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ליץ פיקעט י דער אדןש
רעפארמעת סםע^ «.פון

 מאנ־ דעם דעסאנסטראציע, פיקעם די |.-1
 און וױיםט די ארום םריוז רער אין טאג

םטרײק, אין זײנען װאס שעפער, נס
 אײנ״ איז שעהנער גרעסער, נאד געיחנז איז

 די־ םריהער. װעז אירגענד װי דרוקסםואער
 זיך באזונדערם האמ דעםאנסטויאציע חו

 און רווזעהײט איהר םיט אױסגעצײמןנט
 הא־ פי^עטס םעהרסטע די פחנחאיכסײט.

 טוב׳דיגע ױם װי אױםגעזעהען ניכער בען
 !סטריײדםיהעטס אײדער שפאציר־געהער

 באגעגענט זיך האבען אײן פײןעט דער אין
 געםעטעא־ די פון חברים און חבר׳טעס די
 ארביי־ װאס שעפער, דרעס און װײסם טע

 םיט אגרימענט, נײעם אונטער׳ן שױן טען
 אין נאך שטעהצן װאס סטרײקער די

 באקומען צו אױך העמפםען און סטרײח
 הא־ יענע וועאכע פאדערונגען, דיזעאביגע

 םענער־סטריײ און מיידאעך די שױן. בען
 עיו־ זײנען שעפער געסעטעאטע די פון ער

 זײ אײדער פריהער סך א געקומעז סטרא
 צו ארבײטעז שאפ אין ארױםגעהן דארםען
 ברידער, און שװעסטער זײערע העאםען
 פיקעטען קאםםף, אין נאך שטעהען װעאכע

שעפער. יענע
 אםגעשפיעאט דארט זיך האבען עס און

 םרײדענס־סצע־• ענטוזיאסטישע חארציגע,
ס. מ

מײד־ גרופען צװײ זיך באגענענען אט
 סטריײ געװעזענע און סטרײקערינס אאך,

,קערינם.
אײנע. אױם שרײט — !דזשעני —

צוױי־ א אױס שרײט — !סערקע — *
 אויח אנדערע די אײנע מעז^םאאט און טע,
 טואעט מען און זיך קושט מען העאזער, די

 געטרייע װי אנדערע, די צו אײנע זיך
 אאננ שוין זיך וזאבצן יוצאבצ ,צרטחוטשי

 אױגען אאעמענס םון און געזעהן, יט1
 און םרײד םון טרערען ארויס באיסטשען

באגײםטערונג.
 סצענעם הארציגע אזעאכע סך א ׳םך א
 פיקעט דער אין זעהן געקענט מען ־האט
דערפריה. אין םאנטאג דעם <ײן

 גרויסען דעם םון װאך טע7 די ׳אאזא
 אנגעםאנ־ זיך האט סטרײק, וױיסטמאכער

 און אעבעדיגי^יט מעהר מיט נאך גען
ד צײט פאנער דער איז װי םרישקײט,  מ

 דעם האט אײן פיקעט׳ גרויסע די םאר.
סצע־ דער םון פארטרימון וױ פריהמאדגעז,

 בויאנעס געדוננענע די ״גארדם״ די גע
 םון באסעס םארביסענע נארישע, די *ואס
 די ארום געװעהנאיך האאטען אסס׳ן דער

 דעםאנסטראציע גרויסע די און שעפער,
 אזא פרידאיכע, א?א געווען דעריבער איז

 קײן פארנעלןומען ניט זײנען עס
 גע־ געמאכט ניט זײנען עס און געשאעגען

 גאסען אאע כאטש אתםטעז, קײגע װארעז
 בוכשטעבאיך זײנען דיסטריקט דעם אין
 איז עס דעםאנסטראנטען. מיט געװען םוא

 מענער־פי־ די װי זעהז, צו שעהן געװען
 פיסעט דער פון טיטגאיעדער די קעטס,

 סטרײק־ גרויסע זײערע מיט קאםיטע,
 םאאים די געהאאפעז האבען ״מנדזשעס״

 זיך חאט באזונדער קראוד׳/ די ״הענדאען
 דער רײעז, ברודער אאטער דער אנגעזעהן

 קא־ אונזער פון פרעזידענט געווע׳זענער
 איעבענדע מיט .10 אאקאא ױניאן טערס

 פאאיס די געהאאםען ער האם עםײכאעז
 די ארום איין אין םײדאאך די חאאטען

 מע־ און סטריט טער33 דער אין ביאדינגס
 געװעהנאיך קומעז עס װאו עוחננמ, דיסאז

 װאם מאנכע םײטס. מעהרסטע די פאר
 זײן צו צוג^קוקט גוט ניט זיך חאבעז

 גאר איז דאס m געמײנט האבען בעדזש,
 אויס־ האבען זי״י ווען און ״דעטעקטיװ״ א

 אאע זיך זײ האבען איז, ער וחור <עםונען
צואאכט. חארציג
גע־ וױדער זײנעז אײז פיקעט דער אין

 אינטערנע- אונזער םיז בעאםטע די ווען
 סעקרע־ ׳אעזינגער6? פרעזידענט שאנעא. י

 וויטא׳&־ ב. זײדסאן, סאוא #באראןי טער
חאמיטע, פישעט דער פון טשערמאן פין,
 קאםי־ סטרײה דזשענעראא גאנצע די און
מע.

 געװעז אויך איז אײן פיסעם דער איז
 דזשענעראא דער זיענמאן, מאריס גרודער

 ױנ^אן קאאוקמאכער דעד םון טענעדזשער
 דזשאינט דעם םון בעאמטע סך א און

 סך א געווען אויך זײנען עס באארד.
 באארדם עקזעחוטיװ די םון סיטנאיעדער

 פיעאע איז אאסאאס פאאוטמאכער די פון .
nm״ די \it *אאופםאכער pw .פײא״

 אויס־ זיר מאא דעם האבען באזונחנרס }
 םון אאהאא איטאאחןנישער דער נעצ^ייכענט

 דער .48 אאהאא ױניאן פאאוקמוכער ותר
 אײן םיקעט צוס געשוםצן איז ^אסאא

^ עס ״ ,,באדי״. א גאנ־ זײער נ^זימעז א

 איטאאיעני• די באארד, עקזעהוטמו צער
 סאאװא־ ברודער אײדזשענטס, ביזנעם שע

 און םרעזיחננט װײם אונזער נינםא, דארע
 אה־ און 48 אאיואא דעם פון מענעדזשער

 איז אאקאא. דמם םון םעמבערס טױוע
 בעג־ ברודער געװען אויך איז זײ םיט אײן
 איטאאיע־ אונזער םון רעדא?טאר דער ידע,

 ״דזשום־ צײטוננ װעכענטאיכער נישער
 אי־ אונזערע (גערעכטיגקײט). טיציא״

 גאנ־ דער אויף האבעז ברידער טאאיענישע
 װארימע הארציגע, א באקומען אײן צער

אויםנאהמע.
 אונ־ װאם איז, אבער אאץ פון בעסער

 געאונגען איז ברידער איטאאיענישע זערע
 זײ ארבײט. ^טיקעא גום א אויםצוטאן

 גאנצען א עפעס דערטאםט נעסאיך האבען
 געהעגדיג ארבײטער איטאאיענישע שאפ

 מא־ סאב געװיסען א צו ארבײט, דער צו
 יןאפ- א עפעס דרעסעס, םון נופעקטשורער

 טער31 דער איז שאפ א האט װאס אאן
האט שאפ דער עװענױ. טע5 און סטריט

זײדמאז ס.
 האבען בןסעס די װעםען כל־בו׳ניק, דער

 דאס ער *יז דערפאר אבער ליעב. נים זעחר
סםרײקער. די מון געאכט און געליעבם מעחר

 געסע• קיין ניט זײן צו ארויסנעװיזען זיך
 שאם דעם םון ארבײטער אאע און טעאטער

 און פאען אין געװארען גענומעז זײנעד
 אא־ םון אםיס איז געװארען אפגעפיהרט

 אא- ^קריעגס־געםאננענע׳/ אאס 48 ?אא
 ארבײטער דיעזע זעהן שוין װעט 48 קאא

 דער ביז ארבײטען צוריק נעהז ניט זאאען
 האט עס װי .fjnjm געסעטעאט װעט שאפ
 צװישען זײנען ארויםגעװיזעז, נאכדעם זיך
 א געװען ארבײטער איטאאיענישע די
אידען. 7—6

 און םאד«אאך געװען איז עס הורץ,
 מאנ־ דעם אײן פיקעט דער אויף אעבעדיג

 געװען אבעד איז עס םריה. דער אין טאג
 זײט אײן םוז באויז םרעהאיך און אעבעדיג

 בראװע די צװישען — אײן פייועט דער םון
!סטרײלןער
 פון געװען אבער איז אנדערש גאנץ

 צװי־ — אײז, פיקעם זײט צװײטער דער
 דער םון באסעם אײנגע׳עסשנ׳טע די שען
 דער םון מײן איך !...אסס׳ן װעה און אך

עם איז דארט אסס׳ן. װי^םט און דרעס

 באב תשעה וױ מרויעריגער נאך געזחןן
 די !שטעדטעא איטווישער קאיינעד א אין

 גזד האבען אגענםען זײערע אח כאסצס
 חגר אויף pip םאר׳גנב׳צנמןן א כאםט

 געװא־ זײנען און אײן פי?עט נאארײכער
 טרויעריג זעהר אננעכמורעט. זעהר רען

 האר־ אוים׳ן װערען געמוזט נעבעך זײ האט
 האז װאס אזעאכעם האבען זײ אויב צען,

 מענשאיו א ותרען אנגערוםען וױרהאיך
 גרימז םון הערצער ?אאפענדע םיט הארץ.
 באהאצםעניש .זײער פון זײ האבען צארן

 זײ אײן. פיקעט זיעגרײכע די באטראכט
 זיסעי זײער װי נעזעהען, װידער האבען
 ס?עב־ םרײד דעם אין האבען צו חאום

 הערי אאיער נארישער זײער וױ שעפער,
 פארשםרא־ פייעואיך דאס!ײ האט גארדאן

 צד מעהר אאץ וױיטער װאס װערט כעז,
 בעת האט זײ םון אײנער ניט און רונען.
האב װאס צו :נעטראכט זיכער מעשה

 דעם עס זאא און געדארפט? דאם איך
 העאפט א כאטש געשעהן זײערען אאיער

 דעם אין איהם האבען באסעם דיעזע װאס
 ארײנפידד פאר׳ן אנגעװאונשעז םאמענט

 זײ וועאכער פון באאטע, דער איז זײ רען
 מיט ארױםצוקריכען װי גיט איצט וױיסען
 אוץ !פנים מענשאיך שטיהעא א כאטש

 געקאונגען זיכער האט אױערעז זײערע אין
 ;עווא־ פאפואער שאעזינגער׳ס פרעזידענט

ט אאזונג: ־רענער  גערעבטע די נאך ,״גי
 ארויס אדער ױניאן, דער םיז פאדערונגען

ביזנעס!״ םון
 טרויע־ זעהר א געײעז איז מאנטאג ׳יא
 םון םאגופעקטשורער די פאר טאג ריגער

 עס און אסס׳ן. דרעס איז וױיסט דער
טעג אזעאבע :אך װיםיעא זיך: פרעגט
? אויסשטעהן קאנען זײ װעאען

 גע־ זײנען טעג די פיעאע. ניט זיכער
 טרײד דעם אין סיזאן דער צעהאטע.

זײ און טאג יעדעז םיט ראשיגער װערט

םוזען וועמן
j»w און זיניננ »ip מחנכמע די jmjB■
.......; יוני*ז« פוךחנר רונמן

* * *
 זיינען נאכמיטאנ םאנטאנ זעאבען דעם

װ^ען .אפנעהןןאםען  םיטיננען נרויםע גע
 זיך קומען םטרײקער די וואו ם5ה* די אין

 האט םאםםיטיננען די אױןי און צוזאםעז
 איז װי ענטוזיאזם, זעצבער דער נעהער׳עט
.1ציי פיקעט דער י1אוי דערפריה

 מיטיננ ׳שעהנער נרויםער באזונדערם א
 ותבםטער איז געײארען אאנעהא^טעז איז

 סי• דער םטריט. טער11 דער איז האאא,
 פראכט• א טיט פארבונדען נעווען איז טיננ

 גע־ אראנזשירט איז װאם ק^נצערט, םואעז
ױ די םון װארען  די־ אויךי פאא״. י#ירק ,נ

 בא• געװארעז נעהאלטעז זייגען םיטיננ זען
 באווא.םםען דעם פוז רעדען נייםטערנמ
 דער או; הוירקפאטריק, פרן»פ. ס#ציאאיםט
 אסעמבאי• ס^ציאליםטישזןר נעװעמנער

םײנענבוים. ם. װיאיאם 7סע
 דאט דערמאנען, צו דא װערם איז עם •

 אויםגעצייכענט זעהר זיר האט ״קאל׳י די
pif דעם אין םיטארבייטערשאםט איהר 

 שרייבט ״קאא״ די װ«ם. חוץ א םטרײק.
 זי האט םטרייק, דעם םאר אניטירט אוז

 פאר קאנצערטען רייהע א אראנזשירט אויך
 קאנצערט. דער סטר״קער. וױיםט די

 דער שױן איז דערס^נט ה^בען פיר װ*ם
אראנזשירט, האט די װאם םער6

 פאר םטרײקער. די פאר ם5#ה די אין
 אראנז׳שירט נאכםיטאנ דאנערשטאנ דעם

 קאםינ^ אין קאנצערט א נאך ״קאא״ די
םטריט. טע4 איסט 85 ,‘,ה*'

״יואא״ דער דאס ןיך פארשםעהט עם
 ארכייט, דער םאר דאניו נרויסער א קומט
 צו $1ננענומע פרײװילינ זיד ה^וט זי װאם
 ליעבשאפט, נרוים םיט עם טוט און ט$ן
זאך. דער צו ^יעבע מיט

t,

̂ז רמײדזשא סלמזמנל אין ראזענם
 איז ׳שויז וױיםען אעזער אונזערע װי

 ?איװאאנד אין סטרײח י,אאור,סאכער דער
חי געװארעז געסעטעאט זוםער אעצטען  דו

 רעגירונג דער פון רעפעריס אװ באארד א
 שויז האט באארד דער װאשינגטאן. איז

ײניגע שײדונ־ ארויסגעגעבעז מאא א  ענט
 האאורךסיטואציע דער צו באצוג איז געז
 איז *ארבײטער די אבער קאמואאנה איז
 ?ריװדעס געוױסע נאך האבעז שעפער די

 אויף םאדערען און בתים בעאי די געגען
ענטפער. אז דעם

 םרע־ האט ״מערץ טען5 דעם מיטװאןי,
 צוזאסענגעטראםעז זיד שאעזינגער זידענט

ט שאר מי  פוז אײנער ראזענסאז, מײדז
ט האט •און רעפעריס, אװ באארד דעם  מי

 װע־ געשפרעד אעננערעז א געהאט איהם
 דער אננעאעגענהײט. נאנצער דער נעז

שאר דאס איז. רעזואטאט  ראזענסאז מײדז
 ?איװאאנד אין םאהרען ספעציעא װעט

ײ װאס סכםוכים, אאע די אויסגאײכעז  זי
 און ארבײטער די צוױשען דא דארט נען
 אאע און פײ״ ״בצס װעגעז בתים בעאי די

םראגען. אנדערע
שאר פארשפרא־ האט ראזענסאז מײדז

 ער דאס שאעזינגער׳ן, פרעזידענט כען
ט רועט ה הײן שפארעז ני  אױסצוגאײ־ מי
זײז װעט ער אוז סכסוכים אאע די כען

 נאר װעט עס וױ אאננ אזוי קאיװאאנד אין
טיג זײז  מאא אאע םאר טאא אײז נוי

 דער אין ?אאר?ײט מעחר ארײנצוברענגעז
ע. גאנצער סיטואצי

 טאן דאם װעט ער אז האפעז, אאמיר
 םון צוםרידענהײט דער צו גרינדאיר, גאנץ
 װארום צדדים, פאראינסערעסירטע אאע

 אויסגעגאײכט מאא א דאוי מוז קאאגע די
חד אװעקגענומען דאר מוז עס װערעז,  ו

 ארוים דארט רוםט װאס אורזאכע, די רעז
 אונצוםריעדענהײט די האמפאײנטם, די

ארבײטער. די צוױשעז

ם א קז ר ע מ ם !אוי
ס דער  זיין װעט 23 אאקאצ םון אפי

 פיעד נעקסטע די םאר ביזנעס םאר אפעז
* * *זונטאנם.

 ,23 אאהאא פון װעבער א װײם, ב.
 זאא ראבינאװיטץ, בײ געװאהנט םריהער

ס אין יןומען  װאם די .23 אאקאא םון אפי
 מעאדען דאס זאאען איז ער װאו װײסען

ס אין .23 אאקאא םון אפי
מענעדזשער. װענדער, ה.
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ס ני כ י צי ר א ם ־ ט ל א ה נ אי
״נערעכטינשייט ס נומער

 סיר װילעז, .סיר
 גערענט !ײן םותן
 וחד צו די, צו אםילו

 אונז זיך נלוםם עס םען
 אוננערעכם״. *ייז צו

ווי׳לםןמ. וואודראו

 ואא הדזזסתי כצדקתי
).6 נ״ז, (אױב, אר«ח

w גןיענאיגזן״• ®ייז 
ו ײיל® י  אםארק, זיו י

 ,*• ני» איחר ויעל *ױ
־ לאיעז.
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 pnw יאהר אכט מיט געװעז איז דאס
 יעמאאט זײט טראגט וועאכער שבת, א איז

 שװארצער ״דער נאמעז שרעקאיכען דעם
 גאנץ װעז .1911 מערץ. טעז25 חנם שבת״,

 גאנצע די יע, אאנד, גאנצע דאס יאר^ נױ .
 אױםנעשוידערט האט וועאט צױויאיזירטע

 איז טרײעננא־םײער, שרעהאיכען דעם םוז
 אײדים םון אעבענס ױנגע 147 וועאכעז
 אין אומגע^מען זײנעז מי^ערם װײסט

 הען מעז ײאכ טױט. שרעיןאיכסטען דעם
פארשטעאעז. זיר

 דאס אומגאי^ קייו געוועז גיט איז דאס
טײםעאשער א שרעסאיכער, א געווען איז

 זײ־ פי^ר־פאסטקע א אין םארברעכעז.
 אומגאי?איכע. די געװארעז געכאפט נען

 גענען םארשײארצז װ; אזוי זיד האט אאעס
ס- צאאצלדינצ פרישצ ױנג^ די -^ ט עב  א

 װאאטען מײדאאד די וחנאכע דורך מירעז,
 העאישעז דעם םיז ראטעוועז גע?ענט זיך

 דעם אױף םארשאאסעז געוועז זײנעז םױט.
 l"p כאסעס. טרייענגא די פון באםעהא

 וואא־ מאנכע וועאכע דורד עסקײפס, פײער
 ץיײ ראטעווען, געקאנט אפשר, זיד. טעז
 איז עאעװײםער דער געוועז. ניט אויך נעז
 האבעז אוםגא׳יקאיכע די איז געגאנגעז. ניט

 די hd אײנעם אויסיןאײבעז צו נאר געהאט
 װעחנז צו םארברענט אדער :סיתות צװײ
 אויוי פאאר נײנטעז אוז אכטעז דעס אויױ
 מורא׳דיגער דער םוז שפריגנעז אדער הױא.

 T*i אײ\י צושמעטערט וחנרעז איז הויר ץ
 קערפער זײערע מיט מאכענדיג ״פיצאאר

 און ברוק, שטײנערנעם דעם איז אעכער
 יארומשטע־ ד איז גאס די באשםריצענדיג

מארןי. אוז׳ באוט זייער מיט הענדע
ברירח^ שרעקאיכער א געוועו איז עם

 שבת. שװארצען יענעם זײנען אזוי און
 ערמאר־ פ*סבױש ,1911 מערץ, טעז25 דעם
 דער איז מײדאאר ױנגע 147 נעװארעז דעט

 גע־ אזוי דער פעיןטארי׳םוז װײםט אײדיס
װעא־ אז ?אמפאניע. טרײענגא רופענער

 ניט זיר קעז הארץ א מים מענש קייז כע
 אוץ שוידער םון געפיהא א אהז .דערמאנעז

עקעא. טיפעז
 יענער זײט «ורעה זײגעז יאהר אכט

 ריכטי- נײ\, אומגאי?, אזא נאר אוז צײט.
 נאר וױיא — םאסענמארד אזא נאך גער,
 םא־ די םאר װארט דיכטיגע דאם איז דאס

 אינדו־ וױיםט דער איז 1911 םוז סירונג
פאםירט. ניט שוין האט — סטריע

 טרײענגא־ די וױיא אםשר, ? פארװאס
 געװא־ שװער^אשטראפט זײנעז באסעס

 יאהרעז און יאהחגז מיט נעריכט םון רעז
 גע־ האבען זאא *םס זײער אז אזוי פריזאז,
 בא־ איבעריגע אאע אױוי pjrw א װארםעז

 א נאוי מרײענגא־באסעס, די נײז, ' ? סעס
 עס וױ משתה׳דמ זיר, משפט׳עז אאנגעז

 געװארעז ער?אערט גערי?ט םיז זײנעז איז,
 שוידעראיכען דעם איז אונשואדיגע אאס

 ניט באסעס די האבען אויך םארברעכעז.
 זײ אוםז. אנדער אז אויױ חאיאה געאיטען

 אינשורענס־געאד. זײער אפגענומעז האבעז
 װארטענדיג, נישאאנג גאר האבעו, זײ אוז

 אנאנדער אויף זײעכבימצס אויפגעעםענט
פאאץ.

בא־ די םוז שואד די ניט איז עם נייז,
 םון דער װי םארברעכעז. אזא װאס סעס.

 פאסירט. ניט האם .1911 מערץ טען25
ז עס י ס די א י ד י י רעס א , ד  
ס יסט י ו ו ז אי ר מ ס ג ײ  ו־י י ס

 נײעס קרינענדיג וױ אזוי וועאב^ ז, א י נ
 אנ־ באאד די \St טױט חנם דוחי אעבעז

 מיט־ איהחנ סוז חונדערט * דערהאאבען
עפאסט. עם האט גאיעדעה  זי װי אויג̂ן

 איהחנ םוז קבריםגיי בײ געשװארעז האט
 אזאשאר־ סיטגאיעחןר^אזא ערמארדעטע

̂י( מעהר זאא ברעכעו  פאריוױ גיט מפצ ׳גז
פאי|ע?ומעז. מט איז צר אח מעז.

 צוגע־ נייע די נייט bv וױיםעו אםשר
זײם ױניאז דער W קוםענע״מיםגאיעדעי

 עס אז וױסעז, עס זײ מעגעז צײט, יענער
 אוכר וײנעז װאס אעבענס, ױנגע די זײנעז

 ביאדעז װעצבע פײער, יענעם איז געקומעז
 פאר״ די ױניאן. דער םוז םונדאמענט דעם

 װײםט אײדיס צושמעשערטע די ברענטע,
 אומזיסט געשמארבען װאאטעז מײסערם

 זײערע אוטי װעז סויט, שרעקאיכעז זייער
 ניט זיר װאאט חערפער צוקאאיעטשעטע

 אז געװארען ניט װאאט איז אויפגעבויט
 מײ• װײסט אײדיס די אט םעסטונג אמת׳ע
 אז איצט עס פיהרט װעאכע ױניאז, קערס

 ?אמפוי ביטערעז אזא ענטשאאסענעם. אזא
 אוז דרעס אײדיס דער פה באסעס די מיט

אסס׳ז. וױיסט
 װאונדערז: אודאי זיך מוזעז באםעס די .

 אזא די<מיידאאד בײ זיך־ געהמט װאנעז םוז
 ?ראפטעמןױאױסד אזא ׳מדם אזא קראםט.

 די װמגעז אז וױיסעז. זײ אז איבערוזויפט,
 שוין מצז װאאט פרײזעז די און שטונדעז
 דאכט איז דאס װאס דורכסומעז, גע?אנט

 טו ארבייטער. דעם פאר הויפטזאר די זיר
 הארטנעיױגע אזא . זײ םיהרעז װארום
 דים־ םון םראגע א צואיעב מאחמה

 די אמת׳עז דער איז קעז וואס ״טש»ןרדזש
ץ אנ ^ג ע ײ  אאע־ נאןי וױיא, ארעז, װעניג מ

 T'p ניט באסעס די דאזי זײנען מעז,
w אײן איז האאטעז צו משוגענע vo זײע־ 

ץ !ארבײטער רע
 אז באסעס, די ניט. אבער װײםעז זײ

 מײד־ טויזענדע אעבעדיגע די םיט צוזאסען
 גאיד און רײהע איז זײ מיט שטעהעז אאר

 ױננע צושמעטערטע אוז םארברענטע די
 זײ צו אםעאירעז די אט און שװעסטער,

 נאר װאס שטימע, מעכטינער דער מיט
:האבען הענען מארטירערינם אזעאכע

 גראדע אט נאכצוגעבעז םוז זיר ״וזיט
 ניט !סע?עז װעגעז םונ?ט װיכםיגעז דמם
 אויף אויר איחר ױט פוניןט, דעם נאך ^איהר

 אײער אויוי איהר גיט און ױניאז, אײער
 דער־ ערװארט אײר אז װײםט. טו ױניאז,
 םארברענט אזוי פונסט שיסזאא. זעאבער

 זײנען מיר װי ײערעז. צו צושמעטערט און
 צױ זײנעז מיר װי געװארעז, םארברענט
 די ערווארטען אייר געײארען. *שמעטערט

 הא• מיר װעאכע שױדעראיכחײטעז, אאע
 מורא׳דיגע אונזערע איז איםגמעאעבט בעז

גסיסה־מינוטעז!״
 האאאװעש־ די אויס זיר שטרעקעז עס

 קברים זייערע םון טויטע די םוז סע־הענט
םטרײ?ער די בײ זיך בעטעז אוז

M)mאי צגצ^אמ1יצנ איy ,טייעד -m
 גיט טײער, אײד איז םרויע^הרע אײער

 דים־ םון פונ?ט דעם ר\ס* אט נאד .ניט
 ױניאן, דער םוז געוױנס דעם טשארדזש.

 או געוועז. נויטיג איז עס װעאכעז םאר
 ער אום קרבנות, אאס םאאעז זאאעז מיו
וױרחאיכקײט״. א ײערעז זאא

:אעבעדיגע די צו טויטע די רוםעז עס
 םון שאראאנג דעם נאר ^ויהר ^דט

 ער װעמען אפזאגעז יוענעז זאא ער א? באס,
 הײז האבעז ניט זאא ?ײנער אז אוז ײיא,

 עס מיינט נײז, :זאסיוז צו איהם רעכט
 אפםערט איהר װי זאר, אנדער קײז ניט

 איהר אםפערט אוז ױניאז. אײער אויןי
 הײן ניטא איז דאז ױניאן, אײער אויוי

 םון שיצעז סענען אייד זאא װאס מאכט
 װערט דאז געפאהרעז. .איז עס װעאכע

 װי היאםאאז, אזוי אוז שײאד אזוי איהר
 קענט ראז אוז ,1911 איז געװעז זיײגעז מיר

טר״ענגא- אזא יאהר יעדעז האבעז איהר

 זא״י אײערע חונדערטע וועאכען איז ער,וםי
 וועכמנט הויא. אויזי װערעז םארברענט אעז

 חנם אויןי שפריצעז זאא מארר אוז באוט
 געווען איז דאס װי ברוק, שטײנערנעם

צורי?". יאהר אכט מיט
טע:׳ די רײדעז עס אוז טוי

 אױםד האבען באוט אונזער מיט ״סיר,
 שוץ, אײמר ױניאז. די אייר םאר געבויט
 אײערע וױ איחר, היט םעסטונג, אײער
 <יײ אײדען,; קײנע זאאעז האפ. איז אויגעז

 •ig שװאוי, מאגעז ניט אײר יסורים נע
 דער אז געדענקט, םוטהאאז. הענדינ,

 אין קאמפןי איצטיגצז אײער םון פרײז
 פאר א מעהר, סענטעז עטאיכע װי מעהר

 אייער איז עס ארבײט, וועניגער שטונדעז
jn n y ײעד ^ א װי נ צ ש ג צ  מ
״ !גוםא

 אונזעחנ םוז שטימע די איז דאס אט
 וחואמנ עס. איז זי און טרײענגא״חרבנות,

 געבאאמ• אאעראיי שפינװעבס װי צורייםט
 עס גיט זי און :כאסעס די םון אישוס טע
 און װײטער מאכט די סטוײי?ערם די

 חןר ביז סטרײס, דעם אנצוםיהרעז װײטער
 ױניאן די ביז םאאהאמען. זײז וועט זיעג
 אעבען איחר איז געזיכערט אזוי זײז װעט
ם אײנעם אפיאו .אז טעטינ?ײט. און  מי

u ניט זאא םאנטאזיע װיאדסטער דער r w 
 צובראםנן אמאא קעז זי אז אײנעאאעז

־; ׳ װערעז.

 ודיסם דריס וי קזמען אײנציגװײז
קומען-! זײ אבער מאנופעקטשורעה

 אײדיס דער האט טיטװאך דעם
 אוג־ םאהרער ס. טאנופעקטשורער װײסט

 יר דער מיט אגריםענט אן טערגעשריבען
 אינטערנײ־ דער פון אםיס דעם אין ניאן

 װײסט אײדים די װעאכען אויט שיאנאא,
 א שעה 44 באויז ארבײטער ווערען םײקער

 װײדזשעס, םון העכערונג א ?ריגען װאך,
 און װערען, בעשטימט שפעטער װעט װאס

 דיכד םון םראגע דער אנבעאאנגט װאסי
 םאר־ מוזען פאא יעדער װעט טשארדזש,
 אונםארטײאײ אן םאר װערען געכראכט

 באשאי- עס װעט ער און טשעדמאן, שען
 גע־ געסעסט איז ארבײמער דער אויב סען

 דער אויב אויך, און רעכט, טימ װאחנן
ניט. •אדער צורי?נעהמען איהם מוז באס

 דער צו פאהרער ם. םון קוכשז דאם
 דער םון זיך אפרײסען זײן איז ױניאן
 ער באדײטונג. גרויסער םון איז אסס׳ן

 םון םיטגאיעד אאס נאר גיט איז'
 באםעם דער פרן ?אםיטע עהזעקוטיװ דער

 דער אוץ• איז ער נור אססאםיאײשאן,
 mf\ א באארד. אײבאר דער םון משערםאן
 גאנץ די םון אײנער טא?י ער דקם,איז

 איז ער מאנוםע?טשורער, באױיטעגדע
 ווײםט אײאן דער םון אײגענטהימער חןד
קאםפ. װײסט םאאהאן דער פון *ון הא•

 איז• אסס׳ן דערmi וייך אםרײםען .דין
 אונצר אאצעםײנער םח.דער אויסדרו? דעד

 די צװישעז הערשט װאס םדילענודים
 אסס׳ן ,דער w געהערען עאם גאמנג^
 דער צואיעב רואינירש ויערען װעאכע
 זאך, א מהאז םוזען זאאען זײ צי םראגע,

 צודיסצױ רעלט, וח כמ;הר ניט איו װאס
ארבײטער, אן ארבײט *ער1 צו נעחמען

 גערעכ״ א אהן געסעהט האבען זײ װאס
אורזאכע. טע

ער־ דער געװען איז םאהרער ס מו.
 ער אײז, דעם געבראכען האט װאס שטער
 מוטה, נויטיגעז דעם ארױסגעװיזען חאט

 הערשענדע די אויסגעדריקט האט און
 איהם נאך באסעס. די צוױשעז שטימונג

 אנדערע די םאר זײן אײכטער שויז װעט
מוטה. װעניגער םיט

 אונטערגע״ האט םאהרער ־טד. װעז
 געזאגט, ער האט אגרימענט, דעם שריבעז

 ?אפ. םײן םון אראם איז 6אאס גרויכ׳נ א״
 :זיבצן מיט געטהאז עס װאא^יאיר חאואי

 בא• די װאס שטעלונג .רי ןטריק װאכען
 * דער אין ׳אנגענומען האט אסס׳ן סעם

t *היםטשארדזש״ פון םראגע i i זעחר 
 װע* װען איבערהױפט םזא׳דיגע, "|P ניט
 גאנץ זיך האט שמונדען און װײדושעס גען

געהאנחגאט״ װעניג
טער װיר?איך איז דאס  1םאר געזונ

 1 ווערט באםעס, די םון שטעאונג די שטאנד.
ט צ  • אן געווען איז צוגעגעבעז, אאגעםײן אי

ײן איז עם אונמעגאיכע, ט סאא ק  1 געווע} ני
ט מינדעסטע די כ םזי ױ ײ פאר א צ״ן צו ז  ג

ען א אױוי יואמפו* דעם װינ ױ״, אז ש אי ^ ‘ 
חנן געגען איז װאם ע ה םון געפיחא י ש  !װ

 I די םאראירעז♦ איהם געמוזט האכדן ךײ
סטע ױן עס זעוזען באסעם םײ ײן, ש  !און א

ס, שצרמאן דער אז איצ װ ט  j פון אײבאר א
ײ חאט אסם׳ז דער ען ז טי• דעם געװיז  ;ריכ
מ בײשפיעא, נען  יעדען אױסער עם א

ע- איחם ײעאען גיך גאר אז צװײםעא,  אנ^
ח נאכפאאנעה רע ר וועאען * א א• נ כ ײנ  אר

עז װאט װאכען עםאיכע די פען ײנ ך ז א  t נ
אן. םון גצבאיבען סיז

 װײסט דער און ״בת אװאר*ער דער .1 זייט
 זדי קומען פײנייגװײם סםרייק. מאכער
קו• זײ *אבער מיןנוועקט^ורערס, ווײםם

רעדאקציע. — מעז
ײט  ראגאוי. האא — לאנד אין *ונז בײ .2 ז
ײט  ארבײםעײװעלמ אינטערג#ציאנ#לע .3 ז

 די ®ון עחרעגליסט קאאטשין.. מי
«ע«ער. קלאו? מגיאן יראןןעגם דערט

ײט  אאי• די אין טעםעקייט און לעבען .4 ז
 סטעןי א ־־־ באארד דזפאינם פון סעס

רעםארטער.
 אזטונדי• 44 א געװיגם .00 לאקאל .5 זייט.

 װאאינםסי. אםיפ — ארבײטס־ײאך גע
א. — באארד דז*איגם פרן מיטינג

 ױנ ■רעסערס סקוירם און קלאוק גער.
ברעסאאו. דזש• — 35 לאקאל

אן בו*לערם און עקזאםיגערס .0 זײט  ױני
•1עמרר« די אשפיז. י. מ• — 02 לאקאל

 0 לאקאל ױניאז װאירקערס דערי
עחרענליסם, מאכער קלאוק ם^־ן.

« .3 זײם פון
ײט  4בעדריג ראזע — ירויצן־װעלם די .7 ז

— ליעםין אברחם ■ון ױבילעאום *ום
םינקעאשטײן. א•
ײט  •yp ב• — (ראםעז) אינגעבארג .8 ז

־ i אערמאן.
ט ריפערמאכער דער בײ ראמאן. .^9 זיי

העאאער. דזש• — ױניאו
ײט  ״ גאטיץ־ביכעל. רעדאקטאר׳ס פון .10 ז
ײט  •ראקטיאזער און אפיןליעיער דער .11 ז

^ — לאגע רוסיעער דער אוין• בליק
t - זעאוײז• .

 פרויען־ארב^א פאר קאנגרעם דער .12 ײם<ז1
 די װען םאינסץ. סםוארד דזשואיעט —

װאח• •8 — (פעליבאז)־ קומען... באים
אינעה *י

 אםמר דר. — אײזנער קורט .13 ?זויט
■ מרחני ■ ן

ײט  ענמע% — חברח פרעחליכע א .14 ז
טערראציןי:

 װאאמ״י צ• א• — מאגעךפראגע די .16 יז^ט
אין םאן.  ײעיער קליוק גראנװילער די -

*ורײ •םועס׳ען קורולע באביטשי א.. — 4
 לעזער. אוו רעדאקטאר דעס אען

ט  קאסממם די בײ ויד חערט װאס .10 די
H ^א. — ?90 לאקאל ױניפו ײעסםאכעו

קאנעק־* אין סטו־ײקפ אוגזערע עמער.
■SIS סטײט. טיקופ .

 אדװערפײזמענמ^ 19 און 18 47 זייטעז
ט1  אי»»• מאנטאגפ. חיםםארי^ע די .20 ךי
- םמרײ^ פון קארטוגס רעמאטע 4 ־  םוז -

 עדייחײ *איגםעמעאיאגאל ראסיןין.
.איבערםי. ס. — דעיפרטםענם גאל ,

iM
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True translation filed with the Postmaster at New York City* on 
Mar. 14, 1919, as required by the Act of Congress approved Oct 6th, 1917, 
known as the ,*Trading with the Enemy Act.’״
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 האט וױאסאן װאם טעג עטציכע די
 ער אײדער װאשיגגטאן איז סארבראבט

 םראנקרײך נאך אסגעםןוהרען צוריק איז
 פאר״ םארנעניגען װעגיג איהם האבען
 סענאטאדען רעפוביליקאנער די שאםט.
 צר באשאום זײער דורכגעםיהרט האבען

 דער־ צו ניט ביאס, װיכטיגע ריקצוהאלטען
 כדי װערען, אגגענוםען זאלען זײ ^אזען

i n צו זײן געצװאונגען זאא םרעזידענט 
 זי־ ספעציעאע א ׳טנעלער װאם םאררוםען

 פרעזײ דער קאנגרעס. נײעם םון צונג
 אנגעזידעאט, גוט זײ אשיאו האט רענט
 פארבאיבען פארט זײנען ביאם די אבער
 איצ־ זוכט אדפױניםטוײישאז די און איגען
טאן. צו װאס עצית טער

 די צדרי״טען ביא ױיכטיגסטער דער
 ביא׳/ ״דעפישענסי דער איז םארבאיבענןז

 דע־ צו געיד סוטע א באוױאיגט װעאכער
 רע־ פארשיעדענע אין דעניציטען די קען

 םון אײנער דעםארטמענטס. ניערונגס
 דיע־ װעאכען פאר דעפארםמענטס, דיעזע

 מי־ 750 באװיאינען נעזאאט ראט ביא זער
 אדמינײ רײאראוד די איז דאאאר, איאן

 אײנםאך ?ען רעגיערוגג לי סטרײשאן.
 םארװאא־ דער מיט װײטער אנגעהן ניט

 סוםע דיעזער אהן באהנען די פון טונג
 װײדזשעס פאר געאד די דארף זי נעאד.

 נויטיגע אבסאאוט םאר איבײטער, די צו
וױיטער. זא אוז רעפערס

 אדמיניסטרײ^אן דער פאר י*אגע די
nu יןען11נע0אוי אנםאגג פע t אר־&
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 נעדענקט, שטארק האט מען אז צװײפעאט,
 מד דורכדעם װעט רעגיערונג די דאס

 רײא־ די אומצוקעהרען ז<ין צװאונגען
םארװאאטער, םריהעריגע די צי ראודם

 וױיזט עס װי קאמםאניעס\ פרױואט די
 אנ״ געיטעהן. ניט דאס װעט אױס, אבער

 בארגען רעגיערונג די װעט דעב שטאט
 װעט זי ;דריידעא געװיסען א דורך געאד
 אבער סומע, גאנצע די בארגען קענען ניט

 װעט צײט די דורכצדעטוםעז אויןי נענוג
באקופיען. קענען זי

 איז בילס אוגטערדריקטע די צוױ^עז
 דער גזירה, אימיגוײישאן די געװען אויך

 געגען טירען די םאריטפארען צו םאר^אאג -
 די צייט. יאהר םיער אױף איםיגראנטען

זא־ יואנגרעס אין םיהרער רעפובאיקאנער
 נײער דער װי שנעל אזוי אז אבער, גען

דיע־ װעט פארזאטאען זיך װעט קאנגרעס
,lyiyy ארײנגעטראגען װידער ביאא זער
 שנע־ װאס איהם זעהן װעלען זײ אז און

דורנצופיהרען. אער
* ♦ ♦

אפ־ זײן פאר האט םרעדדענט דער
 רעדע א געהאאטען פראנקרײך :אך רײזע

 מעטראםאאיטעז ׳ יארקער נװ דער אין
 נײ־ אװ איעג דער װעגען ד;יז אפערא
 גע־ האט איהם מיט ציזאטען שאנס.
 םרעזידענט עהס כײטינג דיעזען בײ רעדט

 פראה־ די האם םרעזידענט דער טעפט.
באריהרט. ניט פראגע רער םון זײט טי׳עע

 דעם אוין״ באױז אפגע^טעיט זיך האם ער
 שטיצט איענ די ײעאכען אוי̂ו איתגאא,

 ברידעראיכסײט פון אידעאא דער זיך.
 דער פעאקער, אאע פון אײניגהײט און

 פריעדען דעם ײאראײביגען פון אידעאל
 פאר^טעהט עס װעאט. גאגצער דער אױף
 ער האט רעדע סארט אזא יױט אז זיך,
 געגגער די ארעערגעוױנעז געקענם ניט
 אויסזעצוננ הױפט די װײא איעג, דער םון
 פדאסטיעע די דאס איז, געננער די םון

 םעה־ מיט םוא איז פאא; דעם םון זײט
 איצט, ׳פטעהט זי װי איע:, די אז אערען,

 קיין פארםײדען ניט ק״נדאא װעט
 ארײנשאעפען נאך װעט און םאהמות *

 ײאאם זי וחגלכע טאחםות, איז אםעריקא
אױסנעמידען. אזוי

 רעפובאיקאנער דער םון סיהרער די
 בא־ קאנפעחננץ א בײ האבען ®ארטײ ^

 צו געגנער׳פאםט זײער טאכען צו שאאסעז
 דער םון הויפם־אימױ די פאר איעג חנר ״׳

 פאר עאעיןשאז קומענדען דעם אין •ארםײ
̂ין זיך נעהםען ױי •חוזידענט.  דער צו ש

 פרא־ צו אנפאנגען וועאעז זײ ארבײט.
^ י ד נ א o בירגער די צװישען ^ n טד 

 געגענזאץ אין ״נאציאגאאיזם* פון דאנק
ניײפאנם. ארו איעג א םון געראנה דעם צו
 םת םאנכע ארויסגעמיסט שוין האכען וײ

 צו ארכײם דיעזע רעדנער כעכטע ?ײערע
 או באוױיזען, צו זזכען װעאען זיי &אז.

 די םארגיכםען וועם גײמאנס אוי אימג די
 אםעריקאטנר םון זעצנםט^םענדיגהײט

&$*tj אט־ סאר;יכטען וועט און;זי ךי ויי
"i ריאטיזמוס, ״ i אימרמבעצי און איענע

 צו זוכעז װעאען זײ אמערײןא. צו הײט
 פון טראדיציעם עאטסטע די אז באוױיזען,
 םיט םארבינדונגען גענען זײגען אםעריקא

 ארײכםישען נעגען מעכטע, אײראפעאישע
 דיעזער םיט פאאיטיק. םרעםחג אין זיך

 דעם פארניכטען צו זײ האפען אישיו
געװינען צו דעסאהראטעז די םון טשאנס

 װאהאען. פרעזידענשעא ?ומענדע די בײ
* ♦ ♦ /

 רעפובאיקאנער די פון האפנונג דיעזע
 פאר־ קאאם ערשטען דעם באיןומעז האט

 קאײן א אין דאגעוײטטאג. אכטאנען
 דאן איז פענסיאווײניא אין שטעדטעא

 קאנגרעסמאן א םאר װאהאען פארגעהומען
 אעצ־ םון קאנגרעספאן ערװעהאטער (רער
 דיע״ געשטארבען.) איז גאװעמבער טען
 רע־ א געװען אימער איז דיסטרײןט זער

 עקזיס־ ער זײט םעסטונג. םובאיחאנער
 ער־ אײגמאא באױז דארטען איז טירט

 די בײ דעמאקראט. א געװארען װעהאט
 דער האט נאוועטבער אעצטען װאהאען

 א געהאט קאנדידאט רעפובאיקאנישער
 שטי־ טויזענד 7 איבער פון מאיאריטעט

מען.
 קאנדי־ דעםאקראטישער דער איז גו,

 גע־ עאעקשאן סםעשעא דיעזען בײ דאט
 ארויםגע־ האט און פאאן א אויף פאאען

 אװ ״איעג די אישױ זײן אלס שטעאט
 די צו ערקאעהרט האט ער נײשאנס׳/

 שטי־ קאנגרעס אין װעט ער אז בירגער,
m ט  ר^אײגפוער t4't •אאן. ^אטאן׳

 גאנ־׳ אין אישױ די האט געגנער נישער
 די,םיח״ װי אבער אזוי םאישוױנען. צען
 פארטײ רעפובאיפאנישער דער פון רער

 רץר םיז געגנער א\יסגעשפראכענע זײנען
 בירגער די בײ עם איז נײשאנס אװ איעג

 רעפובאייןא- חןר אז געװארען, אנגענוםען
o געגעז אויך איז האנדידאט נער n. דער 

 געצײגט, האט װאהאען די םון רעזואטאט
 םיט נעװאונען האט דעמאקראק דער אז
 הונ״ םינף צו נאהענט םון םאיאריטעט א

 געשעהן געקענט האט דאס אויב דערט.
 דיסט־ רעפובאיתאנישען שטארקען א איז

 אין ערװארטען שוין פען ipp װאס רי?ט,
? דיסטריהטען געװעהנליכע

 די זיערםרעהט אזוי האט נײעס דיעד;
 האבען זײ אז םיהרער, דעםאתראםישע

^ן עס א ם ע  וױאסאן פרעזידענט דעם ג
 טעאעגראוי דראטאאזען דורך י1שי אויפ׳ן

 םון געענםםערם האט פרעזידענט דער און
 ערםאאג־ צום גראטואאציאן א מיט שיח

 , חאנדידאט. רײכען
* * *

גע־ װעניג איז םרעזידענט דעם אויב
 ער האם קאנגרעס דעם םון טראבעא װען
 צרה. נײע א געשאפען אאײן זיך ואך

 איײ םון צוריקגעקומען איז ער װי גאייך
 קאנסע־ א אײנגערוםען ער האט ראפא
 זײ םעיארס, איז גאװערנארס םון רענץ

 m זײן מישב און צונויםרײדעז זיך זאאען
 פרא• רעקאנססראחשאן די לעזען צו אזוי
 אזן גאווערנארט• צאהא נרויסע א גען.

 דיע־ אויױ אפגעדופען זיך האבען םעיארס
 פאר־ זיך האבען זײ אײנאאדונג. זער

 װײ־ דעם אין װאשינגטאן אין זאםעאט
 זײ האט אאײן ײיאסאן און הויז. סען

 ער־ ער װאס ערהאערט זײ און באנריסט
 אי־ זײ האט און םאןד זאצען יײ װארט

o םון אױםדנט אונטער׳ץ כערגעאאזען n 
אײבאר. אװ סעקרעטע-י

 ?אנ־ ייעזע האט דרײ טעג א עסעש/
 האט אױםנעטאן אנגעהאאטען. םערענץ

 אבער רפארn גארניט. אצסאאוט זי
 פא־ ביםעא שעהן א געשפיעאט זי האט

ס דעם אויף נאמיראיך איטי?, ט׳ ^נ עז ר  פ
 גאװערנארס רעפובאיקאנישע י־י חשבון.

 גע״ די אױםנענוצט האבעז םעיארס און
 •ארטיײגע- זײערע העאםען צו לענענהײם

 נעזי־ האבען זיי סאנגרעס. אין נאסען
nאון אדםיניסטרײשאן װיאסאן די אט 

ט, ר ^ פ ע o* רn אז ג in n n וואס זאא 
o פאררוסעז שגעאער n ס. נײעם ^ אנ  ק

n רn אין ראםעזpמאn די n n w 
 חכרח און געשװיגעז גיט נאמיראיך האבען
מן א ס זיך ח א ^ עז  וועאט רי וואס אויף ג

 געחאא״ עס תאם מאא אײגעע שםעהט.
פעמש. בײ םען

 אאע T7 חאבעז באויז פונקט אײן אויף
 סײ חמובאיסאנער די* סײ אנוועזענדע,

 דאס און םאדאײניגם, ראםען^pםאn די
 און סםרייקערס וידאען אױױ געותן איז

 סעא״ פזן מעיאר *yn סטרײס־פיחח^•.
פון געײןלמן ן^־אטואירט איז ט^?

 קאנסערווא־ ר'<ןת צויישמז •אטיע-חיאוי
איכע א געזוים איז ארבײמור טיװע  ם^.

ערשײנוטג.
. * * *

 אין שיױ־בויער די־ פון סטרייס חןר
^ן איז טאקאסא אײ סיאטעא א ר א  גע״ פ
 זיר האבעז סטרײת דיעזען אין גאעען.

 זײ ארבײםער. מויזענד 40 באטײאיכט
 םאנאטען דריי א געקעםפםט האםגן

 זײנען פעברואר אגפאנג אין צײט^את
 טאקא־ און סיאטעא אין ארכײטמר אאע
 םיםפאטימ-סטרײק. א אין ארױס מא

 דעם העאםען. קעטפפעד.צו בראװע דיעזע
 דעם געאונגען איז סיאםעא פון םעיאר

 די דערשטיקען. צו סטרײק דזשענעראא
 פארבאי־ אבער זײנען סטרײהערס שיח
מ נאך סמאד אין בען  ׳דאן װאםגן. עםאי

 אפשטײ אאגעםײנער אן דורך זײ האבען
o באשאאסען מונג n אויפצומד קאםםף 
m זיך און בען n p p w n w צו i n אר־ 

 באדינגונגעז. אאטע די אױןי בײט
* * *

 בא־ זיך האט האפנוגג שטראהא א
 פאאיטישע הונח^־טע די פאר װיזען

«PDJ8oon,| אײנגע־ זיצען װעאכע 
 פאר־ די םריזאנס, אוגזעת איז שפארט
 רײ־ םאר טערםינען אאנג?ג אויןי שיקטע

^ מאחםה דער געגען דען  אויס־ םאר א
 װעגען םײנונג געגנערישע א דריקען
o o m געזעצע. ׳מאחםה *נרערע און 

 צר זײן פאר האט ^ויאסאז פרעזידענט
 52 בעגנאדיגט פאריז נאך יהםאהרען1

 זײ םון מ*וכע םארשיקטע. דיעזע פון
 םון ארױסגעאאזען גאנצען אק ער האט

 באדײטענד ער חאט םאנכע און פריזאז
 װעאכע אויח טערםינען, די םארהאענערט

געװארען. פארשיקט ^ײנען וײ
 זיך געםינען באגנאדיגטע ד; צװישען

 מיאחד דעם םון סאציאאיסטען אײגיגע
in .װאיר־ אינדאםטריעא די ם\ן םאיגעא 

^ די און הערס אג צי או א װ סאציא־ ת

 םאדש־ונ״ די שםאדט. זײן אין םםרײק
n פאר װניאנס די םון נען p r r p שטונ״ 
m און n n p » t פאר״ זײנען װײדזשעם 

 באאשעוױסטישע אאס זnגעװא ךאםט
 צװיײ נאכ׳ן גאוועמאר אײן געפאהר.

 זיו האט צוױיטען נאכ׳ן מעיאר אײן טען,
 אויס־ חעאםען צו פארםאיכטעט םײעראיך

 שםאדט זײן םון באאשעװיהעם די ראטען
 האבען פארשטאנען איז סטייט. זײן און

o פים אז אאע, n באאשעװיקעס װארט 
 באוחד ארבײטער די געםײנט זײ האבען

מ  םאציאאיסטי־ די און אאגעסײן אין ט
 אײגענכד דאם אט בםרט. באװעגונג שע
 באשטימטע אײגציגע די געװען איז איך

 אויפטו פאזימױוער אײנציגער דער זאך,
םע^ץ, רער פון  צויםאר״ שבועה די כאנ

o שארםעז n די םארשטארהען צו י,1האםפ 
ארגאניזירטער רn געגען פארםאאגונגען

ארבײטערשאפט.
* * * * *

m איצ־ איז באאשעוױזם םון געשריי
 די אין װאםע בעסטע די געװארען טער

 סטרײקערם. געגעז בתים בעאי םון הענר
i צו באאאנגען ארבײטער די זיך מעגען n 

 1דע זיך מעג מגיאץ, האנסערװאטיװסטער
 ?אנסער־ די םון געשטיצט זײן סטרײק

 די שרײען ױניאךםיהרער, װאטיװסטע
 רע־ א איז םטרײה דער אז בתים בעאי

 די םארניכםען צו םארזוך א װאאוציאן,
 באאשעוױזם איינצוםיחחנן און רעגיערונג

אאנד. זןין
 די געהאט מיר האבען ביישםיעא א
 האםעךארבײטער די יאר?. נױ אין װאך

ם סטרײס, אין אייים זײנען ^ א  זײ וױ ג
 דורכצוסר געפרואװט װאכעךאאנג האבען

 א אויןי גחים בעאי זײערע םיט מען
ט האבען זײ אוםן. פריעדאיבען ^ א פ ע  ג

^ צ ר ^ן ?י טו  וױי־ npopo און ש
 ער־ איז סטרײק דער װי גאײך דזשעס.
^ן קאעהרט װ ע  םון אאימר רn האט נ

סטײט־ א ארויסנעגעבען בתים בעאי די
iu פרעםע* דער 1אי סעגט  m פ איו ציסטע! -\ 1*ױ יארפ גע״ באגגאדעט גי

ז.nװא
װיא״ האט ערקאעהרט וחנרט עס װי _

p די אוים געוזאנדן^ט סאן nאםענדיײ 
o פון שאנס n אמוירני געוזעזענעם 

 דארום איז עס גרעגארי. דןשעגעראא
^־ סײן אונ אים־ חןר אויוי װאס גיט װ
סאציא־ אינקע <זײ\ זײנען 52 די םון טע

י ניםא.־ איסטען ו א ג  םארבײ א איז ^
װע־ חאט ער און ?אנסערװאטאר סענער

ז.nרעװאאוציאנע םיט סיםפאטיע ניג
n איז n אונגעםעהר צײט זעאבער 

o װאס in n n * * in ארויםגעװי־ האם
פאר־ פאאיטישע םאנכע צו גגאדע זען

ווא־ איז קאורט סופוײם די האט ברעכער
 םון אפיעא דעם צוריסגעװיזיען שינגטאן
o גענאסע o n. םוז םעז o n זא־ אמת

געריכט, ניט זיך האט קײנער אז גען,
 *נרזרש זועט קאירט סופרים די דאם

בא־ געווען איז אפיעא ח\ר האנדאען.
ט ^ רי i אויוי ג n* ,גאנ־ דער אז טענה

ר געגעז איז געזעץ ע־ספיאנאזש צער  ת
גע־ םען האט אזוי וױ ?אנסטיטושאן.

 ?אורט סופרים די אז ערװארטען, חענט
 סאמע די םון איינעם זײן םבטא װעט

 די םארסאכען צו געזעצע װיכטיגסםע
? מאחמה w םון געגנעל די םון םײאער

* *- *
ײטע געוויסע נדnװעה ^סא  קאנ

גע־ טירען די פארשפארען צו יאאנעײעז
 טאםער םורא אויס איםיגראציאן, גען

 מואאיעס ארײנםצײצען אהער * וועאען
 םוי־ זוכען אפעער,1אײ םאראריםטע םיט

in ip r םא^ן ארבײמער םצז  םון ארוי
 אםיסעם די אײראפא. נאך אםעריקא

 פון באאאגערם זײנען תויז ?אסטאם אין
m מענשען הונתטיםע r ,וועאכע םאג 

 אאזען זײ זאא מען במםען זיד מוסען
 צאוד צו גרײט זײנען זײ אוועקםאהרען.

 קלאם דריטע א פאר דאאאר 75 אען
 אם 'זײנען לײס דיעזע שיםסקארטע.

