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פערלאנג לעצטער מײן
 1915 נאװעמבער, ־טעז18 דעם צעל זיין אין (נע^ריבעז

הינריכטונג׳) זײן ערב

 &נעל, אוז צײכט צואה מייז כ׳מאך
 זעא. מײן בײ פרוטה הײן האב איזי וױיא

 — נעװייז דאם קרובים פון אומזיסט
׳טטייז״. בעװעגאאז א נאהעט ״ם׳איז

 געלןענט, כ׳װא^ט װען א קערפערי מייז
— םארברענט איהם גאנצען אין איױ װא^ט

זא^ טראגען װינטעא פרעה^יד א
 טהאא. בעב^ומטען א איז ׳עטויב מייז
 יצייכט׳ שוין קט5װע װאם ום,5ב א דארט װעט

 םיצייכט. אויפבאיהען דאן צוריק
 װיא. איך װאם ^עצטע דאם איז דאם

ג?יק. אייר װינ׳פ איך — אדיע
היאא. דשאו

ערװאכט
הי?א. חטאו פוז

 ׳טק^אפעז! איהר ארבייטער, איהר אױױ,
 אייער איז האט איהר זעהט,

 בעשאפעז, זיר פאראזיטעז
 ׳טאו*. װי אייד טרייבעז זײ אוז

 אונטערטהענינ קניעז איהר װיאט
 טויט? צום ביז װיגעא דעם םוז

 קעניג׳ אייער הונגער״ דער הייםט
ברויט? שטיקעא א פאר שקיצאםעז

כאהר:
שק^אםעז. הונגעריגע איהר ערװאכט,

װאםעז. די האנד איז נעהמט םרייהײט פאר
— בע׳עאםעז ט5װע נייע א װעט איהר

5



מאכט. אייער איז ױניאז איז
שמאכטען. הוננער פרז הינדער^עך די

׳ט^אכטעז. די איז םא^עז מי^יאנען
— אכטעז ניט נעזעץ קייז װעאעז מיר

׳ט^אכט. ^עצטע די ם׳איז
 צוזאמעז, צונוירי נאר זיר רעדם

 שטעהז׳ ביצייבען באהנעז װעצען
 ים׳עז װייטע די אױן* ׳עיםען

געהז צו אויפהערעז װע^עז
 דרעהעז״ זיד־ typ װאם ראד, יעדעם

< און םאברי? ?אהאענגרוב,  מ
— ארמעען אוז ם^אטען גרויםע

שטיצ םערגאיװערט ׳טטעהן ב^ייבט ין5א

כאהר:
ז.־װ. א. עחואכט

 םרויעז, מענער, ױניאז״ די איז
ז״ט, ביי זײט ?אמעראדען,

 ׳עאויען דעם םערטיאיגען צו
 ײט.5 ארבײטם א^ע פיז פיינד

 םא^עז׳ מעז מוז אבגעזונדערט
איז. ױניאן די מאכט אונזער

א^ע״ םאר איינער און איינעם םאר ע5א״
דעװיז. ארבייטער׳ם דעם איז

כאהר:
װ. ז. א. ערװאכט

 שהאאםעז! איהר ארבייטער, איהר אויױ,
 שװערד! ׳טארםען דעם האנד איז נעהמט
 װאםען מיט מעכטיגע, איהר נעהמט,

 ערד! דער אויף נאר אםט1׳ג איהר װאם
 םעהאעז״ ניט ברויט קייז װעט ?יינעם

נעצט. םון מאכט די װעט שטירצעז
 שװעאעז װעט םאהן רויטע די װעז
ארבײטס־װעאם. םרײער דער אין

כאהר:
װ. ז. א. ערװאכט
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ברעכען מיר

 באוט׳ מיט םערנאםעז צארעז, פון אויגעז די
 מוטה מיט אח קראםט מיט ש^אגעז זײ הערצער די

 װאנד געמױערטער הויכער, ב׳א ׳טטעהז מיר
 — האנד איז ^אמעז אוז אייזענס איז האמערם מיט

ברעכעז! מיר ברעכען, מיר
 דיק נאר און פעםט גאר געמױערט איז װאנד די

 גיציק׳ צום ^עבען, צום װעגעז די אונז פערצאמט
 מאכט זי אוז שייז׳ איכטיגע די אונז םערשטעאט

 — נאכט, טרויערינע א אונז טאג פרעה?יכעז םוז
ברעכען! מיר ברעכעז, מיר

 אראב װעז װאנד ׳עטיינערנער דער פון פא?ט און
 — קאפ אין װעטעז .טרעםט — ציגעא א צו ׳עטייז, א

׳שרעק׳ אהן גאר שטעהז דאױ באייבעז איבערינע די
 אװעק ניט ^ויפט מעז װייטער״ ארבייטעז און

ברעכעז! מיר ברעכעז׳ מיר
 שװער! איז ארבייט די דויערען. דארף ארבײט די

 אהער! א?ע קומט ברידער, זיר, םערזאמע^ט
 האנד׳ זייז םעםטער צואעגעז יעדער זאא
 װאנד ריזיגע די הויבע, די װע^ען מיר

צוברעכעז!... צוברעכעז,
ר. א.



מוײזיױט־מגדאמן זײנען מיר
מארש). ארבײטער (אן

 פרײהײטם־םאאדאטעז. עהראיכע װי
 הריענ׳ ברענענדעז און ^יעבע מיט ציהעז מיר
 — טהאטעז ?רעפטיגע אונזערע פון

זיעג דעם שטערעז 5זא װאם מאכט, אזא ניטא

 םײער. איז דרײםטער זיד װארםען און
 פאהן הײציגע די העכער נאזי ה״בען מיר
 טרייער״ נאך זאכע דער ײבען5ב מיר

שפיאז!.. א אונז ארט װאס שונא! א אונז ארט װאם

 סא^דאטען. בראװע װי קומען און
 גװאאד׳ פון הערשאםט די צושטערען קומעז מיר
 זאטען... דער אויף» שרעק א װארגעז און
״האאט!״ מעכטיגעז דעם זאגעז מיר הומעז נון

 פ^יגעז. װי געריבעז, געטראטען,
 טױט׳ צום געמאטערט רײכער דער אונז האט עס
 נעשװיגעז. גערף^דיג און שטי? און

נויט׳ די געטראטען דורות דורד האבעז מיר

 םא^דאטעז. בראװע װי הומעז מיר
 נאכט, די פערװאנדאען זונענשייז אין קומען מיר

 — הארמאטען געגעז מיר מארשירען
מאכט, מיט בע^אדעז אמת מיט בעגײםטערט

 בעםרײעז. ?נעכטשאםט פון סענשהייט די
 װעה׳ איהר פון װעאט די באפרײען ?ומען מיר
 — רייהעז די איז פעםט גאגץ שטעהן אח
םרײהייטם־ארטעע אין סאא־אטעז זײנעז מיר

ם י ר א ד. < ע ם נ ע ז א ר מ
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לי־טל פרענק צו
).1917 אויגוםט, ־טען1 ךעם (גע^ינטשט

 ל'&לל\ פרענה געדענהעז, דיך עז5וועי מיר
< מאכען שטימע דײז געיןענט ניט האבען זײ ט  ש

 נאנצעז׳ איז זי דערװארגעז זײ האבען
 שטיא זייז נעװא^ט ניט האט הארץ דײז װײא און

 גאנצע;; איז אבגעשטע^ט עם זײ האבען
 געפ^אםעז, ניט קיינמא^ רוהיג האט ב?וט דײז 5װיי אוז

אױםגעגאםעז! עם זיי האבעז
 ״?יט^! פרענק געדענקעז, דיך װע^ען מיר
״  געקומעז טאג העיצען אין ניט זײנען ז
 װע^ט׳ דיעזער איז אז געװארענט, דיד אוז

 פרײהייט, דער פאר זיכער איצט געטאכט װערט װאם
 דיר. פאר ניטא זיכערהײט קײז זגאר אי

״ זײנען געלןומע! נאכט פון פינםטערניש איז  ז
 בעפא^ען זײ זיינעז דיזי הונד א װי אח
אװעקגעש^עפט. דיךי אוז



 ליטלל! פרענרן געדענקעז, דיר װעלעז מיר
 — צײטונגען די זאגעז — װײםט מען װײט װי

 געגעבען״ ניט אפיאו געשרײ 1אײ קייז ער ״האט
 דו! ניט געװים, געװים,

 װײםער הא^ב אוז הא^ב־אינדיאנער דו א,
 אײ־דאבעלױ־דאבעלױ, גאנצער א און

 שטארבען גיכער װאלםטו מאל טויזענד צעהן
 טהאז זיפץ א מאל אײנציג איי! איידער

 קענען זאאעז זײ אום ייטהאז, געשר א אדער
פרעהען. זיד טויט דייז מיט
 ליטלל! פרענ? געדעגקען, דיך װעלען מיר

 װעלט די ם׳װעט װי דעם, נאף לאע־לאנג
 ארבײטער! דעם פאר זיכער זיין

 נאמע! דיין מיר װעלעז װידערהא^עז שטענדיג
 אונז. פאר ביזטו געשטארבעז אז געדענקען׳ אוז
 געםאיצען, הענד דיינע םח איז װאם פאהז, רויטע די

 איצט. טראגען װעלען איהר הענד מי^יאנען
 געלעמפפט האםט דו װאס פאר דאס, אוז

 אויםגעקעמפםט! װערען מ^יאנען פון װעט
 זע^נער בראװער דו א, ל^לל\ פרענק א,

 ארמעע׳ רויטער דער דערגרויםער, םון
געדענקעז! אײביג נעדענקע!, מיר װעלעז דיר

ראםטל. פיליפ
*

םארװערטם
 אויםרוף, דער הייםט פארװערטם! פארװערטם!

