא, אין אםילו

 געפרעדיגט האבע גיעלצמאן און סענגער
 האט פאםיאיעךלעבען, אין צוריקהאלטונג

 רוד מלחמה־העלד און פראסטישער דער
 ורביה־פרינ־ פריה דעם געפרעדיגט װעאט

 אין באשרענקונג יעדע פארדאמט און ציפ
 פ«ר ״פלאץ הינדער. סך א האבען

 רעגיע־ די האבען ד ערד־ די האט איע
 געצעק־ און געלערעגט אומעטום רונגען

 די האט *צע פאר פיצאץ יא, טשורט.
 גרוײ צו םון !םלחםות םיהרען צו — ערד
 געבילדעט זיך האבען באםעלקערונגען סע
 ^אינטערעסעך די קאצאניאל־מעכטע, די

 די און לעגדער פרעסדע אין הרײזען״
איבער ״יטאנדאטען״ ׳-׳־ אעצכדמאדערנ/;

 צױ םיט לאנד א לאנד. שטיקער םרעמדע
 םארכאפען צו זוכען מוז מענשען פיעצ

 אפ״ וואו האנען צו כדי לענדער, פרעמדע
אײ־ איהר םון איבערםלוס דעם צוזעצען

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
Sept 19( 1919, as required by the Act 
of Congress approved O ct 6th, 1917, 
known as the *‘Trading with theW7I-----  העבס־ אדער ;חאבעז עם זאל םיעל אזוי** * * —

ך םעג טענס  םאר- באםעלקערונג איהר זי
 װיםיעל י1אוי םיעי, אזוי אויף גרעסערען

 ם v נ v ג י י א פון פראדוהטען די
ײ קמנען ד נ א ל  ח״ן אבער עתעהרען. ז

 םארםעהרען ט^חט נישט זיף זאל םאלס
 חױנה״ 1*ײ װי װײםער פארגרעסערען און

 װיל עס אויב איד.ם% ערלויבט נרענעץ
אינװעגינ יםון סאי מלחםות אויסמײדען

 אריבעך םאלק א געהם דרויסען. םון סאי
ײן איבער ם ז ע נ ע נ ײ ערנעהרונגס א

 םים הענםליקט אין קומען ער סוז גרענעץ,
 םרעםדעד א םוז אעבענס״אינטערעסען די

• ״- באםעלקערונג.
 באשטיסטע םח שאםונג דער דורןי
 םענשעךגעבורם דער פאר גרענעצען

 נא״ םון ליעג די װאלם אאנד, יעדען םון
ץ מיט םאלק יעדעס ציאנמןפארזיכערט י  ו

ײן בײ אװעקגענומען און עהזיסטענץ  ז
 עם נויטװ״עדיגסײט, די שכן שטארקערען

 וועלען םעלקער אלע ווען אײנצושלינגען.
 איעענער זײער איז חױנה נענוג האבען
ײ װעיצען הײם,  םרעםחג צו קריכען ניט ז

 באגריןי, נרונד־םאלשער א איז עס װארום
 נאג״ אין מלחםות םיהרען רעגיערונגען אז

 אג״ די חשבון. אײנענעם זײער אויף צען
 די טאקע זעגען מלחסות די םון פאנגער

 די אבער מאכטהאבעו/ אײנצעאנע פאר
 ליגען םלחסות םאר ז ע כ א ז ר ו א

 למצן צלעןראװ זייעחנ טיעפער: םיעל
•אליטישע או< עקאנאמישע די אין אימער

 דאזיגעד דער באהויפטעמ — לענדער אוץ
 םון הויםט-אולזאזי די איז — געלעהרטער

 שטענ־ די און מלחמות ביז־איצטיגע אלע
הריגען. צוקינםטיגע םון געםאהר דיגע

 אויפ־ חאט געראגפ פראפעסארס דעם
 *געזעלשאםם שװײצארישע רי געכאפט

 האט און רעםארכמע״ סאציאלע םאר
 װעלכען אין םאמםלעם, א ארויסגעלאזען

 אין לאגישע םאסע א םימ באדױיזמ זי
 בא־ ערשטער דער אז ראױת, םאפיסטישע

 די איז פרידען דויערהאםטען א םאר רינג
ג נ ו ר ע נ ע ל ק ר א י ם ר 2ם ע  ד

? ה א ן צ ע ט ר ו ב ע  דער אויף ג
װעלט. גאנצער
 איג־ אזוי הליגגע! אויספיהרונגען רי

 ניצליף און כראי ס׳איז אז טערעסאנט,
 זײערע מיט לעזער דעם םאכען צו באקאנט

געדאנקען. גרונד
 םארי װעלט־קריעג דעם האט װער
 דאס ! פרארוקציאגיזם דער ? אורזאכט

 בא־ אין םאי איבערפראתתציע די הײסט,
 הײסם דאס סחורוו^ אין סאי דערםענישען

 מעגשען, אין סאי איבער־םרארוהציע די
 סאי און באדערםענישען, האבען װעלכע

 װע־ געשאםען מוזען וועלכע םחורות, אין
 בא־ צו באדערםענישען דאזיגע די כדי רען

צױ באשאנמן מענשען פיעל צו םרידיגען.

 גרוײ א אויך גאר סענער, ױנגע םעהיגסטע
 וועגיגער- »ון שוואכערע די םון טײל סען

סענמר. םעהיגע
 איצםיגע די האם אופן דעם אױןי

 א גאר ביו באשחןנסם נאר נים מלחפה
 אויס־ *גאסירלימז דעם גראד חויכען
 סעחר-ומוסענדע און בעסערע םון װאחל*
 דאס ויאס פאטארס, קוסעגדע און סאגען
 דערפאר, םריתד^ גענוג שױן איז אליין
 אפרופען שלעכם זצחר דן םוז דאס וואס

 גיט ;תר קוסעגחנז םון׳ם נעזוגם אויס׳ן
n חאם אלײן דערצו נאר  ov איצםיגע 

 לע־ כ^ציאנען םיעלע איחרע םים מלחסה,
 האס ױ נאר געבראכם; כענס־פארלוסטעז,

גאף איז סיטואציע, א באשאפען
 וױ באאוםרוזןיגעגחנר או^ םראגישער

 ^נאםירלימז פון כאשרעגשנג די אםילו
 חאם םלדסח אאיצםיגע n :אויסװאהל״

 צאוזל דעם vm שנים טיעםען א געסאנט
 דערםים חאם און וועלם דער אױן• סמנער

 זכרים אין סאנגעא גרױסען א באשאםען
בבלל.

 אײגזד *יהר לוים — חאט םראגחרײף
 איבער םארלארען — באשסעטיגונג נצד

v םעגצר; ױגגע איחרע םון חעלפט 
 ;כעסצר גים איז חשכון דײטשלאנד׳ס

 כםעם אץ ?ײנען בעלגױם און עגנלאגד
לאנע. דערזעלכער

ווע־ ױמעלײם צוריקגעחוםענע די םון
 1אײלא אזוי דןי אלע נים אייד איצט לען

 #ותם צוליעב — סו א חאגען. צו חתונח
 זײעחו צובראכעז חאט סלחםח די אאס

 אג״ םוזען איצם וועלען זײ און תאייערען,
ײ אױפ׳ס נאכאסאל חױנען  בײ און נ

 לעבעגס״קאס־ חיםעל״חויכע חײנםיגע די
 א^גהוגפם, *\ צו חןרשלאגעז צו זיןי טען

 א זײז ססתסיצו אױף קלעמען זאל אאס
 עסיז, שווערער זעחד v איז םאםיליע,

 אג• דצרגריינם. דך אזױ גים ווערס און
 אין נרײכם ^אחל וחןםעגס וױדער, דערע,

 זײערע אין דמען טױןענמער, וױיםע די
 אנגעשםעיןם ערםאחרונגען םיליטערישע

 װאנדצר־י אוסרוחיגען דעם כדס געװארען
 אזײ קעגעז גיס איצס וחותן ױ' איז לוסט,
 » םים םעגשען/ ״נעזעצטע יחןרען גרינג

ז סאי סאריאנג  כױם יײגמעל״ ״אײגקז י
 חינ־ גאר א חױדוױרםשאסגס אײנענער אז

 סאצ״ אדױים-טדצםעגע די פון ט״ל שזןד
גײסםיגע זײגען דאטען  צוריקגעמוישע̂ז

 אויס ױ' וצוון אויסער^יך כאטש הצליקעס,
 גאם *יין און געזוגםן פאישטענדינ

זײ ביז געדױערעז ;vp עס לאמ וױיסט^וױ
i חיסעז ײעאעז t צימק ײהווערעז דד 

 וױ אבער, ד^יוױיל, םעגשען. גארפאיע
 יועלען ױי פון נױיל א איצם(און יגעז ז ז״י

 זײער ייייוי פארנלײנצו אזױ שױן אששי
זית #יז וױיס ?יי זײגצן לעגען), גאגצעז

 1ײ מאז, און ראלק דער םאר •אסעגד
 יועחנן צו Yaro•• ?י• iw״r ײעגיואר גאר

סאטעיס,
p פאלועז טײחאייוצ די . i אס y n 

p פתל»אכיו pr«v סיס׳אציזן m ארשיצ־•

 שרײען ויעלע: — !נאטור ♦־י אבער
 גוואלה — װיסענשאפטלעי ־ נאטור די

 נאטור זײ ? נאטוי דער מיט מעז טוט װאס
 םאר־ און פארטםלאנצוגנ די דאף םאדערט
.מין. פון מערזרונג  ענטפערען דעם אויף .