 געםינען עס איםא^יענער. כױיסטענס
גרי^ען, פאאיאקען, זײ צוױשען אויך זיך

סאאותן. און רוםעגיער שפאניפר,
נבואה די םקױם וחגט אםשי•

o _פווז n סא־ איםיגריישאן יאדסער גױ
 װע־ וועט םלחםח •yn נאך אז םישאגער,

m םון גאר אכמריקא, מײן גיט נמאאוי א 
אםעריתא.

דזשפנ;צובתכצן פאו סען

 די אז םמראר״ ״רויטען פון געפאהר אין
 אומשטילצען געחען סכרײסערס האםען

^ן און רעגיערונג די םי ײנ  באאשע־ א
גניזם.

o םון געשיכטע די n איז סטרײמ 
n צו פארצײכענט וחגרט  *miniטרא־ ר 

 מאנאט אין אנגעהויבען זיך האט כעא
 גע־ דאן האבען ארבײטער די יאנואר.
ט ^ א  ארבײטס־װאד שטתדיגע 48 אז ם

 בעאי די װען און װײדזשעס, העכערע און
ען די האבען בתים ג נ ^ו א  ענטזאגט פ
 סטרייס. אין ארויס ארבײטער די זײגען

nבאדר די און שיםען די םון פארסעהר ר 
 נע־ •אראאיזירט איז יארס נױ ארוס נען

 געשטאנען איז שטאדט די און װארען
 ורע־ האט דאן הונגער. םוז געםאהר אין

 צר *פעאירט םאריז םון װיאםאן זידענם
 צו צורימנעתן זאאען זײ ארבײטער די

o געהײסען און ארבײט רץר n אײכאר 
 סעט־ זעהן צו װאשימםאן אין באארד

o אען n .סכסוך
 א געפאאגט. האבען סטרײקערס די

 באארד אײבאר דעם םון פארשטעהער
 גע- און פארהער א אפגעהאאטען האט

 װעגען רונגnםא די אז פשרח, א מאכט
 נאכגע- סטרײסערס די מען זאא שטונדען

 (דער ניט ײײדזשעס װעגען אבעד בען,
 זעא־ רn נעווען דאס איז םאכער פשרה

 עהנ״ אן האט וועאמןר מײקי, םר. בער
o אין ארויסגענעבעז םסה ־ליכען n 

 סיא־ אין ארבײטער שיף די פון סטרייס
טעא.)
 ענטזאנט זיך האבען ארבײטער די

o n װידער האבען און אנצונעהםען פכה 
סטריי?. א ערקאעהרט

 סטרײס רn זיד האט אננעםאנגען
 בתים בעאי די םריה. •yn 1אי דיענסטאנ

 בשום װעאען זײ אז ערסאעהרט, האןען
 בעאי״ די צװישען ׳סעטאעץ. ניט אוםן

 אדםינײ רײאראוד די געװען איז כתים
i פון סטרײשאן iry r in  i n, די װײא 

o אױוי םערריס דאך האכען באהנען n 
 םון אדםיניסםרײשאן די אויך האדסאן.

שיםעז. די • ^יערומס־
iin װאשינגטאנער די y ’i n האט 
i וױ נאײד n ?אויסגעברא״ חאט ססרײ 

 זעחן *צו םענשעז א נעשיקט ^ידער בען
 ארום טעג עםאיבע אין שלום. סאכ*ן

 טד אדםיניסםריישאן רײאראוד די קאס
 םאחציועען אאע נאכגפכענדיג סעטעאט,

 אדםיניםםרײשאן די ארבײםער. די םון
 אנ־ אױך חאם י^ניעתנגס־שיםעז די םון

ר סעטאען, צו געבאםען מ ^ זײ ^ ת  י
 כמט־ גים וועם זי אז ערקלעחרם, האט
 סיח^ן ח^יערונגס־שיםען, די םים לען
 וועאע^דך ש^־קאםפאניעס •ריװאס די

שישען vivn אױו• אוגםערגאמן. אויך
i אז נאד געחם אאזא n י.1סאסי

 ארגײםען וחנאכע םען,1לאננשא די
 אויס״ און אנאאמז נײם דאקם^ די אױוי

»iny5 סשרײסעדס די חעאםעז שיציע^ די 
ך ענטזאגאז זײ וןאס דורכדעם  רױד צו וי

מ שיפאן, די פון דו,פראכס מ ח  וחד ו
tm w n ד &ינ מ פ די

ע ט נ א ס ע ר ע ט ע ם א ר שו ט ס ע  ל
ץ ל:א א ק א ״9ל

אא־ םון סאטיטע עדיואיישיאנאא די
 םיט״ די םאר סאראנשסאאטעט # פאא

im r^ i פון o n אינםעתסאנ־ אאקאא, 
n און םע in ro tf io ,םיט אעסטשורם 

i פון אאקטשוח»• באװאוסטע n ארבײ־ 
r\ אעקטשורם די כאװפגוע. טער \n\ אב־ 

האא. ״םארממרסם״ אס גמחאאסען
o .22 *ג?כר שבת nםארםש םען 

ט ר (צבױן)• תאפסאן ^ דר. ת
פו שבת מ o 29 א nםארטש׳ טעז 

b i n אאדערםען ^ ^ ח א צ  נעגויעיעם מ
* 'י * ״םארוחנרםם/ אין

JCil«׳ •

ר ע ט ײ ב ר ם א ל ע װ

True translation filed' with the 
Postmaster at New York City on 
Mar. 14, 1919, as required by the Act 
of Congress approved Oct fth, 1917, 
known as the *4Trading with the 
Enemy Act

שע די  קאנ־ און ארכײמער ענגלי
םקריפשאן

o אאע ippanpi מיר n ,װאס צוזאג 
i האאאיציאנס רי i n 'i n ענגאאנד םון 

 ד וױ שנעא אזוי אז געגעבען, האם
 קאנ־ װעט ®אראיבער, זײן וועט מאחםח

m אב«״עשאפט םהריפש^ז ini. ר האט מ  א
 זשארזש אאאיד םיט רעגירוגנ איצםיגע די

 וועא־ ביא, א אסם1ארײגגעב איצכ בראש
ט כע ר ^  דורך ארםײ, שטענדינע א ם

o נײן םון קאגסחריפשאן, in f l i טויזענד 
סאאדאטען.
 דעם פון ״אעזען״ צוױיטען בײם

 וױאיאם האט םרײטאג, אעצטען ביא'
i אלאםסאז, n םון םיהרער i n םאראא־ 

 אמע• טײ,1פא 1בײטע1א מענטאוײשער
o וועגען באטעn א םאגגען n האם און 

ip אז שאאג,1פא א געםאכט i זאא ביא 
 באשוא־ האט iy .inyy יסמװױזען1צו

 א םאכטyג חאם זי אז רעניתנג, די דיגט
 ^וננnפא 1איח מיט אנהויב שאעכטצן

 םיאיכ^ןר־ iyi״oytfy םון אבשאפתנ םון
 האט iy אפא.1אײ נאנץ iyn'x םאיכט

i דאם אננעוױזען, n ,אויב ביא iy ןאא 
inyy אלס אמעטטעז m n* װשם

 1צצ1הצ די אי.ן םאזיצװײפאונג בד^ננעז
 גצגאויבם, חאבעז װעאבע יעגיג^ די םה
i םים אז n 1 ®ת םאלניכטונג• o nיײ 

 ־1* אזצאמ װעאען יזם,1מיאיטא סישען
n םײצן y o עס "[.1 נויטיג נים oyy 

 הא־ ײצאכצ די, צד צנטטוישונג בתינגצן
 גע״ oiyy םאוזםח די אז געגאױבט, בעז
 םאחמה צו סוף א מאכ^ צו אזם ט,1םיה
גאנצצן. א^ 1גא

 ־1א צװײמנוי א טהאםאס, זשײםס
 האט אאקמגנט1פא םס ^yר־טיטגאיyבײט

n י1 באשואליגט 'iy i« םאאש 1זײ איז 
 iy און ז,1צכונמ1שפ1װאהא־םא y1איה צו

 נים oiyy םײ1א י1 אויב ,oanoyi האט
תסאאנת 1פא ג^שײנטי

o אויױ n טשיא1טשוי .1מ האט yi- 
oiy®o:y, קסט1שםא די 1נו אזy קויא 

 צושאא־1םא צגיתננ1 די ;yiiwyvyi האט
תן דאס ;ryגעז oyi געז  סארשיחר די ו

v v 'i fy^n\ גyמאכט lyiyyyi, האט 
 ניט נויטװןךנתגקײט״ yp1שטא ״די אט

oi^pyi אויסג1םא 1גאyזyהyז jn y y 
ay די דאס און i'iy i שיק נים װעטyקײן ן 

הײךולסאאנד. סאאדאמען מאסעז
שפ«נמןן אין

 1yא^בײט אאגעםײגפ שיאנישע לי
 yo»o לי םון נג1אײניג1םא א איז ױניאן

 איז זי שפאניען. אין ױניאגס װיכטיגסטע
 בײ אוז ,1889 איז זnװאyג ט1ארגאניזי

ט 1איה ^  פלסגאי־ א געוואט זי האט נ
o ticn y i 3000 יפון 1מעח ניט. in n 

י 1יאר. ^ פ 1םיטגאי די איז ש nשאDט 
i פיז n אױסגעװאק־ װניאן 1אאגעםײגע 
iyo אחם 1יאה צעהן אין טויזענד. 25 ביז 
 ק,1שטא iiytyo 40 lyyyi שויז זי איז
 א ױניאן אאגמםײנע די האט איצט און

J.50,000 םון שאםט1yםיטגאיד
חדז אעעטײנע רי א ־yi 1אימע ױני

 סאציאאיס־ w םיגו סיםפאטיע אין װעז
iy r 'o אין 1בײטע1א לי װײא טײ,1פא 

iy« צומק אאננ שוין האבעז שפאניען i־ 
oiyp נויםװ וײyצו נ^יגקײם lyDkoypyo 
oyi ען, אויו^ שונא ט אנ ^ ^  םאאי• ביי
 אז איז, DPHO m עקאנאםיש. אה םי״ט
ע די אם ^ינ אג  גע־ זיך האט ױניאן א

o y ir i:, דאנס א i n ,פון איניציאסיװע 
iy i א סאציאאיסטישער  yאכyװ טײ,1ן
 סא־ י1 ױניאן. די ווי 1עאט* םיעא איז

^ אאיסטי  זיך האם טײ1פא *רב״םער צי
:o n r w אין A879 איז דאן זײט און 
ײמ^־1א םון פארטיידיג^ין די זי  ב

קאאס.
 אײניגם1םא »אט1 ימאנדםאזזמה די

י  אאטד די און ס^1פא סאציאאיסםישע י
o:  פאױטײ די .1םעסטע נאך ױניאן y״

 סאר־ א נצםאכמ האבען יע״אן די און
•n נײיסע םיט ?אםפײן אײנינטען ^ 

 בייםכד1א געגעז םםדייקס און אציעס1סט
פדאפיכדםאכעײי׳. נעגען און י־אזיגקײט

 אײ-1סא די אט גמויען Tאו איז עס
:yo r ,אפגעהאא־ חאם רואס םהצכיכקײם־ 

i n 1אי ^נצושאיסען דך פון שפאניען
i n אויז^ סאחםח m ט קיימנר, ho ףי

o כאטש n ײ\ אח פרימד מײזעו־׳פ ־ ז ת -־ ,.•׳

 -yi ?1שטא i.iyt נעווען זיינען גיתנג
מט y ני n n, די און p n im n nאאסyז 
 ײנ-1א חשק זyp1אoש א האםyג 1האבע

yr*־»'^iyiy ״t״iy י1 אין אאנד״ 
םאחמה.

i׳ n פון סוף i n האט מאחמדז yi״ 
 א איז זyשםאני אין ^yDא^בײ די םונ^
 בײםסאא־1א די אאנ^ 1טישזןייקר זעהרי

 יiyo, 1^ אאץ ןnװאyנ אױ זיגסײט
 1םא ?אמף א אנגעהויבען ראב^ באסעס
 װאס ,oy»< כמנאיך וױים וױ ^סען11אדאפ
ly ןyחאב 1בײםע1ד^^א ^ y y i י1 איז 

iy חאםש םאחמה, כון זy1יאה i יקמת 
p אזוי lyo^yyi איז iyor.

 אר- יlyi^r 1y 1צyפא yאײניג אץ
^ ט  גאײך און םםרײ?, א אין אמיס ביי

iyrn זײ o ^ p iy גyװאy1באא־ אאס ז 
nyp'yyr צאט1כאהאנ זײ האט כמנן ,און 

כ, 1גא ^ ט o 1אוי ש n ״P1ײזy־D.אסאז״ 
 ײמ,1ש«1םא סםמיהס י1 זיך iynv.i אך1

 םיל־ אין דאס ?,1שטא יג1א׳1םי אזוי און
 יגס1? ןnװאyנ ט1yאp1y איז 11פא^מ yא

 ביײ1א און iyp''iDD yly'o צושםאנד.
TO־iyi''t im»To גyנ שאסעזyװאy1̂ז 
tyi^i n נאך און n n y o ארײננyװאyD1ן 

tn y im די אין yo'iiiyDyi.
ly י1 האט איצט און r iy i ג1םאy״ 

ט1פא איז זyשאאג ^נ א y^ א r r 
^םערארבײ די 1םא ״היאוי 1פא ביאס

א-1פ א אyאםיצי איצט איז זyשפאני
—---------—-------------------עלײ-לאנד/

 םון ליעג די און ארבײיםעד די
נןמנײאגען

y די • o ^ p  i^ ip y ry םון iy i 
W יטיש^•1ב " rm אויף האט פאז־טײ 

^ן װאך 1yצטyא םון םיטיננ 1איה  אנגענו
 ט1יטיקי1? זי 1װעאכע איז iזאאוציעn א

i פון ?אגסטיטוצי^ די ף1שא n נאציא־ 
, נ ע י ^  ג^וא״ נםyא'יyפא^ג איז ד וז״ נ

in ט םיז ע ח י ז i י1איי וױאסאז ^ n 
riy iy o w  Diyi’io. רעזאאוצי דיy 

 אויף אדבײטצר י1 ?זאם1אויבםע םאכט
yi□ ,אזיג די דאס םאקם^y אנסטיטױ? 
y^ װיכטיג־ םאפמג רי זיך איז ניט האט 

ty iin i'isa  yoo אי אזא םארy,װי ג oy 
 -1א די אם1אג1ם 1איה אויף האטyג האט

 הא־ oy וושאכ^ צו ,איז בארטײ 1בײםע
w גyציyאyװyדי פון בײטעוי1א די ט 

 אויך איז *yאאוציty1 י1 עלאײ־לזמ^י.
 אנהאאטונג nyo«y י1 געגעז ק1שטא

ם^ גרויםע םון יםשאן^1pbאנp םון װא  בא
 -yi oiyy oy װאם דאס, און אוטיחנן, yט

גאציא־ yo'yyi םיט אויטנאהם אן םאכט
1 .iyiאא אסyט ס ^ א ק  yזאאוציn י1 ^

 י1 םאי 1םאהyג yo>m א lyiyy פעז
״ . ־ .1כײטע1א

oy א ג^ואחט בעשטימט אויך איז 
 זyאכט1באט זאא y^yy -סוב־?אמימע,

iאג1ם י1 n  lyayy y פון אײנ׳ב^וםונג 
 ביײ1א םון rנy1yאנםp נאציאגאא^ א

 ?אנסמײ די אכטעז1באט צו אום ,1טע
i פיז טוציצ n 1םעאyp־איyאום און ̂ג 

 ציעאצן די זyאyסטצושטyם אמאהל נאך
 װע־ ךי, איב^הויפט ,1בײטע1א די םון
 םעא• yט1יrיאיyצי yאא םון חנכט oyi כעז

iyp, 1א זיד אנצושליםען iy^  i n אויןי 
אױםצר אום און ינגונג^,1בא yגאײכ
ty 'n אן ^ywo'ODi זאא װאם n o n*

ד די אנשטאט ,1ypאyם י1 זy1נטיyז  ח
yrnv:,\ כט81באט אויךyי1 ז .yiKio 

 jy'no םון yi8io י1 יפשאז,1יזאנס? םון
װײנמנו••^ אזוי און אyהאנ^

ג די ^נ ם  yאנצויזיש1ם די- םון ש
i צו אמײבמנו• n נאך איז איעג inyo 

^״, י1 איך.1םײנ מאני  גע• װעאכע, ״הו
i םרן םײנוננ די אױם י?ט11 הנאיךyװ n 

iy םון מאיאמטזגט i םאציאאיסטישער 
iy םון אוז טײ1®א o ^ ii8  iy i־iyiyo־» 

סג^כמןן איז צי^  yi ץאםען גאנ אתי
 ־yאאנiyג איצט Diyy *t וױ ̂גyאי ךי בעז

 זי, זאגם איצג, yטyyyפאאנyג די וחומ.
 אויםגאבע צװײםע א וױ פעהרי נים איז
iy םון i > ם^נ קאנ o םימ האאג- n ארנ״י 
 איעג, םאמעשאאגצנצ די אס1 1שיע1טע

 האאג־?אנםצ־ די װי ט1קעה1פא נאנץ
n r, אאע ײנצונ^.כמז1א זיך ענטזאגט 

 צום זײנצן וחנאכע די, 1אויםע נאציאגען,
פינןו״ ויסע1ג ;די פון צען1הא

שע די  און אדכײטער פמלענדי
 גװארדיע. ורײםע ך

oy וױײ די רוען צײם, א נעורען איי 
irry גװאת־יע םע in װעל• םינאאנה אין 
i םים האם כע n דײםשע די םא היאוי 
1 סײמן1א nשטיpבאל־ .םינישעז חנם ט 

מוחוז איז אױפשטאני, ישעז6שעמיס

, םואזנן םיט און אכם,1כאם ט  אאס ^
i ײםש.1א־1פ n אאע םון באדײטענדסםע 

 אא1yנy> ?yyyi איז oiypin פיגיש^
^ א םאנעחדים, מי ט n פון 1דינע גע n 
oy;yiyyyi וועא־ און תסאאנז/ .םון1צא 

 צו צוצעפמיש ם1סא א געװעז איז רyכ
m גע־ האם וחןאכע םײ,1א 1דײםשע 
ypםB1 פט ;yiyiםינא יyנ^ישy ביײ1א

.iyo
א מאנ^הײם אא1yנyנ איז איצט

1B,און א^אאײ iy איז i n  ov האנ־ 
oא ניגyp 1אײ ידאט1 i m n a  ^y1 םון 

t  oyiינאyנ^ישyװ שטאאט, זyאכy^ איז 
 א-1& געװארעץ אױך אםאא םיט איצט

v,אאיי *iy:i 1 ציBאr^א-1& צי אאײ 
מי די ײטש,1 ע1ר  ־yi איז 1םינאאנ אין ו

: האט זי .1yבײט1א די גען ^lyo^y זײ 
o y ^ n sy i rjopiKbr ביײ1א י1 גענעץ 

yiy און רyט ''t האט גאניזאציעס,1א 
 און ןyאBםy־ט1yבײט1א yאא פארכאפט

yi o'8 זײנען וחנלכע ^ודיזער, 'iiy iiy i־ 
in י1 ך1די װאחנן o r i8  yo«n^Dyi•
lyiiii סאציאאיכד די אח ױניאנס <1 פון 

אניזאצי^ yטיש  ־lyt'w האם און ארנ
 אין ןyװא^פyײנג1א iyo״ni8 םון דע
 גע־ האט זי ,jirciip איז .yD'iaiytyi די

 ־1א י1 זypשטי1n צו אום אאעס, 1ט?זא
3' 'iyo־iyiyy«n. •.

הן,yזyאויםג עס האם צײט א 1םא
iT נװאחייע וױיסע די ווי אזוי in« װעם

i זיו בען n 'y םיט צוזאםעגגענגמעז 
מן איז כחות »אע א in ה y i ויסנןך1א 

o גענעז אנס1ם םעסםען א ש^אט n וע־ 
m p ^ tp ם. 8 אניז מ  yoty* די אק יגו

 זײנען״פאתעקד װעאכמ שטאט־װאהאען
 םינאאנד, אין שטעדם אײנ^גע אין טעז

D< אײניגטע1םא די חאכען ''n ir|y iy• 
Di8t״iy עז ג ^י ?אײנע i.iyr א כאױז ג

םאריאריטעם.
oy’'iצטyא די אויט  y םינאאנד, םון

־oyi^8 די פאתע?וסען ט1א1 שויז איז '' 
yi ט1םא צום וואה^ן נ ^ iy און א i חד

 הונחמיט צװיי די םון דאס איו, זואטאם
fyo8oi§n װאס iyi''i גע• ערװעחלט 

 םאציאאיסטען. אכציג זײנען װא^ען
שע1פ געגען לײם ױניאן אנצױזי
ײגט - m:געי  אױבס1ע אונז איז צײם צו צייט פוז

T צו בליק א כאפען צו t IPD’y in •צם 
 אײ• אין םאזיהצלטניסע י1 ותגצן װאס

1|  געהאס םיך האבצ( װאך ^לעצטע4א|
 וחנגען lyoynn צו זיך םענאיכקײט רי

o n םון 1םיטגאידע 41 םון אצעס1י n o 
 ny^yy ײך,1אנס1ם םון ױניאנס •בײט^

 ?א^םאנם• איז ןyuoDyi^ זיד האט
 זײנצן: yאאגטpyאנג הויפט י1 ראנד.1פא
i םון lyoyipyo iVi יו,1אנ ם. n נהר 

 סעוײ״י מ. סאציאאיסט, א און ױניאן סאאס
lyonpyo iy ?אא, i 1פו i n ^•טויײד 

y o ^ p -jo ^ y װעאכצ טײדיגומ,1םא םון 
 פארםײדײ די 1םא ט1ג»ניזי1א זיך האט
אתנײטזגו/ סון yכטy1 י1 פון גונג

 האמנן צו יגם1באשול iyiyy זײ
 װאם ײק1םט גצנ^אא א אתיםגפחסען

 1918 םאי אין שטאטפינתח זאאטyג האט
o מים n די צװינג^ צו צוחןק u iT in 

n צו i 'o  tnyfpiy אוץ מאחמה״ציעאצז 
Diyi'io״iyiiiii'io3•

 קױבא אין סמרײקם
.סובא, אין mi’3 איז אסנס ניט דאם

 א םיט באסאנם געוחנן שױן איז דאס
im אוז !צייחעוי, צ*ט nnm  atm _סנד 
^dp אז זיך, ioo מז א  פארשפויײט זיך ה

iyo'o ענם- זיד חאבען און סױבצ, גאנץ 
 אלצ סםו־יימ. אא1געגצ א אין װיהעאט

 נעװא־• אפגעשטעלט זײנעז יען1וסט1אינ
yi,? טי^שא|1אנסיא1ט נאנצזן י1 און 

o^w, וױ כמעט זיך האם ryiao
 m װאם נײעס, אעצטע ד״ אױט

 עתמלפמזד האט םםענט1רע*א םמײט
nםא nדאס אײזענבאחדאמנייטצר די ז 

 ויעצן וחנלמ ,1ארבײסע ניס״מניאן *לע
 אפ״ זאאען באהנעז די אױף באשעםטיגט

 אינע- זאא oy אם1 און lyiyy געזאנט
כײט.1יזאן-א1פ iyiyy שאםט

dc פראמ הונחןרס די פוז 
שעפער סהוירס און הלאדס

פארטנע־ ד«ו װערט זעהט, הר א װי
־ 100 די םון עהדען־איםט די זעצם ר, , 
 שעפער. םקוירט און קלאוק ױני,ן צענט

 םאר־ םיר װאם 'שעפער, רי אאע אין
 1שוי ארבײטער די האבען עפענטאיכען,

 םאר׳ן דאצאר־טעקם 5 דעם אײננעצאהלט
 די םול. איז סטרייק־פאנד םפעציעלען
 טראנען שע,ער די אלע םון ארנײטער

 װאם באטאז, לאיאלםי האנאר דעם *שוין
 אןן •רעזעכם אלם ארוים גיט ױניאן די

 דער םון מעםבערם די צו *נעריוענוגנ
 אי• און ,ינקטליכקײט זײער פאר ױניאז

ארגאניזאציאן. דער צו בעתעבענחײט
 די וואו ׳שע,ער דא אויך זײנען עס

 ביםלעכ־ טעסם דעם צאהלעז ארבײטער
 םאר־ ניט כאך װערען שעםער יענפ ווײז.

 האבען ארנײטער זעכע און עפענםליכט
 האנאר־בא־ דעם באקוםען ניט אויך נאך
 װע־ שעפער -יענע יוניא!• דער םון טאז
 ש^על אזוי ווערען םאדעפענטליכם לען
 דעם אייננעצאהלט האבען ויעלען יזײ ויוי

ם אס םול, 1א* טעקם  ווע־ זײ ניכער װ,
 זיי ויעלעז פליהער אלץ םאז,. דאם לען

 עהחנז־ יוניאז׳ם חןר אין אריינקומען
k ליםם.

 דא רארםען םיר צו קױם נלויבעך טיר
 די קלאוהםאכער, די דזרםאנען װידער
 איז סאלדאטעז- אויםארובירט׳ג אלםע,

v ארםעפ, ױניאן טרײד חןר t ר*\~ זײ 
 הא־ זײ װי איצט,׳ סליכט זײעי טא; םען
 פריחער. ט*ל סך א געטאז שויז דאס בען
 אלײן פארשםעהען זײ אז נלױבען, םיר

 איז עם נױטיג איז װיבטינ ווי גוס :אנץ
 צו ױניאז קלאותםאכער דער פאר איצם

 איצט םםרײידםאנד, נרױסעז * האבען
 רעדען אנפאננפן נעחן רארף םען ווען
 וועגען קלאוידםאנוםעקםשירערם די םיט

 םאר־ נײע ווענען ײח אנריםענם א_נייעם
מרײד. אין מסערומען

 אײנע יעדע אח איינער יעדער
 אײנמהלען גיכער וואס ױניאז

־ !פול אי[ םעקס דעם
שע־ נאך פין r',‘”׳ ■ ־י■“׳-״'

.אײעעצאהלק
^<y y, ׳ _ _

^. אינדעפענדענם .^ װיי . די
 י םט. טע25 ײ• 110 בראם., ראוש
 םם. טע36 װ. 54 האהאן, םאול

 םנג טע33 א. 10 ראװיץ, אוז נאטהעלפער
 א. 133 סאלעצקי, און בארענשםײן

םט. טע24
 סט. טע17 װ. t>p.( 14 קלאוק ,רינםעם

 . סם טע22 װ. 56• קא״ קל^וק .p ל.
 בראדוױי. 1211 ?א., און שײארץ

סט. םע28 װ. 143 פיליפס, װ.
 • טע.24 װ. 131 גא^רינאװ, און נלאם

 םם. טע28 א. 31 אםענםט״;,
 סט. םע35 ײ. 29 דײװים, און שאפירא

ג26 װ. 22 נאדלער, און שטראהשטיין » 
 םם. טע25 װ. 147 בערהםאן, נ.

 םט. טע26 ײ. 147 עטהיז,
j«22 װ. 19 קא״ ?לאוס דארםםאן דהי
 םט. םע25 װ. 159 קלאץ, א.

, 128 איכװיגםיבל . .p pi^ p .ג»ג24 װ 
סט. טע24 װ. 27 דאפקיז, 1אי ?ארענבליט

 סט. טע24 װ. 128 שײארץ, ב.
 טע.21 װ. 136 קאופםאן, און טאוםםאן
 סט. טע26 װ. p,.^ 110 תלאו? ,אנאםא

 .םם. טע28 װ. 40 גרעסטאן, און גאלרבערנ
עװ. םעדיסאז 99 םארהאװיץ, ה.
 םמ. טע31 א. 38 קאהצ}, ל.

«Vo25 װ. P,.* 43 קלאיה טשאטחעם  j־
 j« םע25 װ. 45 דארםםאן, און קאםםידי
 job טע25 װ. 45 האםטאן, און נירעלםאז

 םם. טע18 װ. tip, 12 און סיענעל
 םט. םע31 װ. 116 באנרער,

 םט. טע39 א. 16 שאפרין, נ.
rb. ,םט. םע26 װ. 141 גאלרבעת • . 
 סט. םע26 װ. 9־11 ׳,.p pupp עני
 •• םם. טע36 װ. 147 דאא«, ט. ב.

 «: םט.׳!, טע25 װ. 164 נאלמואםער,
 סט. טע27 ». 158 ראטביעל,
o,. 22 רימשםאן, r a .םט. טע21 װ ,

/ י ד״םםרלקם. טאון דאון
 JC12 א. 42 םעראט׳זנ'?, און קאסינםשי

 כושתױי. א. 89 םארקום, אח סלזין
סט. אסארני 110 בלום,

.Dd ימכ*ן 48 אינננער, איז

י



פרייטאג,
 וועלםנד ולאטין, ברודער )Id דעם
ברײ די פון קאסיטע א רעזיממיס. ד*אט
 ,דעסעל םיינמנרג, לאנגער, זיגמאן, דער
 געװארען אסאינטעס איז קאפלאו|יף און
 עגך נאך׳ן ברודעה דעם עקזאםינןױען צו

גע־ אפאינטעם ברודער דער איז זאמען
,n ײאויען.

 לא- דער אז אעפארמירט 1 לאקאל
P& 11,9 ,3 לאקאלס די מיט צוזאמעז, 

 פרא״ די און קאנפערענץ א געיואט חאבעז
 אײנטרימ״ ’ױניםארם א באצוג- אין גע

 ארבײטען װאס מעםבערס די פאר גע$ד
 אוים־ שעפער,איז ארגאניזירטע נימ אין

 צושריםט .דע^ *ןין געװארען. *ענוםען
 חאט קאנפערענץ די אז נעזאצס ווערט

 צום רעקאםענדירען צו באשלאסעז-
 צוזאמענ־ זאיצ ער אז באארד דזשאינם
 אײז פון קאםיטע םעמבערשיס א שטעלען,
 םעפר די און לאקאל יעדען פון מעמבער
 אײנשטײ האנדלען זאל פאםיטע בערשיפ

 שאפ ארגאניזירטען ניט יעדען אױוי טיג
 רע־ וחגט מענעדזשער דיםצרירןט 8 ׳װאס

 גוט ווערט צושריפט דער קאםענדירען•
געחײסען.

 פון מעמבערס די אויב פראגע די
 ארביײ װאס 80 און 25 ,20 לס8לאק די

 אויך ׳• ?ײנעז שעפער אוגזערע איז טעז
 דאלאר 5 דעם צאהלען צו םאדםליכטעט

 בא־ וועיט עס אױםנענומען. װערט מעקם,
 גע־ הען אויסנאהמע קײן אז שלאסען•

 אר־ װאס מעםבערס אלע ווערען. מאכם
 דארםען שעיער אין׳אוגועער בײטען
טעתס.־ דעם צאהלען

םעקרעטער. לאנגער, ל.

רעפארמער םטעןז א םון
קאמיטעם צוגעלאזען ורערען עס

 דער פון קאוזן & םאניא שװ$סטמר
 אז צרקלערט ליע*, ױניאז >טהייד וױםענס

 יעצט זיך געפינט ארגאניזאציאן זײער
 לאגע, פיגאגציעצער א;נעדריקטער אין

 דזשאמט זיד>צום זי ווצנדעט :דארום
 די שםיצע, פיגאנציעלצן פאר באארד׳

מ *ר?לערט שװעסטער ײ ױכטעפ  פון דיו
 אן אױך צײגט זי אוז ארנאניזאציאן דער

 װימענס די װאם שטיצע מאראאן די
 דעם געגעבען האט ליעג ױגיאז טרײד

 ךזשענעראל ׳זיעם אין באארד לזשאינט
♦ ־ * .1916 <םון סטרײה

 פי־ דער צו איבערגעשיהם ווערט
f m .קאסיטע <

קאל״ ״נויארק דער םון ^אםיטע א
רעדאק־ דער אױרוויז, גענ. פון

 פאר׳ן עחפײנען צײםונג, דער פון טאר
 העיד צו פארלאפנענדיג באארד, דזשאינם

 דער םון םטענץ;עקזי דעם םארזיכערען פען
 גווײ אז ערלןלערט, אוירװין גענ. צײ^ונג

 אונזער ערעקעז װאס ?זםורם-װינטען סע
 אינ- די אין איז עס אן. קוטען כאװעגונג
 ארבײמער ראדיסאלער דער םון טערעסען
 און װאך דער אויןי שטעהן צו באװעגזנג

 ארביײ די װאס פאזיציע די פארםײדיגען
 עראבערמ. יעצט ביז זיך האבען מער

 ״קא^״ די אום אז װײטער, ערסלערט ער
 י םיז באשיצט אויך און ז׳ײ^נעזיכערט זאל
 םאר איהר אױױ לויערען װאם. װעלף די

 ארבײטער־ דער צו אױפייכטיגקײט איהר
 עטאב^י־ צו באשלאסעז זײ חאבען זאך,
וייזען פאר און פרעס *איװענע אן רעז

 קערפער- דיזע אז־ באארה:םערלאנגענדיג
,ן סטאקפ. קויפען שאםטיזאל

 מענע־ ביזנעסזדער װילקאתט׳,־ גענ.
 וױםיעלי אז צײגט ״קאל׳״, די דזשעחפין

 הא־; געלד שפארען געקענט װאלקען זײ
 אן צייגט ער פרעם. אײגענע אן כענדיג־

 ״םארװערטם״• דער װאס דעם טח^ץ אז
 די װי טאג א קאפיעצן םעהר דרוחטיפיעל

 j דרױ םאר ״י^אל״ די קאםט דאך ״האל״
 דערםאר; איז דאס איז געאד rifc< קען

ם האט ״5״קא ̂יי װײצ  אײגענע קײן ̂נ
פרעס־מאשין.
 דער םון אײנע מאלקיעצ, גן[;אסיז

 איז עס װיכטיג וױ 4אן צײגט ?אמיט)ג
םארט״ זאל און אעבעז זאיצ ״טאל״ די אז

 באנ־ דעם צו װערען געשיקט זאל גאט,'
 לכבוד ווערען געגעבען װעט וואס סעט
לוביליאר. חגם

 אז באריכםעט, קאםיטע פ״נאנץ די
 פאר פארלאגג דעם אויםגענומען האט ױ

 אל־ אן״ ראזענבלום, בררדער פון שמיצע
 םעהר ניט \vp װאס מאכעד קלאוק טער

 או רעקאסענדירט׳ קאםיטע די ארבײםען.
מיט ווערען געשטיצט זאל ברודער דער

װאלינםקי אסיפ םון
 אפשר אח װא^ וױיניג דערםו[ זיך װא^ט

 גאנצע װאלםאדי זי ט.1געקיםע ניט גאר
 צו די׳שעפער אין שיהט1ארויםגז ארבײט

 אינסײד״ איהר, —־ און קאנטראקטארס די
 געזונטערהײט! אײך םטרײהט ארבײטער,

 דאס אודאי,:אז דאך פארשםעהם איהר
 די פאר נעפעהרליך זעהר געװען װאלט
ױניאן.

איז, דערפון ױצא פועל דער אלזא,
:־ םטרײק. אין שעפער סך א

v שוין רעדען םיר אז און m r v\
צו איז דעם,  צו ;דאס דערמאהנען; כדאי׳

 די פון שעפצר דיזע סטרײס אין האיצטען
 צו װי שװערער סך א איז קאנטראזטארס

 שאפ. אינסיןד דעם םטרײה אין טען5ד«אי
̂עם פון ארבײמער די  געהן שאפ אינםײי• ו

 דאך זיך האט• גערן. גאנץ סטרײקען ארויס
 אײננעריסען דיחױןט זײ מיט םירמא די

זאך. זײער פאר דירעקט סטרײקען זײ און
 די סיט איז אבער, אנדערש גאנץ
 שעפער• קאנטראקםיננ: די ;פון ארבײטזד

 ױניאן די אז און ױניאן אײן איז עס אםת,
ײ זײ. געהען סטרײה אין זײ רוםט  מאג־ נ

 זײ אויס,׳־דאסי אבער קוטט זײ פון כע
 סטרײ־י זין דאס ויך, ניטגפאר סטרײקען

 דעם פון די׳ארבײטער םאר בלויז העז
 אר־ די אט פון אנדערע שאפ. אינסײד
 סורצזיכ־ אביסעל זײנען װעאכע בײטער,

 ױניאן, ״ הלכות׳ צו הומט ־ עס װען טיג
 לחלוטין 4אל סטרײק אזא אז גאר, טענה׳ז
 באגרײ־ די אינטערעסען.״ זײערע ״געגען

 די 1פו אעמצרצסצ די אז יט.3 פשוט פען
 איז שאפ אינסײד דעם אין ארבײטער

 איז עם און אינטערעסען, זײערע אויך
 זעלבען םים׳ן סטרײקען צו םליכט זײער
 אינסייד־ דעם םון ארבײסער די װי חשס

שאפ.
 עס שװער וױ שויז םארשטעהט איהר

 שע־ אזעלכע סטרײס צױהא^טען^ין איז
 דער האט םטרײקס אזעצכע און פער.
 װי און װײניג. ניט און אפט גאנץ אפיס

 האט רעפארט, סאפינס ברודער װײזט עס
 גע־ באזונדערס גאר לעצטענס אפיפ דער

 אזעילכע ■ אויןו גערעטעניש א האט
סטרײהם.
 דער דאס װיסען, איהר דארפט הײנט

 קאנטראק־. ניטיבלויו קאנטראאירט אםיס
 זײנען דיסטריתט דעם איז שעםער״ טינג
 ״אעדזשיטי־ םון שעפער גענוג דא אויך

 ארביײ װעלבע מאספעקטשורעה םײט״
 םעהלט עס און טרײד פאר׳ן דירעסט טעז

 שעפער. די אין אױך טראבעל ניט~הײז
 אפטמאיצ מען דארף שעפער די אין אויך

 אזוי האט אםיס דער און טאן סטרײיו א
 בײדע פון סטרײקס מאא םאנכעס נאך

 דאס װי אמאא, מיט שעפער קאטעגאריען
 אעצטע די אין פאא דער געװעז דארט איז

, װאכען. פאר
 די אין איז אםיס דאוךםאון דער

 םך א געװען אויך װאכען צװײ לעצטע
 פײ״ אויםםאהנען םיט׳ן פארנופען

 בתים בעאי יענע פון ארביימער די פאר
 אר• די געאעגענהײט כסדד^א זוכפז װאס

 לעצ־ י1 אי) דערצאהאען. צו ניט בײטער
 אויפ־ אםיט דע^ האט װאמןן צװײ טע

: געאד סומען םאאגענדע די געמאהנט
 בראנ־ און רובין פירמע דער. םון

דאל. 97.22 — םרעסער פאר דענבערג,
 אםרײטארס םאר עפשטײן, ב. םון ״
׳ דאא. 61.00 פיגישערס^־־־ און

— אםרײטארס םאר פערמאן, פון
דאימגר. 32.35

ד. 33.00—םינישער פאר געאער, םון
 פאר ראמאנאןי, און פיאאיןאוי פון

דאאער. 64.65 — אפרײטארס
ד. 51.90—םינישער פאר גיבעא, פון
םרע־ םאר רײגבאו, און עװאנס םון

דאאער. 65 — םער
. דאלער. 405.12 צוזאםען

 אויך ןיך איז אלזא, זעהפ איהר װי
 אר- דער אויף באפאאגען צו װאס ניטא
אפיס. דעם אין בייט

 םיז רעפארטעז די אויך האבמן םיר
 אםיםעם, באארדס דזשאינט אנדערע די

 א פאר באײבען שוין מוז דאס אבער
. םאא. צװײטען

^ ב א : פיעא אזוי רעדט וועאכע ט
 םיזאן דעם • םון אנפאננ דעם זייט

 דער פון פרײדאדזשאסטערם די האבען
 אינדעפענדענט די אין געסעטעאט ױניאן
סטײאם. 2937 שעפער קאאוק

גע־ װערען פרײדאדזשאסטערם די
םיטגאי־ וועםעס אאקאאס די פון שיקפ

 דיזע און שטיק, פון ארבײטען עס דער
ארבײט. דער פאר זײ באצאהאען אאקאאם

— : געהאסט אאזא האט דאס
אא־ ױניאן; אפרײטארם ראאוה דער

• .ראאער. 1187.50 — 1 קאא
אא־ ױניאן, פינישערס קאאוס דער

דאאעו. 1042.50 — 9 תאא
דאאער. 2230.00 י----------צוזאםען

 זעקכד אוים עס מאכט דורכשניט אין
סטײא. א )76.00( דאאער אוךזיבציג
 װאס סטײא יעדער ז8 מײנט, דאס

אינדע־ די אין געװארען געסעטעאט איז
 גזמאסט האט שעםער, קאאוק פענדענט

 זײנען װאו הײנט דאאער. 76 ױניאן די
 קאסט געאד װיפיעא שעפער? אםס׳ן ן*י
? אפ דארטען עס
 פון רײהען די אין אויב װידקאיך, -

 דא נאך ז*ינען ױניאן מאכער קאאוק דער
 זײ מעגען װאו־ארבײט, 1פי ״געגנער״

צי־ עטאיכע די װעגען פארטראכםען זיך
 דאס אנגעגעבען. דא האמןן כױר װאס םער
 פון ארױםקריכען העאםען אפשר זײ װעט
 זײ וועאכען אין װעג באאנדזשענדען דעם

 םאאשען גאנץ א אונטער בראדזשען,
טרײד־ װעאכען אירגענד םון אײנדרוה,

 שסאנרפינקטך ױניאן אױגד אנשםחמנדמ רצרעגאזוב א מאבט
 דיסטריקט זײן םון שעפער די צורײניגען

 ױגיאךפאראזיטען, סארט דעם אט םון
 די װי שעראיך אזוי פונהט זיגנען װעאכע

 ! געביטען אנדערע אאע םון פאראזיםען
 ױניאך 8 ר8ם דאס זיך, פא״שטעהט עס

אנגע״ קײן גאר ניט דאס איז בעאםםען
געאע־ אזא בײ װארום

 זײ וועאכער םון ױניאן די אױםצוהאאטען
 יענע מיט גאײך בענעסיט, דעם געניםזןן

w אין ארבײטער r גוט״ יא זײנען װאס

דױױזשאן אינדעפעגדענט
 די םון נוםער םריהערדיגען 8 אין

גע־ שוין סיר האבען *גערעכטיגהײם״
 גרױ װאם רעםארט דעם וועגען םעאדעט ,

 פון מענעדזשער דער םעמץ, סאוא ידער
Djrw האט דיװיזשאז״, ״איגדעפענדענט 
 א איז רעפארט דער ארנגעשיקט. אוגז
 םיער א פון דערצעהאט ער אאנגער. גאגץ

 דעם אין טעםיגקײט און אעבען װאכען
 פאר־ װאאמ עם און אפיס אינדעפענדענט

 דא גאנצען אין דאס פלאץ צוםיעא טםען
 זיך דאריבער װעאען םיר איבערצוגעכען.

 באויז איבערגעבען מיט׳ן גוגע;ען8ב םוזען
 כאראהטעריס־ מעהר די און תםצית דעם

דארט. ;עםינען מיר װאס שטריכען טישע
 אםיס דעם אין איז צײט דער אין

 פארשידענע 344 געװארען אטענדעט
 גע־ געםאכט זײנען עס און קאטפאיינטס

 צוזאמען קאנטראאס. שאפ 353 װארען
 די קאמפאײנטס. הונדערט 7 איבער אאזא

 דער װי זײנען, זײ פון םעהרםטע
 דורכשניטאיכען פון׳ם איז, שטײגער

 פרײזען, אויף ״ד״סאגרימענטס״ סארט,
 כען8ם װעגען קײסעס׳/ ״דיםטשארדזש

 װיײ זױ8 און ארבײט, געסעטעלטע גיט
טער.

 בא־ װעט אויםמערקזאםקײט אונזער
 אין ״אייטעם״ אן צו צוגעצויגען זוגדערם

 קע־ אונטער׳ן געהט װאס רעפארט דעם
 שטע״ םיר און פיפעא׳/ ױניאן גאןא פעא
 זיײ װער דעם. אויף אפ ראשית, זיך, אען
m פעא^ ױניאז .נאז די אט דאט פי

 מארטש, טעז10 דעם מאנםאג, אעצטען
 בא״ םוז שע^ער ױניאז אאע שויז האבעז

 אםת׳ען דעם געארבײם עםבראידערי נעו
 66 אאקאא ארבײטס־טאנ. ישטונדיגען8

ארבײטס• ־שמונדיגע44 די געװאונעז האט
פאספף א אהז וואך דאאער. 25

 ד'סקר און אױםגענומען װערען עם
 ארויס־ װעאען 4פאדערונגען,װאם די טירט

 טאגוםעקטשר די; צו ווערען .געשטעאם
 װערט ־יעדע:פראגע װי דעט נאך ,וערס.

 ווערט ;עהײסען נוט און ארוסנערעדט
 דער וואס םאדערומען די m באשאאטען

 זא־ שטעאען W דענהם ב^ארד דזש^ינט
 עקזע־ די צו ורערען געשיקט כעפאר אען

' ' ־ באארדס. קוטיװ
 אװ רד8בא דער פון רעפארט דער

 גוט איז פאמעאעזען ווערט דירעקטארס
. נעהייסען.

 רעפארט דער םארגעאעזען װערט עס
 דירעסטאר^ אװ באארד םוך
 כממבער 8 בערקאװיץ, ה. ברודער ־
אפ- אן אויסגעמאכט האט ,3 אאהאא םון

 דעם נעםײנט באס אינדעפענדענט דער
 םיםױ טעטיגסטע די אפיאו נאר אנרימענט,

 האבען אסאסיאײשאז דעו״ םון גאיעדער
 און חתיםה זײער גענעבעז אינדיזוידועא

 מעחד נים ארבײטעז צו פארפאיכטעט זיןי
װאזי. א שטונדעז 44 װי

מז פארגעקומעז? אזא,8 איז. װאס ײ  ז
 אונזער איז נאכנעביג אזוי באסעס די

 און נוטהערןױ!? אזוי זײ זײנעז טרײד,
? סאסיאײשא)8 זײער סכח עםעס װאס

 הא־י םיר פאסירט. האט עס װאס אט
 טד אוינוסט איז אעצטעז'אהר ערשט בעז ־

 באסעם אונזערע םיט אגריםענט אז סײנט
 ארבײםס״שטונדען די ציים. יאחר 2 אויןי >

 דער םאר 48 פארבאײבעז געזאאט האבעז
 וועט פאנטראפט דער װאס צײט, גאנצער

 אז באדינגונ^ דער קראפט״מים אץ זײן
 אנחנחנ אױ דייארבײטס־שטונדעז .וועז

 װערען רעדוצירט וועאעז נאדעא־טרײדם
^ר שםונדעז, 48 װי װעניגער אויוי אען א  ז

 אר• קירצעחנ םאדעח צו רעכט א האבעז
םרײד.״ אונזער איז אויד בײטס־שטונדען

געםיחאם, דעמאאט שויז האבעז מיר
 ®ון קאנווענשאנם די פון באשאיסע די אז !

ר  יסצךגת רעזאזג אמ טאד^אמאגאאט מ
 װאיר• גארםענט אײדיס אינטערנעשאנעא

 ^שטונ•44 די אײנצופיהרעז ױניאז. קערם
 אינדוסטדע, קאײדער דער איז ײאר דעע

װערען. םארװירקאיבט גיכעז איז װעאעז
 דער פון קאמפוי דריױװ^וכענדיגער דער

 םיט געענדיגט זיד האט אםאאגאמײטעד
 ־שטונ-44 דער םאר זיעג םאאשטענדיגען 8

ארבײטס־װאד. דיגער
 האבען מײקערס דרעס און ווייסט די

 געםאכם סאנ ארבײטס שטונדמזנן 8 דעם |
 םיר האבען: דעװיז. קאמם^ זײער םאר ,

 סטרײק פמ׳ם אויסברוך בײם באאד דארום
 צו פאדעדונג דיזעאבע רױםגעשטעאט8

באאעבאטים. אונזמרע
 געװא׳י איז אסאסיאײשאז באסעם די

 דאנערשטאג און םאנטאג אאע ביזי. רעז
 מיטיננעז. געװארלז אםגעהאאטעז זײנעז

 גע״* געהאאטעז זײנעז רעדעס פײערדיגצ
 אפע־ צו 6נויטװענדיגקײ מכח־דער װארעז
 זאא ױ ׳אז אינטערנעשאנעא. דער צו אידעז

 צום ביז װארטען צו 66 אאהאא ארדעיז
 אע־ אאזא, האבעז, זײ םיזאז. נעקסטען

 אנטזאגם ניט םאדערונג אונזער גאנצעז
 װארטען געהײסעז באויז אונז האבען —
אויגוסט. נעקסטעז׳ גיז

 אי־ ניר אבער זיר האבעז באס^ם די
 מיט איז אינטערנעשאנעא די אז נערצײגט,

 פאחך גערעכטער אונזער איז 66 צאקאא
 איו שאעזינגער םרעזידענט ז8 און רונג

 רעדוצירונג אדיגער8ב 8 םאר ענטשאאסע(
 אונזער איז ארבײטס־שטונדעז די םוז

טרײד.
 ארויסגעקומען די.אסאסיאײשאן איז

 אונזער ברעכען מיר אז טענה, 8 טימ
 געװאוסט. האבעו זײ כאטש קאנטראקט,־

 םאר• אויט געזעצאיו־, האנךאעז מיר אז
 זײעף אגרימעגט. אונזער םוז שריםטעז

 דעם םאיציחעז צו געװעז דערבײ איז כונה
pop שויז מיר וועאעז סיזאז, נאכ׳ז ביז 

װארטעז. םוזען במיאא
 * אויםגעשיהם דעריבער האבצן מיר

 אנרײ אהנזער צו נאומס סאפאעמעננ^די
 צו באט ייעדעד יםגעםאדערט18 און מענט

 אײן שטימט ער אז איצז״ױױדועא. סײנען
 דצר םון אײנםיהרונג אדיגער8ב 8 צו
 הא• זיי 1 ארבײטם־װאר. *שטזנדי«מר44
 געבצז צו אויזי צײם גמהאט^-װאכען בען

 מארטש טעד10 דעם ענטפער. אז אונז
 געםוזט װאך שטונדען 44 יאוין האט
 >5װא באט. יערעז געגען קיאפט. איז זײן׳

 .אונטזנרשרײבצז צו אנטזאגעז זיוי ןװאט
Birr .געװארזנז, באשאאםעז איז אגרייכ^וט 

סטרײפ. עמןאעמוז־'א צ\
 מעןoirf 8 שבת חאבעךביז *^מפלר8י

^ן ש מז ^  * וײ׳איגאיימן אוז נעםעטצאט מ
 )נעי^איען בעםער אויר עיזשצ'טיויעמן

׳־׳ *ו ײ ־ םאצ;^ אעצט^ז . .
מ\ מוהאטא אאזא, זאט.160’אאיזאא f ׳י : רו  ג

ל אויף חאוא▼ זיעג. באוטאאזען םען  אוןן
 מנוואראן. גצזאגט ױניאנס אאע^אהאא ויצ
לוגצשײןט רואד אמצצזע האגען ט>ר *יז

אויןי ^יידזשלנם ביזנעם פאר איקײשאן

 מיר ז8 צ;יט אעעערע 8 פאר שויז
 ניט מעמבערס אונזערע מיט זיד האבעז

 איד״ «ד ן.ארפפ דעד \ m סאךפד̂בחר
 שרײבער דער װײא איז, דערפון כע8ז

 םארנומען נעװעז איז שורות דיעזע םון
 אײדיעס דעס פיהרען ארויסהעאםען מיט

 איד ביז יעצט סטרײק. מײקערס װײסט
 צו־ איז אאעס און אםיס אין צוריק שויז
 טיר און געפאר וױ אײנגעשםעאט רית

 מיט׳אונ־ דורכרעדען וױעדער זיך װעאעז
 ‘םא איז רעדעז צו אס מעמבערס. זערע
םיעא. זעהר ראז

 די פון םראגע די איז ערשטע דאם
 ז8 צו, גיט איינער יעחגר םארדיענסמעז.

 יעצ־ דער װי קאאוהס בײ סיזאז ביזי אזא
 עס געװעז. ניט נג8א שויז איז טיגער

 םעז אז װאכעז. פאר שעהנע א שויז איז
 און װאכעז רעגעאע ?8געשמ גאנץ ארבײט

אווערטיים אױר

 חנם םאר מורא קײן ניט האט אעבעז,
םאראז יעצט זײנעז דזשאבם ב!8דזש
 ־T־ וועױגז סרעסזנפר און גוגצנ

 אװער־ ונעגעז װערטער פאר 8 יעצם
 אװערטײם ארגײטעז איז טיים-ארבײט♦

ט מען איז ס»ןאז הימטיגעז  זשעדנע. ני
 איז נאר גאגעגענט איהר וחנמןן יעדעז.

 18 אהט1ז*ער8 איהר זעהט אוחגגד־צײט,-
 אב8ה אװערטיים. םיז אװסגענ^טערםער

קט8געי ?ווא רם8ק די זײןעז כט8ל;1נא

דיםטריקט דאון־טאון דער
 ^ער פון אפיס דאוךט^ון דעם אין

 די צו געהט סט. טע2 איםט 40 ױניאן,
 ברודעס איםער. װי אעבעדע אזוי ארבייט
 אםיס, דעם םון מענעדזשער דער סאפין,

 דזשאב״ די ״אן איםער ^אגכי, מעז װי איז,
 אין ביזנעכדאײדזשענטס די אויך זוי8 איז

אםיס. דעם
 קאמםלײנס געװײנאיכע די אויסער

 אין אטענדעט טאג־טעגאיר װערען װאס
 אפי־ אנדערע אאע די איז װי אםיס, דעם
 מען איז באארד, דזשאינט םון׳ם סעפ

 ״בי־ גאנץ מערקען, צו איז עס װי דארט,
 5 דעם איעקאאעקטען םיט׳ן געווען זי׳׳י

 סטרײק־ ספעציעאען םאר׳ן טעקס דאאער
 גמ׳י מען האט דאס ױ^יאן. דער פון םאנד
 ״גערעכ־ נומער אעצםען אין זעחעז קאנט

 װאס עהרעךאיסט דעם אין טיגקײט׳/
 די םון דרוקען אנגעפאנגען האבעז מיר
 די שעפער. ױניאן־סאאוק פראצענט 100

 אעצטע איז שעפער אזעאכע פין איסטע
ע די געװען װאך ט ם ג נ ע  דעם פון א

 אםיס דעם און דיסטרי?ט, דאידתאיז
.דערפאר. יזרעדיט געװים קוםט

 ױניאךטעטיג־ געװײנאיכער דער םון 1
 דעם זיך װארפט אםים, דצם אין ?ײט
 סיעלע די אויגעז, די איז באזונדערס מאא

 דיםטמ?ט. דעם םון שעםער אין סטרײהס
 געבענשט, איז דיסטריקט דער װי אזוי

 סך 8 םים פארשאאםען... אפשר אדער
 װעא־ אין שעפער שעפער, קאגטראחטינג

 גרעסערע די םאר ארבײט טאכט מעך כע
 דאס אוים אםט קומט טרײד, אין הײזער

 ערגעץ טראבעא פאראן איז עס באלד וױ
 רוםט םירמא, אי^סײד אז םון שאפ א אין
 האנטראק־ די אויף אפ מעהר נאך דאס זיך

דיסטריקט. דעם אין שעפעל טינג
 וױ מסתמא דאך םארשטעהט איהר

ארבײט. דאס
 רוב דאס האט םירמא אינסײד יעדע

 װערט עס װאהין קאנםראקטארס עטאיכע
 מאכט קױם און ארבײט. ארויסגעשיקט

ײ טראבעא 8 זיך  א םון םירםא א עמע?ב
 שאפ יענער און ךיםםריקט אנדער גאנץ

 דער דארף סטרײס, אין מרקאערט ווערט
 קאנ״ וועאכע אויסגעםינען באאד אםים

 נעהםען דיםטריקט דעם אין טראקםארס
 דיזע און שאפ, יענעם םין ארבײט ארויס

 אפגע־ אויך גאײכצײטיג מוזעז שעפמר
 װאא• ניט, אויב װארום ױערען. שטעאט

 שאפ אינסײד o\n םון ארכײטער די טעז
םירסא די און סטרײפען אײביג געפאנט

 ארבײט נעהםע
 ארויס •אראזיטען די אפט פוםען גענהײט

 אז טענח, םהעבישער אאטער, דער םיט
 ,״ציע8ארגאניז ״צװאנגס 8 איז ױניאן די
 און ״חאראבקע״ אריױ עקזיסטירט זי אז

 האבען זײ װאס זעז8םר אזעאכע נאך
 םאר״ און באגרינדער די םון אױפנעכאפט

 ״רעװא־ זאגמנאנטען דעם פון טײדיגער׳
 בע־ ױניאך דער סקעביזם! אוציאנעחגן״

 ניט דעם אויף אבער ויך טאר אמטער
 םאיכט זײן טהאן דארף ער אפשטעאען,

 די אין ױניאךמאראא די אפחימען און
 מעטץ׳ס ברודער צייגט עס װי אין שעםער.