 בעשמיקט! םאהן אונזער װעלכער
 משא, יעדעז גענען םארװערטם

דריהט! מענשהײט די נאך װעלכע
 זאל ערד אונזער אױף אז פארװערטם,

 שטעהן! םרײהייטם־טורם דער ץ5שט»
 בערגעל אוז בארג אויח אז םארװערטם,

װעה׳ן! םרײהייט םרז םאהז די זאל
בעטריגער, דעם מיט ד׳רום נידער
שמידט, קײטעז אין נײםט דעם װאם
נלויבעז ב^ינדען פון גיפט דאם װאם
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גיט, הערצער װנגע די אין
 פרײהייט פון פונדאמענט םדעם װא

 צושטערט, צוגראבט, אומעטום
 גז־עדז, םערשפרעכענדיג װאם

ערד! די פא?ק ב״ם צו גנב׳עט
 ?ייכטעז, הער^יד אונז נײםט דער זאצ
 שטראה?, זייז 5זא בעצעבען אלז
 םאחוערטם־שטרעבעז םרײנע דא אוז
קער5פע די האם פינםט׳רער דער 5זא

 פ״נד! די װי צושיידעז נישט
 מענשען יעדען איז גערז מעז זא^

 םריינד! א אוז ברודער א זעהז
רױבער׳ בייזען דעם מיט ניעדער

 נויט, פוז מאכט גארנישט זיך װאם
 זיר, באדט ^ײדיג־געהז א װאם

 ברויט, דאם ארבײטער בײם רויבט
פאיצאצען מראמארנע אי! װאם
 זייד׳ פון זיױ קישענס אויו» וױגט
עז אוירי װען  <?עכער. און שטרײ הוי̂׳

 ארבײטם־^ײט! די זיך װא^נערעז
שק^אפען, לןײן ניט מענער, פרײע
 שטיק! א נאר םחורה ניט אויד

 רעכטעז׳ ג^ייכע ם^יכטען, גאײכע
̂יק! און טייצ א קומט יעדען  ג־י
 קעמפפע! טיר װאס פאר ציעא דער דאם
 עררייכט, עם האבען מיר ביז
 קנעכטשאפט צושמעטערטער דער פוז ביז

?ײכט! פרײהײט םוז זוז די שטא?*ן
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געזאנג מאי
 צוטראטעז, באומען באיהענרע מײנע האט איהר

צװעט׳ הער^יכען מיין פערניכטעט
 שעהנהײט הערציכער אח םערבאטעז מיר האט איהר

שטעדט. אייערע איז װײזען זיך
 רויר םוז װא^קענם פינםטערע אונטער ^עבט איהר

םאבריה׳ פוז רויש שטענדיגעז איז
 רייכקייט, הימיצישער אין שװעבען ניט מיר זעהט איהר

םריה^ינג־מוזיק. מיין ניט הערט איהר
 װערעז דא געמיטהער שװערע אייערע אוז

בלײ. מיט מ^אדעז שװערער נאר
 פערשװאונדען ^אננזאם װערען מוחות אײערע םוז

מאי... פוז זכרונות זיםע די
 םערניכטען גאנצעז איז ?אזעז ניט איד וױיצ דאוי

פראכט, און שעהנהײט הער^יכע מײן
 חלומות אין א״ך צו װייזען כאטש זיר װיא איר

נאכט... יכער5פריעד און שטי^ער םון
 נביא א װי אײך צו אנטפלעהעז זיר וױא איד

ש?אף, פעראומערטעז אייער איז
 פר״הײט צו װעגען בליהענדע די ^עהרנען אײר

סוף. םוז אנהויב דעם ווייזעז אייר
 כמארע׳ שרעק^יכער אין בעװײזעז זיר װיצ איף

שטראהא; ב^יצענדען װיטהענדעז, אין
 דעריצאנגעז זא^ איך װען ערשראקען, ניט װערט דאך

קנאצ... דאנערנדעז מיין מא^ א״ן מיט
 קעז׳5װא פינסטערע די נור צורײםט דונער דער

באיי געפרוירענע װי הענגט װאם
 שעהנהייט, הימאישע מײז דערזעהז װעט איהר און

מאי... פוז םרייהייט אמת׳ע די
רויזענבאאט. ה.
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ליבקנעכט קארל פון אנדענקען צום
אמי. סאװינגטאז םה

 םאהז: רויטע די האאטענדיג ערמארדערט, דיר האבען זײ און
 געטהאז! שיידעמאנם האבען האט, געװאגט ניט קײזער דער װאס

 םערראט. שװארצערען א פון ניט איצט ביז װײם געשיכטע די
טהאט! געמיינםטע די עם איז א?ע םון געמײנהײטעז פון

̂יז*■) פון בעסטיע דער פוז שקיצאפעז עקע^האפטע איהר א,  בער
בעסטע דייטש^אנד׳ם פאר קברים געגראבען האט װאם איהר,

זיהז.
מערדער איהר—איהר? רעדעז? ״טערראר״ װעגעז װאגט איהר

געמײז״ הא?ט
רייז• געװעזעז ניט קיינמא? זיינען הערצער אייערע װאם איהר,

 דיר! אויח אצינד איגט ק^ה ם׳ארא דײטשאאנד, דייטש^אנד,
 דיר! איבער הערשעז קיז׳ם פעררעטער, דיד רעגירעז עם
 מוזיה׳ אוז דענקער פון אוז דיכטער פון פאטער^אנד, דו א,

װעאט אונזער ש?וויםען צושטערעז, דעז םרײהײט די װעםט
צוריק?

ל• י ר פ ט ר
איהם האט טויט דער ניטא. איז טרייע די םון טרייםטער דער

םערװיגט.
אײביגעז דעם שצאףו דעם איז םפארטאסעז די םוז קאפיטאז דער

יגט.5 איצט
ש^אנגענדיגער דער פוז און איצט ער איז שק^אפען די פוז װייט

— פרעם,
 מת. נרויסער דו אייז, דיך םאוזן רויטער דער אין עז5װיק מיר

העמפפער! איהר איהר, אח פריינד! מענשען גע^יעבטער אדיע,
אכט,5ש דער צו

 הײנטנאכט! ארוים מארשירט עה װי טויט״, אדער ״פרײהײט צו
 ט5פא קנעכטשאפט די ביז זא^ קאמפן* דער אנהא^טעז אח
שטראה^ט. פעאקער ע5א איבער םרײהײט םון זוז די ביז און

 געמײנט װערט בער^ין, פוז בעםטיע די נאמעז ')*אונטער׳ן
צװייטער. דער װי^העאם
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פערגאנגענהײט דער פון שטימע א
 רוים׳) א^טען אין אױפשטאנד ספארטאקום דעם פון געשיכטע (די

ראהרבאד גוםטאװ םוז

 אכט׳5ש דער צו װידער אונז רופט הארז דער *
 טויט׳ צום אנדערע פאר זיעג, צום דאם איז 5ט״ פאר
 וט5ב נאד ^וםט די בעפרידיגעז צו אויד
 צושפרייט. רוים םון רן?אם הערשענדיגען אין איז װאם
 םיה שטעהז ארענעס די איז
 צושטע^ט: מיר זײנען רייהעז אין
 אז. מוםקו^עז די זיך ציהעז עם הארץ, דאם ק^אפט עם
קװע^ט. אוז פרײד מיט פו^ איז ארום ם׳פא^ק און
פא^עז׳ מיר קעמפפען מיר װי זעהז פארזאמע^ט זיוי האבען זײ
 דייןנעכט. זיד װים׳קוי^עז זעהז צו דא פארזאמעיצט זיף האבען זײ

 האבעז בעש^אםען מיר װאם טאג, דער איז אבער היינט
 רעכט. אונזער אדער געװינעז, טויט דעם

 װאפעז״ מיט מיר זײנעז געװעזען געאיבט
 םפארטאהום, געװען איז שטארקערע א^ע םון און

 ם׳װארט׳ זאגעז איצט געדארפט האט װאם
צו אדער פרײהײט דער צו פיהרעז אונז געדארפט האט װאם

מויט. דעם
הײטעז אויוי הינד װי מיר, זיינעז געשטאנעז

רויט׳ װאםען אונזערע פארבעז קענעז צו געװארט, אונגעדו^ט מיט
 פאטריציער. די פוז ם׳נ&ייש שנײדען פענעז צו

 װענד די אויף גאייך און געקומעז םיגנא? דער ם׳איז
 מיר זײנעז ארויפגעשפחנגען

 פארטריבעז. גאײרי חיצ צענזאר׳ם האבען מיר
 ארמײ״ נעדועענע די און
 אונז׳ באפא^עז םאיז װא
 שטאנד אים געװעז ניט איז

 מאן. צו מאז קעטפפען צו אונז מיט
 טאנ׳ יענעם זײנען געפאיצען זײ פוז פיע^ אה

ד.5םע אפענעם צום מיר זײנעז צוגעקומעז אײדער נאד
 שקי^אפען אויםצו^ערנעז הערשער! זיוי היט א,
פאנצער! און שװערד געברויכען צו װי
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העלדען פאלשע און װאהרע
פיאאזאפעז, רעדנער, שרײבער,

 — צװעק הײאיגעז גרויסעז דעם םיר
 מענשעז׳ א^ע בעםר״ען צו

זעק. גאנצע װערטער שיסען
 װערטער מיט אויד האנד^ען מאנכע

 — װע׳צט דער זײ םערקױפעז אוז
 אפ^אדיםמענטעז םיר איינער

גע^ד. פיר אנדערער דער און
 העם5פא דעם זאהז װאהרער דער דאד
 שװערד״ צום גרײםט ער — װארט צום ניט
 שר^אםען ברידער זײנע פיר און