 נאטור די :סאציאלאנען שװײצארישע די
 איז נאטור די !ערד דער אין מען האט

 וועל• מים קראפט, נארישע פריםיטיװע, א
 זיף דארםען מענשען צױויליזירטע כער
 אז אויך, וױל נאטור די רעכענען. ניט

 בא־ אז ^לעףvםiשן םרעסען זאלען וועלוי
 אויפ־ און םארמעהרע: זיף זאלען צילען

 גיט נאטור די לונגען. מענשליכע םרעסען
 ,1 ע ר ע p ר א שיט דעם רעכט תמיד

 ײ י ר ל ח א צ ,דעם ברוטאלערען דעם
 סאכט איז נאטור דער ן. ע ר v כ

 אפרײ״ זיף דארף ?ולטור־מענש א רעכט.
 נאסור־ חום םון נאטור־?ײטען, די pc סען
 חױוו און מענש/מ באהאנדעלט װאס #גאט
 אריםםעטי־ זעלבער דעם מיט װערים און

 אינזײוױ־ װי ניט נלײכגילטיג?ײש, שער
^לצן. װי נאר דוםען,

ני« זאל ?ריעג בלוטיגער דער אויב
 ארױסגעװארםענ* 1א גאנצען אק זײן

 שאםען זיך מעגשהײט די מוז ארבײט,
 אײנחאכמד זאל ײאס נעזעץ עטהישען אן

 שטדאם אלץ-םארפלײצענדען דעם ווען ן
 כמד און •ראדומציאן געשעלעכטליכער םון
 פריח שרע?ליכען דעם צו ענדע אן כען

 םאחמעוד אנשטאט ורביה־איספעריאליזם.
 מען זאל קװאנטיםעט מענשליכע די רען

 די םארבעסעחס צו זעחן ליעבערשט
 און ט ע ט י ל א װ p מענשליכע
 טיכטינע, געזונטע, פון דורות מנטוױ?לעז
 םצנשמן. לעבענס־םעהיגע און נארמאלע

 א אויף םאלטוס־טעאײע די איז דאס
גדונדלאגע. ?ולטור־עטישער

ײם זאל שח  ? אױסשטארבען ד^מנ
 ענט־ בלויז זיר זאהען מענשען די !חלילה

 ״py זײערע םו? גרעניצען די אין װי?לען
 בילדען זאלען און ויםטענץ־טעגליכ?ײטעז

 ״P ו ד א ר ס־• ט ע ט י ל א ו ו P בלויז
. ן מ  םיעל צו חאבען םיז לו?סוס דער ט

 װאס מענשעךלאסט; איבעריגע די ?ינדער,
 אײנ״ יעחון םון •לײצעס די אויוי טpדרי

 אײ• ײערען, טbא•געשא סוז #םאל? ציגעז
 n אײחנר ש«עט׳ צו װערט עס דער

ע א איז ארײז םאלט וועלט  םלחםוד נ״
pאײ גע׳^לעכטליכער צוליעכ אטאסטראםע 

 נא״ חיעטעמ די אויב •ראת?ציאן. כער
ט דאס װעט ליעג ציאנען  ווצט טאן ד

 טאן ן v ? ו ס שפעטערדיגע א דאס
 אויס״ אינסטינ?םיװ װעט םענשחײם די

 גרעסטע איהחו פון אורזאף די נעםינען
אוטגלי?ען.

 דצי וחןרען נעשאפעז פריחער זאל
 ״nrg ״וױ און ווי״# דאם גקועץ, עטישער ן

p סעגשחײס אױמנצחלעדםע *\ וחןט ir 
אױסגעפיטנן. ו

 ע ל א באםרידיגען ניט קײנמאל הען
 באםעלקערונג, איהר םון באדירםינישען

 איז באםעלקערונ! איהר װען בעזאנדערם
 V ד מ ע ר פ זוכען זי מוז גרויס, צו

 א אין ארײנלאזען זיןל און מארקעטס
 און לענדער, פרעםדע מיט קאנקורענץ

 אינערליכע מלחמה, אימער מײנט דאס
 װאלם דײטשלאגד װען אויסערליכע. אדער

 װי באפעלקערונג גרויסע אזא געהאט ניט
 זיף אינרוסטריע איהר װאלם האט, זי

 באשײדענער, לאנגזאסער, עלטpענטוױ
 זיף־ װאלם ט ע ט י ט נ א ו ו ק איהר

איהר םון גונסטע! צו םארקלענערט

 פעדע־ דעם מים איצט האלט עס װי
אםענדםענט םאפרעדזש װאוםען ראל

 גוטע האבען פרויען אכיעריהאנער די
 װאהלעץ קומענדע די בײ אז אױסדכטען,

 זיך זאלען ,1920 אין פרעזידענט, םאר
 שטא־ פאראײניגטע די אין םרויען אלע
 כאציאנאלע די אין באטײליגען קענען טען

װאהלען.
 סעפ־ טען15 דעם (טאנטאג ביז׳הײנט

 שטאאטען זעכצעהג שוין האבען טעפבער)
 זעכצעהן די אנגענוכיע:. אכיענדכיענט דעם

 )3 מישיגען, )2 װיסקאנסין, )1 :ײנען
 אילי־ )6 יארה. י,ױ )5 אהײא, 4 לעגעזס,

 מאסאטשױ )8 פענסילװײניא, )7 נאאיז,
 מי־ )11 אײאװא, )10 טעקסאס, )9זעטס,
 )14 מאנטאנא, )13 ארמאנזא, )12 זארי,

 )16 און םינעסאט^ )15 נעבראסקא,
העמפשיער. נױ

 און דדט$ירדזשיא שטאאסען, צװײ
 צו־ אמענדטענס דעם האבען אלאבאמא,

 שטאאטען איבעריגע ארע םון רילוגעװיזען.
ײ אז זיכער, כמעט 22 םיט מען איז  װע־ ז
 די ראטיםיצירען, אוטענדטענט דעם לען

ײ גיף װי ::אר איז םראגע  דאס װעלען ז
? טהאן

 פארטײ־פיהרער. רעױבאיקאנער רי
, םון אײניגע װעניגסטענס  דוקא און ױי

 דער אין ליך לעגען אנגעזעהנע, כיעהר די
 דאן די אין א« ברײט, דער אין און לענג
 זאלש שטאאטע: צוױי־אוךצװאנציו זיגע

 םון׳ם ראמיםיקאציעס ע6ערװארטע די
 ן דורכגעפיהרט גיכער װאס אמענדמענט

ײ נאטירליך^ײנען װערען.  ניט דערפיט ז
ײ קנײדאאף; די נאר די־הגדח אויסעז  ז
 סאש־ די םון טובה די אזוי ניט םײנען

ײ װי ראדזשעטלעס, ײ בײ װילען ז  נושא ז
 צו כדי םרײנדשאםט, זײער מיט גײ\ חן

 פא־ גרויסען אין׳ם שטיצע זײער לןריגען
 םון נאמעמבער אין ױם־הדין, ליטישען

1920. \
 דער־ זײן, ניט •על מעשה די װי אבער

 סאםרעידזש־ דעם םיט עם חאלט וױיל
ט מג םענו ניכדש^עכבס גאר א

ן קופש ה^רעל «לטע ױי  גליק־ און גע«זרעמם א
ף קדקען אלע שמײנלענדיג. ליך ײ. יווי ז

אין נאט בארמהערציגער מך, : ר ע
 זאך וואונדערבארע א פאר װאס הימעל,
!...איז ליעבע די אלטע אונז פאר אםילו
גע־ װאונדער א ס׳איז אמת, : י ז

 ערשט װערט מען װעלכען פון טראנה,
 כוען אלע און ארום זיך נעמען (זײ ױננ...

ג*ד)• זײ
̂רחאנג (דער צרזאםעג־ איגםערגאציאנאלער »ןלאגגזאם). מאלם ם

 אין פרױעךדאקםױריט ®יז פאהר ,
יארק• נױ

 סעפ־ טען15 דעם מאנםאג, לעצסקן
 הויפכדקװאר״ דער אין זיך ה*ם םעביבער,

 ?ריסטשען כיענס דער'״יאנג פון םיר
 עיתנױ, לעקסינגטאן 600 אסאסיאיישאך,

 אינ־ דעם םון זיצונג ערשטע די געעםצגט
םרוײ םון צוזאםענפאהר םצרגאציאנאלען

עדדזו?טוירים.
אײראםא, םון יענדער דרײםיג ארום

 רעם אויף זײנעז ויד־»:!ערי?א, און אזיע
פאראראטען. צוזאםענפאהר דאױגמן
 איז יװזאםעגםשהר פון׳ם צווע? דער

 פרא- דער םון ער?לערונג דער לױם —
 אױסצוםאר־ ערשטענם, ־— גראם־?אמימע

 געגעג־ םו; אױסטױ״א דורנדעם און, שען
 בא?א־ צו ײך גענוי אױס?'נפםע; ױעױגע

 גײס־ םיזישען. איצטיגען דעם מיט גען
 םון צושטאנד םאראלען זאנאר, און, םיגען

 צוױײ און, ;לענדער אלע אין פרײען די
 כיע־ פראפטישמ אױסצוארבײםען םעגם,
 אינטערגא- ענערגישער אן פאר םאדען

 אײ אױפ?לצרוננם־סעמיג?ײט ןױאגאלער
 שײכות א האבען װאס מראגען, •לע נער

 עםאציאנעלער און גײסט קעריער, דעם צו
דער־הויים, — םרויען םון צגםוױ^ונג

םײדלצך. ײנגע פון
 דא איבריג ניט «ײן אפשר וחנם עס

 איגטערנןד חגר אמ אז באםערמען, צו
I פרויעךדןמ־ 1®י צוזצסעגגואחר ציאגאלער

 פרױדאם. סױלי פרן
פערעלםוטער מ. םון אידיש

ו ל. א צ ע ד ײ מ

 נעװאוםם, װאלםט דו װען םײדעל, א,
 כרוםט, מײן אײנזאםקײט די ם׳דריקט װי

 ־ דאן םיטלײד אוים םילײכט וואליטו
פארבײגענאז. הויז עלענד םײן

 נליי!, פדן געװאוםט װאלםט דו װען און
 בליק, ליעבער דײן פאחטאפט םיר װאס

 גלויב, איך םינוט, אײן אויף װאלםטו
שױב. אין מיר צו ארייננעקוקט

 ניך װי נעדואוםט, וואלםט דו װען און
 דיך, נאר כ׳זעה װען פארשוױנדט, צער טיין

 — שװעל, םײן אדיף זיך געזעצט װאלםםו
רעל/ נוםע א טאן װאלט .אזױ.

ױ נעזואוםט, נאך װאלסטו און  הײם, ו
ק ר א ט ש ר — ליעב, דיך האב איך ןןי, ע  ? װײםם וו

חן םרלײכט ם, פאר שרעק א ײ  דאן וואלםט ל
ר י מ ן ב אין מ טו אן ש -I ? ארײנגענ

צוסונפטס־דיכטעף. די צו
 דורות, צוקונפטינע פון םעכטינע פאעטען

 כאשערט, בעםערע ליעדער זײנען אײך
 זעעליגקײטעז טיעפע םון פלאם העלען א םיט און

ערד. דער פון פארטרייבען פינסםערניש די איהר ויועט

 — ליגען קבר קאלטען אין לאנג שוין דאן װעלען םיר
 זײט כײם אײנשטוטעז וועט קלאנג דער ליעד אונזער פון
 גבורח, שעחנער און שװאוננ םון ליעד םעכטיג אײער פון
לײד. אחן און טחיער אהן צער, אהן ליעד אײער פון

 נעזונגען אויך האבען םיר אז דאםאלם, זיר דערםאנט
 לוםט, םון און שעהנקײט פון אױך בלןמען ליעבע, פון

 םרויער פון קרעבץ אונטערן און געוועהר פון ^לאפען כײש
כרוסט. טעגשענ׳ם אינ׳ם ליעבע ארו״יםצורוםען

ט אנ מ ר ע ױך ׳י ך דאםאלם א  געזאננען, אונזערע אן זי
 טרױער־קװאל, פוץ ליעד אן קלאנג״ יאםערפולען אן

ע םון םעכטיגע פאעםען ױנ עפג ק / צו ו ת  ׳ ח
p i ,מ אזןן אױסגעוועכם ליעדער ח —גימל• אחן און ליי



 װעדכ&י םי«י*נ*%«ויף גמיסעז *ייעד *ו
ע. ח»« ײחד מ  #» ז8«דןקל*רײ* יײעד גז

ז ײגד*יענדענ«ס״« י  1? <חןמ *יחר װזןלנע י
אויסקעםפען. *ויך כער

—.25 *ןאצ5 םוז מעםבער נעוועזעונער
 מיר $בער בריןי« א״ער מארעמענפליבזגן םיד

 ח*מ «עחל*טייז ברידער *ז ?יבער, זיעען
 ווייסען, װאדים׳םיר געסיינש, גים ב״ז ק״ן

דזעיגג*. קיין ,גים װײפ װײ«, איז ער אז
עגטפע״ באלד אייך װעלען םיד — ם. ב.