 באזוג־ אעצטענס זיך ער האט רעפארט,
ארבײם. דער םיט אפ^עגעבען דערס

 גע־ ניט דאס איז געזאגט, שוין װי
יעײ \  רעם איז טעטיגקײט אײגציגע ז

 פאר אעצטע די אין אםיס אינדעפענדענט
 גע־ טענדעט8 אויך זײנען עפ װאכען.
 %קאם«אייגס. געװײנאיכע םיעאע די װארען

 אויף מאא הײנטיגס אבער זיך װיאען מיר
 בע־ װעאען מיר אפשטעאען. ניט יענע
 א םון םראגען די באריהרען הײנט סער

 כא־ טיעפערען א׳ פון שװאונג, ברײטערען
, . יוטער.8ר

 אױגען די איז זיך װארםט כא הודם
 װעאכע אין שעפער, איסט אאנגער דער
 װאך־אױ־ געװארען א-ינגעפ-הרט איז עם

 אפיס.־דער דעם םה היאף דער מיט בײט
 גאנץ א איז באםערקט, שוין יױ איסט,

 אםיס דער אז וױיזט דאס און אאנגעי
 אם־ ספעציעא ארבײט דער כיט זיך האם

 צוםיעא םארנומען וואאט עס געגעבען.
 אע8 די םארעםענטאיכען צו דא פאאץ

 ײאױ א אונטער ארבײטען ײאס שעפער
► צוםרידען. גאנץ זײנען און אגרימענט _ a• __A__ ___ ______

 אונאנגע־ די םארמײדעז װיל.עז מירי.
 קא־ צו םיזאן נאכ׳ז םון נעהםאיכקײטעז

 װייא בתים, לעאי די םון דייפײ אעהטעז
 אויך אוז דאס, דאך זײ וח^אעז נאצאהלעז

 םעמבערס די םון אונאנגענצהמאיכקײם רי
 דער.גריװענס םאר םארקומען דארםען צו

 אפ־ און שטראםירט קריגעז איז קאסיטע
 אונטער ארבײטען םאר וחשבון דיז געבעז

 דא־ ניט םאר אװערטײם ספײא. דעם
 םאר־ דער פון זאר 8 איז געצאהאט םעאט

 קריגט ארבײט, איהר אויב גאנגענהײט.
 טרא־ םארמײדט אוז דאפעאט באצאהאט

־ 1 בעא•
,אי^זר האט ,

 רעגעד 8 פשוט ס׳איז
 םארשטע־ װאס מענשען אוז קאאוקם, םיז
 ס׳װןמז ?8 גכיאות, זאגען טדײד דעם הען
 אענגערע 8 םאר ביזי די אנהאאטעז נאר

 פרע־ קריגעז צו אונמעגליר איז עס צייט.
 שוין אםיאו און ארבײט. דער צו סערס

 האבען װעאכע דיעזע, ארײנרעכענענריג
 מאחמה־• דעד דוךןי טרײד דעם םאראאזט

 פרע־ אוים אויד יעצט נאד פעהאען צי*ט,
 ;גס צײט,.ו\ען זעאבער דער איז סערס״

 פרעסערס םאמעאלאיז םאראןיאזא איז
 ברידער־פרעסערס אונוערע זיד שטעהען

גאנץ זיד ארבײטעז ארן שעפער די ;אין
אמת, אמ עם

 דעם באצאהאט שוין
 באויע 8 שויז איהר האט ? אסעסמענט

t ^ p? באצאהאט און קומט ניט, אויב 
 באטאז. 8 הריגט אוז אסעםמענט דעם

 זײנט איהר אז צײכעז *v* ^מואכער
 איהי T8 ױניאן, דער מיט אפ־םו־דײט

 דעם אפיאו איז באצאהאט אעס8 האט
י םארזארנט. אויך טטיײת

י ו אז  הײין װאכען פאר 8 האבען מיר װי ה׳
 אנ־ זיך האבען געשריעבען ניט רעפארמס
 אאתאא אין געז8םר סך 8 גאר גע?איבען־

 װע• מיר ווערען. באריהרם רםען8ד וואס
 געאעגענ״ נעקםםער דער בײ טאד אעז^דאס

r ״; - , , :
yv^i ■ברעםלאו. דזשאו ״זן

מענעדזשער. •

.. . T. _ װאןג, 8 32.50 םאר שוועד
 ,3^ יעצט הריגעז צאהא גתיםע א דאס
 4דיע̂ז אזן וואד א .דאאאר 38 און 36

 םטעדי.םאעצעך הײן ניט האבעז װעלכע
 דזשא^ם. פוז םיזאז זײער מאכען אוז

 אנס8ה 8 דאאאר 8 אוז דאאאר 8 הריגעז
 סאיאריטעט גרויםע די אבער שטונלע, 8

 עס,םרעגט , .32.50 װי מעהר ניט קרינעז
 העך איז װאס ' ? רום8וו :פראגע 8 זיר

 איהך האט ? םרעטערס אײר מיט מעהר
 מעהך ניט איז 32.50 ז8 פאמעסעז, דען
 1 ײייקשעס אװ מיניםום־ם?ײא דער װי

 האט.א איהר%8 ניט, דעז איהר װײסט
 מײ חנם סעהדץױ סאראאנגעז צו רעכט

 ,אגן ? האבעז אייך דארף מעז וועז נימום,
 װעט איהר װעז ?8 נים, דען איהר ידענקט

 t געבעז מוזעז אייך מעז װעט םארלאנגעז,
 װ^ם ניט? איהר פאראאנגט װארום טא
 םאר־ מאכט׳אײו װאס אורזאכע. די איז

 דער־ארבײמ,אוז בײ שמעהן צו גאיװערט
q־i זאא ? געאט מגהר פאראאנגעז ניט r 
 אעצ־ האט איהר װאם אורזאכע די זײן

 שטי- שאעכם 8 זעהר איבערגעאעבמ טענם
 געמאכמ נים האם איוזר און צייט קעא
 פאר־ פונקט גאויבען מיר אעבעז? ת'יז

 אור־ די זײז גראדע דארף דאס אז העהרם.
ס א \ רו א ם ^ ז  םאראאגגען ןאאט איהר. .

 סיז#ד א איז טרײד אײער געאט. מעהר
 אין נים םארדיעגם איהר וואס איז םרייד

 אין איהר ק#ט צײט, יעצטיגער ,דער
iid צײט אנדער הײז u םארדיענעז,־ גיט 
 גאנץ 8 םאכעז איהר םוזט אעבעז 8 איז

 גיר גאענצענדע די אוים גוצט טא יאהר,
 םאך• םעהד<עאס! םאראאנגם אעגענהײס,

 איחר זעדזט ן סתיייא דעם איבער אאננמ
8 מאכען צו כזעגאיכנאים 8 האבעז ואאט

 באצוג אין םעברואר טען1ס דעם פון
פון אײדזשענט ביזנ^ס• 8 ארײנשטעאען

 דעפארט־; ריםער דעט אין אאקאא זײער
 צר דער אערען. דורכגעםיהרט אאv מענט

געהײ^ען. גוט \וערט שריםט
ברודער| אז אינםאדמירט, 23 א8לא?

 דעאע־. אאם געװארען ערװײאם איז גאאד
 דעם אױ«* *באצרד דזשאינ^ צוט גאט

 וועלכער ברודער'ל^סארדאן, םון פלאץ
 צר װערט פנודער דער רעזיגנירט. האט

u געאאזען.
 פארלאנגם >וטאן• עקזאםינערס די

 אראנזשײ זאל באארד דזשאינט דער ז8
 מעכד זײערע םאר מאסםיטינג 8 רעז

געחײ־ גום װערם םעראאנג כערס״׳ד־׳נר
.. ׳*י : - סען.

 א. גענ. םאר קאמיםע די^ױביאעאום
 טען16 ו*#ם אז‘אינפארמירם, ייעםיז

 נענעןען האל קארנעני איז יועם :ראיט׳ן
 צ.יזד נענאםע ?כבוד קאנווערם * ׳■יערען,

 דער או סערלאננט קאםיטע די, או[ םין
ד זא׳צ באארד דזשאעםי  ױם* דעם אין וי

^ וחנרס .עם גאםײצינןז. טוב ע א  «ך9ב
 ומרם עס באיזמס. צוױי נעהמז צו

מ ײייטער ם א א מ  פלזע* po'Qip # «ו מ
דעמ־ אײן סין נאעטזוהענד ׳לאמאצ יעז

ע3:. כ י ל ע ד י ר ; ; . ש, ן ל י ה

ײ ..  םון wwr דעם אין ארבײטער *ז נ
 אין *.,p םוט אוז קלאוס •אסייה דמך

P'.'Dkb, .נ n׳e,. פרוי. די געמטאדגען איו 
«5.|ו\ o י n ט9נ«םטא «ר האט אוטנאיק 
1.\ Mאיבערי,נע די ארבײט. דער םיז אר 

 אויםגעמאכם האגעז ׳טא* פיז ארגײסער
i«t זײן נעגעבען איהם 1אי ארבײמ טייל 

ברוק, .ט»קס , װײרז׳פעם. ןו^ר
נוארה. ,21 םענעדזמער^קא? •» _____ _

 דיס־ דאון־טאון פון םאכער נ^אוק
םי. ק רי ט

ur : איבעדםו־ וועם אםיס ראיד־טאיז דער 
 א. 35 אין 1919 מארטש טען21 דעם םמן

 טעאטזור ע\וענױ םע2 אין סטדיט, טצ2
 באקוחד א זעחר איז אםים דױער בולדינג

 • כדטינגצ* שאפ םאר גרוים נענוג פמר,
 אננצ ױניאז אנרערע או) קאמלײנמס
t לעגעגהײםען. v-

־ י ־ז ־;' ־ ג
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 מגתו ןמזאםינעוס,.
יוניאו כושמרס דעום,

82ממ»ל
 סאדצווסיןי ר. םיז ?יןזאסינערס דן
 ײנ״ דער אז אגנעישאאסעז שױן זיך האבעז

 אאקאא אונוער םון מעסבער*שי• די יאן.
 צופריעדעז. זעהר םאמם דיצזעז םון איו

 דער פון צייםןן א דעם אין זצהעז ײ1
 איז ?»*« סאדאװסקי׳ס י1אוי *♦ים.
r i r געווא־ אוועקגעאעגט אײנםאא ניט 
 וײ האבעז ׳שטענדמ און בחות סך א ך*ן

 איז אעצטענס ציעא. דיער שידפעהאט
 דאם םצראעטעחנסיחוז צו נצאונגעז אוגז

*a די און מאי״כדטערמאן r ,עקזעקוטױוע 
 אינסטרוקציאנען די םאאגענדיג וחנאמג

 ירא״ דעם םוז און זיעגמאז מ. בר. סון
 ניט האבעז *םיס, דױױדצאן מעקטױו

מפארט  האכען און כױה אוז צײם קײז ג
 געװעז נאר איו עס אאע^װאס געטאז

 עיד די ברענגעז צו כדי כחות, זייערע איז
 װעאכען םוז אפיס, אונזער א*ן זאםינערס

״  ביז געגאנגעז, ניט צורײן טױן ינעז#ז ז
 אונזער אן אאסעז1אנגעי״ זיף האבען זײ

מניאז.
באישאא־ דארום האט אאהצא אונזער

״ םעז,  דאנק א אױסצודרײןעז אאעטען ז
צרבייט. נוטןןר דער םאר

 צו באישאאסעז האט אאתאא אונזער
 טעכיבער־ אתזערע םון טאג בײטען׳דעם

 רריטעז ‘אוז ערשטעז דעם פוז מיטינגעז.
 דריטען און עדטטעז אױם׳ן דאנערישטאג

 אויף האבעז טיר מאנאט. םון מאנםאג
 בריעוי שיקעז כױר װאס אחוץ באשאאסעז

 אנאנסי־ צו אױןי טעמבערס אונזערע צו
 די כדי פרעסע, דער אין מיטיגגעז די רעז

 אנ״ ניט נאך זײנעז װעאכע עסזאטינערס
 אויר זאאעז ױניאז, אונזער אז געמאאסען

m וױסעז7  um 1 נואו 1M Ittro- ^ 
 אוז יןוטען וױאען, זײ אױב יןענען, זאאען
 נע־ אונזערע םארהאנדאצז מיר וױ זעחן,

 האט טאנטאג אז־ גאױמנז, כייר עעםטעז.
 ארבײטס־ עחצטער אאס װאס ח> מע די

 נאך עקזאממער דער איז װאף םוז טאנ
 װעט איחם םאר אוז ביזי יצטארק ניט

 צו קומען צו טעגאיןי מעהר זײז דארום
 וױ גוט אזױ סיזאז איז מיטינגעז אונזערע

* * * סאעד. אין
 םון אײנער געװעז איז אאקאא אוגזער

 פון טעקס דעם גוטצוהײסעז עױשטע די
 סאגה עסױרדדשענסי פאר׳ן דאאאר םינןי
 באמ^סעז, מעטבערס אונזערע װען און

 •אעצער םיעאע איז טאקע. זײ צאהאעז
 יןאנטראאירט אײדדטענט ביזנעס דער וואז
 עחטטוײ זײן צו ער געםינט שא®, דעם
 בעס״ אם איז עחזאטיגער דער אז גוננ,
 איײ כיונעס אײדגע גונדשטעחענד. טעז

 זײ אז דערצעחאט, אונז חאכען רדשענטס
 געציעט קארד עקזאטינער׳ס דעם האבעז

 רואס זעהז זאאעז זײ אפרײטארס, די צו ״
 זעאבע די גוט״שטעהענד. זײז הײסט עס

#אבער יןאטפאיינען אײדזשענטס ביזנעס
 עקזאסינערס האבעז םעאע טאנכע איז אז

 ױניאדביכאאד, זײעדע צײגעז צו םורא
 מיר סעקעז. זײ כאס דער װעט טאטער
 עקזאמײ די םארזיכערעז דארום וױאעז
 םאא דיעזעז אין װעט ױניאז די אז נערס,

 װעט און עקזאטינער םאר׳ז אננעהמעז זיך
 עיד דער אז דעראאועז ניט אופז בעום

דערםאר, װערעז געסעחט זאא ואטינער
 די ױגיאז. דער צו באאאנגט ער וואס ;

 דאס געארדערט, אױר זײנעז ומזאטינערס
 םרזד (חן^ױי אײדז״טענט כיזנעס א וחוז

 ניט זײ ױניאךקארד. א פאר גען *
 גאײד ץאיהם עס און שהױת יןײז מאכעז
וימעז.

 דזמאינט האט ױניאז אונזער •
 טאסס״ א רוםעז/ צו סאראאנגט נאארד
 אתאניזאציאנס״צײעסעז. םאר איטינג

 זעחר איצט איו ציים די אז גאויבעה ו.סיר
 אוז טאסענםארזאטאונג א םאר פאסענד

 אין וחןרעז געתםעז זאא זעאבע די וחנז
 וועט כאארד דזעאינם דעם םון נאמעז

 עקזאםינערם די םאר אאממעז, םאר עס
 נא• בתים, בעאי די םאר וױ נוט אזױ

 רוןי שײז סצחר ניט איז דאס אז דייטעז,
 אימציגעז אײז םוז ארגאניזאאיאז םאר

 פון י1רי דעד איז דאס אז נאר אחאא,4**
ױניאז. אאגעםײנער דער

דער דאס נאײכסעז צו טיר םרײט עס
מ ח^ט באארד .דז׳שאינם ױ^גט או  יכאו

 ווערט מאס״סיצדנג דער םאראאננ. חנם
 _חום אכעגד, דיענסםאג *אײנבאתמעז

 21חאאךס כעטחאוחנן אין מערץ^ םען18
 אז חאטאו, מיר און סםריט, סע5 איםט

 אמםױוע די איז ^מועראײמא מאפ די
חד אין ווע?אך מדאן דער םון ה»וםבערס  וי

 מא״ אויםםעראזאם דעם װעגען טעיער רצ
ן ס איז עהזאםיגמרס די מ  w כצגיאחוי

מז  אדיאיסקז צו און סאס״םמדנג צום מו
*ir אמ;ער אן ןןך vו 1 • ♦״

Mmnvinn ,t'BV* י♦ ם.

8 ממאל יוניאז עםכואץזןרייװאיזקערס
 ל«־ יעי*ז. װןויײמרם עםבראידערי די

ם י*רק נױ איז עסזיםטירם 6 סאא  חנם זיי
 חנר וו*רום נים וױיסעז נױר .1915 יאהר

«ז אי«ט ביז חאס לאיואא »ו  וחד נאנץ מ
 איהם פון האט סימ .*ובאיסיסי*, ניג

 אונזער אין נעומרם נארנים וױ כםעט
 גאנץ » איז אאקאא דער כאטט «רעס.

 חאט און ארנאניױרםער טט א ׳שעהנער.
 איז טמער עמבראידערי איז אייננעםיחרם

n* נױ o פיז loo w e o n רא«ענט■ 
v וױיו, ס. כרודער ױניאז. nמענעדזשער ״ 

e םוז n .ג׳ד נאנץ ח»־יבער איז אאהאא 
oen. ר די דאס זיר. באקאאגם ער ווען  י
מ אונזער איז כאהוסעז כיט וזאט ניאז ן  ױ
o n וױרקאיו האט ד וואס אויסדרוח 

i איז דאס וועאעז םיר םארדיענט. n 
םארבעםערעז. *וקונשם
 וואר־ עמבראידערי די האט 1916 איז

 סםרייק א נעחאם ,6 אאיואא יוניאז. קערם
e האט איז n שזד די נעוואונעז. סטרײק 

c 1םי םער n תב דאס זיר גקםיןעז םאך 
 אאע ז״נעז דאן זייט אוז בראנקם די איז

 ױניאז ■רא«ענם 100 םואע טע^ער דיעזע
 :׳דשאאסעז ראז האט ױניאז די טעפער.

 בעיי־ די םיט אגריכיענט קאאעקטױו *
o אין בתים n ,1 אנ־ חאם וועאכער טרייד 

o בי« 'נעהאאגמז n ם׳מ* םאנאם אעזוםעז 
 אא«. זיו. חאט אגריםענם רn תאר.

 נײער ק״ן אוז סאנאט אעצטען נעעגדינט
א נאך איז י װי ס ^ t נע׳שאפעז ני r a r w. 
o איז איזום איז כאסעס no אטט׳ז הײן n 
 נרויע געװיםע א דא איז עס ניטא. פאד

 יזכיאן די וועאכע םים ניאנוםעקנדשירער,
 םאו־י׳שםענדנים א •V סי״עז געסרופט האט

ר איז עס אנריםענט, נייעם א װעגען מ  א
o םון n ם  ײי־ אײטע די טוײאותז. נאתי
 tרוננעnם* נײע די נאכגעבעז ניט אען

« n וואס  מען און ארױם שטעאט מני
 1אי טטרײס דזטענעראא « *ו זיד נרייט

o n .אי סענאיד. םאד p « io o o n וועם 
tn גערוםעז באאי jm, 1ױניא די װארום 
 םארכע־ נויםינע אאע נןסאכם ׳שוין .האט

 א באויז איז םםרייק רער אוז רײםוננעז,
טענ. סון םראנע

o איז זײנעז יארין נױ איז n טרייד 
^רט 12 איבער באשעםטינם  ארכיי־ הו.

 פרויעז זיי-זיינען ne מעהרםנמן די טער,
ר n»npotf׳o»זײנעז אאע איז ^ אי טג  סי
i םיז n .סען ארנייט א׳צט ביז ױניאז 
o 1אי n ישטיס. אייםוז ויאד מיז אי טרייד 
o ױניאז די in o e ן אבער^ םי ו ז נ י  אי

ײד איז ײאד־ארבײס ר ס ^ מ אנ  די איז נ
o נעגעז זיינעז םאנוםעקנדשי^ם n.

o איז n ט ביז מעז האט טרײד  איז
in געארכייט n e r  Bl'/j די אוז וואר א 

o ױניאז in o e ארבייםס ׳פטמדמע 48 אז 
 די און ׳שכיתת אין העכערונג א אוז װאו
 נים גוטעז םיט דאם וױאעז בתים בעאי

מז. מ כ א נ
 די י1אוי באויז זיד בא«יחט *אעס דאס

 זיײ עס יאריו. נױ םוז מע«ער עפבראידערי
 איז טעיעיי אזעאכע דא אויד אכער נעז
 חארטאן איז ס*ע*יעא דז׳פוירזי, נױ

i יענ איז קאונסי, m w זיינעז i n 
i n  ne o p n eu m r .ױניאן

חי נױ 1אי טוי עתזיס־ אםאא חאם ת
in א ט1טי jn * e עסכראי־ די פוז אן»אא 

י ו ן  עם װעז ,1016 יאחר 1אי בײטער.1א ו
iod i געװעז אי« n״p איז T ’io  o n 
 *ננענאננען־א אויך איז יארה. נײ איז

 איז דאו־ט דזטוירזי. גױ 1אי סטרייס
i 1אבע n סםרייס ^’i n ׳נר־ געומז כיט 

i סאאנרייד. n איז סטרײה Bאראאnז 
i דארט חאס עם1:אכ און נעגאננעז n 

מז איז לאסאא אנ עקזיסםי־ אױפנעחעו־ם נ
.in

 איכ־ אונזער זזאט *וריק *ײט א סיט
o *י אינעתעגעכע! טעתע׳שאנעא n אא־ 

 אונ־ זnיrאניrאו «ו יארק, ניו ne 6 סאא
 עםכראיחד די דדשוײסדיק׳שא! nu םער

i איז דדשוירזי ne ipepr רי n r u .ס 
m װייז,  ne ipm p;po  i n ,ױכיאז 
i טיט n י1חיא i n  ne אינט?ת׳מאנ«א 
in אא1.ס?נם די אוז p e’״iee איי• אװ 

 א םיס חאט טטאאט. י?נ?ם ne אר'3
 גאנץ א זpאננBpאגג דארט *וריס «יים

u ry w tf ו סאסיײז. אתאניזא«יאנם»
,ip ip r  n n 'if 'P o p  pjp1 in*n»m o 

o חאם 1װ?אכע n  oiniiPJB’w נאנךץן 
op .ijpjpj »  ipwnpj 1«סג?תאאטס ויינ

אB איז פיטיננ?ז6סא נמיםע א״ניג? ^p 
rw״ipo ן» ipw n .ipep r v sr זיר 

n נײ ne 6 אאיואא i» אנטמזאאססז r 
 אױזי אי«ם נאוי oipn ארגײט ptpn אוז
ט m םנעמזום.1םא א ס א  דאס איז, ^ו
o ססכראיחמ^ די ip n r i אאקאא ױניאן 
6 ne ױ אי«ט איז יאחק ניי » p אי  ײני

m איז דד»וירזי נױ סון  ipn סטיייא׳ 
opn &»אי opn ,ipipn jpenpj 1ײי לאס 

rnrn דןזענעראא1 א o e ג־ז n r 1אי

 די איז ארנײססר די דמװירזי. ניו איז
ip חטוירזי נױ ep r וױיניגפר גים זײנעז 

i פאר ב»נײסם?רם n ,אר־ די וױ ױניאז 
o״ipo נײ וײ איז ipepr i p n r אוז 

 n םים וײם בײ זיים oreeopp זpאpװ זײ
ip’ נײ n o ,ארבייםער i n  ipn סםו־ייק 

ווערעז. גערוםעז וועם
u םעז pהאבעז צו צרװארםעז אאזא, ״ 

מז איז אע־ אוגתר סוײײ^ס א גאך גי

_X...:>_ _  V* עגס־דעפאדםםעכם י הר סערגזרצאגעל
* *ויז ניוי ם אויי. rttne«e i סי n איז 

ip u ro o p  o n' 1יי1ם  וחד ipjPt• י1.
tn חמ r םאחםח די און אויסנזסא־בײט 

epn נאטיר• םײחמ. אנםאננ?!. באאד־ ויך 
r איז נאםסם ד• איד. i  ipJph w e o n
i אין n אעןוסער inptorw.ounD און 
^ipo נאכנסבסכדינ אגריםענם. נײסם א 

i םאחס־ועעז poopipj די n  ne .ױניאז 
epn o n סגסשיחס nrorn נעק־ די אין 

jpo  w e p m.ן.—» י

so מסאל ימיאן םײמרס רײדיעס
*n *יים 1אאננע inpt א 1פא טױן

ip ®ח םעטבערס ־־י מן ine ניט אאקאא 
r נפחאט e ;װי םיזא i n .איזםיגעד 

ip « םיט n 'ie  t r 'o םיר חאבפן
opo irnp, אז r  op^ יעיזי י יײז

 האם אויםנ?אאתן ip9* ב-זי. נמיםזס
iPTP’i ןיך  .oinpnee opi א'י םאא 

i ביזי. א'כ?1<1װי א אם1 n איז, פאהט 
 סײז tprip vt נים ס*פוס איז op ד»ם

ניט אפיאו פירפעם, פיעאע ארבײםעי.
p״i א■ תפ?ן םפ,1ױניאניזי o n םיאפ

.1ארבייםפ פאר
n די e״ipo אויסצונר וױ װ״םען 

»1 jpאיז ב^דועגונג א און נעאעגפנהיים י 
i אנגצפאנוצן n r w א פאו־אאננפן צו 

o אינצזצח? ,oprrrm אין הצכצתכג r i 
 נאװיזצן יתיאן די האט סיזא! ןpצטpא

o אתיפצורײזצן n פאר• ׳ס1בײטצ1א 
ipddjph מאד• די 1אאא1 5 ביז 3 פון 

 »גצו אנגצפאננצן איז באװצגוננ די

jn פאאסצ צװײסצ די פון opotb,
 נצ־ באוואוסם איז אס1 װי טנעא אזוי

 האס פאאסניסצס, ponp יי צו ײאחןן
o n אין po5 ײ* אגנעפאכגעז עװענױ 

 •in n_______
 דאס oipn שא^״טיםיננצז די בײ

 חױפט י1 און אתיםנצצײגס, ט־ינראיך
 םים innpe?*: צו יעצם איז בײם1א
o 1פא ײז1 א ותנצז כתים בצאי די n 

אפם.1בי'םס־ק1א פצםבצד׳ס
ק דאס איז נאסיראיכצתױיוצ  אננ

m םאמפז r ’PJ אױױ o n וני.1נ o r i 
 טיי׳ד צום onp: op איז ip״o איז םpאא

n  .jnpn i n אאץ rםײגpנo jn  n־
pw ib ך1אונ? איז אי ^  איז אזוי און ם

n די םיס אויד n w אpבpגס*םיםא.JP 
 צוס יהח«1צו נים זיד ז*א ipo װאס צי

i און ip״o 1»נ1ב איז סױפען, n *אר 
na ipo” a ג י1 אױסנוצעןpאpנpנהײם 

o״n זיינ? inpapn «ו p m אוס opep 
i n  w e m een p ee .זױ סאזד^צײם* 

oyn ם ױניאן זײ ^ װ צ סנ  בא׳ א אין אוי
 רי tpnn צו ipepr צ*הא 1דײסצגד׳«
m אױי ד*אאר 3 און 2 צו אובײסעי

•____ ױאר•
 *npoe’W י1 ציהעז אױך וייאען 1םי

m זאםפייט n, אין »ז ipepr npww 
aw״pra'n g ipo צןוחא pe oipaopo 

n n w ,3 אאפאא װי אאפאאס ,1 11,
w אויד אח 48 און 25 ,23 e ויי tpagn
^jp(1סי p» o n  tpjiripp •רייז 

aw גאסיראיד,  i n  iPn״ipo איז 
pw כיזי,  ip onpt ,אויד te אין i n 

w אr ױכי^ן rn n r t o n  jpipn.• אזױ 
D'og i איז n םיס ביזי IPU'0'o*eer, 

 pe om זpםppאIימ םיט איז נאראסזננ^
oojpoopoo. ־"

* * *
m זיך 1סי װעא?ן י?צט ” i n n סים 

 א זpגpװ 80 אא?אא pe oipaopo אײד
o יאד r i אייד אנג?אאנגם pe אייער 

n״npoonpp npo.
w וױ e ,א די חאט וױיסטpצםp 

pe ir»p iugp באסטאז PDupjig) א 
 iee p'eoep « » א»אגנעז צו ממאוס

44 jn :w r או־בייםס־יואד m  pe *נאג 
ipv איט־וסםי־י. נאו־טעגס ים1אײ

jn א אאס r jpagn epee ?אײניג 
i טים אאקאאס n  pe M innow  i# i

 IP*״»n צו oa«np אינםערניי׳ט־אנצא
o n א?כ?ן אין pe א PO’ru םעם־ צאחא 

in כערס n e r  44 jn r tpo^aw ײאד א 
me .48 w tpa e e e n e אײנמ אויד? 

pw די ןיך ' u pe ipaeo pigfp צו •por 
 יס1איי די וױ mtipw» pa'-pt זײ אען

n די pe םייק?רס װייסם n ie ^ױניאנ 
tpojw םחײא א »אס1םי  i n  pe

 אױסנאזד p»p זיין גיט וױא?ן ניײפיאנאא
jpeiei pe po 44 אױד י e  inpw c 
aw  Pi’in o r״oe*wnp3'e  ,w n &o

ownft,jnpuie ipn זײג׳מ jnrnp inpt 
ttfv י1 . n  ooipo’u s 1םי jpagn 

אי די םיט IPinjp «יד tpאpn o’Pan מ
tp i'i ipaopoepo oiw יאחו־ dp pe 

w n  oeapn ne׳pe pj«e te T>J«e 
מ די  44. די זיין opp ipmiipwo ני

w n w 'a w  in n e r• י >י ; ׳
re ^jpe ne op ױגיאן די dpp' ne

ip פי?א n « o r ב וױpםto  ipag ,w 
o n ' jpagn |pnt pe ipo 'e p aw i 

pe epnpipe'w  own נים iu זי־ אין 
jpagn jpa, נור ppbo י1 וױמאיד.סחסן 

o"aw  opranpene, אזוי e ip n 'te 
T זאא ?אםוי ie ואונםען1ויםנעצ1» אונז 
inpn 1סי naa. p 'r אבצד׳פטו־ײ־ 

ne oiWi tie •ipnr ipoipo' iw  lie tpo 
ooapn 1צ װיפסינ tPiw ^ee מיט ז>ך 

i n  tPii opp' oenmpa'e ,;powi'c 
o פוא?ן pe ne סיזאן n  ipIi pe M in r 

po,,aw״ ne אייכםער e )p^gpipeg 
oppo, '3 1אאם pe ,)Pigt .**דסא

WfiPa’onpt Tiega iroipprpp n 
eio m* »אע רי og זיך pnporw cps 

:a .;pאײנפ ״ p ir  ne ipm u is n  pe 
pe jn די r 'P r  dtoipo'i  weie אזוי 

jpagn opii pinoipprpp n טנ?א  n 
a iep » 'ie״epn ,oppo ipo'iipi e  o 

i n n  baeiapnge ogi 1צ i n מעם־ 
p .i 'n p a: .ײס 1איח ב?טאים?ן  pap*: ז

ip ipo ;?י1 נצכפאאנ i «  pe ipoanpa 
ip tne  tie ooipon'oipn ױניאן tie 

pooppi n זײן יך1א  ip .םיםיננען
* * * !

 e )PMeepMg ױניאן די האט אױן
tn 'n aen g  ip p'eoep נאר די preg* 

aie pjpieor״ipo, זױ» i n  tPii te 
jpoip epn tgno ipooppi א? זאאען* 

pe tr בצאאננען rv  i n  ip דאן opii 
i n מיאצן pe יײ ipo«aw זײן n 'i i* 

iPM” ia  opii pe ipoet אמ סנצאצרצ 
n  Pipepaוואtpeeo, אעס« o r i זײ *ig 
 P*'די pe אאנגט1םע po'Dgp נאגיזייסאן

3'p11 ,ipo”3ie v i^אpe tpo 'ii p נאך
ne ,oigoD pe ipepr p גיט o i'm rw 

i םיםצוהעאפ?ן n  pe PO'ogp ip n i 
pni ip tn'OMg ,o«aw נאך.pieg* 

ipo ''aw  p;pwor, אויםציינ?ן n  "f 
pom ײט3אר »P ײניאז דעי *pnpa pe 

tpa זײ i n  to T» tPo^wg ip .ױניאן 
n em p e pe jnpM"W ipnaw oie 

 יס*1א pe תבחיס ?איpip"r-o'o 3 אוננ?ן
ipnni אנריסאגס. ײגיאז?

n. ,הילסםאן
.iponppe

ט ס ־ לי ענ ר ה ז ע י « ט ד ר ע ד נ ו  ה
ט נ ע צ א ר ײאן פ ק יונ או ל  ק

ר. ע פ ע ש

).3 ?ײם pe 01(טא

 סס. pel3 א. tpngp, 14 ס.
 סס. po13 .11 47 א?פפא.־ױץ,

teo, 100 סאאאםא) e 'r pe .ברארוױ•, א 
 .up po4 79 ,1אא303א'

o סראנד 'o ip ii'ii' 116 ,]eoipa pe, .א■ 
 >polO 00 א. u^egp pe,* 29 א?טעא

pe •igwop ,29 סאום oo polO .e. 
 oo polO .e. 34 גאװי^

68 ,iprfipa .ײ.111ביא א 
9 .e 86 ,piutfםע .oo 

pe o'earpieo ,36 א?וױן wo po9 .e 
3 pe oieaipreo39 ם,1א .oo po9 .e 

wo p 56 ייז,pe 1 א?ת?ר o ll .e 
מעסער. דרעם את םקױרם

oo pe20 .11 11 ,ipieo .ee. 
 oo po22 .11 4 ,ipppopo pe אא?מיס

Tuogn .1 הא., מפנ 1 19. o r  P024. 
 wo ipeoien 175 ,.gp oi'ipo פאיסים

 .oo poO .e 32 װ??סאער,
.oo po22 .11 20 ,װארטאן,1ה?אםא

שעיער. אסאסיאיישאן
ר, מאײם ? א ^  .up tgo'ipo 196 פ
m pn ,א. 33 ססאאא oo po93. 

m. חיס .up tgo'ipo 99 ,)go pe 
•up tgo'ipo 106 ,m g re p  w n  pe .o 

 oopn 88 האא»ס*ץ, pe סיאױערפארב
r.OO P026

Po26 .e 15 ,.ogia peia pe ipupnr• 
 e IS. א,7סאג j א.

wo po22.11150 ,ip o -e i pe teertipe 
wo pe81 .11 25 ,wgia tvee^pn 

we po m  .e 15 ,tgoieoej ; e  teo n e

טרױען-װעלט
__________________נעדױק< ראזע םון___________

True translation filed with the Postmaster at New York City, on Mar. 14, 
1918» as required hr the Act of Congress, approved Oct 6th, 1917, known 
as the 4*Trading with the 9nemy Act*' - * ״

 7ענחן* םערי »מ שנײדערם»ן ראזע
פוײדעגם־ ןרום דעלעגאטען — סאן

קאנפערענץ -
Tie לאננ,1פ» װיאםאנ׳ס פחמיחמט

1 tgי ipo ''airtP 'nB  ipigp'ipog וא־ 
tpogiowe p 3 לעז 'tײם -jgp ornp 'ie 

rinpe איו *tpn'f .nw צײײ די ga* 
tn u 'e  poigp איז ipjgpnpog i n 

aw  iP 'n e״ipo ,װ?אס -i n ” i r  prgi 
 pi oo'orga ,tgoinip 'ipo per* מאז

w צו װאח eenponoiee ip j'tg i i n 
i מיס n  tie op'rpj oipn teoin 'M r

 ,“איצנ סרײו־ױניאן ױיטענם ״נצסאנאא
tie w איז זי ווצאכצר פוז in 'tn e םיס 

1 tie op'rpa oipn tgom jp׳י .ipo'Mi 
n ססײסס o o n fe  pe tponj“, זי »או 

w o p n n ^ 'n p j ne.
ip *ipna g ne םיס j r״ogn tg o in 

o jn 'rn e װיאסאן opm pjo'ie line
r זײז o  o"iunP 'ieig איהאי״אויסנ?־ 
 *jgp oip ipopwige אאס tnpn 1?3?אי

ogn pe .ripipe, נעאויפט אורחא, אנכ 
e11׳ n t?1 ארםפוא ne o''tjj'opoאינ־ י 

pe tponpo ו־י iP'iie ipjgpnpogאר ־ 
3' '.1P0

a״t oj'ipopioigb n״ien  'i  iPJ 
tnneepjeg t 'i r נאד e .gegi”e״i n 

*pejgp o n  . w e tpoipige tp^ni " i 
tinge pe ran וועאען ipn 'ie «r איחאא־ 

ippjnpojgp nnnpo  tpo םחיעך מיט 
tP>P11 " t .HflSff W138 PB 1V0gJP>n 

po'iipj g tPM"iaigo נגאאנר. איז צײט? 
t i n" ורפצעז tn 'ipejgp סיט *ige 

*p m . ip j'o w i n n  pe ojnpnpor 
tpo'ii ng tg נעראא r”in p e ־ i 'n■־ 

i n  tie pe *oipp ואונמנם1«1?ננא^א 
pii nw*׳e אויו .“איאנ םרײדמניאז e r 

 *ige םיט rjpineigp g tpagn זײ 1אע
1 tie ojnpnporסראנצויזײפע י ww* 

nj׳tgi o n p  tie ,ipo"aw*tP'iie poi 
opn'e ne ” t u^pn סיט *ig lP 'iie  »i 

a״n n jg  pe oj'iponoge ipo אענ־ 
pejgp o* יער jn p 'ie  t'w e tpoipiee 

pj jnp"t iPM»'iaige o ie i pe n n• 
i^ o eg rj''o־*jpogpn po”3igpjo'ie 

pgi׳tp jjiinee tie op, זאאעז וועאכע 
ooigp i n  ne tnpn oi'igew pj'e־ ' 

i n  ne P'Pio ־איענ.1ם?אס? נעסאאנטער
ogn — tpegn t o. םים leoin 'M r 

ige איהר oigtpj tpjgi tie tnneeee 
 אײ־ איז װיזיט ipj'OP'e ip»ie אז —

io זײז opn רא«» r ip o n p  i n׳g ip o- 
tpojpjeoipe g w כאװענוננ e אינ־ 

 *jgp ipo"3ig!־P'ne טעינאציאנאא?ז
n צחגאיר םערענץ,  pe o n  ip אינטער־

grig 'i נאציאנאאצ  tie oogon-m o• 
iP0”31g 1PJPO POl't'J“.
ogn ,tp jjnnge n די *ponoige 

tnpn oj*i צױפסצאצז o jn p n e  oip 
?11 rjn p e jgבאססימ־ צנסחאאסצו עאצו 

po ,סאציאאע •אאיטיסע lo o n j'g  tie־' 
pאi n  pg tpoigen p ?אאנ i n  tie 

110> itg,' ,אמסא tn n g e  «r tp>jm 
pobgoag pe pj'upoe^ge נאייככא־ 

w o  jJM'oan די tP'ne, סיס ie  g״tp 
g צוסריס i tn p ' ipאיטי*p 'jn  tie tp r 

bog ojjh; נעזעאשאםםציכצ M npa'twe 
pe o"0PJgip tPJPJ ;ארבײססאאזינסייט 

t” e סםענרארד tP'ne ige n ii 'a r  tie 
n  tpio o n  ipo 'iaig  ipjpo  peצ3זעא ׳ 

aig״lJgooo"aw  tpj'u ioroag te ;o 
tpj” t oeii tP 'ne ige n r  pj'ipnpj g 

oj'ocprea אינדוםטריעס איז *ga in g 
oipn op i n  ,tPMM'i נצארבײט P”־ 

wag: באגרענצוננ ne ארבייטסשטװדען
mpo n n j 'P  ige אה pjpjjnippj 

tig •; m יאדוננ3 g' 16 na in J 'P  ige 
 .ipowopi װיכטינע פאב?1א נאר tig נאר

pe in j 'P  tn n 'w a  egn ,פחיען tig 
ogn צו צי|א?ז tPipopaige אאנפ די lie 

 oege^ptpj* סײ יאאיטיש, סײ pטppא די
p סײ ne איד n o o n re^

n צװײטע די — כיעטי כעסי םיס e, 
 באלשעװיזם װעגען פאחזער בײם
אר----- yo'ogp ogjyo iy ס i
 .po'ogp נטערזוכו:נם1א ogjpo די

tpoipng igogjpo pe n אונטער׳ז w o, 
p11אפoj'oeprga p סיס זיד tpainpojie 

o"pj'opo pr'oo'iipe^ga 'i ־0111אי 
 op* יne 1 ׳האט ,gpnpog ne pe א»נד
m פיהרם זי ogn ציים, tpagn איכ? 'e te 

pra'n g oipnpjo'ie t*ir jjiainpojie 
ra 3 צאהא 'n  g pe nnpיסעא pipo'a 

tpop'iieo ip r 'o n  i n  Tie tppgog־ 
nn# '1  og tie poompo '1 jjnp»m 

'ojpppj ogn tpo 'ii ,tpagn — אױט 
 נעזאא?)אפטאיב?ר tie ■אאיטיסער וײער

pe — jjtfpor זײ in jg  ,tpoignip* 
די Tie tie באא׳פעװיזם אויס׳ןי צעהאט

np wignp i n  pe o r i  opp'npe^ga•,־
tpr טײדינער1םא געצעהאטע אײנינ? די 

gp ogjpo i* פונ׳ם n  iee  ot'ppe^ga 
po'o וױלטינסנמ דיי זיינען tngrn tPiiPJ 
ip 'i, 13^ פחי זײז pt'e,סיס ײענט 'opa 

3'1? tip 'opירנ?א .oj'agi
nnp ip 'e po:ejpjjp3'ie n  |ie 

ip ינס3רא שירנעא ipa'i איז i 
o׳oa'n סאמע jponp .ipooJ מיט opi, 
opi איו ipooppa ipa'in א ne ip װאס

piipj •g •pe n'lPTPoin opjpp'ipog* 
ipjpr סאיח סי?ציעאער i n  tie אםעהי־ 

p*p jjrv an  ipjpp תםאאנה pe ניט 
ono א WD^emrr או dp '11 ,leogo'jg 

r״tPJ די n n i e :דרײ pe, .צװ״םענס 
 װיפסינ nnp אאם Dj׳agi פוית?א איז

P om ne ip  ogn w w in״tie u " ie  t 
— ig j ,opp'iipe^ga tie onipp^ga 

ipngia g Dire, 1?עהראיכ O'o rjpo 
”pe tPJJiJ ?חראיפ? Pipa'e סיט *ig r  g 

irn n  n n  tPe אאע צו tprjpo אפיאו *י 
ip אאיסישע■ . oeh ip a 'w i fie .ipmpj 

je זײן o n p jg i tPJgoagigo tPJgnnnp 
oagopj po'ogp ogjpo i n  w e אזא 

e tPBP'D״p n u יף1א -poe opi
םסעציעאער אאם סאאפ. ריקאנער

j סאיח n  iptjie tie׳ogn Mnp נ?א1י1פ 
pe onagi תסאאנד jpo n P ' ognpj* 

' ojgpea איפפײס mpj tie tPngoiPD'ie 
tpipn ip סיט o n נײםט tpjjiMnga ne 

ip אענעז סוג׳ס n o n  o'jie ipciqpp pe 
 ipapjpj OP'K איהם איז op tpn. םאאס.

p o n p  '1 IPWHPJ טעגאיכקייט tie yieg 
ipjgriPO'ng Tin זײז og ipjpii jjm” o 

ip j'o^a i n אננpאpנp0”נה, ip ogn 
tie eagiow ניט מינוט קײז אויף זיך o 

 tie tPJJup'Jn י1 י1»וי tpmiPMg גאייר
pi ip די jp j''e  ipuie^i'ie ne op'^p- 

miaaa jjitp'J■ ,די אאם ובעצמה p'nne 
o סואדינ? n  ne ז3םנאי?אי1א? *o o n a 

i איםאװםפער n  ne tie igoeg-otfr 
 תםאאנר הײנםינעז o'jie p'opgo נאנצער

ip pjua די pאײp.סיט ס wi'WM'e m 'e 
p די j'oane'ie tie podjip א«יעאען tie 

j n  ipnoo'iipe^ga i n׳ig e  jjn p 
e p p 'e r ipooj'O'm pogo i n׳o n  r 

gp'ipog ogn ojpogo ipoor'o 'ip 
ip M אצנינ׳ס tpanopj אײנפאך iiP 'jn 
o n  mt .םאטאצעז opjpjjitippj שאום 

 WJ'agi ?אצחרט1ע 'irg דײטשאאנד! םיט
ojptb ip pe: ס ie סי e  oeii א o a n 

tpen 11 1םי op»e1םאאכ .ipopiw e?״
T 1 אה,eש הארנע mpr א ne יאם ie-ו?א 

ױנג ניט noea ne op ipa־  .tipeojp ip נ
pe אט ppeo o n  r e -י1איגט ea po 'iu* 

i״tie jjio ראסינס׳ ירנ?א1פ nnp זא־
. ....tpj

tie dm ראײנער pj'oa'ii״*pj ne o 
tie tPJernup oei T ie ipn איזע1א 

opa pe 0JP'»ia' .פיעםי ne p o n p  >i 
*pj oipnpjtyie po'ogp ogjpo i n  tie 

tngn טיס g ײ ױאד  די ne ,p'lip װ
tPJgoagige o n p  — po"iw .סיסױאד 

 t'g םארפראכט ipagn tp-ne n״a די
"pmpo (ipo( חםאאנר p pipuirsa ip* 

tie 1917 tn n g ' h  t'e  tpogjgo n 
1918, pojpngj tpnpj o ig i tPJ"i tie 

lie IP1” 1P OJJII'JPI '1 I'K ipojpo 
3 igugiope tie pupogoאאד onag j 

 tpoupjipa'e tpagn oppױ1pאאשa די ווי
upn n די p ''t  ne opp'^*ojjnp'jn. 

ogn o אואיז? jp ''ia איז e rn n p  m 'g־ 
i סאר געז n א נענזאלעז קאםיטע םענאט 

o 1יא3 n  lie אעבpז u k ^dii i'g |'א'PJP 
 פאהטעז מיט יהאס זי טעג. שטורםישע

באא־ p״j נאר דעמאלט די ogn באװיזעז,

t'e  t 'i r  ogn jjnpM n pr'oo'iipo די 
tpiP 'Jn m*e pe o«nn wg■ ponp 

igppje'ie פאר ipoa'iw a .ipo'ig i n 
ip r'o n  ipoiPMimgc oi'io  t*a tie 

 en* זpשJpס pj»j''e a'ie JJ1רppאPBא3
tpa םיט i n  tie tponoj«w  o n

jjiip באאש^ויםטישער 'jp i אאח«1פא
wמ'אי e in  tPJ” t ,tpjpowe pe tPJg

ppהJדאיJ1e ipjg^’o PJאדי1שJ םאראום־,
ye in j 'P  pop^j פאאפ *pj opiipogipj 

tie m en א ipjjin tPipa't־oei w'io 
— ojp” ia  p t'e^  oipa'nge — r'e 

WJ ,nrpo-paga t” P om א opgc, *וועא 
T t ogn ogn ,w ^ D 'ie  in P ' ipa 

g o nאט t'e  tPJiepj .רוסאאנר ogn 1אא״ 
ienpj''a׳T t ogn o jp 'na pne^ w j 

 אאם tPonoe'ie איחר מיט אויד.באטצס
ogp ogjpo i n  ig e  nnp׳iieipjg po־" 

opi T ie tpr שJpאיב^tp ^  שװינ• tie אי
n אpד  tie jpppoo ogn פאמאיום. אאע 
3 tnpn ogn”זװיאיtie o i'P 'iag e . J 

pe gegT'e rjg j ipa 'e O 'nenge 
i n  ipjpj gp'ipog רוסישער nPOP'iigo 

ipjpj ne j jn 'jn ?פכאא. יזם11ב»אש
 ne po.'״iip די ביעטי, סיס.פעסי

n*ipop'iigo n  dj'T 'owb ogn ogn* 
t'e  ,po'ogp ogjpo i n  ige jjupm דא 

ojgpga מיט n i 'e 1זש^KJאיסטישע *ie 
3"tie ipo אעפציעס ipa'e ?אאיטיש■ tie 

tpjgio prmgjgpp. שטאמט זי g tie 
ip r^ jjp  ipjpa'mpj .?םאמיאי i n 

JJP ipponnga1אישP 3 אא1םי1א'',OP 
ip o n p . i n 11אא" tp^ jjp i n  ne 
ipope g ipm. .- אדמיראאיםעט, 'e ne 

D'o ogn po'ogp ogjpo i n  ige 
op<a' צװיש?ז ojnnjg 011??ר?א אױד 

3 i n  ojnrg ognאאש?װיזם g׳' .r
3 o'jie ogugie ogiױזם1אאשע — 
ogn סיס ojgrpj ,op'a — איז *go ip 

^ אאיזי jmאא ידאם צי oonj'e  >i pe ̂ J
‘ T in p 'ie  tp j's^e n n

tponpjipppng ng p זײז n 'g  oe'in די 
rige׳tp־tie oegip .נ?אד oo"n ogi. 
PJ tg,̂  זאא קאפיטאא, «זאסעאטער11א א

mpo ig j tpjp'mge ipjpp dm 1ג?א; 
ip .tpapjo'ig ipjpp w*'' מעז זאא 1?א1 j 

tpjpm ge ipag ,tpagt ig e in  ipb 
ig זאא 1נעא j ipo םיס o 'j ,0"3ig םיס 

t ת.1האוא pg ספעקואאציעם 'e  Ogi pk
i n  ogn — ojgtpj 'OP'a o'o ogn — 

on*״n oi'P'Dpgie יזם1אאש^3  pg oj
ugJ,.

oip ם1שא ogn ipjgrnnp m 'g ne 
g m אז ט.mpאpרp אויד 'op׳a םיס 'g״*j 

op'^p n  tg ,ng ojigtt ip j ' p 1זאאע 
t ipn'gpmp״ugJon  ne tppoig n p 

11 ogi iptg* pg1אאײ פאאפ סישע *D'ik 
”pj׳t םאר ײטעז3אר t i 11אפא?נ»1פ, ing 

jn p 'jn  n o p ie  ne j j i r o j 'n g  i n* . 
v J .ipj

ײ■1בא n ערפאערעז ביעטי׳ם מים או
 ognpj ipagn ז»א באאשעװיז^ pe טוננ

 ״ ogjpo דער יף1א jjipi'h pk עם עאפע11 א
 אעו.pושטpרgD Tt שמער איץ סאסיסע

ipopge n י1 אבער  pg P'Pgowej'g 
o n  ipjpii שט אמת׳עזnבpן ipptii pg

ליןןסץ א. פון יוכילעאוס צום
(.JJtO'OO א)םינקעלשטײן. ל. פון

ootp op tpn א שרײבעז צו אויס 
in םאר ,Jpp'oig ױביא?אום g  |gnpe e 

 אױ,JnpװpJ םען, דארף ,p'pto'ooj'g א
ieg״pj'j( די in p e,.. גע־ י1 זײן טופא 

ippjki, שמס די זיך אין אויסאעפען! 
”poipj — יתירח ig ,n tp[ א אין  שטי־ .

jjio,זיך ״ tponpj ]̂יחאע  J'i'ato ױם ג
 םיט שפחים, םיט iptgjtp, יך1 ן...1א

'^ipjjgtpja, שעחנ״י םיט שרײבעז 
i צי jnjpoag ניס מאיצח, n ייפילאר 

 דט!... צי ,ojp'Tifte ppeo op האט
opjte 1 וױ t k  ipotie eארןי Jg T t* 

 opjt* תורה, שםחת און «ורים שכור׳ען
i מט אזוי n  •ngi שרײב?ר T t גײם״ 

ip jpn ,tp 'itar'jg  jw אן באפומט» 
iprig״ ige ipa'nrtpjg א איםיצען 

. ...Jpp'oigwigpJ'an
ng ogi t'w a i מײט i n  o 'j 

a ogn ip״p םיר. סים oj״n םאא j״ 
oipukpj.  o 'j *pp'ow o n  to,״ O'J 

o 3שרײ איך .op חײםט באשט?אס, n 
pp'ow,) װײא bp װיאט T t שריי־ 1םי 

Jgnp'itp o איר װײא ;1נ? 'j. to  tgP־ 
O'J tpo צו i r״tP3.

