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̂נאל חןו דעפארםםענם קריעגס אינםערנעש
םמקעלשטײן ל. פון

 • לןריגס־ אינטערנעשיאנאל דעם אין
 סקװער, ױסאן 31 איז דעיארטמענט,

 אוםגעביטען אביסעל לעצטענס זיך האט
 איז קריעג דער אםת, אטמאסםערע. די

 די םאראיבער, אינגאנצען ניט גאך
 םראנ־ צװײ אויף אן נאף געהט שלאכט

 וױיטגודס און םאכער װײסט די בײ ̂טען,
 ערשם נאך איז חאםוי דער און ארבײטער,

 םיוזלט אבער דאף־ ברען, םולעז איז איצמ
 דעפארנד קריעגס דעם א׳ן מעהר ניט זיך

 נערװע־ די אנגעשטרענגטקייט, די סענט
 האט עס װאס אונרוהמקײט די און זיטעט

 טעג ערשטע רי אין נעםיהלט דארט זיף
אױסגעבראכען. האבען סטריײןס די װען

 דערפאר דא ס׳איז זיןי, םארשטעהט
גרונד. גוטער א

 פעג קאכיף, א םון אויסברוך ״בײם
 פיהלם צוגעגרײט, וױ זײן ױניאן די אפילו

אומרוהיג־ געװיסע א דעסטװעגען םון זיןי

 עם אומבאהאלםען און דום שרעקליף װי
 קביעג־פירד הלכות אין באסעס רי זײנען

 באגריײ צו אוםםעהיגקײט זײער ! רונג
 די און גײםט, רעװאלוציאנערען דעם םעז

 ארבײטער־ ברייטע די םון פסיכאלאגת
 דעם םארלירען צו זײ מאכט םאסען
 אנגע־ זיך האט ער אײרער נאך קאםף

 ברע־ קײן ארויס ניט וױיזען זײ פאנגען.
 פון אםילו, קאפעטשהע קײן שארםזין, קעל

 און אבער םארשטאנד. מענשליכעז אמת אן
 אלטען זײער צו זיף זײ כאפען װירער

 און גענגסטעריזם מ-טעל, עקעלהאפטען
 טויזענ־ צענדליגער אבער פראװאקאציע,

 בא־ ניט דעם מיט כיען קאן ארבײטער דער
 זײער צו ניכער זײ םיהרט דאס זיגען.

 אונטערגאנג, זײער צו רואינע, אײגענער
 ענטװעדער זיןי זײ מוזען סוף לל סוף און

געבראכען. געהן אדער אונטערגעבען
 דער אין איצט זיך םיהלט דאס און

 אינטערנעשיא־ אונזער אין אטפאספערע
 די כאטיט קריגס־דעפארטמענט. נאל

 לואמףי דער כאטש אן, נאוי געהט שלאכט
 כיאכער װײסט די בײ לינען, בײדע אויױ
 נאך איז ארבײטער װײטגודס די ביי און
 פאנופעקטשו־ די אבער ברען, פולען אין

 דיכיען זײעי מיט לאגערן, בײדע פיז רער
 * אדיײ'־־ *ליגעל אידיאסישען בײזװיליגען

 זער״
פען

פרא־ און גענגסטעריזם םון נעץ שניוציגען

 װאר־ זײ שױן-געשלאגענע. ליגען
דעם אין קאנװאולסען אין נאר זיוי

 איו באראף סעהחגטער שלעזינגער, דענט
 עק־ דזשזןיעראל פון׳ם מיטגלידער אלע די

 נאך דינען נויארק, אין באארד זעקוטיװ
 נײ־ אין מענשען םארנומענסמע די אלץ

 צוקוסען קוים קאן מען װעלכע צו יארק,
 יע־ אין שמועס. א מיגוט א םאר כאפען

 אינטערנע־ גרויסען דעם םון װינקעלע דען
 דעיאײטמענניס, אצע אין אםיס, שיאנאל

 שוױבעלט בליק, א נאר װארפט פען װאו
 םעטיגקײס^ און לעבען מיט גריבעלט און

 דעם מיט באזעעלט זײנען אלע אלע,
 די פארבעסערען צו װאונש בעסטען

 מיט־ טויזענרעד צענדליגער די םון לאגע
 ניט ארגאניזאציא;, אונזער םון גלידער

 אי נאר
לאנד.

גאנצען איבער׳ן פון נויארק,

 איז ארטיקלען פריהערדיגע די אין
 דעפ װעגען רעדענדיג אפטײלונג, דער.

 אונזער םון טאכאגיזם װאונדערבארען
 איװײזענ־ קאמיטעס, םטױײק דזשענעראל

 אר־ עס הארמאניש װאונדערבאר װי דיג
 װאס קאמיטעס ״ םארשידענע די בײטען
 מא־ גרויסען יענעם אט צוזאטען שטעלט
 פאר א געשריבע* טיר האבען כאגיזם,
 קאמײ יענע פון אײניגע װעגען װערטער

 ניט אלץ אבער נאף האבען םיר טעס.
 יואטיטעם. יענע אלע װעגעז גע״טריבען

 װאס באזונדער קאמיטע איין יעדער און
דזשענעראל גרויסע די צוזאכיען ̂שטעלט

 ױניאן־מיח־ אלטער דער ײיסמאךין,
 דער פין םיזכער גןזגצער דער און ׳רער

■יקעט־קאמיטע.

 ניט־זײ א ניט־באשטעמטקײט, א ׳הײט
 דע־ נאף איז עס לאגע. דער מיט כערקייט

 גיט און באשטימט ניט #קלאר ניט םאלט
 םון פלענער סטראטעגישע די באװאוסט

 די שונא. דעם פון צה צװײטעז דעם
 צו לדערן װאס באסעס די םון •לענער

 די פעסטוכג, ארבײטארס דעם םארניכטען
 צװישען םאראורזאכט דאס און ױניאן.

 די צוױשען סטױייק, דעם םון םיהרער די
 ארמעע ארבײטער דער פון סטראטעגיקער

אוטרוהיגיוײט. געװיסע א
 בא־ זיך ביי איז כיען ׳טאקע אפת

 םון אופבאזיגבארקײט דעי װעגען װאוסט
 ארבייטער־פאכט, פאראײניגטער דער

 אויף אז גוט, גאנץ וױיס פען טאקע, אפת
 בא־ די קאנען שלאכטםעלד אפענעם דעם
 קרעם־ אין פעסטען נ־ט פאל יױין זיך סעס
 אר• גוט ריסציפלינירטער, דער פיט טען

 פען ; ארפעע ארבײטער גאניזירטער
 ברו־ דער האבזוכט, די דאס גומ גאנץ וױיס

 די האלטעז צו באס פון׳ם ײאונש טאלער
 אײזערנעם אונטער׳ן יטאפ אין ארבײטער .

ט םון הנאפעל י י ק ג י ז א ל ט כ ע  ר
 פראגרע־ דאס באזיגען ניט פאל רױין קאן

 אר־ פאראײניגטע די פון שטויעבען סיװע
 אין װארט א האבען צו בײטער־פאס^,

 זײער װעגען זיך האנדעלט עכ װען שאפ,
 װארום, ערןזיםטענץ. און לעבען סאםע

 װיי־ אדעד ׳יא דאם וױיסען באסעס די <ו
 שוין דאף זײנען עס ־־־ ניט, דאס סען

 דער װען צײטען, טרויעריגע יענע *אװעס
 בלויז געװארעז באטראכט איז ארבײטער

 בא* שטומע א אלס בלויז מא׳טיז, א אלס
 דער אין געקופען איז װאם שעפעניס,

 רײכטום מעהר װאס באשאסען צו װעלט
 דער אין לעבען »לײז#און באם זײן םאר

 איצםי״ דער בײ קורץ, גױט. ערנםטער
 ארבייטער־ םעהיגע די קאנען צייט, גער

 זיעג, מיט׳ן זײן זימגר גאנץ פיחרער
קאמןי. דעם םון אייםכרון־ בײם גלײך

 םון טעג ערשטע די אין אבער, דאף
 קריעגס־ דעם אין זיף םיהלט מלחמה די

 אומרוהיגקײט. נװאלדיגע א דעפארטמענמ
ױ  זיעג, מיט׳ן ניט זאל מען זיכער ו

 גע־ א קאם אץ אריץ ךאף־ זיף ננב׳עט
האבען אםשר ? װײס װער : דאנס

 אר־ די םון םײכד בלומינע די באסעס, די
 טײםלעשע אזעלכע ארבײטער גאניזירטע

̂וניאן די װעלכע םון פלענער  םיהרער .
- ? ניט װײסען

 זיך םארציהס עס לענגער װאס אבער
אלעם םאר ווערט קצאמנר אלץ ׳קאם«י

אן קאטערס *ון ײרעזידעגט בערלי;, העררי סטרײקערינס גיונע א מיט ,10 ליןקאד יזני
̂ל. ארלינכב^ן אין ה

 ;יא זיןי, האבען זײ תעלכען איז װאתאציע,
 ארײנגע־ אלײן דופהײט, גרויסער זײער

טשײ האט דאס ̂בער פלאנטערט,  לוי*ו \:י
 זיף פיהלט עס וױדערשטאנד. םון קראןט

װעלען ז*י אדץ באלד באלד, דאס שױן,

 פאר װיכטיג גלײף איז קאפיטע סטרײק
 דעם םון גאגצע, דאס פון ערפאלג דעם

 שונא דעם באזיגען צו — צװעק, גרויסען
! אומשטענדען אלע אונטער

לואפיטע, האל די שטײגער, א :עפט
דער אי׳ז רײזבערג ברודער װעלכער פון j די נאכגעבען און אונטערגעבען זיףיפוזען
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 ױע־ זײ אוז באלד, ׳באלד אז זיך פיהלט

 פאל אלע פאי פאל אײן טוזען מוין לען
 קײן פאל, קײן װעלען זײ אז אײנזעהן,

 אײזערנע די ברעכען לואנען ניט פאל
 ! ארבייטעד אניגאניזירטע די פון פאכט

 זײן װעס האפח דער דאס זיף, פיהלט עס
 פאנו• וױישט די םאר אי לעסאז, גוסעױ א

 םאנױ װײטגודס די פאר אי םעמדצורער,
 חאפה איא פאל מײן מעהר פעסטשורער,

 ױע־ *צײנט, עס װי אנצופאננען. ניט
 זײ ױאש טאכ דעם פארשעלטען זײ לען

 יע־ םיט באריהרוננ אין געקופעז זײנען
 ײנגע־ א זײ האט װאט ל״ערזאן נער

 ; אין לאגע, פיזעראבאעד דער ן א שלעפט
ײ װעלכע  ניט האבען און זיף געםיני;; ו

 אדעד םריהער ארויסצוקריכען. מוט דעם
ײ שפעטעיי,  פוזען אבעױ דאס װעלען ז

ײ ״טאן או״סװעג. אנז-ער קײן ניט האבען ז
 פון אספאספער^ דער אין אלזא,

 דעפאי־ט־ סריגס אינטערנעשיאנאל אונזער
 געפיחל א ארום איצט זיף טראגט פענט

 זעד.ט אירר אבער רוהיגקײט, םעהר םון
 ם״בע«״האפטע דיזעלבע אלץ דארם ;אף

פרעזײ פריחער. װיי טעטיגקײט,

 קאפײ קארט אדער לאו, די ; טשערפאן
v פארקאװ ברודער װעלכער פון ׳טע h 

 ענטער־ און רעדגער די ; טשערפאן דער
 סיל־ מיס װעלכע פון קאפיטע טײנפענט

טשערלײדי. די איז װער
 קאפימע האל דער םון טשערמאן דער
 ״קװא־ דער ײאס זעלבע/ראלע די שפיעלט

 קריגס דעם אין דזשענעראל״ טערפאסטער
 האט ער רעגירוננ. א םון דעפארטפענט

 ארמעע גאנצער דעכ איבער אויפזיכט די
 אלע איז זיד געםינען וועלכע סטרײהער,

 ארבײ־ די װאו װיסען דארף ער האלס.
 סטרײת אין איז װאס שאפ יעדען םון םער

ײ צו זיף/ געפינען  זײער אין קופען ז
ײ צו און סטרײח־הװארטיר  זײער טוען ז

 איז דאס לײן. פיקעט דער אין פליכט
 פאר־ זעהר ט און שװערע א גרױסע, א

 פען װי און ארבײט. אנטװארטליכע
 ר^זבערג, ברודער האט איבער, אונז ניט
 ציזא־ קאסיטע, האל דעד םון טשיעךי אלס
 געפאכט קאפיטע, גאנצער דער מיט פען

 רײד בר״דער דזשאב׳/ גוד ״װערי א
 טוט און פלאץ אױם׳ן אימער th> בערג

 דזשע־ *קװאטערסאסםער אלס כעסט זײן
אין אײגצודאלכמן סטרײקער די נעראל״

 צו־ דאייכ זאל אלעס דאס אזן האלס די
ױ געהן זײן. צו באדארןי עס ו

 אױס איהם העלפען ארבײט דער אין
 ײ םזן טשערלײמ אדער טשערלײדיס, די

 שםר'י־ ײ ײקלכע אח האלס באזונדערע
 ״ םשערלײד״ס דיזע זיף. געפינען לןער
 פייט fדא אין איםער זײנאן טשערלײט און
ײ סטרײקער, די  טאג תדען ״פאנטשען״ ז
 יוער־ סטרײקעד, די םון סטרײה־סארדם די
 זי״ צו געוו^דען ^גאזנאטשעם״ זײנען כע

 איהם העלפען דיזע און האל דער אין צען
 סםריי־ יעדעז אויױ אויג אפען אן האלםען

און.סטרײקערח. קער
א.י״ די איז וױכטיג װײניגער ניט

’ האםיטע״ האורט דער םון בײט
 נאף איז ארעםטען אהן סטריײן א

 כפ<ט זאןי. אונסעגליכע אן דערווײלע
 פיז פאייצ״ די קריכט סםריײן יעדעז אין

ײ װײזעףאז צו הוימ  באשי־ גוטזן זײנען ז
 און נעלד־זאק קאפיטאליסטי״פעז םון צער

 צו לינקס, און רעכטס ארעסטען פאכען
 דאס דארף פען אדער #יא דאס דארף פען
ניט.

 א אויף שפיעלט נאטירליד, דערבײ,
אז : װערטעל אלטע דאס ראלע נרויסע ״

 פאליספען א מען..." פארט שפירט פען
 ײעז אז םאאד, אזא ניט אלעם נאף איז
 כאפען צו נעאענענהײט א זיך פאכט עס
ײ דאם ער זאל קערבעל זײטיגען א קװי רי  צו

 צו־ געװען פשוט שוין װאלט דאס זען.
 ניעפות עדעלע די םון פארלאגגט פיעל
 אוג־ פארקנעפעלט שטײ^ א<וי זיצען װאס
רעק. בלעע די טער

 רעבטס ארעסטעז אלזא, פעז, פאכט
 װי לינקס פעהר נאטירליןי לינקם, און

רעכטס.
אי? פענער פיט טרעםט דאס װען

 ײעז אבע^ פײדלעך צרה. האלבע א נאך
ײ נעפט פען און רי ארעסטירט פען  אין ז

ך םיהלען קאורט, א  די װי ערגער סף א זי
 דאם וױיסען װעלכע פענש״ן און םענער.

ט ך יןאנעז ני  ײאט ^טעלארשפ זי
ײ ארעסטירטער דער פאר מײנט דאס  כי
 װען קאורט, אין ברענגט פען װאס דעל

 א מענשען, אײגענעם אן דארט געפינט זי
 דער םון פארטרעטער א מיטםטרײקער,

אן  ן5װא אלעס פיט איהר העלםט װאס ױני
 פאכען צו גריגגער איהר נאר, קאן פען

 הילוי יעדער פיט העלפען איהר לאגע, די
טיגט זי װעלבער אין  גלײך און זיך, נוי

 שטראף־סו־ די אײנצאוןלען שטעל אוים׳ן
ט װעלכער מיט םע ער ןוו  באשטראפט זי

• ריכטער. שטרעננען פון׳ם
 קאמײ ר,אורט דער פון טשערפאן דער

 קאורט־ יעדעד אין דאס זעהן, דארף טע
 ברענגט *פען װאוהין שטארט פון הויז

ך זאל סטריײןער, ארעסטירטע  אימער זי
 קאפיטע, דער, םון פמפבער א געפינען

 ױ־ די פון פארטרעטער א הײסט, דאס
 ״טשיעף״ דער םארליאוו, ברודער און ניאן,

 אר־ ךער אין זיף האט יזאפיטע דער םון
 איז ער אויסגעצײעכנט. גוט זעהר כײט
סט פון׳ם צי־ט דער דורך  פאכער װײ

 די אין געײארען פאפולער זעהר סטרײק
 יןאן כיעז קאורט־הײזער, נויארקער אלע

 םאנכע װי םעהר סף א דארטען איהם
ד״ דעם פראקטיצירען װאס לאיערס, ױי ט ״

 צו זעהט ער און איהם פון פריהער סף א
 סטריײ די םון לאגע די אנגענעמערי מאכען

 גע־ ווערען װעלכע סטרײקערינס, און קער
איז װיםיעל אהין^ כראכט  טעגליך., נאר ס׳

ך זיף צײכענט עס  אין אויס גוט אוי
 *1כ)שיע אלס סילװער, מיסס ארבײט איהר

 קא־ ״ענטעדטײנמענט״ און רעדנער די םון
מיטע.

 סטריײ און סטרײקער יעדער כאטש
אנץ קערין ג ס׳ ױי ײ װארום גוט ו  סטרײ־ ז
ײ האבען • דעסטװעגען פון קען,  ליעב, ז
 פאר רעדנער זאל-א צײט, צו צײט פון דאס

ײ  דיזעלבע אטאל נאך איבערזאגען ז
 אראנזשירען אלזא, דארף, כיען מעשה.

 כיען.דאח* און מאסמיטינגען האלס די אין
רעדנער. באזארגען
ױיניגער גיט  צו אויף איז וױכטיג ו
 אונ־ אביסעל מיט סטרײקער די באזארגען

 צו לאנגװײליג ווערט עס טערחאלטונג.
װאכעז, און װאכען פאר האל אין ןיצען

 נע־ װערן װאס קאנצערטעז פרײע די און
 סך א אױןי העלםט האלס די אין געבען

 צוזאםצגצוהאל־ בעסער סטרײקער די מיט
 סיל־ מיס ענד. זיגרײכען צום ביז טעז
 איהר הינזיכט דער אין אױך טוט װער

פארגני־ מיט און אויסגעצייכענט ארבײמ
 װאס קרעדיט דעם דא איהר מיר גיבען גען
 גוט אזוי פונלןט םארדיענט, כשר האם זי

 תאטי־ אנדערע די םון טשיעף׳ס די װי
דערמאנט. דא האבען װאס׳מיר טעס

ױן ט! ש פ מו ע ג
 הלאויר דער םון אפיס דאידטאון דער
 35 אין איבעמעםוםט האט ױניאז מאכער
 עווענױ, טע2 סארנער סטריט, טע2 איסט

בילדיגג. םעאטער עווענױ סעהאגד אין
 דאון־טאיז דעם םון קלאוקמאכער אלע

 נעדד צו דאס געבעםען זײנען דיםטריקט ן
pw \vd .ו ׳ אכט
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ױניאן ווארקערם גודס װהיים דער פון זיעג גרױסער
\ __

 זײ האבען געקעםפפט, האבען ארבײטער װהײט־גודס די װאס םאר אלעס,
װײ״ אין העכערונג א ארבײטם־װא̂ך ־שםונדיגע44 א געװאונען:

ױניאן. דער םרן אנערקענרנג םולסטע די אלץ, פון וױכםיגער און, דזשעס
װאירקער̂ס ווחײט־גודם די איצט בײטען1א עס װאו ׳שאפ -לעדעד —

 גראטו־ הערצליכםטע אונזער — ױניאן־שאפ. פראצענט הונדערם איז ׳
 פון׳ם פיהרער די צו ױניאן, װאירקערם ווהײט־גודם דער צו לןמױאן
קעםם״ געטרײע אנדערע אלע אלע, םון און דײוױס װ• שאר, ם• סטוײיי̂ק

 מאס־ הענרי דר. צו דאנק אונזער — סאלדאטען. אזץ גענעראלען םעה
גע־ האט װעלכער און קאנםערענצען, די פון םשערםאן דעם קאוױט̂ש

 אונ- — צדדים. שטרײטענדע דיי צוזאמענצוברענגען םיוז די זיך נוםען
 אײנגע־ האבען רועלכע באםעם, װהײמ־גודס די צו קאםפליםענט זער

אונטער־ זיך האכען און גאמפף װײמערען ‘פון גוצלאזיגקײם די זעהען
̂כסמע, דאס צו געגעכעז * • אוםפארמיװ

 װאיר־ גודם װהייט די םון חאמפזי דער
 געענדיגט שבת לעצטען זיך האט לןערס
מען װאס ערפאלג, העכםטען דעם כױט

כשר־םארדינטער. א איז ערפאלג דער
 געװארען . געםיהרם איז סטריײן דער

 טאסט. םיעל םיט און ענטשלאסעז ערנסט,
 סטרײס־םיװ־ אזא םיז זײנעז באםעם די

 העכסט־אונאנגענעהם אודאי געווען רונג
ײ ביז איבערראשט,  צום נעחומען דינען ז

ײ וועט עם אז באשלוס,  העלםעז, גארניט ז
ײ איז  שפעםער אדער םריהער וחנלעז ז

 די םיז םאדערונגעז די נאכגעבעז םוזען
ײ איז ארבײטער.  באשלאסען, האבען ז

 פרײ זײ םאר געזינטער זײז װעט עס אז
שפעטער. װי יהער

 די װעלען זוײטער אח איצט םון
 ד א ט י נ אדבייטעדינס װהײט־גודס
ן ע ט י י ר ב ה ע י מ ו 4 ו 4 

ן ע ד נ ו ט ו  םאר ך. א ו ו י ד ״
 אומ־ םאר װאס ניט, װײס װאס אײנעם,

 נעארבײמ חאבעז עס שטונדען מענשליכע
 עםליכע מיט באיז מײדלעה דיזעלבע

ײ װי ;פריהער יאהר״ מױ עס םלעגען ז

ס ד כ צײ ר א פ ט־ ל א ה אײנ

״גערעכטיגקײט.״ 11 נומער

י — •2 זײט ײ אין »ראגע ײאך־ארבײם י * 
 פון *לוסען סקולמאז; ה. — קאגא

פ. ערעםער ז״
 אונז בײ ■אסירונגען װיכטיגע — .3 ?ײט

פינקעלשטײן. ל. — לאנה אין
טי אין גיערינג סקאם — .4 זײט חויז. ױגי

פרויען־װעלם. די װאלאך; ליליעז —
־ בעדריק. ראזע ־

אן םײלארס לײדיס — .5 זײט  לאקאל ױני
 סיקעט דער אין הילםמאן; ה. — .80

עםברוידע־ די סטרײקעריז; א — ליין.
אן װארקערס רי ני זיעג. שמילען א חאם יו
ט באארד דז*אינט טון מיטינג דער — .0 זײ

ן עחרענליסם לאנגער; ל• — ו  די ו
*עיער. קלאוק

ט  די אין םעםיגקײם און לעבען — .7 זײ
ן אפיסעם ו  א — באארד דז^אינם י

 ־־־ ■אר בא^ערטע א ;רעיארטער סטעןי
קארפילאװ. סרים

 חע־ ב. ־— (ר^םיז). אינגעבארג —־ .8 זײט
• לערמאז•

ט ״  רעדאק־ צום בריעןי א ;ראטאן — .9 ז
׳ מענוןאף. י״ — םאי•

 ביכעל. נןןםיץ רעך»?טאר'ס טון — .10 זײט
i זײט t. — אן א ײאם  על־ — באטײט. יוגי

העננאן. א. לעז
ם  ארבײ־ די *ון סיבח חוי«ם די — .12 זיי

;זעלדין א• — ױגרוחען. םער
 װאה־ א. — (•עליעםאן) ערד־קוגעל אײן

לינער.
 — קריםיק. םעאםער א אנ^םאט — .13 זײט
t• ;חבית׳םעס. בעלי נײע קארגבאיםח— 

סערדאצסי. יענםע
ם ״ l ז o i i — itm i H — כא־ עליזאבעם 

 *װי«ען אזםועסען קורצע זאנאוױטש;
לעזער. און רעדאקםאר

 בא־ מוני׳ס *אר באדועגונג די ־— 15 זײט
אונג. ײײ

 ארביײ אםעריקאנער דער אין — .10 זייט
 אינםערנזך בוכװאלד; נ• — יןעלי• םעי

— דעוארםםענם. עדױקײ^אנאל ״א:אל
ליכערםי. ס•

A 18 זייטעז t אדװערםײזםענםם. — .19 און 
 םוןי בײם םיםינג ^ענער א — סצ• זײט

• ן י  רע״ םטעזי א — סםרײק. גודס װי
ראבד ם. — בילחנר. ס«יײק פארםער;

I H H H n a W H H K

 אונטער איז נאכט׳ דער אין שפעט ביז
 באדינגונגען, סאניטארע שלעכטע װעלכע

 בא• ניט הען דער ניט, עם װײס װאס דער
 גע־ דעם םון באדײטוגג גאנצע די *רייםען

 געוואלדײ דער פון נײן, זיעג, װאלדיגען
 םאתעקר דא איז װאס רעװאלוציע, נער
 דענקען, ניט סען דאחי נאטיראיך, מען.

 די אין טאקי אט געשעוזן איז דאס אז
 איז גרויס י,1האמפ פון װאכען עטליכע

 דער איז דאס געווען. איז ער װי שעוזן,
 מיהזא־ לאנגיעהריגער א םון רעזולטאט

 אגי־ םון ארבײה אנגעשטרענגםער ?מער,
 די איז דאס ארגאניזאציע, און טאציע
 ױניאך גרויסער דער םיז םרוכט שעהגע

 וועל־ יאהרען, םיעלע די םאר טעטינגןײט
 װײל מערקװירדעער; דאם געװען איז כע
/ שטילע. אזא געװען איז ז

 איז ױגיאן װאירתערם װהײטגודם דער
 איהר טאז זאל זי אז באשערט, אזוי ^ייז

 אויס־ איהר איז גראדע שט< ארבײט
 װען קאמפ^ איז ארויסצגטרעטען געקומען

 גרעסערע םיעל #פיעל און עלטערע איהר
 נע־ שוין איז שװעסטער־אמאניזאציע

 נא־ סאמפף. איז װאכעז עטליכע שטאנען
 גע־ האמםח גרעסערער דער האט טירלין־/

 אוים־ גאנצע די זיך אריױ ציהעז מוזט
 פוב־ גאנצע די מולם, פון מער^זאמקײט

 געפילדער, אין קאך גאנצען דעם ליסיטי,
 אויםרע־ אזוי קאמםף דעם מאכט װאט
 אזוי גראד געװיסעז א צו ביז און גענד

אינטערעםאנט.
 האט ױניאן װאירקערם גודס װהײט דיי

.)2 ז. אױח (שלוס

סאנפערענמן העכססזױכסעע

א םריה, דער איז גאנ״ז אויםשטעהן זעז
---------------- -------- ------ דער צו זעצען זץ־ און טאג, אזיוי בליאסח
וױבטע־ די וזיכמיגע. זעהד דא !ײגען | אויפתער אן אה; ארבי_יטען און ארבײט ------- «... uwniM %^

 ״טד נומער לעצטעז אין האבען מיר
 בריעף, דעם םארעםענטליכט חןכטיגהײט״

 מיט צוזאמעז אינטערנעשאנאל, די װאס
 קלאוק־ דער םון באארד דזשאינט דעם

 דער צו געשיוןט האבעז ױגיאן, מאכער
 םאנוםעהטשו- סקוירט און םוט ״קלאוק,

 דער וועגען אסס׳ן״ פראטעקסמו רערס
 יןאנםערענ־ אײנצורוםען נויםװענדיגקײט

 געגענזיײ און םריהצײטמער א םאר צען
 דער צװישען פארשטענדיגונג טיגער
 סע• דער איידער ױניאן, דער און אסס׳ן

אך. זיד הויבט זאן
טאגעס״ארדנונג דער אוין• םראגען

 אײנםיח״ םון םראגע די געװיס איז סטע
 אמענוסען איז וואס װאד־ארבײט, רען

דער םון קאנוחןנשאן דער אויזי געװארען

̂ז און אינטעומעשאנאל  גוטמד נאבדעם א
 פון רעפעחןנתם א דורך געװארעז הײסען

שטיק-ארבײטער. אלע
װאכעז־ארנ^! םון אײנפיהרונג די

! דער םון זײט דער םון אלזא איז י ני ו  י
 נייןן די כדי אבער זאך. באשלאםענע א

ד די םוזען גוט, ארבײטעז זאל סיסטעם  מ
 םאחמנד• צו זיד צײט גענוג האבען סעפ
 חויפמ די געווען איז דאס דעם. צו טעען

 ױנ• דער םון בוײע^ דער װארום אורזאד,
געײארען. ארויםגעשיקט איז יאן

באסע< די דאס לןענטמ, איז ןוס און
 גאנצע די םארשטעהצן זײם, זײער םון

ם מדן נטימדיסױו ,דספױא מ
צושםי• א מיט געענטםערט אומזגזאסט

ױ םונג, םאלנןןנ• םיז זעהן צר איז דאס ו
v 0 בריעף: דען
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 ױניאז, ײארקערם גארמענט לײדיעס אינטערנעשאנעל

 ירעזידענט. שלעזינגער, בענדזשאמין מר.
 ײניאז, םיײןערס ריםער און סוט הלאױן, אװ באארד דזשאינט
 סיטי. יארס נױ םענפדזשער, זיעגמאן, םארריס םר.

—־ :דזשענטאמען
 ענטםער אין איז אונז, םאר איז מאגאט דעם טען19 דעם םון םיטטײלונג אײער

 קאנפעמנץ, א אויןי צוזאםענטרעםען זיך יוענעז םיר דאס םיר, ערהלערען דע®, אויןי
• מערץ. טען31 דעם םון װאך דער פח םשך דעם אין טאנ באשטיםטען א אין

 יואס םארשםעהעה צאהל דער םיז לאזען װיסען פרײנדליך אונז איהר וױלט
 : r? וועם סעקרעטער אײער אויב און האנםערענץ? דער אין באטײליגען זיך װעלען

 דעפיניסױו פלאץ און צײט די קען װײערד, םר. סעקרעטער, אונזער םיט צונויםרעדען
װערען. באשטימט

P• באםת, אײערע ־__________
אםם׳ן םראםעקםױו םאגוםהמשורערס םקױרט און סופו קלאוק,

טשערםאן. זמגער, שארל דורך
 וואס אלעם, אופן אזא אויו» װערען דען װע־ יואנםעיענצעז די אז האםען, מיר

 # לזך^ אין גאנג נארמאלען דעם שםערען קען פאר־ געגענזײטיגער א צו םיהרען אען
קלאוה־אינדוסםריזג גרויסער דער פון בען אויסגעמײ וועט עס אז איז שטענדיגונג

װאונדערבאר!
 לײדיעס די װי װאכעז, צעהן שויז

 קאםפף, אין שוק שטעהען מאכער װײםט
 •ונקט אלץ נאןי זײנען העמפפער די און

 זיעגען צו וױלען דער און מונטער אזוי
ױ שטארק, אזוי פונהט איז דעפ אין ו

 וױיסםי ױ פון פארשםעחקר צװישען האנפערענ־ן
אםס׳נ̂נעכראמןן באסעס און ספױיסער

 װײ דר. םון איינלאדונג דער אויף
 דעם פון טשערמאן שיםאײן, י. ליאם

 קאנ־ סאניטארי אװ באארד דזשאינט
 א מאסחאװיץ, הענרי דר. םון און טראל,

 הא־ באארד, זעלבען דעם פון מיטגליעד
 אינטערנעשאנאל די צדדים, בײדע בען

 און ױניאז װאירקערס גארמענט לײדיעס
 פאר־ דעם אנגעגומעז אסם׳ן^ כאסעס די

ן שלאג  קאנ־ א בײ צוזאמענציהיטעז זי
 הױ הענען דאןי מען וועם אםשר םערעצץ,

סעטעלמענט. א צו מעז
 צוזאמענהונםט ערשטע די איז דאם
 זײ״ בײדע פון םארשטעהער די צװימען

 אננעפאנ־ דך האט םטרײה דער זײט טעז
צוריס. װאכען צעהן גען־גזיט
 םון קאנםערענץ דער צו קאמיטע .אלם

 *ו*נד ױינען סטרײסער די םון זײם דער
 דזשענעראל דער םון געװארען ערוחןחלם

 אב. שלעדנגער, ב. יואמיםע: סטרײ?
אינ־ די רעפרעזענטײיען װאס באראװ,

 םיט־ םאלגענדע די און טערנעשאנאל,
 ה. :יןאםיטע םטרײה דער םרן גליעדער
 ליעבערםאן, עליאס בעראין, ם. גוזםצז,

 .t לעוױן, ם. בעמעלצוױמ, ה.
̂  םיאוועת םיס און אסגרינסהי םים

 קאנםקרצנץ די זיד האם אמנר איידער
 דיס־ דער אין גאמיט. מיט אויםגעלאזס

 נאך באסעס די שטעהצן םראנע טשארדזש
 װי שט*;רפונסט, דעםזעלבען אוױי .אלץ
 אויסגעבראכען. האט םטרײה דער ווען
ײ גיבצן ד»אנד איין םיט  ע«עם כאזםר׳שס ז
ײ װילען אנדעחןר חנר םים און  אװעיד ז

ײ וױםיעל םעהר, געהםען «ן. ז גי
אמ rאנםערענP די אז נאכריככ^ די

 םיר איידער מיר, איגעבראכעז,-ערהאלםצז
 אין דעם וועגען םעחר יחנס. צום געהעז

 אלזא מוז קאםו• דער און נומער, נעהסטען
p אין אנגעהן 'l װי שטאומןײם, גאנצער 

שטנרקער. נאך און איצם, ביז

סטרײה. פון טאג ערשטען סאמע
 ? װאוגדערבאר וױריזליןי ניט עס איז

p ir איז טויזענדע װי װאכען, צעהן 
 אין זײנען ארבײטער־םײדלעך טויזענדע
 אפמד שויז האט סטרײר, דער םטריײן.