הע^ד! א װי מוטהיג ער פפט קעמ
 מאנומענטעז׳ קייז זוכט ער אוז

 ערפאיצג; פערזענאיכער קייז
 — ב^וטעט און ער ?ײדעט גערז

^ דאס םיר א^עם א^עם, א ם
 שטײנער. איהם אין װארםען םײנדע

 נאר; זאטער דער <אכט איהם םוז
 פארװערטם אימער געהט הע?ד דער דאך

— געפאהר אין פארװערטם אימער
 פרײהײטם־פאהנע׳ די האנד זײן אין
 העױן װארעמעם א ברוםט זייז איז
 מענשעךאיעבע׳ ריינע מיט פוא
{!,׳טמער און האם טיעפען מיט פו?
 שטורם׳ איז נאכט שװארצער דער איז
 זאנענשטראהצ, שעהנער א װי

 1אויגע זיינע פאר שיינט אוז ב^יצט
אידעאא... געאיעבטער ז״ז

 מענשהײט דער פאר ער שטארבט רןעמפםענד
״ן אוז  — ײז5א באייבט קבר ז

ב^ומעז׳ שיינע אהנע ײז5אי בלייבט
מראמאר־שטיין... רײכעז א אהז

* * *
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 צײטעז׳ די ׳טויז קומט עם דאןי
. װעלט דער פאלק פר״ע דאם װען

 װאהרעז איהרען אונשטערבליד מאכט
 מענשעךהעלד״.. זעאבםטבעװאוםטעז

 העיצדען פאלשע אלע פון און
 פאלט׳ מאםקע די געזיכט םון
שװארצע׳ זײער צייגעז זײ אוז

.....געשטאלט העם^יכע זײער
 ניעדער שטירצען שאנדע מיט ראן
 םיגמעעז׳ שמוציגע אלע

סעמפפער װאהרער דער לעבט עװיג
, אידעען! הײאינע די פיר

טדטלשטאט. ד.
s s

געדולד שקלאפען די
 געדולד׳ פארפלוכטע די געדולד, די אה,
 ארבייטער־מאםען! די פון שקלאפעךגעדולד די
 שולד די איז אלייז זי אלײן, נאר זי

 האםעז. זיי װאם די, קארמענען זײ װאס דערםון,
 הענד די געבונדעז האלט געדולד, די זי,
 פערשאפעז מענשהײט דער קענעז װאם טענער, פון

 ווענד׳ םיער יעדע צוױשען פרײד און פריעדען
 װאפעז• אהן געזיכערט פריעדעז אײביגעז א׳ז
 דעםפאט דעם מוטה אײן גיט געדולד, די זי,
 העלדעזז עדעלםטע די שטיקעז צו װערגען, צו
 שאםאט׳ צום פיהרט װאם טרע^על, דעם האלט זי

ע די קומעז װעלכע ז״, פאר מעלדעז. צײט נ״
טראהז׳ א םצעפטער, א טיראנען גיט זי

שרהת; די — הערשען אוז פעללןער די פאלגעז לאזט
 רעליגיאז׳ פון טאכטער די זי, — זי
 צחת• און חשך פון קנעכטשאפט, פון מוטער די
 שולד׳ דעם איז א^ײן האט געדולד, די זי,

 געקאסעז: שטארבעז און םערבלוטעז םמענשעז װא
— געדולד׳ םערפלוכטע די געדולד, די זי,
ארבײטער־מאםעז. די פון שקלאפעךגעדולד די

ױמטשטװםפי• מארים
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גלאקען שטורם די
 קאינגעז, רוישען, גצאקען, שטורם די
 אױף; מונטער װאכעז שקלאפען די

 פלאטערט, פאהנע רויטע די און
 םוף! א נעהמט הערשאםט םוז און

 רוםט: זי װי מעכטיג און שטארל
 ריעזען־שטימע א הער איד אוז

 לעבען* און ליכט םרײהייט, און ״רעכט
לופט. ריינע די שפאלט זי אוז

 הונגער, און דארשט געליטעז ״גענוג
 בלוט... און שװיים פערגאסעז גענרג
 — מענשעךמערדער געפאשעט גענוג
קנוט״... מיט׳ז בעצאהלען װאם
 ריזענ־מאכט! א״ער םאיז גרוי

 פעראײניגט, קעמפפט צוזאמען, קעמפפט
 פעםטער! שטארלעה העלדעז איהר קעמפפט

שלאכט!.. דיעזע איהר געװינט דאז
אדלטר. י.

פריהלינג דער און שלןלאפעז די
טשאפליז• ראלה פוז

 דרעהט, און דרעהט זיר ראד יערע א״ביג דא
 ביהנעז. װי טאג גאנצעז דעם ארבייטעז שקלאםען רי

 געפינעז ערד דער אויױ ערגעױ קוים װעט איהר
 פרייד. אהן און טרויטען אהז די, װי מענשעז

 קלאנג׳ אנדער קײז בילד, אנדער הייז
 געפינען. צו װעז האפנונג^רוה לייז

 געזאנג, אײנציגען דעם דא שאםען רעדער די
 ביהנעז. װי טאנ גאנצעז א ארבײטעז שקלאפעז די

 װעהט וױנטעל פריהלינגם א שקלאו*, דער דערםיהלט
לעבעז, נייעם ער ברענגט דאם מאי, דער רופט דאם

גליל און פרײד
 —בליק בייזען א זיד אויױ שקלאףו דער דערםיהלט

דרעהט. און דרעהט זיך יטד״ראד שנעלןזי און
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זײםט דו און אקערסט די און
 זײםט דו אוז אלןערםט, דו און
 נעהםט ת און םיטערםט, דו' אוז
 — שפינםט דו און האמערםט, דו און

 פארריענסט. דו װאם פא^ק, טײז זאג,
 נאכט׳ און טאג װעבשטוהא ד״ן װעבםט

 שאכט׳ דער םון אײזעז אונז גראבםט
 אריין׳ אונז שעפע די בריינגםט

 װייז. מיט אוז תבואה מיט פױצ
 געגרייט? טיש ן י י ד איז װאו — נאר
 י^ײד? ױם־טוב ן י י ד איז װאו נאר
 שװערט? שארפעם ן י י ד איז װאו — נאר

 באשערט? דיר איז גיציק װע^בעם
 שיעור, א אהז אוצרות אונז שאםט

 דיר, םאר ניט נאר א^עםדינג,
 נויט אין האםטו זיך פאר און

 יןייט... שװערע א געשמידט נאר
 אויםגעװאכט, ארבײט׳ דער מאז
 מאכט! גרויםע ד״ז דערקען אח

 װיא׳ נאר האנד שטארהע דײן װען
שטי?!... רעדער איצע שטעהן

הטרװטג. גטארג

דור ױנגען צום
 אעבעז: איז װאם ׳צערעז, און קום
 האםען; צו װי ^ערען״ אדז קום
 ?יידעז: מענשע; װי זעה, און קום
 מאםעז. די פוז זיםצעז די הער

 װיאםטו׳ פרײהײט ,אױב כינד ?יעבעם
 װאונש: דײז אויד איז גאײז אויב און

 רײהעז׳ אונזערע אין אױןי זיןי שטעא
 אונז! מיט העמפפען קום איעבםטער, קום,

 שטורם אוז קאמפף דורןי נור אז װײז,
 ג^יק; אוז רוה צו װעג דער יגט5

 פארבײגעהז, װאס יאהרעז, די און
צוריק. מעהר ניט שויז קומען

דימטנשטײז. דוד
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מאכט איז ױניאן
הילל. דזשאו פוז

שקלאםעריי? לויז םוז בעםרייעז זיך װילםט דו
 ױניאז גרויםע א״ן די איז אז זיר־ שלים קום׳ דא!

פרײ? זיין הונגער און עלענד םון װילםטו און
 טהאן. מוזםטו מאז א װי ם^יכט דײז

: ר א כ
מאכט! א ם׳איז מאכט! א ם׳איז
פערבאנד, ארבײטער גרויםער אייז
האנד, איז האנד שטעהז מיר װעז
מאכט! איז דאם מאכט! איז דאם
לאנד יעדעם בעהערשעז און
ן îײ א איז א י נ אומשטאנד. ױ

טרוים אין פאלאצעז גךעדז׳ם האבעז װ״לםט
 פלויט? א הינטער ערגעץ נויט איז לעבען און

 רוים ענדלאזען איז םליהעז צו םליגלעז װילםט
 געקלײדט? שמאטעם מיט אומגעהז אוז

: ר א כ
װ. ז. א. מאכט! א ס׳איז
 איבערזאט, לאנג שויז ביזט ^אם״ דעם פוז ״בלוט מיט

 ז, א י נ ו י ז ײ א די איז «ז זיר שליס קום, טא
 געהאט, גערן נאװינע א פאר פלייש װאלםט

 מאז. א װי םליכט דײן טהו קום, טא
: ר א כ
װ. ז. א. מאכטי א ם׳איז

העלר? געדונגענעם פון םויםט דעם נאוי בענסםט דו
פעראכט. יוניאנעז טראכט, ניט אײנהײט םוז

װעלט? זינדיגער דער איז םעריצאנג קייז האםט דו
 מאכט. םינםטערער דער צו זיס שמײכעל

: ר א כ
װ. ז. א. מאכט! א ם׳איז

 ?אנד, נאהענטען אוז וױיטען םוז שקלאף, לוין קום
,1 א י נ ו י ז י י א די אין אן זיןי שלים קום, איצט