T ie to  n e i  T e ניט J'OO'M 
ogi pjeipj i n  niJa ;ip 'nar'w e 

m e' 26 ne op יי« o m  a e > י * p 
i ן י 0 n  r e  j'opo ne סאציאאיס־ 

o<' »יז סי׳ײמי jjn a  ,o>pn ip r'ie ip o 
®V יײן« oaeo ,teoopp pe ביי םיו S ̂ .,•£;״ ־'9 י' י|א' “

oen ,oipoo''J די ארױס מיר בײ opa* 
po ,סײז אן םיאט נעפיסא?ן Jמיט שטח 

ojeio ,310 on טיו ,npjiipo t'e  ppiik 
'*ocj'J 'wb mpo , ^ n p  ,nPDpa 

i  e pe pj י י p 11 ר pעאטען! .
op pe ייך 03ײ1ש *pno ing to 
ip רינהײטען. j'ing ' 25 i n  ne op 

 רpישooאיeיpםא איעסין׳ם פון יאעאום3ױ .
pg o''pj'opo ipo 'w ipo '^ tig םײן 

ipipe אזש ינט1שם !nmw tie ipojik

 g 1* 0 איך pa pop'* omag אין _
ם5 נ ן dkii jgo ipooip o י n  pe 

T איך t agn איהם םיט tig ojgpga 
onne op םיך T t ogn'o ogn mpt 

*ojpbp ,o” njpjp>pj n  oagopj to 
tnp*pip ip pap'S. ייר איר j'g on»e 
o''pagej"g p איצב איך 't ikb on'g 

0"PBP'O p 't 1KB '11 DU 'Itg 0PJ1B,
0"njn"0K 3 p 't w e, וױ t w e״t 
*jpoJgnpjp'iip t" t w e ,oegrjtfp 

w« p סאר וױ t״W''pj'pignjpeg t 
tpt'iegp pj"t w e, װי p 't w e אםת׳צר 

p'pgo'jg p נוםססײס, 't w e, פאר ווי 
ikd ,jjnpJpo'ie p 't זײן ip r'eg tg ie 

p ווי האאטו», 't ige שטי־ ■אעםישער 
jjto, — װארט, אײן םיס p 't w e 

t p g e p 't w e 'ii ,p t g i ■ י . p 
tPJ"t na'ao ipm gipo 'J iptjie t'e 

pa'Jjpnp» pj'j'm  TJej g i״tPo, ותא־

pa מען noe 'ite  |gp איעב tpagn• 
omag איעםיז tPP איעב מלן ,tpagn 

m בעת 1אםיא 'g זײט t ik איהס '*ag 
wpnoapjjg סעא

omag איז איעסין iu  o 'j א iij־ ' 
t'g  ip ,ipoa'i ipo יר-א1א *aie ipou 

ipp איציסס, '^ngpon, א pg ipp jn 
Tie אן ikoko'jk.

dkii tpjpapio'ig g איר זאא i 'אP־
i םין n  ikd tgopjong ogn אידישער 

ipo ''3ig11־ pg jJijpnga^ א  אין tig ס
? gpnpog

j'O'U ng egi צי onp 3י1א1 איד
pg . |go IP א PJ 01P11 OKU ,JJ10”P* 

p יםשא'סאיר1א אע)ען o 'i'g  tie ײ-31א 
t ikd .ipo" אאע t'g איעםין ou בא־ 

ojkp, קאנען זײ i n  tie on'g 1אאסע 
pnאtig o םיז .ip” j i n

 ovoanpj ogn pop'? ogn, אאעס
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 םאוױעטזמ־רעניעחננ. ישער9רו דער םוז
 חאבעז עדות פיער דערםאהננמ די װאס

e פאר ארויסנעבראכט u ro  ojn קאטיטע 
 iv שארםעהלם נים זיכער האט דאם —

 *לע אױף וויגסוננ געװינשםע די וואבעז
מ  אםעריקא־ חןכנדדענסענרע איז עהרלי

 פוז עדוח־זאמז םוג׳ם חאגעז וועלכע גער.
c געלערנט עדות םיער די אט m ווענעז 

 םוז איצם ביז האנעז זײ Dtrn רוםלאנר,
 פאר־ כימ אםילו אוז נעהערט נימ קײכעם

ט. מ ט כ ת

 -8D םאפראדזשעטקעם נאציאגאלע
 פראטעםט־ אײנדרוקםסולע אן פען

האל. קארנעגי אין דעםאנםטראציע
 פערץ. טעז10 דעם אװענט, סאנטאנ

 ־as ■ארטײ״ װאופענם די״נעשאנעל האט
 םאםענםארזאמלוננ נרויםע א געהאלטעז

 נאציאנאלע די װאו האל, קארנעני אין
 פראטעםטירט האבען סאםרערזשעטקעם

 ־טעז65 נעענדיגטעז װ«ם נאר דעם נענען
 םאם־ דעם אננעהטע{ ניט פאר קאנגרעם

 פארזאט־ דער אויןי אמענדטענט. רעדז־ט
 גרױםארטי־ א נעװארע! נענעבען איז לוננ

 אוןצװאנצינ עטליכע די צו אוואציע נע
 זיינען װעלכע דארטירערינם, מםרעדזש

 םפע־ א אין אננעקוסעז נאכטיטאג טאנטאנ
װי נאכדעם יארש. נױ קײז םרייז ציעלען

ג ר א נ ע ג י נ י  !ו מ ז 8 ם א ר »א
ן ב. א מ ר ע ל ל ע ?

*י(פ^רםזעצונג)
מיי| איז איננעבאמ — געזאגט איך ה*ב — װאס איז —

כאה•
 1מײ געוחנן אױך א\ז מאחןן םרײגד, מײן 1 כא־כא־כא —

 פרײנד כא־כא־כא. געזאגט, חאםטו ד*ם כאה? א !כאח
 םארע|א געזתן איז ױנג און שעחן ז*גען, דיר רועא איך םײנער,

 גע־ זי האט זאנדערבאר געהוסען, זי איז דענעםארס וױיטען םון
 געװיזען זיך ה*ט אםםמאל םױגעא. א וױ געזונגען און רעדט

 יוײנער — םארםיהרעז. מיך געװאלם און טײםעא דער מיר צו
 אנדעחג טועז אזוי זעה, — גען#גט ער האט — זעהן ניט װעט
 !כלה א — !געװאדט מיר האבען יאהר אכט נ$ר — !אויך

אנדערש. עםעס ג$ר שױ איז ידאס —
 איז טאקע דערפאר יא, צולאכט. זיך האט אלטער דער

 שע־ צוריקנעקומענע יעדער מים זיך םרעהט נאט געהומען. ער
וױסען. װיא — וױסען װיא ער פעאע.

־ נעטאן. שלייכעא א האב איך געװים ^וין װעאען מיר ־

 גע׳גנב׳עט פעטער^האט אז גאויב, איך צי געפרענט מיך ער האט
, * םיהצ. דער םון מעהא

ניט. גצויב איך ניק, —
 םאא יויין אין נײן, ־ חןם. אין געגאויבט ניט אויך חאט ער

 דעחמטיהט איז וואם םאטער, זײן געקענט דאך האט ער מט,
 איז אויסנעריסעז. האט דתמר א װאס בוים, א םיז געװארען

 מרעקאיך אזא איבעדצואעבעץ אויםגעקומען אמאא ׳פוין מיר
• ? װעםער

 צוגע׳־ םארט האט פעטקר — םאדנע זעהר איז דאך —
 האט ער און געװען מודה אאײן זיך האט ער !םעהא די גגב׳עט

חחמים. צװײ געקראנען דערםאר
 אין פינגער א אױפנעהױבעז אאםער דער האט אמאל םיט

נערוישט. האט װאאד דער הױך, דער
גע־ ברוין באװאקסען זײן באאויכטען האט שמײכעא א
 דער םים און !אותגען, גענוםעז זיך האבעז איפען זײנע זיכט,

 צום עפעס טיש אוים׳ן אויסקאאפען גענומען ער האט אױאהע
ער האט — װאלד איז אעבעז וואוגדער םיעא ׳יא #יא —־ טאקט

 טערמי־ פארשירענע אפגעזעסען זײנעז זײ
 איבער׳ז פר־יזאנס םאױטירענע אין נעז

 אנ־ אויך האבען םארזאמלטע די לאגד.
 אויםםאדערעגדיג רעזאלוציע. א גענומען

 פער־הײ״ זאא ער אז װילסאז, םרעזידענט
 עקסטרא אן רוםען באלד פאריז םון בעא

 , אויס־ מיט׳ן קאנגרעס נײעם םון׳ם זיצונג
 אויםצונעמעז װידער צװעק שאיסאיכען

 איז װעאכער סאםרעדזש־אמענדםענט, דעם
 גע־ דורכגעװארםען קאגגרעס טעז5 םון׳ם

שטימע. נעגנערישע אײז באויז מיט װארעז
 איז, םארזאמלונג דער םיז צװעק דער

 I ריט־פאליטיעעך, א געװע: 4עס הײסט
 אופן. דער אח ^ואײן פארזאםלונג די אבער
 די םוז איז פראטמםט דער װעאכעז אויוי

 געװא־ דעמאנסטרירט סאםרעדזשעטקעס
 װאונ־ און עכט־פאעטיש געװעז איז ירען

 צוגעקױ נאר איז דערצו דעראיןײשעהן.
 װעאכער עפילאג, םאעטישער זעהר א מעז

 אזוי עואם גאנצען דעם איבערראשט ד»אט
 אלײז ?אמיטע אראנדזשמענט די װי גוט

ױ האט ער װאס דערםיט,  I געענדיגט ז
 איז עס װי דעם, םון םארקעהרט פוגקט

געװארעז. ערװארטעט אלעמעז םון
 איז״ניט דעמאנסטראציע דאזיגע די

 פראטעסט־רעדעס, שעהנע םון באשטאנען
 סימ־ אין םארשטעלונגען רײהע א םוז נאר

 זיד האט אגגעחויבעז בילדער. באלישע
 פרא־ הערליכער א מיט דעםאגסטראציע די

 נא־ די אין געקלײדעט םרויעז םון צעסיע
 אוז םעאקער די םוז קאסטױמעז ציאנאלע
 גע־ שויז האבען םרויען די װאו לענדער.
 דאזיגע די גלײכבארעכטיגונג. װאונען

 מיס םון געםיהרט געווען איז פראצעםיע
 געסאײדעט געװעז איז װעאכע אא־םאאעט,

 חאט און םרײהײט״ םוז ״םטאטוע די אלס
 ‘ האנט. אין םאקעא אײכטענדעז א געטראגעז

 גאציאגאאעז דעם חוץ האט פרוי יעדע
 םיז םלעג דעס אויר געטראגעז לואסט׳ום

 פראצע־ די נאציאז. באטרעםעגדער דער
 םון טארש דעם פארגעשט/גאט האט סיע

 זײ־ עס װעאכע צװישעז נאציאנעז, פרײע
 דייטש־ אױך רעפרעזענטירט געװען נען

 איר־ און פויאעז רוסאאנד. עסטרײך, אאנד,
 איהרע מיט פראצעסיע, דאזעע די אאנד.
 באגא־ קאאייעז, פארשידענארטיגע רייכע

 םאנטאם־ םיז פורםור־שטראחאעז מיט סעז
טער  אײ זיך ציהענדיג א.־ז באאייכטוננ, ט̂י

 טונ־ גרויסעז םון׳ם אענג גאנצער דער בער
 םענער מעאאדישע די אונטער האא, קעאען
 םארגעשטעיצמ זיר טיט האט ארגאז, םוז׳ם

ביאד. באצויבערענד ארן צויבעראיר א
 א געיןוםעז איז פראצעס״ע דער נאר
 םרויען פון באשטאנעז איז װעאכע צוױיטע,

 צו־ מיט שווארצען, אין ארומגעװיקעאט
 די קעפ. געבויגענע און ארעמס שפרײטע

 םארגע־ דר מיט האט פראצעסיע דאזיגע
 זיינעז םרויעז די װאו םעאקער, די שטעאט

 איז דעתאר איצט׳םארשקאאםט. גיז גאך
 וועאכע פראצעסיע. דריטע די נעסומען

 אמעחקאנער וײ םאתעשםעאט חאט
 דאזיגער דער איז ^גורעז די .םרויעז.

ײ געטראגען חאבען פראצעסיע  פריזא^אי
 איז געשמידט געגאנגען וײנעז און דער

 געוועז איז פראצעםיע אעצםע די קײטעז.
 םון םאהנעז מיט םאפרעדזש־מארש, חנר ׳
 ברענזט װעאכע פארטיי/ סאפרעדזש דער ׳

םחיען• אמערײואנער די םאר םרײחײם
 — געזאנם וױ •■״־- איז םארזאמאונג די
 אױטעתעװעהנאידיאײנדרוקסםר־ אז נעווען

 איז איבערראשונג גרעסטע די אבער לע
 אן מיטינג. דעם םון שאום צום נעיזומעז

 דעם איז וחגאכצר מאטראז, אמעריהאנער
 גאנצער א מיט געזעםעז אווענט גאנצען
 מאטראזעז אםערי.יןאנער אנדעחנ גרופע

m דער געבען װינהעא א אין סאאדאטען

געזאגט. איר האב — רורכהומען,
 ויעא איד געיןענט, כ׳האב וױ בארוחיגט, איוזם האכ איך

אינגעבאמ. םיט דורכרײדען זיך
װערען. אויסגעםיהרט װעט םאראאננט, װאס אאץ
קאפ. מיט׳ן געטאז שאקעא א האט אאטער דער

 זוהן רעדען, דיר מיט טען סען גוטען םיט אז זעה, איך ־—
 וױנ־ אין אוועחגעשטעאט שטעקען זײן האט ער — !טײנער

תעל.
 טיעוי און ארויםגערעדט ער האט — !טאג חעראיכער ־־־

!צימער דעם אין דא זײנען זאכען טייערע — אםגעאטעםט,
___« . ny w צצוי^-ידס yaya; טה <ײז —« ?אנ

חאנד. זײן דעראאנגמ םיר האט אאטער דער ־־־ יא! איצט,
צוזאםען. אווענד אן און טאג א םארבראכט האבען מיר

 םאר־ געוואאט ניט חאט ער חיזעאהער. אאטער ד/גר און איך —
 אזוי איבערצורײדען. איהם געאונגען איז מיר אבער באײבען,

 זײ געבאיבען איז און אװענד ביז׳ן םארבאיבען ער איו ארום
גאכט. חארבע ביז צען

 ניט אםיאו וואאט ווען געסראגען. איעב איחם האב איך
 געקראגען איעב אויך איך וואאט םאטער, אינגעבארלס געווען

 אינגע־ געװען נאך דערצו דאך איז ער אבער דעטב, דעם אט
 םא־ אינגעבארג׳ס געסראגען איעב װאאט איך ם<וטער. בארלס

 כמרדער, שוידעראיכער א געװען אםיאו װאאט ער װען טער,
גנב. סעשענע א אםיאו אדער רויבער

אנ־ אין געטרונהען, און געגעסעז געשםועסט, האבען מױ
 ענטשיעדעז.ענטזאגט זיך היזעאהער אאטער דער האט םאגג

 יעזוס אםיאו אז געזאגט, איחם חאב איף ײעז נאר וױין, פון
 דען ער האט — וױין געגען געחאם נישט גאר האט קריםטוס

 דער האט — ?וױין זיסען אין םשוט.װאסער םארװאנדעאט ניט
 וױייז שטארהסטען דעם חאט ער אוגטערגעגעבען. זיך אאטער

 םאר• גרויס םיד םארשאפט דערמיט און װאסער װי געטרוגקען
נעניגען.
 וועגען אינגעבאמ, וועגען גערעדט און גערעדט האט עי

 טדערען םיט גערעדט חאט ער ;איעב זי האט ער הײס וױ דעם,
 וחןאט, גאנצער דער וועגען גערעדט האט ער אויגען. די אין
 חאט םאראכםונג טיםער םיט זינד. מיט םוא איז אאץ װי און
דיא. אוים׳ן געטאן שםײ א ער

 פריסטער דער װאם צײטונג א אעז איר איחר, װײסט —
 אונ־ און אונעהראיך װי באשריבען װערט דארט צו. מיר שיחט

 זיך גאויבט עס !אוי־אוײאוי װעאט. די געװארען איז גאויביג
 געװארען משוגע סווי־כא־סוח איז װאם מענש, אײן ניט. פשוט
 מד גאט געשטארבען! איז גאט אז באװ״זען, געװאאט האט

 חאט ער אאץ. נאך אעבט נאר דאזיגער דער און — שטארבען
 םאר• איחם חאט אאײן ער געשטארבען, איז גאט אז געזעהן,

 :ביבעא דער אין דאר שםעהט !כא־כא־כא אויגען, די מאכט
א״יביג. אײביג, אײביל איז ער

גע־ גערעדט, אויםחער אן אחן האט םאטער אינגעבארג׳ם
 תנדען צו אנגעהויבעז ער חאם װידער נעטרונסען. און געסען
 װעא־ נעמעז, כדט װעאם א אנגערוםען חאם ער װאאד. װעגצן

 ער ;אומבאקאנט געװען #זיך םארשטעהט — #מיר זײנעז כע
אנדערעס צוױשען ;סיר בײ גאכגעפרעגט אאץ װעגען זיך האט

 בוים אײן װאס םאר ניט װײס קײנער געטאן. זאג א זיך פאר
 זײ־ װאס פאר און אגדערש צװײטער חגר און אזױ זײן דארף

אוגגאױביג. שטעדט די אין און םרום װאאד אין מענשען נען
 אהײםצױ געקאיבען אא^ער דער זיך האט האאמדנאכט

 האב איך און הארעטע מײן עאײגם1םאר איהם האב איך געהן.
אבםיהרען. אאײן איהם געװאאט
אםגעזעגענט. זיך האט ער

 איך זאא װאס צו טא פים, געגעבען םיר האט גאט אויב
אוגזין. אן געוחןן װאאט דאס ? םאהרען
אינעגבארו^ םיט איבעררײדען װעא איר —

 גרױסע פדט אוחנהגעשפמיזם Bjfft 1WfMPn אאטער רער
 אז שטעתען, סייט׳ן געדרעהט אווי חאט ער אראב־בארג. םריט

 םיט ער האט חנרנאך •וועג. פון געטראגען זיך האבען פוגתען
 נע- האם וואאד דער וימ*ז. אנגעהױבעז שטיםע חויכער א

רױשט.
 אינגעבארנ מים געטראםען זיד איר האב מארגענס אויו•

 הארץ מיין איהר. מים רעדען צו אנגעהויבען און װאאד אײן
אײנשטיםעז? זי װעט געציטערט.: ד«אט

 געתוסט און קאם דעם $ורונטערגעאא?ען האט אינגעבארג
וועג. אוים׳ן

נײן. געטראכם, ניט זי האט דעם וועגעז
געי• איהם האט אבער ותר ־־־ געטא״ ציטער א האט זי

? בריעף דעם שרײבען העגט
באגעגענט. זיך האבעז באיקען אונזערע

 אויס־ זי האט — א, — געוואחגן. באײך איז אינגאבארג
 נידע־ ווי — הענם די מים פנים איהר םארדעסט און געשריעז

!פו !פו !מענשען זײן קענען עס ריג
- םארשטאגד זײן פארדוגקעאט האט אומגאיק דער —  ־

 םע־ געווען ניט !יכער םריהער װאאט ער — געזאגט. איך האב
 ח םיעף װי טראכט, א נאר גיב אומפערײ. אזא אויף היג

באאײדיגם. איהם האסט
!נידערטרעכטיג וױ געםײז, וױ א, —
 םאד• דעם מענשען א בײ צו נעמט םארצװײםאונג —
געװארען. איצט ערשם ער איז געםײן אינגעבארג. שטאנד,

 אוײ איהרע און מיר אויף געטאן pip * האט אינגעבארג
 םענש, גומער א ביסט ח ת, דו, — געטאן. שײן א האמגן גען

 דו איהם. םארטײדיגסט דו און געגנער דײן איז ער !איזסעא
 ניט דיך האב איך m אקסעא, ניט, םײן — !ױשר׳דיג ביסט
 צושט^מונג. מײן גאײך גענעבען גיט דיר האב איך װײא #איעב
 קומט װאס געאיעבםע, װיאדע רײ\ געאיעבםע, דײן זײן װיא איך
געווען. דאס איז נוט וױ װאאד. פון

םארבאייי־ אאעם, אױף קוקענדיג ניט דאה קענםט דו —
איצט. ביז װי אזא, פונקם נען

 שטענדמ אויוי אויגמן דײנע אין םארכאײבען םוז איך —
אגדערש. עפעס ניט געאיעבטע. ךיין אאס נאר באױז

אינגעבארג, גוט —

!זוםער אונזער !זוםער
געסט. א אין םייגעא װי יטאא איבער׳ן הזיך וואועען מיר

שםאאץ אדאערשען מיט פריי. או] שטאיץ זיך םיחא׳נז םיר

 ארויםנעשפתנ־ •אוצאונג איז פאאםפארם,
 אײנ־ חאם אוז *פאאטםארם דער אױף געז

 דזשאז מיסס צו אויער איז םוד א גערוימט
 טשערמאז געוועו איז װעאכע ראתשערם,

r(b׳D .און האא אין עואם דער אװעגט 
 פאאטםארם דער אויף םיחרערינם די אפי^ו
 םען אומרווזי! אביםעא געוואחנז זײנעז

 אבעה טומעא... א עתוארגחנט^ניעס חאט
 יא־ סיסעס !וואונדער איבער װאונדער
 אנאנסירט, און אויױ זיר שטעאם רזשמרס

 פובאײ דעם זאגעז װיא מאטראז דער אז
 באאד םאסע און וועדםער. עסאיכע מום

 ער• איז םאטראז חנר ארועק ױןי שטעאט
r אין קאערט m v אז ווערטער. םײעריגע

 אהעי געהומען זײנען חברים זײנע םיט ער
ט  גראד גאר םומעא, ?ײן מאכעז צו ני

 די שםיצען ארן שיצעז צו. — םאדיזעהרט
 באפריײ זײער םאר קעםםפען וואס פרױעז

 םים־ .״אאס גאײכבארעכםיגונג. און אונג
 חנ^ םיז באארד מזעסוםיװ םיזזם גאיעד

 סײאארס' און סאאתשעיס ^אםעריסעז
 איד ערקאער 4אסאסיאײשאז״ ■ראםעקםיװ

 r םאםראז״ דער נעזאגמ האם — #דא
 מד האבעז וחנאכע *באיעם״ אונזערע אז

 יענער אויוי דעםאסראטיע םאר קעמפםם
 וועאעז אקעאז, אטאאנטישעז םוז׳ם ויים
ט  מםיצעז אוז באשיצעז «ו פאחפעהאעז ני

שוועםטער. און מומערס אײגענע אונזערע

 און דעםאתדאטיע םאר קעטפפען וראס
 הײם!״ אײגעגער אונזער אין םריידױים
 ער־ די װאס אפלאז. שטורסישעז דעם
 האט םאםראז אםעריתאנער םון׳ם קאערוגג

ט איז עואם, בײם ארויסגעתםעז  בא־ צו ני
• ׳ שרייבעז.

 אט האבען באגײםטערונג גרעםטע די
 מויל דעם םון ורערמער הארציגע עטליכע די

 ארױסנעדױ פאטראז אסעריהאנער אן םין
 אלייז. העםפפערינס םרייען די בײ נים םמ

אויױ אויסגעןעצם ׳געוחון זיינ*ז ותאכע
 נאר לאזשענ^ די אין אמ פלאםפארם ־דער

 צושויייי• םאסע גרויסער דער כײ דוקא
גאלערעעז. איז באלקאגעז די אויןי

 ומרמר. אונזעדע פדל נעווען זײנען הערליכקיים תזמיגליבער את
ת םאל, קלײנער א איז אונגמז םיף  את וועלדער מרנ, און מ

 םיעלע זעהן. נעקענם חאט אוינ דאם וזיםיעל אוי«י זועלדער
 באויע וױיטסטע די ביז — אויג אונזער געהםע^ורום װיארסטען

 אלץ, היםעא. בוײימער דער נערוהמ האם עס וחנאכע אויא בערנ,
 אעבעדיג א איז אונז םאר זיך פארוואנחנלס זעזמן, םיד וואס

 לאכעז, קען םנים דאס ;אעזעז הענעז כױר ותאמנן איז פנים״
 מנס פאר ציטערען קען אתבאהאלםען, אויסזעהן מז שמײכלען,

̂ן  זײן עס yp םרויעריג גרעגעץ א m *אח״ פארבארגמנעם א
 כאנײם־ דורכאויפען פגים דעם דװך חעז עס נלײכנילםי^ און

 וױיזען זון דער םון םאראויםזאגמר םײערדינע די וחנן טערונג,
 טרויער, םים ?ומעז קעז עס היםעא, אױפ׳ז םריה דער אין זיך
 ווען פארצװײפלוגג, אויסדרימז קען עס פארנעהט, זח די וועז

אפ... שטארבם זו די
 פנים דאס םנים. דאס קיצעאם און י1־אוי געהם אבגה וײ

לאכט. שםײכעאט,
 אין אבנה די געשוואומעז זוםער דעם אין האם אײכם וױ

 צײטענוױיז רוחינ. קענעאיר ‘און שטאאץ און פרײ ! הימעא
 שםײכ־ צואווארםענדיג װאונדערליױ§ראפגעהוהט, אבנה די האם
 אויסנע־ נעהאט װאס נאר זיך וואלט זי װי נאאנצענדיג, אען,

 געלױכטען, האם n !געלעבם אכנה דער זיך האט בארע?.־^טם
 אלע זון. די םאלם עס וועלכען אויף שםיגעא, זיאמנתער א ײי

 די און געלויכטען, פאעצער, זײעחנ אויף געוועז זײנעז שטעיעז
געשםייכעאם״ האט אבנה

 טרעאען זײנע געשאטען און נעזונגען האט גאכטיגאל דער
נעכנג װײסע די אט אין

 דער אויף טאג אלע װײז צונאיהנתן געגאםען האט זון די
 זין, דער םון שטראהלען די געםאלען זײנעז רעגען א וױ *רד.

 וועגען אוז שטעגען םיעלע דורך דורכגעריסען ויך האבען זײ
 איז זון־שטראהלען םון נעבעא א טאא. אין ארײנגעדרוגנען איז

 איהס אין נעבעא; רויטצר א —־ וואלד איבער׳ז נעשטאנעז
 געדארםט חאט מעז ?ונענלעה קאײנע אמת׳זג געציטערט האבען

 םון זיך האנד דער מיט םארשםעלעז און באיח דעם אנשטרעמען
 דעם אט דורך דורכדריננעז הענעז זאא באיק דער אז איכט, דעם

ןונינעגגעבןגצ

 באזאנ• איגגעבארנ חאט קיהאסייט, א נעוועהט האם שםענדיג
 ב" זיצען געקענט זי חאט שטונדען נאנצע געהאם. איעב חןרס

 אח װאסער גרינעם סאלטען, 1זײ אין הענד די טיט ברעג זײן
 דעם אוי^י געצימערט האט וואס נעץ, גאאדענער דער אױזי קוקען

p n שםראוד די וואס רערםאר, פאסירט האט דאס ;וואסער םון 
 זײנען װאס וחנלעז, ?אײנע די איז ווערען צובראכען םאענעז אעז

 אויס־ זיך חאט חאכען, אה ברעג צום אויםהער אהן געאאםעז
הענד. די םאר אינגעבארג׳ן כאפען געוואצט געדאכט,

 אוג־ אמאל, מיט או| גע׳חאומ׳ט און נעזעסען זי איז דארם
 שםײכעא, צארםען א מיט םיר צו אומנעדחגהט זיך ערװארטעט

 צו־ האם שםײכ^א איהר איעבע. אונאױסדרי?בארער םים םוצ
 אריבער־ דערנאך און אועען איהרע אין אנגעצונדען זיך ערשט

 געמםענט זיד האמגז איפמן זײ ציאען. איהרע אויוי געאאםען
ײח די און  נוטען, באזונדערס א מים און געשמײכעאס האבען צ

באקען. די נעשטײכעאט האבען שמײכעא ?ינדישען כמעט
 םאר׳חלופד א םיט גערעדט אינגעבארג האט דאםאלט און

? ?וואל דער רוישט עס װי הערסטו, — • קוצ צארטען טען
 עםעט — אלעע דער צו האנד איהר אויס שםרעקט זי
 ;זון־איכט דעם םון שטראמעז די אין דארט באענד א גיט וױיםעס

 — :זאגט זי הריז. צום םיהרען װאס שטיגען, די זײנען דאס
 די ארויס זי רעדט חאום םון װי םונקם — םיר. וואוינען דארט

^ ווערטער.
 מײן ארױפלעגען און נעהנטער איהר צו צוגעהז װעא איך

 איך :טאן םורמעא א איהר שטיא און םאייצע איהר אויוי האנד
 א איהר שםיא זעהר שטיא, וועל איך איננעבארנ. דיך, איעב

טאן. מורמעא
 און םיר צו שםײכעלט זי גארנישט, ענטםערט איננעבאת

הארץ. איחר צו צו איהר אעגט האנד, טײן געהםט
שמײכעא. איחר םרעגט — ? פיהאסט —
אאץ. םיחל איך אז איחר, ענםפערט שסײכעא בױי\ און
 םרעגט — ? חארץ מיין חןדט עס װאם װעגען הערטטו —

שטײכעא. איהר
װעגען גוט הער אץ■ אז איחר, ענטםערט שםײכעא מייז און

 םאכמר ױפער דער נײ
זו לאה. יוניאן

•I.״_______
י ה. םידסא י אי< ז״דענבעת״ ,

 אן ״נעטיננ עננליש, אויןי זאנם םען װאם
« אזוי אונז ניט זי נוירווס״. אור  פי

 אײנ• וועלען םיר its לעצםענם, טראכעל
נעדולד. די םארלירעז םחען פ#ד

 םי• א זיין נעםאלט ניט סעז ד«»רטעז
lift אײן כאם׳ש וואלט םטרײק. א אהן 

 א נעווען נאר וואלם גענוג, זײן םטרייפ
 ,אוםגליק״ דער אבער איז צרה. חאלנע

 ארK 8 אוחזק נאר געהעז עם ווי יואם
 11אוי' םירמא די זיר פאתעסט װאכען,

 הינדערש*יעל איהר אן שאננט און אלעם
 מאונען סטרייק, היינט נײ. דאם אױף

 שלום ײייטער 1אי סטרייק װײטער שלום,
עס. נעהט »זוי און

 אויסען דעם םיט איז םירםא די וואס
 אײן נלױז װייםען מיר ניט. מיר װייםען

 םר. זיר דאכט אםט אונרוהינ. איי זי זאך.
 רא• םר. זיך חלום׳ט אםט זיידענבערנ׳ז,

 בןך מען זײ, כארייםט מען אז זענצװײנ׳ן,
װ. ז. א. זיי, נזל׳ט

 ארנייםעו די »ז איז, פאקט דער
 געווארען לעצטענס זיינען שא« ריזען םון

 שא« אנרערען װעלכען אין װי אס ערנער
 ׳ אר־ די װאם דאלער יעדען שטארט. איז

 םיט tv זײ סומם דא, םארדיענען נייטער
 חארץ םיט pat עתערנים םיט טאםערנים,

 1» םירםא, די װירקליר דיינסם עםעניש.
ף אננעהן װייםער אזוי קעז דאס

 זיידענבעו׳ג ת. םױםא די נינען םיר
 ח«ד זעחן <אל זי ײארנומ״ צייטליכע »

 די צו סעראכסװצרטליכהײט מעוןר נען
 םים א<מאך דער אז זעוזן, און ארבייםער

ױעתן, רעםיעקםירט זאל ױניאן דער
»םי'ז*מנ*־ יז

 האם װאס לײכטענדעם, עיעס וועלדמר, רדעםלענדע צווישאן
טײך. דער נעווען איז דאס ;שלאננ זילבעתע « m נעדרעחט זיך

 דאם ;זיך באוואוינען :עלויכםעז, נעלאנצם, ה*ט עיעס
פעלדער. די אויזי געארביים האבען תאס מענשען, נעווען זײנען

 האט — ? הערםם — נערוישט. נעזשוםט, האט ע«עם
 • נעײעז אי« עם ;נעחערט האב איר יא, איננעבארנ. נעזאגם
 איז דאס דחן׳ןדםאשין. וױיםער א םיז רייש רעם צו עחנליך
זוםער. דער נעווען

 הערבםט דער רױשם, זוכיער דער קליגנט, םריהלינג דער
שװיינם. — װינטער דער ברומט״ און װיינט

של«ף. אין נעשםייכעלט און נעשלןופעז זײנען וועלדער די
 ךז״ געווען איז ערד די חלוםות. פרעהליכע נעזעהן האבעז זײ

 םלענם ■לוצים ברוים. נענאיןעז איהר אין וואלם םעז װי היצט,
 זײנען טיר און — וואנד א װי אונז, םאר שםעלען זיד ליכט דן«ם

 איחם אין אוז געציטערט האט ליגט ד*ם צוריקנעשירונגען.
םײערלעך. םארבינע נעטאנצט האבען

 זיך האט סארן דער גערויטעלט, זיך ה«ובען ערד־בערען די
 דער זון. דער טון נעײאחזן נרוין — םענשעו ד\ 1או נענילדט
 םײכטע זייערע איז ינים׳«ר, זייערע םיז נערונזז האט שװיים
 ■ויערים די זײנען •אםעליר זון. די געבחןנט האט אוינען

 ןואגע־ זיך ¥<וטם*ל וועג, בעתיגע! דעם אייוי ארויפנענאנגען
 ח*ט שניי, זוי «נים. דאט העגד די םיט נערימ! אח שטעלט

 טיט באדעהט טיעןי געותן איז יוןום ווענ, רער נעװייםט זיך
 ןוהנ• ווענ. אױם׳ז געלענט זיך שטויב דער האמ שוים ווי ;שנײ

 זיך«ו#נעשטעם«עלט חאבצן םים נאשמםע פון צייכענם צאהלינע
םעחל. אויף ווי •ונקט וחמ, אויפ׳ן

 ארױםנע־ נאלרינ האט קאשםאנען־בוימער די אונטער םח
 שייערען גונטע הןובען םענםטער זײנע איז חויז, י^ם נלאנצט

 נראז הויכען םיט באדעשט נעװען איז לאנקע די געברענט.
 שםעטערלינגען םארשירעךםארכינע האבען אונאויםהערליך און

 און אויוי די םלאםערען זיי, צו צו זיר נעהנטערםטו גערוישט.
. איםיצען. םארםאלנענריג מי פליהען,

 קארי־ בלענדענד־װײסע די און הץם נעװען אי« הוי< אין
 קיהלע אײנציגע די נעוועו זיעען םיחןן םיעל די םיט דארען

 אין איז םארםאכט, געווען זײנקן לאדען די װי אזוי ערטעו.
 ארויםצושםע־ נענוג נעװען איז עס דוניזעל. נעוועז צימערען די

איהם. ברענט זון די װי זעהן צו לארען, דורכ׳ן םיננער « לען
 נעוועז איז פארק דער ^ארה. איז געווען איז עז6בעם אט

 דער־ זיך םיט ניכער האט ער און םארלאזענער א אלגמר, אן
 זײנען װאם בויםער, דיקע כױט וואלד, פארצײטינען א מאנם
 אין נעװיקםען. םארשידענע םים און מאך םיט באדעשם מוועז
 זון די ארײנדריננען. נעשענט גיט 1זו די האט ערנמר םיעלע

 איז זי נן<ר נארלען, שארםע םיט בלעטער רי געשט^כע( האם
 םינםטערניש. די אם דורכצוברעכען שטאנד אים נעווען ניט
 שיםעל. םיט נעשםעקט ם׳האט אח םײכט קיהל, נעזופן איז רא

 די םיט און םארוואסםע! נןווען זיינעז װאלד אין שטןכען אלע
 איז עם װענ. א חרכשלאנען זיך נעמוזם האםםו עלעגבוינען

 צום נעפיהרמ האט וואם הויפט־װענ, לאנגער אײן בלױז נעײען
 רער נעשלאסע! װענ דעם אויזי תאט זינזאנען אין שלאם^
 ; בא־ רתדער א :הוואל א מווןן איז דא זידליכם. םת שטראם

מן אין סיז תל  םון זייל תורצער דיימר, א נעשױמט חאם עס ו
װעלכעז םון קװיזל, תיששדינען זענענדינעז, דזם »ט ״־,•",׳

? חאױז דיין *נרוםמז איו <אל װי איננעבצר^ אינגעבאת,
שלצם, םון ציםערעז װײםע די אין װאועט איעעבארנ

 סלינ־ ;זיגנם ד מי הער איד מזרח. *ום ארויס נעהזן וו*ס
 שלינ־ װענד די טי«,9קרע און שטיםע איחר איז רײן און נענדיכ

 איהם אין מאלםען עם ווי קלאננעז, םיט שול איז וואלד דער נעז,
 גע־ דער אין זענט זי ווען צייט דעד אין געשלוננען, נלעשלעך

װאלד. פון דיכטעניש
 אויוי איז עם ציסער. 1מיי ש̂ו טיר דער אויןי קוש איך

 איננעבאת?״ אוועס, שיין געהםט ״דו :אוישנעשריבען איחר
 ״ניטע, :אננעשריבען שםעהט טיר דער אוי«י דרױםעז אין און
?״ אימעכ^ת איײן, קום

 װאך איך איך, דרימעל םינוט םינןי א אײן, שלאי אין־
 םינוי טיט י1בריע נרויםער אוננעחויער א( נעסוםען איז עם אויוי,
 שלײנע און בלומען םיט פאשעט א אדער שםעםפלען, רויטע

שי.- שעהגע שט״גמל
 שטענרינ זײנען םיר כ*מש אונז, צװישען םליחען בריעף

 צו װ*ם וועגען נעםונעז זיך האט שטענדיג אבער צוזאנמן.
 ניט מעז טאד צװײטע דאם פארגעםען, םען האם איינס רײדען,

 אננעצ״כענ־ םיט בוך א שוםם^ן עס לייען. די י1אוי ברעננע!
 רײז, 1נאנצע איז פאפיר, בלאט װייםער א אדער פלעצער, טע
 נעהנטער, אביםעל צו זיך סוקט םען װען נאר באשריבען, נים

םלעש. דונקעלען א איהם אוין* טען זעהט
:זאנ איך נלוםען. נאך אריין װאלד אין געהט איננעבארג

 נעהן וועל איך טאן, צו װ*ס ניט שוין איך האב אײנענטליך —
איננענארג. דיר, טיט

אין לינט װאם זאע, שלײנעם ביים ארוט זיך שלעפ איד

זײן. ניט שא« דיזען אין װעט הייט
o 20 דאנערשטאנ nטארטש, טען

מן טיר נעחען אבענדם, אוחר 7 אום #  ח
 קר אין טעםבער*םים'מ דזשענעראל »

ױניוןוז. פער
 נייער דער םיט *נרימענט נייער דער
 רזשאינם די וועלכן ארבײט, טין שארםע
 בא־ נרינדלױ םוז אײנםייעז, װיל כאארי
 אי• לאשאל אונזער שאר יי־ערעז. טראכט

 םאםענט יעצטינער דער איז כערוזױפט
 לאזען זיך םיר זאלען ערנסםער. אן זעהר

 און סוסען ניט און שםראם םים׳ן לױםעןי
 םיינוננען א״נענע אינזערע אבטען ניט
 •צליטי באדויערנסווערטהע א זעהר איז
 םיר אנצונעחמע!. ארנאניזיישאן אן םון

 חצ־ טוז יוניאז לאהאל יעדער «ז האלטען
 םאר־ איז איז טײגוננ איינענע אן נען

םייגוננ. דיזע פארטײריגעז צו שליכטעם
 דעם נענען װירער זיך שטעלען

 נע־ צו איז עם אז סאנכע, זאנען שטראם,
 — םײגט עס וואס װייםען םיר שעחרליך.

אײנשטיםיג. זייז צו ניט
 אויםסלײבען רערםאר מחען םיר

 זאגען םוזען םיר ביידע. די פון איינם
 נע־ שוםענדע די באצוג אין װארט אונזער

 אלע רערםאר רושען םיר און שעהעניםע,
 זצחן און זיר בעראטהען צו מאכער רישער
 שארזיכע־ װעט װאם נאשלום, א מאכען

 שארשטאר־ און עקזיםםענץ אונזער רען
 יר מאכער קל^וק אלנעמײנע די שערעז
גיאז•

איננעבארנ. זיך באװײזט עם ■ארה. פון מיםען
? אקםעל נעהםטו, אװאו —
זעע. בײם ארום יין־ שלעפ איך —
נוענ. 1מײ אויוי פונשט —
- ביד. אזא איז אזא לעז איך —
ניך. זעלבע דאס לעז איך —

 מיך. ?ושען ליפען עםיצענם — שריה דער אין ערװאך איך
זי האר, צואװארשענע םיט מיר םאר שטעהט אינגעבארנ

 *ו *■עלירען מיר און בעטען םיר
 אנוועזענד זעהן צו םאכער ריםער יעדען

 דעם דאנערשםאנ םיםיננ צום זײן צו
 האל. ױניאן קופער איז רארטש טען20

 וחך נעארבייט ניט זאל אװערטײם הײן
 עשע־ זיך וועט טיטיננ ז־עד וױיל רען,
 שלי• זיך ײעט און שארפ אבענד 7.15 נען
.10.90 םען

םעק. העללער, דזש.
בלוסען. זײנען האנד איהר 1אי םוי. פון שײכט נאנצען אין איז

? נעייעז ביםטו װאו —
 איז הערליך װי * ;װאלי־ איז געשלאפען בין איך —

טײך. אין אויםנעכאדעז זיך האב איר !נעװעז דן»ס
 אפט ;װאלר אין בײנאכט איננעבארנ שלאשט אשטמאל

 איך ניט׳אינגצבצרג. זעח איך און נעכט און טענ אוועש געהען
 שלאיט הארץ םיץ איחר. אויוי ײארט איד נאתישט, טו את זיץ
 וועט זי t* שיחל, איך — זיך דרעהט קאפ מייז ;זיננט איז

 זי. באנלײט פאצ» וואלד. שון זיך זי וױיזט אט שומען. באלד
איהר. *ו איבעמענאננען מיר םון איז ער

עט — דו־דו־רו — רו־רײו —  רער איז װיעגם און וי וי
קראנץ. דעם םיט לופטען

ה ײארט׳מ הענר מײנע  געה איך ;ציםערען םים םײגע יי
 איהר נעה איך ;אויגען די איז טרעהחז! םיט אנםקענען 1איה

 קני, רי םיר ציטערען עם מײל יאםעליך, נעה איד י אנטשענען
מן א נצטאן. שפרוננ א םומלענריג איך װאלם ניט ו  םײעחן״ .
ם םורםעל- און איד םראכם — צו«יר. ן

*אלגם) (זיןיסזעצונג

ם ה ר ב ם א ן׳ םי ע ם לי או ע ל בי ױ
 נע• און ליטערארייטע יעהרמע 25 די

 אר דעם םון טעטינשײם זעלשאשטליכע
 ווערפ ליעםין, אבחזם בייטער־דיכטער

 םען16 דעם אבענד, זונמאג דעם געפײערט
 אין שאנצערט, פראכטשאלעז א םיט םערץ,

 מטריכ םע57 האל, שארנעני ש?הנעם דעם
עווענױ• טע7 און

 בכלל אבענד דער און קאנצערם דער
 וואכ שעהנםטע די םון אײנער זײז וועם
 n אח נעװארעז נענענען וי«ז דא איז

 ר< וועלען טיקעטם איין זיר שאפעז וואם
 םאר נרױס פרײז קליינעם א פאר בזזן

נענינען.
 איננמר־ אונזער םוז םיםנלידער די

ו גום ליעםיז איז ױניאן נײשיאנאל  מ
 באםײלר זיכער וועלען«יך זײ אח קאנם

 געלענזמחייפ דער יצו שםחד^ חנר אי; גען
ױנילעאום. «ײן םון
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באםײדכיכקל רמדאסםארס פון
 טײערע די דאמען, רײכע אונזערע

 ווײסםען, טײערע די אויף האסטימערהעם
 זיך, דערװיםעז צו ביםלעבװײז אן הויבען

 צום אראפ ניט םאאען וױיםטאאך אז
 װײםטאעד, אז ;הימעל פון סטאר־קיפער

 מוזעז אויםזעהן, מעג דאס װי מאדנע
 פון הענד, מענשליכע פון װעחנז געמאכט

 אזוי פוניןט געװען װאאטען װעאכע וזענד,
 אזוי גראציעז, אזוי וױיך, אזוי צארט,
 װי װײםטאעך, װען זײערע, וױ בײגיג,
 די אויף װאקםען געיןעגט װאאטען עסעא,

גע־ דעם ענטדעקט האבען זײ בויימער.
 הע־ זיך זאאען ״די כדי אז סוד, װאאדיגען .

 װײםםען, שעהנע די אין אויספוצען נען
 נאנצע די ארויסברענגען זאיען װעאכע

 גאר און םיגורען, זײערע םון שעהנקײט
 םון עואות די אך, םאיבאהאלטען, אםט
 מוזען זײ, געגען גאטור גרױזאמער דער

הנ םײדאעך, ע ^ קע צארטינ־ ע,עקיונגיג

 ארבײטען מאשין, דער אויוי ארבייטען
 םאר- מיט אךבײטען און נאדעא, דער מיט

 געשםאח, ביםעא חיבש א און שטענדגיס
 א — װײסט א ארױסקומען «אא עס כדי

*קריאײשאד.
 מאנען דאמען, רײכע אוגזערע זיי,

 ריכ־ א אונז גיב :ביזנעס־מאן פון איצט
 איז פרײז װעגען וױיםט. טיג־געםאכטע

גיט. זיך דינגען מיר ניט. רײד <ןיין
 מיט הװעטשט ביזנעם־מאן ו־ער און

 אז ניט, גאר וױיםט איהר :פאײצ^ס די
 בא־ ?יך מו?ט איהר ? סטרייק א איז עס

דא. איז װאס דאס, מיט גונעגעז
דאמאטש־ אונזערע און סטרימן? א

 די אױף כעם איז שטארה װערען העס
 דא־ אוגשױלדיגע נאאיװע, סטריײד׳דינס.

 פונקט איז עס או םײנען, זײ ^מעאעך!
 װײסטאעה די מאכען צו םאיגעניגען אז.א
 פארשטעהען זײ און זײ, טראגען צו *וי

 דאם איינםאא מאדנער א פאר װאס *יט,
 בא־ זײ סטרײסען. צו פיײדלעו םון איז

 באאיײ םערזענאיכע א אאס עס טראכטען
 בא״ n אז זײ, זאגט סען װארים דיגונג,

 װאאטען םעקטאריס װײסט די םון סעס
 שטעאען; צוםריערען געװאצט זײ דוהא
 זיך אאזען דעם צואיעב אז זיי, זאגט מען
 גענג־ פאאיס, אויו״ קאסטעז באסעס די

 אוצרות בויאנעס אאעראײ און סטערס
 זײ צושטעאען זאאען זײ אבי גאנצע,

 אט םאכען קעגען זאאעז װעאכע סײדאעך,
 אבער האבען זיי װײםטס. שעהגע די

 די שאעגער, די ניט. מזא הײן געבאך
 די אבער געאד, דאם נעהםען בויאנעם
 די כיאכען קענען ײאס כיײדאען, דיכטיגע
 די קריגען. ניט זײ יןענען *ױיסטס,

 פון דרויםען זײנען די נאר, סטרײקען
 שטיקעא א מיט זיך באגוגענעז די ;.שאם

 זײער אזיםצופיהרען אבי ברויט, סרושעז
 אונ״ זאאען וױ טו עקשנות. משונה׳דיגע

 אין װערען ניט דאםעאעך רײכע זערע
כױידאעך? אײנגע׳עקשלטע די אױף .כעס

 קײן כיארנען. כעס הײנט, כעס א^ער
 צו ניט זײנען וױיסטאעך טײערע שעהנע,
 עפעס איגעז עס רםואה. א אויף הריגען

 און סטאר, איז װײסםאעך םארשיםעאםע
 טאן צו p)p א גאר ווערט ניט איז עם
 אעדי- מימ ארועה ױי געהען זײ י1אוי
 פײד־ םםרײקענדע רי שעאטעז און נען

 םארשאאטענע זײער מניאן, זײער אעד,
אײנגעשפארטקײט.

 גאר ואא דאס אז גיערגוױרדינ, און
 םטרײסעךינס. אונזערע ארען אנהויבעז

 זײ םעמה^טוט די פארהעהרט, גאר
 א צו ביז m הנאה, אזױ הנאה, שםארס

 די פאר זײ עם־ באצאהאם גראד גצײיס^ז
 זײ זואס אונאנגענעהםאכהײטעז, פיעאע

פיהעט־ דעם אױף אױםצושטעהן אבען5
־.־...............*ייז•

 K דער^עבט האבען זײ װ״צ ניט
 זײ סיט דאםןן. שעהנע די אן גהםזז

ר זיי פיחרען ר מלדזםה, הײז ניט ד,  נ,
 וועה־נע«רײ דער ■אבער ב,סעם. די מיט
PB !(•®יןלאגג דער איז דאםעלעך דז סון

 דאס אוז באסעס, רי םון װעהטאנ דעם
 פאר ױאם םימן, בעסטעז רער זיי םאר איז

 נעםוזט האט האםפןז זייער יסור־ש א
 ׳שעה־ די אז װארים, גאסעס. די ברענגען

 םםן<ר, די םארלאזען םוזען דאמעאעך נע
 אײנצינע קײז נעפונעז האבענרינ ניט

ל מען װעילכער 1אי װײםט,  קע־ זיך ז,
 םאר דאם איז מענשען, םאר װייזען נעז
 בא־ שטארקסטער דער בעםטער, רער זיי

 װאם נארניט האבע באסעס די אז װײז,
 זיי אוז םטאר־קיפער. צום פארקײפען צו

 פאראליזירט נענצליך װי פארשטעהען,
 כאטש װײםם־אינדוסםריע, <י!נצע די איז
 אנ־ אזעלנע נעטאכט האבען באםעם די

 דערצו. דערלאזען צו נים ׳פטרענניננעז
 ווי אה, אויםשרײען: זיך װילט עס און

 אייניג־ םון מאכט ביזטו, װאונרערב»ר
 ענטשל^ד און סאלידאריטעט פון קייט,

ארבײטער! דעם פון סענהײט
 ר6 דער איז נאר m,אםון עם

 סיר כאטש געװאונען, ניט זיענ לער
 אין מאםענט אײן אויף ניט צװײםלען

 אבער אונםארםיידליך. איז ער איהם.
 ביז ׳פוין האבען םיר װאם אל־';, דאם

 זיענ. נרויםער א איז אויכנעפיהרט, איצט
 און אײנצינעז דעם םוז געװארען איז װאם

 באסעם דער םון װאונש אינערליכםםען
 טויט־ איהר ױניאן דער געכען צו אםם׳ן

 איז ױניאז די חין־! איז האא■?
 זיעג פולער דער אײדער נאר איצט, ׳פוין
 ■ראצענט הונדערט דערגרײכט, איז

 דעם םאר נעװען איז זיי ײי ׳!)םארהי״־,
 װעלכע אםם׳ן, באםעם די און סטרייפ,

 קאםפף, גרויםען דעם אין ארויס עם איז
 צובײלטע, און צוקיילטע א איצם עטעהם

 םרא׳ א בלויז וױרסליך איצט א־ז עם און
 ײעט אסס׳ן נאנצע די װעז מענ פון נע

 קײן איהר םון זאל עם אז אזוי צופאלען,
 באם יעדער װען 1או בלייבען, ניט םימן

 זייגע אויף לינעז מוזען װעט נאזונדער
 אום זינד, זיינע םאר מחילה בעטען קגיע,

 לײדיעס די איז בלײבען ױײטער קענען צו
ב״זנעם. ווײסט

 מוז װאס רעזולטאט, דאזינער דער
 אינערטרעפט וועלכער אזא, איז קרכיע:,

 םטרײ־ די םון ערװארםוננעז שעהנםכע די
 ערווארטעט נאטירליך, האנען, זײ קער.

 קאםפף, נערעכטען זײער געײינען צו
 פענען צו געהאפם ניט האבעז זײ אבער

 מיר נאסעם. די םון אסם׳ן די צוברעבען
 זײ אז זאנען, צו ערלויבען זיך װעלען
 גע־ עטארק ^עהר ניט זאנאר עם האנע!
י י'י« װאלט•  האבען ױניאן־ארבײטער, י

 דער םאר נעהאט טורא אזוי נים קיינםאל
 איהר װינ׳פען דוהא זאאע[ זיי אז אסם׳ן,

 זײ :נערעכעכט האכעז זיי םארניכטוננ.
 באםעס די סטרייק. אין ארוים וועלעו
 אין זיך האט זי אז אײנזעהן, ײעט 1אםם׳

 זײן זי װעט חשבו;. אין נענארט נאנצעז
 אוםקעהרען זיר וועט םריםער, װי קאינער
 און עצה־נעבער איהרע צו 1רופ« מיט׳ז

״ וועט רערעל־פיהרער,  ״םאר־ :זאנען ז
 טיר קעפ. אייגענע אייערע זיך דרעהט
 דער װײםט־ביזנעם. די אין זײנען

 ברעננען, נים נעלד 1קײ אונז הען םטרייה
 נא־ א אלם אויף איהפ ניבען םיר און

. מאפריז.״ אוננליסליכען רי׳פעז
 נערעכענט, םטרײקער די 1ר$בע אזוי״ -

 דאם און האנילען. באםעם די װעלען
 װער װארים לאניש, אזוי געײען דאך אי«

 די אז פאר־שטעלען, נעקענט ויר עם האט
 אזוי סשונע, אזוי ײערעז זאלען באםעם

? רואינירען אלײן זיד םמש און ווילד
 האט ־הישר ׳עכל דער םא;־העהרט,

 דער־ אםם׳ן, באסעם די אז נעײ«ן, מחיינ
 די איז םטרייס דעם דורך ווי זעהענדמ,

 ריםארנאני־ װײםט־אינדוסטריע נאגצע
 זײנעף־טיט עם אז אזוי נעװאחמ\ זירט
 אלע געװארען פאר׳פװאונדעז קצאפ אײן

 הא״ וועלכע ראנוםעהט׳פורערם, הלײנע די
 דווך זיי םיט האנסורירט םריהער גען

 ארבייטס* לעננערע און ארגײט גילינערע
חנר או םאחפטעהן, זײ וועלעז ׳פםוגדען,

 די נעטא! אינדירעתט זײ האט םטרײס
 קענעז דארום דאס און טוכה, נדעםטע

 נאכצונעבען פאועינען נום זעהר זיך «ײ
פאדעווננעז. זײערע אלע ארבײמער די

 נליײ פ׳פוט׳ער געווען דאך איז דאם
 נע־ זיך האם װער טו םאר׳פטאנד. כער

 בא־ זאלען באםעט די אז ריכטע;, פענט
 שוי־ א םוז לצלן, רחםנא װערען, םאלען

 ווע־ און זעלכםטםארד־ם׳שונעת דערליכער
 האפנוננסלא־ אזא אנהאלםעז דוקא לען
? רואינירען זײ םוז וועלכער סאםפף, זען

 פא־ האט אונערװארטעטע דאס אבער
 װיל־ 8 1םי געטריבען באםעס, די םירט.

 1האנע לײרענעאפם, ברוטאלער דער
 םאר און לאניק םאר זין יעדעז פארלארעז

 — און אינטעחוםען, אייגענע זײערע
 אין — קוםט קרעדיט װעםען )די קרעדיט

 םון אונםערנאננ דעם איז טפלה, זייער
׳שולדינ. אלײן זײ זײנען אםם׳ן זײער

 קחד דעם ניט װילעז םטר״סער די
 איז, אםת חגר װי װייל, זיך, פאר דיט

 נעהאט נארניט לכתחילח, ױניאז, די האט
 עקזים־ די אויסצוםיהרען. דאם בדעה
 דער חאט אסס׳ן באסעם דער םון טענץ

 איהר אין שטערען ־נעקענט ניט ױניאן
 זייז, זי זאל טו װאיוסעז. 1אי טעטיגק־יט

 באםעם די אז נאר אונ׳פעדליכע. די
 זאל אםם׳ז זײער אז אלעם, טיען אלײן

 זיר, פאר׳טמעהט װעם, ווערען, צובראכען
 ניט הריעה קײן איהר נאר ױניאן די

רייםען.

ליעסיך. א. גענ. פון ױנילעאום צום
 װערט םערץ, טען16 דעם זונטאג דעם

 ־יאה־25 די געםייערט האל קארנעגיע איז
 דעם ליעםיז, א. נענ. םון טעטיגק״ט ריגע

 זעור־ מאנאטלימן דעם םון רעדאפטאר
צוקונפט״. ״די נאל

 נ*ט איז עס פארטײ, הײן ניט איז עס
 םאראנ־ װעלכע ױניאן, אײנציגע קײן

 איז עם פייערג^ ראדגע די ^טאלםעט
 ארבייטער־באװענוננ אידישע גאנצע די

 דעם, כבוד ניט װעלנע אמעריתא, אין
 עהר־ אזוי כשר, אזוי איהם האט װעלכער

 װאונ־ גרויםער, זײן םיט םארדיענם ליך
 געראטע־ העכםט און דערבאר־נעטרײער

ארנײט. נער
 .נױטיגט טעטיגקײט ליעםיז׳ם גענ.