 האם נאר ניט און פארכיעגען, א קאסט
 פון סוםע די םארקלענערמ ניט ױניאן די

 נאף איהר האט זי נאר סטריײדבענעפיט,
 געהעכעוש, באדײטעגד אן װאך דער פון

ױ אזוי p געהאט װאלט ױניאן די ו 'm ip 
p ג^ד האט זי אוצרות. j w i אםילר 

 ארבײמנר״ גרויסער דער צו געטאן ניט
ױ טעהר װעלכע פאר באוועגוג^  א ו

 n או נעװען, נויטיג ניט ײאלט װאונ?
דױלף. איהר דארןי

ײאוגדערבאר? װירהאיד ניט דאם איז
 צושאאגען װערעז דעם אן אט און
 ב, די םון ארגוכיעגםען און ט$נות

ײ  אר־ זײעחנ אז געוואלד, שרײען םעגען ז
 נים אר1 האם שעפער זײערע pא בײטער

ײ אז געםעהלט, ױ גצלעבס, האבעז ז  ו
 ווער אבער םראג?רײד, pא נאט

ײ וועט װער גאויבען,  9וו גלויבען,* ז
ױ זעחט,  זנ& וועםעז םײדלעך/ די אט ו

 nmth #וחנלם די װי וואױל אזוי נעווען איז
 ענם־• ?אממ•, אין װאכען צעהן שױן חען

 פא־ זײעחנ אלע אויםצו?עםיפען שלאםעז
? דערונגעז

 n וױל>ז געװאלדיגען דעם אן אט
 די ווער^ן צושמעטערם • כיוז זיעגען
i:rp yזיי לאנג װי באםעס, די םון ת 

אם•וי.p דעם ציהען וועיען ניט לען
 ריעזיגער דער דורןי *אט

 וועסמס אינטערנע־שאנאל, רער
:?אמיפס־סי און אוסט



םקולםאן ה. פון
פיגקעל׳טפױין ל. פון
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 וחד צושסעטערט מוז אונעחפעיאיר,
 ?ינאאתר גאגץ דער אימער יח1א
* די צוכרקכען צו באסעס די פון ?
4I
 מעג עס װי װאונדערבאו/ דאןי און

 נא- אזױ אאעס דאןי עס איז ״
p it Y .םמריי- די פארשםענדאין 

 א םינומ איין נאר דארםען נס
״ן ?ען עס װאס טה*ז,  זײעד ז

 צוריסהעהרען זיך זאאען *י וועז ,
 טד אאס באזיעגטע, *אס שעפער די

 ױניאן, דער םון שוץ דעם אהן ^אגענע,
 םאר־ אײנגעדרעמעאטע, אונץ יעדער און

 םאכט און אויף װאכט ענערגיע מא׳פ׳םע
 און םריש אזױ וױדער סטוײיקערינם די

ױ *םוגטעו/ םון טאג ערשםען דעם אין ו
.*IBOHP
איז, באסעם אונזערע םאר צרה די

 םאנ* האבען סטרײקערינס אונזערע דאם
ײ םארשטעאונגם־קראםם. םאזיע,  זע- ז

 אויגען גײסטיגע זײערע מיט קאאר חען
 דעם װעאען זײ װען סײ צוקונםם, די

ײ סײ״װען און געוױנען, <ןאםפף  װעאען ז
 גיט אאײן דאס אט און םאראירען, איהם

ײ  אױסגעהאלטענקײט,' די מאכט, די ו
 דאס*שםוי• װירקליך ארוים רופט וחגאכע

װעאט. דער םון נען

 דיסיזוטיחנן םון גמאעגענהײט דער בײ
 נײעם צום םאדערונגען םארשידעגעראײ די

 װאאם עואם אונזער װעאכער אגריםצנט,
 די איז קריגען, צו געװאונשען * שטארק
w ײידער װאך־ארבײם װעגעז טראגע e־ 

 ארד־ טאגעס אױם׳ן געװארעז געשנתאם
 מאיארי־ די האט מאא אאע וױיא אוץ נוגג.
 נעשסיםמ באארד דזשאינם דעם אין םעט

ױ םינאריטעמ, א און דאםיר,  שםיײ דער ו
 דעם םאר געשסימט אײדער האט איז, גער

 די װי וױםעגדינ און סיםטעם, שטיק איצטען
 װאם אלעס םאר םורא האט טאסע גרויסע

 אוין« זיך מטיצענדיג אױך איז נײ״ איז
 האט וחןאכע מאיאריטעט, גװאאדיגער דער
 װאך־ געגעז געשםיםט יאהר אעצםען נאך

 ניט גביא גרויסער קײן םען דארף ארבײט,
 יאהר דיזען אויך אז םאראויסצוזעהען, זײן

 נידער־ פראפאזיציע װאר־ארבײט די וועם
אויח מיר זײנען דאר און װערען. געשטימט

און םארצײײפעאט, ניט מעדעסטע דאס ן ט^ווע יעד םון
אײגפיהרוננ די אז שטארק, גאויבען םיר | אםא דער איז זעאבע דאס פונקט און ײ «י*י .« ר^ויז יויז w ״

 יע־ אינטערנעשאנאא. גאנצער דער סיט
 גע־ און געקניפט איז איהרער טײא דער

 טיײ איבערינע אירזרע אאע מים בוגדען
 אײדיעס דער װעה טוט עס אז לען.

 װעה עס טוט ױניאן, מײקערס װײםט
 אינםערנע־ דער פון טײאען אנתןרע אאצ

 די קעםפםט עס אז דארום, און מאנאא;
 ױ, האט ױניאן םייקערם װײסט איידיעס

 אאע, זײט, איהר בײ אאס־סיטקעמםםעריז
 אינטער־ דער םיז ױניאנס אנדערע אאע

ױ גצמאנאא, ײ שםח אין װײם ו  מעגען ז
איוזר. סון

J געגען הראםם,, גרויסע די איז אטד 
 סורצזיכטמ־ זײער אין באםעם די כע5'װע

 דער און םארמאסטען, ?יף האבען ײם,0
 דארום איז קאמפח דעם םון יחגזואטאט

 באסעס די צוױיםעא. יעדען :אויסער
 םאר־ צו אן שוין דאס הויבען אאײן.

!שטעחן

 באויז םון פדאגע א איז װאך־ארבײט, םיז
 שםארק אזא אין אפיאו צוױי, אדער יאהר א

 װי װאך־ארבײם צי שמאדט געגנערישע
 די אויף צער א פשוט איז עס אין שיקאגא•

 גארג־ די נעבאר זיך רײםען וועאכע יעניגע,
 אוםגאיק אײן םאר װאט באוױיזענדיג, אען
 טיר װען טרעםעז, אאעםען אונז ותט עס

 די אויםגעבען דארםען וחאיאה חס זאאען
ארבײם. שטיק םון םיסםעם צאצקעדעע

 אױב דאס גאויבען, אונזער איז עס
 און עקזעסטירען, װעאעז ױניאנס אונזערע

 וועאען דעם, אין ניט גאר צװײםאקן םיר
 פון םיסטעם דעם אננעהמען םוזען מיר

b^n W ציאיצב אזוי גים "וו¥ױאדכײם, H 
סער, איז סיסםעם דיזע  םענשאיכער, ̂ב

ה &אר און אן געזינםער  דערפאר נאר זי
 םעגאיך מאכען װעט סיסטעם, דיזע װײא

 די איו 'ועאכע •ראבאעמע, א אײזען צו
םיר װאס צו אײגציגע, ארן װיכטיגסטע

 אוםבאװאוסט. צי באװאוסמ שטרעמז,
 באםת זאא ארבײטער דער דאס נעםאיד,
 ם^• םיר אייך, מערהט אעבעז״ א ^םאכעז

 םיר האבען אויך ״םקײא״ די גים גען
 א דאלאר 80 און 70 ,60 די זינען אין גים

 װאס עררײכט. שיין מיר האבען דאס װאך.
 גענוג םארדינען צו איז דא, מיינען םיד

 אגשםעגדיג וועניגער םעהר אעמנז צו אויף
ך ר ו ן דעם ד ע צ נ א . ג ר אה י

 מיר האבען עררייכען, צו דיזעם אום
̂ן. אאעראײ אויםגעפרובי^ט שזין  םיר םיםא

 אויח געאײגם געוויכט םיעא זעהר האבען
 אתשא־ *רייז ״אוםפארטײאישען״ דעם

 זיך, פאר אוז אן זײן זיך מעג װעאכע סטער,
 אויך אוץ םראקםישע שעהנע, גאנץ א

 אבער האט עם אינםטיטוציע. שכא׳דיגע
 נים האר א אויױ אאגעםײן אין אאגע די

 *עװען ניט איז צײט סאעק אין געענדערט.
 איהר האם טענות קײן און עםען, צו וואס

 ״אום־ דמר האבען. געקענט ניט הײנעם צו
 די גמעבען אונז האט פארםײאישער״

 געהאסרעאט אאגעםיין איץ האם און םהײא,
 םיר אגרימענם. אונזער םון ראםען די אין

 מעםאדע די פראהטיצירט אויך שוין האבען
 עס גארגצא״ בײם באס דעם ״נעטען םון

 װײא געהאאםען, םיעא נים »אץ אבער האט
 קײן ניט אידען דאר זײגען אאעםען נאך

נזאנים...
גע־ שויז װאאמען םיר װען אפיאו, און

 f גע• נים אויר װאאט ״גזאנים׳/ אםת׳ע װעז
 I פאד דאאאר א הריגט םען אז וױיא האאםען,

 ״ארײנרײ־ קען םען וועאכע םאנטעאע, א
 דאם םוז שטונדע, א װי וועניגער אין בעד

שםיק־יאר־ א באדצט וועאכער אײנעם, צו

ױניאן ווארסערס גורס וױיס דער פון זיענ גחיפער
.)1 ז. םון (שאוס

 שאטעץ. אין שטיא, דער איז משעםפםט ;
 א זײן געםוזט האם יןאםםף איהר אבער !

 בעס־ דער ענטשאאסעגער, אן פצסטער,
רעזואטאט. דער איז דערצו באװײז טער

 סיר גראטואירען הארצען גאנצען םון
 ױניאן װאירקערס װהײט־גידס די

 סײ ארן קאמפף בראװען אעזר םיט סײ
 מיר רעזואםאט. גאענצענדען דעם םיט

 די אז איבערצייגט, זײנען טיר וױיסען, #
 םארזיכערען צו ,װי װיסען װעס ױניאז

 זי אז ;זיעג געײאונענעם דעם סים זיך
 איהרע אויגען טױזענדע די םיט װעט

 פונקט געװאונענער יעדער אז אויפפאסען,
 נאר פאפיר, אױפ׳ן באויז כאײבען ניט זאא

 םיר װיריואיכרןײט. אעבעדיגע א
 אייער ״דױט :צורופעץ ניס זיי דארםען

אן!״ אײער א״סגרױיט,  װײסען זײ ױני
ײ אאײן. צס  זײער מיט באוױזעז האבען ז

האאטען זײ טײער װי קאמפוי, נרויסען

 גראטױ ױניא;, די גראםואירענדיג און
 איײ ״אינםערנעשאגעא די ׳זיך םיר

 די און ױגיאן״ װאירקערס גארפענט
 פױט אונזערע באװעגונג ארכײטער גאנצע

 אזוי פונקט זײן קען ײעאכע ױניאן, אזא
 צייט דער אין װי פרידען, אין שםארק

 ױניאן, די גראטואירענדיג םאחטה. או|
םיה־ נע ,איהרע אױך מיר נראםואיתןז

 איהר פון איהר כױט זײנען וחןאכע רער,
אױםנע־ װעאלע׳זײנצן סינדהײט, סאמע

 בײדע און צחאסען, איהר סיט מאקסעז ׳
גאנ־ םון גערוארען. גרויס אמת צוזאסען

 דעם שאר, ם. מיר גראםואירען הארץ צען
דײװים, װ. ױגיאן, דער םון םעגעדושער

 פיקעט־האםיטע דער םון האטאנדיר דעם
 טיכטיגען דעם און םסרײה םון יצײט איז

 אאע, און יאהר, גאנץ א םון .ןורסוגײוער
jftn ,ענט״ א»י האבען װעאכע אנדע.־־ע 

נעקעמפפט. טאהטפוא אזוי און שאאסען
דר. צו אונזערען דאנס הערצאיכעז א
 געסױ איז וועאכער מאםקאוױטש, ;רי

 םאםענט פסיכאאאגישעז דעם אין
ײז ימ  צדדים בײדע פון אױםםארערונג ז
אויס־ גוס אזױ האם און סאנםערענץ, א

 מד חאם ער װאם אױםגאבע, די ויהרט
זיך. י1אוי

 סאםיאיםענם » אייר אבער קוםט עס
איג״ װהײם דעד אין אסס׳ן באסעס

 ניט וױיםזיכסעקייט איהר פאר ־ת
א פון סארציהומ א צו

ײ קענעז מיר שאדעז. קענט  פארזיכע־ ז
 וױסען וועאען ארבײםער זײערע אז רען,

 בא* זײערע אז םאקט, דעם שעצען צו װי
 אאס ארויםגעװיזען זיך האבעז סעס

 גאנץ א מיט האבען און .דזשענטאאײט
 זײ װאס מײנד נעװער זשעסט, שעהנעם

 הער־ זײערע אין םיהאען געםעגט האבען
נעשאאגען. אאס ערקאערם זיך צער,

 שאאכטפעאד אוים׳ן באײבט איצט
 ױ־ מאכער װײסט אײדיס רי אאיין װידער

 ניט דעם דורך אבער זיך וועט זי ניאן.
 פארקעהרם, • אײנזאם. חאיאה, םיהאען,

 װא־ צעהן אעצטע די אין אז םאקט, דער
 שװעס״ איוזרע םון פיעא אזױ האבען כען

 םאדערוננען, זײערע אאע געװאונען טער
 ענטשאאסענער נאך פיחאעז איהר מאכמ
 און אויסצופעכטען, קאמפף איהר אויך
 װאך, א נאך און נאך גערױערען עס מעג
 בא־ וױיסט אײדיס די פון עסשגות די ביז

װערען. געכראכע; װעם םעס
 םוז דאס אזטפארמיידאיך. איז דאס

 ?יעג םון מאםענט דער װען און קומען.
 װײסם אײדיס די פאר יןוכעז אויך װעט

 אינטעתע־ די דמט דאן ירניאז, מאכער
 גרוײ איוזר פײעחנן גאנצע, אאס שאנעא,

 אױף קאםפף א םון זיענ אאגצמײנעם סען
 גרויסע אזא נאד װעאכען פראנטען, םיעאע

 אינ־ די װי ארגאדזאציע, םעכטינע און
זיורכםיהרען. געקענם האט טערנעשאנעא,

 פאר באײבען װעט קאטפף 1דאזיגע ךער |
בא־ די פון סײ זכרון אין ^ײט אאעע

 ארבײטער העםפםעגדע די pb סײ סצס,
 בא־ ארבײטער גאנצעד דער פון םײ און

 ברענענדען אזא םיט האט ײעאכע װעגוגג,
 דעם פון פאזע יעדע פאדםאאגט אינטערעס

קאפפף גרױסען דאזיגען

ק א ײ ר ט פ בי״ ם לי ױז. פי ר ב
םי־ םירםע דער פון ש$« דער

 איז םטרים, םע27 ײ. 144 ברױז, 8אי
 פיר־ די םסריי^ אין געווארען ערקאערט

 איי- אנטזאנם צוך־ק צײט א םיט תאט םע
 האט זי אז נרונד אױם׳! ארבײםער נינע
m טא■ דעם אין םאעינען. נענוג ניט v- 

 םא׳צינען אימינע ליידינ איצם היז«ונ«ר
 די ארױםנעהמן ניט וויל םירםק די אח

ארנייגג חנר nארביינמר אנםזאנבחנ
אין «הן גיסl״P ו*ל m

 זיך עגדיגם סוןי כא םוף וו#ס דעם טראנח
 עם־ באױז םאכט מען װאס דערםיט, דאס
 אתםער װײדזשעס. גרױסצ וואכעז איכע

 דער סען מעםאדען די פון וועאכע איתענד
 גאנץ » אעבען םוזען םיר דאם געדאנק,

 ניט האט און עגםװיהאען, ניט זיך יאהר,
 די אין וועחזז צו רײף געאעגעגהײט הײז

 דיזע אט םאאכות. בעא אונזערע פוץ םוחות
 ווען פאםואער. װערען אבער םוז םאדערונג

 די סיםםעם. וואכעז די אײן םיהרעז מיר
 געװיםע א םאר גאראנמיע א םון םאדערונג

 וועאכע ארבײט, סיזאן אין וואכען צאהא
 געשמעאט, םעהר אאץ וױיטער וואס רוערט

 די וואו דארם, נאר געײארען םעגאיך איז
 םארװירק־ אגגעפאנגען האם ײאך-ארבייט

 גאראנטיע, דיזע אט און װערען. צו איכם
 אונ־ פון םאראנטװארטאיכקײט דיזע אם

rזאאען מיר אױך דאס געבער, ברויט ערע 
ײ װי פונקט  םענשען װי אעבען קמנעז ז
 דאר- םיר װאס איז יאהר, גאנצען רורכ׳ן

 װאך־ארבײט איז אויסקעםפםען. זיך םען
 און םאכען, רייף נמדאנק דעם ענדאיך װעט
 געאעגענ־ די האבען װאונש דיזער נאר זאא

 וועאען מיר און ענםװיקאען, צו זיך הײט
ערםיאט. האבען זיכער איהם
 זיך וחזם *זעאבע, אאס איגדוםטריע די
 גענוג האבען צו אום נעבען, עצה *ן םחען

 יאהר, גאנצען דעם דורך אונז פאר ארבײט
 אונ־ נאנצען אין װעאעז נים ומןט זי אויב

 משך אין יעדענםאלס וועם עס טערגעהן.
 װיםיעא ווערען םעסםגעשטעאם ציים םון

 געבען קען טרײד דער יאהר איז מאנאטען
 םוךאר־ פעריאדען דיזע אויט און ארבײט.

 אונזערע אװעקשטעאעז םיר װעאען בײט,
 צו געגוג זײן םוזעז וועאען װעאםנ סהײאס,

 אר־ קײץ וואס צײט דער אין אעבען קענען
 םוזען וועאען םיר זײץ. נים וועט בײם

 םיט אװעסמאכען מאא אאע םאר אײנמאא
 ױשר, םון מאס דער םיט און סיסטעם, חום

 איז נארםענם יענער אמןר דעד וױםיעא
 קרעכמר, םאר עםין אן איז דאס ותרםה.

װ. ז. א. ספעקואאנמען,
 גענוג קריגען דארםען ארבײמער םיר

 יאהר, אאע װאך, אאע םאג, אאע אעבען צום
 זײנען מיר װעאכען בײ םרײד, דעם םון

באשעפםיגם.
 גענוג ריץל איז אינדוסטריע די אױב

 צו הבןזים בעאי די פאר םעגאיך םאכעז צו
 יאחר, גאנץ א אעבען שעהן און אצבען,

 םעגאיך אונז םאר אויך מוזען דאס זי וועט
םאכען.

סיס־ וואמןן דער אונםער װעט געוױס
 װעאען וועאכע איבאעז, געװיסע ױיז םעם

 םיכר־ די גאר ויערצן, אױסגעראםעם םוזעץ
ר וחנאען מרצו אזנז מ ײ די זײן נים זי  װ
 ביז ארבײכג שטיק פזן איינםיהרונג דער

 א םון געחערט גים נאד מיר האבען הײגט
 עקזי- אין איז ארבײט ײאך װאו םרייר,
 םארענכד צו םיםעא א אאס דאס םםעגץ,
 םאדמשאאגען זאא צרוו^ זײעחג םערען
״ ארכײמ. שםיק וחןחנז
ארגאניזא־ ווצגצן ווארם א איצט און

בכלל. ייט
W

W *** א ’
 אונז בײ געםאכם זוערט רובאס און סיערס

 נעגוםען אומ האט עס און שיקאנא, אין
 די האמז טיר װאנען ביז צײם שםיק א

 ארגא־ שעפער 10 ארום די םון ארבײטער
 םיר האמן שוועריגקיים הױפם די ניזירם.
 אײן וואו *אעםײד׳י, דעם םיט געהאט
T האם נאךןןנוױימען םארזוך t אויסטד 
 קוםס אאעס י1אוי ®יאםקא, א םים אאזען
 טד איז צײמ א און צײם, א אמנר
 שאפ, דיעוען אויך ארגאניוירען צו תוםעז

 הונ־ א םון נאהענם םיר האבען יעצם און
 רובאקס און סיערם די םון פראצענט דערט

 די דורך און ארגאניזירט, םאאכות בעל
 ארביײ דיעזע ױניאןהאבעז דער םון כװזות

 אין רײז באדײטענדען א מגקראנען טער
 ארבײטער די םון חנכט דאס אח ױידזשעס

 קאנדיציאנען אניערע אאע צו שײטת אין
אגערקצנט. םעהר און כמנהר אאץ װערם
 אזוי כסדר. עם געהט געהט, עס אז און
 באשא־ צו אױסגע&יהרט םיר האבעז ארום

 אאע אויף פרײז אײנהײםאיכען אן פען
 אין געמאכט װערען װעאכע גארםענטס,

 ווערט א^פרײן ײי שנ̂צ אזױ שעפער, אאע
 רע־ דאס וחנדט שאפ, אײן אין געםאכט
 און ױניאן, njn םון אםיס צום פארטעט

 געםאכט וערט1 גארמעגט זעאבער דער װען
 רופען שעפער, די פון וועאכען אירגענד אין
 ״וי־ אויט געםינצן און אםיס דעם אפ זײ

 געװא־ געסעםעאט איז גארמעגט דער םיצא
 דעם אויף םעטאםענם גײער קײן און רען,

 געמאכט ניט םעהר דארף גארםענמ זעאבען
וחגרען♦

 גרויס םון םירמע א נאך האבען םיר
 מיר זועאכע קא., אח •אאםער וױכםיגקײם,

 און װניאניזיחנן, צו חשק שמארת האבען
 פרובירט שוין םיר האבען איז אםת דער װי

 דודכצוםיה־ םאראאנג אוגזער סאא אײניגע
 די געאומען. ניט אבער אונ? איז עם חנן.

אין װאס דעם, אין איעגם שטערוע הויפט

 און ארבײטער, באהעסישע און סאאוױשע
ײ צו צוצוקוםען  אאםע, אונזעחג םים ז

 גאנץ א איז םעטאדען אויסגעפרובירטע
 םירמע דיעזע אזננמרנעהםונג שװעחנ

 עס וואו שעפער, אויטסײד אויך אבער האט
 װיסען בעםטען אונזער אויט געםאכט וערט

 דער און ארבײם, דער םון פראצענט 50
 א בעסעחגר, א סך א איז דא עאעםענט

 אידישער א טײאװײז צוגענגאיכערעו/
 צו םארנוםעז זיך האבען פױר און עואם,

 זײט, דיעזער פון שונא דעם אטאקירעז
 האבען םיר וחגאען אוים װײזט עם װי אוץ

 שעפער גחגסטע די פון צװײ Jערםאא
 די תאספאיט. געקראגען שוין טיד האבען

 הור־ א נאך האבען באסעס האנםראתםאר
 םון אאע נאכגעגעבען איבערדענקען צען

 םיר און פאדערונגען, געשםעאםע אוגזערע
 דאס גאויבען, צו אורזאכען »אע האכען
 אינ־ דער — שעפער אאע און באאד באאד,
 האנםראאירט װעאען ארײעערעםןנם םײד

 װאונש אונזער און ױגיאן, דער פון װערעז
 הונדערט א ארגאניזירט שיקאגא האבען צו

ווערען. םקוים ענדאיך וועט פראצענם

ר ע ד ע לי טג  90 לאקאל םון מי
ם א קז ר ע מ פ * !אױ

 םאר־ 'זײנען צײם טעג 3 נאך באויז
 םאר־ טעאטער גרויסעד דער צו באיבעז

 םאנטאג טעאטער פיפעאס איז שטעאונג
 אראנזשירט מארמש, טען31 דעם #אבענד

 ױניאן דדעסםײקערס תאסטאם דער םון
ײז וחנט דאס .90 אאקאא  ןעאטענע א ז

 גוטער דער צואיעב נאר נים פארשטעאונג
 איז עס וואס אקאסםא״ ^אוריאא פיעסע

 דיעזען םאר געװארען אויםגעװעהאם
 צױ דער צואיעב באזונחנרס נאר אבענד,

 םון םיםג^עדער אאע םון זאסענסונםם
 אאע םון סאכױנמם אוז אאקאא דיעזעז

אאאקאאס. אינםערגעשאנאא
 םארזי־ האםיםע אראנתשםענטס די
 אבענד דיזער אז אנוועזענדע די כערם
 זכרון. זײער אין פאיבאײבען אאנג וועט

r y  op דער אז דערםאנען, צו איברינ 
 געהט םארשסעאונג דיזצן פון סראםים

 שאפען צו נעםאיך, ״צװעס טםען א פאר
 צװי־ ארבײם אויםקאצרועס םאר םאגד א

טאסעןי ארגאניוירטע גים די שען
 פא־ צו באקוכמן צו ךײנען םיסעטס

 טע־ פון אפים באהס אין ■רײזען פואערע
 175 ױגיאן, דעד םון אםיס אין אוז אסער
בראדװײ. איסט

ער ם ע ל אר ם ה א קז ר ע ם פ ר !א

ר ®ח «םים הארלעם חנר  סלציס־ מ
», צמכער  עײ^ לןסםיננטא! 1714 מגי

 בא־ דער פאל זונםאנם, זיין װעם
נמםמרס. די פון קומםצינקיים

־

*זן אמזײן *יז באל^יעווחם דער — םילת. א באפפ סלקידדיםי די
 דעם אוי«זזאאםען חעל*ען «ו קידכזנ די •ןןרלאיפ — *ולד**״ ״כים — :אלד.
ביןך. !לעזעל ®וור׳ן דער — וורבי־י&ג און ק»י?»זל צװי«עז *לום

True translation filed with the Peatmaster at New York City, on Mar. 28, 
1911, as required try tke Act ef Congress, approved Oct. Cth, 1917.• known 
m  Ike “Trading with the Enemy Act.**

n r דועאט־ דעד פדן ציים דער 
n מאחמה r דעם אױף פנעשװאוםען ארױ 

 אין אעמנן עפענטאיכען םון׳ם אױבערפאעך
s אמעדיקא  up bp במקידייםי ^משאנצל 

 אימר לדים מנזסע^ זיך האם 1»ו ליעג״,
י ״דאםעײמז נ«ר, נאכיזז לממםדז״ י *kki«̂MkMkM*kk̂ bkjiMn «feak̂ M̂k ן  םאסצו אדיסגענעבזק האמ ליזמ דיעמ
 במז אדז םעכדלקײטעז איהרע אױזי נעאם
 אדמשוא־ אן את דאס אז ̂וננעגומזנן האם
 קא־ פאםז־־יאבױשע סק צדקדי-פאדאיק דיג

 קאפיטאליסטען דחדלכע ןאון פיטאליסבזען
 דדאס אאםריאםיש?...) m ראם זײמק
 זזכאצ סובות ב^ױז מסייגט האמנז

 ליזןנ םעקױריסי ̂נעשאגעל די אדן
̂י פאפדלער. גאנץ נעדוארעז םײא»יח איז  ב

 איעג די פאעגם מאעגצנדדיםען פאדשיחמנ
 דעם באשיצעדח אאס וועדעז דעדסאגט
פאאק. אכמגריקאגער דאס נעבעבעא,

pm קזײעג אין אייק אי־ז אםעדיקא 
דק נױ אין אוגז בײ און  גע־ מסאכט אח ̂י

 אוז ^סאעקערס״ י1אױ אבאאודצ «ז װאחנז
p אויםנצמ»ם האבעז סאאדאטען n ir 

 אין מטראפען ז1האמ זײ װ#וס מאגסביא
 אז געווארען, באקאנט דעםאאט איז גא̂כ
זגא־ איעג דער אט םון פיהרער די

m

 די אויו״ העצעס די מאכען טגהאאמן בען
 מען ווצאמ בירגער, יארקער ני\ פרידאיכע

 א אתן קאזארמעס אץ.די געש^ופס האט
משיט. א אהן און דיז

 בעת צורי̂ג אאגנ נים גאר דא שוין
 נענומצן זזאבען סײאארם אזן סאאדאסען

ײ העגט, אײגצנע זײערע אין טנזעץ דאט  זי
 חנר אויף 'באאשעװיהעם״ געװארען נען

 סאציאאיםטישע זמשטצרט און זיי״ט אינקער
 װידער כמן חאט םיטינגעץ, ראדיהאאע און

 געהאט האט דאס אז נעםורםעאט, שטארל
 סע־ ״נעשאנעא תנר מיט שײכות א עפעם

 הא־ צײטועען די װען א̂ז איעג״ קיגריטי
 האבען דע̂כ װעגען רעחח גענומען בצז

 סאאדאנד יענע אויפנעהערט באאד טאתע
אבאאוועס. סקע

 זיך איעג ״פאטריאטישע״ דיעזע װאאט
 מעםיגקײמ, <חןר בײ באויז געהאאטצז

 אוטאעע־ די גמהאט ניט אפשר זי װאאט
 װאאט זי איצט. האט זי װאס נעהםאיכקײט

 איהר מיט אנגעהז װײמער נעתענ& זיך
 הסתם װאאט און ארבײם ״הײאי־נער״
 א אאס געשיכטע דער אין פארבאיבען

 ארגאניזאציע אן אאס רעטערין, קאנטרי
 םון אמעריקא פארהיט ממש האט װאם

&ונטערגאגג.
 אריבערגעכאפט איעג די אבער האט

 םי־ גענוםען אויך זיך האט זי מאס. די
 אנגעםאנגצן האט זי פאאיטיגן. אין שען

 טאד־ זײ תאנגרעסאײט, מאנכע אנגרײפען
 םאטריא־ כענוג ניט זײנ^ זײ אז אענדיג

 אפ־ איהר װעט דאס אז מײנענדיג טיש,
 אנגע־ דזאם ד ווען וױ גאאט, אזדי געהז

םאציאאיסטצז. גריפעז
 ביטערער איהר נעײעז נעבעך אח דאם
 אין קאגנרעסאײט די צװישען טעדתי

 מהומה א געװארען באאד איז וואשינגטאן
 נאכפרעגען, גענוםען זיך האט מען איז

 זיך נעהמט וואם איעג יעגע איז דאס ווער
 איז סחי דער און פרײהײטען. אזעאכע

 זזאט םעז אונםערזוכוננ. אן — געזזען
 םאר איז דאם װאם אונםעדזוכעז גענדבלען

 ארויםנע־ איז וואנען.זי פון און איעג א
וואקסעז.

 זובט מעז אז דאך, װײסט איהר און
 אוגטערזוכונגס האננרעס די מען. געפעמ

 רעפארט כדברן פארטיג שוין איז קאכדמע
זא־ םײגע גאר צו.חגרצעהאען האט זי און

כעז•
 דאם אויםטגפונען, האםטען ערשםענם,

 סזד ̂געשאנעא דער פס ר5ט»כ חויםט די
p איע̂ג קױריטי irn םעאג־ גאנץ.גדויםע 

 1םעי םארבונדען שמאחן זיעען און סיחגן
 פרע• דער גרױם־קאפייטאא. אויםאזןנדיש^

 םר. געװיםער א אי̂ע דער פון דדענט
 הארפארײשא! גרױםער א איז םענקען,
ם דוצאכעד אאיצר, ת ס  פיעא איזוי ךא מד

n ׳זײענדינ nr קארפארײשאנ^ r דעם 
 אאע זײ מדענקט גים ־עד האס שםיל עדות

ו אויסצדדעבעמ̂נ ק  פאד־ זווץדמם «
 אדן ״אינסמתנהזה״ נרױסע נאך עד םדעם

 דאטזעאנע \m אוי׳סצאטי. וױן יצגדוגממ
געדױסער א זזיננ^ רעבכת זײן »דיך י ־

 דער אז סכרה, א אאזא איז עס ארםה.
p ״פאםריאטיזם* s ץ־ האס איענ דעד י ז י  ז

y האם עם מצאזזאם. גוט r ך  ארדס־ אוי
שמיצט איז איצג די דאם נעװיזען  גע־ מ
ת דעד פדן זואדען מג אר ה  קאדפאדיי־ ״
ק pא םארגאן פיצרפאנם שאן״, או מ  ד. ד

r״ די דאקאפעאער. i p r w -האדפאזײי 
 אדי*מעדדקם דאהט האם אאײז שאן״
ד פופצע און זזמדערט * עפמס מנ  דא־ םוי
ױ אער. מז *צהם, אמזר ו א  א־ײ־ דיזע ח

ער צו טע  באבעס דעד ״&אםזײאםיזבר זיי
ט ירושה צדגעאעגם. ני

ײ אזן  קא״ אונטעדזזכוגגט קאננרעס ז
y טאקע סאפס מיטע : r סך א העדען 

ײ װענעז ג״ם אק פאז־־װאורפען  גים ג*ר ז
 באױז את אס אנצוהערענישעז. פײכע לוײז

:אזיסצוג קאײנצר א
ש געװען תאלם ״עס ש הנריק  דיזלז יז
 ״פדעכד «לע ׳א־יבעדצוגזבען ביןרידש קודצען

 ענםענגל־ (פאראײז פארדרעחעגי^ען״ דע
דיעזע מנר^כם חאבען חאס מענםס)

 גיס אבעד דאח■ מזה ודעלם. דעד אןיף
iT cy ria r דעם rg ז־י p n n s y j  nw
ז א־ין געװאדעז יי 9 «זץ םח דעם י

זמאחל צולער.warmim &sn לןױלד,
lyoy ברזיסע דערע iy e r a למנד ־דילתז איץ 

 גזך שפםע ב«ים אוץ יס; זי־י® ^נעד I®י איז
ז בדדם י ױ י  אק־ ומז־עיע ס־יר געי־ינעז זאדק, נ
 עאושדעפזעז ודאס דעם עיר־ ארבי־יםער מיזוע

לסלז־ םעי1̂א עחבדיכע
 נזך די זואס כזערקוױדד«ג, ניט עס

געזוא־ געבוירען איץ ל^ג טעקױרישי
T?:’ »יז רעז ftד *עקדאגלז ׳  »וז !אחדונג ייזז

e u rp ו1 #יץ ז9 *־יגטעדעסעז דודך ̂אדק י  י
BWTJP3 איז אדן לענדער, אנדעדע
 אויע־ דיזצלבע •זן •אל־ישדקס זיא וואילז

״ ***®ערעסעז לעדדי«ל ?
 ״נע־ רער פדץ געבעך, סאכערס, ארימע

 ךײ האס זתר !ליעג״ םעסױריםי שאנזנא
 די סיט אויך פארטשעפןח צז זיך געבעטעז

 פחח m דאס, m «זוי קאנגדעםאײס?
מאס. די צימןר כא«ט

* * _ *
 אז חזדצעהאעז. נים אײר דאדף אד

 קיק ניט האט פרעםע אמעריקאנער די
 באאשעװעןעס. די םאר איעמג גרױסע
 אײ האבעז טדאצהי אק אעכק זייט אסת,

 םאר־ געזאגט, בעסעד אדער בערגענומען,
 ניט נעהט מאכם, די רוסאאנד איז כאפט
 פרע־ אכחןריתאנער דער איז םאג, א אװעק

 באאשע־ די װעגען עפעס pn ניט זאא םע
 באא־ די * באאשעװיזם. װעמז אדער װיקעס

 דכער זץ־ קאנען רוסאאנד אין שעװמןעם
ײ אז באקאאמוז, נים  נע־ נימ באקוםען ז
 אכתורי*:ער דעד אין םונאיסיםי נוג

 דעגי־ באאשעװיסםישע די װען פדעםע.
 די האבען דא זואאט דדסאאנד •פון רוע

 זי וואאמ ״פובאיסיטיחמעגטצז״ בעסטע
 \ באקױ געקענט גיט אעמח אין מאא <ןײן
 צײטועעז די װי פובאיסיםי םיעא אזױ מזח
 גראשזח א אהן איהם גיבעז אוונד אין דא

געאמ.
 פארשטעהט אזוי, איז דאס װארופ

̂הר  םזןנזאציע, א ס׳איז אודאי, דאך א
 פדעסע אמעדיקאנער די װעט זואס ־אזץ
 דערפאר סענזאציע? אשם טאז ניט

 פא־ ^אאשעװיקעס די פת זי רײםם ;בער
 יעדען הײסט, דאט כקאל, יעדען װײז סען

זײ. זועגען שרײבט ־פמח וחח טאנ,
 פתד דער *ין דא האט אבער װאך די '
 וױגטצא. אנאנדער מם*ז דױיהע א סע

 א באװיזען דא זיך האמ מאא אײן מיט
 םאװעטעך דוםישער דער pd פארטרעטער

 גא־ אאעצן טורא׳דינעז א בױ$ רעפובאיק,
 הריטשיאן אומ\י.ג הכא סך זזײםס ער םען,

 — מארפמגם, קאראאײיטש אאעהסאגדער
 פארנינען ױך האז באאשעײיה א נאר ט*ר,ע

 איהם איז עס אח — נאמען, אאנגען אזא
 ציײ די רעדען םאכצן צו געצונגעז באצד

טאן. אנאנדער מים טתגעז
 רעדען צײטוגגען די פאע̂נ איצט ביז

 קבצנים, פון װי באאשעוױקעס די םון
 אײפצערדעעס. אפגעריםענע אבױניט,

 זײע- םטרטרעטער דער אט צתעהן קוםמ
 אאננען בדטץ דאדםען חײםט ער וד רער,

 געקוםען איז ער אז זאנ̂ב אח כאכמח.
 סא־ דער פון נאמעז אין ביזנעס םאן אהער

ומזומן םוס איז צר pn דעגידו׳נג װעמען

 )$200,000,000( !דאאאר מיאיאן דערט
pn כד־ייעז, פתא דא אײך איך זאא װאס 

ת דעד  מ״ באיאסק א גאײך חאם לאאד מ
 די אויגען. n אאעםעז סארגאענדט אזז מאז

p געטםען גאײך ׳האבזע צײטוגגעז rpn מימ 
דאס ? דייים וחנר pm סאז ןושוב׳ען א

 די Dtp דע̂נ צו םיהחס ווםשר נאד
p דא זאא סאוומטעךרעפובאיל n y r מר־* 

D מארבמנם געגאסע דער ל,עגם. tp 
 צזם ״הדעחונשצאס״ דיגע ארײנגעשיקט

 אזץ ווטשיגנטאן איז דעפטרטמצנט סטײט
ױ נמש גאד דארט װצט םדאנע די  יױ־יבש *ז

אצזען., צו זײן
 איהם װעט דענידדמ את?צר צז אבער

j צו אנעררןצנען t t דדצאס בימעס דצד אק 
 r+w זןד אנערלמסם. שױן איתם מצז האט

 ער אז אגמד ב$ױלשעדױס, א יוס̂ד טאקע,
n אק נעאט בטתוס ומנצז דעדט r מי־ די 

דיבודמ^ אנדצדע *ױז איאגעז,
 רצדענדינ במאדיז, זױיטינגעז דײ וזי

 dtp* חאמח א«שזי, נדױס מימ איהם םון
מז באאטגעדם מנ  ־נװײ גמרשיחמזנ םק א

p דואס פירמען, סע rrn אנ״ גרײט שזין 
 אויף מזזם up p* באנעס ם$ה צוטאננצז

א*ד. א
אויס, טאזא, דאס, זעחט דערתײאע

D* אז 'n דער שוין האט גאאד פון שײן 
 אנאנדער נ$מ- באקוסען באלשעװיזס

̂יח־ ישזיז האמז צײםונמז די פגים.  ג
 פר־י־ אסערמןאמר ״די דאס אדיםנעפונצן,

באזזאד״ גזם װערק חסאאכד זדץ זאלצד

.........
 אן פיז העגד זײ איז שעז

יעגער אדץ סקעב״סאםאדסאן
iJ הונחורט א הת׳צט rra o 
 געװאו נ״ט דאך ער האט שטעגס

 דער ומט סקעב־םאטאימיה דער
ױי ; סענשען םיעא אזוי געז  1צו
p$p ױ סײ שוין טויטע די דאןי מעז  צו ו
 _ *א װאחם טו מאכזש, אעבעדיג ניט
ױ נשםה אונשואדיגע אזא פאאגען כאף  ו
n עד nt אס ?... באדאיט סר. r נע• גיט 
pm אנשםעאאן בייס 4^םארדכםינ׳ אזזי 
 אדבייס, דער צד סימנדמאטארמאן דעם

I באשטהאסען צו דערפאר איהס קומט
 מןי די וחק f סיעצד גאמ אבער

 ; פארמרט געוהע זזאיא̂ד װאאס
p חאיאה, n אונםאמיכםיגקיי•• אן עפעס 

 קארמעגם דער םון אפישעא אז ®יז
 בממיזש עםאיבע אז פאסירט, האבען זאא

 ** •9X שוין איהר װאאט אוםהוםע^ זאאען
ױ זעהן I, געדואחמ געפובען װאאט ער ו f 
! דיד

H אוגמר איז שוין עם איז אזזי אט P 
 אזםזיטם נים וועאםעא. פיטאאיסםישער

 געראכםיגר ®ח מםיז רי פאר עיעז שםעאס ]
.punir מדיבתדענע כױס קייס

* * ײ
 םשאראס דר. רעװרעגד דער

 דער גצװעז צײם יאהר 10 איז װאס
W ^םעדיסאז רײכער דער פה טאר V 

 צו וואך, אעצטע האם לירכע/ כאפטיסט
jטאנגו \"\ פון ערשטוינונג דער p p n r 

 חנזיעטצחג״ \ײ\ ארײגגצגעבען
 ער Dtp דערסאערם, ער האט

 מסזגר קאגעז צו זיןי כדי קירןי, די
p a ד םימ ארבײמער־פראנ^ דער מים  *י

פראבאעמען. דוסטריעאע
 סעסד סר א דאם ער, דענקמ כא סזדם

p קאפיםאא צוױשען פע k 0 אדבײםDtTP 
 צדדי• ב״ז־ע ויעז װעדזה אויסגעמיד^

געסער זיך ^אמעןוו
.. p r אבײ פדם 

 װאס װײס װצר אק ״פרײנדשאםנױ, סעא
מוונמז די מטצס א םאר  נאך וריאיז צי

 באאשעזדקעס, די ביי אד׳סנצפינען באאד
ײ װעאכע  סורא׳ז־יג אזוי כסדד האמן ז

אדתשערמזריסעז.