 האנד, מעכטעער אייז מיט רעכט דייז געװינעז צו
 טהאז. מוזםטו מאז א װי םליכט דייז

ה א כ
װ. ז. א. מאכט! א ם׳איז
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ליעד פריזאן װ. װ. א. די

טשאפליז. ראלח פוז

 שיין זונעז ק״ז צומאל קומט עם
 ארייז: תפיםה אונזער אין

 הענד און פים די אויױ קייטען מיט
װענד. תםיםה אונטער שמאכטעז מיר

כאהר:
 שיעור׳ א אהז אונז שטיקעז מעז מעג און

 טיר, תפיםה די שטארק װי זיין מעג
 — פערשטעלט װי זײן װעג אונזער מעג

װעלט. די מיר װעלעז בעהערשען

 געמאכט, לויז מעז האט בלוט־הינד די
 נאכט׳ אדז טאג אונז יאגט מאב לינטש דער

 נעץ איהר שפרייט מאה שװארצע די
געזעץ. און שװערדעז ביר,סעז, מיט

 ניט, דא אונז מיט זיצט װאם איהר, א,
 געשמידט׳ אט־ערשװאו זיצעז װאם

 װײט׳ און נאהענט דער םון רעבעלם! א,
צײט, די זיד נעהענטערט עם בראװ! זייט

 טויט׳ שױז לאנג זײנען װאם די, בײ
 רויט׳ בלוטעז װי איז װאם םלאג, בײם
 געטרײ זיין צו אײד שװערעז מיר
פרײ. װערען װעלען איצע ביז

 הערעז׳ זיר לאזט פרײהײט םון שטים די
שטערעז׳ די פון אזש גרייכט שטימע איהר

בעפעהל, איהר איז שטארק שטורמיג און
צעל. אונזער איז דא אויד גרײכט זי

.1917 ,5 מארטש דזשייל׳ ?אונטי קוק ,28 נומער םעל
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װעלט נײע א וױל שאפען װער
שאר. לואי פרז

 װעלט? נייע א װיל שאפען װער
 פערשפרייטעז? װיל םרײהײט װער
 קעלט? אוז נויט לײדען ניט וױ׳צ װער
 קײטעז? ק״ן מעהר טראגען ניט

 םרײד מיט זיין זאל װעלט די װיל װער
 פערלאפען? בלוט מיט ניט און

 גר״ט קעמפםעז צום זאל הומעז דער
װאװען! פיער מיט אלעח איז

װ.) װ. ^___________________

!געדענקט
דזשאדרזש. הטריםאז פוז

 — מיר רוםען תםיםה םון אייר צו
 לײט׳ ױניאן הונדערט צװיי

 קאפיטאל, אונז האט םעראורטיילט
 ארבײטס־שטרײט. אונזער פאר

כאהר:
 שיקאגא םון תםיםוו איז

 רוה׳ די גערויבט אונז מען האט
 אויפהער אן אהז האיעז מיר װײיצ

 ױניאז) ביג (װאז ױ. ב. א. די אגיטירט
 טרעםעז טעז קען דא אונז צװישען

 איבעראל, פון ארבײטער
 שמאכטען אוז דא זיצען װעלכע

 אידעאל. מענשהײטם דעם פאר
 שרעסעז׳ ניט זאר ק״ז װעט קײנעם
 םרייד׳ טיט קלאפט הארץ יעדענם

 קעטפםען, tlאמפp זײז װיצ װאם דער
 געגרײט. זײן אלעם אוי^ מוז
 םוח צום ביז — שװערען מיר אוז

 געטריי, מיר װעלעז בל״בען
 מענשען ארב״טם אלע איהר העלפט
פריי. מאכעז צו װעלט די העלפט

pip 1917 טעז,18 אקטאבער דזשייל, ?אונטי.
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פאלק צום געזאנג א
 ביזט דו װאם ק,5פא אוגעז׳ דיינע אויוי הויב

ארעם, אוז ע^ענד אזוי
מערב׳ אוז מזרח צו אוינעז ד״נע אויר הויב

דרום און צפח צו
זעה און אוצרות׳ געזאמע^טע די זעה אוז

 פירות די ארבײט דייז םון
פוז רייכטהום געבאיבענעם דעם זעה אח

דורות געװעזענע פריהער
ים אום׳ן זעה און אויגעז דײנע אויח הויב

שיפען, גע^אדענע די
רויר דעם װעיצדער דונקע^ע די איז זעה אוז

^אלאמאטױוען די פוז
 געשװינד קומעז אוז שװעבען זיי װי זעה, אח

 װײטען א געגענד א םח
 פראדוקטעז ?ענדער אנדערע איז פיהרען אוז

בייטעז. צו םחורות און
די זעה אוז אויגעז ד״נע אויה חויב

^, גרויםע געמױערטע רי ב א פ
 װעבעז׳ און עז,5הוב אוז זעגעז ארבײטער װאו

שטריקעז, און נעהעז, אוז
 שניצעז׳ אוז טאקעז און פי<עז, אוז שמיעדעז אח

פוצעז׳ און גילעטעז און
 רײכטהום די שאםען און װאארע, די שאפען אוז

נוצעז. מענש^יכען צום
 ריעזיגע די ב^אנלןע, די מאשינעז, די זעה אח

שקיצאםעז׳ אײזערנע
 העאםעז און כוחות מענש^יכע די היטען װאם

שאםעז׳ רײכטהיםער די
 ?ראפט מעכטיגע די דע,5װי די װי זעה, אוז

בעצװאונגעז׳ איז נאטור דער
אין שבל מענשאיכער דער איז טיעו* װײא

געדרונגעז. געהיימנים איהרע ־
 םע^דער אוםטיגע ב^יהענדע, די אויף װײט און

 אויגעז דײנע אויױ הויב
 זאנגעז נאצדענע די שטעהז עס װי זעה, אוז

געבוינען׳ שװערקייט פוז
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 בוימער די גערטנער פרעכטיגע די איז זעה און
בעהאנגען. פרוכטען מיט

 ערפי^ען צװײגעז, די ערפי^עז פויגעא אח
געזאנגען. מיט ופט5 די

 װערען װײנטרויבעז זאפטימג די װי זעה, אוז
קע^טער׳ איז געטראטען

 װערעז צו פעסער איז געגאםעז װערט װ״ן דער
ע^טער׳ און געשמאהער

מענש^יבע די בעכער, איז זידעז צו שפעטער אום
ערםרעהעז׳ צו הערצער

 םעריאגענדיג ?יעבע, און האפנונג ערװעהענדיג
װעהעז. און שמערצעז

 ^עבעז׳ ד״ז פערזיםעז צו בערייט איז נאטור גאנצע די װי זעה, און
האר דיין אין פיה^ אוז םער^אנגען א ברוםט ד״ן אין פיהצ און

שטרעבעז׳ א צען
פער־ די הענד דיינע אוים שטרעלןט מתנות ריזיגע און מוטהיג און

— דארטע
גענארטע! די זיין צו שויז גענוג בערויבטע! די זייז צו שוין גענוג

 קברים׳ םינםטערע די םון ארוים געה פאלק, א אויגעז, די אויףו הויב
 דרום און צפוז צו מערב, און מזרח צו אױגען דיינע אויףז הויב
 פרות׳ די ארבײט די פון נעהם און אוצרות, נע׳ירש׳ענטע די נעהם אח
דורות! פרייענע די 1אי שאן* געניםענדינ און לעב, שאפענדיג און

באשאומור. י.
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פאעטען זאטע די צו
 זינגען צו עס איהר זייט ברױת

 גריז. געװירציג װאלד א איז
 פאבריקעז״ איז זינגעז נאר פרואװט

מא׳טין. רוישענדער דער ביי

 צוזינגעז« זיר דארטעז נאר פרואװט
 שטויב, אוז שמה פאראד, דעם אין

 ברומעז ראװעז, רעדער די װאו
טױב. זיינעז — מענשעז די אח

 ליעדער זינגעז צו אײר איז גוט
 לעבענם־שײז״ און לוסט מיט פול
 זעטיג זיינעז הערצער די װען
װייז״. פוז בערוישט קעפ די אוז

 צימער, א אין זינגען נאר פרואװט
 נאם׳ אוז קאלט איז לופט די װאו
 שויבען די אין ר? פויקט אײױ װעז
גאם. דער פוז געטומעל דער

 ע^ענד׳ מיין איז ליעדער זינגעז
 שטיין... א פעלד איז װי אײנזאם

 םײנם הער׳ז דאם װען פרעהליך, זינגעז
נעװייז... פון צוריםעז װערט

 זינגען צו עם איהר זײט ברױת
 גרין. געװירציג װאלד א איז

 פאבריקעז אין זינגעז נאד פרואװט
מאשיז. רוישענדער דער ביי

ראזטנבלאט. ה.
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ניט. מײנמאל שטארבטז זײ
בײראז• פוז

 זאןי! גרויםער א פאר העמפפען װעלכע ,די ניט ׳עטארבעז זיי
 בלוט; זײער גיםען זיר מעג ע׳טאפאטעז אויוי

 קעפ׳ פערבלוטיגטע זײערע ברענעז מעג זוז די
 גקר״צט זייז מעגען זייערע קערפערם די

— פאלאצען די פון װעג אויף׳ן שטעדט׳ פוז טויערען אוין*
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 װעלט, דער אויף לעבען שטענדיג װעט גײםט זייער דאו־
 דורות קומענדע די אין מעגען אוז

 האבע!, אויד אנדערע ׳טיקזאל זעיצבעז דעם
 נאר םערשטארקען װעט דאם
 נעדאנה הײאינען דעם אוז גרויםעז דעם
װעלט! אונזער םיהרען װעט פראנרעס צום װאם