ו י  וױ שטיל, בומעריי. קיין אין ניט ז
 אזוי נעײעז אבער זי איז נעײען, איז זי

 עס אז װירקונגספול, אזןי זענענםרײך,
 אין דא איז עס אויב הוים, ייר נלויבט

 ױנ- אידישער דענקענרער איין אםעריקא
 װיפיעל װיםען, ניט זאל װאס יאךםא),

 פאר־ ארכײטער־באווענוגנ אידישע די
 נלענצענדע; רעם און פאעט דעם דאכסט

ליעםין. א. זשורנאליכט,
 די םון איינער דאר איז ער — ליעםין

 םאר־ ערשטע • םאמע און םייעררינםטע
 אידיש־אמעריקאנישעז דעם םיז קעםפפער

אד איז ער ,ראלעטאריאט.  וועל־ יער, י
 זי־ און בארעדזאמער זיין מיט האט כער
 די ערםוטיגט יאהר - 25 פאר פען םער

 און רוםלאנד, אין צוערשט — ארבייגתר
 שטאריוע־ 8 אל׳ז צו — אםעריקא איז דאן י

 האמפף באװאוםטזינינע! סעהר און רעז
 םענש־ םעהרי און װירדינען טעהר 8- םאר

 רער, דאו איז ליעםין, ער, לעבען. ליכעז
 ױבעל־אר־ שעהנםטמ די א־ן האט װאם

 םיט זיך נעםרעהט ליעדער 1אי טיקלען
 זײערע אוז רבײסער8 אידישע די

 װארט מעכטינצן זײן מיט און נצחונות,
 אין פארזינקעז געלאזק ניט זײ קיינםאל

 עמ־ םאםע די אין יאוש שײארצען דעם
 אפ־ זיך האם אײנעם װען קריזיםע;, םטע

.־ אוםןיםם. איז אלץ אז געדוכט,
ליע־ נענ. װאם אלעם, איבער לײענט

 פאד נעדיכטעט און געשריבען האם םין
 י נעפ-נען ניט װעצו איהר אוז יאחר, 25 די

 אײנצינען קײן שורה, אײנציגע קיין
 הערען זיך פאל עם וועלכעז אין װארט,

 אר־ חןם איז צװײםעל םיידעסםער דער
 זעלבסט־באפרייאוננ. םאר כח כײטער׳ס

 בא־ ראט ער ביטער װי עכארק, וױ און
 כאטי: האבען װעלכע יענינע, די קעםפםט

 ט־ט נלויבען דעם אט װיילע א אויוי נאר
• נעטיילט. ניט איהם

 זיך נעהםם נעפיהל דעם םון אט און
 קײנםאל קײנמאל, האט ליעםיז װאס עס,
 וועלכער אין געשריטגן, ניט ׳שורה סיין
 םים־ םינדעםםע די מערקען זיך זאל עס

 חגר איז דאם װי ארגייטער, צ־ם אכטוננ
 אידײ אנדערע םיעלע סים ליידער, םאל,

 נעה־ זײ נאר מי ײעלכע, שרײבער, שע
 אזוי אידיש, אין עםװאס שרײבען ייר םעז

 זײ ארט dv אח נאכלעסיג זיי ווערען
 וױיל, ארויסקוםען, וועט עם װי ניט, נאר

 שרײ־ נעזאנט, אוםשטיינם װעמעז, ״פאר
 איהר וועם ליעסינ׳ען מי ניין, ?״ זײ בען
 דעם םאר םארימהרט, געפינען. ניט עס

 שעהנקםע זײנע ער דיכטעט ארבייםער
 ער שרײנם ארגײטער דעם ליעדער״׳פאר

 שװאוננ־ גייםטרײכסטןג שעדינסםע, זײנע
מן עס װי ארטיפלעז. םולסנמ  »נ- גאר י

ײ ייין :ים רעוש און דיבטער דעם נ

 העכםטע די פיהלט וואם שריםםשםעלער,
 םאר ארץ דדך נרעםטען דעם אכטוע,
 רינטענג את שרײבט ער ױעםען די״םאר

i לעזער, דער קען װי ׳טו n דעגקענ־
 צתעבוגהק אך םיהלפן ניט לעזער, רער

 דענ* חנר i»P וױ 1או ? שרייבער אזא צו
 געליײ האט ותלכער ארבײטער, קענרער

 פיהלן^ ניט ליעסיז, םון עטװאם נאר ענם
 אכםונ^ און ליעבע אםת׳ע 1א איהט צו

 אםפ׳ען אז צו װי אכטומ, און ליעבע
 םאר־ את םארזיסט האט װעלכער םרײנד,

ײן םון םינוטען אזויםיעל שעהנערט  גאנץ ז
 יעדען םים האט וועלכער לעגען, נרויען
 געזוכם געשריבען, האט ער וואם ווארט,

 צום כח את םיט איהם איז אײנצופליםען
 טא־ האט װעלכער און סאםןי, װײטעחגן

 דענפונגם־קראםמ און סונםט זײן מיט קע
 אלם איהם םאראײדעלם או| רערהויבען

ארמימער? און מענש
 א. םון ױבילעאום דער איז דערםאר

 גאנצער רער םון טוב ױם דער ליעםין
 וועלען רערפאר באוועגוננ. ארבײטעי

 ׳ דעם ןײן ורעלען װאם םײזענדע, די סײ
 צעהנד־ די םײ האל, קארנעניע אין שבת
 קענען גיט װעלען װאם טויזענרע, לינע
ױם־םוב. גרויסען דעם םיטםייערען זיין,

m. 25 די םאר ארבײט ליעםין׳ם 
 אויםנעצײכענם זיך האט װאם יאהר,
 818 דירך זעלבשםלאזינהײט, אזא דורך

 די איז באװענוע, אונזער אין אידעאליזם
 פאר גאראנטיע שםארקםטע די בעםםע,

 האט וואם ליעסין, גענ. צוקוכםט. איהר
 אזוי און באװעגונג דער גענעבען אלעם
 םא־ די אויםער איהר, פון נענוםען װענינ

 איי־ם האט זי װאם גענונטואוננ, ראלישע
 דאס םון פארקערפערוננ די איז נעבראכט,

 אונזער אין בעםטע און שעהנםטע טאטע
 געםרייען, דעם אט און כאװעגוננ.

 ױנגען נאר נאד און העכסט־םעהינען
 שזןהן איז װאם לץ,8 פאר םארקעמפםער

 װינשען לעבעז, אוגזער אין גרוים און
פי{ יאהרפן פיצלצ פי«ל«. -נאד מיר

 נאך איז ליעםין JM ײײל און קאםפוי,
 נרוי־ א םיט םען ivp שטארפ, און ױננ
 עי ,אז אננעהמען, רעכט םון מאס םער
 פולען רעם זעהן צו דערלעבען נאך וועט

 פאר־ דעם'ארבײם^״קלאם. פון טריאוםוי
 סא פײאדו - <י«ד. PV ער האג דיענט

 נע־וען וואלט םאםענט נליפליכער דער
 וואם באלוינוננ, אײנציגע• די נעװיס
 פאריעסען םאכע; ׳ גע?ענט איהם װאלט

 אמעליםפל זיך האט ער װאס אלעם, א!
 זיין פון יאהרען םיעלע פיעלע, די אין

 א.־־ ־עם פון כאפרײאונג די םאר «18?אם
 פון שװערעז־״אך דעם םון םײ גײטער

 לייי• נימ ועם פון םיי און תאפיטאליזם
 פאראורטײל* אלערלײ םון יאך טערעז

 געפענ־ האבע> אײנריידענישען,.װאס און
 נרוי־ די אלז נאר *ענםען »ך, איז׳ טעט

ארבײטער. דעם םוז ריעזעףכחות סע

זעלבםט־קריכיק. אביסעלע
 ערהאל־ שאנדנגער ב. האט טעג די .

 היײ םעיאר אונזער םון ברױועל 8 טען
 גע־ האט םעיאר, דער זןר,־ װעלכען לאן,

 ווקל־ איז ױניאךםיטנליעד, 8 1םי ?ראמון
 שרע?לי־ 8 אויםנעהױבען װערט עם כלן
 איז, דאם איז ױניאז, די גענען קלא;ע כע
 1םי נעזזםט ױניאן די װאט חנם, חוץ8 ז8

 18 ?ליװלעגד, פאר אםעםםענם 18 אאזפ
 נע־ זי, נעהםם נא,8שי? םאר אסעםסעגם

 זײנע *ון ■ראצענם 10 איהם בײ צו בעך,
 דאס אזױ ׳סםרײ?ער די םאר זוײדזשעם

 *אעבערוננ שכירות נאגצער זײן םון
גארנים. םיט נארנים בלייבט
אונ־ *1אוי פארלאזען ױך הענען םיר

 ער ז8 שלעזיננער, ב. פרעזידענם, זער
 פאר נאר האלטען עם וועם ער אויב װעם,

 םון טאטענס איצטינעז דעם אי; װיכטינ
 בא־ ?ענעז לײכם גאגץ ?אמפף, הײםען
 פון נים שםאםם בריעף דער אז װ״זען,

 איז ז,׳גאר8ױניאדם 8 םוז םעדער דער
 בא־ ־י םח שפיצעל נאדישער א ײיעדער

 דיס־ אופז אזא אויױ םיינען װעלבע םעם,
 םון אױנען די אין ױניאן די ?רעד־ט־רען

 וועלכע *ר,’רויב באנדע 8 לם8 פעיאר,
 די פון דאלארם צאפען אײן אין האלט׳ח
 נים אלערלײ אונטער ארבײםער אריםע

 ■חד געפלויגענע ־:ים אח נעשטוינענע
 װאונדמןען צו נאר איז עם טענזיעס.

 עס האם אלײז םעיאר דער אזוי װי ייך,
 םעשוז נאנצע די אז פארשטאנען, נים
 דער באםעם. די םון שפיצעל 8 איז

 פון םםנים לע8 זיו אויוי טדאנם בריעח
 אין זיך האט װאס באם, 8 סי} מסירח 8

 געלאזען און םארנעםען דערינען םיטעז
 פאנ־ ארבײםער. אן פון סאםפע די ״פאלעז

 א םים בריעי דער א; זןך םאננט נען
 אוננראםאםײ שלעכנדנעשריבענעם זעהר

 נאר איז דאס אבער עגגליש. פאלישען
 באלד שורות. עםליכע ערשםע די אין

 וחד םארגעםזן, םסור דןר םםתםא האט
 םײע•, זײז ■עחאניםיצירמ.םים ער נמן
ז א שרײבעז אכנעהויבען האפ •און נ י  נ

ױ, ליס09 לאיזג־ש׳ע גיש?שח׳דיגען א ן

ty c i4  can

ן אז ן מ  מיט בריוחנל חגם *ויא זאמה מ
מל דער פון לשיז דעם  שכדמ די :בי
i<K העט־ די אבער פון שנדםע רי

 דאם נים נאר עשו. פון ומנד די זײנען
 דעו*־ האמן םיר • אױםען. םיר זײנען

 איט בריװעל, חנם םיט םעשח די צעהלם
פוניא^ אגאנחגר גאר ארויםצוברעעען

f 8 נעםלז את i n,? האבעז םיר לדים 
 ארביי־ װאם די, פון מאנכע וױ נעהערמ

מן, אױא שױן םען  האנד־ יוניאדסאײעזנ
 באםישער דער אם אז זײז, קזנן לען,

 נעװיגמן 8 צו ביז זאל.האבען בריעף
 נזד און נעדאנמז די אױםגעדריקם נוזאד

 אט את ארבײגמר. םאנמג פוי פיהלען
וועהםאנ. 8 װירקליד איז דאם

 לײכם זױ8 נים n» ,T« ומרם עם
c ?וםם r ,מ ביז אן אנ  אין ארבײםער ם

 כײ םראנען שעמר נפסעםעלטע םאנכע
הן די םם־ייפ צום  זייע־ פח ■ראמנם מ
n .נע־ װאלט מאס עמוואנ^ וױיחשעם 

תן גלױבען, «ו שומר ווען  װאלם דאם ו
אנז פון געפוםען גים  צופערלעםינע נ

r פרענם עם און ?וועלעך r t שטייםש? וױ 
 ברי־ אין שותםםער זייערע שםעהען דא

V i 8 אוים ?עטפפען אח W38P נים 
 וואם )רי ר8ם ױך8 נאר ייך, פ*י נאר

מז װייצ שיין, רגײנמן8  װאלםען די ו
 אייד דאר פאםפף^םוזען זייער םארצארען
 אר־ את 1שיי זיצעז װעצמ די, םארצירען

 קרינעז אח װ*ד א שטוכדען 44 נײטען
שמ^ ומנמרע באדייטעגד ױיח  קעך איז ו

 אר־ דענקענת ארבײםער, אז זײן, עם
t האצמעז וועצמ נייםער, i זוי8 פאר 

 אצס באםראכםען ואצען םארםמשרינמן,
 10 מימינע די בײצוםראנען סם8צ 8
 ימנ׳נז זאצ םםרײפ רער כדי ראצענם,8

ד זײז אין ווערען אננעפיהים מ אנ  נ
? שםארפײט

 װי ארבײנמר, די אם םרענען מיר
 פאר־ *אהצ, זייער 1אי עם אונבאדײםענד

 אױפפידד 818 םים אז גים, ויי שטעהען
־ סצ>ס3צײ, -8*8 םי» רנג^ »

ן t םוי כצ םווי זיי מ i שעדיגעז אצײן ?
 אז זײ, פאר פצאר נים חמ op איז
 נינ^ גאך ארבייםען וועצמ די, ווי *ונפט
 דעם נעזינעז צז פאראינםערעםירם זייןען

8 ,iwpspוחד נים האר אײן אױף זױ 
 די, פאראינם?ר?םירם ןיין םוזען ניג?ר

ר בײ שױן זיצמ וו?צכ?  איז ארביים מ
i אויםנצםיהרם האבען t אױןי ארבײמ?ן 

 כתנאי גאר אבער יונ־אךבאדיננוננצז,
 ארן שוו?םםער פעםפמנדע ײ?רז1 אױב

* געוױנען? וועצצ! בריר?ר
 די אט צו »עצירצז8 נים װעצען םיר

 אויא שר,1י פת גרונד דעם אױף ארבײםער
 ית״אד צם8 .18 םאראצ, םח גרונד ר?ם

 זײ דינצז יוניאךשײצםםער, אס ברידער
 צע8 העצםצז פװ פארפציכםעם ך8אײנפ .

 זייערע אצצ גױם םםרײמז, וואם ׳די
 דער־ ניס אױך דא װיצזן םיר נחות.

 צו נצשיהמ ױי האם םען ירןז אי מאנ?;,
 ,ip«P7 נעםעםקלםצ די אין ארבײם דצר

 פראםצם־ נים ווארם סײן כױם זיי האבצן
 יתיאז ר?ר pc באשצדס ר?ם ;p:p: טירם

 ױיצרצ פת ■יאצענם 10 בײצושטײצחמ
^ 10 די װ״רזשעס״ מנ א ר  זיינען װאס פ

 אױם־ די ר8פ נופא םםריי? דצט ײרך
cdbspppi .צזצלכע צו נײן, גצזוארען 
 אױף אאצלירצז צו ריש8נ 1אי ארבײםצר

on צו פצצירעז8 םיר יושר. פוך גרונד 
 אוזי אינםצרצםצן, אײמנ? ■שוט׳? ז־יצר?

p כױר :ns; פארשםצה?; דעז צר ד זיי 
 ציי־ די פון םםרייק דער jpii אז נים, זײ

 אױפנזד ;ptw זאצ כער8מ מייםם דיצם
m 8 געבצ; mנ?לד, אץ טאננצל ייס 

 םםרייק?נדז זייצרע װאס ר?ם, צוליעב
 ־pp נים זאצזמ ברידער את שוועסטע־

ס וױיצ םםרײפען, כועה־ נע;  זײ ותם ,
 דען צו — ברוים אוק• פעיצזק •שום

̂־ דצם אין אז נים, די פארשטעהצן  זע
פארצא־. זיי פאר אויך איז םאט?נמ בען

8 ;n,ביז איז װאם לעס *o r דעם ײרך 
נע־ אויסצפיהרם י1?אם* העלד־שען

י■ > װארען
זא׳ ג?וואצם, מיר װאצנמנן דאם, אט

די םארשםעהן צצז מי  ארביי־ עםאימ א
 שוו?ר זױ8 א; ?וםם op װ?ט?ן מעי,

 זייע־ פת נם7<ראצ io די אראיצונמםמן
n די צו אפנפממ דאס און װײדמ?ם 

 זיי נעצאצם ווא^צספז םיר • םמרײמי.
 ױך זײ כען8ם אונוערע 'vn'vm די דװך

a םאר פארשעהםען r 'i* ,צם8 חאנדצוננ 
W2VP,\ 8 נים הויבען וואס: w פאר־ 
 818 םון »יו אצײז זײ פאר ם8ײ שנמהז

וױכםיגקייכג גרױם?ר
 ם8אױפפ?רפז אויך זײ תצען1 םיר
o* זיינען זײ א״ פונפם 18 טאכ?!. r 
מ די, צוױשזמ צ  TP שױן, ארנײםזמ װן

 צוױשימ בצײמן מקפנם דאר זיי מז
 װאצ־ מי זײ״ סיר םרעגען סטריי??ר; די

 מ־ וואצם םען מען נפפיתצנ^ זײ ימן
 האנד־ זיי וױ אונפס זיי ג<גען נד?לם8ה

מז איצם <ע; םםרײק׳נר? ?ײ מ
 ניט דאם r»< גציפ. זמם נאםירציך,

ד  אר־ וועצכע כױיםט^ די םים פאצ ח
r נאד סממן «ײ נייםןן. a r n פציממו

iV׳

פהמסישער און אפיצתלער דער
מנע דערחסישעו

זעלדץ א. פדן

True translation •led with the Postmaster at New Tort City, on Mar. 14
111*, as required by the Act ot Congress apprrored Oct Cth. 1917, --------
as the "Trading with the Enemy Act"

 m ריימאנד םוז שיצדעחנממ •n »יז
 tpipii םרענםים אטבאסאראר און בינם

an* תסישפר n p םאר D8JP□ *in קא־ 
 באצשעװיזם דעם אתגת״אכט וואם םימע

סמנד. אין אוז אםעדיקא איז  זײנען אוי
 אתיםמבראכט בוצם אוז פצאהר מהר

 בלײ ענםגעגענגעועצםע צווײ די געווארען
jpp ^11א אפיצי?צער דער — חםצאנד אוי 
 באצויכ־ האם ראבינם קםיש?ר.8■ר דער
 יראקםישעז דעם פוז לאגע רוסישע די םמז

 אטבאםאדאר װעתרעגו שטאנופוגקס,
 פח אדער אםיצי?צ?ז. דעם םון םרענםים.
קא שםאנדפונפם. יאנ?ם'1.

 אטכאסאראר אוז ראבינם רייםאנד
ט  םמע8אױםגעש«ו* בײדע זײטנז פוענטי

«1 זײ ױזם.1צשע8ב can no נעננער  ײנ
 די rot צש?װיזם8ב דער 18 *ײנשםיםיכ

 ציװײ דעי ח־אהם וואס הד8נעם נועסטע
 J8D הײנםיגעז ביי םענשהײם צי־וירםער

וועגעז שארןי זעהר אבער ויך צונעהעז זײ
a a a .  a a a a ^ a  A aaa a aa a  ^  m a A ^ ^ teA A te  ^ a a a a a  a a-â L. a a. . _ aa a ^ aוחך אנגעווענדעט דארפעז וואס םיטלאן די 

 חכד אין געםאחר די באקעטי&ען צו חמ
 דאם וו?לם. נצער8נ *ipi איבער אוז צאנד

 אויף tPD8h זײ D8ii 1דעה« יד1 נעהטט
npn באזוניעחן צווײ םוו ם1י11צשע8ב 

 באצשזךױזם dpi onpt ראבינם פאצוםעז:
 *fptpi npoonp 18 פה טיטפסאס 8 צם8
 מד חי8י D8ii נפהײם,8תר פמציכער8ש

onpt םר?נםים כדpהרpוipipn. 1 *הײצם
IV*

פראפאנאנ־ ױימשער דער פוז פרארופם 8  
ד?ר איו 1ם׳1בי8ר םאר גד.8תסצ איז דע  

ססצ*כע8נעז?צש כראניש?  b באצש?װיזם 
p ru .משצאנ?ז ם8די ײאס תראנ?הײנ^ 
AAjfc t C I ■ ^  s A t j jC  A.A M A AaAite |AAA ^AAaAA A AaL aMA aAA Aעי ווארצלען  נעזעלשאפםליכען דעם איז מי

 ער און רוםצאנו/ איז באויז נים תער*ער.
 דעם הײלעז צו כדי אז דערימנו/ דאנהמ

םאמנז צו געזונד טיםיג איז באיצשעוױזם
teAAA| te M tn  a  a a A ta  Aa a  L  ̂ A Aa AAAm L  AAA AA A teMMAדער איבער הזןרסזנר געזעלשאםםליכעז דעם 

 דער איז םרענסיס׳עז ^אר וועלם. גאנצער
 אויבערשסע אז וױ םעהר נים כאלשערױזם

 אראיגעשניםען דאריבער העז וואס םכה,
 איג״ שארםעז א כױם אײגםאיל מים ורערעז

 זאצ מעז דערפאר איז ראבינס :םתםזןנט.
 םרענסיס וחןהרענד צותה, לאזעז אנד4רדס
דעם. נענעז איז

 צוגעהעז פונהם וױכםיגע! אײ; איז נאד
 דער און האזיאנער דער זעהר זיד

 באלשעוױזם דעם וועגעז בלײן פראתםישמר
 שםאנד־ פרענסיס׳עס פון תסלאנד. איז

 שולדיג באלשערויזם דעם אין v* ירגקמ
 רא־ םוז ײעהרענד שוואכקײם, העחננסקי׳ס

 דעם איז זײנעז שםאנדפונקט ביגס׳עס
 די הגיסםזעכליר שולדיג כאאשעװיזם

 ?ערענסיזי ײעז עלײס. די פון םעות׳עז
 ער ווען אוז שרואר אזוי געוחנז גים יראלט
 או; ארעסטירט באצײםענס געוונז וואלט

ם ע ם כ י ר ע ג נ י  מיט לעניז׳ען ה
 ניט באלשעוױזם צום גאר וואלמ םראצקי׳ן
 אםבא־ אמעריקאנער דער דענהם .עקופען.
 דענהם ראביגס תסלאנד. גאך סאדאר
 די םון אײגגעשפארמקײמ די אז אבער.
 סאװיעטעז די אנערסענלן צו גיט עאײס
 אויסנעשטרעיד וײ אין געטריבען זײ האם

 אינ־ די באלשערויקעס. די םון ארעמס נמן
 פאר־ האם עאײס די פון םערוועגציע

 באלשעװיקעם די םון םאכט ד* שםארקט
 פארשפרײטעז צו געהאלםעז אויך האם און

 עננלאנד, אין פייער באלשעװיסטישאן רעם
 אמע־ אין אפילו אע איםאליען םראנקרײך.

 צוםהײלונגם-לי״ א ציהם ראבינס רי־הא.
 סא־ די און באלשעװיקעס די צוױשעז ניע

 זײנען םרענסיס׳ן םאר וועהרענד וחןמעז^
 זײנען אײנע איז געבוגדעז און געקניפם זײ

 איז ראבינס אנדערע. די םאר בעסער גים
 גענען ניט אבער באלשעוױהעס. די געגען

 גע־ איז פכענסיס וחןהרעגד סאוועטעז, די
♦ בײדע. זיי געז

 נאך זײ ותלען נו^ם^ ווען ארן, געםרײ,
 עס פארדריסם, oy ןובער טאן. מעהר

 אינםערנעשאגאל דער אין אז וועח, םום
 עםליכע נאר זאגאר געםינעז tt זןוצעז

 וועגיג אזױ פארשםעהען ו^ום אזעאכע,
 יוניאדסיכד אלס פליכםען זײערע םײ

 •שום׳ע אײנענע זײערע םײ אח גליעדער
 אט אז האפען, װילצן םיר אינםערעםצז.

 אז גענונ, זײן וחנלען רyרטrו «*ר די
 וױיםם צײזץ^ס אה דדעם םויזענד 20 די

 זאלעז שױן, ארבײטען ײןום מײקערם,
 ווען צײמ, דער אין איצם, וחנניגסטענם

n אין שםעהם * יוני*ן ,̂  זיך קאםפ
 יוני^ך פו^צענמ 100 אלס ארויםוױיזען

לײנ*,
. 1 .. .  *

*4צווי נס?רשײד1א *רינציפי?צער דער
 צשעװיקעם83נטי־8 *ווײ די אם ש?ן

 ענטנע־ זייער םח אײנ?נטציך זיד נעהםט
 חעוצם םדר דעם י1אוי בציה גענועצםעז

 8 ,18 חםט ipo װאם איז, ביגס8י בנצצ•
*w iiw w i.צ,8צינער צןנר8ייק8ר 8 ־
8 opnr םאציאציםם. ינינ?ר1אונבאוואוטט 
 נערער8קצי8רע 8 איז םרענסים עהרעגר1ו

tbobiitpoibp. נים איז ראכינם tpipi
 1אי jpurunip ifo'tBD אוז פאציטיש?

•ip* שטרעבם ער רק?הרמ,8ם סט;8געזעצש 
 םרענסיס nipimni .dp וױנשם אח opt צו

8 וויצ.  11א אצט?ז בײם בצײבעז צ8י צץ18
 אצםסא־ jinpnip יעחנר םאר *ים?רט

 זיר ראביכם צם8ײ רמ?ר8רעם צ?ר8צי
מ8ר?פ ראריקאצע זעהז נ?וואונשןט  1ת

 תםצאנד, 1אי כצויז ניט ■ תרכנעםיהרט
 אטעריקא .ofpii נאנצ?ר •n איבער נאר

 נע־ אבער איז םרענםים ארײננ?רענענט.
 םזד8 איז ipdibbpi װעצכ? אירנ?נד נעז

 תםצאנד 18 ?ר. ױצ1 דערםאר אוז ריפא
 .tpצט8 צום mnpppni* אױר זיד צ81

 רוסצאנר איז געװעז טענציד וואצם op מעז
 1אי װי !?םאפראםי? זע81רזש1נ 1םי 818

 נע־ ipiipj ניט םמנסיס װאצט אם?ריפא
 אכ?ר יד1 האנדעצט dp װעז איחר. געז

 1אי קאצטשאפ׳?! אח 1׳ע1צ?ני צװיש?ז
 רא־ ־upippii צ?צם?ז. דעם םאר םר?נםים

׳ .iporip wn פאר 1אי כינס
ו מ ד מ tpiBt nnp H *נאציזירס ־ P 

 ,18 ויוי זעהט נער8ס<רי?8 *וױי די 1םי
 ר«ד םאר נראחן רייחמ ipop8B די אז

'dp נציפ, בינם'?ט d’oipib i«  nipnnpii 
 ראבינם .ipoipo'oipo pr*t רײר?ז יצ1ם

 איז איו זי וױ רוםצאנד, ipipii 8 רעדט
 םר?נסים nipnnpii וױרקציכקײט, לער

 שט?צט ?ר װי וזםצאנד. ipipii 8 רעדט
י?.18נם8ם ײז1 איז םאר ױ זיד

רוסיש? דאס ראבינם׳ען.איז םאר
1אײ יז«1א טײצ. צמײ איז םהײצם1צ םאצמ

מינאריטעט, ?צייג, 8 ז?הר onpor ײט1
18 9 ipcp’t tipם?צ־8ב ר?ר םון צ?נט8ר 

unpp רי?זי:ע 8 צװײם?ר, דער אויף אוז 
 *דאצ׳ננט 93 אימריגע די יאריט?ם,8ם

 די ?רשט^ די ם?לק?רוננ.8ב רער פון
9 ipcp*t.ראבינם>?ת יט1צ ײנעז.1 ראצ?נם 

 ײפ?ס:1כאצש? רי פוז נ?ננער די םײנונ^
t“p פראצענם 93 י1 צוױ־םע. די אח j"t 
 פרענ־ באצשעוײפעם. די םיז נה?ננער8 רי

 םון א:ד?נג?ד די 18 אבער. דעגקם םים
 ניט זי־נעז רוםצאנד 1א* ב^לשעװיזם דעש

 נײנ־ pinpc'8 די פראצענם. 10 װי טעהר
 װאמט אורזאכע די «ײ, ipipi זי<נ?ן צי:
 טאכט 1א* האלמעדזײ• בא^טעװיקעם די

 רpד ש•; :צעה.מע נײן מאם .־<ש םראמץ
 נ?םינט *,t jpipi ײנ?ז1 באפ?לרערוננ

 D8H םעראר שרע?ליכ?ז רעש i*k םרענםיס
אײננזיןיהרט. האבע; באלשעוױפעס ־י

 1א ר?עהרם,8ם אבער רענקם ראבינם
 נאנץ oipppi מאצט פאלפ רוסיש? דאס

 ב»צש?וױפ?ם די tptpnpDjns צייכם
op ipii נאר זאצ pii.  װא־ אורזאכ? די ^

 r<K ?יו צם?ז8ה בצלשעװי??ס די תם
 די, איז םײנונג ראבינס׳עס ים1צ כיאכם,

i ד אטpתםיש םוז טײצ ר1גר?סםז רpםאצפ ז 
:i ראבינם׳ן םאר זײ. םיט 1אי  םא־ די ip״

ipopii י81ו ^ צ  צט?ז8אפנ?ח ivnpii ס8ה
 אוים־ 18 תסצאנר, איז םאנאט?! דרײ *לע
 ד?ם םה ניט אויב װיל?ז. דעם פון דתפ

 ־op־u ר?ר םון *?דענםאצם ספצפ, נאנצע;
 זיי־ םר?נפיס׳?ז םאר .opo־*w*8o ט?ר
tpi די ipopii80 ^ייצ11 ניצטינ. ניט װאהצ 
 מי inpo ניט אויםדת? ד?ר ײנ?ז1 זײ
 םאר איז ער פצאס. באשטימנ״ה 8 םה

 ipipi 8 1אי רעגירוננ !?דאהראטישער 8
 • םאר־ חןנירוננ רי jvo רענירוננ, פלאסען
jpoino פצאם סם?ז1גח ד?ם nc נא־ דער 

ם?צפ?רוננ.
1PO וואצט ojpppa פיזד אנאלאני? די 

 ?אצוטם. צײטינגם צעהנדליגע אויף רעז
 איבע־ איננאנצ?! ipiipi װאצט דאם אב?ר

 איז שםאנדפונקט םרענםיס חןר זױיצ רי^
 שםאנדפונפט אננ?נוםענ?ר אםיצי?ל דער

 םאר װערט און ר?נירונגעז אצע 1« כמ?ם
 1א־ םאנ־ם׳ננציך ג?פדעדינם 1אי טײדיגט

ip i .שטאנדפינפט ראבי;ם'?ם פר?םע 
 םאררי?נט פאפוצ?ר.און.ער גארנימ איז

 8 םיט וױדטעז איהם צ1W 81 ד?ריב?ר
ם?חר. פאראנראפ?! פאר

 איז׳די שמאנדפונפם, ראנינם׳עם ימ1צ
 נ־ptpרtpםיםר זעחר צאגע תםישפ נאנצע
 זי־ ײ םון יםצאנר1א 1אי tpnhiipi פירם

 1אי צש?וויפ?ס8כטי־ב8 • פראצענם 0ני
מ חםצאכד. צ מ « ו ײנ קצא־ ruopii די ז

ו

ipd אח ?צשאשם1נ? חםײפער דער פון 
 םארטחד יםצ?נדישע1א אצע װעצמ םיט
 רא־ פארפעהרט. האבען רוםצאנד 1אי טש־
 1אי אםכאטארארעז אצע אז )אנט. בינם

 יום־ 1אי 1PD1PJ8 רעגיתננס יםצעגדישע1א
 די iwpipj כים זיד פיינטאצ 1האנע צאנד
no8 o סיח n  ipi'cp7it0'i8׳ip 18מיצ 
 ipr’on npn פח ipcnto נתיסע דיי פח

 םיי־ וייערע tpowpi האבמז »1 נאר םאצ^
 באנ־ רזטיש? די םח קרעדיט יןי1א טננעז
jpvp. .אדןציטג •ריצים pipipiipj טשי־ 

opp*jii8i. נ?צעכם האב?ז זײ וחנצנע םים 
 פאצפ רוםישע ראם געזמצשאפט. אײז איז
 in8iipi םיםרעפרעזענםירט בםדר איז
חננpצײס*רp די םח tpi'w די אח  אה ז.pני

 האט װאס אומאכ? די ipnpi איז דאס
ם.1י11באצש? ont tpanopt איחם

מז עצײס די א  נ?גיאכם ניט קײנמאצ ח
i**p םיסםיח״ אח םארשטזנחז צו םאחוך 
 חםי־ ראם םאצפ. חםישעז דעם םים צעז
 אנער פריעחס. ג?םאד?רט האט PP80 שע
 איחם ראם חאט ר?ניתננ *poiyipp די

 די m נעםארערט האט dp .ipppipi ניט
 סצחםה זייערע ױדיר?ז1ר? זאצ׳ס ?ציים

 איג־ דאם האממ צעצטע די אב?ר *יעצעז,
שע דאם האט םהי צום נארירם.  סאצפ חסי

i 8 יד1 t  180P1 inpp די po8D ע?םטריםע 
 די געװעז ipi**i ױעצכצ ,11נעח8*י1צ81ח»

i איינציגע t !?איחם.נרױט. םארשפרעכ 
פריעדעז. 11א םרי׳דײם
 אי־ באצשעװיסטישצר דצר נאד 1אפיצ

 די האבצן ראבינם. זאגט נערס?חרעניש,
םצחםה די באנײ?! געװאצט באצשצװיפצם

tpipi וחד עציים די םאל- איז דײטשלאנד 
 םי־ אה pגאטיש8PP פארשפרעכ?! זײ צעז

 אבזיכם־ האט טראצפי היצף. ציטצרישצ
 אין ננ?ז1פארהאנדצ די יגעז1פארצ צייד

 818 צרװארט?נדינ ציםאװםס. נרעסס
 םא* די מי ד?ם נאר אםיצו רשפר?כ?ז.8ם

ipopii דצםםרי־ רנעשריב?ז1נטז1א האבצז 
j אח צעניז זײדצד אפטאד דצגם »”Wr 

tpupi יוי1א צצײם, די ה?צפצז 1צ נרייט 
v< רי o tt » מצ  818PP* םארשפרעכ?! «ײ ו

 דצר איו״געויעז אצײז ראבינם היצןי, מיש?
 די 11א 1POPH80 די צמישעז פארםיטצ?ר

 מ־ ניט אכצר האבצו צ?צטצ די עציים.
p ip. װאצם o ii8: iinjpornm״  p הא־ 

י מיט ומשא טגע א בעז  אין IPDP118D ו
 םאצעז בםיצא וו?צצז זײ ־אז ?רװארטוננ

איז .“אתם מאכצז דרײ .
 אנ־ ?צ"ם די האכעז ם1ח אנשטאט

ip«8 dpj 8 די'p*tipinpoi רוםצאנד, 1אי 
nfrvn יאס אז דערצמ ג?פיהרט האט *n 
 1PJW פאראייגינ^ זיך זאצ םאצק םיש?
 בארעכ־ ip נא.1ש אויסצ?נר'שצז רצם

 אװאנ־ משעכא־םצאײאקישע די ניט טינט
 אנפאצ דער אז ערהצערט, האט רp טורצ.

no פדא־ ניכ איז טשצכא־םצאװאפ?! די
 םראצשי״ םים צזמיז פוז נעװאחמ אצירט ו

 רער פה איםפירירט נעומז 1אי וי נאר
 *pi האט וועצכ? רעגירוננ, םראנצויזיש?ר

 באצשציױפצם די אתנטצרצחצצצז זוכט
 צו כדי אלעםיםצעז, מיט ipopii8D די סיט

 אינוועםט־ ישע1י1םראנצ די ראטצװצ!
רוםצאנר. איז מצנטם

pר ^ צ פ ר  ד?ם ipapn ידיעות די 18 צ
 Dppװיpצש8ב די םוז ם?ראר אם?ן1נרוי

 מאכמ ?ר איבצרטריב?ן. םר 8 ײנעז1
 טש?כא־ די 1א דעם. אויױ אםtpרpמDאוי

 8 נאר אײננצפיהרט האבצז ?צן8םצאײ
 tpnjpipi די אין מעראר שרצ?ציכ?רצז

 װאס װענצז םארנומצז. האכען זיי װאם
שװײנ. א מאנ?ז אנ?נםורען נײ?ם אצצ

 ipiipi צייט נאגצצ די t*8 ראבינם
 8pnpo8 צװישצ! םארשט?נדנים א פאר
 יר1א איצט איז ער אוז סאװעט?ן די םיט
 npi8 זײ זאצ םען ניט מיצ ?ר ם.pד םאר

ipopp. 1א אב?ר יבט1גצ ער op י איז ן ^  מ
 די צוױשעז םארשט?נדנים צקאגאםישע «ז

ײ םון בצנ?פיט דעם פאר צענמר צוויי  ני
 1?18צ זאצ ipo ipii m יבט,1נצ צר ר?.

 צע־ אציין tpjpp י1 װצט תה,1צ רוסצאנד
jpt >18 נצויבט, צר .1פראבצ?םצ 1_איהר 

 באצ־ רעש װיצ םאלק רוםישע דאס אויב
 צו איהם נארעכטיגס dp איז שעװיזם,

ip .ipatnאז אויד. יבס1גצ ״ ipii דאס 
ט dph פאצק רוםיש?  באצ־ די וועלעז ני

 צײכם גאנ־ז; ipjpp op opii שעװי??ס,
.iptpnpoin8 זײ

ip* 8 נ?נ?ז'פיל'ט?רישער איז'ipoi~ 
p*tipn רוםצאנד, 1אי Dipocnp. צ׳  מיי

 ךי רק?ז8םא,ישט מ?חר נאר דאס^ומם
 רוםצאנד איי׳ז באצשעוױפ?ט רי hd טאכם

 פיחרע! װ?ט דאם מייצ צוױיט?נס, איז.
i t שארט אpדי 1אי פצאסעךצוט״לונג ר 

 אינטער• איצטינצ ביז די צ?נר?ר. עצײם
 גצבראכט האט ראבינם. זאנט װצגציצ,

 נעוהטט זאצמד Dpp’iipe^ita די אז ,1ד?רצ
 ענגצאנד, אין אנהעננער פאםען
אפיצו jwr איסאצ^! רײך.

safe

t
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True translation filed with the Poatnta 
ster at New York City, Mar. 14, 141•, 
as required by the Act of Congress, 
apprroved Oct. 4th, 1917knownas the 
“Trading with the Enemy Act."

ם ײ ה ײ ר ר פ א ױען פ  םר
im אינ־ דער פון קאננרעס ערשטער 

 איז װעלכער םרויעדליענ, 1נאציאנאלע1םע
 רעם שבת, פארינעז נעװארען אבגעהאיטעז

 םאר־ גרויםע געגעבען האט טש1סא םעז1
 דער םון צוסינפט im 1םא שפמנכונגען

 גייע די םרױעדבאײעגוננ. אםעריקאנער
 װיעדער ענטשטאנען, איז או־גאניזאציאז

 םון פעניתס. רער וױ געױארעז, געבארעז
 פריהער אױ זי אשעס. אײנענע איהרע
 פארטײ״ פרידענס םרויען ״די געוועז

 דעס געכיאכט האט מלחכיה רי אײדער
 װיאען גוסעי און ערד דער אױף ״םריעדען

 אונםאסענדער אן םאר מעגשער די םאר
 צײט. דער אין דיסתיטירען. צו טהעמא

 דיעזען אין כוחות אינטעליגענטע אלע װען
 ענער־ זײערע אנגעװעגדעט האבעז לאנד
 אין פארםלאנטערונג א םערמײדען צו גיעז
 די״םרויעז איז יןריעג, אייראפעאײשען דעם

 םאראויס, געשטאנעז םריערענס־פארטײ״
 גענעז קריענ םון אנהענגעריז הײסע אאם
cm דער םון שטאנדםונקט םונ׳ס קריעג 

 פרױעךליעג אינםערנאציאנאלע די םרױ.
 די םארטצוזעצעז בלױז ניט צו זיר נרײט

 פארגעגנע־ גאענצענדער איהר םון ארבײט
אױסברײטען. און שסארקעז צו זי נאר ריז,

װע־ געהערס װעאעז איעג ריעזער דװ־וי
 אא־P א.לע םוז םױיעז די םון שטימעז די רען

 און קריעג פון דער־אפשאםונג פאר סעז
 דער פאר און װארצאעז, עקאנאכײשע זײנע

 ארײ סאציאאער נײער א פח אױפבױאוגג
 באפרײט װעט םרוי רי װעאכער איז נונג,

 איהר האבעז װעלכע קײטען, די םון װערעז
 װאוד איהר צו אױםצוהױבעז זיןי נעשטערט

 אויפהויבען און שטאגד םענשליכעז רען
 מאחמה די רױנדער. מענשליכע די זיף מיט

 ער־ פארידער װעאט נײע א געעסענט ר.אט
 זיוי גרייטעז פרויעז און.די םרוי. װאכטער

 טראדיציאנע־ זײער איז ארײנצוטרעטען
טהעטיגהײט. אער

אויפגא־ די געהאט האט רןאנגרעס דער
 פרוי־ סארטעז אאע צוזאמענצוברענגעז בע
 פאר םאענער די אױםצוארבייטעז אום עז.

 פאר־ איהרע אאע איז װעאט נייער דיעזער
 כייטעל־קלאס־ םון פיאבאעטעז די מען.

 אויוי ערשטע די םון געװעז זײנעז םרויעז
im ,םערזאכיעאטע די און טאגעס״ארדנוננ 
 הא־ װעאכע זיצונגעז, םארשיעדענע די ביי
 בע־ זיינעז ,500 ביז 200 םיז געצעהאט בעז

 מיטעא־תאאס־ פוז גאנצעז אין שטאנעז
 פרײ־ דער — גופא נאמעז דער פרױען.

 גיכער םיעאײכט האט ~ הײטס־קאננרעס
 אאטמאדי׳עער דער םיט אביסעא געשמעסט

 װענט רי צוברעכעז אוטװארםעז, פון אידעע
 דער םיט אײדער װעג, אין ^טעהעז װאם

 נײ. דאס אױף בויעז פון אידעע נײער
 די םון שטאוי דער און גײסט דער אבער

 פארטגעשריסעז געװעז איז דיסקוסיאנעז
 אונאפהענגיג־ עקאנאטישע פאזיטיװ: און

 דער פאר מײגט דאס װאס אאעס מיט קײט
 ארבײטס־ דער םאר און מיטעא־קאאס־םרוי

 און.באשײ באפרײאוגג עקאנאטישע םרוי,
 פון באפרײאונג די איבערהױפט אוז צונג,
 םארבעסערוננ דער םאר גײסט םרוי׳ס דער
װעאט. שםארק־צורודערטער א פוז

 כיאננעא דעם צו איז סהוזזאס די איז הײט
 קאנ״ דעם אױסצובויעז מענאיכקײט איז

 אינסטינקט. שאפענדען *יז סטרוקטױועז
 אונטערשטיצט זײנעז מײטנגעז איהרע

 איז װעאכע אײם, דע אגנעס םיז געװארעז
 םון סעקרעטער געוועז צוריק אאנג גיט כיז

 אססאסיאײשאז. עדיוקײשאז םאבאיק דער
 דעם אױױ באקאאגט זיך האט וועאכע און

 איז העחטט װאם גײסט בױראקראםישעז
 I סאננעא cm אויױ און שוא־סיםםעם, דעם
 I ברײט״קעפיגקײט אוז װײכדזעהונג איז

ערציהונגס־אדםיניסטראציע. די צװישען
 אנגעװײ האט שאסטאק פרענסיס דר.

 װאם נעאעגענהײט נרויסער דער אויף זען
 םרויען די גיט פראםעסיע כיעדיצינישע י ד

 מו־ טעדיצינישע זאגעז, צו אזוי װערעז. צו
 םעאד cm איז געזעא״פאפט. דער םון מערם

 אזוי וױ אעהרע (די ,דײעטעטיקס״ םיז
 סוטערשאפט נאהרונג). די אײנצוארדנען

 םרוי די װאאם קינדער־אויפפאסוננ און
 װאאט זי װעאכעז .איז פעאד, א געפונעז
 ספעציעאע איהרע ארויסצײנען געהענט

 אוז דורכדרינגאיכקײט םיז םעהינהײטעז
םיטפאטיע. פה

 אנ־ און געזונדע א אאם ערד־ארבײט
 איז םרויעז פאר באשעםםיגונג ציהענדע

 פאר׳פםע־ א פון נעװארעז רעיןאטענדירם
 ארםי״, אענד ^װיכיענס רער םון העריז

 אר־ דיעזע אז כױטגעטײאט. האט װעאכע
 רעארנאניזיט דערבײ האאם גאניזאציאן

 פרידענס־ םערטאנענטעז א אייױ ווערען צו
 די פארשםרײטעז צו זיר נרײט און באזיס,

 פארם־אר־ אאס םרויעז םיז באשעםטיגונג
באװנדע־ מיט גערעדט האט זי בײטעד.

 גארכלעגט רי אויסער ,מדטריטסאו \ טכתײאיגמצ ־זננםחיןהם־־מעמדרעד דען
 סיט זומער אום םארבדארבײט געװיסע םון

 האט און קאײדער, נײהען װי םיזאךטײדם,
 פאר געװעז װאאט דאס געזונד װי געוױזעז,

ארבײטס־םרויען. דיעזע
 סאציאאיס־ געװעזענע בירנס, עאינאר

 וועא־ קאננרעס, םאר׳ן קאנדידאטקע טישע
 םאך. אאיערס דעם םאר דטmגע האט כע

 די צו אפיעא װאריטעז א געטאכט האט
 םראדיציעס די פון אבצוזאגעז זיך םרויעז

 די םון נעװארעז עטאבאירט זײנעז װאס
 האט זי פראםעםיאנעז. די אין טענער

 זיך וועט עם אז האפנונג, א אויסגעדריקט
 פרויעז־אאיער טיפ נײער א ענטװיקאעז

 םיס־ סאציאלעז נײעם א פון באיה א טיט
 האבעז מענער די װאס ײעגעז לי טעם.

 אפט צו זיינען זי, גאויבט אנגעצײכענט,
 װעאט דער צו בײטראג א װי כיעהר נים
קאנמו־ אין גאײכזזײם לואפ^טאאיזם. םון

 מאם די זײז ניט דארף טענער מיט 'רענץ
ציע־ זאאען םרויעז װעאכעז צו ערםאאג, םון

ץן סטוארט דזשו&ועט פץ ט אינ פ

 כ*־ זיך זעוזעז גיכער דארנתז זײ נאר אעז,
אײ סאציאאעז נייעם א םאר ניצאיך כעז
m.אא

אינדוסטרי דער אין פרױ די
 דער פון פונהט וױכטיגםטער דיעזער

 רי םארנומען האט ?אנװענשאן גאנצער
 מארגעתיצוננ, רm םון העאםט צװײםע

 האבעז וואס די םון עטאיםנ וױ אזוי אבער
im געזאאט ’n אנװע־ נעוועז ניט זײנעז 

 די נעהראגעז גיט םראנע די האט זענר.
 םארריעגמ; האט זי װאם דיסהוםיאז םואע

 פארזא־ רי װאס דערפאר נאך באזונדערס
 םיט באקאנט געוױנז ניט זײנעז מעאטע
. פראבאעמעז. י־יעזע
 די ארנאניזירעז צו גויטװענדיגהײט די

 באטאנט שטארק איז ארבײםער־םרויען
 װעאכע םאיז, נוראי עאיזאבעט פון געײארעז

 די םון ביאד אעבהאםט א געגעב׳ען האט
 םאנ. צו הײנט mצושטענ אינדוסטריעאע

 ארבײטס־םתי די וױ געצײנט. האם זי
תט  אײגעגער איהר םח נאר ניט ^יי

 אױםנאהם־מד ר?ר םון נאר שװאמײט,
 ברױ איהר מצר פאראורםײא אח האנדאונג

im— װי בעטאנם, האם זי םאז. דעם 
 סםרימןם םוז ערםאאנ cm פאר וױכםיג

 ־ םרויעז־ די םוז אאיאאיטעם די איז עם
 הײם. מאנ׳ס cm איז םערװאנדטע
 ארנא־ זיר! ארגאניזירט זיד! ארגאניזירט

אפיעא. איהר נעוועז איז דאס זך! ניזירט
 גע־ האט םאינטץ סםױארם דדשואיעט

 בא־ די איז עס ד»ינטעחפטעאינ װי װיזעז,
 די פון ארגאניזאציאז דער פאר װעגוננ

 וואו אאנד, דיעזעז איז ארבײטער־פרויעז
וועהניג אזוי געײארעז געמאכט איז עס ,

 םאר אםיעא אז געםאכט האט זי טרײדס.
 טעטינקײט סױועmאנ אוז פערניפטיגע

 ארבײטער־ די םוז אדנאנזיתנג דער איז
 איצםי־ די rnj^Knm'ii קענעז צו פרויעז

צושמזגנדע. עקאנאמישע שװערע נע
מארנעךזי־ דער םיז דיסקוסיאנעז די

 רערע א מים נעענדיגט זיד האבעז צונג
 שווארצע די םוז פראבאעם דעם איבער

 בראוז. מיני מרס. םיז געהאאטעז פרויעז,
נ איהר נ ^ו א  אוז מרעכטיגקײט םאר ם

 נענער־ רער םוז בעהאנדאוננ אנשמענדיגע
 בעגײםטע^ד. געװעז אמת, איז, םרוי

 רעד די אז געוועז לןענטיג איז עם אבער
 איײינגעמראכט נצנוג נים זיד האט נעריז

 אינדױ און עחאנאמישע גרויסע די איז
 דא זיך מישעז וועאכע םראגעז, סטריעאע

 מעדזר ניט געוועז איז רעדע איהר ארײז.
אױסגאהם־גא־־־ די גענען פראטעםט א װי

 ״עדעאע צו געגעבעז װערט װאס האנדאוננ
נעגער־םחיעז^ טעmא,נעב אוז

פאםידיע די
 םון אינסםימוציע בכבוד׳ינע אאטע, די

ר  צוטרייסעאט ציםאיך איז םאםיאיזנ מ
 נאכםיםאג־• חנר םוז שאדס בײם נעװארעז

 געוואחנן אפנענעבען איז וחנאכע זיצונג
 דיעזעד םה זײטעז םארשיעדענע די צו

 די אז געוחנו, קענטינ איז עם םראמ.
 םאמיאיעז״ בורזשואועז om םיז זײאעז

און גרויסעד א זיך. שאגןאען םיססעם
 צױ זיר האט צדאם םאראינםערזןסירטער

 םינף־סינוטיגע םון אנצאהא אז צו נעוזערם
 טהע־ םערשיעזיענםטע די איבער רעדעס
 הא״ רm ביז נעבורם־האנטראא םון םאס,

י באוועגומ. אפעראטױוער  עקאנאסישע י
 םאמיאיעד cm םיז זײטעז םאציאאע און

 נעירארעז. אונטערזוכט זײנעז סיסטעם
 םריײ דאר אויזי וױרקעז ױי װיים דױ אויױ
ר די םרױעז. די פוז נאמן cm איז הײם  חן

םון נעי*ז מעהד?םטענס זײנען נערינס
cm םרויעז־קעםםערינעז, תר אינמירז 

 די םון עמאנציפאציע די זוכעז דזעאכע
 נאר אאײז, שטימרעכם דורד נים םתיזגז

 דעם םיז איבעדבדיאוננ ראדילןאאעד א איז
ם פיז איז סיסטעס סאציאאען  פאסײ• ת

איען־אעבען.
 איאוסטרירט נטmא'נצי רmפאאגענ

 בײם םעדזאסאוננ. רm פיז דיסם דעם
 םון mm בעגײסטערטער א םיז שאום
סענא־ פון טאכטער די אאםאאעם. פאאא

 דרא״ am םיז םחי די אדז אאםאאעט מאר .
 וועא־ סידעאטאז, דזשארדזש מעךשרײבער

 פון כטm דאס פארטהײדיגט האם כע
 זייערע טראגעז צו פדדיש םארהײראטע

בע־ גוט א איז נעמעז, סיװשאשע אײגענע
 אױפגעשפרונגען סאציאאיסםקע קאנטע 1

דראהט דאס אבעד ״יא, אויסגערופעז: איז
 פאמיאיע!״ דער פח אינסטיטוציע די דאד
אזױנסי״ דא איז װאס איז ״נו, —

 געזעסען איז װאס פחי א געענםפערט האם
 איז פאמיאיע די ״אבער — איהר. אעבעז

סיס־ טאציאאעז דעם םון באזיס ידער דאר

 קײנמאא אויס, וױיזט האט. װעאכע טיז,
 אטאהע בעבעא״ס אויגוסם געאעזעז נים

 םאמיאיעדסיסטעם. בורזשואזעז cm אויױ
 םערגאנגענ״ איזזר םרוי, ^די בוד. זײז איז

צײןונםט״. און געגענװארמ הײט.
םחי• םערהײראטע אז װיכטינקײמ. די

 אונאבהעמיג. עקאנאמיש זײז זאאעז עז
 mm רןורצע א איז געװארעז באטאנט איז
 מענעדזשער ביזגעס אעי.ז, מארגארעם םוז
 מוזען םרויעז -איבערײטאר״. דעם םוז

 אעבעז אײגענעם זײער אױף םארדיענען
 ניט דארםעז אוז מוטערם און װײבער אאס
 אױר דארום אוז עקאנאמיש אבהעגגיג זײז

דאר״ מענער. זײערע םון גײסטיג
 ותנא־ םרויעז, םוז immi אויפגעפאסט םעז
 מוטער־ םוז אויפגאבעז די פארשטעהעז כע

 מאמעס.־^ םעהרסטע די װי בעםער שאםט
 מאדגאדעט םון טײנונג די איז דאס

 װאם דאס פראקטיצירט װעאכמ נאומבורג,
״סאג־ אײגענע אז האבענדיג פרעדיגט, זי

סזםעז. נאים וי ווען
(•עליעםזז)

װ^היצינער. ». פוז
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 און דיימז. באזונדערען יענעם *דער דעםי צו
 ^ענקער דײפמזער * אז דערםאנט, זיך ח^ם עד

ײן ®ון ארויםגעווארוען אםאל איחם חאם  ז
®ון אהא׳ געםראכס: ער האם ״סאלון׳/
 נאט ? װארמען אונז איחר װעם סאלונעז

אין געקענם ניע דאך חןןט ער אבער 1אײך

p ער1אנ אן נאכדעם און ®לײש. *טיק 4 ' i r. 
 מאד זיך. באלעקעז און קוקען אזונאים n און
: צו איך ״ און ברוים חאבען איהר װילט ז

 קומט טא ? זאכען גוםע אגדערע אין ®ל״*
ײ און «לען.״ אין ײנןן ז געגאננעז״. ז

 און סאלדאטעל מײן אויף pip איך און
 גע• דערב״ זיך חאם ער װי ®אר, זיך אטעל

ײן פזן געלעכםער «אר קיזקעלם  אײנענעם ז
 חארציג, אויך זיך װילם סיר און אויפטו

לאכען. ורעחליך
מאראזי• ^באיס״ צוריקגעקוםענע די אבער

אויפםערקזאט־ םײן אוץ אויפחער אחץ רען

 אינדוםטרי און ערציחונג
 זײנעז פונקטעז וױכטיגע צוױי דיעזע

 מארגעך דער בײ זmגעײא אויםגענוטעז
 טעגאיכקײ־ אוז שװעריגקײטעז די זיצונג.

 םאכעז נעmםארשיע די אין פרויעז םיז מען
ט זײנעז ^ א שי ע  םרויען, םוז זmגעװא ג

 בא־ איז זײ מיט געקומעז זײנעז װעאכע
 פאר־ אאיער, דאקטאר, ״ריזmאעה ריהרונג.
 פון יערע ־־־ זשורנאאיסטעז אוז מערקע

 im אויױ אנגעצײגט באזונדער האט זײ
 —־ םאכעז זײערע איז םרויעז די םון אאגע

 אבגעשטעאט זיר האבעז אנדערע וחנחרענד
ר םיז פונקם cm אויף ע ^נ א  ערציהונג מ
 װעאכער צו שטוםע. די אוז מײדאאך פאה

 םראבאעמעז די פאר םרויען די צו גרײט זי־
 ערציהונגס איצטיגעז cm געגעז אעכעז. ^םיז

 ענעז- געװארעז געםאכם זײנען םיסטעם
 ארױסגערר האבעז ותאכע אטאהעז, גישע

 די * ״פון אפא^דיסמענטעז הארצינע פען
 די ראדמאז, הענריעטא פארזאכמנאםע.