ען הימ אין •ײטנואעמח \ סד. מ »
;#נ;׳

הוני צוױי
V - >

 ד.אט !אװעמבער עןטצדש אעצטזח דעם
כער א פאסידט  n> אוסגאײן שרעי̂ך
:בתלאיז.
 ט. ד. ב. בדוקאין די םון ?אדאײט די

p יואספ^־י i" f\ איז ארױס ,  ודיא ־ססר̂י
ײ דזאט קאמפאני *חע r כעשסעדט ז r זיק 

̂־זידס  א*ײ זדאר דעד ױניאן. א אין ̂דנאג
 אדײנטד יעםאאם זקי האט באארד באר

 אבעד סשוײײז, דעם סארסײדעז צו מישט
 <יט *יך5אזיםג קי־ין םון האט סאספאני די

n ױ ; הצחח געװאאט r אײנ־ צװעןג 
 אדביעזער די בעסעד אאזעז צו ^עשפארם
 דודך סטדײלז דצם ברעכען צז טםוײיקעז,

 אויך נ^ר אזױ און באמס און זתעבס
̂ט. די פון מניאז די ברעמן תאראי

 שרעקאיכע א פאסירט אבער האט
 מאםאר־ אונערפארענער אז סקעב, א אך.
 צו טריק זיק אויפען נעאאזען האם ̂יאן

 זיף ךאדןי מען וואו פאאץ א איז ש:עא
 פזץ אתנםעד איז םרײז די !ארלןירעוחח•.

p מענשען הונדערם אח רעאסעז די irn 
 ־האט, די^קאממוני גצווארען. דער׳הרג׳עם
 דערשדאקען אביםעא דך זיד, פארשטעהם

 דעי איז אויפצומאתזןנס גאייך און
געזוארען. נעסעטעאם סםרייה

^ די pד.אמ גע־• א מסאכט צײטונ
ײ ךאאד.  עס אויב ; נעםדעגט האבען ז

 דעם סעםאען צד געוהח אייבם אזזײ איז
 ם. ר. ב. די דאס האט וואדום םו טרײק, .

 דעד איידער בעםאר, מטאן ניט ןאמי.
 װארום און ! ? פאסירס האם אובעאיק

 ״זואר דעם געפאאם ־ניט קאכהמתי די דאט
 גאנ־ אין םטרײלו דעם און באארד״ אײב$ר

m האנ־ די אםיאו און ? םארםידעז ניט 
 געשריען האבען צײםונגען םערװאםױוםטע

 מוזזס קאםפ. דער םון אםישעאס די ־אס
ײ דאס וחנרען, אנטנאערגמ  גע־ מוזען ז

 ״פאזדאנםװארטאיכקײט** צו װערצן :ראבמ
 מעיאר אזמנאמן. שרעקאיכעז דעם פאר

 *וגםערזומנג אז אנמפאנ^ חאם הײאען
n טוזי דער איז r בא־ אײגמע האס געװןח 

 לאגמ1̂גנער pran לאמפ. דער םון אמטע
מארד. אין געװארען
 מװא־ משטעאם איז ־צדשםצר דצר

pn סופעדיוינגמנדעטט. דצר געדיכם צום
̂אה, זאא, דזשזדי די בדי ײז כיט חא  ז

rK* דעם טדקי אנמשםויבמז .w a a fiv v n 
 א^אצגכד אין םארמהומץ משפט דער

 בעאײבזד׳שע טק •אאץ א קארנטי, נאסאו
p װעצבע מענשעז, in jm מח דעם נים זיך 

קס, פימ  דעם װ. ז. *. מגיאע^ טםר̂י
8!pro דער מענדינם זיך זזאם םעדץ 

 אאנג ניט האט דזשורי דער און יטרײעא,
 אנגע״ דעד אז אוממרומפיגעז, געגדהען

 ^גים אח םופעראינטענדעגם קאאגטער
 װאס אסת׳צ^ חנד איז נמדמ שזאדיל*.

י האם ־צד pm שדאד̂ע גצמך *ר אמ »
סענ*

ism

 t*P העזיכם חנר איז אז jax"ס
 , א אויך ער איז »נב 4אויפט$י
אונטיס־ די ^באצשעװיזט/ םיז געגנער

 •rr &אר אפם קומען װאס םטרײקס טע
fp תאנזח ײמאבצ און ־־־ ער זאגם w m t 

f דעם םאדשפריימזש׳ װערען, itn w r t ip 
 mבצהאס האט ער אמעריתא. אין אפיאו
 tut ^ירך P* זײענוײג גאד דעם געגען

H מים pro נעס א זיך ער װעט איצסער 3 
 תטם צד ודאם דעד, אס צו כחזות פוײשע

ארבײס״. .חײאמער אז,
 דאם משן העמפ^ אאזא, װעס ער

C ער וואס חדכדעם, באאשעװ״זם ftr 
 4קאפיטאאיסמא די אוח״ װירקעז טרײען

ײ פאבריקאנטעז, נדויסע די  גים ז
סםריימס. אוםדססע קײז יײ דעראאזעז

 וזינ- m ט*ז, rtP טעז זיאס אאעם
 נײער זײ\ אץ גאיק איהם pm׳

 וױמןאיף האנעז נור דחןט ער אויב
ײן איז אויסטאז  באשעמטיגונג נײער ז

p א האבעז הסתם כק דאס װעם n to r ia 
 ־תאם ער װאס דרשות אאע די װי װערט
 pמהאאכח יאהד 10 אעצםע די דורף
 באי״שעװיקאס די װאס אי קירך. זײז

pianp איעעם נאך צו איהם איז Dirrr 
ײ װעאען l אדט װעמעז םז באקעפיפען, ז ip 
ײ זאאען זאיגען. זיך ז

* a ײ
 כאױ« געהערם טעז האט איצט ביז

 פראהיבישןמ דעם נעגעז פראטעססלז
 פדאםעסםירמ האבעץ עס אמענדמענט.

 ױג- פראטעםםידם האבען עס צײסונגען,
 הןד אבעד צורילו םענ עטאימג טיט יאנס.

 צו געטאן נעחם א חברה רײכע זיף בען
ײ אח ארב־ײט, דער  אױשנדמן ײעאעז ז
 אמצנדסאנמ דעם כיטאען מענאיכע אאע

 פאר־ צו •דחם אזוי אדער םארניככ^ח צו
̂ט האפט <ןיק זאא ער אז קריפאען  נ
י האמן.
 דזי האט ססײט יארלן נױ איז

 אױם־ כדם״ן אסאסיאיײשאן אן גאניזירט
 »ו אסענדמענם דעם צװעק דוײקאיבעז

 זײנען פיהרער די צװישען פארניכטען.
 גרמדןן װעם זי מיאיאנערען. גחיסע

ר ססײט. יעדער ברענטשעםאיץ מ די ױ  ו
I א אסט׳ן די האס עריזאעה^ אמטע 
 כ די םויזענד. 850 םון בערשיפ י.
 ניט װערען אנוחגגדען װעט ז׳׳ װאס \

עפאנםאיבם.
 א גאנץ א װערט דערװײאע

 מזזףן דמם נעמאכמ פארזוף סאדם
 ברויאר גרױיסער א פארניכבמח.

pn^a נאממנ די האט עװעראדס 
 ארײינמנבראבט דרײדעא א דויר

n עװעראדס דיעזער דרט.1$ק t חנר 
 הא©•אניצ. ברױןױ א פח זידננט
 דער םוץ דירעקםארס אװ באארד

 «ו אויםצזחצתח באשצאסצז »#ט ניצ
 מאי ערשםען דצם כיער נופעקטשודעז

 נאטידאיר. נעזעץ נייעם דעם איצב
 דיעוען עװעהאדס האם זא,

ײ אננעקאואגט כאומרשט  V צו ו
 פון םאבתציתמ די םארצרזצצען

די רועאען קאורט אק



כ ע > ג6ר י

ניעריננ מאט
ליליען םון

חדז ױניטי אין
װאלאך.

י מ ד ל ע װ - ן ע ױ ר פ
בעדריק• ראזע םון

rS

m
%

*y ױ װיסען, זאאעז אאע אז וױצ  ו
טי םון םײדאעך די אא״ פון הויז ױני

 ניריגג׳ם סקאט געפייערט חאבען
ייאונג.

מ ײ  האב אין.אמערי?א, בין איך ו
 און גאיקיציף אזוי זיך געםיהאט גים איו

ױ ״ױיסטערט“  סארטש טען15 דעם שבת ו
מי הויז. יוני

 גע־ װענט די זײנען bn דײנינג אין
urn אויױ םאעגס. רויטע מיט באהאנגען 

 ״פיר : אויםגע״טריבען געװען איז איעעם
 געאיעבטען אונזער פון םרײהײט די םױעח

 אנדערע אויף .“נירינג סקאט ?אםעראר
״ױגיטי״. : אויםגעשריבעז געװען
טיש־ װײםע די מיט טישען, די אױף

 שענ־ אם באוסען. געשטאנען זײנען טוכער
 מי־ דער נעװ/ןן איז אױסגעפוצט םםען

 זײנען עס װעאכען ארום טיש, םעאםטער
 גע־ און כחותנים געהײבענע די געזעסען

געװען, איז װעאכער חתן, אוים׳ן װארט
נירינג. סקאט זיןי, םארשטעהט עס וױ

 האבען ארײנגעקומען, איז ער װען
געזאןג, מימ באגריםט מיידאעף די איחם

אויבען־ אװעיזנעזעצט איהם האט מען און
 אז באמערקט, באאד האט מען אבער אן.
באלןװעם. ניט עםעס ז־ף םיהאט ער

- חתן מאדנער א נירינג. םקאט דער ־
 םראםטע די צעבען זיצען געװאאט האט <נר

 אוים־ באאד טאקע זיף ער האט םחותגים.
 צװײטען צום צוגעגאנגען און געחויבען

r u j# מײדאעך די נעזעסען זײטןז עס װאו 
 זיף האט און באוזקעס, וױיסע די אין

ױ מיטעז. אין אוו«סנ«ז«צט  אמת׳ער אז ו
 געשפרעןי א םאוםיהרט האט חתן,-און

 געױאאט זעהר איהם זיך האט עס ןיי♦ םיט
ױ אזױ אבער רוסיש, חןדען  י האט צונ: די ו

y r איבער פארפאאנטערט אביסעל איחם 
 געיזענט נא• ער האט װערטעו/ חארטע די

כאראשא! כאראשא!
פאר־ דעם אבגעגעסען ער האט אזױ

 געגע״ עד האט טיש צוױיטען בײם ש«ײז.
n  tPo W םאײש, דאס — דוײטען בײם ׳זופ 

•̂r ם  אזוי און צזשפײז. דעם—פיערטען ג״
ױ אי-ע פיט דורכגערעדט זיך ער האט  מ״
נאוזקענ. וױיסע די אין <אך

*־איואױ, סי-ד• מיס ה^ט נאכהער
 גע־ איז װעאכע םײדאעך, די םון אײנע ,

 א גע;עבען אבעי״ד. פון םשעראײדי וחנן
 קאוג זעהר הױז. ױניטי דער םון גאגריןי

 ״עם באסערקט: זי האט חז׳עװדיג און |
^ • jp ^ f טײדאעך װאו דא.דױיזער נאף 

ײ זײגען דארט אבער ומוועעז, םאר־ ז
 רעגואײ־ און רואס םארשידענע צו שפלאםט 1

 יעדען אין טשאריטי זיר םיוזאט עס ,-}ןזאגם.
 מיר האבען אונז בײ דא אבער וױגפעאע.

 אםילו ! זעהט — ! פרײהייט אםת׳ע דאף
 אונזערע אויף הענגען םאעגס רויטע
“װענט.

 םארגעשטעאט זי האט נאכהער
 אויסגעדרייוט האט װעאכער ניריננ, !סשאט

ײן דאניובארקײט, און באװאונדערונג יז
ױ א?ױ קאן... נירינג סקאט ו

אענגע־ א אין האט הערים ראוו םיס י
 עס שװער װי איבערגעגעבען רעדע חנר
m אין *ז. ה אזא צ אנגעיןומען
 פײידאאך די אז געהאט מורא *חאט םען װ•

 מיט אײנע אױםקומען פאנען ניט וחגאען
גליקאיד, איף כין יעצט און אנדערע. די

 םון גײסט דעם זעהן צו געזאנט, ױ חאט
 אבער אײף! צװיש<ן הערשט װאס איעכע

 אענדאארדם נאף האבען םיר װי אאננ אווי ״
im הא״ רענט, צאהאען זײ דארםען םיר
» פראבלעמען. די געאײזט ניט נאך םיר ג

— —  — yp,
 װעט עוועראדס אםענדמענט. דעם איעב
גע״ איז נעזעץ דער אז ׳ענטםערען, דאן
 אאס זאגאר אז קאנסטיטושאן, רער ג*ן
 דורכ״ ניט איהם מען טאר אםענדמענט אן

 די װעט אוםן אזא אױוי און פיחחנן,
ײן *געצוואונגען קאורט  ארױםצוגעבען ז
̂נגעז •סה״ א דעם וו

t .אאיער \ײ\ אאס האט עוועראדם םר 
 בא־ ווערט װעאכער תט׳ן, אגגעשטעאט

קאנ־ גרעסטע די םון איינעם םאר אכט1ט
אאנד. אין סטיםומאךאאיערם *

 עם װארום אורזאכען די םון
מז מ  דעם כחות םיעא אזױ אנגעוחננדעט |ו

*TV tta דאם׳מען איז מאכעז, צו מבםא 
&  אא־ איהם װעט סען אויב אז םזרא &

tiff באײע־ א אנפאנגעז זיןי וחןם שטעחן
נ  אוהסוםען. אנדעחנ םארבאטען n נ̂ו
nto אײט, ועאבע די אז אםען, גאנץ חנז*ט 

אכע  באוחןגוננ די אנגעםיחרט זאבען1 ו̂ו
 איצטער װעאען ביער, און שנאפס מנ*ן

גע־ טאכאס, געגען באװעגוגג א אנםאכנען ,
ײ יחנן  וחר טארטיג ומאען ז

מסתטא זיי

True translation filed with the' 
Postmaster at New York City on 
Mar. 28, 1919, as required by the Act 
ot Congress approved Oct. 6th, 1917, 
known as the “Trading with the 
Cnemy Act**

 םארגעשטעאט האט ראקאװ מיס װען
 האט פעניןין, דזשײקאב דזשאדזש אונזער

פארשטעהט אייגענטייך : געזאגט ער
 א ׳ער אהער, הומט ער װי ניט ער

 װאס באאשעװיקעס צװישען דזשאדזיט,
 «1אוי הענגען און געזעץ דאס ניט פאאגען
 גאר ער װאאט אײגענטאיף פאעגס. רויטע

 װעגען באריכט א איבערגעבען געדארםט
ײ  אפרעכע־ זײ מיט זיך מען זאא און — ז

 םאר־ ער געזאגט, ער האט װײטער נען!...
 איז גירינג סקאט װארום ניט, שטעהט

 זעא״ דער דאף איז ער געװארען: באפרײט
 ערגערער, קײן ניט אויב םארברעכער, בער
 גע־ םאראורטײאט זײנען װאס אאע די וױ

 װאס םארברעכער, אאע, מיר און װארען...
 געװארען, םאראורטײאט ניט גאף זײנען

 און ווערען, צו םאראורטײאט ערװארטען
 קא־ אאײן, אײנער טון דא איהר װעט װאס

געענדיגט. ער האט ? ניריגג מעראד
 װאש םארדראסען זעהר אונז האט עס
 געהאנט ניט האט דעבס, זײדע, אונזער

ײן מיר האבען אונז!... מיט זיין  ביאד ז
 ! סטענגעס רויטע מיט ארומגעהאנגען

 רויטע איעב האס ער אז דאף/ װײסען מיר
 א אנגענומען האבען מיר איז זאכען...

 א דערוױיינ איהם שישען צו רעזאאוציע
 הא־ מײ אז דערצײאען און טעאעגראמע

ץי קורצען אין פען איהם. מ-ט זעהן צו ז

m

 איגטער־ םוןדער פרעזידענט אונזער
 גע־ האט שאעזינגער, ברודער געשיאגאא,

ער איז פארטים אזוינע צו אז : זאגט
 דארף מען טאג, אאע קומען צו צוםרידען

רוםען. נאר בעטע!, ניט אפיאו א׳־הם
 פראסטע ר,ײן האבען פארטי דער צו
 דארום : װארט דאס געהאט ניט כיענשען

 שאעדנ־ םיסטער :זאגען יעצט אין װעא
 קאמאנר א עפעס דאןי זענט איהר זער,

 יע־ כאטש זאא סען אז זעהט, טא דאנט,
 אונזערע םון אײנעם באםרײען טאג דען

 לואמעראדעז, םאראורטײאטע אונשואדיגע
 פארטי, א טאג יעדען האבען מיר װעאען

צײט. יאהר א םאר װעניגסטענס
 ניריננ, מיס גערעדט האבען וױיטער

 מיםס װארהעס, מיסעס און מיסטער
̂סעס סאד.ן, םאניא פאינט״ן״מיס  אים־ מ

 מיסטעד און דזשײקאבסאן מיסטער שי״ז,
 װעאכער ארטיסט, באהאנטער א ?ענן,
 ביאדער זײנע םון אויםשטעאונג די האט
הויז. ױניטי אין

איבערגע״ געװאאט זעהר װאאט איןי
ײ װאס בען  איך אבער געזאגט, האבען ז
סיןי ד4פרי' אונזער אז מורא, האב  יאנא̂ו
 וועס בריװעא, קאײנעם אזא דערעזהן והנט

 באהאאטען געאעזענערהײט ניט חאט ער
 שטעהט װאס בעססעטעא קאײנעם דעם אין

 אז איך, וזאף דארום דעסק... דעם אעכעז
ענטשואדיגען. םיר װעאען םרײנד די

 פוז זײן, ניט זאא עס װאס אבער
 געטאן האבען כײר װאס דערצעהאען איף
 צו־ זיף זײנען מחותנים גרויסע די װען

 און םאראאר אין ארײן זײנען מיר גאנגעז.
 בענקאעך נענונ געװען ניט איז עס װי אזוי
 אאע זיך םיר האבען אאעפען, אונז פיאר

 גע־ און פאדאאגע דער אויף אויסגעזעצט
איעדער. םאאקס רוסישע זונגען

 כין איף אז פארגעסעז זיף האב איך ׳
 אויםגע* צזיר זיף האט עס אפערילוא. אין

 רוס* פרײער רער אין בין איף אז דאכט,
װעטשערינהע.׳ א אױף אאנד

 נע־ וױקטראאא די האט שפעטער •
 אײנינע יואזאצהעס. הײפישע שפיעאט

 און הענד די בײ אנגענומען זיך חאבען
ײ איבריגע די רעדעא, גרויס א געפאכט  זי

 גע־ האט מעז און כױט, דער אין ארײן נען
 א צו װי י1אז אט געהעפקעט, טא^צט,

חתונ̂ד םרעהאיכער הײפישער
 פײדעא אנדערע אײן איז םאא אאע 1

 צו־ םנים גאילןאיכעז שטראהאענדען א פיט
באגײםטער״ אזוינע פיט םיר צו גע־קופען

אזא עפמס איז עס אוי, ״ : װערטער טע
! ! היעט טאנ םרײאיכער

אנדע״ אײן םײר האט םאא אאע און ג
 געגע- האם נירינג סהאט װי דערצײאט רע

ײ כאטש טישען: אאע אויף סען  האבען ז
 דאס״אויד האב אאײן איף אז געװאוסט,

געזעהן.
ױ — ! נו —  עפעם אײך נעםעאט ו
? םוג ױם אונזער

 מיר געחן םוב מם נעססטען דעם
 אאע־ וועאען םיר איז חורצעז״ אין פײערן

ז וחנט דאס אײנאאדען. םען ״ ^נ• וחנן ז

True translation filed with the 
Postmaster at New York City, Mar. 28, 
as required by the Act of Congress, 
apprroved Oct 6th, 1917, known 

as the 4*Trading with the Enemy Act*

 בײם אױםגעהערמ װערען םרויען
פאריז. אין פריעדענס־קאנפערענץ

 דער אין םאא ערשטען צום איז עס
 אן נעמעז םרויען װאס װעאט־געשיכטע,

 אינטערנאציא־ אין אנטײא אפיציעאען
.. פארחאגדאוננעז. םריעדענס גאאע

 דעם םון פאריז, פון דעפעשע א אין
 א אז געםעאדעט, װערט מצרץ, טען19

 םרויען, םערציג איבער םון דעאעגאציע
 םינף װיכטיוגסטע די םארםרעטעגדיג

 זיד האבען װאס נאציאנען, אאיאירטע
 דיגסטאג, איז אינ׳ט^ריעג, באטײאיגם

 אױםגענו־ אםיציעא פערץ, טען18 דעם
 ! קאנפע־ םריעדענם בײם געװארעז מען

 געװארען אויסגעהערט איז יאון רענץ,
 איבער קאםיטע ״םריעדענס דער םון

דא״ די ארבײטערשאםט־געזעצגעבונג״.
 אויסאר־ אין אי־צט האאט קאסימע זיגע י

 אינדוסטרײ און עקאנאםישע אן בײטען
 דורכגעםירט זאא װעאכע פראגראם, עאע

 דער םון אויפזיכט דער אונטער װערען
םעאקער־איגע.

 םון מיטגאיעדער פערצינ איבער די
 םארטרעטען דעאעגאציע, םרויען דער

 j ענגאאגד, שטאאטען, םאראײגעטע די
 בעאגיאום. און איטאאיען םראנקרייןי,

 ! םאראײניגטע די םון םארטרעטער אאס
 8 יער״ שעדעפע ערד 1אי עחװ .^טאאטע!

דזש. םרם. נעמען: צװײ נאר פאנט
 דזשואיעט םרס. און הערימאן בארדען

 דעאעגאציע דאזיגע די רובאי. באררעט
 צוגע־ קאמיטע םריעדענס דער צו האט

 נאפען דעם אין רעזאאוציע א שטעאט
 װע־ םרויען״, מיאיאנען ״עטאיכע די םון

 םאדע־ פארטרעט, דעאעגאציע די פען
 קאנםערענץ םריעדענס דער אז רענדיג,

 דער־ די םון יעדען אין באשטימען זאא
 קאפי־ באשטענדיגע א אענדער פאהנטע

 אינטערעסען די אויף אויםצופאסען טע
 דער אין אז פרויעךארבײטער; די םון

 רע־ די פאיטראטען זײן זאאען קאפיטע
 סרױען די און טרײד־ױניאנס די גירונג,

 װאס אדער פראםעסיעט, האבען װאס
 אין װיסענשאםט םיט זיף באשעפטיגען

 עקאנאפײ נײע יעדע אז און םארשונג;
 אײנםיהרונג, אינדוםסריעאע אדער שע _

 אינטערעםען די באריהרען װעט װאס
 j םאר- םריהער זאא םרויעךארבײט, םון

• קאפי־ דאזיגער דער םאר װער^ געאעגט
באטראכטונג. םאר טע

 םון םרעזידענט גאפםערס, סעפועא
 אײ־ אװ פעדערײשאן‘ ״אפעריגאן דער

 פון םארזיצענדער איז ײעאכער באר/
 האט װאס קאפיטע, םריעדענס דער•

| דעאעגאציע, םרויען די .אויפגענופען
 פיט געענטםערט דעאעגאציע דער האט ן

 גאנצער דער םון נאפען אינ׳ם דאנח א
 אונ־ ניט איז ״עס געזאנט: און קאפיטע,

 הײנט זיצט פרויען איהר װאס שואד זער
 אאײן דא זײגען סיר אומ. מיט דא ניט
 םארםרע־ זעאבסט־באשטיפטע קײן ניט

 ארבײס דער אט צו זײנען פיר טער;
 איף אנדערע. םון געװארען באשטיפט
 עס אז. פײנונג, דער פיט בין פערזענאיך

 נ״ט האבען פיר װאס באדויערען, צו איז
 מיטװירקונג און חיאף אײער געהאט

 פיר װאס חדשים, דרײ גאנצע די דורף
דא־ די איבער ארבײטען און דא זיצען
םראגען״. און^וױכםיגע ערנסטע זיגע

m ־״ ■ ■■ — ■
 שנעלע א פלאנעווען רעפובליקאנער

 םאסרייספז- דעם איבער האנדלונג
קאנגרעס. נײעם אין אטענדםענט

 פארטײ־םיהרער רעפובליקאנער די
 דער צו פ^ורבארײטוננען «צע טאכען

 און קאננרעס, ניייעם דעם פון עתםנוננ
 םצפרעדזט־אמענד־ דער אז ערװארטען,

 דער איז ײערעז דורכנעםיהרט זאצ מענט
 וועט קאננרעס דער װאם װאך ערשטער

עפענען. זיד
דא• דעם םון דורנפיהרוננ דער מיט

 חןפובצי־ די זיינען אמענדםענט, זיגען
 “•«יו םארשםעהט—אויםען ניט האנער

 זײער םאםראדממטעז. זײ םון טונה די
pjmV זײנעז זיי אנדערער; גאנץ » איז 
 באפעסטינען «ו דערםיט אויסען פ־שוט

 פאר־ רעפובציקאנער דער םון מפכם די
 קאנ־ נייעם דעם איז װעט װעצכע טײ,

 ביידע אין פאיאריטעט » ה«ובען גרעם
 רעפרעזענ־ אין און םענאם אין הײזער,

 נא־ צוועק, הויפט דער טאנטען־הויז.
 ײענ א אויםצופצאסטערען איז טירצין/

 הו־ די אין זיענ רעפובציקאגער 8 פאר
.1920 -םיז װאהצען צגעםײנע8 מענדע

 רטײ8פ דער םון די״רעדעצ־םיהרער
ײ ז8 זיכער זיינען  דורכ־ געאיננען ווצם ז

 ני8נטה8 ב. ן8םוז דעם צוםיהרען
 ערװארטעטע די טראםץ אםענדפענט,

 חד דעםאקדאטישע די טצד שטערוננען
 װעגען רען.8ט8סענ און נםען8םרעזענט

 ׳אמענדםענט אנטהאני ב. םוזאן דעם
 דיעזען אויח געחןדט ׳פוין םיר האבען
 מיר װאכען. פאר 8 מיט צוריס פצאטץ
 *1אוי אנגעװיזען אויך דעמאצט האבען

 דעטאהראטעז, די ווארום אורזאכען, די
 דער םון םארטרעםער די איבערהױפט

 אםענד־ זעצבען ־ דעם האבען םאוטה,
 טען65 אינ׳ם דורכגעװארםען מענט

 ניט דא זיך האט וועצבער ■ קאגנרעס,
גע׳שצאםע!. צאננ

וועצ־ קאננחגם, קומענדען דעם אין
 זאצ—ערװארטעט ווערט עם ווי — כער

 ווערען צונזיםנערוםען פרעזידענט םונ׳ם
an יןא a  BOIH1 ן ארפ* w־

 רעפובציסאנער די וועצען זיצונ^ םטרא
 מאיאריטעט, 8 זײענדיג^ פארטרעטער,

פאר־ אצערצײ מיט נאנוצען קענען זיך
 קונצען און דרײדצאך צאםענטארישע !
 זיך וועט עם װאם אצ׳ן דורכצוםיהרען !

 םאציטיס. ־ פארטײ זייער פאר כע; צו
 פאציםי־ ערפאהרענע און פעהיגע אצם

 רעפובצילואנער די פארשטעוזען ׳פענס,
 די איז פרױעךװעהצערינם די אז גוט, צו

 ײאו ׳פטאאטען, עטציכע־און־צװאנציג
 ׳פטזג־ ׳שטימרעכט, שוין האבען םרויען

 ענטיטײדענדע אן צונױף זיך מיט צען
 װאח־ אצנעםיינע פון צייט א אין מאכט

ײ א״צען דאריבער און צען,  איצט זיף ז
 פארטיי־םיה־ רעפוכציקאנער די אזוי,
 אז כצים, אצע אויןי ארבײטען און רער,
 נערופעז באצד זאצ קאננרעס נייער דער

 םאפרעדזש־אםענד־ דער אז און װערען,
 װערען. דורכגעםיהרט שנעצ זאצ טענט

 רעדער די גע׳פםירט עם ױעדע; אז־י אט
 םארט״־סא׳פין רעפובציקאנער דער םון

 קאמפײן גרױטען הודעגרען דעם פאר
.1920 םיז

 םא־ די םון טאטיזוען די װאם אבער
 אמעריסא/ די זיין, ניט זאצען ציטי׳שענם

 דורכםיהרונג דער םון װעצען םרויען נער
 אםענדמענט אנםהאני ב. םוזאן •םונ׳ם

ײ זאצען הצואי !געמינען פיעצ זעהר ן  ז
 נעװינם װיכטינען דאזינען דעם נאר

אויםגוצען... פארניגפטינ און וריכטינ

 פון קינסםלערין פראנצױזישע ױנגע א
געניאליטעט. אדיםערגעוועהנליכער

נאציאנא־ פאריזער באריהםטע דאם
 וועצ־ מוזיס״ םון קאנזערװאטארױם צע

 נענרינדעט זיך האט עם זינם האט, כעם
 דער אויןי ארוישנעצאזט ,1784 אין

 מוזייןאצי׳שע צאהצ גרויםע א װעצט
 חײנםינען האט װירטואזען, און גאונים
 • נע־ די אטעריסאנער די נענעבען םעזאן

 בא־ * וועצם «ײן הערען צו צענענהייט
ױי און ארקעסטער ריהמםען  די םון צו

 םאצאי־ * פיאנא םראנצויזיטע בעםטע
םטע!•

 וועצכער ארקעםטער, דאזינער חןר
ױ—געצערנט װאנגער׳ן האם  אצײן ער ו
 צו אזוי װי — אויםנעדריקט זיף האט

 בעטהאװעז, נרויםען רעם- םאר׳שטעהן
 אײ טור א םארענדינט װאפ נאר האט
 אונ* שםאאםעז םאראײניגטעי די בער
םעסאזשע. םאסיע םון דירעקציע דער טער

ארקעםםער דעם םים םאצאיםטען צווײ די
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ך ךזנרםאחנמח tan פיאגא-םוז<»ק ^ 
 לתבלינו זױן יוון זערװאםאוץום,

w א ברארד, םאנחנלין טארעםואאדל mv 
 מצלכמ יאהר, 15 ®ה מייחנל פראנצויו״פע

 1»י יאהר• 10 םח מינד א אהם^ױ זעהם
 אלױס־ סינםםלערין טנמ הא»־י יאמן נױ

 ארקעסםער, דעם אוק אלײן, געטראמען
ױי אויוי ד אק אײגגמול, קאנמוי־טען: *ו  מ

̂- דעם *ון אימרורהױז, טראפאלײײז  צטיי
 איהרע וזאלל. עאלטח איז םאל, םען

 סבטים הימג די אױ^ האמן יןאכצערםען
is םיגמן א נעםאכט מוזיקמןריסמ*ר m 

 אק האט כראוד, םאדעםואזעל ױנגע די
 גזד שױ\ קאנזערװאםארױם פאריזער דעם

 קענען מאס אױסצײכנונגען, אלע װאונען
 דע ״•רי חנם חוץ װערמן, •עװאונצן דארם
 צו נאר נענעבען װצרמ װעלכער ראם״,

 ללײ־ די רועלכען פאר אין לואםפאזיםארעז,
ױמ.־׳ צו נאך איז, ברארד נע

 דער איז יאהר פיער םיט צוריק נאך
 קאספאזיטאר פראנצויזישער באריהםטער

 ער־ ברונא, אלפרעד םוזית־קןיסײןעוי, און
 ״קלײגעם דעם פס ׳ נעװארעז שםויגט
 םעםפעראםעגמ װאונדערבאחמ קיגד׳ס״

̂לם שוין האמ זי װאס  ארויםנעדדזען דעכא
 — נימ םארםאגט ״זי שפילען.׳ איהר אין

 אײגענ־ די — געזאגם דעםאלמ ער האם
ת וואוטתר־קינדער, יענע םיז שאםםען  ־5ו

לע הורצער א אויזי אײך ערשםוימס כע  װ̂י
 אח טחטי אח זי באלד; םארשװינדען און

 פאלשםעגדינ־ענט־ א — אויסגעהאלם^ז
״ קינםםלמר! װיקעלםער

 םעזאן תוםעגדען װעט בדארד ױעע די
 ער־ װערם עס װי און אהער, הוםען וױחןר

 פילײכמ דעםאלם ביו ויי װעם װארםעט,
 ,בריליאגטענע״ די איבערשטײגען נאך

 נוױא־ מײדעל־פיאניטטין, בראזיליאנער
 שילערין א אויך איז װעצכע נאװײם, מאר
קאנזערװאםארױם. פאריזער דעם פון

פרױ? א אט אלם וױ
 אח דעלמןאםזג זעהר א איז םראנע די

 גים איז ציפער אין איהר אױף ענטםערען
 1ניב םען װײסם אסת דעם וױיל גרינג,
 »פ<ו אױםזאנעז כים טאר םען אדער

 םרוי׳ם א שאצען יא. װייסט פמז ווען
 אױסערליממ םרוי׳ס דעד לױם עלטער

 מל• די אוסמנגאיך. פשוט איז אויסזעהען
 אכם װעם וױהר עלטער װעםענם םרוי, בע
 לא־ — אפשאיעז דמדםריה אק זײגער א

 איינם וחום ^5 יאהר א״ץא — זאגעז מיר
 סים אויםזעהעז אײך נאכםימאג זײגער א

 זײגער » 12 אתם איז אינגעד, יאהר 15
 10 מיט אויסזצהן שוין זי ותם בײנאכם

d עלטער. יאהר p געוחנך דערימגר מאלם 
 ענםפע־ װעלעז צי מיה ארויםגעװארפצגמ

ר ריכם^גצן א םים רעז מ ר nn» צי  ת
זי פראנע םרוי א איז אלם .ו
װערםעל: א דא איז םעדיציז דער אין

 אר־ זײנע װי אלט אווי איז מענש דער״
 װערט דערםימ טעריען(בלוט-רעהרצן)״

 ארטעריעץ װעםענס םענש, א אז געםײנט,
 םיזיש איז עלאסםיש, און געזוגט זײנעז

̂והר 60 שוין אינ ער יחח אםילי ױנג נאר  י
 וועםעס םענש, א אן פארהעהרט, איז אלט,

 םארהארטע־ און שװאך זײנען ארטעריען
ער א זײן ער םעג װעט,  30םון. םענ^ ין̂נ
 לאמ <(ען און אלט םיזיש ער איז יאתר,

 מעדיצי;ײ דאזיגע די אבער לעבען. נים
 דעם םון עלםער דער םון באשטימוננ שע

 װי גוט אזױ םרוי דער םון בכלל, מענשען
ו מעג מאן, פודם י  נאנץ:ו־יבטינער א זייז ז

 לעבמנןד חןר םון דאהמאר פאר׳ן ענםפער
 מד די םאר ;געזעלשא^ט פארזיכערונג

 נאךדערםיט איז אכקר םענשען װעהנליכע
 ניט וױלא. פדאנע אויבעךנעשםעלטע די

.־ פארענטפערט.
 פראגע חגר אוי^ W עםיצער אויב

 םאלשטעגדיגןצוםרידענ^םצלעג־ א געבען
 *nj אלײן. םרוי די דאט אח עגטםער דען

 א םאנרא^ שעגאן עני טאקע גיט ענטפער
 ^ריפקשטעלערין. אםעריקאנער באקאנמע

 םון. )אויסמײדען פרוי׳ט דער אז זאגמ, זי
 איהחג יון1 צאהל ריכטמע די אנצוגצבעז

 זי װאס דערםא̂ר נאר ניט איז יאהרען
̂גנער םאד וחנרען אעעממז װיל ױ *  ו

 גרעסטעד את אייה נאר װירקליך, איז זי
 בםבע .אט1 םרוי די װאס דערםאר, טײל̂ס

 צאחלמן. אין אעבען דאט םעסטמן פײנט׳צו
 האם — שרײבעוײז די ואנט — םרוי די

 חשבונות; און ציםער קײן ליעב ניט בכלל
 אין איגמערעט ברצטעל קײן ניט האט זי

 װיםצנשאפטצן *לז איז און מאטעםאםמן
 צלםאםזר שײכות דירעקטע א וואס.האבען

d םאטיס. p נאטיר־ נאנץ דעריבער איז 
np פאד אז איד, i לעבען איחר ואל פרוי 
ײז נים  זי צאהל. און םאם םון זאך א ז
ד חנם tPoopo ניט ?pp אח סם וױל  יז

 און ןp̂גאננpג8א איז ױ װאס בעגסטועג,
:rfrn r\ ד װאס יאהרען דיpװ רpהאט ג

י אוווי | יגאר האנען מיד ^ו
ס דער איו אורטײתן ^ מ  ציײ די פון אינ

ײ צו םײלארם דיס  שמאר־ לpםי ױגיאן רpז
ppאח ר npapnpinpn'a װ װיpבעפאר. ז, 

 ?ײן צײם וגבע8א א חאב^ טיד אבװאהל
p« 'D 'o| די זײגען ךערפאר געהאם, נים 

 באװײז. געגימגדער א םיטינגען שאפ
r «  d p יי פאר  גאך שזוער, צו גיט ו

ijppw א . r םיט נאף און ארבײם, טאנ 
 אק נאכהער חוםען צו דערצו, אומרטײם «

ײ אויף ווארםעז איז מניאז דער  געקסט רpז
 אפהאלםען צו זײגער א 10 ארום ביז

 מאו בעאםסזג די םים םיטינגען שאפ
אויסמר דארםען ־אנגע9שא

.liram זpגליכ
 dp װאס זjnpבאדױ צום באר איז עס
 p^pאז מרײד דעם נאף־»ין זיך נעפינען
 ארבײמען װעלכע זײ װי נפשות נידריגע

D מילנרים פירמא דעד בײ iro,. עס װאו 
̂ורען יאהר אעצטען איז  א געגאנגען םארי

ײ האנען סיר אבער כטר׳ײה.  פארזימד ז
 כא סוךי אז ,nrcopb שעהנע דיזע רען,
 IPDpn ײד יןימעז מיזעז זיי וועיען סוף

 ריײ אונערע אין: ןpרpוד צו אויפגענוכמז
 װעלען fpvtip זאטע זיבען די וו׳ײל דען,

 זיבעז די װעאען ^נקוטעז און פאיבײגעהן
מאנערע.