פטםטונג*) די האלט
 קאמפף אין מיר שטעהז םרײהייט םאר

טויט; אויף אוז לעבעז אויח
 האמפף צום גרייט אלע זיינעז מיר

גרײט. עטארבען צו אויר אוז
כאר:
 הומען! מיר זעהט םעםטונג! די האלט
 צוריק, טראט קייז מאכט

 ױניאן״ דער מיט אײנעם 1אי קעמפפט
זיעג. דער קומט עם ביז

 העכער — קאטעראדען א זעהט,
 יוניאךםאהן, די װעהט

 מעהרער אלץ װיל איז, זיעג דער נאה׳ט
אז. ?ומט הילף נאך הילף

 מעכטינ און גרױם זײנען מיר א,
 היינט. אויםגעװאקםעז

 טריאומפירעז ױניאז אונזער
 םײנד. יעדעו אנטקעגען װעט

 שרעהליןי. און װילד איז קאמפוז דער אוז
 ניט ער ^רעקט אונז דאד
 פיהרען מוז זיעג גרויםען צום װײל

טריט. יעדער אונזער

 געזונגעז מארטירער עװערעטטער די האבען געזאנג דיזען
 ז״ער פוז מימט לעצטער דער אין ״װעראנא״ w דעם אויף

ילעבעז.
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פאדזן רויטע די
מאגנטל. אזשײםם םוז

ט טיעפםטעז פון פאלק םיז םאהן די  חי
 טויט. צום בעגלייט אונז םוז פיעל האט

 קאלט׳ װערען גליעדער טויטע די
אלט. ניט װערט ניט, שטארבט זי םאהז, די

כאר:
דיר איבער אויח 1םאה די הויב הויד
איהו. פאר שטארב און לעב, און ?עמפן*, און
לאכט׳ םאל׳פקייט די לויפט, םייגהייט די
מאכט. אונזער װייזט פאהז רויטע די

 פראנצױז, דעם בײ זי איז בעליעבט
 הייס׳ זי לויבט ער דייטש, הארטער דער
 מיר הערען ה״הלען מאסקװע םוז
איהר. װעגעז שירןאנא פח און

כאר:
נאכט, איז געװען ארום װען נאר
מאכט. אונזער פוז גערעדט זי האט

כעזעהן. פיעל טהאטען שוין האט זי
געװעז. װי זאיל פארב איהר זײז רויט

 װעלט׳ דער אויױ שװאכע געמיינע,
 געלט׳ פון טרוימט איהר ארט, אן זוכט איהר
 Bisp אײער רייכע פאר בויגט איהר

אראב. פאהז די איהם פאר לאזט און

כאהר:
ארבייטסלייט, טרייע שװערט, םאהז, די
 שטרייט איז םאלט איהר ביז טראגען צו

ניט׳ שוין מעהר לעבען מיר װען און
ליעד. אבשיעדם אונזער ?לינגען װעט
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!פאראזיטען טיראנען גענוג,
פילגרים. מ.

 פאראזיטעז, טיראנען, נענוג
 געקװעלט! ארבײטם־מאן דעם איהר האט

 געליטעז גענוג ם׳האט דעםפאטען,
 װעלט! די אצינד ביז שוין אײך דורר
 םערגאםע!, איהר האט בלוט שויז גענוג
 אבגעהאקט, לעבענם שױז גענוג
 געשאםעז, און געהאעעז גענוג
 פערפאקט! 1שוי תפיםה׳ם איז גענוג

 הענגעזי שיםעז, ילינטשעז׳ מעגט איהר א׳
 דערמיט בלויז װעט איהר טיראנען,

 ברענגעז, קרעפטעז פרישע נייע, אונז
 מיט. אונז מיט קעמפםען װאם
 רעגירעז! איי׳ר זאל געהן טייפעל צום
 ס׳אײגענטהום! זאל געהז טײפעל צום
 עקזיםטירעז, ניט קעז אררנונג קייז

 אום. מענשעז ברענגט הײט ױנגער װאס
a, ,װערעז! שטארקער נעהמעז מיר זעהט 
 שיער א אהן זײנעז מיר זעהט, א,
 טרערען ins נויט, אהז בלוט׳ אהן װעלט א

מיר! געהז בעשאםען אצינד

דאללאר צום
 פערשטיקט, אלעם מענשעז דעם אין האםט דו

זויבער; און שעהן װאס אלעם,
 געשיסט, שלאכטפעלד איז פייעה איז איהם איז האםט דו

 רויבער. אוז בעטלער פיר איהם געמאכט
 ?עלט׳ איז געטריבען האסטו נאקעט

 װעבעז: אוז נײהען װעלכע די,
 װעלט, אונזער געמאכט האםטו אונגליקליך

 לעבעז. דאם פערגיםטעט אונז האםט דו
 געלט! בלוטיגעם אה מאכט! הערשענרע אה

 נויט: און הונגער פוז בעשעפער
 װע?ט! די פארפינםטערט אח פארשקלאפט שוין גענוג
טויט. דײן אױױ װארט איך אוז האױ איר

דײמאנדשטײז. דוד
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אידעאל מײן
יאמער׳ און דאם איך זיםץ װאם אר,
יאמערטהאל? װיםטען אי! דא

איד׳ וױל װאם אח איד, בעגעהר װאם
אידעאל. דיןי, האב איןי װעז

װאנדער, איד װעז זיד׳ שלעפ איױ װאוהין
 אידעאיל. דיף, האב איןי װען

מיר, פעהלט װער און איד זוד װעטען
אידעאל? דיר האב איר װעז
דונקלעז׳ אז הויבט מיר ארום װעז
שטראהל, לעצטעז דעם פערשטיקט אוז
פחד, איד האב װעמען םאר אך־,
.5אידעא דיױ, האב איױ װעז
 װערט יאך דער װעז אםילו און

פאל... איך און אונערטרעגליך
 עשירות איין װעלט דער דאןי איד לאז
פרײהייט־אידעאל!.. א דיד/

ראזטנבלאט. ה.
* ■ ^ < י

תאמפפס-געזאנג א
 רױטע׳ די פאהנע די םאנאנדער װיקעלט
 ריהר! א זיד דערלאנגט אוז מארש א אויױ שפיע^ט

 לעבעדיג־טױטע, ארימע די אויח װעקט
 מיר׳ שטעהן דא זעהט ברידער, זײ: צו זאגט

םײנד: בלוטיגער דער — דארטען
 גערעכטיגקייט, די ליכט, דאם פרייהײט, די איז דא

 שלעכטיגקייט: און נאכט די און יאד דער — דארטעז
 היינט! אונז מיט מארשירט ברידער

 טרערען, די ארבײטער־אוינען פון אוים וױשט
 צייט, קייז ניט איצט איז וויינעז צום זײ: זאגט
 הערעז׳ ניט זיר געװײז פוז קול קיין הײנט יאזט

 שטרײט, א אויח ארוים קומעז מיר װעז היינט,
פײנד ב^וטיגער דער אוז םיר

צוגליעדערע!: שנאה דורר איהר װילל װעלכער—ער,
םערברידערעז׳ מענשהייט די װיללעז װעלכע — מיר,

הײנט! אונז מיט טארשירט ברידעה
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 רויטע, די פאהנע די פאנאנדער װיקעאט
 שװאד, ז״ענדיג ש^ומערעז, װאם די, װעקט

 צושפרײטע, די צונויח זײ נעהמט איינציגװייז
 זאך היי^יגע די אונז רופט היינט זיי: זאנט

פיינד; ב^וטיגעז דעם געגעז
 מוטהיגע, דאד בעדריקטע פון המון דעם אונז,
 באוטיגע, םערװיאדעטע״ האבונעם, געגעז

 היינט! אונז מיט מארשירט ברידער,
 רויטע, די פאהנע די פאנאנדער װיקעאט
 הויב״ א זיר דעףצאנגט אוז מארש א אויזי שפיעיצט

 טויטע, די העאדעז די אויגען די פאר ט5הא
 רויב אוז האבזוכט פוז אפםער די אז דײנקט

פײנד: באוטיגעז געגעז ה״נט
 צוזױגענע״ ב^ייכע, אצע קראפט ארייז גיט
 טיעף־אייננעבויגענע. א^ע מוטה ארייז ניט

היינט. אונז מיט מארשירט זײ: זאנט
װינטשטװםסי. ם.