̂ m די םון םארטײוײגעריז און העמםעריז
 םרױ, חןר םיז איז אעהרערין דער םיז טע

 איבער םארצוױיפאונג פײט דטmגע האט־
עmמא פידם ײירקונג מורא׳דמער ^  Dת

 אעה־ די אוז די אריוי שוהא־טיםטעם
 am צונעשוײבען האט ארן צונאײך. )לער

 אעה־ די םון צושטאגד גערוועזעז הקכטט
םריײ םון אונטערדדיקוננ דער צו חס־ינע!

 ״באיס״ די ב^געגענען צו ליעב חאב איך
 «לאכט־ די פון אום זיך קעחרען װאס אוגזערע,
 דער ביז ^םעהן צו ליעב ׳חאב איך פעלדער.

 זיעג־ מארשירען זײ װאו גאס, דער פון זײש
 און גים׳ער8 זײערע אין קרקען און רײגע,

 םלחםה־םעמות ®#ל׳מידענע אן דערמ^נען זיך
 יעדען צו צופאסען מעשות די ■רואװען און

באזוגדער. ס^לדאם
 אװויגדלען מיר פאי און אזוי עטעח איך
 אוי־ ®יר^ײידענע *:ים׳עד׳ פאי״ידענע פארבײ

 ערעקענס, איבערגעלעבטע פאר״ידעגע גען,
 באחאל־ פאי־*ידענע אײנדרוקען, פאדפזידעגע

:אזמח־וואונדען. םענע
 עזזרליך פרעחליך, ןןפען, אן זעה איך און

ם  װעגען אז פ^ר, זיך אזםעלט מיר און מי
 געלייעגם ^מאל איד ח^ב סאלדאט דעם אט
גע־ װילם׳ איהר אויב פ^לגענדע, די

עיכטע:
• • ^ ׳

 םלחמח דער פון צײם גאגצע די חאט ער
 זיד אין דערװעקעז *ו זיך׳נעםוםאזעט נעבאך

 ער געקענם. נים חאט און אזונא *ום האס
יבזעדען, געירואװם זיך חאם  דער״ םען װי פ^י̂־

מ לגם לאנגם ײג  ין^ער און דעמאקראטיע ד
ט עד און נים. װיל  פארקרי־ געירואװם ה̂ן
 דו *חא, כעס: אין װערען און צײחן די *ען

 חאם עי ממאקיאםיע? קײן נים װילסם
^ גזהענס נים דאך אבער  און יוזגרען. כעס יי

̂ם ער  און די *ן דערסאכען גןארואװם זיך הי
חאם ער וו^ס קרױודע^ ■זגיזעגליכע ילנע אן 4 י

 האסען געקענם נים ד^ך ה^ט און װערען כעס
פװנא. דעם

ײן פון קל^ר־׳אר^® איד לײעז ד$ס אט  ז
 ער װי י׳48 איצם זיד «טעל *ייד 1אי §נים•

 גע־. איז און טאפ״ דחי ״*װער ;עגאננען איז
 אוין■ *װעקגעפזיקם ח*ם אדן חעלד א ודען

 קײן *בער דײפמזען. י^ר 4 װעלם יענער
 אין זיך בײ לץ4 ער ם4ײ שנאה קײן — *גאח

 ער און דערײעקען. געקענם נים ר«ען4ה
דערפאר. מולדיג אפאזר אי*ם ב«ז זיך ייחלם

סאל־ נדער4 14 אייוי pip 4 W איד איז
 זיך, דאכם לוסםיגען; א לעבעדיגעז, א — דאט
׳ פון י  טוים דעם קוקענדיג לאכען קעגען יואס י

 1 דיר װעלען ס4ײ «ון אויגען די אין גלײך
 און מיץ’ גוםען 4 י4* דקיי*ען4מ םאםעז דעם

מויצעל. נעלונגענעם 4 י4*
 דעדמאנם םיר און איחם אויןי איד קיק

:םלחמזדםזןאזח׳לע 4י4̂ זיך
 זײז גו סאלדאםעל 4 ל4ם4גע?ומעז' איז

 גע-. כאיםע 4 ייד םים פיתרם און ייטאן4ק
 :קאייטאן דער זיך װאוגדעדם גגענע.4פ

 געיאנגען אלײן אײנער סםו4ה מי ״סם״ט*,
 דער־ םאלזשם דער אזן *וגאים?״ §יעל אזוי

ו1א nt4 איד ^טעח צעהלם:  יאם־ םײן י
 רוםגןך4 בין איך דערועח: אדן אלײן םען

 איך ניב םיל̂ו אװגאים. סך א פדן דינגעלס
ך ניב איך װי און אוגםעד. זיך י  אונטער, ן

ס4 איך *לע« וי  חאלב 4 יעקעל םײו ײז י
̂ד עלע• נאכדעם אין עס. אזן כרוים איויס א

 תמ׳עײאטע :יגים :ײ 4 זיד צו ציחם קײט
צי^יראתעז• *ביסעל און

 מלחמת״ 4י4 דערבײ טיר זיך גט4דערמ
: D4B״

 ט4לי4ס 4 געי4ל פײגדליכעז אײן פון איז
 ר־4אויםצו* עמןס פיער אלע אייןי כעז4רגעק

 גזױיםען פוץ איז איחם גםקעגען4 איז ״עה
 אויך ם4לד4ם יײייטער א געל4ל פ״גדליבעז

 מימ׳ן יך1א און פיער לע4 אויף כעז4געהר
panpm עפעס צװןק o’W.] אונערװאר־ און 

 צו• ^סוגאים *װײ די זיך חאבען טעםערחייט
 דער־ זיך בײדעיח^בען און יפגןףפםויםעז1נ

 ײעק•4 בעז4ח בײדע און םוים ױיןי ״ראקען
 אויפגעחוײ חאגעז און ביקסעז די געווארפען

 זיײ זײ ידען איז Mmopp חעגם: די בעץ
ײ חאבעז זיך, i« גזגקיםען עגיליד נען  פאר ז

 וועסען װזךי כאאיליסעץ, געקעגם נים פאל קיין
געפאנגען. האט

 נט4דערם םלחםח־מזףפח׳לע װע4םאזיק 4י4
ר.  נײע װייל באלד, זי פאדכעס איך ן1א ויךםי
 דעדםיןנען עם און פאדבײ #מינדלעץ *נים׳ער

ך.7מןףיוז׳ל נײע זיך
כם4ד און, ינים אײן אוי^י איך: ?עח

 גע־ מדגליווערט איז אידימען, * אויזי זיד,
 לי־rאוםכז^ אן «וץ pynr םעכאער 4 ײ^רעז

ny3 .ד# ז4 זיכער, בין א«ד און *םעויץ 
 דעם פון גע*יכט* 9 בעסםלז אם ?יד סם4י
tpn Dfii ju סיאדע©טרײכי*ען1ד p it דעי

אום־ זא רויסגןדו*עז9 סיד בײ אייד םאלם

nm דעם פדײמא^ i4
« 1

im״P םאר שוזזאע״ מעסארי i צװײ םה 
 םרםער- םרײװיאימ »אט. יאהר צעהו ביז

פאד־ איז *א*6מוגורס־?* תרך שאפמ
ja תעיר םעדי םח גצװאחנן םײדיגם tm 

רעאובאיק/ *נױ nm פזן טאקםוױנ^ ם.
 םרױען םארוזײראטע םאר געםאדערם האם
כיתאר- אונאבהעעינע אויוי דאס

שאפם.
 םוג׳ם אינסערעסא, גחיסער זעהר פון

 איז ארבײםער־םרױעז. םון שםאנדםונקט
 האאפע־ חךר אעצר דיססוםיאז די נעװען

 אג־ םון אנגזנםיהרט באוחמוגג ראטױוצר
 ערציהונגס־דיחמםאר ווארבאס, ה געס
 אנ־ האם זי אחנג. קאאפעראטױוקר דער פון

 אוטן נתיסען א םאר װאס אויוי געדײמעם
 די םאיאײנםאכט וואאט קאאפעראציאז

וואאם און דוױזמױרטשאםם םון ארבײם
 im םאר אעבעז םון קאסטעז די רעדחױרם
^ אז פאמיאיע. נ  אינעס תדנערין, א

 גרוײ א פאר װאס רצעהאטm האט װיעד,
 זיײ סטארס קאאפעראטױרע די נוצעז םע
םעא־ אינ׳ם ארבײםער די םאר נעווען נען

 אנגעװיזעז אויר האם זי סטרײה. טעא
 קאאפע־ די װאס פארמעז ריעזיגע די אויף

 אעצטמ די אין האט באוועגונג ראםױוע
אאנד. איז דא אנגענומען יאהרעז
 מוטער־ אונגעזעצאיכער פון פךאגע די
 גרויםע אזא אננענומעז האט װאס שאפט.

 קריעגס־צושטענדע, זײ תרך באדײטונג
 יןעטהערין םוז געװארעז דיסקוטירט איז

 -ppm די־ אםאקירט האט װעאכע אנטאני,
 םאראײנינטע די פון געזעצע ציאנערע

 קינד. אונגעזעצאיכע דאס געגע; שטאאםעז
 ״מאםויר־ םוז סיסטעם א געםארעט האט זי

ס״ ניםי ^נ ש  דעם םון מוטמרס םאר אינ
 אװעקנע־ װאאט װאס ארבײטער־קאאס,

 גאיײ א אויױ םטײטס ױנײטעד די שםעאט
 צױױאיזירמע mmag םיט מדרגה כער
 מארדזשארי הינזיכם. דיעזער אין רmאענ

 דםmגע האט אויסםראאיעז םיז קאאיםאז
 ־rnuna m אוימטהואוננע! n עזוועג

 ער־ און אויסטראאיעז אין כטmשםיס
ט .גאר זיינעז ךײ אז קאעהרט,  אזויי ני
 דארםיגע די דערםאנם האט זי שאעכם״.

 אינשורענס״ ^םאטוירגיטי םאר וןעזעצצ
 אן איצט געהט וואס באוועגונג די אוז

 פארהײ צו םרויעז אויסטראאיער צװישעז
 װאס סאאדאטען צאוזא גױיסע די »ז טעז,

 ווענערישע מים אנגעשםעקמ זײנען
 אומקעהדעז נים זיך זאאעז קראנקהײמען

 די װעאכע םראגע. א — אאנד. איז צוריק
 אב־ ערקאעהרונג איהר אוים האם, פדעסמ

םארשוױגעז, זיכםאיר
 סאבינםאז םרס. איז ברייענם אואיז

 איז איגמערצס cm וועגעז וערעדם האמנז
 אין קינחנר את פרױעז פאר געזעצגעבוע

 אבגעאײהענט חאבען זײ און רוסאאנד.
 וחןגען צײמוננען די *םון באױיכםען די

םרױעך. םון ^גאןױאנאאיזאציע דער

mר pאנגmםים געשאאסעז זיר האט ס 
םארשיע־ םאאגענדע װעאכע בײ דינער, א

 זיי־ פרויעדבאוחןנוגג im ®ון פאזעז חמע ן
^: דיססוטירט מז א װ ע  אינ־ און *םרויען ג

 מאר־ םת חמחנחגג״ םערנאציאנאאע
 •אאיטי״ אוז ״םרױעז קטאיסאז; דזשאריע

 ^םרוײ סםיװעגמ דאריס פוז אקציאז״, שע
 ב קעראאײן פיז םרײחײם/ ציוױאצ אה עז

ע און ״םרויעז ;אאו ם ^ן  פוז #״19אקצי די
ע און איסטטאן, ןןחסטטא  אונטער .פרוי

ביעטי. בעסי םוז סאוױעסעז״ ד׳י
 אינטער־ חנר םון געשעםטס־דצונג די

 אב־ איז וועאכע פרויעדאיענ, נאציאגאאער
ynm נעהאאםע! wער־ האט זונטאג, ן 

 יאחר קומענחמ cm כמר בעאמםע רועחאט
 דעזאאדציאנען, אײניגע דורכגעםיהרס אוז

 אינםערגאציאנאאע אז אונטערשטיצענדע
 ־9om א אויױ םעאהער םה ארגאניזאציע׳

 אוז פאאיטישע די באזי׳ס/ קראמישעז
 ארבײטער םוז אתאניזירונג אינדוסטריעאע

 סאפחןדזש־ פמדעראא cm ■ םחיעז,
 בעשרײג־ אאע פח *בשאפגננ אםענדמענט.

 סיטיזענשי• אונאבהענגינע אויזי קועעז
 ^עס־ cm.no אבשאםונג די םרויען, םאר

 פאר אםנעסטיע אוז נעזע״ד פיאנעדזש
נערס.91פרי פאאיטישע

 םרויעז .ערשטען דעם פון גייסט חגר
 װיכטיגער געװעז איז סאגגרעס פרײהײטס

 װעאען עס םערהאנדאונגגעז. mאיה װי
 װע־ אויסגעארבײט שפעטער צװײםעא אהן
im געװיםע miyoge ,חאם־' םאחטיקס 

 געװען אמ כענדmםערש« אוז נתגססוא
nm האט װאס ענטהוזיאזס ווארימער 

 םון םערהאנדאונגען אאע דורכגעדרתגען
cm .די םון געשעהעניסעז די קאנגתס 

 אײ אויס, וױ^זם האבעז, imng' אעצםע
 בע־ נים קײנמאא װי פרויעז, די בערצײגם

 טהעםיגתײה םאראײניגטע נויטמ וױ םאר,
 ענםשאאסענ־ אז װעאם. די רעטעז צו איז

v םאר םרײדױיט געוױנעזי צו הײט t איז 
גײ א שאפעז צו םאבם ןײער געברויכען צו

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
Mar. 14, 1919, as required by the Act 
of Congress approved Oct. 6th, 1917, 
known as the *4Trading with the 
Enemy Act**

נעזןגדינט. זיך ה*ט ומצם־יזריענ דער
 אנדער »ז ^ננעהױבען ^בער זיך ר^ט עס

 באוט• מיט — יןריעג «^»«ת׳ער סריענ,
 דוירחאםטער » ביטערער, 8 פאתיסוננ,

 בירגער־יןריענ, דער איז o«p ײח סריענ,
 דײם?ד רום^אנד, 1אי פאר קומט וועלכער

 אנדערע אין און עסטיײד־אוננאח לאנד,
 פאראור־ ׳שויז האט קריענ דער ?ענדער.

 דייטע״• איז םאראוםטען פיעל אזױ זאכט
 הולו־ ראזא זיינעז געםאאעז אציין. אאנד

 נעפאיע; ל־עבקנעבט, לןארא און םעכינורנ
 מורא, האנעז מיר און אײזנער, רןורט איז
 פון הדבנות אעצטע די ניט זײנען זיי אז
 װי און באװעגוננ. דער פון נענעראאען די

 םאא־ נעפאצענע די םון ^fi*v די איז נרויס
 זייערע איבעררעבענע; קען ווער !דאטע;
. ? נעמעז

 םאציא־ אינטערנאציאנאלען אױם׳ן
 אײזנער האט בערן איז לאנגרעס איסטישעז

 ׳טטאאםם־ קײן זייז נים ײיא ער אז נןזאנם,
 דעם זאנען םאל אלע סוז ער װייל מאן,

 ליענט װערטער דיעזע אין אמת. רײנעם
 אייזנער׳ם צו שאיםע^ דער איינענטאיך

 אאײן חאט ער װעלכען טויט, טראגישען
 אוים׳ן רעדע זייז נאך םאראױסנעועהן.

 יזאנ־ םאציאאיםטישען אינםערנאציאנאאען
 אטאקירט האט ער װאו בערן, אין קרעם
םיליםא־ די און קייזער געװעזענעם דעם

asm ^ A H i i i i s י ׳ אין ־דיטםעז■1
 ארבײטס־ פוז אבוחגזענחײם די םתיעז.
 בעגרעגצטע ת און קאגגחןס בײם םרויעז

 געשענסט »יז ײאס אוינאןערקזאםיזײם
יראכאעםעז אינדוסטריעא!! צו געװארען

 cm םוז חסרוז חוי*ט חנד געוועז איז
 ניר. באגרײפעז םרויען אאע ניט קאנגחום.

 אוז באאדיגער םון פראגע א םאר װאם
 ארבײטער־ די וױנטיגת״ט פראקטישער

 ?9 חאסעז, צו איז עס און איז. נאוושנוננ
 װעט. םרויעז־איעג אינטערנאציאנאאע די

 װאס אתאניזאציאגס־ארבײם חנר •איז
 געםינעז ,tmyn אמטערנומעז איצט דארןי

 םערזאמאעז װעט זי אז דערצו: מיטעא 9
 כוחות גרויסע דיי פראגראס איהר רום9

 דיסקױ צו אעבען אוז װירקאיכחייט געבעז
 װאס מראבאעמעז, סאציאאע םון סיאנעז

 צײםענװײז װערען צו זײ, m דראחעז.
דעמיש.9י,9

ד חןוב ״הײנם  םײן אונטעתעשריבען א
מױנדאורםײא״.

 איסטישער9םאצי נצויזישער9פר דער
 םאא־ דאס חנרצעהאם נגע9א ן9זש םיחדער

 דער אײזנעו/ קוים װי םmכ9נ- :נענדע
 זײן געענדיגט האם ירעםיצר, ביירישער

ח, אין mm רװזמםע9ב  װײזענדיג,9ב מ
 זיײ ריסטעץ9םיאיט זײנע און וױאהעאם ז9

 רטאיך9גטוו9ר9ם אײז9 אוז אײנציג נען
 צוגע־ איהם צו איד בין מאחסח, דער פאר

 םאר טואירם9גר איהם חאב *ון נגען9נ
רעדע. םוכױגער זײן

 קורט געענטפערט מיר האט — יא, —
 ־9ב אבער איד װעא ר9דערם — אײזנער
 צד וועא איך ײעז אעםגן, כױט׳ן צאהאען

.imy''c הײן ריתקומען
 וחןר־ סראפעטישע געװעז זײנעז דאס

 נזגםײנט, נים בער1< חאס אײזנער מער.
 צוזא־ אין ם^רקומען וועט טויט זיין אז

 פאר־ מאנארכיסטישער א מיט מענהאנג
ױנ־ די אז געגאױבט, האט ער שװערונג..

 שיער םיך אויך חאט און אזרעק מעג׳פלינען
מ^ונעוצ צו געטריבען ניט

סאל״ אידי^ער 4 חאט :םען דערצעחלם
 ארײגגע־ רציחח מיט און שרעק מים דאט

 14 ®ין ברוםט דער אין באיאגעט זײן שטעקט
 דערזעלבער אין ה*ט און אזוגא ממיקירעגדען

 גןןשרײ פארצװײפעלטען 4 דערהערם םינום
עס װאם און יאראל! שמע שוגא: פין׳ם
ן זײנען ירם,ope נאכדעם האש  ן4י4» ^יי

 זיעג״ דער אז זאנען, אײגיגע דעװצ חלוקי
 אג־ ;זינען פון אראפ איז סאלדאם רײנער

 זעלבסכד באגאנגען איז ער »ז זאגען, דערע
אגדערא. עיעם זאגען דריטע די און פארד;
 ן1א פנים׳ער ר'עק*ג׳טע4» זעח איך און
 ענטשלאםען. און ערגסט קגקען װאס אייגעז׳

09x אזוערען, קען איך און  אידיאע זיינען 14
 דאזיגע די ?9 יױ־, דאכט םיר און פגים׳ער.
 *מעריק*־ פרײע כאט׳■ «ען,9לד9ם אידיאע

 וון ך9י unjniir דעט זיך '?*ut גען9פר גער,
 רטליג/91נ%ו9י99 #װערע די ן1א אידיאקײט

מעז9ג אידיסען מםען פאר׳ן קײם
 אידישער 9 ס9װ ייך, 19דערם איך און

ײ ם9ח סאלדאפ^ 9 1ליי9 45גדענ94רעכ4ק  מ
 — ׳ם9לד9ס אידי^ען דעם ״אוי^ «עהלפג.»

 ביםעל9 געקוקם םען ט9די — עד דערצעחלם
 ?יין אין געצהײפעלם ל9ם9 ם9ײ מען קרו̂ב

ד פט9 זעחי ם9ח םען און גי^קײם9מעריק9  ג
 ״יער ם9ח מעלדישקײנג ?«ין אין צװײפעלם
 זײן געמוז& פט9 דעריבער ם9לד90 אידי״ער

 פ?נלטע9ם זיך אוין» געווםען העלדיאז, פעלם9ט
*ו9ר9פ עלם19ם ?ײן און תרען9געפ  רט•9̂ג
לק.9* אידי״ען פאר׳ן »ון ?יך פאר — ליד

 אוגיעיע באגע^^ן צו ליעג ב9ח איד
 סען9ג די »יבעי imisnpo זײ בעה ״באיס׳י

 ב9ה איד ג*ז/נ^ פון זיד צוריקקעחרען בײם
 איך אין איי-ע; וײערע אין צו ליעב

 סמים w9i 9» נ םדעפ^ן גו ליעב ב9ה
 ים9אי:ל*געל »ון ד<נטקײ9#ג די ם9די

ת?4נ זײערע 1אי  גע־ גסםות די זײנען סו
״ ?ײנען ? רען9געװ לײטערט  ^בי*^ם9* ז

אײביג;ײ אן וױ;ש ?ויל? רעז9געײ

 איז 7חערצער ?ײעדע אין געםטען זיך *רעק
בײ אײביג אויןי פרייד די
 װי פאייאיבע^• י־י• איבער איז אלץ אדעי ? זײ

 אזוי פארגעסט טען װעלכען חלום, וױםטעד 9
אויגען? רי עפעג« םען װי אמעל

שיעפען: ײיל איו םדאכם און pip איך און
״ וועלען יאם1  און ?יגדער זײצלע ערצעחלען ז

 איבער• זײ וועם לעבען דאס יר׳ען אייניגז^נד״
ו1בל לאוען  ?לארפםע זיי און ערינערונצען י

? מלחםחײכרוגות די זײן העלען עדינערונגען
אל־ אן קיגדחײם םײן «ין געדענק איך

 אין פלעגט ם9װ סאלדאפי׳ רעד1יע9ל;9גיק םען
 זידיאנװאריםען ?וםעז װינטער־אװמנםען די

חרובע. אונזער בײ
 צונדאכענער 4 עלעגדער״ אן #ריםער9 19
 םיט און יגען1א חלענחג9«טר מי^ ער פלעגם

:דערצעחלען אונז פרײד יוגענדליכער
 דער געװען... עס איז ל919סם9פזנוו אין —

 אלץ אזםןדם. די. רומגערינגעלם9 ם9ח יגא9
 ט9ח זיציע9* ם״ן מרל^רען. גצײען אי?
 די פאלם טער9ם לטען.9געח fi'ip ר9נ זיך
איז1זי91 ס!—׳ יע,  יתי?9לק9י םײו ן1י אוי

 *בערעל, םלערען: מי® מיר בײ זיד בעם
 בע־ ם9ח ״1מעװע9ר 11ר*עני4ח נאזמח׳נױ,

־־־ זעחן געיחנן רפם9זי9ב איחר לט9ײ — רעל
:9געם גדעװע4ם9ק 9  םיר!.״ ד9נ ?ינדעד, ן

געראםעװעם. אי?’ל4«9סם9סעײ און
: י119 דצלצעחלעז ער פלעגט ל9נ*4 און
בער9 1ציײ אויף איד 1בי איצםער —

 קדא־ 9 גײנער# םיט גג1י 9 1עחע — ל9מ9
m« דער »ין מםש 1ודיץ9ס i »רײנצו־9 ני 

 דער• קײסעדיגע די ל9ם9 םיד ט9ל ?וקען.
 י»סד םיד, לג9» ^בערעל, ;ייד זי בעם ?עהן.
 »עלד 9 גענער»ל« 9 זײן םיר בײ דומסטו זיך,

ס9מ  איתר גיב איך און ״I לםלך «נ» א ל,9י
:9 ענםמער אן יע9רסק9ם9*ימ«עי •

 וועל און איד 9 ביז »יך ,9מנסםװ4והנלים *
איי• 9 רבעז9סמ

 עלענדעי־ דער האם׳דערצעחלט זוי4 אט
 איד און כם.9געל גען9ח לע9 און םעג״.

ט9ח ס9י איך: פאר^םעח איצם אךוך. —

 דאס יט״מרעק.1ם אלטען זײן ביידזאלשען ער
 אײביגען אן צוטרײבען געירואװם ער חאם

 גע־ עלענד אין זיך ער חאט דאס קאיפםאר.
 אמאליגען אויסגעםראכטען אן מיט םדײםם

חעלדיאזקײט. ניט־יגעשטויגענער און גלא:ץ
 מאר־ די אױןי אמאל איצט קוק איך או און

 איך טעל9 ״באיס״, צוריקגעקוםענע שידעגדע
ײ פון יעדעי װי פאר, ויך  צעחנד־ מיט וזעט ז

 זײנע צוגויפנעחמען שיעםער יאחרעז ליגע
:דערצעחלען ?ײ ױעט און אײניקלעך

 געװען וואלם יסאטא־םחיערי בײ אזלאנט די
ער. נים װען וארלארען,

 קריטײ אין איחם בײ זיך חאט פא^ און
 1 ברודערל יצטעװע, :געבעםען םאמענם ^ען
געראטעװעם. חאם ער און

 אי־ אדער ע9רוםי אזיער סערבחיע א און
 רליעבם4• זיך חאם ■ריגצעפין טאליעניאזע

p חעלדי^קײם ?ײן אין a ארגןך איחם חאט* 
 ®יאן, 9 םים אינאײנעם גט9ח איתר ו7ג4*ל

 דעםןך פו»ר איז ער 1 סער — ער אבער
- 1טיע9קי

יס״׳9בא חיזנמיגע די װעלען אפ*ר און
 ־9ח ?יז 19 א״גר״דעו, עלסער דער יןי1» יך1

i p װיל־ געפוונגען תענם אײנענע זײערע מים 
ip ארן חעלם׳לן m װיל• צו געברווכמ איחם 

14נ :1נ'ע9ס
י ײעלען אמי זןל־ דער אויןי יס״׳9««ב י

 די און אייגיקלעז־. !ײערע דצימחלען םער
 יחך און יבעז1גל נים *•*ר װעלען יײגיקלעך

ײ װ״ל כען,9ל װצלען זײ נען.9ל ל׳ען  וחך ז
.tnynrMt® נים לען

 pip tin pip איד tin ז״. nperiff איד
 19ךערם tin ים״9^ב רשיחננדן4ם די

ן י  tin מלחםודמןדיח׳לעד. פארשידענע t9 י
 יט«רע?1ם ■יחל tin זײ םיט זיך פרעח איך

ם ע ײנ « v םים ^ n  tin ,m דערלעב t n r 
oyr'M «ײםתגם9ב ’n ײער ביז ?יי םיט? 

 װע״ עס װעלנער אין עלטער, עלעג^ר ער,1גרו
tie tm די אנבען לץ9לעז. inr דעם tyi»ni»n 

חג^ דורכגעלעבטען ם9ײוי9ג מלחמדגי

 נעםינן איהם םה אײנגמוד וחגאען קערס
,9י ^ בער9 איז םױט זייז מ  םארבונ

mנק9אוצי9װmנכתר־9P א םים tw  m 
איז ביחנרן. גונג
̂וג, הײננד?צן בײ  שסיאען עם װען ם

 היסםארישע .וױככדן&ו אזעאמ אם • זץ־
 צײם קײן ניט םיר הןובעז סירונגצז,9י

 im צו זיך צוצוקמןעז איגםערעס לײ\ און
 ווקרמעז. קואםורעאע די םח רניכםונג9ם

imnmiin, •^ ױתג  פױר האכען imn^ ט
איצמ, זײ רניכםען9ם םיר געכוים, זײ
 צוצוהױזען צײט קײן נים האמןן מיר און
j^m די םאראוםטען. דיזע צו זיך ^ip 

 9ז9 איז איצם, סיר כטען9טר9ב װערטה
 ווען אוהסוס־זאך. 9 םאר צײט ערנסםער

 צו צוקוקען נעהנטער אבער זיך זאלעז מיר
im אונז טוט בײערן, אין באוט־פאמיסונג 
 הוא• די םאר הארץ דאס וועה זוי9 אױך

צושטערונגעז. טודעלע
 און שעהנסטע די צו געהערט בײערן

דײטשלאנד. אין װינקעאער באריהמטעסטע
 אאנד םח געשיכטע קואטורעאער דער אין

 װאונ• אױבעךאז. דעם זי פארנעהםט
 םיט בײעח פוץ נאטור די איז דעךשעהן

 און ׳ בערג. און טײכען װעאדער, אייהרע
 אין געבענשט איז געגענד שעהנע דיעזע

הינזיכטען. אע9,
 צוריס יאהר הונדערט דרײ מיט נאך

 האנז שוסטער, נירענבץ^ער im האט
 וועאכע ליעדער, זײנע געשאפעז זאקס,

 דײסשער im איז עפאכע אן ען1ביא
 זײנעז ט1שטע בײערישע די .1טו91איטע

 טדט אר^ממטוי, ײעד1 מיט בארימםם
 װעגען .1ד^נקםעאע ישע19היסט ע1זײע

 im אוםחער, נאר זיך האט ניתנבעמ
 קיר־ 1נטישע9םעסם9•ר דעי פון 1ינדע1ג

 איז שםאדט די *אז אויסגעײיסט, כע,
 םינ• און ץ׳/1הא אן אויערן דײטשאאנד׳ס

 יעאישע91*ײ שענסטע די צו ט1געהע כעז
 קע■ ױנטע1געה ישע1בײע די שםעדט.

 זײ בײעח, איז םארדינסט אײן יא האבען
 פון קונסט im ורעגעז נם19געז ה^בען

 חיג־ 1דיעזע אין זײנען זײ אאנד. 1זײע
 אײ די פון יהםט1בא װעניגער גיט זיכם

הר־ טען16 םון 1צאגע1הע םאאיענישע  ̂י
jsvnvn סװסט־ 9 םען99נעש האבעז זײ 
 בא־ די צו !עחערס וועאכע טוזע^ום,

 ויסע1נ די אפא.1אײ אין יהמטעסטע1
 םוס־ 9 זשעניע ׳ן19ם ביאדען 1קינסטאע

i און מצז־. 9Cim סונסט די זיך געפינען 
9 oy^m9P9שטעדט, די אין מאא אע 

 זעאומס.1ם דײטמרע9ב חאבען װעאמ
i און 9Dim יהמטע19צ 9 חאט׳םינכען 

 שטאדט, שעהנע די עמיע.19לו9 הוגסט ־
 מחע־ קונסט אםy'ompp, 1^ קונסט די

 אין און ^סטאעה זיר צו ציהען אוס
 1א םאמומען מינכען האט הינױכט דיזעד

 צר זיך פאעגען א1 *ן.9פא אננעזעהענעם
 יהככד1בא אפעאישע1אײ י1 נוים?ומען

 ע־1?ואטו די זיך וס19 יג1עענ9ש הײטען,
 האם א1 ע.1אטמאספע גײסטיגע און אע

 יאה־ פאעגם דא איבסעז, געװאוינט ען1יאה
װ. ז. א. פשעבישעװםק/ ברענגען19פ רען

טע״ נעװען איז בײעח פאעטישען אין
 גע־ ip איז דא ׳1אײזנע ט1חו ען1יאה טיג

 אין iy איז ען1געבא העאד. אם9 פאלען
iyi 1יאה 52 מים גאליציען 1אזאאישע1פ 

 האט אפשטאמונג פראזאאישע י1 צורי?.
 א האבען צו ט1געשםע נים 1אבע איהם

 זשװעאאיסטישע זײן .1אדע פאעטישען
 עס־ אס9 אנגעםאנגען ער האט נמטיגקײם
 הא״ טי?אען19 זײנע יטי?ער.1? םעםישער

 נ-9ג אין מ?ײט9?ז1ויפםע9 געצויגען בען
 im צי ט1געהע •ראזע זײן .1נ9א צען

im 9 איז סטיל וײן ,1גצענצענדסמע ii9ii־ 
iy .im93 סםיליס־ במסםע די צו ם1געד.ע 

p גיט i9Cim איז עם לאנד. יז9 מען p 
 ־9p זשוײאליםםישע זײן װאם װאוגדער,

m y'i על־ איז גלענצענדע. א געגדען איז 
־ im געווען iy איז יאהר 23 םון םער  ת

 צײטומ״• נ?פורםער9״םר פון דאקטאר
im םעגלי־ אנגעזעתענסםער אוץ נרעססער 
 איו טארp9דm צײםוגג. 1דײםשע כעד
iy רא־י זײן צוליעב ,1יאה 5 געוחןן 

 אויםגעשרײ האם ער אנשויאונג דמןאלער
 האט ער וועלמן איז אלטיקעל, אן בעז

 ארטײ דיזען פאר װילהעלם׳ען, אמאקירם
 דאן נענמנגנים. איז געזעםען ער איז קעל

 סא־ im םון חמ־אהטאר דער iy וחנרם
 ״םארווערמם״ צײמוננ ציאליסטישער

מ האבעז אנשריאונגען זײגע  תײנםאל 1א
 אנ־ אםיציצלערי דער םים הארמאנרים ניט

 אונא•־ האלטען זיך םלעגט ער שױאונג.
r iim םאל־ נים םלעגם עד»סםאר,1 אלם 

 תאסיטע. עקזעמוםיװ מיז באשליסע די גען
 ?אםיטע. עקזעתוטיװ םון באשליםמ די

םלעגען פארטײ דער און אמזם צוױשען

V*:.'.׳י



 האט ער און ^טרײטיגקײטען, ארויסהוטצן
 ״םאר־ םין רעדאקציע די םאראאזען געםוזט

 רע- די צו באאאנגט האט ער װערטס״׳.
װיזיאניסטעז.

 װיםענ־ א געװען איז אײזנער קורט
 טעכד זײן אויו* קוקענדינ ניט שאםטס־מאן,

 אדער, םאעטישען זײן אויח און ■עראמענט
 בײ בײ זיצען םאייסיג ?ענען ער פאעגט

 װעאמו ביכער, געשאפען האט ער כער.
 םאיים. אױך נאר נאריקאפ, ניט םאדערן

 ער<עם וױיזט רײכס״, דעס ״ענדע זײן אין
 ענט־ דײטשאאנד׳ס צװישען צוזאמענהאנג

 רעװא־ פראנצייזישער דער און װיקאונג
 סאנ־ קינםטיגען דעם ער זעהט דא איציאן.
 גע־ איז בוך דאס דײטשאאנד. םון םאיקט

 צוריק. יאהר 12 געװארען.סיט שריבעז
 .װערטער די מיט װערס דאס ענדיגט ער

 װירט־ די אז צוױיםעא, חײז ניטא איז *עס
 עקאנאםי^ע און פאאיטישע שאםטאיכע,

 אין װאקסען דײטשאאנד םון מאכטסיטאען
 1אי סיטואציע זײז הונדערט. יאהר דיעזעץ

 איז מען װײא געשטיגען, ניט איז אייראפא
 סיס־ ״הערשער״ זײן פון באגײסטערט ליט

 דייט־ דאס אױך האט סיםטעם דאס טעם,
רןאאסענבאװאוסטזײן װעםעס םאאק, שע

װאקסעז׳׳. אײן אין האאט
 די םון ערשטע די געװען איז בײערן

 אראפ־ האט װעאכע פראוױגצען, דײטשע
 הער־ די םון יאך דעם זיך םון נעװארםען

 בײערן אין דינאסטיע הערשענדע די שער.
 דייטשיי אין עאטםטע די אבער געװען איז

 אײראםא, גאנץ אין םיעאײכט אאנד,
 אור־ די געװען אײגענטאיך איז דאס און

 יןאנטער־רעװאאוציאנערע די װאס זאכע,
 פיעא׳ אנגעפאנגען דא זיך האט באװעגונג

 באלד םראװינצען. אנדערע אין וױ פריהער
 אי,ז אױסגעבראכען האט מלחםה די װי

 איהר. געגען ארויסגעטראטען אייזנער
 איז םראלעטאריאט בײרי^ער דער װי אזוי

 ׳שטארק געװען ניט אן אנהױב םון באאד
 געהאט אײזנער האט *פאטריאטיש׳/

 דעד ־געווען איז עס וױ אנהעגגעח סעהר
איעבסנעכט׳ען. מיט פאא

 געװען אײזגער א׳יז צײט אעצטע די
 רעגירונג. עבערט־שײדעסאן דער נענען

 איהר געגען אםאזיציאנעא אויך איז ער
 גע־ ער האט קאםןי זײן ארויםגעטראטען.

 פרע־ דער אין עפענטאיך — אםען. םיהרט
 מא־ די פארדאמט אויך האט ער סע.

 אינטער־ אױם׳ן סאציאאיסטען יאריטעט
 אויך איז ער װאו קאננרעס, נאציאנאאען

ארױסגעטראטען. באאשעוױהעס די געגען
 אהן זײךאפטיסיסטיש. םוז םיהרער א

 קאמף, קײן םיהרען ניט ער ר,ען אפטימיזם
 קען חיגדעתיסע, אאע באזיעגען ניט יןען
 דערפאר האט ער מוט. קײן האבען ניט
 יטטאט־ װעט בײערן אין אז געגאויבט, ניט

 גע־ אבער האט ער רעװאאוציאן. א םינדעז
 םריהעארגעז ^עךונעם א אין ״אז גאױבט,

 דעסאקראםײ ווערעץ וועיט גאנצע די וולם
זירט״.

 אעצטער דער םאר איז אײזנער ר,ורט
 פערזאן פאפואערסטע די געװען צײט
 געװען איז ער גאנצער־יװעאט. דער אויח

 צאהארײכע זײנע םאאק. בײם באאיעבט
פאא. זײן פאראויסגעזאגט האבען געגנער

 לעכער־ איצט איז עס טױט. זײן ניט —
 אײזנער צי דעם,* װעגען רעדעז צו אץ־

 ניט. צי שטעאונג, זײן געפאלען׳פון װאאט
בײערן, אין רעװאאוציאן די אז איז, זיכער

 ניט גאך האט דײטיטאאנד, גאנץ אין װי
ײארט׳ אעצטע דאס געזאגט

חברה פרעהליכע א
= םערדאצקי יענטע י«י; י-------------״ = = = =

ק א ײ ר ט ר ם ע ד ל בי

ת - אבות זנו  דער אין סאציאל־״סט א י
משפחה.

 ׳טוין אאארײטניה אן איו אערנער מר.
 ארויםגעאר־ זיך האט ער יאהרען. פון

 דרעס־שאם, גרויסען גאנץ א האט בײט,
 ער האאט נאטיראיר און נעאד געמאכט

 אײנמאא ניט זיך. פיז שטארס גאנץ
 מא־ קאזין זײן םון אפאאכעז ער םאעגט

 ,,סאציאאיסטי־ אעצטענט םאר.דעם ׳ריס
געדאנקען. מע״

 ער םאעגט געדאנקען״, מיר טויג ״װאס
 און ניט דאם גיט גאעד יןײן ״אז טענה׳ן,

״ניט. אויר דזשאב הײן
 גע״ פאררעכענט איהם בײ איז מארים

 ױצאח. אא א טויגעניכטס, א אאס װארעז
 װײםם־מאכער דער נעהוטען איז אט נאר

 זײ־ ארבײמער אערנער׳ס מר. סטרײס.
 א • סטרײס. אין ארונטעמענאנגען נמץ

 און אריבעמענאגגען זײנמן װאכען צװײ
 צו געווען מטריח זיך האט אעתער םר.
 ער־ האט ער סאםיםע. סעטעאמענט דער

 אױפנעחמען איהם זאא מען אז װארטעט,
 נעכטיגער א רזצט ; גאסט. גוטען א אאם
אײן. איו ען שטעז בעאי־בתים ״טאג

 וחד ווצט װאס ̂״ון םעטאעז ״אנדערע
 זיד האט — ביזנעס?״ מײנע םון חןן

און אערנער. סר. זא)יגעז גענומען ̂טטארק

ײײרקע־ א איז געזעסען זײנעז מיר
 געװעןי איז עס ײיין. גאעזעא א בײ אער

 איםע־ א חבר, א פאר באנקעט שטיקעא א
 חבר א אז אפםאהרעז. דארױ װאס ראט

 װען װי םרעהאיכער מען איז אפ םאהרט
מען איז דערםאר און צוםאהרען קומס ער
. N גדטטח. םעהר זיר

מענשענס דעם םרעהאיך מאכט ״װײן
 איז *עזאננ און פסװן, דער זאגט הארץ׳/

 הביה בעא דער קעאער, אין םאראן אױך
 פאעטייטער בלאנדער הויכער א אאײז,

 און אינסטדומענט אן אויף ^טםיעאט סאז,
'פפיע־ פיאנא זינגער, םאראז איז דעם צו

 וחד ניט. אויך םעהאט םיעדעל א אוז לער «
 זאר־ צו גיט גאר זיך איז דריסע דאס נען

 ווײדקעאער א אין געהן װעט װער געז,
? פרױ אדער מײדעא באקאנטער א אהן

 פאר*־ זיך און געזעסעז מיר זײגעז
 געװען שוין איז הארץ דאס אז כראכט.

 און אויז גענוג צונג דער און םרעהאאך גוט
 גע־ זײנעז װיצעז מטר׳ע אוז טריםה אלע
 צע־ זיף מעז האט ארויסגעזאגט, װעז

 װאם געזעץ גרויאמע דאס װעגען רעדט
 די געטראנהעז. ׳טארםע אלע םארביט
 און באזארגט געװען זײנען טײא גרעסטע

 ניכטע־ אוםעטיגע אן םארגעיטטעאט זיר
 גע־ זיף םען האט גאכהעם צוקונםט. רע

יױבעצעז. נוכיעז
מא־ דער אויסגעהן^םון װעט װײן אז —

 צװײ איבעריגע די מיט זײז װעט װאס דע
־ ? געגעג׳טטענדע  געםאז םרעג א האט ־

 ביסעאע א איז ציניקער א זיטורנאאיסט, א
מענ^ט. ביטערער א

 ארויס װײבער רועאען נאכדעם גאײו —
 א געענטפערט יזאט — מאדע, דעד פ\ן

 האפ ^טװארצען א מיט מוזיקער־איטעראט
אנ־ װאגנער׳ס אטא מיט און האר

םרויען. װעגעז זיכטען
 דארןי װאס צו יאײן ניט זעה איןי — ־
 א געטראנקען: ׳טטאריןע האבעז מעז

 גע־ שטאוײןע מיט אעבעדיגער א טענש
 םרעה״ זײן העז באוט װארמעז אוז םיהאעז

 דער ד\רך ניט און אאײן זיד םוז אאר
 האט אזוי — װײז. םון היאף ?יגסטליכער

 װײבעאע פאעטישע ױנגיגהע א געזאגט
 חנ׳עװריג א מיט און אויגען ׳טװארצע מיט

 זי װי נאכדעם געזאגט עס האט זי פגים׳ל.
 עטליכע אויסגעטרונקעז געהאט האט

 ׳טפיאענדעען רויסעז דעם ון6 גאעזאאך
 געזע־ כמעט ̂טויז איז זי װעז אוז װײז
 באײכען א ׳טכן, איהר םון שויס אוים׳ז םעז

 אפ־ אאץ זיר האט װעאכער ױנגענמאז,
איז און װאנט דער צו איהר פון גערוקט

 ‘װײי ׳באאס אט און רויט אט נעזוארען
 דער געזעסען איז איהם אנטקעגען פונקט

 ^טארקער א הויכער, א מאז, םאעטעסא׳ם
• בײזער. א זעהר חענטיג אוז

אײך איד װעא װיאט איהר אױב —
 איך װעאכע שטעדט, צװײ םיז דערצעהאעז

 און ״נאסע״ א אײנע דורכגעםאהרעז, כיז
־ ״טרוסענע״. א אײנע  פאר- האט אזוי ־

 זיײ עס װי אזוי נאװעליסטין. א געאעגט
 מורא קײן איך האב עטאיכע, פאראז נעז

 װער טרעםען װעצען לעזער די אז ניט,
׳ איז. דאס

 געװען ממ&ב זיך װײאע א האבעז אאע
 װי אזוי נאר דערצעראעז, איהר לאזעז צו

 שױן זײנען ספר׳ע אח טריפה װיצעז אאע
 געװעז אםיאו איז עס אויסגעזאגס, נעײעז
 קײן קײנער נאף האט אהײם נאר ׳עפעט,

 צו םיקאנטער װאס געהז, צו געהאט חשס
 זי מיר האבעז געװעז, ניט איז דערװארטעז

דערצעהאען. נעלאזט
 האב יארה נױ צו וועג מייז אויף —

 ניאגרא־פאאם איז אפגע^טעאט מיד איןי
 אין װאםער־פאא ״שעהנסטען דעם זעוזן צו

 איכטיגע שענע א איז דאס װעאט/ דער
 אײנוואוי־ טויזענד םוםציג מיט שטאדט

 און ארבײמער מיט פאברייןעז, מיט נער״
 מיטעא־האאס מיאיאנערען, בתים, בעצי

 א םיט האאסעז דרײ םאאה, ארעמען און
שפראכען, סך א אוז נאציאנאאיטעטעז םר

 א און הײזער פיקטשור טואדױננ עטאיכע
געשעפ״ ארעםערע און רײכערע שענע סף

טעז.
 זיך עם.װארפס װאם שעהנסטע דאפ

 און האםעאען די זײנען אויגעז די איז
 אײנ־ זײנען האםעאעז די -עסטאוראנעז,

 אין און באעטער גרינע אין געםאאכםעז
 םאר׳ן פאעצער גראזיגע גריגע באומעז.

קאײנע װי אויס זעהען אאביס די און הויז
 די םון םענסםער די איז אראנזשערײעז.
אזעא־ אויסגעשםעאט זײנען רעססאוראנען

 איהר אויב אז געריכטען, רײצענדע כע
 םארדריסען אײך םוז טאש אין געאד האט
 םארדיײ צװײ קײן גיט האט איהר װאס

 אײנעם... אנשטאט אפאראטעז . אונגס
 שטעדט, אמעריהאנער די שוין זײגען אזוי

 איז קירכעךדעכער גאילדענע אנשטאט
װאס סטאםוען שענע און יןונסט־טורעמס

 אײרא־ אין װי נשמה די דערװעחעז זאא
 פראקםײ די אפעאירט שטעדט, פעאישע

 מא* צום און רוה דער צו אמערייוא שע
. נען...

 אין טעג פאר א פארזאמט חאב איר
 םאב־ די באזוכט האב שטעדטעא. יענעם
 אינס־ א געװעז װאאט איך װי םונקט ריקעז

 גע־ האב איױ ? װאם צו פרעגט פעקטאר,
 סיאיאגערעה די םון װאוינונגען די זעהן

 דער װאו קװארטאאען שענע רוהיגע, די
גא־ הרומע די און װאוינט, מיטעא־קאאס

 װאוינט עס װאו הײזער אאטע די מיט סען
םאלק. ארעמע דאס

 דער־ גאיהאיכערװײזע זיר ער האט דא אט
מארים. האזין זײז אז מאנט

 גענומען אערנער מר. האט ״סטײטש׳/ •
 קא־ סטײוועסאנט אין שערין* צום טעגה׳ז

 סעט־ ניט מען זאא מיר ״מיט האא, םינא
 װארטען? דארםמן זאל איו באאד, אען

 אי־ אזא איז םאריס ?אזין װעמעם איך,
 גאגצער א סאציאאיסט, בערגעגעבענער

 אויוי איך פארמײ? דער אין הנאסמר
p צום גאײד u p*.

 זוכען געאאםען אערנער מר. איז שנעא
 דער אץ סאציאאיסט דעם צו אבות זכות

םשםחה.

 הערבסט. אנהויב אין געװען איז עם
נאטור גאנצע די טעג. איכטיגע ונארימע

 העאער א מיט הימעא באויער א און מער
 די באטראכט האב איןי נןאם. איבער׳ז זון

 טען װאס װאסער״פאא םונ׳ם זײטען אאע
האט ער אז גוזםא, א איהם װעגען זאנט

 װיםיעא זיך pk װאסער םיעא אזוי ניט
 צו איהם אויםגענוצט שוין האט מעז טינט

אין שעה׳ן געזעסעז בין .איך באשרײבען
 אפװאונדערען געקעגט ניט זיר און פארה

 נא־ אסענדיגער דער םון שענקײט די םון
 באמערקט איד האב ארט אײן אין טור.

 באעטער וועמעס בויסער אכט םוז גרוםע א
 די. ״נעא גאנצען אין געײעז שויז זײנען ־עס
ײ1געשײגטאר זײ אויף האט זון  האבען ז

 םיז אידשמ׳יערט אנגעטאז אויסגעזעהז
האב איך גאאד. אויטערען קאארעז

 אויסגערופען, האב איף װי געשפירט ניט
 אנגע־ מיר האט באגאײטער םײן !אך

די אוי(י אננעװיזעז איה^ האב איך הויןט^
 מענשען װען :געזאגט און בוימער גרופע

 PK זונענ־איכט םיעא אזוי געהאט װאיצטעז
 גע־ ניט אסיען זײער װעאט אעבעז, זײער

 ענטםער אאס גרױ. אוז אומעטיג אזוי װעץ
 און קאפ שענעם זײז געטאז װיג א ער האט

איך םײנעם. צו געבראכט נעהנטער איהם
 ;זונענשטראה^עז די דערםידאט האב

עניה צום שייך ניט איז דאם אבער
גע־ מיר האבעז טאג דריטעז אויפ׳ן

געדונגען מיר'האבעז אפםאהרען. זאאט
 ער אוז םיהרער א אוז אויטאםאביא אן

 .א־1 מיר שטאדט. די געװיזען אונז האט
 םעאדער^ גרינע םארבײ געטראנען זיך בען

 אײניגע פארבײ זין, דער םון באנאסען
 כישוף די װי אויס זעהען װאס פאי^אצען
 םארבײ צויבער־מעשױת, די אין שאעםער
 היאצער־ פראסטע שטעהז עס װאו םארמס

 אזעלכע אוז מענשעז די םאר הײזער נע
 האבען מיר םערד. און היה םאר שטאאעז

 ,געװען וויז װאם טאא איז ארײננעחוקט
 באומען מיט אויםגעצירט גאנצעז איז

און גראז זאםטינען גרינעם און בוימער
 ארויס־ האבעז שענהײט נאטור די צװישעז

 װע־ גרויםע מיט הײזער װײסע געלויכטען
 אאע מיט םענסטער ברײטע מיט ראנדאס

 גרױ א איז דארט באהװעוזםאיכקײט.
 װאו הײזער, זומער םרױואט םע
 ריײ גאר די מיטעא־האאס, די װאוינעז עס
 ארער ימים איבער זומער זיך טראגעז כע

האבען שםעטער בערג. הויכע גאנץ אויף
 דעם באטראכט ״מאא אעצטעז צום םיר,

 דאס װי געזעהן האבעז םיר װאםערםאא.
נעצא־ און געװארםען זיך האט װאםער

 בויגען םיז קאאירעז אאעראײ אין פעאט
 םאאט דאס וואו דארט און ױן. דער אהעגען

װי אוים זעהט און בויגען רונדען א איז
זײ־ ערד דער איז םיעוי אוז םאדהאײע. א

נעזעהן און אנקוקןז, דאם געװען םיר נען
 םארביסען שטיא, קאבט װאסער דאם װי

 םאיהעז ברעגעז די ארום אײבע. אוז
 נעםעהאען איז זײ װאס טויבעז, װײסע

װאו. און געסטעז זײערע דארט מאכען צו
טאן קוק א אויגעז דיי אויױ הױבם מעז אז

1919 סעז14 דעם פרײםאג,
קוקם ערז־, חנר םון אויבערפאאך דער צו

ך אוים א היםעא. חגר וױ װײםער נ
 —!זײמ הענעחנר צו םאהרעז םיר—

 םיהרער. דער געותן מודיע שםעטער האט
 נײע די באטראכטען צו םיך נרײט איד

 נרוישע א איד װײטעז^עה םוז שםאדט,
 װאס שטח מורא׳דיגען א אוימ געבײדע

 גע־ די װעאט. שטיס א וױ אויס זעהט
 מיט און שסײנער וױיםע םון איז בײדע
 וױיסע די אין םענםמער םך א א׳סר,
 זײ־ םענסטער די םון שויבען די ווענט.

 םון זון. דער םון אנגעצונדען אאע נעז
 טא־ איז דאס אז םיר, זיך דוכט װײטצן,
 דער־ אעגענדע די װאם פאאאץ מארא׳ם
 װערען נאכט אאע אז ״איד.ם וועגעז צעהאט
 ארגיעס װיאדטטע די געפראוועט דארט

 4ארי ארײז קומעז װאס מענשעז די אז ״און
 גאנצען זײער נאכם דער תרך אויס אעבעז
 טויט. זיי זײנעז מארגען מיט׳ן אין אעבען

 :אכט די אז הויבט איצט אז װײס^ איר
 םרעהאײ דעם זעהט םאנסאזיע מײז און
טאנץ. ײיאדעז םאר׳ז זיר גרײטעז כען

 דעם צו ?ומעז מיר נעהנטער װאס
 װערט אומעטיגער אה שווערער אאץ הויז,
 טויט־ א זיר טראגט עס הארץ, דאס מיר

זיי• דען, איז װאס דארט. םיז שטיאקײט
 אויסגע־ אינעװעניג מענשעז די שויז נעז

טויט? אאעס שויז איז אעבט?
 האמעא גרעסטער דער איז דאם —

 נע־ פארםאכט יאהר אעצטעז איז װאס
 אין אײגגעםיהרט האט מעז װײא װארעז.

 װעקט אזוי ־־־ פראהיבישאז. שטאדט דער
 גלײכ־ פיהרער׳ס דעם חאום מײז םון מיר

קוא. ניאטיגער
 איז כישוף רער נאהנט. יןומעז מיר

זעהט געבײדע ךי צורוגען. אינגאנצען
 גע־ א םון שאאס חרוב׳דיגער א װי אוים

 םארמאכטע * די און קעניג, פאלענעם
 געמיט. דעם אומעטיג םאמגז םענסטער

 היץ ניטא איז עם װאו שטארט די
שױן מיר האט געטראנקעז, שטארקע

 טאקע איז עם אינטערעסירט, ניט סעהר
 דאס רײצען זאל עם װאס געװען ניט

 די געשעםטעז, שענע חײז ניט אויג.
 די און צוגעמאכטע .האטעאעז םעהרסטע

 און פארשלאםענע אומעטיגע, מענשען
אפגעאאזטע.

 װען אפגעאטעמט, םרײער האב איד
 יאר־ נױ אויף צורית געקומעז זײנעז מיר
 אויףי געטאן קוח א האב איך זײט, ?ער

 בײדע די אז געטראכם, און זײטען בײדע
 װאסער־פאל װאוגדערבארעז בײם שטעדט
רױ און װענדען עדות, שטומע װי שטעהן

 איהם װילען און מענש דעם זיר צו פעז
 גע־ דאס אײנארדנעז זאל ער אז װארענעז

װײן.... ביסעלע דאס מכח עץ
דערלאנגעז, צו געגאנגעז, איז ער ״אוז

האט םלאשקע,״ דער םון משקה ביסעלע א
 געהײסען און פאעט ױנגער א צעזונגעז זיױ

 װײן. נאד זזשמן, זײן. אוי\י דערצאנגעז.
 זײ• הערצער די און געטרונקעז האט מעז
 נאכדעם געװארען♦ םרעהלאר װידער נעז

 נע־ דערצעהלערין דער בײ אײנער האט
:םאנט

 פאר א מכח עפעס איז װאם ־־־־־אוז
 ' ? שטעדטעל דעם םון מענשעז אעבעדיגע

 רער־ און גע^אן שמײכעא א האט זי
:צעהאט
םאר־ דארט אױך זײנעז מעסמעז —

 דעם געװען־טאקע איז דאס װארט, ׳האן
 איןי אפםאהרען. ■ םאר׳ן אגענד זעאביגעז

 אויםגעשפרא־ !נינען באגאײםער מײן איז
 צײט גאנצע די קאםמאפאציטעז, כענע

מד ניט אידישקײט װעגען מיר האבעז
 בײדען אונז האט פאוצאונג און האערט.