* * ♦
באריבמעט, נעהאט שוק האבען *ײר

n מגיאן דער דורןי אז  tPi^ i װײדזשעם 
 גע־ שעפער אײנינע אי( ארבײםער ד♦ פון

 פאר־ מיר האנען יעצטrnpupa. 1 העכערט
 די אזן בעםאר, װי םעהר פיעא צײכענען

 הא־ םירמעס פאאגענדע די פון ארבײטער
חואער 4 ביז 2 פון רײו * געקראגען בען

ה ;סעפסריט79 וועסט 223 מ ײ מ  סי
 ; םטריט po67 װעסם 25 מץז,

 ;סטריט pd57 װעסט 44 ראזענבערג, און
 Pb56 dopii 43 ,.hs*p און נינזבורג ^

1רײםאנד ; םםריט סט.; טע53 איםט 4
 מזן36 און עװ. טע5 הורצסאן, טשאראס
 אpםי האכען ארבייטער די םטריט.

^dtpdp ,דײטעגד b b ת^נדישאנם זײערע 
ױ וױסען װפאאן און  ג̂ן די אויםצוהאאטען ו

̂ונדיש^גם. װאונענע ק
* * *

ארױסנמ־ איז בריעה פ*אגענדער דער
: סעמבער יעדען צו נעװארען שיקם

 איהר האט צײםען פארשידענע צו
̂וט איהר װעאכע קעייפע, נעפאכטען  גע־ ד

נעװאוגען. װירער און פאדגזירען װאדנען,
 האט 1917 סון סטרײש דעם דורף

 אײער צוריקצואויפבויען באװיזען איהר
 בתים בעאי די מיט אגריטענטס מניאן.
 יאהר צוױי אויו» געװאדען געסײגם זײנען
 בא־ אײר זײנמן גמװינסען די צײם.

 אנצײגען צו איבדיג איז עס און װאוכט
ײ. . ̂ ז

 דער דורך איהר ה*ט 1918 אין
 הריגעז צו באוױזען ױניאן דער פון מאכט

 װעא־ אין שכירות אײערע אין העבערוגג א
ײ און גענויטיגט זיף האט איהר כעס  נו

יעצט. נאןי זיך טיגט
ן װעאען אגריםענםם די  ענדיגען זי

 נײער א און יאהר, דיזען סעפטעמבער אין
 אױסבעסערונגען פיעאע םיט אגריםענט

רעז.pװ געשא*וסען דארםען װעט
̂עא יעצם איז ױניאן די  שטאדהער פ

 םיר אבער בעםאר, װי אײגםאוסרײכער און
װארט דעס האבען זינען אין איכמנר מווען

mi■

p און ראטה : ײ*ד » 'lp ^ p; -טראכטעז נאר ניט איז פריפערעדנעט, ן אפיס pvT:
װירקאיכע די טאן נאר דעם, גען ; וױינשטײן גודכיאן; און בערגדארף דארף,

 m אח:טה סאדאם כראם.;
ם; נסיס;pפר דאס  און סטיין םײנ^או
 ; אײאטודסיז בדאס.; רpבעק ; כאײז

 גראנא־ ; האאץ ; רpװינ ; םרענהעא
ױץ  הע־ ; בראס. ביאיז ;האנמאז* ן ו
דזשייקאבס. און פער

* * *
 אן פארמירט מיר iP3*n אעצטענס .

p ארגאניזײשאן d d̂̂ p, זיך זאא װעאכע 
 ארגאניזײשאז םיט unpsftp אויםשאיס^יד

 טרײד איז נאד האבען װײא.מיר אדבייט,
 ארבײטער, ^■נעשםאנעגע ביסעא חיבש א

ױ טײאארם אײדיס  ארביײ אא^עדײעאז ו
 האט קאסימע ארנאניויישאן דיזע םער.

 אקטױוען און שאפ־םשערמאן א פאררוםען
 םיא איז קאםיםע די וואז םיטינ^ רpםבpמ

 טאן צו ip״״id איז נעװאר?ז רמpםpרrםאו
ױ ארבײט pיגDוױכ די  די ארגאגיזירמן ו

 נאטיראיכער־ ארגאניזיר^ ניט נאך
ױ דער םון בעאםטע די ארבײטען װײזע  י

 מוםיטע רpד מיט האנד אין האנד גיאן
 געװארעץ ױניאניזירם שוין זײנען אזוי און
קאח, און סעם : םירמעם פאאגענדע די

 W א ויצץ
 װערען אתיפגעצײאונגען אוגו אויןי זאא

 און אפצושטרײטען בכח זײן מיר זאאען
•זיעגער. םאאהאממנע די ארױסקוכיען
 ארבײט צוגרײםונגס די פון אײנע

n םpד זpארזיכערB צו אpםימ אאם g in p 
 איבערגעבענ״ די אויסער געװינס, טעטען

 מעס״ דעןpי פון אויםריכטיגתײט און הײט
״פינאנסעז״. איז בער,

 די איז באטראכטונגען ;!יעאע נאך
 צו שאוס צום געקומעז באאדד עקזעתוטיװ

 מעמבער דזשעגעראא א צו רעקאטענדירען
 סוכמג ג^ויסער א םיז טעקס א טיטינג

 דער׳ בעםאר ״ץערען' באצאאט זאא דועאכער
 װערט דארום אויםגעהן, װעס אגרימענט
 םיטעג םעמכער יזשעגעראא א פאררוסען

 7 מארטש, טען31 דעם מאנטאג אױף
 154 האא, ברעװאוירט אין אבעגד אוהר
^p די כאר װאו םםריט, םע54 איסט d 

 באשאא־ און באשסראכען װעט טעהס פון
 צײגט און מאסען אין הומט װעדען. סען

ױניאן. דער צו אאיאאיטעם אײער
סעהרעטער. הילפם^ן, ה.

. לאסאר יוניאן.
זיענ שסילמ א

 14 םת ״גערעכמיגקײט״ דער אין
̂  t געסעאדעט סיר האבען מערץ

ipt םכסוך m iy עםבראיד דיpואיר-1 רי 
 פון סpבאס די איז 6 אאקאא ױניאז קערס
 דאס געשימם׳ dp האט דאן .םאך. דעם
 צוזאםע^יםױט א צו קומצן y>m dpii עס

 םאגוסצהמשד די און ױניאן דער צװישעז
^d טאקע האס יתיאן די איז רער p i 
h א צו פארבארײטוננען נױטיגע pאא n m 

 סא^ױאך• דער ווארום סטרײק. נעראא
 זץי האם טרײד דעם אין אגריםענט װער

 כמנן און םעברואר מאנאט אין געענדינט
 ״ א או־*ןי אײניגען געקענם ניט זיך האם

אנרימענט. נײעם
ױיז, ם. ברודער װי  םענעדושער דער ו

 |PD איץ ,IPD'U אומ אאזט ױניאז, דער פון
 \n ןױ געסוכמז םינום אזןצמער דער אין

 ניס סםרייק קײז צו ס׳איז אדן אויסגאײך
p אפגעהאאטען זײנעז עס געקזסעז. i ״ 

 iktc די מיט קאנפערענצעז דרײ רען
 צו נעאונגען ס׳איז און טשזרערס

T אנריםענט קאאעקטױוען נײעם א il 
 דאפ איז, רעזואטאט דער טרײד.

pסבראידpנרײכמלד פ#:ן שעפער רי v j 
מ פאאשטענדע איצס זײנצן יארק  י

 100 האם שאפ דער'pי און ניוירם,
H תאכצן בתים כעאי די ױגיאן. צענם i 

 נעחן צו םינוט רpצטpא דער איז נעשטימט
 נאך איז נץpרpלואנם א צו ױניאז דער םיט
ערצנצעז אמאכע דרײ  מד םען איז קא̂נ

 ױניאן די אײנפארשטענדניס. אן צו קוםצז
 פאדי געװצן קאנפערענצען די בײ * איז

ױי כג עררולב דורד טעזטרא  1ו
n p m p i אטיטצ א אס 6 אאקאא םח? 

4 • ״ באארד. עקזצקוטיװ זײער םון
W א באקומעז האם ױניאז די  IS 

d איז ־ ארבײטס־װאך.׳ דיגע p i אין טדי*ד 
̂עג, גרויסער א דאס  וואס בעםאר וױיא ז
 חזד א א^ ~ שםזנדעז, 52 געארבײט ממז

 ̂וטיק אוז װאך די שכירות׳סאר איז כערוננ
 אייג״ טײאוױיז אויך איז עס ארכײטער.

 אפו^ ו געװארען/װאו־ארבײט• נעפיהרט
^י שטיה די  האבען ארבײ

ײ דאס גאראנטי, ̂יטען מוזעז ז  אויסאוב
̂  פ*י איז םקײא מיניסום געוױסעז א

 פאױ םאאפעקטשורער! דער איז סקייא
נ41 • "1׳ אגטװארטאיך.

̂ינעז ארבײטער דיי  ז צו זעדר ׳ז
 װעט.זיך ױניאן די אןן םעטאמענט םיט׳ן
 fie שעפער די ברענגען צו נעהמע; יעצט
 זעאב^ צוס רזשוירזי נױ אין פאך דעם

שטאנד.

ױ ר א ע ט ־ ע ס י ן פ ײ ל
סטרײקעדין. פוןיא

■ ■ * * ״

 איז זעהס שויז קאיננם זײגער דער
 איך אז אן, מיר ער זאגט דאם םריה. :דער

 םיהעטעץ. געהן או{ ’ או״פשממלון דאדױ;
b מײן אח׳ .אבער n און לאאם, זעהר איז 
pd^d נעכ־ םון נאש נאך זײנמן תאיידער 
 פענ־ אין אײן זיך איך־קוה רעגען. טעען
 נוט ניט נאך איז עם אז ועה און םםער
 פאר־ ד.אאב נאף איז אpהימ דער טאג.

 בעט אין אײן ^ט זיד איד דעה וואאפאגט.!
אביסעא נאד זויא לאון

ע ־ ^ ג  װי אף, איף. טראכט אזױ, צי
 ניט וואאם איך װעז געיחמ מיר וואאם גום

 אויפ־ םריה אזוי טאנ אאע• כאדארםט׳
ipd געהן אוץ ,שםעהז pitp און שאפ, דעם 

d האב^ :יניט p t און ארבײט, דער םון יאד 
 אויןי־ און דעדםריה אין םאהרעז מוזען

 העננענזײג הארס, די-עמע ר־גאכמאיןpד
. פ.pסטר אויף׳ן

 איז זײגער דער כאם, א זיד גיב איד
 פיהענדדעמאנ־ די זיבע^און באאד שוין

 םוז איך אה אן, שוין פאגגט םמראציע
ײז p ז r rn ^ p i.rp. איף :dp שנעל זיך 

 א אפגעהענדינ ארונטער. נעה און אנטאן
 די אז איך, דערזעה באא?, צװײ

 האב דאס נאןי. זיף שאעפזע שוך אײן פון
^ םארנעסעז אײאעניש איז איד בינ צו  צו
 אז זיןי, איף געםאכט,,דערמאן טט .דאס
 פא־ דעם תם מײן איז ipopnpD האב איך

 פאר האב^ :יט אpװ און פעט־בוך
 ווען און צוריק, שוין איך י1אוי ברעפפעםם,

ד  ̂יpרD פיקזננדאײן, צום קנדאיך dip יי
̂ף סטרײקער. אאמ רארט שױן א

אנט״ מיר געהט מיידעא ppשאאנ א
 אײז באזיצם זי זי. הייםם ראמג

n און חן אוים^רג^וײנאימן ipnn'־P i

 שמײכ• אויגעז שװארצע איתרע מאניערען.
 זיןי װארםעז צײן איהרע אין:אקעגען א^

 אא־ נעמט זי ווען אויגען,. רי איז איםער
* ן ״ כעז״
 ״מיה זי, מאכט שפעט״, אזוי אה,א ״1

 דער שטעהן. צו דא קאאט אזוי איז-שויז
 נאר אט אוגו דאך האט פאאיסמען
i ״־ . ־; ;i .“צגטריבמז
 אװעח נאר זיף דרעהט ׳ער אז און

 םאר ניט וױים איד באאליצוריה. טיר נעהן
ױ כיעהר היזנט, נאר װאט<  האק מאא, אאע ו

 םײדאאך.:די צו צונעתוקט זיך איך
ײ זײנען  פארזארגמ, און :באאס אןױ ז
ײ װי גאײך גע• עסען צו נזט זpװאאטfז
ײ אי׳ר האם. און הזpשט ®ייו^עןי י

 ארוי^ נעםט אי׳ינע קעאט. םאר ציטעוץ
ח צװײ סיט בעג א מאןי איהר ,םון  שטיק̂א

ג ברדיט, ^י אג  דאס זזמזםט, ,<סײדי, :ו
!r שטמחני^״ א וויאןאו ברעקפפסט. פדיז איז 

ipp'? ׳אן 3חײ כאאד איז ip אני׳ םון 
 קא־ די םוז רי;יבע, דו מײדאעד^פון דערע

p̂טo!פיטאאי r׳טpכטpוrו^,pאכp און אעבעז 
 אוז אוקסוס אין מאא pאא פראצע אוגזער
 ►1אײדע pרpאונז ין,c ipd>ii ױט וױאען

 רײכ^ די װי םאר, סיר זיד שטעאט עס
 אויס• ווארע^ײך א איז שאאפט מײדעא

 אוז באומען מים שאאפציםמר, מעבאיר^
y אמם n ײי גארזײנ^• t באהוועפ< דאם 
d :pdp n שמרעקם און ,אולגאן איהרע 

 עאעקםרישעז אײז צי האנד איהר אוים
 אײננע^ײײה אזוי איז רpװעאכ באםען,

 באװער אpצוםי דארםעז ניט זיך זאא זי אז
 וועםעז םײדעא, א ערשײנט באאד גען...

p ײ r n 4שקאאװי איה•* אאס כאטראכט 
איהרע אױסשםעהן no p^pvi און

א האאט האנד אײן אין פריזען.  יצ•0' זי.
 א אנלעחנר דער אין ארן ראפער קענעם

קאאיי• זעאבעז דעם םון סאיפערס פאר
 p ;|PD«P ארן דרעסען איהר העאםט זי

y א נעגעא, איהרע מעניקױרם צװײטע r i 
 ענדא̂י נטעז.pאמפאיםp איהר מאכט טע

 מים דיינינג־רום שעאנעם א איז זי זיצט
 באאו און באטען, א דרי? א גיט פאאמען,
 p אין אנגעטאן װעיטעד א ערשײנט

 3P1P גאאווס, װײםע און פרא? שװארצען
&V9TUM זי צו ׳אוינען די איז אײדי דער
 •םיאמג ?איק א םיוזרט געשטימט, גוט

 JPTOhi אויוי רעדאעך, אײזערנע אויף
 א נעפ?ק; ̂וײסע א אונטער שטעהט
״ םון ידישעס מ>ט טאץ בערנע ײנ & 
i םאחאן׳ איז dp װעאכמך אח םארט, i 

̂ד שוי| איז אטאמאביא דער מאכאים.  פאל
 איחר׳סאד נעמט וואאבער איהר, םאר טיג

 1צ Tproa: ,nxB סענטראא אין יײד• א
 n .(ואו קאאב, גאאף איז אדער טעניס

ף רײכ^ אנדערע .מיט םארברענגמ  שאד̂א
 איהר־או מען םירט נאכהער טאנעם.

 ̂שו האס׳ און דינער, גוטען,״ א פאר
 *T1 ױי שםעטער םאר *אפאיגטמענטס

 םןמע̂ל די אונטער געוױט אםוזירען,‘•
^ די נעזאננ. און כיוזײו ענ  אוו

 אפער^ און סאנסעטען בײ זי ברענגט
״, אמעםיאמ. ־װערט ־ האר*ו מײן

 y© זיד דוכט חאס.יעס און צארען
 ן1האנמי*א* מײן איך פאראיר באאד אז

א־א איף אבעײ T שםארחע דערפ̂י w ^ p p 
 םיאפנ ^npo>p צו 1א םאננם קערפער מײן
©n םין סאאט: זעוזר זײנען פיס m״tpp: 
 ססרייך־ נאך צו קומען עס סטר״ט. אין זיןי

pײ אז דעךצײאע! אוז ער  האבימ ז
w .ײ ; כאפט ppo זײער םון »M tv 

 אpאביס זיד האא איז אריח װיא
 זאגט-נףון רעדיאייטאר, בײם רעםעז

 V +בױם, ?אי: עאעוױיטאד *
P̂< דאנט בא& דהי -ער,די ?

4»'
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.or סלאות־ דער פװ כאארו
׳ יארס נױ אױ יוניאו ■ םאכער

 יןאמיטעס. אויפגענומען װערעז עס
 םון מעטבער בערענשטײן, ה. יברודער

 האט מען אז אינפארמירט, ,1
 ער װאו שאפ, פון ארונטערנענומען ם

 א געהאט האט ער וױיא געארבייט,
 דער םון בעאטטען דעם םיט .

 קאנטראאירען געקוביען איז װאס וניאן,ז
 זאא ניען אז םאראאנגט, עי און שאפ, דןןו
 דער צו ארויםגעהן צוריק עראױבען ם1אװ

 ברודער דעם פון פארראנג דער ארבייט.
 באשאא־ װערט עס און באוױאיגט ווערט
 דער צו װערען גערופען זאא ער אז סען,

 אנגעאעגענה'*ם די אץ ?אטיטע :רױוענס
װערען. אונטערזוכט בעסער ואא

 סטרײ־ אארעגסער די פון יואכייטע א
 דריײ זיינען זײ אז אינםארכױרען, קערס

 פאר סטרײק אין ארבײטער טויזענד םיג
 פארראנגען זײ און ר,א;דײטא:ס בעסערע

 פאראאנג זײער ״טטיצע. םינאנציעאע
 באשאא־ װערט עס און באוױאיגט װערט
 גדטטיצט זאי״ען ססרײהערס די אז סען,

 דאאאר. 200 טיט ודערען
 ניעסענדזשער די פון קאנײטע א ,,

 םון 12000 אז אינפארמירט, סטרײקערס
 און געװארען אויסגעיטראסען זײנען ?ײ
 זײער שטיצע. פינאנציע^ע םאראאנגען \ײ

 דער צו איבערגעיטיקט װערט םאראאנג
קאטיטע. םעאנץ
צױטריסטען. פארגעייעזען װערען עס

 צױ דעם פא־ אעזט סעקרעטעי דער
 צו געװארען גע״טיקט איז װאס שריםט

 מאנױ די רופענדיג אםאסיאײשאן דער
 צו־ ־nn .1יזאנפערעצ* א צו זדנקטשײ־ערס

קאמײ א און גוטגעהײסען װערט שריםט

 האא־ רובין, קאטאער, ברידער די םון טע
p בראדםקי, פערין, m, ,בראס־ װאנדער 
 םינקעא; זיגמאן, אשפיז, נינפא, אאוער,
̂נבערג און יטטײז  צו א&אינטעט װערען פי

 די װי גיך אזוי קאנםערעגץ די אטענדען
 בא־ װעט עס און ענטפערען װעט אסס׳ן

 זיף זאא מען װען און װאו װערען שטיטט
 64 און 17 אאקאאס די צוזאמענקוכיען.

 זײע־ בײ פארטרעטער אפאיגטען װעאען
 עקזע־ זײערע פון פיטינגען נעקסטע רע

■ באארדס. קוטיװ
אא־ פאראײן יטרײבער פרץ א. י. דער

 זײער צו באארד דדטאינט דעם אײן דעט
 טען3 דעם ׳טבת, פאר באא יעהיאיכעז

ס צױטריםט די מאי.  איבערגעגע־ װעי
קאטיטע. פיגאנץ דער צו בען

 אאקאא פון טעכיבער גאאדין, כרידער
עזיגנירט ,17  אפיעא־קאטיטע רער פון ו
 אװ באארד צום ערװעהאס װערט ער און

דירעחטארס.
ײ אז װיםען, אאזס 35 אאחאא קע־ ז

 אאגע־ דער אין באטײאיגען ניט זיף נען
 דזיטאינט םון ניעטבעריטיפ־קאמיטע מײנער
ײ װײא דערםאר, באארד  פאר־ האבען ז

אן זײער אין פראצעדורעם ״טיעדענע  ױני
 יעדער מיטגאיעדער. אויפנעהמען בײם

 פרע־ דער אין ארײן קוכיט װאס כיעכיבער,
אן, סערס  ערך טרײד א דורכגעהן כיוז ױני

 אונטערזוכט אויןי פוז און זאטיניײטאן
א דאיוטאר, א פון װערען ױי ײ ו  האבען ז

 אנ־ די װעאכע בענעםיטס, פאריטיעדענע
ך בײ האבען אאהאאס דערע  ניט נאןי זי

גע־ װערט צױטריפט די אײננעפיהרט.
____________________א רפא טע:עב<

.pyo לאנגער, ל.

םפ. םע23 וו. 158

ױניאן פראצמס הונדערט ױ פון קחרעולסס
'. • שעפקר ססוירם און סלאוה

 די םון זעהט, איהר וױ איסטע, די
 סקוירט און קאאוק ױניאן פראצענט 100

 װאר םון הרע, עין אהן װאקסס, *ע«ער
 אונזערע ראנער, קאאוק די •װאך. צו

 םאא, אאע װי א1ס* דעם ?עטםער, אאטע ’
 ערנסטקײט און וױכטיגקײט די !ןור״שטעהן

ײ כיאטענט דעם םון ז  אפ זיף רופען ^
 בעםאר, איטער וױ צרײטהארציג, א?ױ -

 הא־ מיר זײ. צו אפעאירט האט כיען ווען
IJD דאם צוױיםעא, טיגדעסטען דעם נים 
 פאר דאאערדיגע םינף די םון ׳שטראם חןר
 ףאײ װעט <*אנד סטרײק ספעציעאעז חגם
 ניעהר טיט אאץ װײטער, און וױיטער סען

 אײן זײן ניט װעט עס ביז *•טאר?ײט,
ױ גרויסער גאנצער, דער אין טיטנאיער  י

 אײנגעצאאט האבע; ניט װעט װאס ניאן,
טעקס. דמם

אײעד טוט יטװעסטעי, און ברידער
! םאיכט

: קוױטירונגען װײטערע
 *טעפער ישאןיאס^ס״א

 סט. שע2ר. ױ. i:w װיינבערג. סאריס
 סש. שע25 יךך 28 ׳שײן8גן>לד׳ »ון רייןי

ס ליגדעסאן,  סם טע2«> א. 15 חינדעס, און ג̂י
 ביאדוױי 1115 ׳קא. סדצ דעי *. .1

 סט .שע8ז; װ. 35 ׳^אק3 און װעלםםאז
סט. שע23 װ. 22 #ינפעי־, לווויס

םש. שע27 װ. 121י קאנאנאר״ .0
 סט. שע21 װ. 31 װערשחײס, ליא
njfi. ,םט שע32 א 42 קאחען 
m שע 15 אי;ק. ׳און'כ^:ש דײװיש:&  סט. א̂.

סש. טע20 א 15 בר»>ס. ביאון און ^װינגער
דװ״. 1:433 *• ײןז

 סש םע23 א 11 ביאוס, ד. זועיבאן
סט. שע22 װ. 40 צעײעםיין, ם. .0

סש. שע35 װ. 20 ׳רעלמנלאן1
 עװ. מעדינין 1330 :י*ס. סינגער

 סש. שע30 וו. 8 ביאס. ראוןננןרג
 עװ. מעדיכןןן װ30 ׳רדנעל, סאקפ

̂. קלאוק רודינסקי  סש. שע25 װ. 159 ק
 סש. שע3:1 װ. 2 ס,w נײסמן

סם. yt33 א. 30 בןושלע•־, כ. חל^צאן
 סש. שע29 װ. 30 גימעלכ^ן, ח. .

t. ,םש. שע37 װ. 134 מאסעל
סט. שע2>1 א. 15 גאמ״י־יד,

.CD -גזע7 װ. 40 לוסשיג,“ן
 סש. שע32 א. 0 כ>לװעל, ,

 סם. שע27 װ. 45 *ובזןנסםײן,־
סם. שעm 30 38 *וסבערנ,

 סש. שע27 װ. 104 בר*ס״ :אן
סט. טע31 װ. 25 סא;ם, און םעכלפװיץ

 טע30 וו. 115 שולח^י״, און פרידמאן
עװ. מעדיס$ז 105 דז«. וון

עװ. סעדיסאן 130 ׳ייר«על
סט. םע20 א. 15 גײשאנספן, און

סם. םע22 װ. 150 ה ן ̂ Wfa.»;זז,  *Wt' 1? r .

̂סקפל עװ. םעדיםפן 09 ק#״ קר
סט. םע20 װ. 30 עוגערםאן, און בלומענם«זל

עװ. םעדיס#ן 90 ׳כו>:ס אדן חײם דזי#.
םייז, מ. נ׳י םט. םע30 װ. 151 װיי

סט. שע27 װ. 45 בר#ס., קארס
םם. טע31 װ. 25 ברןאש. װעלטמאן

סט. םע21 װ. 12 רובין, חערי
עװ. מעדיםאן 90 בערםינגער, פ. ח.
סט. םע20 א. 11 גוזלדאזטײן, ל.

םביגער, און סםײנחויז סש. :טע14 װ. 19 ג̂ו
טע.סט.27 װ. 135 װ$רבח, פרענק

שעפער. אינדעפענדענט
םײז׳ס טיטא• אײדדדטענט ביזנעס

טריקט.
 סש. םע22 װ. א־.1 קןן. קל^וק װאלױ

סמ. טע22 װ. 147 סאטלער,

Mגערעכםיג p

יאכפםפװיץ, און *בלאו
י—־ סם. םע23 *. 210 קפ., קל. •רײם

סט. טע233 װ. 137 קפ״ קל. ב ג. כ.
םט. טע23 א. 152 שובךן, און זוסמןזן

סט. טע22 װ. 147 ?*., קל. טי. זי.
סט. טע22 וו. 3*4 ג^ײפן, און דאםבראװ,

םם• םע22 װ. 132 ׳סקן)לניק פמזא.
סט. טע22 װ. 110 עיםט״ן, און קלןח

סט. םע22 װ. 40 סיםקין, און סיגעל

דיםטריקט. םענדערס אײדזשענט ביזנעס

סם. טע25 װ. 152 און ג$לדםט$ן
סט. םע25 װ. 155 ק#. קלןןוק ל. און ,ב.

סט. םע25 װ. 1337 קא., קל. םפארם
םם. םע25 װ. 137 מ«»רקס, ב.

סט. םע25 װ. 101 שנאל, און בירנבאך
ס. טע25 וו. 110 (װאגעל), האוז קאום לזןנדאן
עסט. ט25 װ. 159 באיער, און וואגעל

סם. םע25 װ. 104 שלאםאװיץ,

דיסטדיקט הײנס נ. אײרדטענט ביזנעס
*

סט. טע24 װ. 27 דרעטצין,
סט. טע24 װ. 27 ׳סאן און ספעלקי

לדסםאן, • סט. טע24 װ. 11 ̂ג
סש. טע24 וו. 19 דוירקין, בארנעט

סם. םע24 װ. 141 פריה װ.
סט. טע27 װ. 27 סעגדלער,

דיססרירןם. פרעסס אײדדטענם ביזנעס

סט. טע29 וו. 130 קא. און דזשײק^בס
סט. טע20 א. 15 גוירשען, און סיפקין

סט. םע28 א. 3—5 דרוקער, און װיענער
סט. םע28 א. 3—5 םרענ״ען, און פעלד

 סט. םע29 װ. 22 סײמאן, ר.
סט. טע217 װ. 29 פעגסטערסםאק,

דיסט. בראדפעלד׳ס אײדזשענס ביזנעס
t •י

סט. טע19 װ. 0—8 ג#טץ, און פרידענפאל
כוודך סיןענזודיז ץװ̂גי^ סט. טל18 װ. f ,י

ט.5 טע19 װ. 139 בר?ס., שײן
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סט. טע19 .װ. 153 ק#רפ. און קאםץ
סט. טע18 װ. 15 ק^.' קל. אקוראט
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 סם. םע17 א. 10 װפידאף, ה
 סם. םע17 װ. 15 גינסבור^ און פאקאלסקי

 בר^דװיי. 804 גריגבערג, און שולםאן
 סם. טע17 װ. 18 רעי, ס.
 ברןדװײ 870 ס^ן, און ק*ד.ען ם.

 סט. םע17 א. 15 ק«ן., קלאוק גענעראל
 סט. םע17 וו. 29 װאלדמאן, און זשעקעל

 סם. םע17 װ. 14 לעװין, י.
 םט. טע17 וו. 14 קושעל, און שעף
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דיסטריקט. ד«ון־מ«ון פון שעפער

 פלײס. ױגיװערסיםי 80 עלענבוןגען,
 . סט גרין 205 װײנשטײן,

 סם. r®10 א. 50 אדלער, און שלאנסקי
 סט. םע9 א. 38 ס^ן, און באסס א.

 סט. טע15 וו. 28 באטארי, און גןןלדמאן
 םט. טע13 װ. 47 קאחען, און קראנץ

 4ס: טע13 װ. 47 באומג#רדען, און גראסמאן
 סט. מעדיסןןן 200 לעפקפװיץ,

 עײ. טע3 — 82 ריםוצי,
̂םפ. קל. סםיוליש  סט. טע10 א. 58 קן

סט. םע15 װ. 29 ראטהבעל,
סט. שע10 א. 27 סטארםש, א.

 סם. םע9 א. 50 גאלדשםײן, און םפינארד
 סש. םע10 א. 30 רובין, און האםמאן

 עװ. םע4 — 99 ראמאן, און בולאגסקי
 פל״ש ױנױוערסיטי 23 מארקוס, און מעלמוט

 סט. םע10 א. 51 בראנד, און ליגארדסקי
 סט. םע11 א. 100 שװארץ, און ױד^װיץ
סט.. טע11 א. 30 סםאלניק, און שןזםקין

Jt ,10 34 גלום iסמ. מצ_________________
 סט. דזשאנס גרײם 7 ׳ם*ן8ק

 • סט. םע10 א. 30 ק*םי., קלאוק קאמעט
 סט. םע14 װ. 133 שענקין, און םט^שין

y א. 54 טײלאר, און ר#זענבערג e l l .סט 
םם. םע9 א. 30 לעװין, טש.

 פלײס. ױנױוערסיטי 00 ב.
̂וק ריפלטפ כמ., קלו  סט. טע12 א. 65 ̂ק
בר$דװיי. א. 35 ק^חן, און שולסיזן

 סט. טע8 א. 53 ׳ס. פ.
 סם. טע8 א. 45 ׳בר*ס. פערלןןװ
ס., קמפל«ן  בר^דוױי. .איסם 50 ב̂ר
̂חען  סם. טע10 א. 00 גליק, און ק

 סם. װאוסםער 24 ביעבער, ל.