געזונקענע די
טומאנע, א נאכט, פינםטערע א

נאם, אוז שױריג איז װעטער דער
 י ם ו ל םערשטויםענע די זעהט, דאר

גאם. אויפ׳ן אצינד אױך ערשײנט
 הײמיש גאניז זיר נאכט דער מיט פיה^ט זי

 בעװאכט װאאטען איהר װי אזוי
שאטענם, ישע5אנכ«5שװארץ־מע די

נאכט. דער ביי זי װי בלאנזשעז װאם
 שאטענם ב^אנזשענדע די צװישעז דעז
— אא״ז אײנע ניט דאוי זי איז
״םריינדע״ איהרע אום זיך ב^אנקעז דא

חז... עז5װע5װא איהר זוכעז װאם
י עאענדע די איד ציעב דאזי ס ו  ל

אײז׳) פיז איז הארץ איהר אוז זי (כאטש
 מאל אייז װאם רײכע׳ די אאם מעהר 5םיע

פרײז. א פאר ייב5 איהר נור פערקױםט
 נאר פערדינגט י ם ו ל ארימע די

א״ב, געשענדעטעז איהר בחיט פאר
”t ניט טראגט אוז P צניעות םוז מאסקע —
ע װי נ ע װײב... ״געזעצאיכע י
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שקלאפין וױיםע די
היל• דזשאו פוז

 רײן פערל א װי ר^ײן, מײדעפ א
 שפעט: ביז פריה פוז ארבײטעז פלעגט
 פארק דער דערפאר קארג, איז לױז איהר

 בעט. איהר — באנק די היים, איהר ז״ן מוז
 פיין איהר זעהט אויםװאורף אלטער אן

ארײז: איהר אויער אין רוימט און

ר: א כ
 מיידעל מיין מיר מיט קום א,

קעלט! דער אױן* מעהר ש״לאף ניט
 איידעל און צארט פנים דײז
 געלד אוצחת אריין ברענגט דיר

זיידעז׳ אוז דימאנטעז םאהרען, צום אטאמאבילען
יוײז שלאפעז׳ ניט שוין פארק קײן אין מעהר װעםט

לײדעז׳ ניט הונכער
דיםטריהט! חיטעז איז בעריהמקייט א זײן װעםט

 רײז׳ ניט מעהר שויז קלײז, מײדעל א
 ברעג: ביים ארום אצייז זיךי דרעהט

 םערםליהען כוחות די ציהעז, זיי — יאהרעז די
 יטרעק׳ פאר ציטערט און װאסער כיים זיר שטעלט זי

 װאו װײלע א שטעהז זי פלייבט אוז
רוה: איהר שטערט און פומט שטימע א

 ארט אזא אויף צארט, קינד אײז ניט
 שויז איז װעלט דער אויףי געםאלעז

 ער׳ שולדיג ם׳איז — װער? שולדיק איז
 לוין. הונגער א צאהלט װאם באם, דער

 נויט איז איז װעלכע מיידע^, א
...... באגלײט. אלץ ניםױנות םוז װערט

P ®
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דזמהײ־ט. דעד פון אנ5מאנא א
 ^יגעז צו איז מיר גוט װי אף,
 קאפ׳ אין ארבײטםמאן דעם בײ

 פארגעניגעז, בעםטער מיח ם׳איז
אפ. ניט דארט מיר געהט זאך קייז

 געהירען זײן איד עס עםעז,
 זאפט׳)׳ זיםע זעהר א (ם׳איז

 — שפירען ניט זא? ער — שטי^ דער איז
דענקונגם־קראפט. זײן אוים איר זויג

 אונטערטעניג׳ קיינעם ביי כ׳בין
 מאכט׳ די דארט האב א^ייז איך
 קעניג׳ א װי דארט, רעגיר איד

נאכט... שטענדיג דארט איז עם װייא
 איד פארשפרייט פיצעדער־מױז א װי

 דארט׳ פ^יגעא שװארצע מײנע
 איזי׳ פערברײט פינםטערניש די און

ארט. קיין ^יכטיגקײט פאר כ׳^אז
 געפ^ויגעז שטראהא א רװמט טאמער

 ארײז׳ ל1(( אוז פערשטאנד פון
 אויםגעצויגעז דארטען איך ?יג
מייז..." איז ארט ״דער שריײ איך אןן

 אכאטע ארבײטער דער קריגט
 באהיט!) גאט (א פערשטאנד צום

 ב?אטע: פוז פראש א װי איד שריי
ניט!.. דיר טויג עם פרײנד, מ״ן ״הער,

 גאויבעז און טהראז מיר דאנקט װי און
̂ו» מיין פאר  ציע?! זייער צו הי
 רויבעז׳ זײ העצח דומהייט, די איד,

טײװעצ־שפיעצ זייער טרייבען
 קירכעם דער ביז דומהײט, די איך,

 שװערד׳ נעשארפטער צװײ בצאנקער,
 טרחות 1אה מיה, אהן מיר, דורך נאר

— ערד גאנצע די זיד זי רויבט
^ דומהײט, די איזי,  פארפיהרען הע
ארבײטם־מאן. דעם זומפ א אין
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 — װאמפירעז די דואדעז איהם כ׳הײם
טיראן... דעם אוצרות שאפעז

 ש^ייעה שװארצער םרער דא בין איױ
 ג^יק׳ צום װעג די פארשטע^ט װאם
 םארדרעהער׳ קאפ דער ־אם1 בין איך

צוריק... געהן מענשהײט די כ׳היים
 צײטען... די אה, ציטער״. איזי דאך..״
 אב, מיר דוכט מיר״ דוכט עפעם

 בײטעז װעט ארבײטער דער אז
— קאפ. זײז פון שכן זייז מיד,
 מוח׳ שװארצעז פוםטען אין דעז
 מאכט׳ װימ־ער מיט הערש איד װאו

 כוח מיט ארייז פערשטאנד דרינגט
צוקראכט... שאטען־טהראן מײן און

באװשאװטר• י.

םראפקנס נלזט
 פ^יםען װאם וט,5ב טראפענם די אצ װען
 פרא^עטאריער־װאונד, יעדער פוז
 צוזאמענגיםען, איז עפ װער ט5װא
 װיםען אוז זעהז ל^עהרער מען װאאט דאז
 גרונד. בייזעז דעם זײ, םוז גרונד דעם
 טייכעז רויטע װערען ט5װא עם
 ערב^יקט זיי איז װאאט יעדער אוז

 גיצײכען׳ זײנעם פון פ^יםט װאם שטראם, א
 רייכעז, פאר׳ן ב^וט־באד א מאכט און
 ערקװיקט. איהם װאם װייז, דעם פארבט אוז
 בעגריפען, ארבײטער דער ט5װא עם
 הענד׳ זיינע מיט אאײז ער אז

 געשליפעז בלוטצאפער דעם פאר האט
 טריפעז׳ זאא באוט זייז מאכט װאם שוערד, א

 ענד. א׳ז אהן טריפען טריפעז, זא?
 פ^יםען זײ בלוט טראפפענם די אל דאך,

 דר׳ערד; איז אריין טיע^ בעזונדער
 פאנאנדערגיםעז. זיךי מעז ^אזט זיי
 װיםעז׳ קעז ערד די אאייז נור אח

װערט. א^ע טראפענם די פון װאם
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שטורם מיט און געקלאנגען מיט
 שטורם מיט אח געפלאנגעז מיט
הורײ״ מוטהיגעז א מיט

 ים׳ שטורעמדיגען א פוז ברויזעז דאם אוז רױשען דאם װי
 דונער׳םאאם שטארקעז א םוז קראכעז דאם און ברילעז דאם װי

 געשריי: דער העלדיש זיד הערט
 ״װעה״ צום ענד א׳ז נעהטט עם שנעל!..

 מאל א פוז גיהנום דעם פעף^אזענדיג מיר, מארשירעז שנעל
מיליאכעךמאםעךצאהל. איז פרײהײט די פאר קעמפפעז צו אוו
מדבר׳ אין שטורעם־װינד א ײי

 נעשריי א זיד לופט אין הערט גערודער, א זיד לופט אין הערט
 — װעה״ ״אז שטורמישען דעם פון נשמות פלאטערט עם אוז
 לאנד! דאם פון פיהרער די איהר טיראנעז, אײזי צו װעה אז א,

 שאנד׳ די צו פערקאװעט געװען יןנעכט װי מיר זיינעז דורות
 טויט. דעם פאר אוז אײך פאר נרר געארבייט מיר האבען דורות

 ברויט. שטיקעצ א פאר הכנעה מיט זיד געבוקט אוז
 מאל! א איז געװעזעז דאם אבער
 הול פר״הײט׳ם דער קלינגט עם יעצט

צום יעצט שפרייזעז מיר און לןעמפםער פרײע זײנעז מיר און
שלאכט

נאכט. די װייט פעריאגען אוז מענשהײט די פריי מאכען צו אום
 ניאגרא, םוז כװא׳^יעם די װי
מאכט װילדע װעזופ׳ס רעם װי

װעלטעד גרויםעז דעם צו שפרייזעז מיר יא, זיד: קוא א הערט
קאמפף,

מיט םיי לעבעז, מיט סײ בויען װאם און שמידעז װאם מיר,
דאמפף

 זייער׳ די אוז קאסער, די אוז װעבער, די אוז שפינער, די מיה
יאהרעז טויזענד מיט נאך לעבען דאם פון שאפער די מיר,

פריהער
 ארוים יעצט מוטהיג שפרײזעז

גרויס װעלטעדװינקלען די פוז
 שלאכט דער אין זיעגען צו און םאלען צו אוז קעמפפען צו אום
די װײט פערטרײבען אוז מענשהייט די גאר בעפרײען און

נאכט...!
םלאנים. ױאל
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מאי ערשטען צום געזאנג א
דייטשען) (פון

 פורפור־רויט, פ^אטערט זי פאהן, די
מאי: ערשטעז אינ׳ם הײנט

טױט, צום זיין זאא זיעג, צום זײן זאא
געטריי! איהר ז״נעז מיר

 ם״נד׳ יערעז ^העכים װעהט זי
טיראנײ! ^העכים

ערשײנט, זון נײע א רופט: זיי
פרײ! זײן װעלט די מוז עם

זיין, שטענדיג דיר מיר דועצעז טריי
טויט! ביז׳ז זיין טרײ דיר

פיי!, איז מיר האבעז זיך נעװעגט
רויט. ביזטו ב^וט פוז פאהז׳ א,

 אומעטום, און אומעטום, אוז
 װעהט, אוז פאהן אונזער װעהט
מענשעז־רעכט״ םאר סעמפפט מעז װאו דארט

ברויט. פאר אוז װיםעז פאר
 װעאט גאנצער דער איז פ^אטערט זי

 זיד: איז נארד, איז װעםט, איז
 האר׳ן א אװאו אומטום, װעהט

ג?יהט. ברודער־איעבע מיט
פאהן״ אונזער פ^אטערט ער װאו יא,

ברויט, פאר p־פאיצDם׳ארבייט ?עמפפט
םרײהייטם־קאמפף. דעם םא^ק דאם קעמפםט עם

רויט. איז פאהז די הורא!
 מענשעדהארץ יעדען אין װי אוז
באוט, דאם רויט פורפור איז
שװאר׳ו, איז ער צי װיים, איז ער צי
— גוט צי ש^עכט, איז ער צי