 עם הארץ. א׳ץ בײנקעניש א געטאז נאג א
 פנים, אירי^עז א זעהן םארװאאט זיר האט

ספע־ קײן הרל• אידיש א עפעס הערען
יענעם אח איז געטא אידישע ציעאע

 געאאזט זיר מיר האבעז ניטא, שטעדטעא
צײט א רעסטאוראן. אידישען א זוכען
 געזוכט געבאאנזשעט, מיר האבעז אאנג

 גע״ צו אזא געװעז מיאש כמעט זיר אוז
 עאעקכד םון היאח דער דורך ״דא או# םונעז.

שינד א אויןי אויבען מיר דערזעהען ריה,
 זיןי האבען מיר כשר. װארט זיסעז דעם

 געאאזען זיך און יןינדער, װי דערםרעהט,
 דע־ נעװעהנאיכער א ארײן. סטאר 1אי

 דרײ טטאר. רעסאאוראן און איסאטעסען
 םיוזרען הינטערגרונד אין ארויףי טרעםאאך

 טראגט עם װאנעז םיז צימערעז די צו צו
 אידישע שמעקענדיגע םון ריח דער זיר

 דער שטעהט האנטאר הינטער׳ז םאכאים.
 אין איד כייטעא־יאהריגער א הביו^ בעא

 גע־ די פארקױםט און שירץ וױיסעז א
 די ארום םאײשען, אה םישעז רײכערטע

 א ארום געהט מישאעןי מארמארנע םינןי
 גע־ פאר ארדערס די נעדזטט אוז וױיטער
מאאצײמעז. קאכטע

 צו־ א געװען אטעם אונזער איז צו ,
 געאאכט און גערעדט וױיא םרעהאיכער,

אין געהאאםען האבעז מיר ניט, סיר האבען
די אויף אויבער־מאנטצעז די אײנארדנען

 דעם אין איז װאכען 4 אעצםמ די םאר
קאם־ 215 צו געײארעז אטענדעט אםים

 סאנ חום ביז איז וואס ארבײם, שנדין
n נעקססזג זײ און געורארעז געסמםעלם v 

 פאײ א םיס װערען געםעטערם זאל ביים
מביאן, דער םוז םרזוםמר
*an סם^ rauoa 116 אינגאר. בײ

ttfwa »צײז ארבײנמר די מןן a B אײ־ 
 *an סיו m ניאי^ צו גארמענםס ניגע
 העכע־ a םים איבערנעסעטעלם dp בען

% םענם. 16 אוז 10 םיז רונג
 *nano 366 צעוױן, און עדעאםאן בײ

 mam ארביינמר די האנעז עװ^ ם«רד
ל די נארם ני ו י . m an v o jr a  m 
 *an באדי. a םענם 95 נעםעםעאם דארם

 נקסעםעאם אהכעים ד אויף אונז זײ בעז
 וועל־ גארמענם נאנצען « םענם 90 םאר
 גאד נעהאם באדי דער אחדץ האס כער
ד ךײ ארבױנג סעגם 30—40 אײזי  מ
 אויסזאגען. געםוזם אלײן אבער אונז בעך
 אינעדגעםעםעלם ארבײם די האבעז מיר
 טענם 15 אוז 20,30 פון העכמחנג א םיט
 דעם איז האבען מיר גארםענם. א אויןי

 פחד 2 רמאינםםײםעם אויר שאפ זעאנזמ
 אנשםאם וואך םון ארבײטען צו סערם

 פרײז העמרזנז םיעל א מים שטיק, םון
איז. םרעסער'םקייל רעגואער דער וױ

ךי םאאנעגדע די אין הא־ שעפער ד
 שװיריגקײט פיעא זעהר געהאם מיר בען
 םיר און שםיק םון פרײזען די סעטאעז אין

 םירםצס זײ מים געקומען ענדאיך זײנען
 ארבײםעד די אז פארשמעגדגיס, א צו

 פאל־ די אויף וואך םון ארבײנתן זאלען
:אטײםענםס גענדע

 אז — עװ. ״פימקין 1623 שײדער,
 וױי־ מים וואכען 12 אויױ אגריפחןנם

וואך. א דאלאר 46 ביז 36 םון דזשעם
 אז ־־־ עװ. מהאםםארד 67 הערעז.
ודי־ םים וואכען 11 אויןי אגוײמעגם

o רעדאקםאר jn אען  ױ צו
■kMAAAlA M A  AAAAדעזער ױ און. װאלפסאן. ל. ^ פון

 קענעז וועאכע קאנטראלס, און פאײנםס
 אל־ 152 :םאלנמ וױ ווערען אײגגעטײלמ

 קאםפלײנטס 26 אונםערזוכונגען, נעמײנע
 בא־ בעררעז זײנען אייט ױניאן נאז װאו

 אוז סעטאען פרײזעז װעגען 22 ש^פטיגם,
סאחשידענעס. 151 אח איבערםעטצעז

 און הלאוסס* בײ ביזי יעצס איז עם
 —אונמרװאו דיעזער דורך 1אי נאטירליד

 בעאײ איז םאנגעל א אויױ ביזי טעטער
 עס אפרײםארס, םעהלעז עס םלאכות.
 פחד םעהלעז עס םינישערס, םעהאעז
 גיםא. איז עס םעהאט, עס בקיצור. סערס,
 עצה. אז זיד גיבעז באסעס אונזערע אבער
 אגדערע &יז t אפרײטארס מעז קריגט

 םלאכות, הםינים כא פוז םײדלאך טרײרם,
 ,קלאוקמאכער. פאר זײ מאכט מעז און
 אונז םאר אז זיך, םארשטעהט עס אוז

 ארײנ־ :זאר אײן טאז צו איבער באײבט
 אונזער איז צוגעקומענע דיעזע נעהממז

 ױניאך פאר מאכען זײ ה. ד. משפחה,
 גע־ טאקע פיר האבעז דערםאר און אײט,
 אז קאםםאײנםס, 26 מאגאט דעם האט
 אין כאמעפםיגט זיינעז אײט ױניאן ניט

 יןאפד אאע דימזמ שעםער. פארשיעדענע
 און געװארעז אונטערזוכם זײגען םאײנטס

 גע־ ארײנגענומעז זײנען באטרעםענדע די
׳ ױניאן. דער איז 4װארע

 גױ א זיד דאכט איז עס כאטש און
 איבע• ווערען #רבײטער און סיזאז טער
קאאויד נאר דאך זיד געזוכט, ראא

 קלוגע זיצען
 . םיניםטארען,

 װאזענע^ םענשען
 יאהרען. די אין

 מראכטען, זיצען,
 קיעהרען׳ זײ און
 אוםנליק אן װי
' !פארוועהרען• צו

 לעצםענש זיך האט
 כשוף, דורך װי
 לאנד אין דא
 באוױזען, גײסט א

 םטראשעם װעלכער
 פארניכטונג םים

 גאלד־םאגנאטען,
בערזעו־ריעזעו•

 אויןן זיך הויבט
 גרױ־צאהארטער א

 זאגט ער און
 :קאלעגען די צו
 געםאהר די

 נײע, א גאר איז
 זוכען טען דאר,ה
וועגען. נײע
 םרעםדע אלע

תיכ־ םען דארף

O .איבערגזנגןנבען יא זאל — אלםערםאז 
 םים געגרינחג® agn ר. *. 615 בד. אז וחניזמ,

על ביידע *ון צושסיסדנג דער ^ ײ ק ױ ד  קןך ע
 יע• וחנ^כע *ין ״ילע. םתיקאלישזנ א םיםעם

 אם ווייסלערגען ?יד וויל רואס וייינער, חנר
w די r y קונסבג «n ער ארײמוקוםען. *ריי 

דירעק־ ביים רעדזשיםםרירען נאר זיד דארןי
אלפמגרמן. נייפען םר. םאר

» •

 זעחר א געוויס *יז קאך־קוגסם ד♦—אאוד
f jny זאגאי געתן ימנלעז םיר ני«ליכל. ■ון 

 די *יז וי אז באחוייפען, ווון ווײם, אזרי
 קזך םעג#ען םייסם! די »ון ניצליכפםע. סאכדנ

מן וויזור גען א  דודכ• האבענדיג #איעיש אי׳י
 •אל דער פיז דאס װי *?אמסי?, 1קײ געםאכם

 כ^וד־ װי *וועסםער, פנדערע *יחרע אלע ןוים
ק ו?ריכ?נ רערײ, מן יאד ׳ ײ *ז פון םווי לוי  ג

מיג״ א קזנןן זאיען םיר אז ניפ, סיר
י ו ר מ ם ן ל  קאך־ ייזראן קונסש װיבשיגע מ

 די געעינזנן וועש פיהר ײעלכע *ין ביכעי״
 ,ד פאכען *ו ®זרי װי עצות, מור*יחננפפזע

^נידענע  *דנו שםלקען וועלכע סאכלינ^ *
 ״:ים װײסען מיר רוייל בעסער, דאס אשםםאל

ײ וואס שון ווון ווי ,געםאבש. וײגען ו
שרײ• די איבער גיש צאחלען םיר ניין,—$

 קײנעי האנמז נוואלדיגזג.כופען. קײן בער
 *ום״ ״גערעבשיגקייש״״ די ®»ר גי® *רײנם

 איג״ די *רן י וײ ואלען אפרוואס *רן ?יסע
 זי גארניגג עס שארלאגגש אלײן םערגעעאנעל

vm אירדי פאר ביזנעס סינעשינג די דאך 
 הא״ אליין וי זאל ווארום שו םיםגליצרער, רזג

 ? סוועםערין א ייערען צז וואונע כען
 דער נאר געלם, דאס ניש *יז ז*ך חוי•® די

איו ער *ו גןףשמא̂ר איז ער «ו לעזןףנפא^

 מאגכע אין ארבײטעז װעאכע מאכער,
 םאר־ קאײנע אעכעראיר אויךי שעפער

 צו אויס אונז סוכיט עס און דיענסטעז
 גיאכם מעז װאו שעפער, םיעאע סטאפעז

ארבײט. אונגעסעטעאטע
צואיעב געדארםט מיר האכעז אזױ  םו קוואלישי, בעסשער דער *ון vm ער t*ננאדמרײבען לאנד

צו איו װאם א׳  כדי יע. רחיגען רײיצז י
 באצאחלש םעות קײן מאכען גיפ זאלש איהד

 יףאפעשיאנעלע זאגענאנשע די נאר קדיגען
מן פון לעבען » פאכען רואס פװ־ײבער, ײ ר  ״«

 פארעי• די ®ון ארםיקלען די אנבעםרעשם װאס
 װירקליד זיינען די בעאגזשע, ױניאן דענע

 חלכ* דער פון זײנען זײ חאכדס םחנוו^ •רײע
 אלס ציישו:^ די פאר סײ װיכפזיגקײם סשער

*ױגאניזאציאכען. די ®אר סײ ארן אזעלכזג.
 עס לוים—קאפוקסאכער. דערזעאבער

 קליגער אײך עוין סיר וועלען אויס׳ «עחש
ש ווי גןאכען. נים  איינער: געזאגש עס ^

 ניש אלײן גאש אשי{ו קען גארי^קײם גןנגזנן
י ן.עהעלש  געחערלן מיר אויך װייל יאד, גו

 נאד *דונירען םיר ייעלען חכםים׳ די ®ו נים
 £אר ארבײש וואס ארבײםער, יעדער אםאל.

v ,ארבײשען צו גאםירליכערװייזע, זוכבג באם 
 װאש *ארדינען און אמונדען ?יייכרע דואס

 איז גע£יחל נאשירליכען דעם אויף מעחר.
 דאס מרײד־ירנין^יזם. גאגזער דער געגרינדעם

 ארבײשעײ גאגזען דעם «ון יסוד דער איז
 רעבש, אזא בארבער א האש פאלגליך קאמין*.

 ארביישען יועלען «י קלאוקכמכער, דער ײי
מרע ^יר אם  א וואס קריגען ארן אסיגדען וו

 קזנו סען װי ױגתש״ און װײדדי. גרעסערען
 דער־ עג^איםש קלאדקםאנזך• דעם אגרושען גים
 פאר באצאהלש םעחר קריגען װיל ער װאס פאר

 םרז גארםעבש דער וראס *וליעב גארםעג®, א
 בא״ גיש אויך קען אזוי נױיערער, קאסםען
 עגאאיסש, אלס בארבער דער ויערען םראכם

 העיר-קאש * ײזנם פאדערונג ויין *וליעג ווײל
ײז.1 אין ״םײגען םוזען  קראי איז דאס י

ען קלערזני פ עם םיר מג  אויב און פאכען. ני
 מיר קענען ניש, אלץ גאך עס ®אר^שעחם איחר

 ײ6ל דער וועלכע ,tjtkw די ימנליען. גים
 ביײ *י *רית, דער אין צו ארבײםען, זאל בער

 ב*םשי- «ו איחם £אר אייד איז דאס נאכ:^
ם *ז אםיז׳ן, דער אין מימש איחר ם*ן.  איו /
ל6י בעקער, דער אז אווי, נם8רז םאקי

רוײל נאבש, א ארבײש דער בײ אמזעחן
מ שריאוע א דוקא רוילם איתר ל  ברער- *ר בי

 די קומם נס פז זין/ דאכפ אונז פעסם?
 אויד דעם אין דארןי בזמער דזך* ווען ונײפ^

ד איז אי*ש דלוד אסיקעל § זזאבען  ג?ך ז
 ידל® איז ״פרײ זײן ויעמ ער יוען צווארגגזמ.

 בןך ר/גש. איז אפבאך דעם אויף אייגגזנחן ער
^לן ם״זלן איח• וועפ 4גיפ םער  כייקע. א ׳
מיש זעלבע דאס געבאקען ורערש װאם

אנדכיע אלע און ןמםארען
ײנפ איחר אז םילז^—וױינער. ה.  ביש ז
 חאש יוניאן, קויעוי אין מיםינג *רם גוחנן
ם געװים איחד  ארגוםענ• די ווערען געקעגש ני

 געויארען אנגעגעבען דארם ?יינןנן וואם סזען
מן ײ^ גע  .גלרעכשינ• די אבער אמידארב
^נם קײפ״  זיעג• ברודער און ייע דאך איחר לי
 איחר האש ■ראגע דער איבער פרשיקלזװ םאן׳ם

 וױיםפ איחר »ז joy קוסש ווי ®ו געלײעעג יע
 אין ווארמ כםעם איבער זאגש איחר דאס ניפג

 !יי• חנר ײױ געיוזנז איז ײאס jofm ווארם
פ גאנץ בייע^ אײער איו זאסס& שונג?  גו

 צו P? קײן גים חאש עס אבער אגגןףאריבען.
אנ| יײגס סאל •לע *ײפײמ יער V דרוקצז

 שעפער; םאאגענדע די סטאפמז םרײזעז
 סם. קריםטאםער 105 גאאדשטײז,

 עװ. פיטקיז 1623 .שנײדער,
 עװ. מארסס׳ סם. 1610 ,עבסעא,
 סנס אסבאח 116 האםפ., קא. עאעיד

 עו^ איבערטי <52 האוזאן, ד.
 עוג ראקאװײ 767 זאסאאװער,

 סט. װאטקין 7 עםשטייז,
 עװ. גאענמאר 18 װיענעה

 עװ. ראקאװײ 767 שײנערמאז,
 טהאטםארד 183 שעןי. און עםטראאאי

עווענױ.
 עוג קריםטאםער 315 שואטץ,

 עװ. קריסטאפער 59 הערבסט,
 םט. אםבארן 257 ברא., קאנטראוױץ
אס־ 257 טשיײןיה, און ראזענבערג

 עכטע, דיי נאר
 בירגער גומע^
 םעגען זאלען

םארבלײבען. דא
 צװײטער א און

 ׳איהם, אוגטערשטיצט
 קענמניס זײן לויבט

 וױםעןץ זײן און
 < זאל םען זאגט
ל, פאר ^  יאהרען פײנף פ

 לאגד אונזער
שליעסען. םרעםדע פאר

 קעפ זיצען
 דיםקוטירע^ און

<עס  שױן הויבמ בי
 ״ טאגען׳ צו אן

קענעז זײ און
 באגרײפען ניט
 גײסט דער אז

מאגען.. — פשוט הײסט
 קינד א אז
 מאגענס פוםטע פון
 דער־שרעקענם־גײםם איז
 גוטער... ניט

 ריעגעל און שלאס
 העלפען^ ניט װעט

 נאר קען העלםען
םוטער!... מיט ברױט

 ססרימן סורצעז » נאך פרײז. סעםעאםעז
 סעגױריםי. » אײגגעאעגם םירסע די האם

 און פרײז דעם באצאהאען וועאעז זײ אז
 דער צו צוריקגעגאנגעז זײגען אײםע די

ארבײם.
 גאענםאר 18 איןין, און גפאדשמײן

 םאר־ םיר האבען ש#פ דיעזעז — עװ.
 קארפארײשאד » איז עם אז דעכםיגט.

 געווןר ערקאעהרם איז שאפ דער שאפ.
 איינ־ האס םירםע \ײ ססזײילן״ביז איז חןן

 בא־ וועם זי אז םעקױריםי. א געאעגם
 גא־ די און ױניאדאײם גאר שעםםיגען
פאאץ. דעם םאראאזען האבען שואדיגטע

 איבערםי 156 גױונער. און הערמאן
 נים אעצםענם איז שאפ דיעזער — עװ.

 ןונ׳ם קאגםראא םואער דער אונטער געוועז
 מד געםיהרם האבען ארבײמער די אםים,
 דעם אהן באס מים׳ן דיפאאמאםיע הײמע
 אעצםעגם אבער ױניאז. דער םוז װיסען

 אזוי דיפצאםאםיע געחײמע די זײ איז
 וײ »ז הארצעו. צום אפנים דערגאנגעז

 דיפאאכמד *פענער םים געקוםען זײגעז
 ומד ענםדעקם און ױגיאן, דער צו טיע
 שאפ דער געהײמניסזג םד א זײ בעז
 וועאעז םיר און סטרײק איז יעצס איז
 מיינם םירםע די אז םארזיכערעז, גום זיר

יוניאד םאאקאסענעם א האבעז צו באםת

 סט. 1616 *אסס, איז פײגענבוים
. עװ מאוײןס
 װאו שעפער, דיעזע םוז מאנכע איז

 איבערסעט־ צו אויסגעסומען אונז איז עס
 גאנץ צױ געקומעז איז פרײזעז, די אעז

 בײשםיעא. צום אזוי, טראבעאס. ערנסטע
 מאסם, אוז םײגענבוים בײ מיר האבעז
 די עראויבט ניט עװ״ מארקס סט. 1616

 מיר.האבען ביז ארבײטען צו םינישערם
 זײ םאר און פרײזעז די איבערגעסעטעאט

 15 און 10 םון העכערונג א געקראגען
% - גארמענט. א אויוי סענט

עווענמ, אאאכאמא 309 סטײז, בײ
 ביאיכ זעהר האט םרײדיןאמיטע די װאו

 עס מיר האבעז פרײזעה די אפגעסעטעאט
 גע־ האבעז םיר און איבערםעטאעז געמוזט
 םענם 15 אוז 10םון. רײז פאעט א הראגעז

יעחנר אױף םינישעז אוז אםרײטעז םאר

 מאא עטאימג שויז האט עם װי םאוצאונג,
אויןי קוקט מײדעאע דאס םאסירט.

 א מיט און אויגעז אומעטיגע מיט מיר
 טיר בײ אויס זי םרעגט קוא בײנקענדיגען

 װאוהיז יארק נױ װעגעז אײנצעאדזײמען
 פאפא ״װײא שטארק, אזוי זי ציהט עס
דארט." איז

 מראכט דארט/ איז פאפא װײא ״יא,
 אבער שםעטער איצט, איז דאס איף/

דײנע אםשערען וועאען וועסטו
 א אין םאראיעבען זיך וחןםט האר, שענע

 מיט עעהז אנהױבען וועםט אוז פאעט
 וױקי״• טרינחעז װײךקעאער אין איהם
 געשא־ מיט םײדעאע ױנגענהע א
 PD זײמ דער ביי האר רענע
 דער־ דער אױף געטאן קוק א האט פאעט

 באאיידיגמן, מװאאט זיך און צעהאערין
 גע־ םרעהאיך האט װאס אבער ײײז דער

 דער־ נים האט הארץ, אאעםמנס מאכמ
 שמײכעא א האט זי כעס, ?ײן צו אאזט

איהר. נאד אאע פור און געטאן
 4וױי נאך געארדערט האט עמיצער

 צװישעז געשטיגען האם םרעהאיכסײט רי
dv ררען צזגאנגען ויך זײנען םיר און אונז

טאנ. דערי געגרויעט האמשױן

 א איז װי אזוי פאוצאונג, אוז חײנגערס,
 און אום זיןי מיר קוהעז געשיכטע. צויבער

 ארײ אאע אויף םרויען דרײ דערזעהען מיר
 טרעפעא אונטערשטען אוים׳ן טרעפאעך.

 צוועאןז, יאהר א םון םײדעאע א שטעהט
 דדיי־ יאהר א םון םרוי א צװײטעז, אוים׳ן

םרוי א דריטען, אױם׳ן ;מאמע איהר ״סיג
 באבע. איהר םערציג, און אכט יאהר א םוז

 מיט םרויעז געזונטע שענע דורות, דרײ
 אױ מיט און פנים איז םארב ראזאווען א

אױגען. שװארצע מעטיגע
 דרײ די זײנען שפעטער םינוט צעהז

 די טישעא. אונזער ביי געזעסעז םחיעז
 אעבען, איהר םון דערצעהאט האט עאטערע

 געהאם, חתונח זי האט יאהר זעכצעהז צו
 ניט קינדער די אויף הלואי״ געטראפען,

מיט הוקען אויגען איהחנ און ערגער,
 הינ־ שטמהט װאם מאן צום איעבשאםט

דערצעהאט אינגערע די קאונטאד. טער׳ז
 געהאט חתונה אױד ד.אט זי זיד, םרן אויד

 שע־ א איז םאז איהר יאהר. זעכצעהן צו
 זײ אבער אײדעאער, א און גומער נער,

םיט״נױ ביזגעס דורך פארבונדען זיינעז
ג וױ דארם מעחר איז ער און יארק, \  אי
דער צו בענקעניש םיט dpip זי חנרהײם. ;

קוםעז ער וועט אםשר װארט. אוז סיר

 איז צײם אונזער פון םײא גרויסער א
 5 דעם קאאעקםעז כױס׳ז םארנומעז יעצט

 איז אםענדםעגם. ־ םםרייק דאאארדיגעז
 דער אז באריכםעז. מיר ?ענעז פרײד םיט

 צם אזנבעדיג* גאגץ צו געהם סאאצקשאן
 גצ־ דארם און דא אז זיך. םארשםעהם

 כױינם, וועאכער חכם, א נאך זיך םיגם
ױגיע״ אאנארעז וחנט ער אז  גים ארז די..

 אזעאכע אבער םעקס. דעם באצאהאעז
 תרכשנים אין ורעניג זעדזר m זײגעז

 זעהר אסעססענם דעם עואם דער צאהאם
 אנ־ םאנםאג אעצםעז האכעז מיר גערן.

 קאאעק- צו אסעסםענמ דיעחז געםאנגעז
 םארעםעגםאײ יעצם קענען כױר אוז ממן
 בא־י פוא םון איםםע םאאגענחנ די כעז

 דיםםדיקב^ אוגזער אין שעפער צאהאמע
תר י1אוי ווארםען וועאמנ ר זי ע  און מג

/ י :באטאנם
 מארהם םם. 1610 הײמאז. דזש.
 עװ^ םארקס סבג 1610 בראס^ רובינסאז

 םארקס סם. 1616 סאסס. אוז םײגעגבוים
^ עװ^ אאאבאמא 309 סםײז, עוו^  חדני
 •יםמין 1623 שנײדער. עוו.; גאעגםאר 18

 םהאנד• 366 אעוױז. איז עדעאםאז עװ^
416 וײמ אויןי (שלום
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 זיין. מעג fcjn ריכםיג *ו{ אםת מי ד*ם?עלבע,
 ז*ל עולם:דער #ז דערצו, ^יתרעז קען ו*ם

 גלויבעכדיג, לעזען, צו אויפחדיזגן אמג^נגען
»t עי &  דאם, גזףיגען *בער 1*ין װידער יו

Dfii םיד *^יג.1אוים »וין» שוין קזןן ער 
 >וײנןאי־«םא־ *ו:ז >ם9 ודעפז »יהר *ז ה$*ען,

ײן, גען  אויןי ה*בען פאראיבעל נים װעש און ו
 אײער גיש ®אר^פענםליבען םיר װאס »וגז,

גייזגי .
 בריײעל אייער און — בראײערכמןן. ד״

ם םיוי זוייסען  דוןגעג?ז זץ*ם איהר קל#ד,י*ו ני
מעז״ דעם געגזגן «ו *זעלכע, »לס’מאש*, דער  :̂י

 דאס איז דאס אויב אונשערצייכענש. איז מ#ס
ײך ײ*לםען עוש«ע, חןו  אדרבה, געבע^ן, םי

 מעחר זןשװ*ס ^בעסערס, עםװ*ס געמינעז *ו
 איז *וױישע, דאס *איז עם אויב ;'1■*סזגנדעם

 די װיבאלד ריכשיגע: קיין גיש םענח א״ער
 עשאיק גיש םיר דארפען גום, איז *לײן מאשא

 אסער6פאי דק־י גו ז•*■, װעגען |1קיםע ?יך
 ניט צי געמיי}ם, *ליין־איוי *^קי עס ח*ש

ם איבריגענם, ״  האט ער אז זיבזײ־, דען איחר ז
 אירגענד אדער איהר האש געםיינם? ניש עס

 זײן אין הארגען, ז,יין אין ארײנגעקוקש ווער
 בליי־ װעט דעידױיל אלזא םאששא די נאזםח?

נעז-
דיעל־ גוןרג״סש ן־ערצוי קענען םיר—ם. י.
 *אײ דאס געצאהלש ניט זיך ה*ט עם אען.

 או;£־ חאש םען און סשענדם, די אויף מ״לען
 בײ אויםויתרזנן >קע:ש איחר יאויב געחעמג

 א£יס׳ אין קומען זאל ער סשענדקיאער, אייער
 עשליבע די קוי£?ן און סקווער, ױגיאן 81

רזיי װעש ד*רף, ער װאס *יישונגען,  געװיס ע
 װילש ןןיהר;אויב און ניש, .אויב קריגען.
 גיש איהר ״גערעכםיגקײם/ ד>. לײענען

 ,$1.50 אײנ**חלזגן ױ:ו ברירח, אנדער קײן
 קריגען $יתי װעש י^הר גאנאען א £אר און

*ייכונ^ די *וגעאזיקש
א־ה קלאגעז אזעיבע גאאזם#ן.~*יעלע ב.

 lit נדםער דעם אין ד$ס ערהאלטעז, מיר בען
 םישעלסטע דיי לעשעחלט ה^בען װאך לע*טער

^םבאגרזיפ״ אן %^סירש האש עס זײםען. אכש

m קאםםאס ך נײ״ זיו העוט
?90 ס«ל8ל ימיאן

 ,*ײ ונאו ■לאץ דןןם אין מיםםײק ^ליכער
 אזוין קען עחלער6 ךער געדרוקש. װערם מוגג

a נים אי*ט u וועם עס װערען./ געםאכש 
 גוקונסט, דער אין װערען אויאגעאאסט ^בער

.אסירען.1נים, םעחר ז#ל דאם אז
 ײ איז עם גום. :יט איז עס—חבר. י. *

 םעחר אז«װ#ס מײ:ש, איחר ^גגערעדש. §יעל
 מאכט קלוןרער אלץ ^ן, אזרײבש איחר װערטער

̂ס ?^ך. די איחר  יעדעס שעוו^ אײער *יז דן
 דעם פאידדנקעלט איבלריג, איז װאס װ*רש,

 מית די נעחמש.ז,יך *וקוגפם דער איך ןון.
קיראעי• װןןס יך t חאלמעץ «ל

ײערעז״ געדױקט ניט )קען דו>ס #גי,ין—נ.
 איײ-£אר־ :יט דערםיט זײנען מ«ר ?ילװ ניט

 אינ אינגאנגען איז עס װײל אזטוןנען,
דמלטסלסןז.

קלאוק בראגזודלער די אין
שעפעד. םרןױרט און

» _______________

).15 זייט סון (׳שאום
מ פארד  םט- בערנעז 2060 ערנזאז.9קו עו

 150 ביי ארבײטעז -םעפער דיעזע אין
 דעם באצאהאט אאע האבעז ןײ און אייטע
 ה<ר װערכע אאע, די אםעםםענט. םואען

 טעקט, פונ׳ש העאפט א באצאהאם נען
 װע־ די ייז דערדא;ען ניט דא מיד װעאען

םיא- איז;נ«וצאר.אעז:ױט אען
 דעם גער; צאהאט ׳ט,אס דער א/ױ װי

 זואם דעם םו; זעהן טזחי ר,ען אםעםסע/ט,
 צאר״ קוביען פיעפיבערס אייגצעלנע פיעלע

 דאס :עהדעז פיר אבער טעקס.ידעם לעז
ײ.ןםוז ניט  צו־ באצאהאעז זײ סײדען ז

 אז האםעז, םיר .sht זײער כןט זאםעז
 בלײבעז װעאעז טן|רטיפ טעז2•ביז

 װעאעז וועלכע טעפבערס, װעניג •זעהר
 די טעקס. רעם באצאהלם האבעז ניט

 אז פאר״עטעתעז, ארבײטער בראנזוױלער
^ זײ ײ  לא״ דער אין פעהר ניט יעצט ז
 פריהער־ די 1אי געװעז זײנען זי< וױ •גע

 טרײד ם*ז קרים די װען יאוזרען, ־דיגע
 די אוז אינסײד־קעיער די געװען •וײנען

 גע״ באטראכט זײגעז ?ןעסער ״אויםסײד
 טרײד אונזער סעםט. א םאר ווארען‘

 75 אז שטופע, אזא דעריצעבט יעצט •חאט
 םולם זײנעז שעסער די םון ,•ראצענט

 קאפנ^ דער אוז מעסער, םי• ^בראנזוױלער
 אלעפען פאר איז פארבעסערונג יםאר

w m m  . r ^ r אינטע״ די פאר סעדזר 
ה דיעז^ *רעסעזןטון ע עי  ערוואר״ מיר ע

 ארביײ בראנזוױאער די אז 4דעריבעל -|םעז
 דחןר ארויסןױינען נאוי ומ>לען*נימ )םער

 דעם אײגצאהצעז כײם׳ן איבעתעבענהײט
 אלנעמײן אין זיך וועלעז זײ נאר םעהס,

ט באציחען  איבער־ אדן ליעבע מעהר פי
ifT ,6זמהינפ א^ז'לער געבענהײט (r 

. ואנעז ^ נ י י  בראגווױ־ א איז ער דאס א
ײז זײז ניט וועם מלאכה בעא לער  שאנ־ ן
j n כבוד. א נאר

ש., א. כעבימ
 n מענעדדפער דיסטריקם

&f$ כראנזוױל c

 אונ• באיןענען דא וועצ איך בעפאר
 צושטאנד דעם סיט פיטגליעדער זזןרע

 םיהא לאקאל, דעם פיז אוןג'׳אקטיװיטעט
 ^ויטווענ־ אונבאדינגט איז עם אז איך,
 םאר איבערבאיה קורצען א געבען צו דיג
 םעכד די איז צייטומ דער םון *אעזער די

 בכאא אינטערנעשאנאל אונזער םון בערם
 דיע־ מעמבער״טיפ און טרײד א פאר װאט
 די אויך און האנטראאירם לאחאיצ וער

לועמםע. לעצטע אונזערןן רעזואטאטעדהיז
 הײז נאר איז וועאל&ר אאקאל, דיעזער

 םאר האט אאט, ניט יאהר צװיי פולע
 ארגאניזאציאנם־ םון םעאד נרויסע א זיך

 איז צײט ^ניבער דער ^וי ט^טיגהײמ.
 ארגא־ אן אנצופיהרען ^װער זעהר אבער

 אורזאכען, צואיעב ניזאציאנס־קעםפײז
עריןאעהרען. דא װעאען מיר װאס

 באיטענד װאס;זוערען ארבײטער, די ;
 סיט מאכעז, טרייד, דיעזען בײ טיגט

 דרע־ םײד ארדער אויסנאהמען, קאײנע
 די אין קאאם רײכערען דעם פאר םעס

 ,דעם םאר און קוןארטאאען ארבײטער
 די קאאס. עװענױ טע5 מיאיאנערםקען

 געפינען שעםער קאענסטע און םײםטע
 הײזער, אפארטמענט פריװאט איז זיך

 אר־ 10 ביז 2 םון באישעםטיגען װעאכע
 אניןאינ־ מוזט איהר װעאכע צו בײטער,

 גע־ פיעאע ארײנצוהמןען, טיר אין גען
 באשעפטיגען װאס סטארס אין זיך פינען

 גרעסטע די אוז ארבײמער, 25 ביז 8 פון
 אויף באיטעפטיגט װערען ארבײטער צאזזא

 פון ביאדינגס גאנצע אין עװענױ טער5
 ארבײטער די שאפ. א .אין 300 יביז 50
 גע־ זעהר זײן מוזען טרײד דיעזען אין
 װאס דעם צואיעב ארבײט דעל ׳אין ני^
Hn ^מײסטענט נעסאכט ווצרט גארמענ

 פ״פום האט װאם עםידעםיע, אינםאוענציא
 אונ־ אין איבערהעףחנני׳פ אן אנגעםאכט

* שעפער. זערע
 טרײד איז ביזי אזוי אבמר איז יעצט

 בעאי םיעאע און בעםאד הײנםאא נאך װי
 בא־ זײנען שעםער ניט*ױניאז מון בתים
 באדינגונגען, אאע נאכצוגעבעז אונז רייט
 ארבײםער. געגען זײ זאאען םיר אויב

 ױניאן דער פון מעםבערם איןטױוע די
 געאעגענ־ די אויםצונוצען דארום טרײען

 ארגאגיזירען בעסער םרואװען און הײט
 בא^פאא־ אויך האבען םיר טרײד. דעם
 טעאטער־פאחפטע־ א אראנזשירען צו סעז
 די םארשטארקערען צו צװעק מיט׳ז אוננ

 אונ־ םיטגאיעדער כי םינאנציעא. ױני^ז
 טעקםען צו זיר באשאאםען האבען זערע
פאר- דער פאר טיקעםט דאאאר 2 מיט

w טעז31 דעם שטעאנג, * b,* 4 איז* 
 ׳צױ און םױןסעס* דער̂  טעאטער. פעאס

 אפ• םיעא איז אאהאא דעם מון הונםט
 װײצ אונטערגעהםונג, דיעזער אן הענניג

 אנצופאד געאד דיעזע םאר דענקען מיר
 אויפ• פיז פראפאגאנדא גרויסע א גען

 איצט זימןר וועט וחגאכע קאעד»רוננ,
 איז עם װײא בעםאר, װי וױרהען מעהר
 ױניאך דער םחגםד אזוי ניט םעהר שויז

 דעם איז ארבײטער־סאסען די צו געדאנק
 מעמבערס אאע אויף פאדערעז מיר פאך.

 דער אין גומשטעהעגד ווערען צו אונז<רע
 טיקעטס םיט באזארגעז צו זיך און ױניאן

 הא־ זײ אויב אינטערנעשאגאא, דער פאר
 צו םאמאכאעסיגט יעצט ביז דאס בעז

 שעפער אאע םון שאפ־םיטינמן םאן.
 דעם סים אפגעהאאטען יעצט װערען
 ארגאני- גרויסען א םארצוברײטעז צװעק

 סיסטע־ וועט וועאכעד זאציאגס־קעמפײז,
 פאראויף אין װערען אנגעםיהרט מאט'ש

עלנער, א. םיזאן. דעם םון
.90 אאקאא מענעדזממר

סםײט סאנמהםיהוט אין ססרײסס אונזעוע

%*

 װע־ גאר האגד, בײם ארפײטער אײן פון
מאשין. בײם ניג

דיע־ אין זײנען מאחםה־ דער בעםאר
 איבער געװארעז באשעםטיגט טרײד זען
 מאדיסטקעס. פראצענטגאײראפעאישע 90

 איז אימיגראציע די װען אכער, יעצט
 פארגעקומעז איז געװארעז, אפלעסטאםט

 טרײד־ די און ענדערונג גרויסע א׳זעהר
 םון ערך אן ארײנגעבראכט האבען סקואס

 װאם יענקיס, אמעריר«אנער פראצענט 80
ױנ״אן. א פון וױסען צו אן ניט זזױבען
 םאך דיעזען ארבײטעל׳אין צאחא די
 די ,8,000 פון ערך אן געשאצט װערט
 10 באויז םאראויפיג קאנטראאירט ױניאן

צאהא. דער םון םראצענט
 25 אאקאא האט צוריק יאהר 7 מיט

 דיעזען פון ארבײטערינעז די אתאניזירט
 באשעפטיגט געוועזען זײנען וואס םאך,
 באםרײט זײ און סײד איסט דער אויף

 מען וועאכע איז סװעכדשעםער, די םון
 און װאך א שטונדען 60 געארבץט האט

 אויך געהעכערט און מעהר נאך טאא א
jn p n שכירות. קאעגאיכע
יוניאן־שע־ די אין פארדיענסטעז .די

 מען נוטע, זײנען םרײד דעם אין פער
 פארגאײך אין בעטערע נייעא זאגען קען
 אכטענדיג ניט און טרײדם, אנדערע׳ מיט
 איז קאיין איז מעסבער־צאהא די זנאם

 אויסגעקעמפט נאר ניט זײ האבעז צאהא,
ארבײטם־װאד, ליען1שם 48!»ז

 הא־ אינעא 5 און וױידזשעס* גוטע הױכע
פארקירצט אויך האבעז זײ נאר אידעיס,

 ױניאן״שעפער ניט
אנ־ װאך א ננדען

; ; ״60
 אז עריואעהרען, צו איבערמ איז עס

yn; .ארגאניזײ צו שטרעבט 90אאקאא 
 דעם צואיעב און טוײיד גאנצעז רלןידעם

 אויף אעצמעןקאנװענשאז .די דאס האט
 צו באשאאסען אאי}אא פון פאראאנג דעם

 איז דזשענעראא־סטרײק איאינדאסירען
טרײד. דיעזען
ovr ער״ ניט האבען אדקיר אמת, איז 

 ־זואס צײם, קורצער אזא אין װארטעט
 אזא ארנאניזירען צו געהאט האבעז מיר

 געװינשטען דעם חאג^ןן צו מאסע, רויהע
 געצװאונגען זײנעדאבער מיר סוקסעס.

 פא־ נײע די צ^איעב ערשטענס, געווען,
 ארויסגע־ האבען .מיה װאס דערןונגען,

 װעאכע בתים, ®אי אונוערע צו שטצאט
 נאכנע־ געיועז ךט װא^ען;אןדערש זײ

ס, געקעז ױיסענ  ארגאגיזירען צו און\צו
 ארגאניזירטע נייט די פון םײא א כאטש
 האם-אונזער ^ײדער שעםער. גרױסע

 נאנצען איז ניט אויפקאעד%ונגכדארב'יט
 איז רעזואטאםען די*זגעװינשטע נעבראכט

ז כױר ^י /^ ב א  גײע 28 צוגעהראנקן ח
 פאר־ אבער מיר האבעז דערםאר שעפער.

 מון: 3 אבער שעפער, אאטע 4 דאן אארען
 .צורימעװאזגעז.Dי}מר1;שױTם האגעז זײ
 גע־ איז ערםאאג אום שטעדמג גרויםע א

די און סאזגק די'*מ$רומןי«נצמנ וחנזמז < M. ) i k' 4- י• f •*Wh ־ » W* ׳

 11 דן איז שטונדען ךי
54 און 62^4אוי

 מיר האבען צוריס װאכען פאר א מיט
 *גערעכטינקייט׳״ דעל אין געשריבען שוין

 אץ פאי קומען װאס סלרײהס, די װעגעז
 >%גזערע העאפעז צו סטײט קאנעקםיתוט

ײ װי יארק. נױ אין סטרײקם  האבען :
 םאיײ גאנץ ארבײט געמעאדעט, דאן שויז
 װײס־םלע־ אונזער סםײט יענעם אין םיג

 אעםקאוױםש. םעםועא ברודער זידענט,
 יארק גױ אין געװעז שבת אעצטע; איז על
 אײניגעס םארציעענען וועאען סיי און
 איבערגענע׳ אונז האט ער \ואס דעם םיז
פאר. קוםט דארט װאס בען

הארםפארד״ אלן כאדועגונג די
 אוים־ פשוט האבען םטרײקס אונזערע

שטעדטאעך. פארשקאאפטע יענע געאעבט
 וני שטאדט אזא אמשא, נעהטט,
 גע־ דארט איז עס שטיא װי הארטפאדד.

 דארט עס זיך האכט א«וי בעפאר, װעז
 אידישע אאע סטרײי^ דעפ מ*ט איצט

 זיך האבען ארגאניזאציאנען פראגרעסױוע
 קאנ־ ״רעאיעף א אין פאראײניגם דארט

 סטרײלו דעם העאםען זײ און פערענץ״
 ט<ען ז\י נאל. קענען זײ װאן> אאעס מיט

 םטרײ־ ’לעא^ען'די מעױ׳יכע/צו אאעס
 •אונ־ דורך גײטטיג !און פינאנציעא קער

 אוי־ אױםםונטערונג^ און טערהאאטונגען
 פאר געגעבען װערט פארזאמאונגען סער

 װאך אין מאא פאל א סטרײקערינם די
 און הענדי״ און אײדהרים מיט ״דענס׳' א

 די דאנח א הארטםארד, אין םײדלעך די
 ארגאניזאציאנען, פראגרעסיװע אידישע
 טאנ־ סטרײקען און סטרײקענדיג טאנצען
• צענדיג.

 אויס דארט זיך צײכענט באזונדערס
 בעקער־ױג־ אידישע די ארבײט דער אין
 װאם בעקערײ, קאאפעראטױוע זײער יאז,

 אר־ דעם םון אויפזיכט אונטער׳ז שטעהט
 בע?ע־ קאאפעראטיװע די רינג. בײטעל

 ״הײהס״ מיט סטרײקער די פארזאוגט ײ1
 פיקעט־ .דער אףף ״סצנדװיטשעס״ און
 . jי מיטינג־אאהאל. דעם אין אוך אײן

 .אידײ *H םון אויםזיכט דער אונטער :!
 איז ארגאניזאציאנען פראגרעסיװע ,שע

 ?נעװא־ אפמהאאטעז װאך אעצטע: דארט
 דעם איז מאס״־מיטיע גרויסעל א רעך

 לעפ־ ברודער אחלו טעאםער. ‘^בערםי
 איז חנדנעל אאקאאע אײ»גע א\ן ?אװיטש

 םוז געװארעז אדרעסירט מאם־מיטינג דער
 ״סאםרעדזשןסטקע״ צאװאוסטעל נר

 פון ״ד1מרם..'«גקדאנא איז בענעט,:יס.
ץי י I ״25 וקאצ

 גרוײ א נעװען איז טאם־טיטינג דעד־
 דער הינזיכטען. אאע איז ערפאאג סער

 װען און איבערםיאט, געוועז איז טעאטער
 קאאעקשאן א געװארעז אינ;געמאכט עס
 צװישען זיינען, אויסגאבען די דעקען צו
 ־5 סך ̂א געםאויגען געאדעל, קאקגערע די

 געווען איז מיטינג דער ביאם. דאאאיל
 אריינ־ האט און זעהל.איבאגײסטערטער

 אע״ מעהר נאך סטרײק דעם אין געבראכט
 םטרײהע־ די און — םרישקײט און כען

 גוט. אויסגעצײכענט זיך האאטעז לינס
 זאגמ — ענטשאאסען פעסט זײנעז ׳ױי

 ױנ־ א האבען צו — אצפיןאוױטש גרודער
t דאס,האבען. װעאען «ײ א̂ו יאן

י יער

ין,ו8 :ז
סיאס קאנעהטיןןוט ״די פארד,

 דארטען נדדצמן אנדערע אאע װי פירםע,
 צד םוזעז זיך אבעל װעט אומעטום, און

 טרויעריגען זײ, פאר דעם, צו געװאוינען
 דארט זײנעז ארבײטעל די װארום געדאנק,

 זעא״ די אלבײטען צו ענטשאאםעז פעםט
 ?ײן און יארק נױ אין װי שטונדען, בע

 אר• ניט זײ װעאען שטונדעז אעננערע
 בא״ א האבעז אויך װעאען זײ בײטען.

 םון פאהן דער אונטער ױניאן שטענדיגע
אינטערנעשאנאא. אונזער
סטעםפארד. און היירוען נװ אץ

 װײםט דער אז געהט הײװען נױ אין
 אע- אזוי סונחט סטרײח מאכער דרעס און

 ךא־• מיר װי הארטםארד. אין װי בעדינ
אוץי irssn נעטעאדעג^ בעפאי שױז בען

 ײ אוז
אעפיןא־ * ברודזגר האט װאךאע^טע

 טיט קאנםעזיענץ א ,^והאט *דארט װיטש
ךי אײנ^ה א^הארצד םידכמז נרןסטע פון

וױיסט
 *יז עס סעטעאםענט. א װעגען ״קא.״
 םיד־ די דערםון. געװארען ניט גאר 'אבער

w 48 אן אויח שױזיאײנגעגאננען איז- 
 44 _ אבער אהבײטס־יואה ונדיג^ר6ש

 םיר- די נאכגעבען. ניט זי ױיא שטונדעז
 מעגאיך נים נאר ם׳איז גאויבט,:^ז מע
 בעא־ פראסטע דאס וועאט, ךער איז

 הארטפארד אין אדבײטעז זאאען םאאכות
וואך. א שםונחנז 44 מי מעהר ניט

 ארנאגיזאציאנען פראגרעסױוע אאע דא
 סטרייק דעם העאםען צו םאראײנינט זיך
ענטודאזם. סך א םיט דאס טוען אי און
 װי חײװעז, נױ אין סטרײקערינס די ׳

 אױסגעצאהאט באקומען הארטפארד, אין
 לאיי דאלטיגע די םון סטרײק־בענעםיט

 אבער איגטערנעשאנאי;. אונזער פון קאאס
 די באזארגט קאנפערענץ״ ״רעאיעח דער

 ״װעאבע דײסטרייקעלינם, םון פאמיאיען
 די װאפ חיאחי עקםטרא איז זיך טיטיגעז

 טי.יאען זײ געמ*ן. נזט זײ קען ױניאז
 סטרײקערינס די צװישמן יסיאי אויך

 דענםעס די ביג קענדי, און אײדקרים
װאך. יעדע םאראנשטאאטעט ויעיעז װאס

 ״רעאיעח דער חאט צװערן דעק םאל :
 װאך אעצםע הײווען נױ איז קאנםערענץ״

 אונטערנעח״ די באא. א םאראנשטאאטעט
 דא״ 300 איכער אײנגעבראכט האט מוגג
•# :• אאר.

 געוחנן אנםאנגם איו הײײעז גױ איז
 טײראעך, איטאאימנישע רי מיט טראבעא
 צום צושטעהן געװאאט ניט האבעץ װעאכע

 האײ ענרייך אבער זײנען זײ סמרייח.
 סטרײס אין איצט זײנען און געװאדען גער

 א^דעלע די םיז מײדאעך די מיט צוגאײך
 צו האט ניט״װעניג נאןליאנאאיטעטען.

 חנר מאטאנא, ברודעל בײגעטראגען דעם
 פין אײדזשעגט ביזנעם איטאאיענישער

 ער ױניא;. האאוקםאכער יארקעל נױ דער
 דעם העלפעז אהין געווארעז געשיסט איז

 אין ארכייכ^־־' גו&ע טוט ער און סטרײה
 דארט זיד צײכענם ארבײט ןעאבער דער
 שוועם״ דײרעא, יארקעי נױ א אוים אױך
קרוינהארט. עני טער

 געגרינדעט שײן איז הײװען נױ אין
 :זיך רופט ױאס אאקאא, נײער א געװארען

 מאכער׳״וניאז-אא־ דרעס און װײסט די
̂נט מיטוואך דעם .112 האא  דארט ייו

z׳«f5fc אאײשאן6אינם די פארלןוםעז r אא־ 
 דעם װעט ברודער׳אעפקאװיםש און קאא

 נעלענענ־ דל-י צו אינסטאאירען. אאקאא
 א־שטיסעא} נענעבען דארט׳ ווערט הײט

 ׳געױארען באזאמט עסי^ויז און ״פארטײ׳
אטוזירען. גוט זי;־ זאא מואם דער ,

 אעצטענס האטי אעפהאװיטש גלודער
 ארגאנ^אציאנם־ אן ^עעפאנגעז אויך-

 אבער ד^לטעז סטעמםארד. איז העםפײן
 אין װי שוועראיפעל אבים^א צו עס געדןט

 אעצטע שטעדמ. דעלםאנטע פריהער די
 ארענד דאךט אעפהאוױטש בל. איז װאך

 ״טראב^יצ,םאכער״. אאס געײארעז םירם.
 םון **שסמעז גים אבער איהם נועט דאס

 ארגאני־ צו ארבײט, נױטיגע די מאן צו
 אין ארבײםער ניט־אתאניוירטע די זירעז
 פון אינמסםריע גארםזןנט אײדיעס דער

 זײן אז האפען, -צאטיר־ שטאדט. יענעד
 ער־ םיט ווערעז נעקרוינמ וועמ ארבײט

k םאאנ.
 אאע צו דזמפ א אויס דא דריקעז םיר

 הארט־ פון ארנאניזאציאנען יראנרמסיינע
 וואם היאןי דער פאר היױוען נמ און םארד

 יענע »ין סבמ־־ײקערינס די אײכטען זײ
4שםמדג

m■
טאנ, 1819 רטש.18כt פױי

*־יףי '*
־

ס י ^ ס ג י מ כ ע ר ע ג

ױ ען צו ו ר י ז י נ א נ ר ע א װ טי א ר ע פ א א ר ק ע פ ע י !ש
 סאנו־ און קאנםראקטאר זאגאר םיהרער, ױניאן ארבײםער, עהחליכער יעדער

 קאאפעראטױוע סוו גרונר־פרינציפעז די זײנען װאם ײיםען דארח םעהם׳שורער
־־ ;בראשורע די לעזט מעםער.

ארגאניזירען צו זײ װי און שעפער קאאפעראטױוע פון פרינציפען נרדנד די
קאהן. איזראעל תײםאן פון

 ריכ- א סוז אונטערשיעד דעם װיםען צו אום לעזען עס דארף ארבייטער יעדער
 וועל- שאפ״, ,קאאפעריישאן ז^נענאנטען א און שאפ סאאפעראטױוען טינעז

. איגדוסטריע. נידעל דער איז לעצטענס ערשײנט כער
דאלאר 2 פאר קאפיעם 100 םענט. 3 קאפיע פער םרייז ■

:צו בעשטעלונגען אײערע אדרעםירט •
H. I. COHEN, 2311 C rotona Ave., Bronx, N. Y. C.

׳ סאפיע. טעםפעל א פאר םטעםפם אין םענט 5 שיהט

17■ J ■ ’

 י אויפםערק«אם קארעםפאנדענטען,
 באריכט־ און קארעםפאנדענטען אלע
 ארײנצושיסען נעבעטען זיינער שרײבער

 באריכטען און קארעםפאנדענטען זײערע
 ערײארטען םיר םענליך. װי פריה אזוי
 טאנטא:,• רעדאקציע אין האבען צו זײ

 עם אויב זאגען צו שווער איז ז$נםט
װאך. זעצבע די ארייננעהן װעט

״נערעכטיגקײט״ רעדאקציע

II ||(!jj jjfjl* 1ו(|!!|||!

2441 נרעמערםי טעלעםאז

ד די ר א נ ע ם ל ע ר פ
« ; . « ז * י

ט 42 ס ע23 אי ט, ט רי ט י. נ. ס

%

ר ע ד

ר ע ט ײ כ ר נ א נ י ר
ז ר אי ע ר ד ע ט ם ג י ט ב ע ן מ ר או ע ט ם ע ר ר ג ע ש די ר אי ע ט ײ ב ר א

ען ד ר ח א י ר או ע ט. ד ל ע װ

ר ע פ ר רי ז ן כ א מ
ם א קז ר ע מ ם ױ !א

העכסט א אױטגעשאדערט־-צו װערען מאכער ױםער אלע
: ױכטיגען1

םיטינג מעמבער דזשענעראל
שאר!ו. אנ. אװזר 7 טארטש, סגטעו ראנערשטאנ,

עווענױ םע3 און סט. פע8 ױניאן, סופער אין
י ׳ • ' ■’ p m:.

; ארבײט. װאך צו שטעלונג נעקסטע אונזער •
• j

ברידער׳!: און שװעםטער
אונ־ פון צעבען אין װיכטינםטע די פון איינער זיין װעט מיטיננ דיעזער

”l ױניא!. זער P די מיטלנג. דיזען ביי אבװעזענר זײן ניט טאר מעטנער 
 היים. דער אין זיצען צו 1עראויבע זיך זאלט איהר אז ערנםטע, צג א איי םראגע
; שװעםטער. און גרידער אלע, הומט

.,17 לאקאל ױניאן מאכער ױםער .•-י ־ :

ר דער ע ט ײ ב ר ג א נ  ה«ט װאם ארגען, אידישער אײנציגער דער איז ױ
װ זייגע פאר םאניטאריום אײנענעם אן ^ קאנסאםפטי ר ע םנ ע מ

ר דער ע ט י י ב ר ג א נ ט איז רי  געזעל• א אויך נאר ארדען, אן כלויז ני
װענונ^ ארבײטער דער אין צענטער שאפטליכער בא

ן א י נ ױ - ט ױ צ י ט ן אי,יר ש ד אי ע י י ן א ע ש י ט א נ א ק ה. ע פ ט א  — ק
ר ע ר ד ע ט ײ ב ר נ א נ ז רי ד א אי ײנ ר ע צו ם ײנ ־ ז ט ע ־־■, מ

ס ־ ר ע ץ ב ט א ױ ן נ ץ או ד. א ײ ר פ

םען װערען םעםבערם מנענו  45 בי-ז 18 םון עלטער דער אין ארי
- . ר ה א ־............. י י
טעם־ דער װעלבען אױןש פעלז דער איז באװעגונג ארבײטער די

װערען. געכויט װעט צוקונפט דער פון פעל

פעלזען. די םון אײנער איז רינג ארבײטער דער

!אן גלײך זיך שליםט מעמבער, קיץ ניט נאך זײט איהר אױב
:װענדען זיך אויםקינפטע נאך

THE WORKMEN'S CIRCLE, 175 E. BUY, N. Y.