 סם. דױױזשןןן 47 חורטיס, ל.
 סם. דױױזש^ן 25 סיינער,

 סם. דױויזשאן 47.ברוןװערמאן,
 jb ױניײערסיםי 00 גודם#ן, און מיזנדעלבערג

 םט. ye 15 וו. 27 קלפװעי/ און בזד־גער
לדבערג ̂רק א̂ג  סט. טע15 װ. 31 ק#מפ., קל

סט. םע11 א. 04 גאפין און טוירק

דעפארטמענט. ריפער פון שעפער

 פל. מניװערסיםי 128 ןיימערמאן, און קלײן
̂דק אולפין ̂. קל ל.1 ױנױוערסיטי 113 ׳ק

.)20 ז. אויף (שאוס

V

, ר ע נ א מ ק ו א ל פ ? א ז ק ר ע ם פ י ו !א

 :בעשליסע םאלגענדע ךי אױפמערקזאם לעזט בױדער, און שװעסטער
a בעצאהלען צו אױןז צײט די םערלענגערען צו בעשלאסען האט באארד דזשאינט דער 

• • אפריל.׳- טען7 דעם ביז אםעסמענט דאלאר 5 דעפ
 שטארקע די װאס דעם צוליעב געפאפט באארד חשאינט דער האט בעשלוס דיעזען )2

 צאהל א םאר אונמעגליך געמאכט האט אפיס אונזער אין ענגשאפט די און טרײד אין ביזי
 בעשטימטער דער אץ דױס און טעלןם דעם בעצאהלען קומען צו מעמבערם אונזערע פון

« צײט,
 5 דעם בעצאהלט האבען ניט װעט װאם מעמבער יעדער װעט אפױל זטען דעם נאך @
 אינ־ דער איז דאם טעחו־. סענט 50 מיט דאלאר ו צאהלען דארםעןי אסעסטענט, דאלאר

 םאר טעקס דאלארדיגען 5 דעם אין אײנגעשלאסען יעצט איז װאס אסעםמענט טעדנײשאנאל
. םאנד. סטרײק ספעציעלען דעפ

הא־ ניט װעט װאם יעדעו װעט אפױל לטען דעם אז נעדענקט־זשע, ׳ר,לאוקמאכער )4
 אנ־ םענט 50 מיט דאלאר 6 צאהלען דארםען ׳םול אין אסעםמענט זײן באצאהלט בען

דאלאר.5שטאט
 צוזאמען שטעלען וואס לאקאלם אלע םון געװארען גוטגעהײםען איז בעשלוס דער )5
באארד. חשאינט דעם

ער ס ד פי 4 םון א ט 0 ם ע23 אי ט ט ױ ט ער און ס און ד ט ח־ א ט 35 םון אםי־ם ד ם ע2 אי  ט
ט, רי ט ען ם נ ען די פ ע א אג אל ר 7 םון ט ה ס או ענ ארג ז מ 9 בי :3 ד. 0 ענ ב ען א ר, װ ה מ־ אי ע  מ
ס, ט בעד ה ע ר צו ג ע ט ד ײ ב ר ער פון און א ט, ד ײ ב ר ט א ענ ר ק ה ם אי ס דע ק ען. טע ל ה א צ א י ב

ט ׳ • ס, מי גרו

ט נ אי ש ד ח ר א א ק, ב או ל ט, ק קױר ס ס ן דרע ר או ע פ ם ױ ר ע ת ס. מיי אנ ױני
A .

vy . ־ **

באארד דזשאינט פןן אפיסעס ד אין טעםיגקײם און לעבען
רעפארטער. סטע,ש « פדן

שעפער. אםאםיאײשאן די אײן
 םיר האבעז דױױזשאן פראטעקטיװ פון

 5־4 א םאר שויז רעפארט, ?ײן געהאט ניט
 דערפאר געװען ניט ̂ובעד איז דאס װאכעז.

 מע• דער פינ?עאשטײז, מא?ס ברודער װײא
 געזזאט, גיט האט אפיס, דעם פון געדזשער

 םאר־ נראדע רעפארטען. צו רואס חלילה,
 םארנומען אזוי איז אפיס דער ׳ר,עהרט
 דאס ױניאן־ארבײט, װיכטיגע מיט נעװען

p פשוט איז עס p מא־ צו געװען ניט צײט 
רעפארט. א כען

 פלאטץ גענוג ניט לײדער האבען מיר
 װאס רעפארט, גאנצען דעם איבערצוגעבען

 די פאר אםיס דעם פון בא?וכיען האבען פיר
 באויז זיך װעלען םיר און װאבען, 4 לעצט-

 װיכ־ מעהר די פון אײניגע אױף אפשטעאען
 מעהר זיך אוי^ ציהען װעלכע קײסעס, טיגע

* * *אױפטערקזאפקײט.
 איצטי איז עס װײסט, איהר װי כאטש,

 די אבער האבען ?לאוקס׳/ בײ ביזי *זעהר
 ?אהנ־ און בע? פירםע דער פון ארבײטער

 װארום, ארבײט. באהופען:ענוג ניט היים,
 די אלײן. פסתסא דאך איהר פארשטעהט

 צו ארויסגעשי?ט געװארען איז ארבײט
 פון ארבײטעד די ?ורץ, קאנסראקטארס.

 אר־ די ױארםען געמוזט האבען שאפ דעם
 םיט געקופען מען איז דאן ערשט און בײט,
 אין איז עס פאמלײך. א צו פירמע דער
 װאך- נעװארען אײנגעפיהרט שאפ דעם

ן האבען ארבײטער די און ארבײט,  צױ זי
ארבײטען. ריקגעקעד״רט

 .m פײטע w פון אדבײ̂עד די
 סיזאן דעם געפרואװט האנען שאהען,

 א אױוי האבען און ױניאז די אױםסײדען
 ױניאנם דער אהן אופן, געזעצליכען״ ״ניט

ױ ״אפנעסעטעלט״ װיסען,  די איז עס ו
 אונטער־ דעם איהר װײסט און פרײזען.

 ״אפסעט״ ביז פרײזען סעטאעז םוןי שיעד
? פרײזען לען״

 װיסען דעם אהן פרײזען אפסעטלען״
 ״זy״פארפאנם צו פײנט, ױניאן דער פון

 סעטלען צו מײנט, דאס עסק. גאנצען דעם
 טשערמאן שאפ ריכטיגען א אהן פרײזעז די

 צו גיכער םײנט דאס פרײז־קאםיסע; או|
 סעטלען, צו אײדער פרײזען די באגראבעז

 ניט ארבײטען, זעצען זיך גיד אויןי און
 ארבײט דער בײ װעט מען צו אכטענדיג
 אמגר מאכען צו אעבען א אױןי סארדינען

 װײסט געטאן, װערט דאס װארום און ניט.
 זוכען ווארום אלייז; אודאי דאך איהר

״ױגיאךלײט״ מישטײגסגעזאגםע פאנכע,

? ױניאן אײגענע זײער אויסצומײדען
ײ װײל  אין הינטערשטעליג זײנעז ז

ײ רוײל דױם.  צו םארנאכלעסעט האבען ז
 זײ װאס ױניאן־?אסע דער אין באצאהלען

 אנשטאט און באצאהלען, געדארפט האבען
 דאר־ ױניאךאײט װי םענשען, װי האנדלען

 דער אפצאהלען הײסט: דאס האנדלען, פען
 ריכטי־ א אויס?לײבען און חוב דעם ױניאז

 פרײז־?אםיטע, א מיט שאפ־טשערמאן גען
 צו באדארף עס װי פרײזען די סעטלען און
 שטיל דער אין בגנבה, דאס מען סא:ט זײן,
!פרײזען די ליבערשט באגראבט מען און

 פאר־ ארבײטער קורצזיכטיגע אזעלכע
 ארבײטענדיג דאם ניט, נעבאך שטעהעז
 פארלירען אוםשטענדען, אזעאכע אונטער

 ן, ע כ א װ ר א פ א אין ד ה ע מ זײ
n, ױניאן דער אין אײנגעצאלט װאלטען זײ 

 באס דער ״וארום יאהר! פאר א פאר דױם
 פאר ארבײטער אזעלכע באטראכגז אלײן
 און סקעבס, האלבע איז גאנצע, ניט אױב

ײ פון האט ער  גע־ יעדער בײ גענאר דאס ז
לעגענהײט.

n ip, אפגע־ געמוזט האט שאפ דיזער 
 געװא־ זײנען ארבײטער די װערען. שטעלט

 איז עס ױניאן. דער אין גוטשטעהענד רען
 שאם־ ריכטיגער א געװארעז אױסגעהיציבען

 זיינען עס פרײז־קאמיטע. א מיט טשערמאן
 און פרײזען, די געװארען איבעמעסעטעלט

 צורי?גע?עהרט זיך האבען ארבײטער די
 אלס געװיסען, רײנערען א מיט ארבײטען

 האפען, לאםיר ױניאךלײט. פאלשטענדיגע
 אר־ די און שאם דעם פון ארבייטער די אז

 רעשעפדקלאוי אנדעדע נ^ד פיז בייטער
y^yn| אםאל שויז " *vnvu,\ אז oy איז 

 זײן צו רyסyב זיך לויגט oy און ש^ער,
«:yv רyאיפ i האלב^ אײדער ױניאךלײט

 אם־ רyנגyל ביסעל א זיך האב^ מיר
 צרה yריז װײיצ פונ?ט, םyד אויױ לטyשטyג

 טא־ און אפט. צו רyלײד זיך, רהאלטyװיד
yp ר זעאבעץ דעם איןyר םארטyזיך דט yn- 
:v\ ש גאךyפy,אין ר oy yD^yn 

y די טyכמ זyומpyםארנ איז j'^ y r .זאך 
 צו נויטיג איז דא צו ?וים, ty^i^i מיר

 םיר־ yרyאנד די פון jyny: די זyרמאנyד
iyo. ארבײט דיyװאס ר iy:y''^ ly^yn 

 אנשטוי־ אלײן שוין זיך דועאעז שורות, די
tyo, גראד זײ, םײנט מע\ אזy גוט, אזוי 
 רyרפאנטy.ד רyר פון רyארבײט די װי

פירמ^
םאל. אזא שםײג^ א נעמם, רyאד
 גאלדשטײן, מא?ס פירםע די
און טארס,pאנטראp אויטסײד סך א טיגט

jyn זײנעז ױי םיז *לע ניט y i רyדזשי־ 
 דער אגריכמננט^מיט דעם לויט סטרירט,

 אז זין־/ פארשט^הט oy אסאסיאײשאן.
y א שויז איז אלײן דאס ^ n iK  v iw v m 

 און טראבעל. סך ױניאז רyד זyבyג צו
in דאס פארנו^ז זיך האט אפיס רyד yn 

 זyרוםyאײנג איז oy חגרלאז^ צו ניט
 םון רyארבײט די פון מיטינג א זyװארyנ
 װאס קאנטרא?טארס די םון רyפyש אלע די

y^ חןר םאר ארבײטעז o i האט עס און 
ו י y« ז i'iiy :D 'n,| 8 אין ניט דאס>yf שy־ 

iy״i םער i גyג צאלטyװארyז די זyלביגy 
 נט.yגארמ זעאבעז פאר׳ז yטאק זŷפרײז

oy אויך זיך האט »yTsiiy :D 'n,| ד דאסyר 
 אר- די צופיהרט האט װאס ״טראקמען׳/

 חברה א איז רyפyש אויטסײד די אין בײט
i אין זyגעד.אלט פשוט האט װאס מאן, r־py 

 ר,yפyש אויטסײד די פון רyארבײט די
איבל^ אנדערע נאך און

 די דאס זאגמן, נאך זyט דארף רע\ צו
 ?אנ־ די םון רyפyש די אין ןyםארדינסט

 און ? צרה׳דיגע געװען טראסטארם
 א tynya אויך זײנען רyפyש די זyצװיש
ירyפyש רײשאן"yא־אפpw yנאנטyזאג די םון פאר

 ־yo רyד אשטײז,ypוינyמאקס ברוחגר
y םון רyדזשyנ i□ ,אנגעםאנג האט אםיסyז 

 רyאב פירמ^ רyד מיט זyפארהאנדלונג
 מא״ אנטpyג ניט גאר םען האט גוט^ מיט
 זyװארyג לטyשטyאםג נדלירy איז oy כעז.

 אויט־ די םיט זyצוזאם שאם אינסײד רyד
o אין ר.yםyש סײד y i סטרײה ly^ n 
ץי  »ח ארבײםער, 250 ארום באבױיימם ז

yאנג האט רyהאלטyװאך אײן באויז ז 
p רyד צײט. 'm o ג איזyסyטyאט ^n y i 

iyn די אויף ^y*uy:i באדינגונגy:ן .
 yDya- רyװײט זyזאל פרײז^ די .1

 לטyטyסyמyאיב נויטיג iyn און לטyט
yn^ דזשאינט א םון Bרײדpאםיטy םון 
 פאר זyארבײט yלכyװ ̂רyפyש y5n די
םירם^ רyד

 ארבײ־ די װאס ארבײט די פאר .2
 ב'לי:ע םאר מאכטyג פארyב האבעז רyט

jy t 'n B ב בא?ומעז זײ זאאעןpy .פײ
 ״רײשאןyBקא־א״ yDנאגyזאג די .3

iyo«3 ניט inyo זאאעז ̂רyByש ip ײן? 
פירמ^ רyד פון ארבײט

4. n y i /^אנ־ יואט װאס ״טראקמ
זאא ארבײטער, די אויף שר^ א יאגטyג yנטזאגט yn^ ן ____

w מאנטyאויפג איז עם iy i״iy די פאר 
סןנ̂ר yאא און פײ, pyב דאאאר •385אר̂ב

 אר- הרטypyגpצורי זיך האב^ רyארבײט
בײטען.

^y דאס הרyפyאונג yt םאר• אויך איז 
>iyoipy ד בײyגאאדשטײך אדאן םיר^ ר 

 גע• םאנטyאויםג איז yםירם חןר םון אויך
 די םאד פײ pyn אאס דאאאר 256 װארעז

n ?אנטרא?טינג די םון רyרבײט8 y s y r .
 חאט אםיס םyד פון רעםארם דער און

 אזעאכע םון סך א גאר האעזyרצyד צו נאך
̂ע׳ yהנאיכy און  Dטױויטעpױניאךא ®ח םע
 ארבײטער די םאר װערטה :ר\"םע\ א םון
m^ אסאסיאײשאז רי אין a y אבyױ  ר.ו

 גיט ראויבטy פאאסץ מגר ̂טpרyבאם שוין
V2vm סyאא דאס ivTH.\

 איסט זyגצ8ג םיט׳ן זyשאיס ןyאyװ טיר
 דורך האט אםיס רyד װאס פײס, בעס םון
 אוימ טירטpyאאp זyװאכ פאר yצטyא די
נאך. ןyפאכ די

$349.61 — אם^ײיטארה ^ םאר
312.00------------רםyםיניש 40 םאר
89.18---------------רyסyםר 10 פאר
450.00-------שנײחגר שטי? 13 םאר

1200.79 ----------צוזאפען
* * *

דעפארממעגבז• דרעס און סקוירט אין

 ווענען בליס א זyפKכ איצט אאמיר
^ דאט ט און א ^ג?ײ  ברוחןן אין ט

ס ^ ג ױ אםיס. ו
 דעם אין זyװאכ צװײ yרשטy די אין
n מאנאט y o, ד איז איזyד םayארטםעגט 

 ?אטפיײנטם 287 געװארען אטמנדעט
״ ov ר.yטpכארא זyנארטיגyדyםארשי א י י ז
 ר^נסטײטיי און ליסטשארדזש םאראן \vנ

ly דיסםױטס ,oyo''p נטyמ iyn ,פרײזעז 
 אאץ — װײטער, אזױ איז ס,yסטאפע^ש

ly םyד פון ^ in y u y i ױניאךטע• סארט 
 טאנ םון זיד וױדערחאאעז yאכyװ טיג?ײט,

 נויטיג inyT אבער זײנען איז ׳טאג צו
y די אין זyאויםצוהאאט rפyױניאן די ר 

. . נרארדס.yסט
 זא־• צו כדאי איז םyד jyiyn ypטא און

lyj װ פאר אyרטy.ר •
םײנען, מענש^ yרyאונז פון yמאנכ

o: פארטyר אםיס אז אין װיבאאד *אס i'c y 
4m אן ovzv ניט דך opy ,םון חוץ א זאך 
 די וועגען רןאמפאײנטם yהנאיכyװyג די

 רyפyש די אין ןyננnםאסי yגאיכyטאג־ט
 מיר lyayn זyשרײב צו כדאי ניט איז

jy מיר רםוז.yד ניט זyהאאט p iy i, דאס 
פרײזען, סיז נטסyאמyטyDרי די וועגען

if■iSim

S’h

i* ..

Mi

A' :.־

m

פאאר נאשערטע א
(עסקיז)

קארפילאװ. מרים פון

 םyד האט רעגען רyבײנאכטיג רyד
 yשװארצ די םון פריודמארג^ צום אyה'מ

 yגאנצ דאס און זyרײנגעװאש װאאקיענס
 בוי־ די אױף דyםyבא yגרינ די פון שטויב

̂ט מער, y די אויף ןyגראז די מ tfya ̂
ט.pשדוײנyאראפג
צױ־ האט זון yנyגאנגyאויפג הויך די
 איז זיך זאאען זײ זyשטראהא mr™ יקט

ן, זyטײכ yרןאאר די  אטyװ די האט שפיג̂א
פארשפרײט. שײן זyאיכטיג און געװארימט

iy זײ i 'n בײדŷ אײנy ^אנ־ די נעב 
 פאראיי־ מיט און lyoytyi טרײן אין yרyד

 אטyװ רyאיכטיג רyד אויף זypאײn ניגטע
:Dpipy.

 טעפיכ^ רyאיב װי זיך, האט טרייז די
 ז.yשניטyדורכג רyאדyפ די דורך װעג איהר

ײ און * די ז m ניט װי ,py^־ yjyp: פאר־ 
ײ זyצװיש האט טרײן, די זי, װאס איײדעז  ז

y ז,yטראגyאנג אyטומ אyפי אזוי i iy^ n־ 
lyB#: אײן אין טרײן חגר פון זyהאאט 'tfo 

אנטאויפזגן. ארן
־yn 3פאנאנד^רגער^ זיך iyn^n זײ

 פאר־ אאנדשאפט^ די׳ און :אטור רyד גען
 אײנםאדטטא־ ױ'נע\ yצײד זיך. יטטעהט

 ־yינםK ?ײן ניטא איז oy אז בערוען גען
 אהן אפיאו ן.yהר8פ װי זאך, yסאנטערyר
 אטyװ חנר אין פאהר^ אזוי גאאט ציעא א

פאהחגן. ny'^iy ly^*^־ ארײז״
 אויוי yדyכײ א װי זי האט טרײן די

שט^־״ ?אײן א ;yny:אפצורוהען
 שאא־yג נאך האט זי אט.yשטyא£נ אyט

ivz, שט דאסyדטyאŷ זיך האט און yרשט 
 די אנקוטזגן טרײן׳ס בײם שאאף פון וױ

 פארװאורף מיט• וױט [.ynny; אוינען
 װאס צו Dpipyi םרײן דער אויף זי האט
זןױפ־ םריה אזױ נאדארםט איהר זי י*ט

ypyiv..; שוין איז זי אז איצט, און :npy 
jyo, גיך אזוי זיך זי אײאט װאס *pyiiK 

?צוגעהן !
 -y: רנסטy און שטר^ האט טוײיז די

pוpמ פאר א האט זיך. פאר טyנשעז 
^ yטאיכy אראפגעאאזען, ^ן פג  זיך ארוי

 םאראײניגען װאס זyײטp ypyur די םיט
 אומ־ ניט זיך און דטyרyדורכג װאגאנען די

ru y p iP װײט — צורי? אױףyר «pyii.  זײ זyהאב זײ דורכגעםאױגען.• געכיעז מיט סטײשאנס זיינען אריגעז yזייער פאר
d'ip איב ארײנגעכאפטyראyזy.פארבײג נען זײ־ עם זyאאפyסטריט זyבוימ מיט זyאויסג אוירען גען צװײ־ די אוין* אײרינג̂א װי האבען װאס זײ, צװישען ?ויאעךאאמ̂פ װײסע און רyזyהyיט און ן?̂ ז.yבyגyצוג זyסטריט די חן װייגאיכען א ד

̂. אײק pyn'i^ א זיך האט ^"yT איז צושװאו̂מ ים iyin גאאדיג־זאכד א איז זיד ןyהאב nyn yגyד נאא־ די און אyאביס רyװײט |.yDp»ny: אויס־ זyאויג yרyזײ פאר עדד רyד פוז זײ זײנען אמאא מיט \nv2 y:y^״ !באפוצט רyבױמ yin: מיט — רyא־באױyהימ א און רyנyנאאד א — ty'D'צוױי באװיז  אאנג. ניט רyאב ט.pוpyארײנג אויגען n אין ונגpנטציy מיט זיך האבען זײ
קט רyנסטyפ ״טרײן דורכ׳ן באי?ען yפאראײניגט yרyזײ זײ ןyהאב רyוױיט ŷ זײ אראפגעגראבען. יגyב yגאנצ און רyארבײט זyשטאנyג זײנען עם :̂ג n| ̂אכט זײ רyסyב איהר אויױ ןyזאא טרײנס גאײף, צו: ערד רyםאאכ nyi מיט ג
yiyp; .געחן------------- ̂יכט. זון רyד םון זyשטראהא די רyאונט ŷגאאדיג־שײנעגד בערג די זיף \V2nr\ װײטענס דער םון ̂כע בײ ז,yנטyנאה תנר םון ג ̂?ט שטויב ױyױאp tyv^nr מיט זײ זיייינעז אא̂פ ־yםארבײג iyi”T טרײנס די װ liny'>r̂. פראכט םyפאראארענ דעם איבער רyטרוי אק אעגעןyג זײ ;yi זײ־ אבאים װי געררען• בא

םעא־ .םאד1װעאדער אויסגעחא?םע

 : מאכטyג ר,yארyװ די זײ, |yo האט רyד
שע\ פאר  בהמות און םארזײט, ברויט כ̂ז

^ן ב ^. זיך אאזטyג גראז אי ט  מיט םי
 פארשװארצ־ די האבען םארװאורף מין א
 טpוpyג זיף ארום זyר־װארצאyבוימ yם

 yהויכ רyםריה די זײ, האט |yo װאס םאר
^ מ ^ידעריגט. אזוי בוי
 אן מיט זיןי tyr^n >שייגעז yרyזײ

nנטrאו די צו מיטגעםיהא פון אויסדרו? y 
yopanyi ב('מער y iy iKn^  צו װי און :

y^ זyטרײסט i אנד דיyרy האבyײ ז  ז
in האאב אזוי y> m גyשמײכy.אט

y^ אזא i ײ װי צײט y זיינען ז im 
 בײם מאא אײן אםיאו זיף און ןyםאהרyג

 גאר האב^ זײ : זyרוםyאנג ניט נאמ^
y רyאײנ i□ נאמ אנתגרענסyניט ז y i- 

װאוםט;
 אויפ״ םyד אויף איהם עם האט זי

D זאםpרyמ ^ oy i.
yצײט א נאכז^נק^־ינ האט ר y i* 

yon איהר און אטyשמײכ y i; װי זאגען 
yo; זי װאוהין און װ«גען פון זי, רוםט 

--------איז. זי װאס איז, זי רyװ םאהרט,
 רונגyםארװאונד פרן איהם האט זי

yD מיט 'm אנג אויגעןpyוpװא־ םון : ט 
iy: אזוי־ איהר רועגען אאץ דאס ער האם 

iy? איז װאס ער, איז רyװ װאוסט,yג גוט
yנאכגע* נײגעריגמײט איהר האט ר 

ny .iynyi דער ביז איז ער נײן. — איז 
y t 'n א איהר^ פון פרײנד א Dארyה־ 

 באאד זיר ער האט נײן, — געװען. רער
p ניט :םארריכט רyװײט p ,נאר םרײנד 

 רyהרyםאר דער ,ny:y« טיװ.pyטyד א
 האט און רײף הרyז איז רyאכyװ איהרער,

 האט םאהתןן, צו אלײז צײט ?"\ דאף
אײן אין איהר מיט אויסגעריכט איהם
p צו טרײן t, זעהן און---------in y t אויב

ljnyn אן אויף אנחגרע, אויף װעט זי i8
n--------אז |,ypip אזוי y פמגהר שוין זאא
iy ניט iyp האב צו זײגע אאס זי האםעןy.ז 

y ניט װעט זי *מן כא װארום iy iy^ n; 
 םאר־ זיף זאא זי אכעזyװ אין אכען,yאז

זאא זי אז האםען, נאך ער קען איעבען,

p פאר איהם זיך i רײכpאםג ײטyבy.ן 
 אײן פאר שױן טיװ^pyטyד רyד ,py זאא

 אוים־ די ,yny^ די זyרyשט inyi גאנג
 אין איהר \vp אײנער װאם ײט,pזאמpרyמ

^ רועג סװײז ארוי
— ^ ט  איהר ו3װ{ Dyi דורך ש

 ̂יטpזאמpרyאויםמ אזא אאײן זאאט
 םארװאורוי זיימיט האט — ? ארױסוױיען

iyiD גע• רראטהyם אזא םאר p^n איהר אין
 גע־• רy האט ־־־ ? אזוי װי טyכמ ̂—

yנטפyצוג און רטyגyבy,־־־ אז ז yהאט ר 
 אוים־ זײן איהר ןyצװאונגyג ניט נאר זיף

 עם האט זי ן.91װײ צו אאײן רקזאמקײטyמ
 ער און ,tya'ivyi אאײן שטאר? זיף אויף
 איצט אז געזאגט, ny האט ;,yi^i איהר מוז

y |ynאאץ דאס איהר האט ר jy iyn זיף 
 תגטעק• אאס ארבײט זײן איז האטyרצyד

n טיװ iy y i^  דער דארט, רyנyי אז און :
̂י/ רyרײכ ly װאאט םארעהר o 'ii בײ װאס 

 ער װאאט םאר, ddip ןyהארצ אין איהם
yo מיט דארט זיף 'i y r ' i זע־ ח^םגונגען 

4 y iy i ער אויב איז, דאס iyp םון איצט 
̂. — פיהאט ny װאס Dyn צו סyהנאיכy איהר /סמוארט

yפראג האט רyאיהר איז נדy אויגען 
' ^Dpipyii ̂ד םארזיכדיג האט זי און  ג

oy* מיט אטyשמײכ iir שםײכyגיט װאס א 
 באהאל̂י כאומרשט מ׳װיא װאס אאץ ארוים

'# . / טען.
 און דטyרyך'גD א נאף iyn8P זײ

 בא?אנטשאםמ ״צוםעאיגע״ רyזײ רyאיב
 1אי עס װאם םרײד םון אאכטyג אאכט,yג
pײנyײ צװ/ד^?ט, יענעם םון ניטא, ר  צו ז

ײ אז היטען םאראיעבען. ניט זיף זאאען ז
ײ און  בא• נדיגyרײד אזוי האב^ ז

ײ דאס זyשאאס  באשערי א בײחג זײנען ז
געײען. פאאר yט

 אאנדשאשײ yהנyש זיף iy:^n װײטער
ײ פאר  און אטypויnצ >ווײגען yרyז

ly רyאב ן,yנארשװאונד ^ iv 't שו דאס 
p רyפריה װי אזוי ניט y iy i. צופיעא 
ײ נען גמוחנן פארטםען זיד םיט ו
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 אנדע- םיעאע די ftaihi און ^יטסעגטם, _

 מען דארח האםפאײנםם גצוועהנאיכע רצ
 וועגען װי גוט אזױ פונקט שדײבען, אםט

 די אין פאםירונגען אױסערגעװעהנאיכע די .
< *עפער. ױ. ױניאךבעאמ־ אונזערע װען ו

 אט גענױ, גאנץ אויפפאסעז װאאטען מע
 קאם־ אםיס געוועהאיכע אאע די *ױױ

 יעדען זיך וױדערהאיען װעאכע •אײגםס,
אויסגערו־ ניך גאנץ ױניאן די װאאט םאג,

 אז איז, פאקט דער שעסער. די פון גען
|  אין װערען עס פראמפטער און בעסער וואס |
 אט אטענדעט ױגיאן דער םון אםים דעם *״

 פעסטער אאץ קאםפאײגטס גצװעהנאיבע ויי
!שעפער די אין ױגיאן די ווערט
 די װאס ,׳cm יןעגען עס זאגען םיר

דארפען אפיסעט רי םון םעגעדזשערס
זײער אין װען זיך, בײ ארונטערפאאען גיט

 פאל םאנכעס ניט זיך געפינען רעםאדט
 װעגען פאסירונגען אויסערגעװעהנאיכע

דרש׳ענען... פעהרער זיך אאזט עס וועאכע
* * *

דעם אין איז פײ בעק פאר געלדער
פאלגט: װי געװארען קאלעיןטירט אפיס

$36-------------אפערײטארס פאר .59
10.00-------—־ — דרײםער א פאר

-331

 פיגישער פאר
פרעסער פאר

2 3 .5 1 ------------
90.40 ^----------

-$100.50— צוזאמען

דױױזשאן. אינדעפענדענט
 דעם םון אפיס דעם אין ארבײט די

 ס. ברודער װאו דױױזשאן, איגדעפענדענט
 זיך צײכענט מענעדזשער, דער איז מעטץ

 פיט- צװײ כיט אויס באזונדערס כיאא דעם
 און שעפער נייע ארגאניזירען מיט׳ן שורס:
 דעם אויט יטאפ־סטרײקס. סעטלען מיט׳ן

 אעצטע די אין אפיס דער האט רעםארט
אזעלכע צװעאף געסעטעאט בעזװא צװײ

ן ו ם ן « ם א ר »
ן ב. א ם ר ע ל ל ע ק

 גע ארגאניזירט זײנען עס און סטרײקס,
שעפער. ארגאניזירטע ניט 7 ווארען

םרעגען: אודאי װעאען אעזער מאנכע
 ארגא־ ניט ארגאניזירען עפעס הייסט וואס

 ? יארק נױ אין שעפער קלאוק ניזירםע
 מיר אז כסדר, דאך זאגט ניען זיך, דאכט

ױניאן. פראצענט 100 דא האבעז
 ״טטעטעל אזא אין תיר^דאס דער איז

ױ  גוט װי זײן טרײד דער מעג יארק, נױ ו
 שע־ אימער נאך זיך געפינען ארגאניזירט,

 ױניאן די ארגאניזירט. ניט זײנען װאס *ער
 יטע־ אזעאכע בעסטע דאס :אטיראיך,#טוט
VB*\ גאד איז דאס כאטיט ארגאגיזירען, צו 

 םאר־ דער ארן ״דז״טאב׳/ אײכטער קייז נים
 דאס קומם ישװעריגקײט די װאס איז, דרוס
 יענע אין ארבײטער די םון מעהר רוב

הבתים. בעאי זײערע םון װי עעפער
יטע־ אזעאכע םון ארבײטער די וואאטעז

 די איז עס וױכטיג װי םאריטטאנען, ■עדי
 די דאס און אדכײטער, דעם פאר ײניאן

 א האבען םוזען און רארפען ארבײטער
 אאײן זײ װאאטען צײט, יעדער צו ױניאן

 און ױגיאן דער פון אפיס אין געקומען
 דאס ארגאניזירען. זײ זאל כיע; געבעטעז

 רוב דאס פאא. דער װען זעיוטען אבער איז
 אומ־ איבעינעטען לײטע אזע״נע מע: מוז

 אדע־ וױ צופיהרען ב־־עננען זײ אין געריכט
 א ױניאז. דער פון אפיס א•; סמאנסע;,

 םון אײדדטענטס ביזנעס די פון נרוםע
 ;עוױסען א אין קומעז פײזעז אפיס תס

 ער אײדער גאך יטאפ בײם םריה־כיאיגען
 פאננען ארבײטער די װען אי; זץ־, עפענם

 אלע זײ ווערען א־ביים, דעי־ צו קוכיען אן
 אפנעפיהרם װערען און פ״ע; אין םארנוטע;

 װערט יטאפ רעד ײניאן. דעי פון אפ*ס אין
 מעהר־ און סטרייק אײ ערקלעהדט Iדא .

 נאניו ארבײטער ד• זײ;ע; טםענטיי־י״ס
 גע־ נאך אזוי זײ האם ניען װאס צופרידע;

 פאר זײ :עטאכט אין ״נעפאננע;״ נומען
̂מען ;יט יוניאדיײט.  דאס ׳עס פאסירט זע

 אטת םאקע :אנדעם װערע; אײטע .אזצלכע
טע; און ױנ־אךלײם, וויבערנענענע

ײ ורארום ;אבדעם, זיך חידױטט ׳״  זײנעז ז
 זאיי כען פארלאנגען געקוטען ניט «לײז
איכאניזייען. עואפ זײער
 טעטץ׳ס ברודע־ פיז זעהען צו איז עס װי

 אפיס זיין אפ פ״על זיף גיט רעפארט, -
 רער ברענגט דאס און ארבײם, דער םימ

 אויף און מאראלי׳ט ניצען סף־ א מױאן
סאםעריעל.

 מיר װעלען פלאץ, אין כיאנגעל אױס
n דעם אין קאכיפײינםס געװעהנליכע 

S מיר באריה־־־יען. נימ מאל דעם רמפאדט 
 ׳4? די א״במרגעבען באויז נאר ^לען

 זײנען מיר און ׳®ײ בעק פרן ואנס
מ.

 פאכען די לוים קןואעקיטאנס, וײ
ױ זײנען ; פאלגם: ו

$277.95 ----------------פרעסער םאר
247.62 ----------אפערײטארס םאר
80.00 ---------------םינישער םאר
 7.69 — שנײדער שטיק א פאר
 דער םון ארבײטער די פאר

לאזאי־ פירםע ר*מירםער
I 285.80 --------------------קלײן I - . ilf

. (פארטזעצונג)
15 ׳

 בליטהאופט פאהרען צו געהומע! איז טאנ שעהנעם אײן אין
 מיט נאכט. מיטען אין באוױזען זיך האט ער ה. ד. פאעט. דער

בעמען. די פון אויפגעהויבען אונז ער האט קולות יטרעקליכע

 טורעם־צײ דעם ׳אין הויך, דער אין געװאוינט האט ער
ײ נאכט. און טאג געארבײט האט ער שלאס. םון מער  צי

 גע־ האט ער אונז; צו ארונטערגעלאזען זיך ער האט טענװײז
 ציײ ארבײט. זײן םון פאר׳^כור׳ט געװען און געלויכטען לאבם,

 שמוע* און הויח אוים׳ן שטעהן זעהן איהם איך םלעג טעגװײז
 דיענסט־ יטעהנער און אויסגעםוצטער אן אונזערע מיט סען

 גאנץ פון הערען געקענט מען האט מדטפרעך זײער מײדעא.
 אפגעקאונגען װאלד אין האט געאאכם, האט ער װען און װײט

 צוטראגע־ א באגעגנען אונז ער פלעגט צײטענװײז עכ$. זײן
 ער האט דאס :יטטערן צוזאמענגעקנײטיטטען א פים און נער

װערלו. זײן ץועגען געטראכט
 ברײטבײי ׳םיר פון העכער אביסעא הויך, געװען איז ער

 שפרײ־ גרויסע געמאכט ער האט געגאנגען איז ער װען און ניג
 קאאיר, רויטעז טונחעא א םון געװען זײגען זײנע האר די זען.
 טונקעא־באויע נאז, פארריסענע א געהאט האם ער ;קופער װי

 געשמײכעאט. שטענדיג האט װאס «ויא, אםען אן און אויגען
 װאס צײטמן, אאטע די םון זינגער א אויף עהנאיך געװען איז ער
 נאכט בײ און אקער־אײזען נאכ׳ן געגאנגען ער איז טאג בײ

 געװען איז שװער םרויען. צװישען געצעאטען די אין געזונגען
̂טטימען צו  איז װידעחשפרוכען מיט םוא כאראקטער. זײן בא
 זעאבער דער אין און ׳טטאאץ זעהר געװען איז ער :געװען ער

 צו זלחד^םאזיזןדנדיג געװעז ^ ;ג’עמעװדיש זעהר צײט
 אםט״ זיך האט ער ;װײכהערציג צײט זעאבער דער אין און זיך

 געי• נאר געיטפרוננען, נעאאכט, קינר, א אין פארװאנדעלט מאא
 עםעם טרױעריג. ערנסט, געװארען איז ער װען שעה׳ן זײנען װען

 אײנמד זײנען באקען די אויגען, זײנע אין אויםגעגאאנצט האט
 וחנר־ זאנדערבאר-געהײמניספואע גערעדם האט ער און םאאען
 ער איהם, אויף גערוהט דאמאלט האט באנײסטערוגג די טער.
 אין אונזעהבארען. אן עמיץ מיט אאײן, זיך מיט גערעדט האט

 אר־ און צימער אין זיך צו אװעקגעהן ער םאעגט ׳טעה׳ן אזוינע
 אומיןעה־ זיך ער םאעגט ארבײט דער נאך צײטענװײז בײטען.