 נויטיגע די ה*בען נים װעלען םיר אויב רען.
*שיס. «ון ענפמערען אײך םען װעם «״ם,

• ?ר«*לג ח$גען װעם איחר י  •*¥־־ אײער *
ען זיכןןר װע#:מען •*גאנדע,  אן םאכען םוז

 םעם• די דאר^ *ריחער $נער עקםיעועמעגם.
עז.ןדערצו בערשיי ם שי ־ איחר $חן *״ג* נ  א״

 דית־ ס*רם א כםעם געװען עס װ#לם שםימוגג
p בד^רשיס c םעגען און — ױני^ךפיחרער 

ײ  די איבער — אבזיבטזןן בעסםע די ה*בען ז
 אננאשרזןפט, אוגד װ#ס און, * םאסען. גרוי^ע

 אזעלכע אין גלויבען ארץ פון װעגיגעי םיר,
p *רעפ#רםען" c .ען  םו־ רעפ*רםען *לע אוינ

מון זען ען' מ  זײער םיש און מ*סען, די קו
 האל־ טיר אז און, ט. 'יגקי אײנ׳אםימ »ולםש-;ר

ן טען י ך רוילם דערביי, יא עו  זאגען אוגז זי
 דער עשװ$ס\ ג*ך אגגעלעגענחײט דער אין

 דער אלם װערען, *גגעגוםען גיט קען עאפ
p סאבסטיטוט דער ״בםקום״ c ױ דער  י

*ן.  א אין איםער איז 6שא דער װארים גי
 אין איהר ארבײם חיינש צושט^גד. טליםעגדען

b אײן k t, פ*לג־ און צװייםןןז. א אין םארגען 
ן ד״ייגט איחר קעגט ליך, ײ  דעלעגאט דער ז
*b געװיםען א שון v, ניט. ־מדין בזאיגען און 

 רע״רעזענ־ גרויסע אייער *ז מ*בען, קען ד*ם
ך ז*ל קערפלירשאפש :^ןטױוע ך זי  איסער אוי
 און צוש#נד, *ריסעגדיכע^ * אין געשיכעז
י נעסטען איהר מיט ס^לכליך י װעט ען4װי  ז

ט ע די אוישט^ן קענען :י ג טי  נ*ששענדיגע :וי
ענ־ חעראזענדע די אוגשער ^רנײט. ט ^  או

ען דען ײנ  אין ש^יםען אויסגעארבײםע די ז
 גוגע&ןןסטע. נעסטען ?ם די טרײד־ױגיאנס די
 י^ח־ פיעלע ׳צײם לאגגע א געגוטזנן ה#ט עס

 אויסגע־ ח^ם מען איידער קאם^, פון רען
םים #ארהאנדלען ז^ל באס דער אז םיתרם,

 גימ ײיז ױגי#ן״ !®ניזני דער וון רע*ער6®»ר
ן «ון •ארמטעחער ,ךו ם«ם בלו׳יז ״  ״יא• ז

 גרויסע #נךערע אלע און גערי און ראקעפעלער
ליגגער  ?עתר און זעחר זײפען װעלגדאיי̂נ

ec«̂ עס איחר םיעם גאםירליך, §לאן. אײער 
כם, נים׳אזוי  זיד װעם חנל סך אין ̂בער ״̂ל

̂זזגז, עס  דענקענדע׳ און ןױלען, זיז וױ אוייםל
 װירקליך םײנען װעלכע ארבײםער, עחרליכע

 די פון ארן מני^ז זייער פון ז^ןזןאךואײך
̂רפען בכלא ארבייטער  מ#רזיכ- זעחר זײן ד

עקססעריסענםען. גיזע זײערע םיט טיג
 נים מיר ח*בען לײדער — ?אײנראק. .1

ס אײגציגע, קײן געפוגען  קע״ זאלעו םיר ̂װ
פארעפעגטליבען. נען

 געװען װירקליד איז עס — הילםמאן. ה.
̂ר אוגםעגליכקײם פיזיעע * קוםען צו אונז פ

. ׳i לאסאל ױניאן אפערײסארס סלאוס
.1063 גרעםערםי טעלעפאן עװענױ. םערטע 238 אפים

י אספעשעללאהאלמיםינג .
םעפטעמבער, טען20 דעם שבת, װערען אפגעהאלטען װעט

םטריט, טע5 איסט 2io האל, בעטהאװען אין ,
| נאכמיטאג. אוהר ו

1׳- **0■ » ׳ *
׳עאשען װעגען באארד דז^^ינט דעם םון רעקאםענדײ^ן דעם איבער ׳עטימען צו

r. שטענדיגען א

פאנד רעזערװ סטרײס
 םענט סו צאהלען זאלען מעמבערס די )צװער װעלכען פאר

אװאך. ; • ; •
מיטינג דיעזעז אטענדען זאלט איהר דאס װיכטיגקײט די איבער קאמענטארעז

נויטיג.' ניט זיעען  *י #
 דיע• װעט אײך םון קײנער דאס ערװארטען צו דארום איז עם
אטענדען. צו פארפעהלען ניט מיטינג וױכטיגען העכםט זען

1 לאסאל פװ נאארד מחמוסיװ ירי .

̂ן 2441 נרעםערםי םעצעם

 פרעס לענארד די
נ םטריט, טע23 איסט 42

 | אפ־ אױגוםט טען23 איז,דעם װאס רעניערונגס־שיון לעצטע די
 | םיהרט /,שארטסװיל״, די דאנצינ, נאך יארק נױ פון געפאהרען

 p שפײז. באקםעס דאלאר׳דיגע ו5 אונזערע מיט זאםאם א זיך מיט
 | נאך האבען װאס די און דאנציג, דערגרײכען שיח די װעט טעג ױ

 | אומגליקליכע זײערע פאר שפײז באקם קײן באשטעלט ניט
̂ט דאם קענען הײם, אלטער דער אץ קרובים 1 אונז דורך טאן אין אפטישען און אפטאמעסריסט

215 E a s t B ro a d w a y  100 Len ox  A ven u e
1709 P itk in  A ve ., B ro o k ly n  895 P ro sp ect A ve., B ro n x.סעין רינגער, דזש. ם. ט^ערמאן. װאלבערג, ט. מענעדזשער. קאטלער פ

גרױסער אין אפיםעס ברענטש מיט

ױ םון מעמבערם אלע צו
אדן ם*ניעז, מיפי איחר ^נגעפאנגען אז

ו עװ״ פיטהין 1846
I .* . * בראנזװיל

ן

 | גאלי־ םױלען׳און נאך שליח אונזער מארגאשעס, שמואל דד.
 | ױכטיגער דער פאר זארגען װעט ער ארט. אויפ׳ן שױן איז ציען,

 דעם םון םרעזידענט אלם שפײז. באקסעס ױ םון דעליװלױ
 | אמערײ םון אידען בוקאוױנער און גאליציאנער פון פארבאנד

 | איז װאס אלץ טאן אלײן, דאן איהר םארשטעהט ׳ער װעט קא
I ארדער יעדער אז מעגליה דיםלאמאטיש און מענשליך נאר

װערען. פארעפענטליכם גיט לײדער קזןן
D. .ב—סאנדלער  גאי רשםעחען4פ> םיר אוי

ג םי  אין ער נאשטעחט פאישיאג, אײער רינ
 דעם און ב^ארד ז.יער דעם אנ^םאט אז דעס,

ען װעלכע דירעקט^רס, אװ באארד ײג  אלעם ז
ען, ם ^ י !ו  «35 םענשען א גיט איהר זו

ן זאל ײ א ז * זאל װעלכע ׳קער§עי־שאפט ,  ‘ב

 און )«אפ יעדען סון דעלעגאט א פון ׳פטעהן
 צו ס*כט פולע די האבען ז*ל די ןט

 באשליםען און דיסקוםירזןן רעקז^םנעדירען׳
 אונזער םין ״א^יסיס פארשײדעכע װעגען

״. אן גי חי יו  מא־ ד^זיגע די אט אז םײגש, אי
ע  אויסגעצײכענט. ארנײםען װעש ׳יינערי

ם איהר  מאס־ דאזיגער דער אש אז זינער, זיי
טינג  מע:־ חונדערט 14 *אדער׳שויזענד פון מי

שיגע גאנצע די ט^ן קענען װעש *ען  אר־ נוי
, ז^ל בײט. ײן  אבער ;ערעכש. זײש איהר אז ז
ן צו אום דאן, ײ  קאנזעקװענט, און לאגיש ז

ך ששעלש  איהר דארפש וראס פיאגע, די זי
אן  װעלכע װארים, ? כאגצען אין ג^י ױני
 םויזענדע די פאר בלײבען דאן װעם ארנײם

אן, אײער פון טויזעגדע און  באלד װי ױני
 גאנצע די אט טזען װעלעז חונדערט 14 די

שיגע ר ארבײט? נוי  איגשערעסירש אונז נו
ער ג*נץ אײער איצט ניש  פאר־ פאנשאסשי̂י

ט װעט און ניט קען זינער װעלנער שלאג,  :י
ם אינשערעסײש, אונז ארבײםען,  פאר־ װא״ו

הי װאיפט  אײער פון רעקן>טענדאציע די אי
 םאנאט א מ*ל אײן אז באארד, עקזעקוםיגג

 דיסשריקש־מישינגען װעי־ן ;עד.אלטען5א ז^לען
 מישינ־ די אויןי און שאש־דעלעגאטען, די פון
 פון ב»ןריגשען װערען ;עגעבען2א זאלען גען
 דיסשריק־ ב^שרעפענדע די אין ארבײש דער
ך און ׳םען ף זאלען עס אוי ײ אוי  דזסקוםירט ז

 איגא:יזאציא:ס־פרא;ען. א^ערלײ זוערען
נג אונזער לויש ן נימ עס איז מײנו  ש^עכ־ ק״
 מישינגען אזעלכע אוין• װארום יפארשל»^ םער

 אײער אכ>זנדירען8רא9 ;עקאנט ד^ך איחר װ^לש
 אײג־ איהם און ארגמניזאציאגס־פלאן, גײעם

ב צײש, דער םיש ■יחריןן  גע־ װ*לש ער אוי
ן אויגען די אין חן •יגען ו  גרויסער דער ו

 ניט. אנער עס איהד װילש נ^טגלידערשאפש.
 אײדער מאכם׳ די ח^בען גלײך װילט איחר
ב ׳נ«ך זוײסעז םיר  מעמ־ «אחל גרויסע די אוי

 איבען*!־־ איחר אײך איינששיםיג איז בערס
 ד?ס איז V פארנינפםיג ׳ דאם איז נעבען.