 פאהז רויטע די אויױ זא^ אזוי
 זײז. א?ע פוז פאהן די

זײן׳ פעצקער זא^עז פארברידערט
 פײז. איז אויך אוז פרייד איז

f !רױט, איז פאהן די הורא! הורא
ב?וט! אונזער מיט געםארבט

 פרײד מיט אז הערצער די םיר^ט זי
מוט. מיט יד5גי יעדען אוז
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 םאהז׳ רויטע אונז, םיהר אונז, םיהר א,
 ש^אכט! דער צו אונז םיהר א,

 — זײז גורא אונזער אויןי מעג און
 נאכט, דער איז פערזינקעז’

 ניט, 5נור אונזער אונז שרעקט דאך
 רעכט׳ ם׳איז װאם טוען מיר

 מיר׳ געהז בעפרייען ט5װע א
קנעכט! שהצאפען, םון װע?ט א

 שטרייט דעם אין זא^עז מיר װעז און
טויט׳ פא^עז אפי^ו

בעפרייט ט5װע די פאהז, װײטעה פיהר
נויט! איהר פוז װערען מוז
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פרײהײטם־םאלדאטען זײנען מיר
ארבײטער־מארש. אז

 םרײהײטס־ארמיײי איז םא^דאטעז זײנען מיר
 — רייהען די איז פעםט גאניז שטעהז אה

 װעה, איהר פון װעלט די בעפרײען קומען מיר
בעםרייען. קנעכטשאפט פוז מענשהײט די

 מאכט, מיט בעלאדעז אמת, מיט בעגײםטערט
 — הארמאטעז געגעז מיר מארשירעז

 נאכט׳ די פערװאנדלען זונעדשײן איז ?ומעז מיר
סאצדאטען. בראװע װי קומעז מיר
 נויט, די געטראגען מרות דורך האבען מיר
 געשװינען. געדולדיג אוז שטיל און
 טויט, צום געמאטערט רייכער דער אונז האט עם

םליגעז. װי נעטריבען געטראטעז,
 ״האלט!" מעכטיגעז דעם זאגעז מיר קומעז נון
 זאטען... דעם אויוי שרעק א װארפען און
 נװאלד, םוז הערשאםט די צושטערעז קומען מיר
םאלדאטעז. בראװע װי קומען אוז

 שפיאן!״. א אונז ארט װאם שונא! א אונז ארט װאם
 טרײער׳ נאר זאכע דער באײבעז מיר
 פאהן הײאיגע די העכער נאד הויבעז מיר
םײער. איז דרײםטער זיר װארםעז אוז

 זיענ דעם שטערעז זאל װאם מאכט, אזא ניטא
 — טהאטעז קרעפטיגע אנדערע פוז

 הריעג. ברענענדעז אוז <יעבע מיט ציהעז מיר
פרײהײטם־סאאדאטעז. עהרליכע װי

ראזטנפטלד. מארים
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אמפן?)ר אין
 געטריבעז, אוז געהאםט װערען מיר
 — פערפאצגט, אוז געפיצאגט װערען מיר
 ^יעבעז מיר װייל דערפאר, א<עם אוז

 םא^ק. שמאכענדע ארימע, דאם
 געהאכגען: ערשאםען, װערעז מיר
 רעכט אוז יצעבעז דאם אונז בערויבט מעז

 פער^אנגעז אמת מיר װײא דערםאה
 קנעכט! ארימע םיר םרײה״ט און

 ערשרעקען ניט װעט אונז אבער
 טיראנײ: אוז געפענקנים

 ערװעקעז מענשהײט די מוזעז מיר
 םרײ. אוז גיציקאיד זי מאכען און

 קײטען, אײזערנע איז אונז שמידט
 רייםט; אונז חױת ב^וטגיע װי

 טויטען. נור קערפער אונזער װעט איהר
 גײםט! הײאינעז אונזער ניט »בער

 טויטעז, ניט איהם ?ענט איהר טיראנען!
 ב<ום: אונשטערב^יכער איין איז דאם

 קװייטען פיצאמענדע שמע?ענדע, זײנע
 אומעטום! יעצט שויז ב^יהען

״  מענשען, דענקענדע איז ב^יהעז ז
 יכט;5 גערעכטיגקײט, ?יעבעז װאם

 בענטשעז זיי טהוט נאטור די ייז5א
 — פפ^יכט היי^יגע די צו קאמפױ, צום

 שיו^אפען, ארימע די בעפרייעז
 קע^ט און הונגער איז סשמאכטען װא
 בעשאםעז מענשהײט די פאר אוז

 װע^ט, ^יכטיגע א פרייע, א
 טרערען, קיח גיסען ניט זאא עם װאו
 ב^וט אונשו^דיגעם פ^יםעז ניט
 שטערען, ג^ענצענדע װי מענשעז׳ אה

 מוטה! און איעבע מיט שיינעז
 טיראנעז! ערמארדען, אונז קענט איהר
 — צייט רי ברײנגעז װעט העמפםער נייע
 װאנען ביז קעמפפעז, ?עמפפעז, מיר און
בעפרייט. װערעז װעט װע?ט גאנצע די
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יזניאן♦ אײן־גוזיסע
 ל^אנגעה די אין צױבערען װיפיעא

ױניאן. גרויםע אײן
 זאנגען׳ די 5םו איז, ד5םע דאס רייךז

ױניאז. גרויםע אײן
 װאכט שונא דער אונז אויה כאטש

 שאכט׳ דעם אין אוז פאבריק איז
 מאכט, א מיר בעזיצען דאר

ױניאז. גרויםע אײז
 מאכט, א מיר בעזיצעז דא

ױניא;. גרויםע אײז
 ?עהרע׳ אייגעז זײער w ם׳איז

ױניאן. גרויםע אײז
 שװערע, װאפעז זעיצבע די אוז

ױניא!. גרויםע אײז
 אז, אונענד^יר רויב דער ם׳געהט

 ערןםפ^ואטאציא! ם׳איז
 1א נאר הויבט ארגאניזירען

ױכיאן. גרויםע א״ז אין
 אז נאר הויבט ארגאניזירעז

 הערעז׳ אפטער זיוי װערטער די זאאעז
ױניאז: גרויםע אײז

 שטערעז׳ ניט מאכט קיין קעז דאם װײא
םאבאטאזש; סאבאטאזש,

 זייט׳ נאר פארזיכטיג אוז קאוג
 שטרייט, צום רוף דער ם׳הי^כט װי הערט

ױניאז: גרויםע אײן
 װײט, גאנץ נאף אונז? בעזיעגט שוין

ױניאן: גרויםע אײן
 װײט. גאנץ נאר אונז? בעזיעגט שוין

ױניאז: גרויםע אײז



דעפארטמענט בוך װ. װ. א. דעם פון
 ביכטר פוז פטרװאלטטר דטר

 טעג דעם איר טרעט טאג נאנצעז א
 םוח׳ א אהז זײנען װאס אויפנאבעז, םון

 שיק און פארבינד פאק, איד
 — ביכער און צײטונגען

 דעם זיי זאלען געפינעז
 אםשר) אופן, פאטעטישען א (אויר

 מענשען. פוז מארר צום
 ביכער! ביכער! ביכער!

 ב<ױ אוז ברויז אוז װיים
 נריז זײנען אנדערע אוז
 שארלאוײרױט, אנדערע אח
 איינעם פון פלוט דעם םון װי
 מארטירער! לעצטע אונז׳רע פון

 ביכער׳ קלײנע קלײנע
 נשמה די זיך איז ערהאלטען װאס

 מענער רעבעלירענדע פון
 םרויעז׳ בלוטינע רויט און

 — צארן דעם אויס דריקען װאס
 — האם דעם און ליעבע די

 אוננערעכטינגײט מענשם אייז פון
 צװײטעז. א געגעז

 אוים דריקען אנדערע אוז
 נויטעז נרויםע גרויםע, די

 מאז ארבײטם פח
 ערװאכטעז ס׳ניי אויף דעם מיט

 אידעאליזם. םון פײער
 מאהלעז אלע זײ אוז
 װעלט נײער א פון שעהנקייט די

 קנעכטשאםט דער פוז בעפרייט
 אלטער! דער װעלט דער פרז
 קוקענדיג װעלטען די אט אין

 דערשלאנעז: האריז מייז זיך פיחלט
 א! מײנס ס׳בלוט םילען אוז שטראמעז םערלאנגעז

 לעבען םוז װייז דעם מיט
 טהאטעז׳ פוז חלום דעם מיט אח

נעשעהז! ערשט דארפעז װאם

41
מטלים. לואים



פאהד. רױטט די
אם:5ב זײז ניט מעהר 5ז*ז סיינער אז װיאעז, מיר װייא

ברידער׳ יעבע5 נויט, םוז פארבע די אז
 ק?אם. ארבײטער םונ׳ם פנים דעם טראגעז ניט זאצ

 ברידער׳ איעבע רױט, איז פאהז אונזער
ברידער׳ איעבע רױט, איז פאהז אונזער

 ארבײטער־בצוט מיט בעפארבען איהר האט מעז װײא
ברידער. ^יעבע נויט, םוז צײטעז די אין

* * * װאוטה. םון אוז מארד פוז אוז רויב פוז צײטען די אין
 ברידער׳ ?יעבע רויט, איז פאהנע אונזער

 אאננ אזוי האט װאם פורפור, דעם ווי^עז מיר 5װיי
 ברידער׳ יעבע5׳ געק^ייט, טיראנעז די