 מיט גערעדט ער האט ̂שעה׳ן אזוינע אין פארמאםערטער, א רען
׳טטימע. שװאכער צובראכענער, א

שטענ־ גײםטיג. אי פיזיש אי געװאגט זעהר געװען עסאיז
 געםא־ ניט זאך יןײן געררען, ער איז גרויסםוטיג ארן גוט דינ

ײ ער האט ׳טטענדיג ניט. נישס גאר מעטטען, פון דערט  ז
!אלץ אװעקגעגעבען

 געװאאם האם עמיץ אױב געהאם. איעב איהם האב איך
 שעה׳ן איהם וועגען רעדען צו גרייט געווען איך בין הערען,

י׳אננ.
 דורכ״ א נאכט, מיטען אין נעוױזען זיך ער האס אזוי און

 א געגאסען האט נאכט גאנצע א ;בײנער די ביז געװײקטער
י־' ־י ׳רעגען.

געיטרײ. א דערהערט זיך האט — !האלא —
 באום דאס געאעגער. פון ארונטערגעיטפרונגען בין איך

 נעװעזען, ער איז דאס :אריין קאפ אין געטאן זעץ א טיר האט
 איך האב יאהר דרײ גאנצע !ג/ךטטאנען ער איז דארט אט

 האב איך פיגור, זײן דערקענט האב איך איהם. אױוי געװארט
 נאכ־ זי האב איך אבער פארגעסען, ניט זיך, פאי׳טטעהט זי,

 דרוק דעם ׳האנט זײן דערקענט האב איך דערקענט. אמאא
און פאגער געװען איז זי דערקענט. איך האב האגט זײן פון

 פרײנד םײן פון האנט די ;סהעאעט א בײ װי פונהט בײניג,
באיםהאופט!

; !שאעכט ניט גאר זיך אעבט דיר — .
ײז דערקענט האב איך ױ ?ןטימע. ז  איך האב געאיעבט ו

!שטיםע גראבאיכע אביסעא מעכטיגע, די אט
 אויך געאעבט. גוט זיך האט מיר אז זיך, פאר^טעהט עס

 גום שטענדיג איז איהם נעאעבט. שאעכם ניט זיך האם איהם
 ער װען הונגער, פאר געשטארבען אפיאו איז ער װען געוועז,

 אומשטענדען. פארצװײפעאטםטע די אין געװען אפיאו איז
אינגעבארנ. צו אװעק בין איך
 איך געזאגט. איהר איך האב — געקוםען איז קארא —

צײ פון ארויסגעגאנגען װידער באאד און צואאכט זיך האב
מער.

 דער קארידאר; דורכ׳ן אומגעקעהרט זיך איך האב גיך
 אנ־ אן געװען איז דאס ;פענסטער אין געהאאפט ה*ט רעגען

 פון טראפענס אלע די געםיהאט האב איך . געפיהא. גענןהם
אייב. מײן אויף רעגען

אוננאויב• אן אין אינגעבארג. *נגעקומען איז גיכען אין
 גע־ ה*ט זי אנצוטאן. זיף באװיזעז זי האט צײט קורצער איך

 װאס װײסעס, א גאנצען אין האײד, בעסטעס איהר טראגען
 ױ האט םיס די אויןי םיגור. איהר ארומגענוםען פעסט האט

 איהן פאר דאס האב איך ;האזעךפעא פון פאנטאםעא געטראגעז
 געװען איז רױז אײן פאנטאפעא; דאזיגע די אויסגעטראכט

 געטרא״ זי האט צוױיטע די און ברוסט איהר צו צוגעשפיאעט
 באיטהאופט׳ען. דעראאנגט זי האט רויז די האנט. דער אין גען

גערעדט. גארני^ם האט זי םײכט. געװען זײנען אזיגען איהרע
 םאר• געווען איז ער אז פאחצטענדאיןי, איז עס כא־כא,
 י— גאײך, ־־־ באאד און געװארען רױט איז ער װאונדערט.

געזיכט. צום געגאנגען איהם דאם איז אויסערגעװעהנאיך
ארט, אזא אויגי רויז די חנראאנגט איהם האט אינגעבארג

 ױ ;רעגירונג א םון הויפט צום רױז א דעראאנגט קינד א וױ
 איינגע־ גאנצען אין :אײנגעבויגען נידערע דערביי זיר האט

איהם. פאר געיצטאנען זי איז בויגען
 ׳און האנט די איהר דעראאנגט גענומען, רױז די האט ער

געענטםערט. עפעם איהר שטאמאענדיג,
גע״ בין איך נאכט, דער אין םרעהאיך זעהר געווען בין איר

̂ין־/ אזוי װען םרעהען. געקענט באמת זיר האב איך אז גאײ
 באיט״ פון אויגען די אראפגעאאזען ניט האט אינגעבאמ

 העגט, זײגע קאם, זײן מויא, זײן באחוקט האט זי ;האופט׳ען
 איהר מיט זיך זי האט טויא, דאס געעםענט האט ער ווען און

 פ׳שוט׳סטע די גערעדט האט ער אײנגעהערט. װעזען גאנצען
ווערטער.

אײג־ סײן געהערם און געזעהן ניט סײנמאא נאך האט זי
 טראגען דארף םאעט א אז געסײנט, האט זי פאעם. ציגען
גראםצז. אין רעדעז און האר די אין רויזען

 אוםטי- עםעס אאם םאעט א םארגעיטטעאט מיר האב איך —
באמעריוט. אמאא זי האט — גאלדענעס, עפעס ׳געס

 פ\ן ביכער באיטהאוםט׳ם דררכגעאעזען צוזאפען האבען פיר
:געזאגט האט אעגעבארג סוף. ביז׳ן אנהױב

י— הארץ. אויפ׳ן געוױזען דערבײ ארן — מיך/ קען ער — .
— !מעניצען דעם לןען ער װי ׳א

־ אינגעבארג. קיכיען, גיכען אץ וועם ער —  װעצ װאס יא, ־
זאנען. דאםאלט איהם איך

 ניט איהם האט n און איהר נעבען געזעסען ער איז איצט
 םעג״ סײ\ געגעבען נישט איהר האט ער ;פאחטטעהן געקענם
 א ז״נס דורןי <ישט נשמה, זײז אין ארײנצודרינגעז איכרױיט

ענטוישם. געווען איז זי ;פנים םון שםריר א אדער װארט

גאץ פון ארבײטער די פאר
30.60 — -------- — פרײנפסאד און

 שגיײ פרן ארבײטער די פאר
47.30 ------------------װינער און דער

־ צוזאפען  $976.96 ־
״ * ♦ *

דיסמריקמ. דאוךםאדן דער
 וואס קאםפאײנטס פיעלע די צװישען

 אעצטע די אין געװאדען אםענדעט זיינען
 דאוךטאון םון אפיס דעם אין ײאכען פאר

 סאפין ס. ברודער װעאכען פון דיסטריקט,
 באזוג־ זיך װארפם פענעדזיטער, דער איז

 די וואס םעאע פיאע די אױגען די אין דערס
 די פח ארוגטער נעפען םאגוםעקטשררער

 שױן זײנען פרײזען די וױ נאכדעם פרײזעז
געווארען. געםעטעאם

 ׳סאשץ ברודער פון רעפארט דעם אוים
 וױ־ פרײזעז די שעפער מאנכע אין זײנען

 נאיכמר זייער *ו געײארען נעכראכם דער
 אבער זײנען עס טםען. םים שםאנד אען

 איז גוטען םיט וואס ׳םעאע מוװען אויך
 נעםוזם האם םעז און געגאנגעז, נים דאס

 אײדער סמרייק, אץ דערהאעחח שעפער די
 איינגע־ האבען םאנוםעקטשודער יעגצ

חא־י די וױ #*רײזען n צאהאזנן «ו שטיםט

 איז הבתים בעאי די םון טענה די
̂יך, אי? םעאע אזעאכע  הא־ זײ אז געװעהנ

 סעטאען בײם דאס ״אפגענארם׳/ זיך בען
 ״צױ םרײדקאםיטע די האט פרײזען, די

 קונצען אהנע און ארױסגעריסען/ פיעא
 דאס פרייז. דעם פון ארונטער זײ רײסען

 פון שעפער די אין נראדע ניט פאסירט
 איז דאס אאיין, דיםטריקט דאון־טאוז דעם

 םארפאוכ״ דעם םון איבעא אאגעסיינער אן#
 זעא• דאס און סיסטצם, שטיק־ארבײט נמן
 שעפער די אין םאר אויך אםט קוםט בע
דיסםריהטען. אנדערע די םח

דאסעאטער. א איז איבעא דיזער אוז
ײ אז םענה׳ן, באסעס די ותן  זיך האבען ו

 א מעהרסטענס דאס איז ״אפגעגארם״,
 םעט־ ביים םארזיכםיג צו זײנען די באאױ;

ײ זאא סען פרײזען די אען  קא־ וױרקאיד ז
 ארויםרײסען״ *צוםיעא ן1א אפגארען נען
 •וגסט םעשח די איז רוב דאס •ײיזצן. די

 א« דך נארען ארב״טער די םארקעהרט.
 נאטיר- ביאיג. צו •רײזעז n סעטאען אח

ײ זעהען איך,  דאן, ערשט ארום דאס זיך ו
 אבצר בגדים. די םאכען אז םאנגען זײ ריען
 דיר םיעז, באסעס די נוי סאן גיס קאנען די

מיז. דעם ארױםרײסען טיר נים, • 
•ראמדורע אאגגע א אנפאעקן דך דאסח

 אויסװירהעז. דאם קאן םען ביז *ײט ̂יר
 הינש k ועדױניאן גיט ילאנטער דיזער »ון

 םארצי־ *רבײםער די און טראכעל, ביסעא
 דענ־ מאנכע געאט. װענינ ניט דערבײ רען
vp,\ ״באדעח״ צו זיך כדאי ניט איז עם »ז 
 ביסעא די אױןי אזױ ארנייט םען איז

■רײז. אונטערן סאאכה
עו אאזא,  איז D'c* Dm jib רע«ארם ו

o r פעאע אזעאכע םים ןונגעפיסעוועם מאא 
D אח in אויםנענאי־ דיםפױםט זײנעז רוב 
 ארבײטער, י1 צו־מונסטען נעװארען כעז
 ה»ט אפיס דער אז נעטאכט, האם דאט איז

tn א אויפנעסאנם yr װי «ײ, בעח ביםעא 
איםם. דער פון זעחן דאס קאן םען

$32.05----------------פינײפערם םאר
101.20------------ײיערײםןורס םאי
186.95 -----------------פרעסער םאר

$320.20--------*וזאםען
* * *

 נ׳ד אײנענטאיר r< האנען םיר
 דאם באצונ אין װארם א זאגען דארםט

 יארנײםער ד פאר מכירות פון סאאעקנמן
n פימתן, נאגשראטירםע םון  •am« »סו

c אה רינמא א װי זוזאםעננעאײנם:םייאמא *יהר m אזוי 
proto ארויסכעחמ־ם o n״  נעשאקעאם האט זי ״ .א !
u : םים׳ן p

 *ריםע אאע די םים םאן «ו אפת׳ן אין איר, האכ וואם —
 סיר ? גערעדם אזויפיעא האם ער וועאכע װענען קאאםשעם,

!קאאטשעם די אויןי jppip *ו אונאננענעהם איןוט איז
אופ־ דער אין נעטאז םיהר א םיננער םיט׳ז זי האט חזרנאך

*ואאכם. זיך און םען
c און כא־כא־כא, !קאאכמעס אומאיקאיכע די אם — ip 

!באיםהאופם הארא I פאעט א הייםם
וואם נעוואוםם נים םיר האם ער *קםעא, װייםםו, אוז —

 dp זײנע; וואט נעםרענט, איהם האכ איך ווען ענטםעו־ז, צו
 װײ נעוואאם נאזונדערם ױך האט סיר און ? םרויען אזוינם

IPP דאס — ארויםנעדרעהם. זיך האם ער — זײן סעז
ײ ײיסען. נים ?ײנער  ביי־ אײנצעאנע באויז נים, ?יינער ?עז ז

 זי מײדעא, ארים אז באנעגענם האב איך םען. jpp ׳פפיעאען
 מיך זי הןוט פריה דער אין אהייםנענאנגען. םיר םיט איז

 ;אוםנעקעהרם זיר זי האם ארום שקה א אין *בער פאראןוזען,
ײ וואס אם האאז־םוך. א אױםנענעהם מיר האט זי  — זיינען. ז

 א זאכען הײנט קען םרוי א — :בײ׳פפיעא א נאך אייך נאט
 ױאונ־ « כאװייזען קענשם דו הײאיגזגר, א כיםם ״דו מאן:
 אוםװירדיגער, אן ביםט «דו :ט*נ צװײטען אויפ׳ן און דער,״

ײ ווען באצױבערענד, זײגען זיי “סענ׳ש. נישםיגער  איקנען, ז
ײ ווען אינםערעםאנט,  ווענען אפת׳ן, אי; קען, פען האסען. ז

ײ זאגעז. ני׳שט בא׳שטימטעם i״p נאר ז
 זי ;מיר צו נאװזיען דך זי האם *רום םעג פןור א אין

:םיטנעםייאם םיר און האנט דער פאר מיך נענוםען האט
דערזעהן. איר האב איצט א?םעא, וױיםטו, —
? דעחעהען האםטו װאס —
דער־ אין־ ה*ב אוינצן זײנע אין !פאעט א איז ער *ז —

 שטענדינ זיך פאר איר זעה אן דאן פון נאאמ. א ׳שײן, א זעהן
 אונ־ פון צײכעז א איז דאס או זיך, דאכט מיר ׳שיין. יענעם

 ־P* אזוי, נים פיינסטו *שיי;. יענער אט — ישםערבא־כקײט
םפא?

צױשםוינענ־ עפעם אהער. ?ום אקםעא, אהער, ?ום —
jpo איז דעם ippron. — זפנדערבאר. איז דאם אײן, זיך הער 
 םארביײ איז נאח, דער רופען אאע סיר וועםעז ארבייםער, דער

 pip א םאד:ע זעהר האם באיםהאופט אונז. פארבײ נענאננצן
ר האב איך איהם. אויןי נעטאן  װינ־ און זוםער — צואאכם. יי

 פאאמא נראבעז דעםזעאב?( אין אום שטעכדינ ער נעהט טער
Tim נעזאנט. איף• האב — הום, נרויםען דעסועאבען אין — 

 םעניש רער — נעצנטפערם, ער האט — עי?ר דער איז דאס נ״שט
 יא ? אהםעא הערםט, — !נאח דער — םארברעכער. א איז
n א םארברעכען, א באנאננען איז ער ip,נאר ־ D ip נע־ איו 

 דעם ווענען זיך ער האט וואנען םון צוריק. אאננ ׳שוין ׳צעהן
 דער אפגעדרוקם זיד האט פנים «ײן אויוי — דערוואוםם?

ײן פון פנים t ז r ip, עד o ip i ײ  זעה אאיין איך פנים׳ער, צוו
dp, שטענדינ. דעם ווענען טראכם ער

p׳ נים — געטםײכעאם. האב איר r n n c אין נאויבסטו 
? אאעמען דעם

מיר. אויף נעם^! pip א םארװאונרערט האט איננ?בארנ
 םארמ־ זי האט תרנאך ?ינר. א װי נ?װארען טרוי?רינ איו וי

נעזעצם:
d איד מיר, זאנט — p i ,ר3 איהם איך האכ — אײך> 
 סך א איהר באנענענם נאם, אין נ?הם איהר אז — םרענט,

 באם?ר? פ*א אזא אין רם:pDנםppנ ער האט דעם אויןי פנימ׳ער?
 — ? איהם צו דאם קוםט וואנען פון — םארברעכ?ר. סך א איך
 — פנים, אײג?ז םײן ישטורירט םריה?ר ציים pאאנג א האב איך
 שם?מפ?אם פארברעכען און זינד יעדע — נעזאנט, ער האט
in ?ר איז דאס, זאנענרינ — פנים. אויפ׳ן *פ זיך v m\ 

 זיך האם סיר !איהם סים *ננסטאיך וחורט םיר םרױערינ.
 ויען ג?ווען, וואאם וואט — װערען. נעװאר כיעהר נעװאאט

 pp אז רערזעהן, ברודער אייער םון פניס אוים׳ן װאאט איהר
 װאאט איך — נעפרעגם. איהם איך האכ — ? םערדער א א*ז
 — היטען. צו זיך אננ?הויב?ז און נץואנם ppטא איחס עס
 ניארד. קײן באג?הן נים אויר זןוא אאײן איך אז — ? װאס פון

 דער־ װ$אט ער אױב — :נ?פרענט איהם איך האב שפעטער
? נ?םאן דאםןואם א־הר וואאם ײפס געא'?:טע, א־יער הדנ'?ט
op איהם װאאט איך — 'm 'npn, — ר האם? DJPP1־

ץ־; צױשםייכ?אט דערביי און פערם  בא־ מיר איו ppptr א ו
נעאיינם. ניט האם ער :׳טפייכאען זיין םון ען4פא

-5 איהם? טוטודירסט דו —
!אקס?א איהס, סםוריר איך —

 אוים־ רעי כױט ר״דען באט?רהם איהם זי הוןוט הפעםער
 צ־וי׳טעז jnptp: איהס האם ןי ;די?נסס־ם״ח}א נעפוצםער

 האם זי דו. »ער נעװען <ןר איז »א?םען םיס ארבי'ם?ר, די
חאפ. סים׳ן נעיטאקעאם

— געזאנם זי האט — פ:ימ׳?ר, הונדערטער האט ער —
ישטודיחןן. צו װייםער איהם אפ זיך זאג איך

 דער רופ?ז אנג?הױב?ן איהס זי האט א; דאםאאם םון
r רונד?רנדפנים׳דינ?ר :p a.

אי! האם «י יוען םיםנ?ם"אם, שם?נדינ סיר Dm זי און
d איהם ppto jp סדפסאאט. ניי א'

i p a f p p p i «
fv» ײי פנים. ריכטע o v  t איד ײמז פאי, םיר איחם זיד 

איהם, ווענען טראכט איז איינ?ן די פארסאך
 װאונרער־ האם • np ײען אוו?נד, אײן נוט ג?דענט איד
 tppp» אוי טרוי?ר jpjpii ,tptrjpo וחןנ?ן oדpרpנ באר־נוט

c n נ האם ?ר ;נאיט נאך זיך יאנ?ןpרp•זײכע װעגען דט 
 םרוי?ר זיין ווענעז מעות׳ען, ורענען נאיט, ווענען האפטננ?!,

p״t און j ,איירען p;rn| פארצײײפאוננ, און איינזאמקײם 
:dp די נריהר?נדינ9 װירםואז, א ווי פונ?ם ™ d, נאעאפט 

 1» ארױפנ?בראכט np האט אזוי מעאארי?!, און אקארד?!
 װאונרער־ א רטpהpנ ה*ב?ן םיר און א?ארד, אן נאך א?אח־

 דא־ םpד 1אי הארץ. םעניטא־כע; רעם ווענ?ן נ?זאננ באר
tm איז ג?זאננ זינ?ן p i צאר־ אזויפי?א שעהגהײם, אזויםי?א 

pd נע־ װאונדעראיף אזוי האט עס א״דענ־טוןפט, און פרײד 
װאוכדעראיך. אזוי קאונמק,

 אװענד דעם אין האט איננעבארנ אז זיר, דאכם םיר
 דערפיז, דאס נעהם איך נע״טםאאם. ריכטינ זיין ענמפא?קם

 נאר נערעדם, נים דעם װענען נאכט גאנצע א האם זי ײאט
 ־”נע׳טפ האבע; באקען איהרע פיר. אויף ג?קוקט כאויז האט

 נאד םויא, א־הר צו צונעטראנען האנר סיין האם זי כ?אם.
— םויא. צום צוגעדריקט באויז נאר נעהושט, ניט א־הר האט זי
*נעםראכם. ה$ט זי

אװענר... cm םוץ אנגעהויבען זיך האט דאס געוויס, ׳יא

16.

 װירער זופער, יענעם אן זיך דערםאנען צו איז גוט װי
 אױף ניט און זון זײן אויף געהן איתם, פים ארוםרינגאען זיך
 זעה אעבעדיג װי יא, זוםער. אנדער אן עפעם םון זון דער
 I הענד, מײנע אויף זי ברענם נאך זין, יענע נאך איצט איך
פנים. םײן אוין* זי םאאפט נאך

 װײסע קיהאע, די אט איבער שאעפען צו זיך איז גום װי
 ארוים־ זיי, צושאכען אט און טירען די עפענען אם קארידארען,

 איהם בײ אױםרױכערען באיטהאופטען, צו הױןי דער 1אי געהן
 | צוימ דאאװ איז ,שאאצידען צג 1אי גוט יא. אט;ירפאפ א

 םון ׳שאטען דעם אין אינגעבארג, םים צוזאמען זוכמר, יענעם
אכער אין איעבע, איהר  ווארעמ־ אזויםיעא געווען איז עס ̂װ
װארעםהײט... אזויפיעא קײם,

 cm אין ארײנצואויםען איז גוט גוט. איז אאץ דאס יא,
זיך. צוזינגען #זיך צושרײען פארק, פאראאזענמם

 קרײד־ אנטאן פויער cm צו פארק רm באאאנגט איצט
םײער.

 צױ זיך האט אאץ נײן. םארגעסען, גאתישט האב איך
 האאר אויסערגעװעהנאיך ערײאכט פיעאעס נאר זאמענגעםישט,

 אײנצעא־ אלע םיט שארםקײט, גאגצער דער םים — םיר, םאר
בין איך מיר. אין אעבען שםענדיג באײבעז עס וועם הײםען
 באויז אבער רײכטום, םײן צואיעב איך אײד צײםענװײז רײך;

צײטענװײז.
 םון איז דאס האנד, םײן אויף דא איז ריץ ?אײבער א

 נאך ער איז יאהרען םיעא אזוי נאך שפיאקע; אימעכארג׳ם
 םיט ׳ריץ דעס אויף איך קוק אםטמאא פארוראקסען. ניט אאץ

 ריץ; דעם איך באקוק צערטאיכיןײט אויסעתעוועהנאיכע אן
 װי זיך, דערמאז איו אםיאו. איהם איך גאעט אםםמאא יא,
» אוים׳ן שיױ א אויף האב איך  א פענשען א דערצעהאט י

 שװאך האט פענש חנר ריץ; דעם װעגען געשיכטע גאנצע
 דעס אט באמערקע;. געקענט הוים איהם האם ער געזעדזן,

 גאנץ א דערצעהאט איך האב םענשען ןmםmם גאנצמן אין
 געםאכט םיר האט װאם ׳הונד א װעגען געשיכטע mנmריה
 אום געשיכטע, גאנצע די ^צעהאט האב איך רת. cm אט
 וױיא ריץ, דעס װעגען ןmרײ צו מעגאיכהײמ א האבען צו

 םיר װאס אאץ איהם. װעגען באויז איך םראכט שטענדיג
 םארהײאטען געם צו װערען פארגאיכען קען םארבאיבען איז
האנד. דער אין רײו

 צװײ האנד דער אויף פיהא און ריץ cm אויף קוס איך
 אריס״ די אט זעה איך באוט; דאס אויס זויגען װאם איפען,

rcpm cry3 ,אױגען, שםײכאענדע בעטענדע, די. אט איםען 
 פארצײהוננ בעסען און זײט דער םון מיר אויו* קוקען װאס
 װע־ צו רפאנטm װערט נים אפיאו זײנען װאס זאכען, פאר
 איר הענד. םײנע אויף םאאעז װאם האר, םיהא איך רעז.

 װערטער. הער איך האי. די אט םון אראפאט cm פיהא
 שםיםע, רי פיר. צו געײענרט איז װאם שטיפע, א הער איך
 I געקענט װאאט װער שםיא. און מיאד איז םיר צו רעדט װאס

 אזא םארנעהמען װעט ריץ קאיינער רשר אם אז גאויבען,
צײט. יענער וועגען עראינערונגען די אין ארט נרויסען

 צווייטען צום םאראאזען, שוין אונז האט נאכטיגאא ר*ר
 גע־ זײנען רויט אערכע, די אײער איהרע אוים בריהט פאא

 בא- זײנען בארען און עפעא גרינע םים קארשעץ. די ווארען
 ערד. די איז היץ םיעבערדיגער א אין בױפער. די האנגען
ױ פונהם  באשעםע־ ןmמיאיאר םון מוטער א װי םוםער, א ו
 אהן שאםט זי און ארבײט, מיט פארנוםען זי איז נישען

באקען. םאאםענדיגע םיט אױפהער
ױ אײכם, זון די שםיאע באוי, היםעא דער איז שםאא ו
ױ איחם, אױ\י צושאםען זײנען וואאיזען וױיסע  זעגאוג וױיסע ו
ים. אויפ׳ן

• ה• אזױ װי עראינערם? ױך איך האב וואס וועגען
געאעבם? איך

•אלגי) ()אינחעצוגג

אנױויגום

sf;sm

 i •1919 ,16 סערץ אנדזשעאעס, אאם
^ ! רעדאהטא'* ווערטהער

v׳<j*2 זיד פיר עראויבט r\ אוני• םיט
 ווע^כמ פראג^ א װעגעז צײטונג זער

 םון טײא גרויםען א אינטערעסירען דארף
 איגי• אונזער 1אי באשעפםיגט ארבײםער

סערס.mם n נעמאיןי, מסםרי,
 ; טראכטעז איך פאענ איפערצו

 צו באשערט רyסmם דעם איז פארװאס
 א.שוחך הײבענדיג שוועו־/ אזױ ארבײטען

 iס־בחמmם אויס׳ז טיש םון אײזמז רעז
 סון אױפהאאטעז פאר׳ן אדאפ אזן אתיןי

 ארײנזאפצ^ נאף דאצו עקזיסטענץ, זײן
pm געז םרן גערוף שעדאיכען qm גאנצען 
 נאך םאאט פרעסער אויפ׳ן ורעה^ד םאנ,

 םאר׳ן םאראנטװארטאיכקײט סטעmג די
 וױיסט (איהר גארפענם, םון אױסזעהן

 T? װעט ״עס גאײכווערטעא: דאס דאך
 פרעסצר דער אדער, אויספרעסעז, שוין
? םיקסען) ׳טויז דאס װעט

 גצ־ איז ױניאן אונזער דאנין א ׳אפת
 וײ םאראײכםערמ געװיסערפאסעז װאיען

 די אײנפיחחנן פים׳ז סערmם םון׳ם אאנע
ױ אדער, אײזענס, געז ־ עאעקטריק  םזנן ו

 חא• אײזענס. אוםט און געו די זײ, רופט
 נימ שייז האט געז שעדאיכע די פון געריד

 םרעסעיאמנ די אויוי שאיטה שטארקע אזא
 פארבאינצן אאץ איז עס אבער אוננען,

y אויןי וױ אײזעז, םון׳ם הוזשען דער n 
 טאג, גאנצען א פשא שװערע די הויבען

אונםערגעריסען• ווערט הארץ די װאס םון
 ‘ n געםאאצן םיר איז שווער אזוי און

 געצװאועצן גערוען בין איןי אז פרעסערײ,
 וועסם, וױיםע די אין אװעקצואאזען זיד
 אנ־• עפעס בײ אעבען א פאכען זוכעז צו

 געפמוצט האב איך אייזעץ. בײם װי ׳דערש
 אבער קוםענדמ אויס. געהן כחות די »ז

געי• איך האב אנדזשעיעם, אאס איז הער

 אז אויםנעטאן, האט ױניאן ארטיגע די
 הונדעדם 52 אאקאא םארדיענט רעכט מיט

 חך נימ שוין דאםיר, קרעדיט פראצענט
 נױאדי וױיא װאןײארבײט, די םון דענדינ

 און שוין, אויך עס האבעז פרעסערס לער
 וחוחנן סיססעם אזא װעט האפענטאיף

 טמ אאגד, גאנצען אימןר׳ן אײנגעםיהרט
ycm פאר נאר e^ אונזערצ אאע פאי נאר 

 די םאר ספעציעא אבער איז פיטגאידער,
 דורןי• נעװאחנן אײנגעפיהרט דא פרעסערס

 םע( אז ױניאן, דער םון ־קאפםןי דעם
 עאעקטרי^י• פיט דורכאויס פרעסט

 און קאפ, אין ניט הוזשען װעאכע זענס,
רעגואירם װערעז ר,אן אײזען פון היץ די

 חנר הענגט ׳כו.אם ועא און געברויך. אויט׳ן
 פחד דער אז אזוי ספרינג, א אױױ אײזען

 נאר הײבען, ניט אײזען דעס דארף סער
 אױם׳ן אײזען םון הייר די רעגואירען באויז

 חנד װאס אאעס אז אזױ, ̂טmפרעס־ב
m איז ׳טאן דארױ פרעסער n 'c; איי״ דעם 

 דאתם געםין איף פרעס־ברעט. אוים׳ן זען
 צו פאמןן צו באקאנט דאס חוב מײן םאר
 פחך סםעציעא מיטנאידער, אונזערע אאע

 אינםער״ די צו אפעאיר איף און סערס,
 אוג״ אאע צו און בכאא, ױניאז נעשיאנאא

̂ען פרעסער זערע  דער אז בםרט, ראקאי
 םאר אײזעז דאזיגען cm פון אײנםיהר

 די םון איינע װערען זאל פרעסערס די
פאדערונגען. פיניפאאסםע

 םצ|6 אין שרײבט דעניש ברודער װי
 קיחר פיר וועאעץ ״גערעכטיגקײט״, נופער

 דא האבען צו פארגדנען דאס האבען איך
 םחמײ שאעזינגער, ברודעד גאסט אאס

 װאאט עס אינטערנעשיאנאא. די םון דענט
 דא, באזוף זײן ביי אז ראטזאפ, געווען

 איב^• שםאציער א פאכען טאקע ער אל
 om איז איבערצײגען זיר און שצפער די

געשריבען. האב איך װאס
נרום, ױניאן טרײד נײט

• a א p נ ע מ י.
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הילפע. ברידערליכע
; און םישפאן פון שאם דעס אין ץ . . י  ני

 t ארביי• אן געװארען קיאנח איז טענזאן
 סצס טשערפאץ, שאפ *m האט טער,
 םארגעשאא־ װאכםעא, בע:י בר. און אבנר

 % פאד שטונדע א ארבײטען זאא פען אז גען
 אנגע־ איו פארשלאג דער קראנקען. דעם

 אריינמד האט דאס און ןmגעװא דמען
 )מי דאאער. 44 םון סופע די בראכט

 םי חנר םדן פעפבער א נײםענזאן,
̂ט  און דאאער, 10 בײגעשטײערט ה
 צו אװעחגעגעבען געאד דאס .האט

פאפיאיע. .ןואנקער
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 אביסעאע זיןי האבען װעאכע די, פאר
 דעם פון םראגע די אין ארײננעטראכט

 עפאכע־מא־ וױרקאיך גרױםען, איצטינען
 װעט קאכיף, טאכער װײסט אײדיס כענדען,

 זיף גענוגטואונג גרויםע א געוױס זיין עם
 האט אסס׳ן באסעס די אז רערװיסען, צו

 ערשטען דעם געכיאכט שױן װאף אעצטע
 דער 1םו אנעריןענוננ םואער א צו טריט

 שטע־ אונבאשטרײטבארער און גערעכטער
ױניאן. דעי םון אונג

 אסם׳ן באסעס די האס באחאנט, וױ
 האט זי װען אנפאננ, אין גאנע ארחאערט

 קאכיו*, א צו קוכיען זאא עס אז דעראאזען,
 צוױשען כוחות די םיט זיןי מעסטען א צו
 הויםט־םראגע די אז ױניאן, דער און ןײ

 41 א פון פאדערונג די ניט איז זײ םאר
 העכע־ א ניט ארבייטס־װאף, שטונדיגער

םון םראגע די נאר וױידזשעס, די םון רומ
םעפען צו ר״י־ט וייטי•
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̂דנעם אזא ראט  איז עס אז געדאגק, כי
 דעניאראאיזירען-די צו פאיכט העכסטע 1זײ

 דא־ דאס שאפ. פון אררנונג אײנגעפירטע
 ױניאן די האט באס דעם םון רעכט זיגע

 רױינכיאא עס און באשטריטען ניט קײנכיאא
 םאסען אין טאן. צו בדעה געהאט נארניט
 גע־ געסעיןט זײנען ארבײטער װען פעאע,

 אויםגעהויבען ניט ױניאן די האט װארען,
 גאײף האט זי װײא קאאגע, מינדסטע די

 םעאע די אין אז אײנגעזעהן, אנפאנג אין
 געחייסען א צו ביז געװען באם דער איז

 גע־ דאן נאר האט ױניאן די גערעהט. גראד
 אן פון סעקען דאס גענען קאאגע א מאכט

 אויט געװען, ניט איז עס װען ארבײטער,
 פאר גרונד געניגענדער קײן מײנונג, איהר
 גרויםע א געװען איז עס װען און דעם,

ץי געװאאט דא האט באס דער אז סברא,  ז
 דערפאר, נאר ארבײטער אן אן זײן נוקם
ציעא־ געטרײער גוטער, א איז ער װײא
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 חאטש װיאען, זײער אויט ארבײטער, די
ײ האבען דערביי  םאא אין אז צוגעאײגט, ז

 ארבײטער אן אז םיהאען, װעט ױניאן די
 טעטיג־ זײן צואיעב געװארען געסעיןט איז

 ױניאן די קאן דאן מאן, ױניאן אאס וןײט
 און באס, דעם געגען קאאגע א םאכען

 בא־ קאגען עס װעט ױניאן, ײ זי, אויב
 צו־ ארבײטער געםעיוטער דער מוז נױיזען,

ווערען. אנגע^טעאט ייס
 אאע ניט אז באיואנט, אבער איז עס

 פאא אין באװײזען, צו אײכט אזוי איז *םאא
 א.ר ־ם געסעקט, װערט ארבײטער אן
 אנ־ אאמיר געסעקט. װערט ער ס א ו ו

 זיף געפינט ע&אפ אין אז םאא, דעם נעמען
 װעאכער םרײזײןאמיטע, דער אין א״נער

 די זאא באס דער אז אויםגעפאסט, האט
 בא׳טטיםען בײם אפנארען ניט ארבײטער

 בשעת ארבײט. שטיק א פאר םרײז דעם
 געקאנט נאטיראיף, ׳באס דער האט מעשה

 גע־ און צײנער די כײט םארחריצען נאר
 אבער ! געהאס ער האט ברירה א שוױגען.