כ? די שר׳  םי־ אז.אזעלכזן ׳;גר?לעי־ט איהר יו
עז םיגגען ײנ ײ און ניש, נײעס קײן ז ען ז ג  ײי
ל דריכפאל, א געוזען  געפעהלט האש עס װײ

ע די ב ^בזני, מאסע. דער פון איניציאשױו  אוי
 קען «ל*ז װעלכער טו ^זוי, שאקע איז דאס
ן גוש ײ ם ה^ט װאם םאסע, א פאר ז  קײן :י

ע? טײו א צי ני ס־ װידער דאך ײזגם דאן אי  אוי
ן װעלען אײניגע בלויז אז קומען״ ײ  אקטױו, ז

 עס וועט שלאפען. ײעלען איבעריגע די און
 נאר יעגםזן, דיזעלבע אויסקוםען װידער י^ד

 דוקא זעהען םיר גיין, געשלײערש. אנדערש
 פון רעקאםענדײשאן דער אין נוטזגס עםװאס

 פאר־ א«יער •אר גוםעס און באארד דז*. דער
m i w. רןאמג^גדי־ קעגעז איחס װעט איחר• 

י ע י י י ו ן ,^ . »דז , «י.י m\ *w געלום•. »י'

דער פון מעמבערם אלע צו און

35 לאסאל יוניאו פרעסערס סהוירס אװ הלאוס
ענדערונגען געוױםע צוליעב אז באקאנט, מאכען מיר בעקאנטמאכוננ

 אם־! האמסטעד די פון אינקארפארירונג דאס אנ#נסידט קאםפאנײ װאולען אםערירןאז די
םאםס. באסטאן, םםריט םטײט 245 ,1111 רום אינק., פאסיאײשאן,

 הײם די אױםצובעםערעז איז אינח., אססאסיאײשאן, האםסםעד דער פון צװעק דער —
ײ און יז״<*טפאני, װאואען אםערייזאן דער פון באשעפטינםע די םון צושםענדע  האבען צו העאםען ז
דױיםען. אײגענע

ע ד א ה ט ע  דער מיט דעזײנס םארבערײטען װעט אינח., אססאסיאײשאז, האמסטער די — מ
 םון׳ צאהל גרעסערע א םאר קאמפאני װאולען אכיעריקאן דער פון באשעפטיגטע די פון בעראטוע

 אמערײ דער פון מיללס די צו נאהענט געפינען זיך װעלען װעאכע הײזער, אינדױױדועלע ישעהנע
ײן װעאעז הײזער דיעזע קאמפאני. װאועלען יןאן  פון לןאנסטרוקציע דויערהאםםע שםארקע, פון ז

בעקװעמאיכקײטעז. מאדערנע אלע מיט רומס מעהר אדער זעקס, פינף, פיער,
יןאמםא־ װאולען אטעריקאז די' פון בא^טעפטיגטע די צו װערען פארקויפט װעאען הײזער דיזע

פרײז. קאםט צר ני
4%%צו' קאםפאני װאואען אמעריקאן דער םון בא׳עעפםיגטע די צו װערען געאיהען װעם געאד

הײזער. דיעזע םון קויפען דעם פאר
 איז װערען געמאכט װעט פרײז פארהויף דער פון 5% װעניגםטענס םון אײנצאהאונג ערשטע די

 סומע אזא אויף מאנאטאיך, װערען געמאכט װעאעז צאהאונגעז איבריגע די פארקויפען. פון צײס
בעטרעפען. װעט וזױז א פון רענט די װיפיעא
שױ און טעקסעם אינטערעסט, דעסען װעאען צאהאונגעז מאנאטאיכע די םון טײא א  איג
מארםגײדזט. דעם פארקאענערעז פאר געהן װעט איבריגע דאס און רענם

 אזוי צאהאענדיג מארטגײדזש, דעם אויסצאהאען אײגענטימער דער װעט פאאן דיזעז דורך
בעטרעפט. רענט װיפיעא פיעא

ס נעהמען װעטאויך אינח., אססאסיאײשאן. האמסטעד די שע ^  אויח 4%7י> 1צ מארטגי
 דעד םיז בעשעםטיגטע די װאס הײמעז ־אינדױױדועאע אויף באלאנםען יעהרליכע פערמעל

ײ דער װען װערטה, עסםײם ריעא זײער פון 75% ביז װעאען קאמפאני װאואען אמעריקאן  אי
פאאן. מאנאטאיכעז פאאגענדען דעם אויו* םארטגײדזש דעם אויסצ^האען װעט גענםימער

מ^נ. אויםצאהאונג צוזאמעז מאנ. קרן פיז אויסצאהאונג אאאן םיז סוםע
$10.00 ביז $6.50-------------$6.50-----------$1000—

15.00 ביז 11.00  7.50---------- 2000—$1001
19.50 ביז 16.00----------׳ 8.50 ---------- 3000— 2001
24.50 ביז 20.50 --------- 950 --------- 4000 — 3001
30.00 ביז 26.50--------- 11.50—------- 5000 — 4001

 קײן אין כיארטגײדזשעס. נײע באויז װעטאננעהמען אינק., אססאסיאײשאן, האםסטעד די
 האכד דער צו מארטגײדזש עהזיסטירענדען אן טראנסםערירעץ צו זײן עראויבם ניט װעם פאא

x< אינק. אססאטיאײשאץ, סטעד
 בע״ די צו באזים מאדםגײדזש דיעזען אויף װערען געגעבען אויך װעאען לאאנס בילדינג

ײ־ אויט הײזער, סינגעא בויען װיאעז װעאכע קאמפאגי, װאואען אםעריקאן דער םרן שעפטיגטע  ז
פאענער. אײגענע עחן

 קאכד װאילעז אטעריקאז דער בײ בעשעפטיגט איז װעלכער פערזאן יעדער —־ בערעכטיגטע
 דער דורך אינשורט איז ײעלכער בעשעםטיגטער יעדער אדער ,1919 דזשון, םען16 דעם פאני

 בערעכטיגס^־צו זײן װעט יזאםפאני װאואען אמעריקאן דער פון פאליסי אינשורענס לײף גריפע
פרױױלעגיעז. דיעזע

 אין הײזער, סינגעל אויף בלויז געלד לײהען װעט אינק., אססאסיאײ^»אז, האםסטעד די
׳ . װאױנען. וועלען לײהער די ײעלכע

י חדכגעפיהרט פינקטליך זאל געגעבען אונז דורד װערט װאם
I, • : װערעו•

• ■ I
 p אײנע אין אדער אפיס הויפט אונזער אין אלײן קומען ניט קענט איהר אויב

 | צו דאס און קופאן, פאלגענדען אויסםילען איהר ?ענט אםיטעס, ברענטש די פון
 | פינקטליך װעט אלעס און טשעק, ^ אדער ארדער, מאני א מיט צושיקען אונז

!1 װערען. אטענדעד
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װעט פילאדעלפיא, אין מאל ערשטען צום

אסםאכער םעו23 דעם אכענד, דאבשרשסאג
אץ װענעו אױפנעפיהךט

טקאטשר סטריט ארטש
םינסקי׳ס דוד

דרא״א. ליטערארישע באריהמטע

C O U N T R Y

 8 באקםעס אונזערע םון זאפאם א מיט רעגיערונגס־שץש א נאר ן
I צג זיך אײלט װאך. קומענדע אפצופאהרען באשטימט איז Iמישא ׳:*ײער, רעי װײםמאן, דארא בלאנה, ע*ן5< ה םון םיטײירהונג מיט.רער 

נערםאן. לוציא און װאקםסאן מרם. פאפולערע רי םעצצער, איזידאר נערםאן,

םינסהי דוד ה׳
װעט און םארשטעלוננ רער צו םפעציעל קוטט פיעםע, דער םון םארםאםער דער

יי.: _ אסטען. די צװישען רײרען

םע־ םאציאליםטישער י־וגענד אידישער דער פון אראנזשירט
י דעראציע.

נןןקס 1•אי און סט., ריעד 506 םטאר. בוך םײדארט אין באסוםען צו טיהעםם
> , טעאטער, אםים«ז

הײם אלטער ־רער אין קרובים אײערע העלםט |

str eet WmMWood. President.

■:■:■:■■:■:,■A■;■.



1389 סםײוועםענם םעל«אז.
 םקכעחשער וױלנער, סאקס

u שווארץ. םארים p p jn n..׳ ־

 שװארידם מארריס
סולפעס ליטערארישער נײער

!דו«ך טע2 װאך טע2
 זונ* און שבת אבענד, םרײטאנ

 דעם אבענד,• און םאםינע טאג
 טען21 און םען20 וטען,9

־ םעםטעמבער

 «וחמײ ם«דז*נד *■יז jbo האוםםאן
.ISUMJ1M, 2612 ל.90

j םםיידד* באםאשעװסקי. הערי r s

עזינער ׳ !װאך םע2 !ערפאלנ די
 *רעזענכררם גאלדבערנ ל

מ ׳שעהנםםע ראם דיי  אויזי םעאםער אי
ױעאם. רער

מר דער נוו; קינםםלעו נרעםםע די ד״  אי
מג כיהנע ײני א ר מ

י פריסאדאנאס, בעםנמ רי  םוב־ בעםםע ו
 ראאיסגמן םוםער בעסםע די רעםינם,

 פון 1שםאל׳ דעם םים םעראײנינם
דיזמר דער ■ ביהנע אי

 באריס און קעסלער דיװױד
םאםאשעװסהי

 דער םים ק#םעדי אידישע הערליכסםע די
םוזײן )וױײשער שעהנםםער

ומנים צװײ וײ
 בא־י ארםיסםע[ אידיטע 2 גרעססע דו מיס
ד םאמאשעודסקי, וײס ױ ײו  קעסלער, ד
 קאםיקער מנסםעז איינזױנעז אונתר מים

 בזד צומרמןרג, רעגינא קעסםק, םעט
 וױליאם יאוועליער, קלםן װײסםאן, סי

 וױלעגסק/ םאדאם זיעבעל, םאד. שווארץ,
םאנע. םאדאם

אך טע2 סוקםעס. גרויסער י וו

 זונ־ און שבת אבענד, פרייטאג
 דעם #בענד, און מאטינע טאג
 מען21 און טען20 וטען,9

םעפטעמבער
 נײער אונזער פון סוקסעס גרויסער דער

םוזיק םים ק*םעדי

אויפםערהזאם׳

 דװס די איז אבשטימוננ רעםערענדום לעצמען דעם לױט
 אויה 20 םון געווארעו געהעכערט יוניאן אונזער אין צאהלונג

 הראםט אץ אריין נעהט בעשלוס דיזער װאך. א םענט 30
 װעט אן דײט דיזען םון םעםטעמבער. טען15 דעם םאנטאנ,

 אונזער אין װערען םערלױםט װעט װאס סםעמפ יעדער
 די איז עם איז דארום םענט. 30 װערען גערעכענט אפיס,

 טיט הינטערשטעלינ זײנען װאס אלע ױי פון אינםערעםזןן
 דיערע אבצוצאהלען שנעלער װאס דיום־צאהלוננעז דיערע

 םעפ־ וטען 5 דעם אן, מאנטאנ םון וױיל ױניאן, דער צו שולדען
 װעדען גערעכענט םאזיטיװ םטעמם יעדער װעמ טעםבער,

דױס. ױקשמעהענדע די פאר אפילו םענם 30

 צו זיך טיקטעס און בענעפיטס װעגען
 פיצײס אוירוױנג םון אםיס אין װענדעז

מעאםער.