ױבע^געזאנג. א מיט םא$ס דעם איבערגעבען
װינטשטװםסי. מארים

♦
אויה װאכט

 שק^אםעז נאד ב^ייבען איהר װעט אאננ, װי אה, אנג,5׳ װי
 ה״ט? שענד^יבע די טראנען און
 שאםעז רייכטהימער גאעצענדע איהר װעט ^אנג װי

 ברויט!? אייער בערויבט װאם דעם, םאר
 געבויגעז, ררוהעז אײע שטעהז איהר װעט אאנג װי

 פערשמאכט! היימ^אז, ערנידעריגט,
 אויגעז! די עפענט אויף! װאכט טאגט; עם

 מאכט! אײזערנע אײער ערקענט
 פאאעז׳ מוז עם5א טראהנעז, אוז הײטעז
 שװערד! ארבייטער׳ם דעם אונטעז

 שטראהאען גא^דענע מיט , באומעז דופטענדע מיט
 ערד! די בעציערעז םרײהײט װעט

 ב^יהעז אוז ליעבעז ?עבעז, װעט עם5א אוז
 מאי! גא^דענעם םרײהײטס איז

 קניעז׳ צו טיראנעז פאר גענוג ברידער,
 פר״! װערעז מוזט איהר דאם שװערט,

 נ^אקעז׳ םרײהייטם די איז איבערא^ ה^ינגט
 קנעכט! ?יידענדע די םערזאמע^ט

 אונערשראקען העמפםט בעגײםטערט, קעמפפט און
רעכט! יגע5ר.ײ אייער םיר
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פוײהײטי. פאר פאוזזןןטס
שװעםטער! אדער ברירער מיינע מוטה,
5זא עס װי דיענען, מען מוז פרײהײט װײטער! געהט

זייז׳ ניט
 אייז םוז װערען טויט ?עז װאם ^אז, װערטה איז דאם

דורכפאאען, פיעיצע אדער
 םוז אונדאנקבארקײט צו הא^טקייט דער פון אדער

אונטרײהײט, דער צו מענשעז
םאצדאטעז—מאכט פון צײהז שארפע די פון אדער

 שטראף־םטאטוטעז די און האנאנען און
פארבארנע! אונז אױף װארט גאויבעז מיר װאם און

 אײראפא׳נארד אםריקא, אזיעז, איז אײביג אויף»
 אינז^עז ע5אי אוז הובא אויםטרא׳^יעז, אמעריקא, זיעד און

אקעאנעז. די אויױ ארכיפע^אגען אוז
 װאפענרוױ״ דער הי^כט אפט שטורעמט, זי ש^אכט די

צוריקטריט, און פארשריט דער זיינען אפט
טריאומח זעהט אדער טריאומפירט, אונטרײער דער

נאה חאום אין
 אוז האנד אײזערנע הא^זטוד׳ עשאםאט, געפענגנים, די

טהוען זײ קויאעז בלײ קצאמערען, פום הא^זבענדער״
ארבייט« זייער

איבער געהז העאדעז אונבעקאנטע און בעהאנטע די
םםערעז׳ אנדרע איז

 — פארשיהט זיינעז שרײבער אוז רעדנער גרויםע די
^ענדער׳ װײטע איז זײ איגעז קראנקע

 שטארקםטע די זײנען שטייצ—שט״צ■ ?יגט זאזי נרויםע די
באוט׳ אייגעז זייער מיט פערשטיקט העצזער,

 דער צו אויגען זײערע אראב ^אזעז ױנגע די
זיד׳ באגעגענעז זײ װען ערד,

 דאם םעראאזען ניט פרייהײט נאןי האט דאד—דאןי אוז
אײנגענומען ניט נאך האט אונטרייהײט דער און ארט,

אצץ.
 ערשטע די ניט זי איז ארט, אן פער^אזט פרײהײט װעז

דריטע׳ די ניט אוז צװײטע די ניט אוז אװעקצוגעהז,
̂ע, ביז װארט זי — אװעקגעהן װעצען איצע אי

צעצטע. די איז זי

43



פרײדדיט
איז װער איפעז: ציטערריגע סיט היינט געםרעגט מיד האםט דו

אעבעז? זײן איז םריי
זײנעז פרײ הימע?: צום פינגער מיט׳ז נעצייגט דיר האב איר

שװעבעז. װאם װא^קען, די
םוז וױיטקײט די דורר ויפט5׳ ער װאם װינד, דער איז םרײ אוז

רגע׳ס עטאיכע איז װע^ט־רוים
העאע׳ די ?אםטשעט ער אוז הושט װאם ים, דער איז םרײ אוז

ברעגעס, זאמדיגע די

םום־טראט ק״ז האט זײ װאם יענע שפיצעז, ברעג די זײנעז פריי
געבויגעז ניט קײנמא^

סײז װע^כע דורך װע^דעה רוהיגע יענע אויך זײנעז פרײ און
— געפ^ויגעז. איז

 נאהחננ, געםינט הירש דער דארט, נעםט זײז בויט םוקס דער
נייע: זיױ ערציהעז מינים םיעא

שװײגענדעז אוז ?עבעז נ^יהענדען איהד מיט נאטור גאנצע די
פרייע! זענען טויט

װאוהין צײנט װאם ^וםטען? איז אד^ער דעם בעזעהז װען האםטו
יאנע!? צו זיױ

נאר האט װאס נעזעהז, װיםטע דער איז פערר א האםטו אוז
געטראגעז ניט לןײנעם

די ערשטע׳ די געזאנגען, שטורעם מיינע געהערט אויר האםטו
טר״ע? די לעצטע די

און םערד דער װע^דער, די און בערג די אד?ער, דער אוז ים דער
םרייע! זײנעז ?יער מײז

 שיםעא דאם טײכעא... פונ׳ם ברעג נעבען קינד א ט5שפיע דארט
כזוא^יעם... די דארט צושפאיצט

ביטער׳ זא מיר, זאג שמײכעאט׳ װאס ראזע... די קושט טוי דער
איצעם? איבער טריב זא

זייז איז םרײ עם איז װער פראגע, די איף פארשטע איצט אןי
— עבעז?5

 װאם שק^אםעז, זיינעז מיר נאר חמהייט, דער פוז קנעכט מיר
שטרעבעז! קײז םר״הײט צו האבען

םאמײ. הטנרי
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לעד ױם-םוב א
גראוליד. ר. פוז

 פצאמעז אוז גלוטה םוז הול א געהט
 ברײט; אוז װייט לענדער די דורױ

 צוזאמעז, םאלק גאנצע דאם נעהמט
 ברידער־גייט! פעסטע א ש^יםט

 שפיע^עז צו זיזי קינדער װי ניט
 מייז, און און יןוה בלינדע

 שטילעז צו נויט װיםטע די נצר
גרוים. איז װאס עלענד דאס אוז

ר: א כ
 געבעז צו אלייז אייר םרײהײט

איר; צײט־גײםט גרויםער דער רופט
 גלייך ברידער װי— גוט לעבען

לעבעז. װאס די א?ע דארםעז
 שטארבעז הונגער פוז אוז דארבעז

 שאפט׳ און טהוט װאס םאלק, דאס מוז
 פארבען גאלדנע זאמ^ען לומפעז

 ?ראפט׳ זייז פוז אוז בלוט זייז פוז
 טעכטער אוז זיהן מיט פרױ און מאז

 נאכט׳ ביי טאג בײ ארבײטעז
 שקלאפעךװעכטער בייזער דער אוז

?אכט. און שילט און בייטש די שװינגט

ר: א כ
פרויען״ מענער, שװעםטער, ברידער,

 נויט! דער איז אייך הענד די גיט
 ברויט טעגליך אײער פאר קעמפפט

בויעז! אונז אזט5׳ טורעם א און
 שהלאםעדיענער א?ע געגעז

 זײז: טורעם דער צאם א זא?
 נאכטגע^עגער׳ רוהיג א איז

 אײז: זארגעז אהז ש^אפט מעז װאו
שװעלעז אוז טויער אוז טיר אויױ אוז
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 א טעות א דורך זיד געפינט 40 זייטע אויח באמערפונג:
<ע־ דאם זיד דארף בעדארפעז ״םאבאטאזש׳/ שורה

ױניאז״• גחיםע ״אײן זען

?יבקנעכט. קארא איז 13 זײטע אויח ד5בי די

 מארטירער: עװערעטטער די זיינען 26 זייטע אויךו ד5בי די
 דזשאנםאן׳ גוםטאװ הוגאנעראאט, ראבינאװיטש׳ א. אועי, זשאן

באראן. יקם5פע

 װעיצ־ םעה^ערעז אײניגע נאך פאר אויד זיך ענטשו^דיזען מיר
 װע־ מיר בוך. געזאנג דיזעז אין צופאפ א דורך זיך געפינען כע
צװײטער דער אין אויםבעםערען טעות׳ז אאע די זיכער <ען

ארױםנטמזר. דיאויםגאבע.





 פרינציפען איהרע װ.וו. א. די
סעפהאדען אה

ױניאניזם. אינדוםטריעלען אמ פאר צוויקעו פער^ײך א ארער
סורינסמי. פיליפ פוז ־

 דיעטהיקםאוןאויפגאבען
װ,װ, )א דער פון

אנדערע. און -דטיאװאניטי ארסהור ־ םו-ז

ױניאן גרױםע איץ
ןײטען. 32 פון כרא־טודע א

פעריפפרייט אח י!עזט

 ״אינדוםטױעלען דעם
'ארבײטער״

 פין צייטוננ רעװאמציאנערע אײנצינע די
פראילעטאריאט. אידי׳פעז