 : געטראכט זיך בײ ער האט הארצען אין
 אפת;־ דיר טיט שוין זיף װעא איף װארט
 ארום װאכען דרײ א אין זעה, און !כענען
 יע־ אויױ אויסגעפינען גענוסען ער האט
 גע־ זיף חסרונות, אאעמײ ארבײטער נעם

 ארבײטער דער ביז איהם, צו צעפען נוםען
 איז טען — געדואד, די פארלארען האט
 האט און — כיענש, א װי םעהר גיט דאף
 אױסגעזידעאט כעס םון מאכיענט א איז

 גרונד איהם. סעקט באס דער באס. דעם
 איהם האט א־־בײטער זײן גענוג, דא איז

 גאנצען דעם פון אוינען די אין געזידעאט
 דעם פון פראװאקאציע די כאטש ׳שאפ

 אז גענוג, גרויס געװען ניט איז סאטענט ,
 געגען זידאערײ אזא בארעכטיגען זאא זי

 קאן װי ארבײטער. םון זײט דער םון כאס ״
 ארבײטער יער אט אז באװײזען, דאן מען
 גע־ זײן םון קרבן א אםת׳ען דער אין איז

? ױניאן דער צו טרײשאפט
 די םאר יזאאר געװעץ דארום איז עס

 הא־ באסעס די װאס דעם, מיט אז ױניאן,
 פראגע - דיםטשארדזש דער *אין נען

 די אויסגאם אן אאס געםאכט כאוםרשט
 גע־ נאר זײ האבען ױניאךטעטמסײט,

 םון אויגען די אין זאמד שיטען צו סײנט
ײ האבען געמײגט 1אבזו עואם, באמת, ז

 זא־ דיסטשארדזש םון םראגע דער אין אז
ײ ^נן  דאס און םרײהײט םואע ײ האבען ז

 די אז דעם צו געםיהרט במיאא שױן וזאאט
 מעהר און םעהר אאץ םאראירען זאא ױניאן
 גאנצען אין װאאט זי ביז •רעסטיזש, איחר

̂וכען געװארען. צובר
 האט ױניאן די אז זיף/ םארשטעהט

 פא־ די אויף הײנטאא געשטעאט ניט ויך
 ניט איבערהויפט מאר באס דער אז ויציע,
 נעװען װאאט דאם ארבײטער. קײן סעסען

 אי־ האט ױניאן די אונזין. העכסטער דער
 םעאע, זײן האנען עם אז אנערקענט, מער
 רעכט םראען זײן אין איז באם דער וחנן

 דעם אין אםשא, ארבײטער, אן סעקען 1צ
 בײזװײ מאכט ארבײמער דער ®»א,.ווען

ער װען אדער, ארבײט; די קאאיע !יג

 ! װעאכער ױניאךמיטגאיד, כאװאוסטער
 k ױ־ דער םון אינטערעסעץ די פארטײדיגט

ן ניאן י  אזעאכ/! פאר אט ם. א ש א
 אונ־ אן םאראאנגט ױניאן די האט פעאע

 זאא װעאכער טשערמאן, פארטײאישען
 צדדים, בײדע םון טענות די כאטראכטען

 װסי מײנונג, זײן אויט זאא-ענטשײדען און
 געםיגען, זאא ער אויב און גערעכט, איז עס
 געװארען געסעקט איז ארבײטער דער אז

דער מוז דאן גרונד, געניגענדען א אהן
 רעו צו א:שטעלען צוריק א־ך׳ט :אס

נייט.
 פאר־ אזוי און קאאר אזוי זיף דאכט

 דאס אבער גערעכט. אזוי און נינפטיג
 טרײד װײסט אין אסס׳ן באסעס די האט
 אן סעקען םון רצכט ״דאס געװאאט. ניט

 באסעם די האבען הײאיג׳/ איז ארבײטער
 טאר ׳אונז אויסער ״קײנער, :גע׳טעגה׳ט

 האבען מיר פםלענען. ניט דעם װעגען
 מיר קאנען אניעשטעאט, ארבײסער דעם

 קײן קײנעם דארפען טיר סעקען. איהט
 ױניאן די סײדען געבען, ניט וחשבון דין

 ארבײ־ דער אז באװײזען, און קוכיען װעט
 זײן צואיעב געװארען געסעקם איז טער

כיאו." ױניאן אאס טעטיגקײט
 אין ארײנגעהן ניט איצט װעאען מיר

 די פון שטעאונג די װײט װי פראגע, די
 װידער־ פאאשטענדיגען אין איז באסעם
 און ױשר םון געפיהא יעדען מיט שפתןי

 אוגזער מיט אײנקאאנג אין ניט אזוי איז
 שוין זיד פיהאט ארבײטער דער װען צייט,
 װעא־ מיט זאף, א אאם ניט און מענש אאס
 גע־ איהם װי האנדאען, אײנער כער

 די געװען איז דאס אז אבער, נעגוג פעאט.
ײ באסעס; די םון שטעאונג  ניט װיאען ז

 זײ ריכטער, קײן און קאעגער קײן האבעז
 אין דעות בעאי אײגציגע די זײן װיאען

 װיאען זײ דיסטשארדזש. םון פראגע דער
 קײן־ארײנםי־ טרײאס, קײן ניט דארום

 זײערע איז מענשען םרעמדע פון זיך שען
ײ עסחים,  פון בתים בעאי די זײן װיאען ז
 ארי׳ינזא־ אן אידגענד אהז ביזנעס זײערע

 איז װאס דאס, אין ארײנמישער אן גער,
. נוגע. אאײן זײ

 שטעאונג זײער זיף האט װאף אעצטע
 האבען װאך אעצטע געביטען. באדײטענד

 גע־ װאאטען זײ אז צוגעגעבען, שוין זײ
 אויױ ױניאז דער מיט פארהאנדאען װאאט

 א אירגענד געגען קאאגען אז גרונד, דעם
 פארגע״ תאנען יא זאאען דיםטשארדזש

 אונפארטײאישען םאר װערען בראכט
 טשערמאן דער דען, װאס נאר טשערמאן,

ן זאא ע נ ע ז ק ע ג א ז ס י ו ר ז א י ו א  ב
 צדדים די פון װער ג, נ ו נ י י מ ן י י ז

 טשער־ דער פאא אין און גערעכט; איז
 ׳באס דעם געגען פסה׳ענען װעט מאן

א א ז עם ז י י ר ז ע , ד  באס
ר ע כ א ע א װ א ן ז ע מ י ט ש א  ב

 דער הײסט, דאס א, י י ט ר ו א ם ע ד
 אנצו אדער :ברירה די האבען זאא באס

 צו אדער ארבײטער, דעם צוריק שטעאען
םומע. געװיסע א םיט איהם באגיטיגען

באסעם ךי אז דעם, םון זעהען מיר

] האבען האםוןי, צוױײמאגאמיגען א נאד
 י םון פאזיציע זײער אויםגעגעבען מנדאיף

 אן םע?ען צו רעכט םאאשטענדיגען וי.יעד
 יע- אין אז צו, שוין יבען2 זײ ארכײטער.

 גע־ װערט ארבײטער אן װען פאא, דען
 געגען װערען אויםגעהויבען קאן םעקט,

ײ און קאאגע, א זײ  פאר־ זיך דאן מוזען ז
 אײנ־ דעם כייט אז מיינט, דאם ענטפערען.

 זײ האבען פארשאאג, מין אזא אױח געהן
 זאנענאגטע גאנצע זײער אויפגעגעבען

שטעאונג. ״פרינציפיעאע״
מא־ זײ אבער גוט, אזוי װײט, אזוי

 זײ װען האאיע, היבש־ביסעא א עס כען
 ארויס־ פון רעבט דאס זיך פאר םאדערען

ײ ווען אורטײא, אן געבען  אאײן זײנען ז
!אנגעקאאגטע די

װע־ ניט םון שטעאונג ערשטע זײער
 א זאגען זײ זאא װאס קײנעם, האבען אען

 דיסטשארדזש, פוץ פראגע דער אין דעה
 אבער זי איז געװען, איז זי װי ברוטאא
 נײעס״ די אויםגעהאאטען. אאגיש, געװען

 א אבער איז באסעס די םון שטעאונג טע
 אז ׳צו גיבען זײ אי אונאאגישע. העבסט

 אבסאאוט ניט איז סעקען פון רעבט זײער
 זײן קאנען זײ וױיא זײן, ניט עס טאר און

 זײ זײנען דערפאר און אוננערעכט, אפט
 צױ דיםטשארדזש, פון פאא א אז רויאיג,
 און קאן איז, ניט אירזאכע װעאכע איעב
 אדן בית־דין, א פאר װערען געבראכט זאא
 דאס בית־דין פון אװעק נעמען זײ אי

 און דין, פסק זײן ארויסצוגעבע; רעכט
. זיף פאר רעכט דאס נעמען

 פאר־ פוניזט דאך איז הישר שכא דער
 גע־ װערט ארבײטער אן פאא אין יעהרט.

 ריכ־ דער דארף דאן אונגערעכט, סעקט
 ) ר, ע ט י י ב ר א בײם פרעגען טער
 צוריק װיא ער צי בעסער; װיא ער װאס
 גע־ א דעם אנשטאט װיא ער צי פאאץ, זײן

געאד. אין ענטשעדיגונג װיסע
 װאאט פעאע כיאנכע אין אז מעגייד,

 צו אויסגעקאיבען אאײן ארבײטער דער
fi»K3a P פארצאזצן in או  ] י 11א.1אי טר װ

 דער־ אננעמען און געװארען, געקרױודעט
 םון ר, מ באאוינונ;. געאר געװיםע א פאר

 גאויבען, גענייגט^צו זיײען זײט, אונזער
 מײם־ די אין ־./לורען אזײ װאאט זאס אז
 א בױט ארבײטער קײן װײא פעאע, טע

 ניט ויאאט זעאבסט־אכטונג, פון געםיהא
 גע- איבע־ םאאץ א אין ארבײטען געװאאט

 דך שעצט װאס ארבײטער, קײן װאאד.
 . ניט און געװאאט ניט װאאט כיענש, אלס

 ( א פון פיצוף דעם אנהזלען טעהר ועקאנט
 איהם געגען באנוטען זיך האט װאס נאס,
 ארבײ־ טוזען װײטער און שאעכט, אזוי
 דארה ברירה די אבער איהם. פאר טען
 גע־ דעם כײ ארבייטער, דעם בײ זײן

 ער־ איז װאס באס, בײם ניט קרױודעטען,
 אונפארטײאישעז אן פון געװארען קאערט

שואדיגעי. דעי אאס ריכטער,
 דעם סײ דארום באטראכטען מיר
 שוין זײנען באסעס די װאס פאקט,

 פערד הויכען זײער םון אראפגעקראכען
 שוין זײנען און צוריק מאנאטען צװײ פון

 פון גערעבטיגקײט די צוצוגעבען בארײט
 א אירגענד אז ױניאךםאדערונג דער
 איבערגעגע־ זאא דיסטשארדזש פון פאא
 ריכטער, אונאפרטײאישען צו װערען בען
 גע־ האט ױניאן די װאס דאם, סײ און

 פאר׳ן זיך אנצוכאפען ניט מוט דעם האט
 דעם הינטער וױיא אםם׳ן, דער םון אנבאט
 װאס פאדעם א נאך זיך שאעפט אנבאט
 געװיסען א צו ביז און אונאאגיש מאכט
 דאס אנבאט. גאנצען דעם בטא נראד
 א פאר באטראכטען מיר מוזען אאעס

 ױניאן. דער פון זיעג מאראאישען גרויסען
 באסעס די אויב זיעג, פאאקאמענער דער

אאף, זאגט אײנער װען אז פארשטעהען,
 אויף װעט בית, זאגען שויז אויד ער מוז

 מוטינ־ דער דאנח א נאכפאאגען, נעװיס
 איבערצײ־ און שטאנדהאפטיגקײט ׳קײט

ארבײטער. די פון נוגגס־פעסטקײט

 ״װאיר־ װעגען װערטער פאר א נאך
קאונסיל״. קערם

 געקוטען איז װאס הענדביא, א פון
 פיר דערװיםען אויגען, אונזערע אוגטער

 אעצטער דער אין איז נויארק אז זיף,
 אר־ אז נאר מיט געװארען רײכער צײט

 נאמען מיט׳ן זיך רופט װאס נאגיזאציע,
 װײסט דהי אװ האונסיא װאירהערס ,דהי

 וראך אעצטע אינדאסטרי״. דרעס און
 סטעטפ, זײער אפגעדרוקט מיד האבען

 א פאראאנגט קאנסיא דער װעאכען פאר
 אײנפיהרעץ דא חענען צו אום דײם,
 היגע די האט װאף די ״סאװיעט״. דעם

 קאנסוא דעם פון געטאכט םרעסע ענגאישע
 זײ צוױשען פיעאע ׳אוץ ציסעס, גאנצען א

 זײער שוין האבען זײ אז אודא/ דענקען
 פון רעדט פדעסע די דערגרײכט. ציעא

 זײנען פאאגאיך געפאר, גרויסע אאס זײ
 פרײ םון װער. אבי ניט טאיןי דאד זײ

 פון מאנכע אז מיר, הערען ?װעאען וואט
 גענען ^ויםגעבראכם שטארה זײנען זײ

 טען וואס ״פארװערטס׳/ נעגעז און%אונז
אאס קאנסיצ, זײער אוי^ חשד א װארםט

סיר.מי#נ» די פון אויםטו א;
האנםיצ־אנהענ־ די םיט אט רײדען דארום

 אננעה־ד מערטער, ערנםםע איינינע נער
 ערנסט גאגץ עם םײנען זײ א< םענרינ,

ײ װאם דעם, מיט  בא־ די כאטש טוען, ז
 צװעקען זײערע פאר אויס זײ נוצען סעס

װייצען. זייער געגען
ײ װאאטען פיר  אנװײזען געיזענט ז

 דא, זײנען זײ םיטי אז פאקט, דעם או̂י
 דיסקרעדי־ אײניגע רעדעצפיהרער, אצם

 עס װעאכע ונעגען ױגיאן־אײט, טירטע
 צװײ־ בארעכטיגטער שטארק א זײן מעג
 זײער מיט ערנסט עס מײגען זײ אויב םעל

 גאגצער זײער אויב און ארבײט ?אנסיא
 מיט אפצורעכעגען זיך גיט איז אויסקוין

 הא״ געװאיצט ניט האט װאס ױניאן, דער
ױײ גאגץ א פון סעגשעז אונפעהיגע בען  צו

 בעאםטע; איצס כאראקטער, פעאהאםטען
 אז אנװײזעז, געקאנט זײ װאלטען מיר
 גאנ״ א זײעדקאגסיא א״ז באסעס די פאר
 געאוינט זיך װאאט עס אז א<; טציאה, צע

 לאנ־ אזא אויפצוהאאטען באסעס די פאר
 קעשענעס, אײגענע זײערע פון איצט סיל
 װעא־ טיט װעצט דער װײזען צו נאר אבי
 זײ ארבײטער־עאעמענטען שרעקײכע כע

 װײ מיר אבער טאן. צו נעבאך עס האנען
 פארבײאאזען, אאעס דאס מאא דאס אען
 צוגאידערען אביםעא נאר װעאען טיר או;

 אז זײ, װײזען צו אום הענדביא, זײער
ײ זײ װאס ניט גאר נעבאך װייםען זײ װ

רען.
פאר־ די קריטילױרען ניט װעאען טיר

 װעאכער אין הענדביא, אײער פון רעדע
 אײעד אז װעאט, דער פאױ ערקאערט איהר
 דאס אז ;שאנדע מיט פוא איז לאגע

 קאעגאיר, איז םיהרט, איהר װאס אעבען,
 קענען װאס שיןאאפען, װי זײנט איהר אז

 איהר אז ארויסזאגען, ניט װארט קײן
 פון זײטען אאע פון אונטערדריקט זײנט
 זײנע און קאאס קאפיטאאיסטישען דעם

 צײט די געיןומען איז עס אז ;אגענטורען
 שקלאפערי־י ®יז קייטעז די צוברעכען צו

- און  װאירקערס אין זיך ארגאניזירען ־
 ארגא־ זײנען אזעאכע װײא יואונסיאס(!),

 אײרא־ םון טײא יעדען כמעט אין ניזירט
 װע״ אםעריקא פון ארבײטער די און ׳פא
̂וים אען אפשטעהן. ניט גע

דער״ זי קריטיקירען ניט װיאען מיר
 אויס־ אאטע, פון באשטעהט זי װײא פאר,

 צו קענען װעאנע פראזען, נעדראשענע
 די צו אויסער אפעאירען, ניט קײנעם

 א כאפען װיאען מיר און נאאיװע, גאר
 אײער פין טײא צװײטען אין באיק

הענדביא.
: איז ציעא אײער אז זאגט, .איהר
 צו און פ״אפאגאנדירען צו לערגען, ״צו
 לו*״6עקס םון אפשאפונג די פאר #גיטירעז

געגצלי־ די און מענש, דורן־ מענש פון כאציע
 קלאםען״ סרן צוםמלונג דער פון אפשאפונג כע

 “גע פרײע 8 אויםבויעז «ל*ץ איחר אוין״ און
 עקאנ^מישעי און םאצימלער אויף זעלאזאפט

גלײנחײפ״.
 װאס #בער, ציעא. פײנער גאגץ א
 װײםט אײדיעס דער מיט טאן צו עס האט

 דיס־ פון פראנע דער טיט און אינדוסטריע
 אר• ־שטונדיגער44 א פון טשארדזש,

 פון שבירות, העבערע פון בײטס־װאך,
? ז. א. ארבײט פון צוטײאונג גאײכער  װ.

 א אדעד גארניט, אײך בײ אאעם דאס איז
 צו איז הויפטזאך די נאר קאײניגקײט,

װ.? ז. און פדאפאגאנדירען צו אערנען,
 ציעא אײער אויב :באטראכט הײנט

 און פראפאגאנדירען צו אערנען, צו איז
 אז שכא, אויפ׳ן דאך זיך אײגט װ., ז.
 נעה־ צו :איז טאן צו זאך גאײכסטע די

 הענרביא, א ארויםצואאזען האא, א םען
 דא אז צײטוגגען, די אין אדווערטײזען

 ריײ װעט טאג, דעם און דעם אין דא, און
 פרא״ און אעהרער באריהכזטער יעגער דען

 עקם־ םון אפשאפונג די פאר פאגאנדיםט
 נעהמט מען אדער װ. ז. און פלואטאציע

צײטוננ, א גרינדעט מען און צוזאכזען, זיך
 מען׳פראפאגאנוירט. און אערענט פען װאו

מעטא־ ריכטיגע די איז זיך, דאכט ראס,
 פראפא״ צערגען, װיא אײנער װען ׳דע

 עקספלוא־ פון אפשאפונג די גאגדירען
 זאנ״ א גאר האט אבער איהר טאציןן.

 װי ׳איז די און פעטאדע, דערבארע
:פאלנט

ײן זאל שאפ יעדער .1״  רעפרעזעגשידמ ז
 דעלעגאפען, צװײ דורך קאנסיל דעם אין

 יענעם פון ארבײםער די דורך אויסערװעהלם
שאפ׳/

 װעט שאפ װען.׳יעדער אז עס, הייסט
 װעט גןאונסיא, •אין דעאעגאטען 2 האבען

 שוין איהר װעט אארײט, אצעם זײן שױן
יצער־ פון אויפגאבע אײער ערםיאט האבען

 װעט עם און פראפאגאנדירען, און נען
עקספצואםא־ די װערען שױן׳אפנעשאפט

 גע־ פדײע די זײן שוין װעט עס און ציע,
 און עקאנאםישע אויף געבולט זעאשאפט,
 אײה מיר פרעגען גאײכהײט. סאציארע

 מענש םארניגםטיגעד א אירגענד עס קען
?H א עםעס עס האט פארשטעהן?

קאנ״ אייער אץ m ***,,דעם צננענומען
דעאענאםען צװײ זײןז מוין וחנאעז וםיצ
דאן איהר וועט װאס נו, שאפ, יעדען םון

ײז װעאעז װאו און מאז?  די נעבאך ז
 דע־ צװײ די אויסער ארב'יטער איבעריגע
 אוים־ דעם דורך װעט װי און ? לעגאטען

 געזעלשאפט? םרײע די װערען נעבויט
 אז םרײנד, איעבע כאטש, איהר װײסמ

 איהר אז הענדביצ, אײער פון זעהט פען
 ײאס ניט, גאר ניט, גאר נעבאך װײסט

 האנסיא? װאירקערס א גאר מײנט דאס
:הענדביל אין עס הײסט װײטער

 קאנפד שאפ יעדער וועם צוקוגפט אין .2״
 ארביוםער פון קאמימע א פון װערען ר^לירט

 םעגדניםעBfרdcםיס לע8 און יענעם פון
 זא־ ביזלענאס און, ארבײמער די צװישען

 אלײן, ארבײםער די םון װעיען געסעפעלט לען
קאונסיל״. םון פרינציפען די לויפ

 אויב ? פארשטעהן איפיצער דאס קען
 קאג־ שאפ יעדער װעט צױןונםט דער אין

 םון ארבײטער די פון װערען סראלירט
 בא־ דעם איהר דארפט װאס צו סו שאפ,

 שאפ, אין טאן ער װעט װאס לעבאס?
 די זײן דארט װעאען ארבײטער די אז

̂וזט איהר אויב פשגיחים? גאנצע  ניט א
 שטאך קײן באאעבאס דעם פאר איבער

 איהם איהר דארפט װאס טו ארבײט,
 די אויב װידער, און גאנצען? אין גאר

 שאפ, אין בתים בעאי די זײנעץ ארבײטער
 זיין קענען מיסםארשטענדניסע װעאכע מו

ײ צװישען  איפשטײנס באס, דעם און ז
 אז זאגט, איהר װען הײנט, געזאגט?

 געסע־ דארפען םיםפארשטענדניםע אאע
 קאנ־ פון פרינציפען די יצויט װערען טעאט
 געהאא־ ניט עס איהר האט װארום סיא,
 עואם, דעם ערקאערען צו טטיג פאר טען

 רןאנ־ פון פרינציפען די עס זײנען װעאכע
סיא?

 כאטש אז גאויבען, אונז מעגט איהר
 דער מיט בשוה שוה גארניט זײנען מיר

װאאט דאך קאנסיא-באװעגעכץ, גאנצער
זרעךעיד־־װאלטען
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 איהר אז הענדביא, אײער געזעהן_םון
 אז ;װיאט איהר װאם כאטש, װײסט
 באגריעף א אירגענד כאטש האט איהר

 רעדט איהר װאס װערטער, די װעגען
 עס איז אבער אײדער אײכט. אזוי ארויס

 אײ־ םון אײנציגער רױין םאא. דער ניט
 געװיס דאך זײנען װעאכע פיהרער, ערע
 העגדביא, דעם םון םארםאסער די אויך
 דעם, םון אהנונג םינדעסטע די ניט האט
 סא־ דער װאס פיט סאװיעט, א איז װאס

 רע־ אונזער םון זיך אונטערשײדעט װיעט
 דאס אט אזוי װי און אםשא, גיערונג,

 אױם- דער צו העאפען אײך קען אאעס
 געזעאשאםט; פרײער דער פון בויאונג

 װי פענשען, פארדריסט. דאס אט און
 אזוי אאײן נעבאך װײסען װאס אימר,
 אאס אױח, עס זיך שפיעאען זײ װעניג,

ײ און פראפאגאנדיסטען, אאס אעהדער,  ז
 געזעאשאפטס־רע־ אונזערע זײן עס װיאען

 װען געשעמט, זיך װאאט איוזר !טער
 איהר װײט װי פארשטאנען, װאאט איהר

 און טוט אװזר װאס ׳ניט פארשטעהט
 איהױ זײנט אזױפיעא אויף און פאאפעאט,

 זעהר ?ײן ניט כאטש שטערונג, א געוױס
 םון האמןי גרױסען דעם אין װיכטיגע,

 װען אן. פיהרט זי װעאכען ױניאן, אײער
 דעם אט װירדיגען געקאנט װאאט איהר

 פרינציפיע־ גאנצע זײן פארשטאנען קאפף,
 געקראכען גיט אײך װאאט בײדײטונג, אע
 האנ־ אין איצט זיך שפיאען צו לאפ אין

 װאאט אעבען און אײב מיט נאר סיאס,
 גןאמוי, ברענענדיגען דעם אין געװען איהר

 ע ג י צ נ י י א די װירקאיך איז װעאכער
 עהס־ פון אפשאפונג ״די פאר םעטאדע

םענשען." דורך מענשען פון פאואטאציע

 ױניאן מײקערם דרעס און װײסט די
 דעם מיט צוזאםען פיאאדעאפיא, פון

 דע̂ר םון דעפארטמענט עדױקײשאגאא
 װאר־ גארמענט אײדיס אינטערנעשיאנעא

 גע־ םיך האט יארק, נױ פון ױניאן קערס
 פיאא־ קײן דעצעםבער אעצטען בראכט

 ער־ די איבערנעהמען צו אום דעאםיא,
ױניאן. דער םון ציהונגס־טעטיגקײטען

 מײן אין םאא ערשטע דאס איז דאס
 נא־ א אין געקומען בין איך װאס אעבען,
 ױניאן. טרײד א מיט באריהרונג הענטע

 האב םאנאטען םיער גאנצע כמעט פאר
 העדקװאר־ די אין דעסק א געהאט איך

 געהאט האב איך ױגיאן. דער םון טערם
 םארשיעדענע די צו צוטריט םרײען א

 דעם פון פענעדזשער, דעם פון אפיסען
 סעקרע־ דעם פון און קאפפאײנט־קלוירק

 מיטינגען די בײ געװען בין איך טער.
 עקזעקוטױו דער פון ױניאן, דער פון

 איך טשער־לײדיעס. די פון און באארד
 מײדלער, גרופע א פיט טיטגעגאנגען בין
 אין שאפ א ארונטערצונעהפען אום

ײ םיט סטרײק.  דורכ־ אויך איך האב ז
 װען װאכען, עטליכע פון פשך א געאעבט

 װען איסטרײס, געסטראשעט האט עס
 פאע־ גראד, העכסטען צום ביז אויפגערעגט

 הער־ די באלאגערען מיטגאיעדער די גען
 צו זיך אום ױניאן, רער םון קװאדערס

 האב איך נײעס. אעצטע די דערהוגרענדיג
 סקול. אין האאםען זײערע אין געזעהז זײ

 שפיאען זײער בײ באםראכט זײ האב אץ*
 איך סקול־גימנאזױם. דעם אין טענץ און
ײ םיט געגאנגען בין  צו טעאטער, אין ז

מאא קײן און אפערעס. אין ?#נצערטען

 אטםאסםערע אן איז עס אינטערעסען.
 געזעצשאפטאיכהײם און הערצליכקײט םון

 םאנגען צו שײנט װאס םאאץ, דעם ארום
 זיך קענט איהר װעאכער געגען און אײך,

 ארבײט אױסער מײדאאך װעהרען. ניט
 שטריה־ארבײט, זײער ברײנגען און קוםען
 א אויס זוכען אנדערע רײדען. און זיצען

 אײ איז עס אעזען. און ײינקעא רוהיגען
ױ דער םון בוך א קריגען צו פעגיציך מער  י

 מר. לײברערי. גוכדבאזארגעטער ניאנם
 איםער איז לײברעריען, דער הינדין,
 גוטע אאע מיט פערטיג םלאץ, אויפ׳ן
ר. איהם פרעגט מען װען עצות,  אנדע־ ̂נ

 פראקטיצירען מוזיק־צימער, אין געהען רע
 אדער גיטארע, אדער מאנדאלין דער אויף

 טאנץ־טראט, נײע די פראקטיצירען זײ
 קאיײ סקוא. אין געאערענט האבען זײ װאס

 און שטעהען םרויען און מענער גרופען נע
 ניײ אװ איעג ״די איבער דיסקוטירען

 די ניט. װאם און ס^ציאאיזם שאנס,"
 אעבעדיגער א א\ן אמת׳ער אן איז ױניאן

 מיט־ איהרע פון אעבען דעם אין פאקטאר
גאיעדער.
 ענטוזיאזם דער און אידעאציזם דער

 לאזט סיאװער, מר. מענעדזשער, דעם םון
 ליײ זײן ריכטונג. יעדער אין םיהאען זיך

 אעבען,- אין שעהנע דאס םאר דענשאםט
 ניט איז זאך קײן איבערצײגונג, זײן
 צאקאל םון מיטגציעדער די פאר גוט צו
 קונסט װיםען, װאוינש״םאר זײער דאס ,15
 צוםריעדענגעשטעאט מוז. שעהנקײט און

 ױניאנס דער איז עם דאם און װערען,
 דרינגט דעם, אין זײ העאםען צו םציכט

ארגאניזאציאן. גאנצע די דורך

 דחוס־• און װײסט זצן יוייהע . _
ודעצפיא).0םי םון 15 לאק. 1ױניא סייסער

>i  t t fv '> |חי•
קעננאן. עללעךא. םון

ער ד ד א אז ץ ב ל א װי אנז ר ב

 אז בראנזװיל פון אונז מעצדעט מען
 צײ־ יצײבאר פון באזאר יעהריציכער דער

 דינם־ דיזען ערעפענט דך האט סעאום
 אלע װי און מארטש, טען25 דעם ׳טאנ

 באזאר הײנטיגער דער נאד אמ יאהר,
 אין םײ ארטיהיצען, אי; סײ רײכער פיעל

 יעדען זיך באטײציגען וועלכע קרעפטען,
 די צװישען האגצערטען. די צו אבענד

 ארוים שײנט אונז, מען זאגט בוטס, אצע
 אײדים אינטערנעשיאנאיצ דער פון בוט די

 איז װעצכע ױניאן, װארהערם גארמענט
 בראנד אונזערע פון צוזאטענגעשטעצט

 דיזער אין געפינט איהר לאקאלס. װ>אער
 דרעסעםויאון און.סוטס, קאאותס בוט

 םארשיעדענע און װײםטען און סקוירטס
 געזא־ זי^ען װעצכע ארטיקצען אנדערע

^ די אין נעװארען מעאט עי  קאנטרא־ ש
 בראנד אין ױניאנם אונזערע פון צירט
i ג װיל.

 מעפד אונזערע אלע אז זיכער זײנען כיר
 10 * נעהםטע די אין זיך ירעאען בעדס
 יעהרליכער דיזער בײ ארײיײעז ,טעג

ר און שפחה, ײ זוינשען ני ,גליה.״ ז

 מענ־ גרוםע א מיט מענשען, גרופע נערער
 מעהר א אידעאליסטישע, מעהר א שען,

ארגאניזאציאן. זײער צו איבערגעגעבענע
ײ םאר איז ױניאן די  א אידעאל, אן ז

 גרוים צו ניט איז אפפער קיין רעציגיאן.
 טשער־ די איהר. םאר מאכען צו זײ םאר

 אװעח םערגניגען מיט גיבען צײדיעס
 צו רעכט אום צײט, זײער פון שטונדען

 נאטיר״ װאס, םאר שװעריגקײטען, מאכען
ײ ציד,  פרײד געצאהצט. הײן ניט ?ריגען ז

 ווארום? זעלבע. דאס טוען קאמיטעס
 ױניאן, די פאר ױניאן, די םאר איז דאם
ײ װעלכע פאר  די םאר געקעמםט, האבען ז

ײ װעאכע ױגיאן,  אוים־ געזעהן האבען ז
 15 פון מיטגיציעדערשאםט א םון װאהסען

 םון מיטגליעדערשאםט א צו 20 אדער
 דרײ םון צײט קורצער דער אין 5000
ײ יאהר.  געאפםערט םיעלעס האבעץ ז

 געסטרײקט האבען זײ ױניאן, דער פאר
 םאר געםיקעטעט האבען זײ איהר, פאר

 געפענגניס אין געגאנגען זײגען זײ איהר,
איהר. פאר

 מעהר זײנען סהוצ אין קאאסען די
 דאס ן־קאאסען. א י נ ו י אלץ פון
 עקספערימענט ערשטער ױניאנ׳ם דער איז
 דער םון רעפוטאציע די ביצדונג. אין

 דאזיגער רער און קאן, אין איז ױניאן
העכםט־ערפאאגרײך. איז עקסםערימענט

לאנ־ א נאר אםט זײנען זײ װי םיעד
 װי סקול, םון װײט ארבײטס־טאנ, גען

 פעלע מײםטע די אין דאך אעבען, םיעלע
 זײנען זײ און אנשטרענגונג די זײ מאכען

 באשטים־ דער אין פלעצער זײערע אויף
 זײ קען זאך אײן נאר שטונדע. טער

 אדער אםערע אן ~ קןאס םון אװעקרײםען
 ניט זײ ?ענען נסױן אזא — קאצצערט א

װידערשטעהן.
 אין נאכט־קלאםען רעגמערע די צו

 די האט הואטשור, פיזיקעל און ענגאי^
 קור־ אנדערע צװײ צוגעגעבען נאך ױניאן

 ארבײ־ און עקאנאמײןס אין אײנער סען,
 דזשאן פראפעסאר פון פראבצעמען טער

 און ױניװערזיטי, טעמפעא םון אידם די
 יציטעראטור. אין אצײן, מיר םון אײנעם

דרא־ מאדערנע די איצט שטודירען םיר
'.KO

 ביל־ אנדערע נאך דא זײנען עס און
 סא־ דער אויסער דונגס־טעטיגהײטען

 כא־ דער דא איז עס םקול.' הײ טהערן
 צעהרער. ספעציעלען זײן מיט רוס־קצוב,

 אעסאנס זײנע האט כארום־האוב דער
 העדהװארטערס די אין װאך א אײנמאל

 אױף צימער א אין — ױניאן דער םון
 האט ױניאן די װאו פצאר, דריטען דעם

 גיטאר דער פיאנא. א אװעהגעשטעצט
 לעסאנס זײנע האט יןלוב םאנדאצין און
 םפעצימ־ א אונטער ציםער דעםזעלבען אין
ױניאן. דער םון באצאהצט צעהרער, צען

 בא־ 15 צאהאצ םון םיםגציעדער די
 ױניאךטעטיג־ די װאו הויז, די טראכטען

 הײם, סארט א אצם םאר, הומען הײטען
זײערע אצע ־םון םיטעצ־םונסט דמם אצס

לןײן טט םענעדזשער חןד
 אויך איז דאס אידעאציזם. אויח מאגאפאצ

 װאם גרוםע, גרויםער דער םון גײסט דער
ױ די װאס אצעס, אין טעטיג זעהר איז  י

אויף. טוט ניאן
 גיטאר־אוך דעם םון מיטגציעדער די

 צו צוםריעדען ניט זײנען מאנדאציךקצוב
 אינסטרױ ביציגע געװעהנציכע, די שיםען

 ביז םערציג םון באצאהצען זײ ;מענטען
 מאנ״ זײעד פאר שטיק א דאצאר זעכציג
 נא־ זײ, קויפענדיג גיטאר, אדער דאצין

 פצאן. אינסטאצמענט דעם אויף טירציף,
 ױניאן די געװען עס איז װיעדער און

 געמאכט האט װאם גאראנטיע, איהר מיט
ײ םאר מעגציף  בא־ גינםטיגע קריגען צו ז

 װעצ־ םון האמפאניע, דער םון דינגונגעז
קויםען. זײ כער

 אין נאכט־םקוצ־סיםטעם דעם צויט
 װאס אײנער, יעדער מוז םיצאדעצםיא

 אײנצאה־ ס?וצ אין זיף רעדזשיסטרירט
 איהם װערט דאצאר דער ;דאצאר א צען

 דעם מיט זמן, םון םוח בײן צוריקגעגעבען
 פרא־ 70 האט שיצער דער אז באדינג,

סתוצ־אװענדע. די םון צענט
 זיר האט ױניטײםענטער אונזער װען

 סצעח־סיזאן דער געװען עם איז געעפענט
 איצטיגער דער און טרײד אונזער אין

 אצע װי ערגערער, אן געװען איז סצעק
 םיע־ אז קאאר, געװען איז עס אנדערע.

 דעם באצאהלען ?ענען ניט װעצען צע
 םון םארשצאג דעם אויף האט נו דאצאר,

 אײנגעװיציגט ױניאן די סיצװער מר.
 צײט, דעד ביז דאצאר דעם אויסצוצעגען

 זע־ זיך װידער װעצען ארבײטער די װען
 בא־ ?ענען און ארבײט דער צו צען

 מענשציכע דאס אט איז עם צאהצען.
 איהר מאכט װאס ױ־ניאן, דער םון םיהצען

 מיטגציע־ איהרע אצע בײ באציעבט אזוי
דער.