 לעה־ םוזיס א איהר דארפט
רער?

 באװאוסטער דער גאלדבערג, ל.
 די האט װעיצכער שפיעיצער, םיעדעל
 סרא־ זשעניע, גרויםען דעם פון הסכםה
 לעהרער דער אועד, לעאהאיצד םעסאר

 נאך און עלםאן םישא ציסבאליםט, םון
קינסםאער אנדערע

 שפיעלען פיעדעל אץ לעםאנס גיט
 צו ספעציעל פרײזען, םעסיגע גאנץ צו

קלאוקםאכער. םון קינדער

הונגער זײער שםילען איהר וועם
רומעניען, נאליציע, ליטא, פױלען, סון קרובים הונגעריגע און לײדענדע אײערע צו קלײרער און שפייז שיקען מיר

קורלאנד און עםטלאנד פינלאנד, טשעכא־םלאװאקיא, עםטרײך, דייטשלאנד,
$,7.50 פאד שםײז םרישע מיט פעקלעך פארטיגע האבען מיר  און דעלױועױ אלע אדײנגערעכענט שױן פעקעל, א ו

צוליעב מעהר דאלאר א מיט יםעהעל זעלבער דער יןאםט קורלאנד און עםטלאנד פינלאנד, םאר אינשורענם־קאסטען. 1^4 ‘ ‘‘־־* “־ “־ ׳ ׳ ־ “ * 4 ^ 4 4 4 4 ̂ W4  4  ̂4 4  4  4 4  C ̂ _

סעקדעטע םױדמאן, סעם .רשענעחעמ ר,סלעװעהאדרעם  בראנסס. עװ., עדען םאונט איםט 507
.1506 טריכמונט :טעלעםאן

 עאע־ עווענױ דריטע נעםט — ב. נ.
 סטריס םע171 בײ סטאפ און װייטעד
פארסװײ תלעירםאנט און

 בעארבײם ר*י6 קאלםאנאוױםש, ה. םון
 איזײשע עכם םאםאשעװסלןי. באריס םון

 קןוספ^זײ בעריהםטען אונזער פוז מוזיק
װאהל. הערפאן דיריגענם איז טאר

 א םאםאשעװסקיס פארבערײםונג, אין
אפערעמע נײע

ליעד״ הײליגע ״דאס
 בעריהםטען דעם פון נעזאננ, נומרען 24

הערפאן ה׳ וײרמענם און קאמפאזיםאר
.1װאהי

 אונזערע םון גאקװעםליכקײט די פאר
 געעפענט םיר האבען קאםטיםערם

ברענםשעם: םאלגענדע
Bhanch 1.American - European Distributing Co., Inc.

33 E88EX 8TREET, NEW YORK. 
A D O L F  H U N A U , Mp\

 גע־ אבסאלוט איז געלד אײער
!זיכערט

 אװעקגע־ זיך האם יואכיפאני אונזער
 איהר אז ב$דען. ראיעאען א אויף שטעאט
 קריגט באשטעאונג, א יאונז בײ מאכט
 געפײ מיר פאא אין אז גאראנטי, א איהר

 קענען מיר אדער קרובים, אײערע ניט נעז
 דעאי־ אורזאכע, ניס װעאכע צואיעב ניט,

דאמאאם פעקעא, אײער װערען

זע ו י צײטונ_נ ,ר
ע •נילרע *יעלע אויד װי די׳י ז *י ײ

 זעדרגאלעז און ביכער *ײשוגגען, לי־*ז
n אין גןנדרוקט װזניזגן

קא. פדינטיננ אפ־םױדייט
יארק נין סם. קאנעל 196

•רענמלין. 6425 םעלעפ*ן

 שיקען, װילט איהר וואם קלײדער, די אוגז צו כרענגט
ײ װעלען םיר און ײ אץ אויגען אייערע פאר איינפאקען ז  ז

דעליװערי. פארזיכערטע » מים אװעקשיקען

בענעדס און בעדזשעם
 בר, «. ם. און סאםייעםים ױניאנס, םאר

ארבײם. ױניאן םטריקטלי
יארק נױ םטרים. קלינםאן 134

 םױנטיננ טשאטהאם
בראדוױי איסט 2

ט אונזער קריגם םיי עםםי
Branch 2.American - European Distributing Co., Inc

1946 8ECOND AVE., NEW YORK 
JO E  8ANN, Mgr.

j j  A. DELBON
 שערם. ש»רהט און םיקםט

 ® עװעױו׳ טע6 484־90
^ יאר̂ר נױ

סטרים טע30 און טע29 צװישען

אפיס אונזער אין קוםען ניט פערזענליך קענט און

 אי־ פון זיכערהײט די אנבעטרעפט װאס
אז װיםען, איהר זאאט בערשיקען,

פעקעל יעדען אינשורען מיר
 םלינדע־ רויבערײ, ׳גנבה פײער, געמגן
 ריםק. װעלכען אירגענד געגעץ און רונג,
 מיט פארבינדונגען געמאכט האבען מיר

 איג־ רײכסטע און גרעסטע די פון אײנע
קאמפאניעס. שורענס

 איהם שיקט און קופאן אונטערשטען דעם אױס שנײדט דאן
װעט אלעם און סומע באטרעפענדער דער מיט צו אונז

װערען. כאזארגט ריכטיג
Branch 3.American ■ European Distributing Co., Inc

235 SPRINGFIELD AVE., 
NEW ARK, N. J.

H E R M A N  H. D EN  BUKO, Mgr.

i 1 ױניאן־קאאםעראטץו די 
i סאסײעםי |

 S ױניאן ײ. נ. ל. א. 35 אאקאל
§ אויםשליםליך פערקויפט א

ױראם אץ הארעםםאנדענטען אונזערע םח םעלעגראמעס ערהאלטען האבען מיר

w זײ וםעךאובוםם דעם ניז אװעהנעשיסם האנען םיר װאס נעלדעו פעקעדזש(עס).................פאר $.............אײך שיק איך
:צו שיקען זאלט איהר װאם

Nam• ........................................................................................

Address #..................................................................................

City or Town ...........................................................................

Province ..................................................................................

Country ................................ ..................................................

:פון געשיקט
Name ........................................................................................

Address ................ ..................................................................

City and 8 ta te .........................................................................

 מיט צוזאםען באשטעלונג, אײער קריגען םיר װי ב»לד
 אדער ארדער םאני טשעק, »אין סוםע באםרעפענדער דער

רעםיט. אםיציעלען אן ארוים גלײר אײך םיר שיקען קעש,

Branch 4.American ־ European Distributing Co., Inc.
176 AVEN UE B

Cor. 11th St״ NEW YORK
M iss C E L IA  T H O P P  in charge.

טשעקס. און ארדערס אונזערע אױם צאהלעו און בעזארגען בענר,ם גדעסטע די
POLAND: Polska Krajowa Kasa Poavcrkowa, Warsliaw.
CZECHO SLOVAKIA: Bohmishe Union Bank.
A U STRIA : Wiener Bank Verein.
ENGLAND: Credit Lyonnasi, London.
FRANCE: Comtoir National D'Escompte de Paris, Paris.
GERMANY: Deutsche Bank, Berlin.

 פױלען, אין םדײנדע אדער אדער הרובים אײערע צו נעלד שיקען וױלט איהד אױב
לענדער אנדערע אין אדער פלאווטיא טשעכא נאליציען,

אונז חװ שיסם דאן
 בי־ דעם בעצא־ימ איהר און װעחמ נאזארנט שנעי װעט ר««ס m דנער דין אזזר װעם

הודס טאנעם ד־נםםען

םקרבינדובגעו ױרעסטע און

THE STATE BANK
376-378 GRAND ST., NEW YORK

B R A N C H E S :
100 Essex Street, New York 6th Avenue and 115th S t, N. Y.

158th Street, Union and Weschester Aves., Bronx, N. Y.
Graham Avo. and Varet Street, Pitkin Ave., Cor. Stone Ave.

Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y.

״ םארשטעהער אונזערע |
 םירמע אונזער פון פארשטעהער צװײ ן
I פער־ כדי ױראפ נאך אפ הירצליך פאהרעז 
 םעהילעך די אז געבעץ, צו אכטונג זענ^יך |
הונגעריגע אײערע דערגרײכען זאלען |

Branch 5.American - European Distributing Co., Inc
266 MONROE STR EET, 

PA8SAIC, N. J.
JO S E P H  SILVER , Mgr.

 װעדזשעטײבעי לןאססיא
טאניק

 םאגען פאר םיםעל טײערער א
קראנקהײט.

 םון נעװארען צוזאםעגנעשטעיוט איז
 באעםער װארצאעז, נראזען, קרייטיכער,

 װי פוניוט ביהנען.האנ־נ, רײנעם און
רםואה. באבםקע א

 םאגעךםראבעא, רענואירט טאניס דער
 ררששן סחזםים, נאזען, אװעק נעםט

 און ברעניננ ׳שטעבעניש, ‘װעהטאנ,
isp■ די אויך בארוהינם שסערצען. ־

נערײען.

אונצעם, 12 פון כאםעל םרייעל א
סענם. 75

op יארפ נױ נױם רעדזשיסטרירט איז 
 .1044 נום. אונטער חעלםח אװ נאארד

*ו: שרײנם
L. CAMNESS 

#47-49 IWkman iim u e , 
Bronx, N. Y.

I jL D V jfs שער  טי אק פר

Branch 6.American - European ŝtributing Co., Inc
71 E V E R E T T  AVENUE, 

CHELSEA, MA88.
L  W INTM AN, Mgr.

Branch 7.American - European Distributing Co., Ins.
458 8T. LAW RENCE BLVO. 

MONTREAL, CANADA.
RAM A  W A L L , Represent.

ISRAJ&L G R U B ER , President. M E Y E R  H. W O LF , Treasurer
G E O R G E  E . W ILSON, Vice-Pres. 8IMON H U N A U , Secretary.

A D O L F  H U N A U , Geik Manager.

Shipping and Receiving Dept: Main Office :
33 E88EX 8TREET, NEW YORK. 116 NA88AU 8TREET,

NEW YORK CITY. NEW YORK CITY.
Telephone : Orchard 9928. Telephone : Beckman 2862— 2863.