עקזאמינערם
בושלערם - נאנראדערס

ק או ל ק
טרײד

׳׳<

&

 בושאערם, און באגראדערם עקזאםינערס, די זײנען סיזאז, גאאדענעם דיזען אין
 איז Dip אוין. הונגער א םאר שטונדען אאנגע ארבײטען װאס אײנציגע די

ױניאן. הײן צו באאאנגען ניט פון רעזואטאט דער
 עקזאמײ דער מיט צוזאמען ױניאן קאאוקמאכער דעל םיז באארד דזש. דער
דארום ? רוםען ,82 א*קאא ױניאן בושאע^ס און באנראדערס נערס,

. י ' ׳®*ססמיםיננ א ׳
ע ®װ ל ע א ר ע נ י ט א ו ק ס ע ר ע ד א ר נ א ן נ ם או ר ע ל ש » בו ד א

םארםש פען18 דעס אכענד, אוהר 8 דינםטאנ,
ז 1א' ק װ א ה ט ע ל, נ א ז ה ט 2ס ם ע5 אי , ט ט. ן ם ע ט ר. ו א ל פ

בוש־ און באנראדערם עקזאמינערם, אאע אז זעהז צו 1אי צאנע די באשפרעכען צו
ױניאן. דער אין אנשציםען זיו זאצעז צערם

:אדרעםירען םיטינג דעם װעצען רעדנער פאצגענרע
שאינט םעק. לאנגער, ל. י.; װ• ג. ל• א• םעק. גענ. באראןש, א.  באארד; דז
עי םעטץ, ם. ױניאן, םײקערם קל. מענעדזשער גענ. זיגםאן, מ. ש ח ע ענ  ט

אשפיז, י. ט. באארד, דזשאינט םרעז. םײנבערג, י. ם. דיװיזשאן, אינד.
םשערםאן. ,82 ל. םענעדזשער

 דיזען בײ װעט בושאער איז באנרארער עהזאםינער, יעדער :טאכיפעםט
טינג  לייכט םאכען צו כדי ,$5.66 םאר מעמבער אצם װערען ארייננענומען מי

ױניאן. דער אין זיך אנצושליםען אײנעם יעדעז פאר
שערלײטע: שאפ  די מאכען צו אויפמערהזאם נעבעטען זײט איהר ט

מאסםיטיננ. דיעזען צו הומען צו שעפער אייערע םון עקזאםינערם

ג טי כ ױ ר ו א ע ם ר ע ט ע ר ק ע ן ס  או
ם ר ע ש ז ד ע נ ע ן מ ע פו ר ע ז נ  י או

ס ל א ק א !ל

 די צו םאכען באקאנט דא װיצעז םיר
 אלע םון מענעדזשערם און סעקדעםעדע

 יארק, נױ םון צאקאצם אינטערנעשאנאצ
 בא־ די דאם די׳?אנטרים, םון װי נוט אזוי

 זייערע איז טעטעקייט דער ווענעז ריכטען
 נעררוקם האבען װיצען זײ װאם צאקאצם,

 הא־ םיר םוזען לויםענדעז.נומער, דעם אין
 דינ־ װי שפעטער ניט רעדאפציע איז בען

 אויו« אויך זיך גאציהם זעצבע דאס םטאנ.
און בריעפ־שרײבער נדענמען,99קארעם

ווײטער. אזוי
%

ם״. ר ײ ע.גערעכטיגק עדאקצי

ם ע ם אן ז ע ר ר ע ב אי

ניערינג סקאםם
 ?אררעםפאנדיננ־ א אננעקךיכען האט

ווענען ?ץים
 אין עלעםענט םענשליכער י דער

עקאןאמיקם.
 עפזאםי־ און מאנאטען־םעפסט־בור 3

דאצאר. 5 םאר נישאנס
 םאציאציזם, אין ?ורםען אניערע 5

 אצחשערנאן בײ ײ• ז. א. היםםאריע
 אנרערע. און היצ?מיט םאררים יע,‘

:צו שרײבם
BAND SCHOOL ^  

7 East 15th St, Nw York City

$45,000 ,000.00
דעפאדטארם ססס״ססו װי מעהר

מ& י - י ק ט ג א ב
י ופריעדענשטעלעגדצ — אפױװקאגסערוו — זיכער

ד»ױז קלי־רינג יארס נױ ןפו מעטבער ,
 יארס נױ אח סיטי און סטײט םטײטם, ירנײטעד די םון דעפאדטארי

פאנדס סײװינג פאםטעל םטײטס װנײטעד און דעפארטטענט פײער - ־ ;

THE STATE BANK
: ד • שטארקוױדערםעלזעןםוןױבראלטאר

̂׳ 100 .׳dd גרענד 374 יעססעקסס&
; r . ״ : עװענױ םינםטע 1400 • יארק ניו סטױט. מע26 װעסט 7

־־ '.־ טעסטױט,ױניאןאוןװעםטשעסטערעװענױצו158
גרעתעם

 :בגענטשעם ברוקלין
עװענױע םטאון און rpiפיט< סט.,



ק ע נ ג י ז פ כ <i4,oyr פדייפ^ג,_____________ י«מ רע

mv

'''Ft

 פון מעטבער יעדער (וואם
 און װיסען דארןש 23 וקאל

 הראנקען װעגען ןגעדענהען
בענעפיט.

כיעא־ יזראנק װערט איהר ײען .1
 איסט 231 אםיס, איז גלײך Tf דעם

ריבטי- אײער אן גיט סטריט. טע14
 װאו רום איז םאאר דעם אדרעס, ע?

 װאױנט איהר אױב װאוינט. איהר
 ױע־ ביי נאפיען ךעם אן ניט בארד, אין
װאוינט. איוזר מען

 בוך ױניאז אייער גלײך שיקט .2
 רורך ארער יעכואנדען םיט אםיס אין

אעטער. רעדזשיסטריר־טען א
 א אין זיך געפינט איהר װען .3

 םוז נאמען דעם אן ניט האס&יטאא
 ארויס יזוכיט איהר װען האספיטאא.

 דער פוז אפיס אין גאײך זיך מעאדעט
ױניא;.
 דעם םון זיך רעכענט ציימ די .4
 גע־ אפיציעא זץ־ האט איהר וואס טאג

 איבערגעגעבען און אפיס אין מאאדעז
בוך. ױניאן אײער
 כווז בענעפיט קריגען צו אום .5
 בײ װעיעז עקזאמינירט הראנקער דער
דאקטאר. ױניאן דעם

G. אנדערע סיז אטעסטעז חיינע 
 ^א״ פוז סערטיםיקייטס דאקטױרים,

 פאזײ ויעאעז םאראיינעז אדער דזשען
ײערען. אנעריזענט נישט טיװ

 נייטט אינען װעאכע קראנקע .7
 װערען עיןזאםינירט דארםעז בעט אין
 זץי דארםעז און אפיס, דאלוטאר׳ס איז

 אפיס אין װאך אין מאא 3 מעאדען
ױניאז. פון

בא־ באויז זײנען בענעםיט צו .8
אײנסד װעאג* די

 מא־ אײז םאר אמוױנציגסטען צאאט
 נע־ זיך האט זי אדער ער בעפאר גאט

יןראנק. סאאדען
 ריקשטענדינ זייט איהר װען .9

 םאר־ איהר װערט מאנאטען, 3 איבער
גוטשטעחענד. נישט פאר רעכענט

 בענעםיט װאך ער״טטע די .10*
טאג. טען10 אױם׳ן געצאהאט װערט

 7 יעדע רענואער וזאכעז איבריגע די
ט&ג.

מענמדזשער. װאנדער, ה. ־

וואוס פאו װאום
 װ. ?. א. טאסס־מיטינגס יןאנװענשאנס,

בענ־יכטעט. װערט
 מוא־ פאבאית, נאטארי איבערזעצוננעז,

 מיכיעאנרא- אדרעסיננ, יגראפינג,6
װ. ז. א. פאבאײדסטענאגראפי םיננ,

ר ע ד י י ב
4P רעפארטיננ קאנװענשאן

32 Union Sq. New York, N. Y.j
8371—5296—1963 Stuyvcsant 
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A. DELBON ’
שעדם. שארפפו און פיקםט

 עװענױ, טע6 484*90
יארק. נױ
םטריט. טע30 או{ טע29 צװײשעז

2186 ארםיטארד טעא.
ן ע צ ט י אלל ש ה.

פלײס םארקם סמ. 12
תמם. מיםיננ בעקװעהטע און שענע זעהר

הויז. ױניאן סטױקטלי א •
N מענ. שײפער, &טױרטעלטױב

 די שױן מױנקט יאהר
 מהעע, קאלאמביא װעלט

 מען האט דעחױיל און
 בע־ קײן יעצט בת נאד

 אוים־ ניט טהעע םערע
 ן י י א בלױז — געפונען

 װאם דא איז טהעע םארט
 רײכער, עטװאם שמעקט

— איז דאס און

צװיעטאטשניטשאי
לפםח כשד

 געזונדםטע און בעסםע ׳די
מאגען• םיר׳ן טהעע .

 נומער אין יזוםט ט״טאי צװיעטאידפני
.500 נומער איז 300 נומער ,240
טוזע, האלאמביא םון װערהויז הױפט

 טהע, איאי װהײט טיפאי, צוױעטאטשני
קאקא לילי װהײט און קאפע קאלאפביא

ססױס דיוױזשאן 185
 ױױאן־קאאםעראטיװ די

^סאסייעטי

אויםשליםליך פערקױםט
םהעע לילי וױם

םשאי צװעםאםשניםזזזמ האראטכיא

THOHASHEFSKTS NATIONAL THEAM
^612 ארכ^שארד טעלעפאן

!םוזיק נוםערען 18 !סוקםעס גרעםםער !וראך םען5
 האם וועלמנם ליעדעלע״ אלטע ^דאס בעװאונדערט האבען בעזוכער 55,000

 רוםשינסתי. און טהאםאמעװםחי פון אפערעטען אלע איבערטראפען
טען,15 םע^14 דעם אבענד, און םאטינע זונטאנ און שבת אבענד, פרײטאג

און j, םערץ מען16 ׳ i
 סראגער, רעגינא :פרימאדאגאס אונזערע אלע צוקערםאן, ה׳ גאיד, גרינבערג, ה יאיימייי״ 'ח העםטיז׳ ה. טהאמאשעװסיןי, באריס ה׳

 אוז אבראמאװיטש םאד. זיצבעי, מאד. גרימועיד, ראזא צוהערבערנ, רעגיגא
 בעריהמ־ א אפערעטא דיזער םיר אנגאזשירט אויד האבען מיר — וױיסםאן. בעסי

פראדאק׳שאן. נײער אונזער אין גוםסאן, זינג*ד, טען , מ אלםע דאס ע עד ד
AN OLD FASHIONED MELODY

 טןזאםאשעװססי, ב. םח פראלאצ א םיט אתטעז 3 אין אפערעטע
 זאיצ־ פוז נעםאלען דעק^וראציאנעז טהאמאשעװסקי, העררי םון אויסגעשטאטעט

?אםידוס. <. פון נעבויט סינעריס האכשםײן, י. פון ארענדזשמענט םאן,
 רומשינםקי. י. םוץ אדקעסטער סיםסאני עקסטרא אן סיט מוזיק נומערען 18

דאודי. דען פראדױסער, בראדװײ בעריהםםען דעם םון אראנזשירט םענץ
:אפערעטע דער פון ליעדער

תי בײם )1  פאנטא־ אראבישע )2 טאנץ; ה'ייליגער און געזאננ קאוזר, מערבי, ת
 פרא־ םאד. םון געזונגען געבעם, און אריע הינות, )3 נײגא.; ה׳ םון נעזונגען זיע,
 חסישער )5 ארקעסמער; סימםאני זײז און רוםשינסקי ה׳ אינטערמעצא, )4 גער:

 געזוננען דועט, םאיסס וױיסםאן״ בעסי פון אויסגעפיהרט טאנץ, און געזאנג
 ה םיז נעזונגען קוםען, וועט סשיח אז װײסמאן; בעסי און העסםין סעם םיז

 בענשעז, ליכט חנוכה )9 יאװעליער; ה׳ פון געזונגען בםרכותך, ישכחו )8 נייפיאן;
 אנ־ חברה, גוסטיגע די )11 םינאי; )iu אנסאסבעל; נאנצען פון אױסגעםיהרט

 טערצעט, )13 אנסאמבעל; א,ו ?יעבעי מאד. װארםען, ?ארטען Q2 סאטבער:
 קינד םײן סינד, מײן )14 םריעד; שײארץ, צויןערבערג, םאד. פאיקס־מאטױוען,

 )1̂ םינאי; )15 אנסאמבער; חברה־יײט, אדעסער )lb צוקערבערנ; מאדאם
 בעםסי און העסטין הערר רועט, )18 פראנער; םאדאם בירױשגים, טובה ישנה

אנסאמבעל. םון אויסנעסיחרט אפערע, מאקאבעער די )19 וױיססאן;
 םענצער 2 נרעסטע די װאונדער*פראדאר«שאז דיזער פיר אנגאזישירט האבעז מיר

אװ סאלאםאנאח הערר :באלעט *קאזלאוי׳ס פון
<Og80ra 90909g&0BQ8B8C8iK̂

!נייעס איבערראשעגדע
 בעסי מאד. ^ינסםלערין בעריהםטע גרויסע די אז באקאנט מאכעז מיר

 גאנצען דעם אויך און פסח שפיעלען צו אז סאננט מהאםא״טעדוסקי,
שעהנגאלד. ה. םיט צוזאמען םאי, מאנאט

פרקס ססראטםאר
פרינטינג מפ־טו־דײם

סטריט, פוירל 447
יארק. ניו

ז ו א ר ס י. -
בענערס **ה נעתשעס

 בר. פ. ם. אוז סאםײעטים ױניאנם, פאר
; ארבייט. ױניאן סטריקטלי

יארק נױ םטוײט. קלינטאן 134

IRVING PLACE THEATRE
1351 סטײוחוסענט טעלעפאן, * םטריט טע14 און פאײם אוירוױננ

״ דירענןטאר. שװארין, טארים
!װ»ך טע4 • י !װאך טע4

עיםאאנ! נרעםטער
 אבענד׳ און טאטינעע זונטאג און שבת איענד פױיטאג

.1919 מארטש, וטען6 און טען15 טען,14
פון םערםאםער הירשבײן פרץ פון סוהםעם איםערארישעד נרויסער דער

װינקעל״ ״פארװארפען

סענםער דעם.שםיעד׳ס
שװארץ. םארים םון אויםנעפיהרט

:םײססעוװערפ דיעזע[ אין זיך נאטייליגעז קיגםםלער פאאנענדע
 ראזענ־ בארים זאץ, לודוױג אדלער, םילי שווארץ, מארים

גערסטען בערטא און טענעגהאלץ m גאלדסטיט, יחיאל ׳טאל
 און טאםײעטיעס ױניאנם, אלע פיר באקאנטמאכונכ װיכטינע עקסטרא

 בי־ אונזערע מאי. טען18 דעם ביז שפיעלעז מיר ברענטשעם, ריננ ארבייטער
טיקעטם. און נענעםיטט פאר ^וםען זיינען כער

נעזעצען פאלנענדע די נעדענסס

r  פריפערעםאױ איראו
םסוזזל

,בראדור איםט 187
פרינציפאל. איראן, ע. חשײ.

,, ,קלאסען, אבענד און טאנ  • * ״ • 4 ״ *
רידזשענטס אלע פאר פערסערטמט

 ש,1<ז*ל&ר פאר עהזאמינײשאנם,
סאבדזשעסםס. האםױרשעל און

I ^ —

̂נמ אױב אױם, עפעס זיך לעי
* I «ערפאלג דין וױלם אײתר

.............. • לעבען. אין רײף

 אפריל׳ טען1 דעם פון דאם טאכער, ריפער אלע צו מאכען צו כאר,אנט בעטען םיר
 אױןש װערען אנגעװענדעט װעלען און קראםט אץ זיץ געזעצע פאלגענדע די װעלען ,1919

:אױסנאהמע אז?ן אײנעם יעדען
ס נ ע ט ש ר  װעט װאכען.ױום, 26 פון מעהר זײן שולדיג װעט װאם טעמבער, א — ע

 ניט םעהר איהם פח װעט די־ום קײן ױניאן. דער םון װערען אױסנעשלאםען אױטאמאטיש
 אײנ־ םולע בעצאהלען און מעמבער נײער אלם אריץ מוזען װעט ער װערען. גענומען
שולדען. אלע פדט צהאטען געלד טױטם

ם נ ע ט ײ ו ו  מיטינגען רעגעלע די אטענדען דארפען יעדערםעמבערװעט — צ
 םאר־ װעט מעמבער א װאס מאנאט םארץעדעו מאנאט. א מאל איץ אטװענינםטענם

שטראוש. דאלאר א באצאהלען מוזען ער װעט פעהלען,

ן מדענסס מאכעג דיפער
 םאר־ אוו םטױט דילענםי- 79 אץ אבענד דאנערשמאנ יעדען מיטינגען רעגטלע די

 אז אנצייגען, װעט וואם ביכעל, אײער אױח פ1םטעצ טי־טינג א רןױנען צו ניט נעסט
 דאלאר א באצאהלען מתען איהר װעט זאנסט טיטיננ, דעם אטענדעד האט איהר אז • ־

•־ שטרא^
17 לאיןאל ימיאן םאכער ױפער

ם — j נ.' עי טינג טעםבער גרױסען צוט זיך גו גאר שטאםםינדען וועם ער װאך־ארגײם. ווענען םי
•in‘ ?.» m f  4 t i ' V* 2.'

r

..V* U r

טחינה משעת שמורה
םרנליות ז. גג ח״ג והרב קלײן דר. ה״ג חרכ השגחת תחת

OFFICE AND BAKERY, 369*37» EAST 4TH STREET. 
Near Ave. D. TeL Orchard 4014 New York

מ אײנרעדעז אאזען ניט זיר זאלען זיי יזאםםאמער אונזערע מטען םיר  היי
 באנדעל יעחנן אויוי אדרעם 1אי נאםען םולען אונזער םארזיכםינ לעזט כלאפם,

נמהל. םצה *ון ם«ה

̂ם פײקערם, !אױפםערקז
דער דאס וױםען איד לאזעו נדר ־

ז או ט ־ ן או ש ד פ א
m 35 אץ סטריט, טע2 *נ40 פון װערען איבערגעמוםט װעט

 מארטש, טעז21 דעם בילדיננ), טעאטער (אין פטױט טע.2
♦ • ,״ ̂ —* - $.1919

אױפנענו• דארט קאטפלײנטם אלע װעלען ױיט דעם םון
 ביזנעם שאפ אנדערע אלע און געצאהלט, דיום װערען, מען

װערען. פארהאנדעלט
מימנרו^

ױניאן םאכער׳ם הלאוס נאארד דזשאינם די

יעהרליכער זעססטער
m כאלל און רעסמפשאן I

i פון םאראנטםאלםעט n
װני אננעהערס באםען און מײלןערס באםענהאל

יוניאן. װ. j ל. אינם. ,58 לאקאל
האלל, טאמאני אין

^ אוירוױננ »יז עײ• סע3 *ווישען םטריט״ טע14 איםצו 145 .׳ פליי

19«,םאוסש דעם«סען אכענר, שכת
» »

נענד. ברעז דאנץא ױניאן שילער׳ס פראפמםאר בײ םוזיק
^ העט מיט טיקעט, שע סענט. 35 ט

לאק..ו יוניאן אפערײטארם קלאוק
1063 נרעמערםי מעלעפאןעװעניו. פערטע 238 אםים

אפעױי־ זי נעלענמחײס א נענמ צו אום
M U ii M m A  m i  n ^ i n i i

ע כ ל ע D װ y ס מ ס קו ױ א

זײערע בעצאחלעו צו װאו טיםען אין אפים אין
®לדמיחאנעןםירנאשלאםןןןצוהאנעודעם

 כת מי, רער נאו נת זװסאנ אלןן אפען אפים
נאכםיםאנ. אוחר 2

םיסבױדעולימוגוזס,
i לאסאל פון נאארד עסזמסוםיװ

b. ,טשערמאן װאלבערנ, מ. מענעחשער קאטלער
.םעקרעטער. ױננער, חש. כג '

םצ לאנואן׳ס םאיר ר
 בהכשד המהדױן מן לטהדרין אפילו הכשחת בתכלית כשר

דבהמדה״ג רב יפו/ אלחנן שלום ר׳ הרב.וע׳
דער םון איײמ אאע צו אייר ײי לייט קאונטרי אאע *ו און דיעלערם מצה

!וועלט נאנצש־
 אונזערע םענאיד וױ שנעל אזוי אדדערען צו םליכם אײער ניט םארנאכלעםינט

יצהר״ 50. יאהרען ױנל א בייט״הע 1שוי באװאוםט זיינען וואם םצות
אמ םצה כשױע און נעזינדםטע םײנםטע, בעםטע, די פיר

װעלט דער
 י_ד אײר קענען זאלען םיר כדי בעצייטענס ארדערס אײערע שיקט בעטען מיר

 חנלײתרי וײ וױיל פרײנדליכקײם, םעחרער ט^ט שםעלען פריעדען
אםבעסטען. ניט אויך יאהר הײנטיגען איז

MEYER LONDON, 494-6-8 Grand S t, N. Y., Tel. 3793 Orchard

סענ m נלדזםעגן m נלויז
, ר ע כ א מ ן ר ו א ל ם ק א ז ק ר ע מ פ ױ !א

 צו טעג די געדענקט, אסעםמענט. פאנד םטױיק חענעראל דעם אײנצוצאהלען םארבליבען זיינען טעג 20 נאר
 מערקעהרט ארעןי6ש טני גאר װעט איהר - לעצטע די זײן צו ניט װארט נעצעהלטע. זײנען אםעםמענט דעם צאהלט

 זא־ אסעסמענט, דעם איענעצאהלט שױן האבען וואס ארבײטער טױזענדער צעועדלעע ז*י. אז מעגליך, גיכער איז ׳עם
נימ צײמ בעשטיםטער דער אין װעלען פם1וד ױ פאר אסעםמענט דעט העכערען צו בעשטימען לען

קלאוקטא־ די אסעסמענט. דעם אײנגעצאהכט שױן האבען באטאן, לאיאלטי דעם טראנען װאם קלאותטאכער די
 איץ צאהלט און אפיםעס די אין נעהט נעצאהלפג ניט טעקם דעם נאך האבען באטאן, דעם נימ נאך טראנןגן װאם כער
 בא• וױפיעל ױניאן. דער *ון מאבט די אידד דעמאגםטױרט באטאן דעם מיט באטאן. דעם קרינט און טעקס דעם

קעמפםערם, םױיוױלינע םיעל אזד טאנם,
M l  * *• 4 *

רעפ קױ־גען צו טשערםאן יערען פאר כבוד א סאיז ע םארטיג. שױן זיינען טשערלײטע די פאר פרעזענטען די
״!,״■ * •;•־* •' • ; ! • פרעזענפג \ v * י י • ̂

 גץםט טעקס? דעם בעצאהלען אץ פראצענמ loo אױםגעצייכענט שאפ אײער דך האט טשערמאןי ברודער
^ 1אי פרעזעגט. װניאן דעם לןױגען איהר װעם אפ *w * • •#ו ̂ r

■ יוניאן דרןםםאנער ױפער םהױרם, מלאולג נאארר חשאינפ - ו• ■
, J!'"׳ ר ע נ נ « ל ־ . םעסרעפער. 8ר
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א« הענגט אלעס בםזל! תלױ הכל
 יעדען סםרײקס םען זיך דאכס *.to <*ון

 וײ םיטװאו םןונסאג, וױ דינסםאג ם*ג,
 אין ד*ך, טאג. יעדעז אזוי אוז דמסםאג,

 םון םטרײסם איצטיגע די פון צײס דאר
 םאנ• דער איז אינטערנײשיאנאל ,אונזער

 םאנטאג יחפן! גאנצער א געזוארען מאג
 פיקעכדדזד גרויםע די םאר קוםען *ריה

 קױ נאבבױטאג םאנטאג סאנסםראציעס.
םיסינגעז״ שעגסטע די םאר נמנן
 םטרײהס די םון צײט די דורך הורץ, '

 היסטארי־ געװארעז מאנםאגם די ויעען
 זיך צײכענען ם*נטאגס די און םעג שע

 וואו״ פון טעג אנדערע אאע וױ כתהר אױס
געײעז Dip איז בעזאנדערם ר.אר און

 צר אאנדאן. םאיר סאנגרעםםען גאסט, רען
 םריה דער אין זייגער * 11 גערעדם האט
 טעא־ נײשיאנאל סאםאשעװסקי׳ם י אין

 אוץ םםרײקער וױיטגודם די ם#ר טער
 די פון האאס די איז שפעטער אגיסעל
גע־ האט ער סםריײןער. דרעס א,ז וױיסט

 קאכגרעס־ דעם *לע, *יהם קזןנם *יתר
 לעי׳ *ויםגעזעחן ער חאם *זוי *םען.
 סםרײ־ די *ו ר״דענדיג םאגםאג, םען

 נײ־ אין #רב״טער וױינדנודס קענדע
םזןאםער. *אננעל

 האט ער םאנטאג. לעצטען דעם פאל \ער
 היםטארישע אלע *יבזןרשםינעז «שום

 דעמאנ־ פיקעט די םריהער. םח סאנסאגס
 איז שעפער די אתם םריה גאנץ סםו־אציע

 גע־ אױך זײגען אזוי איז געווען:ראנדיעז,
 םטרײיןער די פאר םאםםיטינגען די ווען

נאבםיסאג. יענעם
 סטרײ־ אונזערע האבען םאנםאנ דעם

ד א מיטינגעז זייערע צו געהאט קער ײ ט

 ״1916 צית םטרייק דזשענעראל דעם אין
 הא* דעם אין ׳םימעז וואס סטדייהער די

ם/ ״גוד א נעהאס סאנסאנ דעט האבען ײ  מ
פימםמע. די םיז גאר

 ז^רצעהלט האט שלעזינגער ברודער
 דעד פח באםעס דאס.די םםרײקער, די

 ttf באהױימען, אסס׳ן דרעס און װײסם
 צופרײ זײמנ! םאכער דחום און װײסט די

 גוט״ די ךײ וואס באדינגוגגען די סים דען
 ניט םעחר געבען, װיאען באסעם הארציגע

 אר׳ n ניט דעראאזען ױניאךפיהרער די
 שעיער״ די אין צוריקהעחרען ץיך בײםער

 גע־ דאן זיך האט שאעזיגגער פרעזידעגט
 םרא־ דער םים םטוײיסע* די צו ווענדעמ

 בא־ באםעם די װאם אםת ס״איז אויב גע,
הױפטען.

ײף!  אײ געטאן דונער א האמ — ״ו
האא. :אנצען בער׳ז

 וױײ ער םרענט — דאס סײנט —
 איײ צו צוםרידען זײט איהר אז — טער
 פאדערונגען די םאר קעטפפען און דעז

 ביז ארױסגעשטעאט, האט יןניאן די וואם
 נאכצױ ג/ןצװאונגעז זײן װעאען באסעס די

? פאדערונגען ױניאנס דער געבען
 גע־ אײנער װי אאע האבעז — ״יא!״
 גע־ דערבײ און יטאא אײן טיט ענטפערט,

רעדנער. דעם ארואציע גרויסע א מאנם

 TW חאם שםימוע זעאביטנ זײ און
 סמריײמר וױיסם די צוױשען נעהערשט

האאס״ אנדערע די אין
 וױיםנודם״ די םח מאםםיםינג דער

 איז טעאםער נײשיאנאא אין סםיייקער
 די װי באנײסמערנד וועניגער 5ני געווען

מ א מאכער״ װײטם די פח םיםינגען  ח
 םיטינג דער איז אאנדאן קאנגרעססען

 אאנג, ה. ענ.1 םון געווארען אדרעסירט
 ״םאלווערמס/ םון עדיטאר אײבאר nמ

 אונזער •ויגםץ, סטוארם דדםואיעם םיס
 דער שאר, ם. ברודער איז םיםארבייטעריז,

 װ. ברודער ױגיאן. דער פח םענעדזשער
םעשרטאז. דער נעווען א*ז וײױויס

 םארגעקוםען איז םיםיגג דעם אויח
 סצענזג ריחרענדע זעהר פאםעטישצ, א

 סםריײ א םארגעשםעאמ האט שאר ברודער
 װעאכע בענסארד, ראוז שוחזסטער הערין,

 פריזאן. פון צוריקגעקוםען װאס נור איז
 פיקעטען םאר געװארען אחןסםירט איז זי
 אויוי געװארען פאדשיקט איז און שאפ א
 ד,אט ארעסטאנטקע די פריזאן. א״ן טעג 5

 אװאציע אױסערגעוחןהגאיכע אן באקוםען
 האבען טעאטער אין אגוועזענדע אאע און

 פאר ארבייט, די פארטצוזעצען געשװארען
 גע- נעשיקט איז שװעסטער דיזע וועאכע
פריזאן. א•! װארעז

דעפארטםענט עדױקיישאנאל אינט.

 זײן ״דעד״. איחם רופען מײדלאך די
 ער וױינער. איז גאםען דיכםיגער

 •יקעפדלײן דער אויןו אימער איז
דארן״• םען װ$ס צלעס טומ

 סאא אאע וױ פײער זעאבעז טיט׳ן רעדט
 און מוט םרישעז ארײנגעגענעז האט און

 פיעאע #םיעאע די באגײסט^רונג נײע
 האגען װאס םטרײהערינס און םטריײןער

רעדען. געהערט ״איהם
 זיך פערזאםאען װאס כטרײקערס די

 עװאנױ 28 האא, האםינא פראנרעס אין
 חױן א מזא׳דיג, נעװען גאר זיײען ׳אײ

 גערעדט,^ אויך דארט האט אאנדאז מאיר
 האבען זײ און שאעזינגער סרעזידענט

 אונסער לואנצערט פײנעם א געד״אם אויך
 גרוי־ די עאיאט, מיסם פוז אויפזיכט דער
 פאעגט װעאכע מוזיק, פיז פארחערערין סע

סטרײקערס, טאצער קאאוק די מיט זינגען
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 גים אז אלוס, ציס קוםגז עד און רײדען, ויי װאס נים, •ארישממם «ד
ען.זיין דאס װי אנדציש, ** באלשעװיקעם. ריכםיגע די מוז

 איינ־ װערט ביסאעך, צו ביסאעה צו
 םון זאבען צוגעזאגטע אאע געפיהדט

 אונ־ צו אאםיטע עדױרױישאנאא אוגזער
 גע־ אםאא האבען מיר מעסבערס. זערע
 יעצט פיקטשורס. מואװיננ פון רעדט

 אוים־ האבען מיד פאהט. א שוין עס איז
 פאאץ םיקטשור םואװינג 1אײ געטאכט

 נאכ״ שבת יעדעז און בי־אנקס די איז
 און םעטבערס אונוערע חאבצן סיסאנ
 זעהן צו געאעגעגוזײט די פר^ינד זײערע

 פילד םואוױנג באאעהערנדע און גוטע
 אעקטשור גוטער א םיט צוזאטען םשורס,

 די געזאנג. אדער םוזיק נוטע אויך וױ
בעססע. די םון זײנען פ״קטשורס םואוױגג

דריטער, דער pn וחנט שבת דיעזעז
 אוים־״ װעט פראגראם דיעזער װעאכען אין

 םעג־ װי גיך אזוי און װערעז, געםיהרט
 אין אינסטאאירען דאם םיר װעאפז איך

אויך. סענטערס אנדערע
הא״ מיר װעאכע שװיםײןאאסען, די

 איז װעאעז םריהער, דערםאנט שױן בעז
 איז אײנער װערען, :עעפענט ניצען

 םאנהעטען. איז אײנער און בראנזוױא
 זיך װיאען װאס די אז נויטיג, איז עס

 זאאען סאאסען, דיעזע אין אײנשרײבען
 נאר האבעז מיר וױיא טאן, יעצט דאס

 מעם־ צאהא באשטימטער א פאר פאאץ
בערס.
 הײדזשיען סעקס איבער אעיוטשו׳רס די

 ניט ערםאאג. גרויסען א געהאט האבען
 גע״ זײנען אעקטשורס 80 װי װעניגער

 מעםבערם אונזערע צו געװארען געבען
 םאר־ זײ און פאעצער פאדשיעדענע אין

. - נאד״ אאנגעז
 בא־ סענטער מניטי ביאגזװיא םון
 איז דארט פראנרעס. גרויס מען ריכטעט
 אונ־ שעהנע א געװען אויך האך אעצטע

 ביי טאנץ, און קאנצערט א טערנעהםוננ,
 טויזענד בײנאהע געווען איז עס װעאכען

סענשעז״
אװענד, אזײגער 8 פרײטאנ, דיעזען

 ספע־ א מעםבערס אונזערע םאר זײן װעט
 אוירװינג װאשיגנטאן אין איוענד ציעאער

פראגראם: פאאגענדעז םיט היײסקײהא,
 אנ־ ב. דר. םון רעדע אי קאנצערט, א

 אע־ אײבאר ״אםעריהען דער פון דרױס
 איבער אסאםיאײשאן״ דזשיסאײשאן

 אינשורעגס״ העאםדז ״סאשעא ביאא דעם
 באאעדד א ווערען געװיזען װעט דאן אוז

ױננ רענדע  םעמןערס םיקטשוד. נואו
 ניט זאאען אינטערנעשאנאא דער םיז

 אויך און אווענד דיעזעז םארםעהאפן
 םיר װײא םרײנד, זייערע םיטברעננען

 גענומעז צוחןק דיעזעז ציאיעב האבען
 װעאכען אין אוידיטארױם, גרויסען דעם ׳■

 בא• גאנץ מענשען 1,600 זיצען קעגעז עס
יןװעם.

♦ ♦ *
 האבען והאעז װעאכע אאקאאס, אאע

 אדער פיסטשורם סואװיננ אעקטשורס,
 אקטיװיטעטעז, עדױקײשאנאא אנדערע

 אתאנײזער דעם צו ווענדעז זיד זאאעז
 דעפארטםענמ, ^דיױןײשאנאא דעם םון
̂סקווער, ײנ^אז 31  דאם• םאג. יעדעז ^

 םארשיעדמנע די טאן אױך זאאען זעאבע
 אינםזנרנעשא־ דער םון סטרײס־קאמיםעס

 בא- צו איםשטאנדע זײגען מיר נאא.
 זעהד םים מעמבצרס לע4או^ז זארגען

אעקטשורס. צאאעהרענדע און נוינטיגע
 עדיוקיײ איהר דורך האט 9 אאקאא

5 נז1א באשםעאט'בי< לאטיטע שאנאא

 וחד געגעבעז װעאען וועאכע אעקטשורט,
 ברענטש־םי• זײערע םון יעדעז ביי רען

 דעם אווענד, שבת אנפאנגענדיג טינגען,
עי איז ׳דאס נ*ארטש. טען22  צעהג־ ד

 דער מיט זיך באנוצט װאס אאלאא, ׳צוער
 עקסטענשאן אונזער םון געאעגענהײט

־ - סוירוױס.
 םון ,25 אאלאא פון הויז יוגיטי די

מן מטאזיאעלס 135 א «ופד מ
 עט״ אראנזשירעז מעגאיכקײט׳צו די נען

 עס הױז. ̂וין זײ בײ אעלטשורס איכע
 •P ײאא^עס, ב״ געחנדט דארט האמגן

 און אנדערע, און שואץ םר. בערקאװיסי,
 רע״ ארבײט די םארטזעצען וועאען זײ

^ געאםעסינ.
 םעםבערס אונזעחנ פאר גײעט א
 םיר פאאגענדע: דא© זײז זימןר װעט

 אײנער שםאצירעז. אעעפאנגעז האבען
 אעצ״ געווארען געםאכט איז vvvctr אזא
 םעטראפאאיטען אין אװענד שבת טען

 אונ• סאקםאן, םר. און ארט, אװ םוזעאום
 דירעס״ סענטער ױניטי סײד איסס זער

 דעם נאך פיהרער. דער געװען איז טאר,
 און קאנצערט א געוועזמן איז שפאציר

 געבאיבען זײנען םעממגרס אינזערע אאע
 מיר װעאען שבת דיעזען ענדע. אם ביז

 מיר און פארםזעצען שפאצירען דיעזע
 זעאביגע די מעגאיך װי גיך אזױ װעאען

 אא־ אדער סענטערס אאע םאר אוםיהדלז
 פאראאנגען״ עס װעאען זײ אױב קאאס,

 אויפ־ סםעציעא געװאאט װאאט איך
 אז סעמבערס, אונזערע מאכען םערהזאם

 םאב־ בעסטע די פון אײנע האבצז סיר
 נאכ־ זונטאנ יעדען קאאסעז םםיקינג איה

 װאשינגטאן אין אוחר 3 אום םיטאג
 און ,119 רום אין סקוהא הײ אױרוױנג

 אונ־ אז ראטזאם, װי םעהר איז עס אז
 מיט באנוצען זיך \v^n מעםבערס זערע
!עא^גענהײמ. דער

 אונזערע אויך װערען געוועהנאיך װי
 מאנטאג :םארטגעזעצט מרםען אנדעחנ
 דר. דאנערשטאג םארטין, דיז עװערט
 םריײ איטעראטור, איבצר נױמאז הענדי

 סאציא־ איבער גאאדענװײזער דר. טאנ
 אויבען־דערמאנ״ דער און םראבאעםעז אע

 אויך יןאאס. ספיהינג פאבאיס טער
 דר װם. פארגעסען ניט איהר דארםט
 סאציאאאגיע איבער אעקטשורס ראנט׳ס

 אװעמי פרײטאג יעחןן םיײיאיזײשאן און
 שבת יעדעז פיקטשורם טןאװינג די און

 סענטער, ױניטי בראנקס איז נאכמיטאג
 און עװ. אינטערװײא ״54 כהוהא פאבאיק
 יע־ אעקטשורס אאגין׳ם דר. פט.; פריםאן

 םסוהא םאבאיה אין אווענד םרײטאנ רען
 סענטער ױניטי בראנזןויאער דעם ;40

 דענ־■ דראמא, םאר טעטיגקײען זײנע םיט
 איז אויר זעאבע דאס וג ז. א. סעס

 איז סט. טע4 איסט ,63 סהוהא פאבאיין
 ענג־ אויך םיר האבען םקוהאס ריעזע אאע

 דיצנםמאנ מאנםאג, יאחוז סאאסען אישע
: אוחננד״ סיטװאך און

 װאם דעם, םיט pn שםאא אגער
 נים איז אױ*, םוס ארגאדזאציאן אײער
 געאע־ דיעזער םיס זיך כאמצם גענונ.

 אאײז אערענט םראצענם. 100 גענהײם
 דעי םון ^םבערם אןגדעחנ *ז זעהט, און

 לוםט אעתען. זאאען אינםערנעשאנא^
 פאר־ םארשאענע, סים*אייעדע אונז צו

באםערקונגען. אדער אאננען
לייכעדמ/ ס.

I ארגאנײזער• קדיוחײשאנאא
‘wj ' י
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 םיר וױאעז, םיר״

p םוזען 't גערעכט 
 צו.װע־ די, צו 1אפיא
 אונז זיך גאוםם עס מען

 אוננעתכט״. זײן צו
װיאסאן. - װאודראו

______________________________

 ואא החזסתי בצדקתי
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 גערעכםיגקײפ םײן אן
 *סארק, ויך איד חאלם

 או״ נים איחר װעל און
לאיעז״
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t םאכער װײספ פזךם זיעג רער o נאהענפ איז
 די װעם טאםער טאג, א נאך טאנ, « נאך ציהען :קארט לעצטע כאםעם־יי

 פעםטערע אלץ ארבײער׳ס דעם — פלאצען. םרײקער די פון געדולד
 טו לאנג, אזױ געצױגען שוין זיך האט סטרײק דעד »ז ענטשלאםענהײט,

 באםעם די — םולםטער. דער און שעהנםטער דער זײן זיעג דער מוז
 זײ אז ניט, אלץ נאן־ וױיםען זײ נאך. זיך נאך םטרײקער די םעםטען

 ארבײטער, ציעל־כאװאוםםע און קלאסענבאװאוםטע זיך געגען דא האבען
 קיינםאל קײנטאל, אבער אפפער, גרעםטע די אוי,ש בארײט זײנען װעלכע

!אונטערגעבען ניט זיך

פארשטאנען, דאן װאאטען זײ !שקאאפען I נרוי־ רער דאם צװייםעא, קיין איז עם
 וױיסטמאכערינם סטרייקענדע דאםידי

קלאםענבא־ אוז אינטעאינענט צו זיינען  װ^ס שוי^ vh סםרײק װײסטטאבער סער
 סטײדזש׳/ :יעצטען ױין אין רופט, טען

 בא־ די געצעהאטע. שוין זײנען טעג זײנע
 ׳באאד און ציהען ניט מעהר קאנען סעם

 ^אונטערגעבען. מוזען ױך זײ װעאען 'באאד
• אז איינרעדען, געאאזען זיך האבען זײ ו

 געגאויבט דאט זײ האבען באינדקײט זײער
̂וס םארזוך א געמאכט און  זײ טאן. צו ד

 דער אן אנגעשטױסען אבער זיך האבען
 ארבײטער־אײנע־ פון אחדות, פון פעסטוננ

 אונ־ םון געבײדע מעכטיגער דער אן יןײט,
 און ארגאניזאצי^ן אינטערגעשאנצא זער
 צױ זיעען פאענער טײםעאשע זײערע אאע

 דיערע אאע אזץ געװאיען; שמעטערט
געװארען. צורונען זײנען חאומות זיסע

 מאנוםעתטשױ דיעזע זיד האט אודאי
 יױ די צושמע^רען געװאאט שטארק רערם
 א?וי זיך \ײ האגען מאקע דעריבער ניאן.

 צרה־ זײער םון אײנרעדען געאאזען אײכט
 ארױםנע- זײ האט װעאכער אאיער, דיגען

 אונטער־ םון ו\עג גאיטשיגען אוים׳ז פיהרט
:m, *איצ־ זיך װאקאען װעאכעןיזײ׳ אױו 

 צו געװען טויב דער*ער זײנען זײ טער.
 סץ באקימעז חאבען זײ װאס אפיעאס״ אלע
 דעם געזעאשאםט דער אין שיכטעז איע

 זײ און אנצופאננע;, ניט בעסער קאמפף
 װאם םטרייק־ביט, םיט׳ן איצט זיך װערגען

 אין אריינגערוקט זײ האט לאיער דיער
אריי־ז. האלז

 װײסט די דאס איז\ רעזולטאט דער
 שטעיןען אסס׳) ד/גר םון מאנופעקטשוחגרס

 בא־ אנטבלויזטע, װעלט דער פאר יעצט
 געזעלשאפטאי־ גאנצער דער םון שפיגענע

 מענש קײן און מיינ^נג, עפענטליכער כעד
 מיט װיל זעאבסטרעספעלוט עטװאס טיט
 באא-#זיך האבען זײ האנדלען. ניט זײ

 גאנצער דער בײ פאר׳כדאוסט און טירט
 זײ האבען ׳אלעם דעם אחוץ און װעלט.

 דא־ טויזענדער שװערע פארלארען נאך
 דער װאס טאג, יעדען מיט און לארס

 אלץ זײ פאראירען ויך, פארציהט ססרײק
 שפילען באסעס דיעזע מעהר. און םעהר
 םארעוײפעלטען דעם םון ראלע די איצט

 אלעס באלד שוין האט װאס געםבלער,
 קאיט, אעצטע זײן שפיעלט און פארלארען י

 עס װי זיך אײננעבען איהם זיך װעט אפשר
 ציהען פרובירען זײ ראטעװעז. צו איז
 טא־ װארטענדיג, ׳ײאך א נאו ׳טאג א נאר
 אפ־ א״בייטער די םון מוט דער ײעט מער

 זיך זײ װעלען .טאמער װערעז, געשװאכט
 די אין זײ צו אױםען און אויסהונגערען
 אדבײטעד שעפער סקעב פארפעסטעטע

 מיזעראבעאע אאס הונגער־אוין, א פאר
Jסקעבם

 יןייגײאל קײנמאא, אבער װעט דאס
׳•״ !געשעהן ניט

 האבען ליט‘ באסעס ;ענע װאלטען
 װאל־. נשסות, היגטישע קליינציכע, אזעלכע

 ערװארטען זיי דאס םארשטאנען, זײ טען
 װאצ־ זיי פאסירען, ניט ‘ק# װאס עפעס,

 בראװעי אוגזצרע אז פארשטאנען דאן טעז
 ניט ץײנען וױיסטםאכעדי די ססרײקערינס,

 כאזײ זײ דאס ;טויג אזא פון געקנאטען
 פוךדעם פסיכאלאןיע די פאלשטענדינ צען

 דאס און פראאעטארי|ט רעײאױציאנערען
 איײ הוננערען סאא 10 בעםער װעלען זיי

 םהעב א ^ור פארקויםען זיך מאל אײן יעי
 צו פאססורנעם!$דאביאן, א ̂צ *שקלאף איז

 העכסטער וועמעס ־ באס, נידערעען א
a אי| באדען זיך;צו ״איז .שטרעבען n

 זײער צו םאררעטער װערען צו װאוסט
 רױבערשע די םאר אלײן, זיך צו און קלאס

 זײ !בלוטזױגערס זײערע פון אינטערעסען
 סטרײ־ דיעזע דאס געװאוםט, דאן װאילטען
 רעװאלױ אוז אידעאליסטיש זײכען סעריגס
 זיײ פחגנשען כע5אזע און גזגשטימט ציאנער

 קיץי דט און קעמפפער באגײטטערטע נען
 דאס װיסען, דאז װאלטען זיי !סקעבם
 מסוגל גיכער זײנען סארט דעם םון מענשען

 אײדער כאל פאר׳ן אויפצואפםערן זיו
!פארראטען י צו איהם

 בא־ גראבע אזעלכע לזםען װי אבער
 בײ ? זאך אזא פארשטעהן צו שעפעגישען

 דער אין העכסטע דאס דאאאר דער איז זײ
 זײ־ מענשען א^ע אז מײנען זײ איז װעאט

 און דא^איס םאר פארקױפליך אזוי נעז
 זײער איז דאס !זייגען זײ װי םענסעז,

 װע־ טעות דעט פאר און טעות שרעקליכער
 קאסט ער באצאהלען. טײער גאנץ זײ לעז
 דא־ טויזענדער צעהנדליגער אפ שויז זײ

 די דאס דאך איז זײ םאר װאס לארם,
שטראףי. גרעסטע

* ★ , *
 בראווע ^נזערע אגבאלאנגט װאס

 או-ן װײסטטאכער די סײ סטרײקערינם,
 זײ פיהלען ארבײסער, גודס װהײט די סײ
 דעם װי מונםער, און פריש אזוי פונקט זיך

 באסעס די וחןן סטרײק. פון טאג ערשטעז
די איבער דורכגעהן זיך קאנען װאלטען

 ענטוזיאזם דעם זעהן און האלס םטרײק
 אנט־ װי זעהן סטדײהעף; די צװישען
 קעס&פען צו זײנען סטרײקער די שלאסען

 דאר־ נלט זאל דאם לאנג װי זיעג, א צו ביז
 אײנגע- אםשר זײ זואאטען געדיױערען, םען

 זײן, גיט זאלען זײ דום װי אםילו זעהען,
 װארטען זײער אומזיסט גאנץ ס׳איז אז

באזיעגען. צו מענשען דיעזע
 דאס טוען ױניאז די און סטרײקער די

 דער אןץ נאר קאן מען װאס בעסטע
געװאונענער. א זײן גיך גאר װעט סטרייק

 יענע אױוי פליכט גרױסע $ אבער ליגט עס
 די אין ארבײטען װעלכע װײסטםאכער,

 פון שוין געניסען און שעפער געסעטעלטע
 סטריי־ בראװע אונזערע װאס פאר דעם,
דעם העלפען צו העטםפעז קער

 דאר־ זײ נאר.. קאנען זײ װיפיעל סםרײה
̂ונג אזוי דאס װיסען, פען  שטע־ יענע װי ל
 נאך זיעג ױיער איז דרױסען, אין נ^ך הען

 טאן יארםען זײ און געזיכערט ניט וױיט
 אלעמענם כייט צוזאםען זיעג, זײער אלעס
טאכען. צו זיכער זיעג,

כמעפ װארהערס װהײם־גודס די פון ססױיה
נעענױנם

 וױײ צײלען, רי שרײבען מיר װעהרעגד
 די םון רעזולטאט דעם ניט נאך מיר סען

 צװי^ען פאר יזומען װאס סאנפערענצען,
 לויט אבער, ארבייטער, די און ױניאן דער
 באסעס די אויס, עס זעהט סטנים, אלע

 גאה איז עס אז אײנגעזעהען, האט אסס׳ן
 שע־ די אאזע; צו זײ פאר ניט תכאית קיין
 אז חאסען, טעג מען ״און׳פוסטעװען פער

 א צו פיהרען וועאען לואנפערענצען די
 און באסעס די צוױשען פארשטענדיגונג

ױניאן. דער
 נאכגע־ שױן באסעס רי האבען אײ:ס

 געװעז זײ זיינעז װאך אעצסע נעבען.
 ארויס זײנען זײ אז ׳זיך ביי שטײף אזױ
 קײנע װעאען זײ ד*<ןס ערקאערונג, אן מיט

 די ױניאן. דער מיט האבעז קאנפערענצען
 אינ־ מײנונג זײער זײ האבען אבער װאך

 מאסקאװיטש דר. װען געענרערט, גאנצען
 א צו אײנגעלאדען זײ בריעף א דורך האט

 אײנאאדונג דער האבען זײ קאנפערענץ;
 פיער מיטװאך, אעצטען און געפאאגט,

 אנגעפאנגען זיך האט נאבטיסאג, אזײגער
די צװישען באראטונג נעכײינשאפטאיכע די

5(כריע װינטינער א
---------\-----

 און ױניאן װארקערס גארמענט לײדיס אינטערנײשאנעל דער עון
 מײ- ױפער און סקױרט קלאוק, באארד דזשאינט דעם פוז

 מאנופערך סקױרט און סוט קלאוק, דער צו ױניאן קערם
אפסאס־אײשאן. פראטעקטיװ טשורערם

 אסין׳ן, פראטעקטיװ מאנופעקטשורערס סקוירט און סום קיליוק,
פרעזידענט, זינגער, פאוא מד.
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• י . — :דזשענסאכיען
 װ^ס ארכאגיזײשאן, אונזער און אסס׳ן אײער צוױשען אגריטענט דער חאטש

 מא־ עםאיכע ערשט^אין זיך ענדיגט צורית, יאדזר דרײ טימ נעװאדען געשאאסעז איז
 אכיבעסראכם, אין ד^ס פארצושלאגען, פרײהײט די דאך זיך מיר נעהטעז ׳ארום נאטען

 גאנץ זיך האט אינדוסםריע אונזער אין ארבײם־סיזאנס די פון אנפאנג דער דאס
 אן זיך הויבט (אזױ יאחר דײי אעצטע די פון יף1א דעם געענדערט׳אץ באדײטענד

 געװען עס װאלט זומער), מיטען אין אנשטאט ׳טאי אי; פריה פאאא־סיזאן דער איצט
ארגאניזאציעס רעספעקטױוע אונזערע איז קאמיטעס די אז וױגשענסגוערטה, יעהר

 א פארפאסען צו
אינ־ אונזער

 יױ דער או,־ באשעס די םון פאישטעער
ניאז•

 םון רעזולטאט מעגליכען רעם װעגען
 שאר,. ס. ברודער זיך האט קאנפערענץ דעם

 אויסגעדר<קט ױניאז, דער םון מענעדזשער
:םאלגט װי

 מיט םאראוימוזאגעז, איז^שװער ״עס
ענדיגען. זיר װעט קאנםערעגץ דיזער װאס

 אסא־ דעד םון םארשםעהער די ־״אויב
 י םרי־ האבען צו ודרקליך םײנען סיאײשאן

 קומען קענען פױר װעלען טרײד, איז דען
 , אז םיהלען, מיר אײנםארשטענתיס. אז צו

 אח גערעכטע זײנען םארערונגען אווזערע
 P'p ניט זוכען מאנופעקטשורערס די אױב
 װעלען ארײז, װעלט אין־דער גלאט פײט

נאכגעבען. םארערונגען זײאונזערע
 קאנפערענץ דער pw איז ״אלענםאלס

 יױ דער פאר זיעג באדייטענדער א אלײן
 םריהער װאך אײן מיט בלויז וױיל ניאן,
 בא־ א אנגענומעז אסאסיאײשאן די האט
 םארהאנד־ צו ניט ױניאן דער מיט שלוס
̂ לען׳/

 װהײט דער פון םארשטעהער די אױםער
 אויך קאנפערענץ דעם בײ איז ױניאן, גודס

 סעתרעטער, אינטערנעשאנעל דער געװען
 קא- די פון סארשטעהער און באראו*, אב.

.10 לאקאל ױניאן, טערס

אינהאלט־םארצײכנ״ם
״גערעכטיגקײט." 10 נומער

און באראטונגען האבען צוזרייד טעג װי ש:עי אזוי אנהױבען זאלען
 הארםאניע צוקרנפטיגע די פארזיכעדען צו און אגרימענט נײעם

דיסטריע.
 פארשטארהט :אך װערט קאנפערענצעז באלדיגע אזעלכע פון ראטזאמקײט די

 אנריטענטס אונזערע זײנען ביזיאיצט דאס ׳םאל,ט דעם פון באטראכטונג די דזרך
 פע־ עהנליכע נאך א-ץ סטרײקס פארצויגענע נאך נעװארען נע^לאפען געװעהגליך

 דער אין צושטענדע נארמאלע די צוריק ברײנגעז צו אים ׳װען אויפרעגונג, פון ריאדען
 פון איז פאליסי ברײטערער א םון פראנען זיינען טעגליך, װי שנעל, אזוי א*נדוס^ריע
 װעט עס אז אוטבאריוזרט. געכליבען פראבלעמען אינדוסםריעאע ^ויםבױענדע

 שענקען קענען כיען װעט דרױסען, פון דרוק שטארקען צו א אוזן און יצײט נענוג זײן
 אלץ סאנ צו טאנ פיץ װערען װערכע פי-אבלעטען, צו אויםמערקזאםקײט געהעריגע די

אינדוסטריע. אונזער אין װיכטיג (דעהר
 סוף בײם אנפאניען דך זאלען קאנפערענצען די דאס פאר, םױר שלאגען ערנסט

 באקװעם. פאר פאריטלאנ דעם געפינען וועט איהר אז גאויבעץ, מיר און מאנאט, דעם פון
םיר זײנען ענטפער, באלדיגען או; גינסטיגען אײער קרינען צו ערװארטענדיג

אײערע, באמת
ױױאן. רוארקערם גארמענט לײדיס אײגטערנעשאנעל

פרעז.ידענט. שלעזײנגער, ב. (אונטערצײכענט)
ױניאן. םאכערס ריפער און םקױרט קלאוק, באארד דזש.

מענעדזשער. םארריסזייעגםאן, (אונטצרצײכענם)

ראגאןז. הלל—לאנד איז אוגז בײ .2 זײט
 אר־ אינטערנאציאנאלער דער אין .3 זייט

 א קאלטשין. מ• — װעלם. בײטער
נײבאוער. א• — פילאדעל£יא. פדן בריעה

 גאנצען איבער׳ן אינטערגעעאנעל די .4 ^ייס
דעניש. ד. מאקס — יא:ד.

 א — װעלט. ארבײםער אידישע די .5 ןײט
 מא״ רײנקאוט די — רעפארטער. סטעף

פריעדמאז. ס. — .20 ליקאל ױניאן כער
ײט  ל. — ב^א־ד דזשאיגט פון מיטינג .0 ז

 שיקאגא׳ער די — עהרענליסמ. — לאנגער.
 היו־ — איגטערנעשאנאד. דער פון לאקאיס

שנײד. מאז^
 בעד״ ראזא — ■רויען״װערם. די .t זייט

- י . ק ארלער. י. — טייפעל. און מלאך ר
קעל־ ב. — ).אז רא-< אינגעב^רג s זײט

ערמא;.
 דרעםי• און סקוירט די בײ רא״אן. .1( זייט

װאנדער. ה. — .23 לאקאל פון גאנעי*
t ביכעל. נאטיץ רעדאקביןר׳ם פון .10 זײט
 אף• — ארבײט אויף רענט דאס .11 זײט

דזשיאװאנעטי. טורא
 שםימ• פרויען און רעװאלוציאן .12 זייט

 — פרינטץ. פטוארט דזשוליעט — -ענט
— (פעייעטאן) צוגעװעחגען זיך װעם מען
װאהל״נער. א,
 זײן און כןןכטערס ליע עדגאר .13 זײם

גלאנץ. א. ~ עזיע
 כטרײקענדע די פון גאס דער אין .14 זייט

 פארבלןזנ- א — סערדאצקי. יענטע
 פןך 9 ~ רעדאקציע אין בריען• דזיטעטער
t׳ ליעטאן.

.14 זײט פון .שלוסעז .ir< זייט
 אדרוערםײזיי — 19 און 1» ,17 ,10 זייטען

מענצס.
 דןך קריעגס פערגע«א:אל1אי דער .2(• זײט

 כול־י 4םינקעלשטיי ל• — •ארטםעגט•
mךאסקין. ם• -׳י •ון־סירײמ דער