די םיט באנד שוריטי א אונםער אסערירמ ווערט פירמא אונזער
NEW AMSTERDAM 8U R ETY COMPANY.

ד< :רעםערענס אונזער
CHATHAM PHOENIX NATIONAL BANK, EAST SIDE BRANCH.

 םעיל־ארדערס »מ טשעקם נעלט,
 אונזער צו ווערען נעשיקט זאלען

•אםים הױםט :American - European Distributing Co., Inc.
11• NASSAU STREET,

NEW YORK CITY.
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באוועגונג ס&ןןועוא&יװע.
זען  VDcny די ^אס. מארםיםצער מ̂י

 םראײמ־ די הענד זײערע אין האאטען
 די — צװײטע די און ציאנם־םיטצען

•ראדוקםען.
אונטערנעהטונ־ קאןופעראטיװע דורך

 בא״ םארמיטילער די אבער מען קען גען
 יקרות פון טייצ געװיסער א און זײטעען,

 די װערען. באזײטיגט דעם םימ װעט
 יעצט איז ב־*װעגונג אפעראטױוע קא

 רעזוילטאם אצס ג^וארען ארויסגערוםען
 פון• ממוצםאט אצס אויך און יקרות פון

 די םון אױפקילעהרונג און באװאוסטזײן
 פאר־ םוזען פיר ארבײטער־מאסען.

 פוצע די וױאען מיר אויב אז שטעהן,
 עס מיר מוזען ארבײם, אונזער םיץ פרוכט

 ־yp ק^פעראציע דורף און אלײן, טאן
באװײזען. עס כייר נען

 קאגװענ־ ק^^פעראטױוע אידישע די
 אפגע־ םאנאט דיעזען װערט װיצכע ש%\,

 גע־ געװיט װעט בראנז-וויל, אין האאטען
 דעם םארווערטס שטױם גרויםען א בען

 װעט עס סאאפעראציאן. פון געדאנק
 פון נויטװענדיגקײט די דעםאנסטרירען

 םאר־ צעהנדציגע די באװעגוכג. דיעזער
 דורך ומןיצען געזעאיעאפטען טר^טענע

 איבריגע די דערצעהלען דעלעגאטען זײערע
 אז ארבײטער־באװעגונג, דער םון טײצען

 אוך אעבט באװעגוגג ?אאפעראטױוע די
 פאר ענדציעלען, זעילבע די םאר ^טרעבט

 װעצכע און קעמפפען אאע מיר װעלכע
 פראחטישדן א̂י זעהן צו ערװארטען פדר

 איבעריגע די רועאעז האםענטליף צעבען.
 באװעגונג ארבײטער דער פון טײאען

 אין האנד ברידעראיכע א אױסשטרעקען
 ?אאפע־ יעצטיגע די און הינזיכטען אצע

 װעט בראנזװיא אין קאנוחונשא} ראטױוע
 פיז געשיכטע קאפיטעצ שעהנער א װערען

ארבײטערלבאװעגוגג. אאגעמײנער דער

 אױפגעדזױבען האאם קאינער, מאצ אצע
 פארפאסטען הויןי דער אין שטעקען דעם
 די און קלעפ, געבען צו גרײט איז און
 די איז נאכגעבען. נאבאנאנד מוז חיה
 זי פצאן. גײעם א אויף געפאאען חיה
 טוז פען װיפיעא ״ארביים״ צו טאקע גיט

 זיןי הער :אזוי זי זאגט דאן געבען.
 זעהסט, ארבײט. פרײגד טײערער איין,

 פאיהט װאצקענס, די אין הויף ד^ורטען,
 רופט פויגעצע יע:ע פויגעאע. שװארצע א

 זיןי, באװײזט פוינעאע דיעזע יקרות. כיען
 מיר בײ פאראאנגסט ״ארבייט״*, דו, ׳ווען

 פיי־ דיעזע אוצרות. פייינע פון צופיעא
p נרענגט געאע ^ o w וועאט. דער אױף 

 פויגע־ די װעט שטעקען, דײן אװעק אענ
 סאר?ו?ט ״ארבײט״ פארשוױנדען♦ אע
 פארטראכט #װאא?ענם די אין שטארק זיף
 םויגעאע די אויב װעגעןץדעם שטאר? זיך

 ער אױב פאכשײיגדען, װירקאיך װעט
d אװעקאעגען װעט jn .דער־ שטע?ען 
 חיה די װאס דאס אז זיך, ער כ?י«ט וױיא
 פאר־ װי עפעס איז ;עגעבען, איהם האט

 ׳ הענד. די אונטער פו) שװאונדעז
 זעהסט, צו^רידען. שדײכעאט דויה די
 גע־ דיר האב איך :ארבײט צו זי זאגט
 אופגאיק. ברענגט םויגעאע די אז ׳זאגט
 אר־ שטעקען. דעם אװעגן אענ מיר, פאאג
 ער אז אינסטי:?טיװ« אבעי פיהאט בײט
 ער אװע?אעגען. ניט שטעסען דעם טאר
 פאדפאססען זאגאר מאא אײן זיף האט
 די גרײף געה אבער םויגעאע. דער אויף

 די ניט גאר ער זעהט דערצו װאאהענם.
 Pבאי זײן אן שטרענגט ער פוינעאע.

 באנוצט חיה די ־הויך. דער אין װידער
 און געאעגענהײט דער סים װידער זיף

צו נעהפט

ײ דער װעגען װערטער פאר א ד  אי
האנװעג־ האאםעראםידועי שער
אפגעהאל־ באלד װעם װאס שאן,
אנזוױל. אין ווערעז מען בר

 ״גערעכטיגקײט״ דער םון אעזער די
 צז םארפעהרט גים װאהרשיינאיף האבען

 דעו פאר אינטערעס דער אז באםערסען,
 אעצטעגס איז באװעגוגג קאאפעראטױוער

 דער צװישען געשטיגען שסארס זעהר
 1אי נאר ניט ארבײטערשאפט, אידישער

 אפיאו אויף נאר שטעדט, הלענערע די
 פאר שײן האט סען װאו יארה׳ נױ ־אין

 אפגעזאנט געװען גאנצען אין צײט א
 ?אאפע״ איז עס פוז,\ועאכע אעבעז דעם

אונמערגעהטונגען• ראםיװע
 גע־ זײנען צוריק יאהרען םיט -ווען

 ?אאפעראטױוע >די;יגע געװארען טאבט
 האבעז װעאנע יאר?, נױ אין פארזוכען

 דורכפעאע, טיאוס׳ע טיט געענדינט זיף
 פלן טאךגעבערס צאהא גרויסע א האבען

 גע־ נים כיעהר ארבײטער״באװעכונג דער
 איג־ ?אאפעראטױוע םון העוען װאאט

 װי כדעט איז עם אין טערנעהמונגען,
 דיע־ אױוי חרם א געװארען אתיפגעאעגט

 אנגעהאא־ האט װעאכער באװעגונג, זער
ײ גאנצע טען  אט יאהרען. צעהנדאיג צוו

 װײטער יעצט זיך רײסט באװעגונג דיעזע
ױ ׳אויס זעהט עס און אעבען, צום  זי ו

 כיאנט און ברp םון אויפגעשטאנען װאאט
 איהרע טראץ צום אעבען, אין איהר^אאץ

 םון איבערראשוננ דער צו און שונאים
םרײנד... איחרע
 ארבײטער־נא־ דער פון געשיכטע די
 גע־ א איז געביעט יעדען אױף װעגונג
 געה־ רואינען. און דורכפעאע םון שיכטע

אן די ש.♦ כ. צ. ־נמ^מיד,  בא־ «רײד־ױני
 װיפיעא דורכפעאע, װיפיעא ורעגוגג.

 דיעזע האט סאעפ װיפיעא ענטוישוגגען,
 זי ־ביז אויסשטעהז געדארםט באװעגוננ

 שטופע. יעצסיגער איתר צו געקוםעז איז
 גאנג. זײן אבער זיף געהט צעבען דער

טערר־ א האט ?אפיטאצ חיה גרויסע די
 איגען צו אפעטיט אונענדאיכעז וױרדיגצן4

 אוצרות אאע אויף אאפעס איהרע מיט
 װעא־ ׳די <ועאט. דער םון רײכטימער און
 װיאען רײכטיםער, אאע די שאפען כע

 אבער דאס ;עניסען. עפעס אויך אבער
 עס און חיה, גרויסער דער ניט שסעסט
 פון תאמפף אײביגער דער t* זיר םאנגט

 האט ״ארבייט״ ?אפיטאא• געגעז ארבײט
 נאפיען כייט׳ן שטעקזןן נרויסען א

 שטע־ מיט׳ן קאאם א ער גיט ״סטרײס״,
 װארםט אאםעס, חיה׳ס דער איבער סעז

 אנגעראבעװע־ די פון אביםעא צווײ^ ױ
אעצטענס װערט ארבײט אוצרוח. טע

ברידערז װעדטע
 ױניאן טרײז־ די װאס ערפאהרונג די

 יאהרען צעהנדאיגע פון האט באװעגונג
 ױניאן טרײד קײן דאס צײגם, קאםף, פון
 בא־ איהרע אין ערפאאגרײף זײן ניט ?ען

 פון אאנע די פארבעסערען צו מיהונגען
 בא״ ניט איז זי װען םיטגאידער איהרע
 אייוי מיטלעז םינאגציעאע די מיט זאתט

?עט׳פםע. איהדע דודכצופיהרען
אונ־ אויף האם ערפאהרוננ זעאבע די

 עס ?עמפע, אעצטע די םון ױניאן זער
 זײגען םיר װי.שטארס אויס :יט מאכט

 סאראאײ און נײסטיגען אין געװעז גיט
 א ארויםגעצײגט דאף זיך האט זין, שען

 ארגאניזאציא* דער זײטענס שװאכקײט
 פאתט דיזער און פינאנסען צו באצוג אין

 דעם אויף וױר?ונג א געהאם זיכער האט
ױניאן. דער פון גאנג

 אר־ איז ער װי באארד, דזשאינט דער
 װיר־ שטאר?ערע א סך א גאניזירט׳עואאט

 די װען טרײד אוים׳ן האבען געהענט ?ונג
 א מיט פארזיכערט געװען װאאט ױניאן

 מעגאיך זאא װאס פאנד, סטרײח גרויסען
 צו בענעפיט סטרײק צאהאען צו כיאכען
טיטגאיד. בארעכטיגטען יעדען

 האט םארװירקאיכען צו דיזעס אום
 דאס רע?אמענדירט באארד דזשאינט דער

 סענט 25 אנשטאט זאא מיטגאיד יעדער
 צו אויף גענוג קוים איז װעאכע אװאך

 צאהאען עהספענסעם, רעגעאע ד< עןpדע
 געחן זאא סענט 10 װעאכע םון סענט 35

 געא־ דיזע םאנד. רעזוירװ סטרײק א םאר
 נאר װערעז באנוצט אויסדרי?איך זאא דער
אאתאוט. אדער סטרײ? דזשענעראא א פאר

זדיהצעג־ J.צאתאיצ פון באארד עק?, די
 א עטאבצירען צו נױטווענדיגהײט די דיג

 אא־ ספעשיא א דאס אײך מעאחגט פאנד,
 געװארען אײנבערוםען איז מיטינג ?אצ
 אין סעפטעמבער, טען20 דעם שבת אויף

 סט. טע5 איסט 210 האא, בעטהאװען
װערען. םארהאנדעצט װעט םראגע די װאו

 צו אױפגעפאדינרט דארום זײט איהר
כייטינג. װיכטיגעז העכסט דיזען אטענדען

.1 צא?אצ פון באארד די

ױניאנס אידישע דיהאט זי װאס דאס, צוריק
 ביטערע און שװערע דורכגעסאכט אצײןאונמער געגעבען צורי? צאגג ניט איהם

ײ ביז ?עמפםע,  זײער צו געקומען זײנען ז
ײ שטופע. יעצטיגער  געװיס דארםען ז

 אין דורכםעצע געװיםע אז כאגזיײםען,
 װעט באװעגוננ, קאאסעראטיװער דער

 אזוי צוברעכען. ניט באװעגונג דיעזע
 האבען סטרײ?ס פארצארענע מאנכע וױ

 יוניאך טרײד די צוברעכען גע?ענט ניט
 דארף ױניאן אידישע יעדע באװעגונג.

 יעץטי־ דער אין אינטערעס אן נעהמען
 דורף ?אנװענשאן, ?אאסעראטיװער גער

 װעאכע דעצעגאטען, פראטוירנאצ שיל^ן
באראטונגס־רעיט. מיט צוגעצאזען װערעז
רראנװענ־ קאאפעראטיװע יעצטיגע די

 איז רינגעצע א זיין דארף און םוז. שאן
 אריבײטער־ דער פון ?ײט :רויסער דעו־

ד די גאנצע. א אצס באװעגונג  ױנ־ טײי
 פאר־ סאציאציסטישע די באװעגונג, יאן
טו־ באװעגונג ?אאםעראטיװע די און טײ

 אזוי און שטע?ען. זײן פון דראהונג דער
כסדר. עס געהט

 ארבײט סוף? דער זײן װעט װאס
 כײט מש?ה די אז ׳כאפען אכיאצ זיך װעט
 אוילגע־ װי מעהר ניט איז פײגעאע דער

 אין פאריװל^ זיף זאא ער כדי טראבט,
 אױם חיסען בעסער װעט עא הויף. דער
 אאעס אז אויפפאסען, בעסער או| זיף

 באייבען זארען געשאםען האט ער װאס
געניסען. צו איהפ פאר

 די האט באװעגונג די^ןאאפעראטיװע
 ארבײטער די אױפצוקצעהרען אויפגאבע

 פאר־ און שענדציכער דער װעגען מאסען
 דורןי ?אפיטאא, װאס ראאע, ברעכערישער

 ספע?ואאנטעך?אאס, און סוחריבד דעם
 געזעאשאפט. יעצטיגער דער אין שפיעאט

 מיט עררײכען ארבײטער די װאם אצעס,
הא־ זאגענאנטע די םון ?עםפפע שװערע

 צז־ און צוױיטער דער אײנע העצפען זען
 צו םראנטען אצע אױף ?עמפםען זאםען

 איבער־ און ר^םיטאצ חיה די פארניכטען
 די אין פארװאצטונג גאנצע די געבען
 שא־ און ארבײטען װעצכע די, פון הענד
 אײנארדנען זאצען אצײן זײ אום פען.
 ברענכען װעס װעצכע געזעצשאפט, אזא
' ;̂p גאנצער דער צו צוםרידענהײט און 

מעגשהײט.
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םײלארס לײרס רער פון זיעג גרויסער
so לאקאל ױניאן

ער זיעג גרעסטער דער איז םעטעלםענט דער  לײדים דער פון געשיכםע אץד
אן טײלארם ט. םאלשטענדיג איינדוםטריע •גאנצע די — !ױני ר אניזי  — ױני

 פוז ססײל מיגימום א און ארבײטס־װאו שטונדיגע » א װאך־ארבײט,
ה גאנצען אין אײנגעפיהרט וואך א דאלאר 50  זײגען ארכײטער — טרײ

ט׳ן באגײםטערט ט און זיעג םי ־ ױגיאן. דער םי
XT

ױ אין סטרײק טײצארס צײדים דער  נ
 א מיט געענדיגט םאצשטענדיג איז יארק

טער אצע פאר זיעג גרויםען  אין ארב̂י
 ניט האר א 4אי עס אינדוםטריע. דער

 סע- דעם דורף אז זאגעז צו איבעוטריבען
 געװאוען ארבײטער די האבען םעצםענט

 געשיכטע דער אין זיעג גרעסטען דעם
ױ איז ױניאז טײצארם צײדיס דער פון  נ

!יארס
גצענצענדער. א איז סעטעצםענט דער

 צױ העכסט איהם םיט זיינען ארבײטער די
 דער םאר באגײסטערט זײנען און פרידען,

 דררך אינטערנעשאנאצ, דער און ױניאז
 איז זיעג גצענצעכדער דער םאכט װעםעס

 ?ורצער אזא אין געװארען דערגרײכמ
 געדויערט האט װאס סטרײה א דורך *צייט,
װאכען. צװײ םיז משך א בצויז

אונ־ ׳צעם?אװיטש סעםועצ ברודער װי
 הויפט־םיה־ דער װײס־פרעזידענט, זער
 איבער, אונז גים סטרײ^ דעם פון רער
 טרײד טײצאר צײדיעס דער איצט װעט
 הונדערט פוצ<ו כםעט זײן יאר? נױ אין

 װעט ױניאן די און ארגאניזירט פראצענט
 גױעסטע די שעפער, אצע האנטראצירען

 איז דאס ארײנגערעכענט. רײכסטע און
 געשיכ־ דער איז מאצ ערשטען צום אפשר

 גענעראצ־ א װאס ױניאן, דער פון טע
 פאצשטענדיג און גין אזוי איז סטדײה

געװארען. געסעטעצט
 סעטעצ־ דעם אין געװינםען הויפט די
9 : זײנען כיענט
טרײד. גאנצען אין ארבײט װאד .1
ארבײטם־וטזף. שטונדיגע 44 א .2
דא־ 50 פון ס?ײצ מינימום א .3

װאך. א צער
 םאצשטענדײ מיט ױניאךשאפ א .4

ױניאז^ דער פון אנער?ענונג גער
אפצושטע־ זיך װערט איז באזונדערס

מינימום םון׳ם םונקט דעם אויף צעז
סקײצ,

 א דאצער 50 םון םהײצ מינימום דער
שכירות די דאם געמאכט, אזוי האט װאןי

 זיך האט איךטרײד ארבײטער אצע םיז
 העכערוננ די געטאן. הויב א באדײםענד

 14 םון דורכשניט אין איז שיכרות אין
 ארבײ־ פאר װאך א דאצער 16 ביז

טער.
מיגי־ דער איז איז, שטײגער דער װי

 דורכשיטציכען םאר׳ן בצויז ס?ײצ טום
 גיט טאו תײגער טרײד. 4אי ארכײטער
 א דאצער 50 װי וױיניגער םארדיעגעז

 די אבער אובײט, שטונדען 44 םאר װאך
 םארדיענען ורעצען מצאכות בעצי בעסערע

 אינטערעסאנם, גאנץ איז עס און מעהר.
 טpפונ דעם װעגען איז ױניאז די אזוי װי

 פארשטענד־ צו באסעס די מיט גע^מען
ניס.

 דעם אויף געװארען געטאן איז דאס
: אופן םאצגענדען

 געװיסען א אין בײשפיעצ, צום ײען,
 האט װאס אן.ארבײטער געװען איז שאם

 און װאף א דאצער 34 :ע?ראגען פריהער
ט ארבײטער א־צװײטער  גע?רא- דארט ̂ה

ײ דארפען װאף׳ א דאצער 40 גען  בײדע ז
 װײדזשעס. אין רעיז זעצבען דעם בא^כיען

 א דאצער 34 גע?ראגען האט װאס דער
 דער און דאצער, 50 בא?ומען דא̂ר װאך
 װאף, א דאצער 40 געסראגען האט װאס

v\ 56 איצט דארױ v m  און דאצער. 2
 אר־ יעדען םאר גיצט כצצ זעצבער דער

שאפ. דעם א*ן בײסער
ארבײטער די װערטער, אנדערע אין

 די באסוםען באזונדער שאפ יעדען םון
 די ̂צויט שכידות, זײערע אוייי העכערוג

 ביציג־ ח׳נר באסוסט עם װאם העכערונג
 םקײצ םינימום צום ביז ארבײטע^ סטער

 העמד זעצבע די װאך. א דאצער 50 םון
 האבען װעצכע די אםיצו בא^מען רונג

 װאף, א דאצער 50 םארדיענט םריהער
 נאך אזוי האבען שכירות די מעהר. אדער

 אצע םאר פראפארציאנעצ געהעכערט זיך
אינדוסטריע. דצד אין ארבײטער

 דאס איז זעהט, איהר װי הורצעז, איז
 אר־ אצע װעצכען מיט סעטעצמענט, אזא

 ױניאך רי און צוםרידען זײנען בײטער
 ױף טענען בכצצ ױניאן n און בעאמטע
 קורצען דעם םיט גראטוצירען װיר?ציף
 בא־ זיעג! םיעצ־באדײטענדען און םטרײס

 פיה־ די גראטוצירען זיך מעגען זונדערס
 םרעזידעכט ״װײס סטרײה, דעם פון רער

 און כאזאנאףי בעאמטע די צעם?אװיטש,
 ױגיאן, דער םון סעקרעטער מאגנאט/׳דער

 ־ipyrpy םון טשערמאן חנר היצשכיאן, ה.
^ די און סאצאװיאװ צ. באארד, טיװ ש  ט
 ־yדזש רyד םון סyאםיטP אצע םון yצײט

חאמיטע• סטרײק ראצyנ
דאס אז זאגען, מען ?אן אין

 אין םטריי? װאוינדערבארער א געײעז איז
f^ זיף האט py הינזיכטען. yאצ y ^ t y 

c צyםי םיט iw m : y באגײסט די איזy־ 
 װארעזyג אויסגעװעפט ניט איז רונג

 סטרײק, םון צײט רyגאנצ חגר דורך
^ איז דאס װי  גאר אין םאצ דער לײר
 pyp דאס זאונען האז tyo .yצyם yצyפי
yאנג האט נטוזיאזםyהאצטyדי צוױשען ן 

p y p ''^ o גא:צ דיy װאס צײט pyp 
opy האט םטריי׳ס 'nya, ם ב>ים אוןyטyצ־

)4 זײנז אויף (^לוס

 הײווען נױ אין סםרײהם פײלאר לײױעס. די
. :אן גהחען הארםפארד און -

^iy מיר װי • p שוין:Dy-^ycy צyצטy 
̂-ך,  אצ״ און טײצ#רס צײדיס די ty^n װ

שאן  און זyהײװ נױ פון שנײחגר ט^י
 ראצyנyג א אין. ארויס הארטפ^רד

אר־ די םון jy:i:ny־i^ הויפט די סטרײ^

דער םיס וױרער און געזונו -און פריש הילהוױם
נאװענונג ארנײםער -

:yo^ y ר היצ?װיט, מאריס ע ^  װ
 א אין םא־־בראבט צײט ׳יאוור א האם

 גיע־ שװאבעין ז^ז בyצוצי סאניטארױם
 אח'ים. jyDipyj װ^ך די איז זונט,

:p:yp סyנטראצ v ^ n\ באכ איהלyגyנט 
פרײגד. איז גע^סעז yצyםי

:vo$w געזונד׳ אוים קוקמ היצקװיט 
 האם־ מיט פוצ און פרעהציף און רyמונט
— ' . . י נונג.

 ער האט םרײנד מיט ףyשפרyג א איז
 און געזרנד זיד פיהצט ער אז ׳ער?צערט

VM וחגט אז.ער האםנונג, מיט םוצ איז P] 
 בא־ רyטישDאציאציD דער פאר ארבײט^

כחות. םרישע מיט װעגוגג
py גאנץ איז ער אז ערקצערט, האט 

 דעם ןװעגע! געשמימט אפטיםיסטיש
p« מוצי^וציםטישער דער פון ײאוקס k. '^ 

p, ד טענם1צעז איז ױאצו שפאצטוגג מז  ^ו
טיי חנר איז עזיןים או  טיײ% ןײן נאך. איז י
 &אר- פאד,חןר שטעוזמ הײ| נים נונג

^ציאציןזטישען‘ can T® ׳שירייטונג

n ■ • f hr■<r

 מיט ןyשטאגpאײנםא ניט בין ״איך
̂יט ?אמוניסטען/ די ט, py ה ^ג  pyn״^ ג

 פון שונאים קײן pםא ניט זײ האצט איך
pyp ם^ציאציםטישpy באװעצונס 

געז^גט, װײטער py האט ה$ו*, ״איף
ly די אז & o ^ c ip װyצען y>pp py ''t• : 

 ?אפיטאצים־ pyp אין א^ערט^*גען ניט
 םאצ pyp געװען ס׳איז װי ŷסypפ טיש^י

pyp םון אחיס ypעpאנ %מ
^י א  ^־p ׳גאpספא D'opyp :>p:yj"D(פ

.״)ypypאנ די און סעצ
: pyp היצ?װיט« גענאסע 'p jy ''t 5״y r5 
p פון ,ארװײזאל yow אינטערנעשאנאצ 

 מיט־ ypytJiH צו באסאנט גוט איז ױגיאן,
pyp^j ם \'ב<ןר זײ װעט עס אוןypהעז 

ײ איז ער או נײעס גוטע די <צו.הערעז  װ
 איז און םונטער און ישpפ געזונד, ךער

p jn 'iv גpט  ארביײ py?iiK דיענען צו י'
 עטאזr דאם האט py װי באוחנגומ, מער ,

 װ^ס און געװארען. תדאנה אין ער אײדער
 נא־ ארבײטער חןר פ«ר1געןוא חאט «ר ;
טנג1 באתאנט. נוט אצעמען איז װע

^: בײטער .^רבײנ^ס-שטונלעגןג 44 א זײנ
5א. איז י1װא אין ונגpyכyוP ־פראצענט0
Iות.pשכי

p y i פטnיp ױי די אין  yc:^opyp צו
 אינ־ פון צײטוג pyp pyאונט איז ד̂טyשט

?py װײס־פypאינט און זידענטpyגyשאנאצ 
p זײדמאן. סאוצ pyגאנײזpא yp ra זײד־ 

ט גאניזאציאנסpא טוט מאן ^י  אין א
̂ y צטעyצ די זײט םטײט .קאנע?טי?ומ

 yשידענpפא די צװישען מאנאטען, yציכ
 אינ־ גטyמpגא צײדיס pyp אין צװײג^

p o d h' םון װיחןונג די און pyp אגי^אצײל 
צאי־פ צײדיס די ײכטpדערג אויף האט  ט̂י
 הײוחח גייו פון שנײדער ײשאןpyאצט און
s ד.pטפאpהא און

d די י p>>pqd םון D 'P '^  >p •טײצארם 
א/־ פוצען ayp האט דטyשט די איז  ״
 אר^ײט^־איגאגײ yאצ םון סמענט״pדא

^y און ןyזאציאג oyp^ rm פו זן םארא־ײ 
 סיטםאטיג די ד.pטםאpהא און ד\יװען נױ

 א־ז פוכ*י?ים םyמיינyאצג ayp םון אפ׳צו
 היײ נױ אין און םטרײקער 'P מיט אויך

ya| ד,א אין װיpטםאpצ גאנץ ד,אי'זyבy־ 
d. די מיט דיג p " pd d

 אײדיעס די אויך דאם האםען, םיר
ױ םון םpטײצא  דpטםאpהא און חײווען נ
ס געװינעז װעצען ^םטרײק  זיך און זײע

צאגע• די םארבעסערען

עלעדננער פרעױדענם
.יארה נױ אין צוריס

«
oyp ט27 דעם #שבתyס ןyםטעמבy,ר 

ט ?ומט ענ ד ^י פ 'Pזינגyשצ . p w  py םון 
ײן  ?אוסט. םאסיםי? צום p־טוDyזיעג ז

pypipn שצyזינגo y ii py זיכ אונזjypn py• 
vo געז ‘u אינט זײן םון ניי^פypyסאנטער 

p״yt איז v q '" h v w מקומות; py װעט 
 ל*ס*ל די פון גרוםען ;y^yP3 אודאי אונז

 שאנאל,yנpyאינט pאונזע םון .ױניאנס
: ^py y אוים׳ן האט m i .באזזכם

i םון םיה y ^ . , o ' ' t  p ynw איחם 
pyn iK ^ ^ג א ײז צו הבא בחך ה  אג״ ז
 באנײטער זײן םון אנםאנג צום ?ומען,

y ^ײטpטיגyט ^ y ii שםא אויך נאך איזpp 
 אין און איסט pyp אין אונז *י1 נויטיג

pyp .ט ם ע װ ^ מי
 pyזינגyשצ נטypזיyפר אז איצםער,

 מאכטyג גצײך װ^עז rivoipy: איז
jypyn אראגזשמעגטס y fipy t oyp p m־} 

'ly ^ p n y םון םיטינג pyt:w משענעראצ 
ivw pytpy ^װ באארyצכyג האט רyזאצט 

 פרyםטyס ןyטbyp lypypp 15 ןyהאצטyאפג
 דpדו ןypװאyג גטyצyאםג איז און בער
 ?אוסט. פאסיפי? צום טור ר׳סyזינגyשצ
y רyנעקסט pyp אין ^ o 'm םון pyp 
ט׳pכטיגyרy״ג p ,ײ sd  jy5yii ,^באריכט 
 חאצ־yאפג טyװ מיטינג pyp װאו און זyװ

jy p y ii iyo װ אויףyצכyז tHKP Dy •אױם־ 
jypya lyo^ya םראג װיכטיגע גאנץhpd y־ 

^ nyp אין גען p צ y o w ’ n i ^ ט נ  אי
ױניאן. שאנאצyנ

 נטypזיyפר טyװ מיטינג oyp אויןי
 באריכט^ צו .סך א ןy.אבp רyזינגyשצ

Dyp \ v m צושטאנp פון ypyu iK •צא 
 בא• pyp און צאנד/ גאנצען ׳ןpyאיב קאצס

pװ יכטyזיכ טyאינטע אן זײן רyp•סאנ 
pyD־.

אינהאלט־-םארצײכנים
.37 נומער ״גערעכטיגקײט׳/

ט ~ . ב. נ• — ײאר די .2 זײ
ם ײ  וזײמבו דער אין אזןגע איצטיגע די .3 ז

צ. — 25 ל#קאל מגיאז דרעסמאכער און
מײן. ש ^ םינ

y^ די .4 זײט r n באװע־ סאאיעראשיװע 
 םיטינג דער סטאצינסקי. אהח — גוגג
̂ינט פון p דזשן ^ n קלאוקםא• דער פון
^ צ• — ױגיאז כער אנג  צ

 עקזעקוטױן/ פון מיפןיגגען צװײ .5 זײט
ץ. י• — 25 לאקאל פון באארד צ א ה ^  , ש

 פאר׳ן װײסנדאזעיער די פון ^וויטירונגען
גח־ א — פאנ,*. דאלאר טויזענד 100  ̂ל

 .py^yp ר(ש. — pyawopyfcn די צו טובח
א. — פילאדעלפיא פון ברױולאך .0 זײט

PPאפy.׳ ארביים עדױקײשאנאל װע ן אי
.9 לאקאלי •

 pפא באװעגונג יוניאז טרײד די .7 זײט
 קאג־ סאציאליםטישע די פון געריבט דעם

 די צאנג. ה. — אזיקאגא. אין װענ*אנס
װא^זיגג־ אין לאבאראטארי עקספערימענט

 ב.pםאpגאצ מערי רר. — מ»ן
 JKPP טאמאס — קו״ דער .8 זײט

ײ באנ• בדאבען pyryrrpi?̂? באסטאנער .9 5ז
•p צ• — קעטעז

 נאטיץ־ניכעלו רעדאקטאי׳ם םון .10 זײט
 דעם געגעז אפענסיװע גענןזראל די .11 זײט

 pאיח האט .pSyr'1 א. -f טראםט אזטאל
(פעליע• רעװאלוציע? א געזעחן אפשר

 װאחצינער.^ א. — טאן) ״
 pyp — װעלט טעאטער דער אין .12 זײט

, ר.yיטיקPtר
^ •p •PP — נוראים ימים .13 זײט  צ

 ״פרײע דער פון ױבירעא־ום יאהריגער 20
 אזטיםע״\ ארבײטער ,

 — (עיצעהלוגג קאנטרי רײזעל׳ס .14 זײמ
— (געדיכט) גביא ז־ער שמואצזאהן. מ.
םיצװערמאז• מ־
 צױגיסטיאזעד דער פון הבל סך .15 זײט

גא«נץ. א• — שיקאגא אין קא:װענ??אן
 בקינ״ P'ppyn y?«P ®רויען־װעלם* די

pyp.
 , ^םועםען.- קורצע .16 זײט
 בידגאר. א ווערעז מ׳דארן״ וםpװא .17 זײט
 מדײערג%?סענטס. — 10 און 18 זyזײט
20 זײט

I*

 קלאופ־ דער ®יז לעבעז דעם אוים .2)
 ?•mpD ♦ח•— א4*יק* אין ױגיאן כעד־

 מם •ון סענמלמצנט דעם ײעגען 4םא
Jafyvru* לאם אין סמרײק קלאוקמאבמר
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