ארעערגעצויגען, האט ױניאן די װען
 טע"11 א. 38 ביצדינג, נײער דער אין

 גרוי־ געשיקט שאפ נאןי שאפ האט סט.,
 בא־ אםיסערם, נײע די םאר בוקעטען סע

 דעם צו ־באגריסונגען מיט זײ גצײטענדיג
פצאץ. נײעם
 טשער־ די האבען קריסטמעס־צײט און

 שע־ אצע כמעט אין ערהאצטען צײדיעס
 ריםנדװא־ — פרעזענטען שעהנע פער

 םון װײטער אזוי און צאװאציערם טשעם,
 אצם שעפער, זײערע אין ארבײטער די

ארבײט. גוטע זײעד םאר אנערקענונג
 ענ־ איז גרויםמוטיגעי דאזיגער דער

 זעצבםט־אם- םון גײםט טוזיאסטישער
 איבער־ געטרײט דא האב איד װאס פער,

 אויסדרוס זײן איצם געםינט צוגעבען,
 און װײסט דער פון האמפו* דעם םאר

 קײן יארה. נױ םון ױניאן מײהערם דרעם
 װעצכען אויף םאר, נ־*ט קומט מיטיננ

 אין סטרײקער די אן ניט געעדנהט מען
 די םון פראצענט צעהן יארה\און נױ

 נאך אװעק װאןי יעדע געהט װײדזשעס
 מעהר פיעצ םעצע םיעצע אין יארס, נױ
צאנג ניט ערשט פראצענט. צעהן װי

 סעקרעטאר• אונזער געחערט איף [ז$ב
 ־,אמזר איסיצען: זאגענ/צו ;טרעזשורער

 איחר װי מעהר געגעבען, שוין ־האט
 םון מעהר נעהמען ניט ועצ1 איך דארפט,

 ב״גזד ־ײכיאן די חאט איצ^ ביז אליף.
 סטרײפ דאצא^ילום טויולנל 10 שטײערט

 האצטען בײטרעגע די און יאוײו, נױ אין
סומען. אין אצץ נאף

ײ געצר געבען אין בצויז ניט אבער  זי
 םײ םון מאכער דרעם און וױיסט די נען

 אינטערעסען די אין אקטיװ צאדעדפיא
 זיעען זײ םטרײק. יארהער נױ דעם םון

אר־ אז,די װאד, דער אויף אימער  נױ׳י
 ווערען געטאכט ניט זאצ • ארבײט קער
 געװאחנן זײנען זײ םיילאדעלםיא. אין

 הי׳ג״ דער אין נערװעז־םערדעכטיג זאגאר
 געװען איז סיצװער ארימער דער זיכט.
 צאגע שװערער א אין טאצ אײן װי מעהר
 םון פארדעכטיגקײט גרויסע צו די דורך

 ארונטערגע• האט װעצכע טשעראײדי, א
 זײענדיג סטרײס, אין שאפ איהר נומען

 נעהט שאם איהר אז זיכעד, אבסאצוט
 דעם, נאך כאטש ארבײט, יארהער נױ
 גרינד• א געװארען געמאכט איז עס װי

 געװא• באװיזען איז אונטערזוכונג ציכע
 #צוױיםעצ םון שאטען יעדען אויסער רען
 גרוגד• גאנץ געװען איז םארדאכט דער אז

צאז.
 בצױז געהערט איצט ביז האב אץי

ד׳ קצאר איז עס װען םאצ, אײן םון  מ
 מאנוםעקטשוחנר א אז געװארען, װיזען
 אץי ארבייט. ער)יארר נױ געטאן האט
 די געבען םון צוריקהאצטען ניט זיף הען

פאצ. דעס זפוז אײגצעאהײטע
 סאפר דעם םון אפים דעם אין ארײן

 רא?ענםע?ט, אדא מיס פצײנכדקצוירה,
 עטוואס. װעגען איהר םרעגען צו אום
 צו ערשטוינט װי מעהר געװען בין איף
 בחן־ טשערצײדיס, די םון אײנע זעהן

 אי• אין קאאגענדיג און הענד די כענדינ
 װײ• אונגציקציכער האב איר װאס דיש,

 חאט עס װי איז; זי ;םארשטאנען נט זע
 אונגציקציד. העכסט געװען אויםגעזעהן,

 האם קינדער, איהרע נאף רחצ,.װײנענדיג
 טראגישע מעהר קײן זײן געקענט ניט

 צױ זיף איןי האב אינסטינקטיװ םיגור.
 אויסגעזעחן ניט האט עס ריקגעצויגען.

 מאמענט. אזא אין שטערען צו שעהן
 געקענט האב איןי װי אבער שגעצ אזוי
 איהר איף האב .ר^זענםעצד, מיס זעהן

 זי װאס אט אויסצוםרעגען. אנגעהויבען
̂וס טשערצײך^- דיעזע דעדצעהצט. מיר ה
 שאפ איהר אין אז אויסגעםונען, האט

רהער נױ מען מאכט  און .ארבײט. ̂י
 ארונטערגענומען גצײך האט זי כאטש

 חאט דאף סטרײק, אין שאפ גאנצען דעם
 באשמוצט, םערזענציף געםיהצט זיך זי

 אםיס, אין ארײן בין איף װען אונרײן.
 א̂ו :אידיש אויף אויסגעשריען זי האט
 הענד, די !מיר איז װעה מיר, איז װעה

 סקעב־ארבײט. געטאן האבען הענד מײנע
 העס־ שמוציגע די אט טאן זאצ איף אז

 םאו באצאהצען װעט ער ! ארבײט ציכע
 אוג״• די םאר באצאהצען װעט ער דעם,
מײנע!״ הענד רײנע

 געגאנגען איז שאם דער אײדער און
 מאנױ דער האט ארבײט דער צו צוריס

 60* בײשטײערען געמוזט םערןטשורער
 סטרײק- יאר?ער נױ דעם צו דאצאר
םאנד.

קענאן׳ א. עללען
 דער םון ביצדונג םון דירעקטאר

 יוניאן מײסערם דרעם און װײסט
םיצאדעצםיא. םון

.ג לאק«ל פון מיטגליידער םיר דױכטיג
מעמבער־מי• דזשענעראצ ספעשיצ א

 שבת, דעם װערען אפגעהאלטען װעט טיגג
 ױניאן, הוסער אין נאכמיטאג, אוהר 1
 צװעס דער עװענױ. טע3 און סטריט טע8

 דעם באטראכטען צו איז מיטיננ דעם םון
 םארגעצענט דארף װאס אגרימענט גײעם
מאנוםעק^שורער. די פאר װערען

 ניט 1 צאלואצ םון מיטגציעד הײן זאצ
מיטינג. דעם צו הומען צו םארםעהצען

םאםײמיי. םױזיקאל רינג ארבײטער
 זײנען רעפארטמענםס אונזערע אצע

 קאן אײנער יעדער גאנג. םוצען אין יעצט
 שטודײ צו נעצעגענהײט א האבען' יעצט

מוזמן. רען
 שפיצט ארהעסטער מענראצין אונזער

 סיםםאגי אונזער אװענד. דינסטאג יעדען
 אווענד♦ םרײטאג יעדען שפיצט אדעקםטער

 װעצכען אירגענד שםיעצט עם ווער
 *ו םעצחנן זיף זאצ סטרומענט
אצטערםאן,־ נ. דירע?טאר.
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אונחהןןן יםער
זעלדין. א. פון

True translation tiled w ith  the 
Postm aster at New Yo rk  C ity  on 
Mar. 28, 1919, as required by the Act; 
of Congress approved Oct. 6th, 1917• 
knowu as the “T rad ing  w ith  the 
Cnemy Act."

י ע ד כ א ז ר ו ן א ו ע פ ל ע א ר ע נ א י צ ו ל א װ ע  ר
, ן ע כ ו ר ב ס י ו ן א ע ד נ א מ ש ם ױ ן א ו • א ־ ס י ו ר  א

, ן ע ג נ ו ט ע ר ז ט י י א ט ד ײ ה נ ע ר י ר פ ו צ נ ו ן א ו  ם
י ן ד ע ס א ט ־ ר ע ט ײ ב ר ן — א ו ם פ ע ־ ד ג י ר ד י  נ

ן ע ט ס ם א ל ן ן י י ר א ע . ד ט פ א ש ל ע ז ע ס ג  ע
ז י ר א ע ב י ר ע ם ד ץ א א ל ו פ ן צ ע ל ע ט ט י *  ד

, ע ג א ר ם פ ו ר א ן װ £ נ ײ י ז ר ד ע ט ײ ב ר ט א צ י  א
ױ ז , א נ י ה ו ר ט ו ס א א װ ר א ן פ ע נ ײ ײ ז י ז ו ז  א

ק ר א ט ן ש ע ד ע י ר פ ו צ נ ו > א
ן ע ן װ ע י ל נ א ן ז ע ט ה ע נ נ י א ג ד נ ו נ י ױ  כ

ן ו י ם ט ד ײ ל ס ט א א ט ן ש ו ר א ע ק י ט י ל א  — פ
ע כ ל ע ו ם ו ר ע ד װ י י י ג ע ט ־ ג א ט ט ^ י א ה ר ע ד י  װ

ן י ר א ע ר ד ע ש י ט ס י ל א ט י פ א ן ע י ס ע ר  — פ
ט א י ר ד ע ר ד ע ט י י ב ר ן א ײ ע ק נ א ז ר ו ו א ן צ ײ  ז

. ן ע ד י ר פ ו צ מ ו ר א ע ר ד ע ט י י ב ר ט א ר ע ן װ ו  ם
ײ ט ז ר ע ד ל ײ ש ע ס ג ר ט א א ׳ נ ע י ט כ י ־ א פ ע  ג

! ע ט נ ו ק ז י ל ן ב ׳ פ י ו , א ן ע ב ע ט י ײ ־ א כ כ י  נ
ן ע ר ע , ט ר נ א ט ש ר א ם פ א ט װ ז א ף ל י ט ז י  נ

ן ע ר ײ ר נ י י ן א ײ ז ף י ע ל ע ג ײ ן פ י . א ם י ז ו ר ב  ע
ז י , א א ר ע ד נ ע ב ע י ל ־ ץ ע ז ע ג ג נ ו נ ד ר ׳ א ע י  ל

ר ע ד נ ע , ב ש נ ע ס ט א ט װ ר י ט ז י ע פ ס ע י ר ־ ד ת  ע
ע ד נ ע ר י ט ס י ע ז ש י ט י ל א , פ ס ע י צ ו ט י ט ס נ י  א

ט י ר א מ ע פ ע י ע ט ג ע י ו ל ן צ ײ , ז ד נ א ל מ ײ  ה
ו ן צ ײ י ז ו ר ן ם ו , א ר ע ד נ י ז ס י א ט װ א ט ה י  נ

ן ײ ע ק כ א ז ר ו ו א ן צ י י , ז ן ע ר י ר פ ו צ נ ו ב א ױ  א
ר ן ע ע ן ר י א ף נ ר ו ג א ד א ר ט ע ר ע װ ־ ש ר  א

ט ײ ן ב ע ל ע ט ש נ ע ד ע י ר פ ו ע צ נ ײ ־ ז ם ר ע ד א  ב
ן ו ן ז ך ע ע י י ת ן ד ן ז ס י נ פ ר ע ד א ן ב ד ז פ ט ײ - ז א  נ

ע ט נ ע ז ס ז א ן װ ע נ ײ ן ז ו ם ם ה י . א ג י ג נ ע ה פ  א
ר ט ע ר ע ו ט ו ל ע ט ש ע ג ר א ם ב ל ־ א א װ ר ע ס נ א ן  ל

ר ע װ י , ט ש נ ע ן מ ע מ ע ס װ ז ע י ר א ע ד ױ ו ר ע  I ד
ײ ל ר ע ל ע א ט ק א ר ט ס ב ס א ע י ר א ע ן ט ו ־ א ס ק  ע

. ן ע ט נ ע מ י ר ע ■
ר א ס פ א ע װ ט ״ ז ז י א א ־ ד ע י ר פ ו צ נ ו  א

ט י י ה נ ע ? ד
ז י ר א ע , ד ץ ו ר י ז ת ר א ע ר ד ע ט ײ ב ר  א

ז י ר א א ט נ י . נ ן ע ד י ר פ ו צ ט ו ב א י ו ס א ־ ע ײ  ז
ן ע א נ ע ד ג ע ד י ר פ ו צ ט ו ן א ע ש י װ י צ ־ ד ײ ב ר  א

, ר ע ן ט ע ג א י ז ט ד י י ל ס ט א א ט ן ש ו ־ א י ל א פ
. , ר ע ק י ן ט ע נ י י ס ז א ר ד א ט נ י ן נ ײ ־ ק י י ב ר  א

, ר ע ן ט י ם א ע ן ד ע ׳ ת ט ן א י ן ז ו . ם ט ר א  װ
ן דאס ע ג י י ע ז ט ײ נ א ר , כ ר ע צ נ ע ל י ו א פ ר א  פ

, ן ע ט י ן ו ע ש נ ע ס מ א ן װ ע ב א ף ה י ־ ז ע ג ג ײ  א
ט ד ע ז ר ס א ז ע י ר א ע ט כ ײ ו ל ן צ ע ב ע ף ל י ו  א

ר ע ע ד צ א ר ן פ ו , ם ע ר ע ד נ ר א ע ד ײ ו א ־ צ א מ
ן - ע ן א ב ע ב ע י ל ן ר ו ר ד ע ג ע ג ײ ר א ע ב י ל ר ה  ע

. ט ײ ב ר ס א א ז ד י ן א א י ־ פ י ר ע כ ע ר ב ר א  פ
w , ס א ל ן ת ו ן פ ע כ ל ע ס װ ן ע ע פ ו ם ק י ו ר  א

י ע ד ל ע נ א י ס ע פ א ר , פ ם י ב נ ר ג ע כ ע ר ב נ ײ  א
ן ו י א ו ז , א ר ע ט ײ ן װ ע כ ל ע י װ ט ד פ א ט ׳ ל ע ז ע  ג

ף ר א ן ד ע ט ל א ן ה י ם א י ו ט צ י ־ פ ג נ ע ר ט ש ר ע  ד
ט ײ ן ג ו . פ ץ ע ז ע ג

ו ם צ ע ס ד א ל ן ק ע ר ע ט װ נ ע כ ע ־ ע ג ו  צ
ע ל , א ן ע ט ס י פ י ר ט ס ק ױ ע , ו ן ע ט ס י כ ר א נ א

 רעװאלוציאנערע אינדאסטריאלנייועס, ״
אקציאניסטען דירעקטע סאציאליסטען,

 צײט, איצטיגער דער אין אנדערע. און
 אויפגע־ האט מלחפה די װי דעם גאך

 אוינד חברה די האט װעלט, די טרײסעלט
 גינסטײ א איז עס קאפ. דעם נעתויבען

 אונבא־ צו העצען צו זײ פאר צײט גע
 צו סטרײקס, ״אונאפיציעלע״ רעכטיגטע,

 חברה די ארבײט דערצו אױפיטטאנדען.
 אינדירעקט אדער דירעקט אלײן. ניט

 אויס־ פיט האנד אין האנד חברה די געהט
 זו־ װאס יטפיאנען, און אגענטען לענדײטע

 לענ־ נעװיםע אין אונרוהען *טאפען צו כען
 די םארװירקליכען העלפען צו כדי דער,

 אייגענע זײערע פון פלענער פאליטײטע
 זיינען, אגענטע̂ן ״דײטיטע די לענדער.

 ♦טטאאטס־ די פון יטטאנדפונקט דעם פון
 טעטיג אלץ נאף פאליטיקער, און לײט
 אנדע־ און ארגענטינא אין ענגלאנד, אין
 פאיגעקופען זײנען עס װאו לענדער, רע

 זײנען אפעריקא אין סטרײקם. גרויסע
̂טע די יטולדיג  ״ראדיקאלען/ אויסלענדי
 ארויסגע־ און ארעסטירט װערען װעלכע
לאנד. פון עיקט

פא־ גרויסע די ארבײטער, אפת׳ע די
 זײע־ צו צוטרויען האבען ארבײטער, סען
 אנערקענ־ זײערע צו און רעגיערוננען רע
 זיף פארלאזען און ױניאךםיהרער יטע

 אפת׳ע האבען זײ אויב אז זײ, אויף
ײ װעלען קריװדעס,  און רעגיערונג די ז

 צופריעדענ־ פיהרער אנערקענטע די
יטטעלען.
 בא־ יטטארק זעהר װערט עס װאס

 ארבייטער־ די אױף בליק דעם אין טאנט
 אר־ מאסען גרויסע די אז #יזא אוגרוהעז
i פרעפד איז בײטער j n געםיהל 

 יןלאסעךקאפפױ. אדער ״קלאסעךהאס״,
ײ און ארבײטער, די װײסען, זײ  םאר* ז

ײ אינטערעסען זײערע אז עס, ׳טטעהען  זי
 אינ־ די מיט פארבונדען ענג זעהר נען

ײ קאםיטאליםטען. די פון טערעסען  ז
ײ אז פארשטעהען, און װײסען  דארםען ז
 כדי חאפיטאליסטען די מיט ב״טלום לעבען

 זיך זאלען אינדוסטריע דער םון רעדער די
 אפ־ זיך זאל אינדוסטריע די װען דרעהעז,
 פון מעהר ארבייטער די װעלען שטעלען
לײדען. אלעפען
גרוי־ די אױןי זײנען מײנונג דער פון

 קלע־ און גרויסע די יןאפיטאליסטען, סע
 די םון טײל א אפילו און ריכטער נערע

 װאס סארט דעם םון פיהרער ארבײטער
 בא־ ״לײבאר ענגלאנד אין אן רופט פען

 װידערהאלט װערט סײנונג די אט סעס״.
 סון נעזעלשאפםען, פאטריאטישע אלע םון

ײ װען בכלל, בירגער בכבוד׳ע אלע  לןרײ ז
 ארויסצוזאגען געלעגענהײט די נאר נען
ארבײטער־םראנע. דער װעגען זיף

נײער. ^יין נחט־ איז ארגופענט דער
 חלענערע,קאנםליק־ און גרעסערע אלע אין
 קאפיטא- און ארבײטער די צװײטען טען

 ארויסגעשטןןלט מאל אלע ער איז ליסטען
הא־ דעם םון געװארען םארטײדיגט און

דער איז טײלװײז צד. פיטאליסטישען !

 גאנצער א אלם אבער ריכטיג, ארגומענט
פאלש. ער איז

 ארבײטער דער אז ריכטיג, איז עס
 באנוגענט און מענש פריעדליכער א איז
 ריכ־ אויך איז עם װעגיג. זעהר מיט זיך

 זעהט עס פאטריאטיש. איז ער אז טיג,
 גע־ דער םון ?לאסעז אלע םון אז אױם,

 דער קלאס ארבײטער דער איז זעליטאפט
 נאציא־ די שטעלען זאל װאס אײנציגער

 קלא־ זײגע םון העכער אעטערעסען גאלע
 נאציאנאלע אלע אין אינטערעסען. סען

 יעניגער דער ארבײטער דער איז קריזיסען
 זײן פיט און לעבען זײן פיט האט װאס

 אלע פאר באצאהלט טײערער װאױלזײן
 װײל דערפאר איינפאך קלאסען, אנדערע

 נע־ דער אין קלאס גרעסטער דער איז ער
זעליטאפט.

 ארביײ דער אז אפת, אויף איז עס
 לעבען או״פ׳; בליק געזונטען א האט טער
 געזעליטאםטליכע אלערלײ געגען איז אוץ

 פינאנציע״ זײן עס זאלען קאנװאולסיעס,
 פאניקם, אינדוסטריעלע אדער לע

 רעװאלוציעס, אויםשטאנדען, פלחפות,
 געלערעגט, איהם האט ערפאהרונג די װײל

 ער איז צדד״ א נאר זיך פאכט עס װען אז
היהנדעל. כפרה עחטטע די

 ארביײ דער אז אפת, אויף איז עס
 . שטארס, זעהר פאראעטערעסירט איז טער

 זאלען אינדוסטריע דער פון רעדער די אז
 אנדע־ קײן האבענדיג ניט דרעהעץ. זיך
 אר־ זײן אויסער לעבען צום פיטלען רע

 פארשטענדליף גאנץ איז בײטס־יןראפט,
גיײ אזוי איז ער םארװאס נאטירליך און

ײן דינגען לען  גע־ ער װען ארבײט. ז
 םאר עס םײנט בעלנים, קײן ניט פינט
הונגער. איהם

 דעם אין ריכטיג ניט איז עס װאם
 אז באהויפטונגען, די זײגען ארגומענט

 זײן מיט צוםריעדען איז ארבײטער דער
 גע־ דער םרעמד איז איהם אז און לאגע
 קלאסעך אדער ״קלאסען־האס״, םון פיהל

 ריכ־ ניט אויף דעריבער איז עס אםפױ.)ר
 אונצופריע־ די אז באהויפטונג, די טיג

 ״ספע- פון ארויסגערוםען ווערט דענהײט
 ״פראםעסיאנעלע אדער אגענטען״ ציעלע

 בױרא־ די פיט רײדענדיג אגיטאטארם״,
טערמינען. ?ראטישע

ארבײטער־ דער אויף תוקען װאס די
 שוין האבען אויגען אםענע םיט פראנע

 םון סיבה הויםט די אז אײנגעזעהן, לאנג
 פארגאנ־ דער אין ארבײטער־אוגרוהען די

 נע־ אײז געגענװארט דער אין און געגהײט
 זיך האט װאס באװאוסטזײן דער װען

 ארבײ־ דעם אין אײנגעװארצעלט מעהר
 געזעל־ דער פון ניט חריגט ער אז טער,

 ער וועלכער צו באהאנדלונג, די שאםט
 םארדיענ- וײנע לויט באתגכטעט איז

 װאס דעם טראץ דאס םיהלט, ער סטען.
 און ׳קראםט מוםקול זײז מיט שאפט ער

 דער םון רײכטום דעם שװײס זיין מיט
םון טײל קלענסטען דעם ער ?וײגט װעלט

 טל דעם םון ttfn גרעטטען דעם «ו מזנן
רײכטום.* שאםענעם

 האט מלחםה דער םון צײט דער אין
 נאד איהם אין באװאוסטזײן דער ויך

 די װאס דעם טרןוץ פארשטארקט. מעהר
 איהם האבען פרעםע די און פאליטיתער

 םלחםה די אז םארזי־כערם, צײט גאגצע די
 העכערע םאר געװארעז געקעמפפט איז

 סיט צוגעזעהן אבער ער האט אידעאלען,
 האפי־ די אזוי װי אויגען, אײגענע זײנע

 האבען װאם אינטערעסען, טאליסטישע
 ציײ פריעדענס אין עהספלואטירט איהם
 עהספלוא״ מעהר נאד איזזם האבען טען,

 דיי םלחמה. דער םון צײט דער אין טירט
 האבען אינטערעסען קאפיטאליםטישע

 אוםגליק נאציאנאלען דעם אויסגענוצט
 פאבעלהאפטע ריעזיגע, אנזאסלען אויח

פארמעגענס.
 װי ער זעהט םלחמה, דער נאף איצט,

 םאר־ אינטערעסען קאפיטאליסטישע די
 װאס געלד־זעק די איבער שנורען די ציר״ען

 איבער לאזען און אנגעזאמעלט האבען זײ
 םאה איהם, פאר חובות סלחםה נרויסע די

 אויסצו־ קינרער קינדס און קיגדער זײנע
צאהלען.
 רעגיערונגען, די װי אויך זעהט ער
 העכער שטעהן צו פרעטענדירען װעלכע

 אכ״ דארםען װעלכע און קלאסען אלע פון
 דעם פון אינטערעסען די אויף געבען טונג
 האנד אין האגד באמת געהען כלל,
 אינטערעסען. האפיטאליסטישע די מיט

 רעגיערונ־ די װאס דעם פון עס זעהט ער
 אפצױ מעגליכקײטעז אלע מיט זוכען גען

 אונטערנעוד קהל׳שע די פון זיך טרײםלען
ײ װאס םונגען  אין אײנגעפיהרט האבען ז

ײ װילען און מלחפה דער פון צײט דער  ז
 הענט, פרױואטע א׳*ן צוריק איבערגעבען

פראפיטען. פרױואטע פאר
 אלץ טוען רעגירונגען די װי זעהט ער

1^י _א ײעד1 זיף זאל אלץ 1מעגליכהי_י̂נ

מרד־סובעל אײן :אסש
.פון װ^הלינער. «

True translation filed w ith the Postm aster at New York C ity, on Mar. 28, 
1919, as required by the A ct of Congress, apprroved Oct. 6th, 1917, known 
as the “Trad ing  w ith  the Enemy Act.״

m> v i

ר ח י ש א ק נ ע ד ע ך ג * א ד ז נ ת ס ם מ ו ל ם ע ׳ ם נ י ל ע
ח » ע ם ט ל ו ע ״ ״ א ב ? ח

ע א ג ה ^ : ח ^ ע י מ ן א װ א מ ר ע ג נ ז ױ י  א
ם ו ,8 צ װ י ז י ז ר י ר א ן ע ע ־ י ת א ש ל א ® 

ן י « m , ע מ נ ׳ ט ע ר ט ק א , ר ד ן ע ע נ ו ש ע י ג ־ ד ^ ש ע ר ן  ר
ע ק ר ע ; ם ט י ו ט ט א ר ה ך ע י & ז ל א װ ע ־ ג ר א  פ

ן ע ג י ם ד ל ו ; ע א נ ט ח א « ר ד ך ע י ־ ז ו נ ע ג ר ע ט ג ו א
ן 1 ע ן ם ע ג ג ״ ר ם ב ע ת ד ן ם י ז א א ע ט נ ע ח א ־ ג ד ע ש  ע

; ל ע ז ט נ א ר ח ם ע א ה ע ת ג ו ר ן צ ׳ פ י ז ד א ר *; 
ט א ר ח ם ע ז ו מ ע ן8 ג ע װ א ע א ר ג י ם ר א ס י ו ו ח ג י ו  ל

ר א ר • ע ר ד ע ד ם ע ר ; פ ע ג ע ד י ז א י י א ע ד ד מ ע ר  פ
ע ג נ ז ד י א ׳ ר — ׳ ע ת ד ם ׳מ ס ײ ס ח ג — ע נ ו ל צ ו ל  ו

, ם י נ ״ ר י ר מ י ר ד י ן ג ע ר א װ ע ן ג ײ ; ז ר ע ג י װ ^ 
ן ע כ א ם ח ה י ן א ע ל א פ א ם ב י מ ב ן ק ו ס י ע ק י ל א  ק

ן ו ק * : ר ם ׳ ח ג ע פ ׳ ע ג
— , ן א ם ר ע ג נ ש ױ י ז ג ג ו י א ו י ו ן א ע ײ װ ן צ ײ  א

ב ל א ל ה ע ב ר ע ש !ק ם א ר א נ ע נ י צ ר ע ש פ י ! ג ז ; ו  א
ר י ן ם ע נ ײ ײ ז װ ע צ ג ע ר א ב ע ס ג ע ק י ל א  I ק

ן ז ר א א ע מ ײ װ : צ ע ק י ל א ק
ש —י ס א א ש ד ס ״ ע בײ ח ן י ס א ע ? י ל א  א ? ק

ע ק י ל א ז ק י ן א י י , מ ב י ױ ן ו ח ש א ג ע ן ח ו ן א ז ו  א
^ י ן • ח ב א י י ן ל ו ן א ח . א ן ע ב ע ל

ן ו ן א ע ש ם א ם ה ײ ן ב א כ נ ע ג ג ם מ י ן ז ל ע ו * 
ו א ו . # ו ן ע # א ר ן נ ו ר א ז ע י ם iy*v א י • נ ר א פ

 האש ער און געפעגגניס. אין געװארען פרילש
 ער אז בלבול, א זיך אוין״ געהאש גיש ^יער
 ח*ש צולעצש און געקזילעש. םת דעם חאש

 פון יאהרען איגדצניםענע געחאש ער׳צש ער
ײן  געוואלם זי חיוש ער פארװאס עװיגער, י

לענעדיגערהײט. באגיאבען
 עלינם׳ם אזלום די אש איחר געדעגקש

? מע^ה
 איך װען איצש, אשש מיר זיך דערמאנש זי
 עלום״קאגפע- דער בײ זיך טוש עס װאס זעח,
 פאר װאס זעח, װען*איך און פאריז, אין רעגץ
ט עס נענאך צרדת  װידסאן, אונזער דארט ̂ה

 אזלעכטס קײן געבעה אויך, ד*ך וזאש װעלכער
?יך געװאלם :אר חאש ער געמײגש: ניט

הבא. עולם אביסעל קויפען
 דער *ו זיך חאבען װעלט עקען *ון

 אויסנע• װילסאג׳ען צו און *לום־קאגפערענץ
 פאר־ זיך חאש גאר ניט װײל הענ^ צויגען
 באגיא־ נעקוםען איו ער אז ?לאגג, g א)«רזים

 •אר גאד איו עי גאר עוױגער, רײכע # בען
jiB בעל אטת׳ער *ן געװארען אײניגע ) iD 

 און גדבו̂ו :אך חענט איחם *ו זיך גיה?ן
 קזך די אויסלײדיגען איחם װילען װאס תענש,

jsy:yw 9 *ו װי ברײגגען, .װאם4העג: און

ת9 אידען׳/ .גוטען קװיםלאך. און דױנו
ע קוםען עס דיג  געשםראפטע. און ,זינ
 מעגשען קוםען קאליקעס. און עקרות קוםען

 פארלאגגען װאם מבים, קומען דבוקים. םים
 אין וברכה מזל האבען זאלעץ ?ײ ברכה, א

 בע׳־ די קוםען עט און .nor.B גגב׳י^ער זײער
 אלע. קוםען עס נארויבשע. און עשע :׳

ץ די למשל, ׳ל,ומט ױי  א ®ארלאנגם אין עו
 ~ זי מאכט — שװערל^ך אפילו איז עס ים.
y «ו t* v ףדי א \92 אוי ם  װײט בערג, אלני*ע י

 —זי זאגט—אבערי װיזסער, איז עס װעלכען פון
 באגראבט װאם ױנגענטאן, א בײ און גאש :ײ

 אז און מעגליך. אלץ איז *װעער, רײבע א
י דעגקט—ײעלען װעט װילסאן  זיך וױןלען—ז

 או«ף און *יפען םראגען גאטחארד סט. אויןי
 װע• בערנ אלסימע ״נעע־באדעקטע אנדערע די

ױ לױשקען8 װײבער זיך לען ײ קוגי אין ו  אי
לענד.

 אויך װילען פעלתער ‘אגדערע אלע יאון
 פמע־ די סערבען, די ׳אליאקען8 די — יםים.

 זאל םען װיל, דער און נים? רŷ̂ און כען
 נאד אקעאן פאסיפיאזען דעם איבערםראגען
 איבער־ זאל םען — יענער און בערדיט׳נזעװ.

 אזגי־ גאך אקעאן אטלאגטיעען דעם *לאנצען
ל יד»אק,  גלײך איז געדעכםיגקײם אויב װיי

 יעדער םוז יםיס, »ון •רײחײם און אלע, פאר
 אן חויו אין זיך ב״ האנען װעלש-בירגער

ים. אײגענעס
װיבםיג. אזוי גיט גאך זײנען ימים אבער

 װיל פאלק יעדעס יב׳יײ• איז: יאד ש8הוי די
ך פזןר חאבען אוםבאדיגגם  א״ן־אייג- wt5כא וי

ל עדד־קוגעל. ציגען  איהר דאך, חערם איחר װ״
פלונד ןער בײ *אלק יעדעס עולס-חבא־זוכזױ־:

 דאס װען אםילו אלטען, צום אומענדערען
 םאר באציהונגען ערגערע באדײטען זאל
 מלחםה םאר די אין װי ארבײטער, דעם

 זײנע אבער פראטעסטירט, ער צײטען.
 » אין קול א װי מען הערט פראטעסטען

 נ^טירליך גאנץ דאריבער איז עס מדבר.
 צו אומקעהרען זיף זאל ארבײטער דער אז

 דעם — װאםען עקאנאמישע אלטע זײנע
 צוריקצוגעװינען װעניגסטענס — סטרײק

 דער אין פארלארען האט ער װאס דאס,
 ער וױפיעל מעהר מלחמה. דער פון צײט
 מלחמה פון צײט דער אין נעװאונען האט
 פארלא- ער האט װײדזשעס הזנכערע און
 לע״ די אויף פרײזען העכערע די אין רען

 <• ׳4-• . בענס־נויטװענדיגקײטעז
 געבליבען באמת איז ארבײטער דער

 פרײ \\אם מענש, פריעדליכער דערזעלבער
 מעהר אביסעל איז ער ניט, מעהר הער,

 איז און מאכט זײן װעגען באװאוסטזיניג
 בא־ זיף לאזען צו ניט ענטשלאסען מעהר

 א כאטש קריגען זאל ער ווען טריגען...
 קומט איהם דענקט ער װאס דעם םון טייל

 צױ זיד, הסתם סן ער װאלט ױשר, פי על
װעגען. שלום צוליעב םרידענגעשטעלט »

 בלויו געמאכט װערען רעװאלוציעם
 באשל־ום, צום הוסען םאסען די װען דאן
ײ אז  און םארליחגן צו גארניט האבמן ז

געװינען... צו אלץ

 גרעסטער דער געבמך זיך בײ איז קאנפערעגץ
 װעניגסבען• *ם — קומם איהם און קאליקע

1 ערד־קוגעל אײן כאש?ז
 װעט װילםאן אז זינער, זײנען אלע און

 עם און עולם מל רבונו צום םאן װאוגק #
 פארטיגע, ערד־קוגלען, פליחען געמען װעלען

 היח־ אויף אדנםערגעסרעגעלםע אפגעבראמענע,
ײ מםש, — גער־שמאלץ  אלײן זיך װעלען ז

עלינגען!
 און דבוקים מיט פעלקער און עקרות אזן

 ״ױנגערםאן׳ קומען: קומען, קומען, קאליקעס
 קערבעל... חאלב א םיר פערציגער!... א מיר

 װעחםאגען!״ טײנע אז קוקם יוגגערםאן,
 און געבעהרען ניש קען לממזל, ארמעגיען,

 און קיגד. צו שװער געחש ישראל פאלק דאס
 בײ און פרײהײט. די חאשמפילגעװען יוילען

 בןןלשעװיסטישער א געבארען װערש דײמשלאנד
 ענטװיקעלם זיך האש עסםרײך ביי און קריפעל.

 ?ס און סוילט זי און גאגגרענע, קיגפעט־ א
 איטאליען בײ און שםיקער. איהר פון מאלען

קי&גק־ געפזיחרליכע א עגטװיקעלט זיך חאש
 דער־ אויג דאס וואס קלעפשאםאגיע: — חײט ־

 אװעקצולמפד גרײש פינגער די זײנען זעהש,
נ?ך. און נאך, אדן גאך, און כענען.

 װילען אלע און חילן*. פ^רלאנגען אלע און
 װינציגסםע דאס ®ארלאגגען אלע און צדקה.

je ים. 9 םים ערד־קוגעל
 אזוי און ®יעל אזוי דארף פראנקרײך

צו ביליאגען •יעל ך  ים.6 די אויף שטעלען זי
 פיעל. אזוי און *יעל אזוי — בעלגיען און
 אווי:•יצל. און פיעל אזוי — אנדעו־ע און
ײ דער קעג*ן אייגע — םעגח׳^ םזןן און מ י

-JW■

;

.גערעכטיג־ דער פון רעדאקטאר דער
 טעא- צוױי איז געשיקט מיך האם קײמ״
 זא״ איזידאר פון פיעסען צװײ זעהן טערע

 זײ איבער אוזישרײבעז לאטארעװסקי
קריםיקעז״
 פיעסען בײדע אפ׳פטר׳ן וועט ״איהר

 אװערןנע־ ער האם ארםיקעל/ אײן םיט
דער־ נעםאכם און האנד דער םים מאכט

 דײט־ נעזאגט האט ותלכע םינע, א בײ
 צו זיד לוינט ״עס :װערמער וױ יכער5

 אזעלכע מיט פלאץ סך א פארנעהמעז
פליכט!״ ? דעז זשע װאס ? פיעסעז

 בײדע געזעהן האב איר װי דעם נאך
 פאלשטענדיג געװעז איך בין פיעסעז,

 רעדאקטאר׳ס מיט׳ן אײנפארשםאנעז
 מיט און האנד דער מיט אװעקסאכעז

 םון אויסגעלעזעז האב איך װאס אלעס
 נאך אװעק ביז איד אבער מינע. זײן

ער. װי װײטער
 ט כ י ל פ א עפעס עס איז פארװאס

 אזעלכע איבער קריטיקעז שרײבען צד
? פיעסעז

 נויטיג איבערהויפט עס איז פארװאס
 ווערמ עס װאס אלעס איבער שרײבעז צו

 טעאטערע, אידישע די אין אויפגעפיהרט
 אב־ איז אויפגעפיהרסע דאס װעז אפילו

קריטיק? אונטער םאלוט
טובה? א דערמיט מעז טום װעכיען
 הריטיזײ פוז צװעק דער אדיב אדער,

*רעה, א טאז צו איז פיעסעז אזעלכע רעז
 אנ* איהם פארםאסער, דעם שעדיגען צו

 אנלערנען איהם און םארדע א צורײבעז
 ניט פיעס/גז אזעלכע װײםער זאל ער

 ארױסטד די.ארכײט דאר איו שרײנעז,
אזעל־ םון שרײבער דער װארים װארםעז.

 שריײ ניט בעסערע קײן קען פיעסען כע
 זעהן געהם װאס םובליקום דאס אדן בעז,

 זײ םוז אז קװעלט און פיעסעז אזעלכע
 איײ אויב אוז קריטיהעז. די נים לײענט

 ער װערט יא, לײענט טזיזמנד םו; נער
 אלע און ער, זײ. פוז בעאײנפלוםם ניט

 װערעז ער, װי טעאטער־באזוכער אזעלכע
 אד־ גרויסע די פוז מאײנםלוסט גיכעד

 װעגען צײטונגעז די איז װערטײזמענטס
 מײםםענס װערעז װעלכע פיעסעז, אזעלכע

קריטיה, א פון פארפ דער איז געשריבעז
 גע־ איז װעלכער ״קריטיקער״, דער און

 ג$ר צומאל און ^דאקטאר׳/ א וועהנליד
 פיעסע די אז עדות זאגט סראםעסאר, א

 ערהאבענסטע דאם שעהנסטע, יאס איז
 געװארען אויםגעפיהרט װעז איו װאס
מיטנעה־ םוזעז ״חתנים ביד״גע. א אויז*
 מיט־ סוזען מאכיעס כלות, זײערע מעז

 זײערע םאטעס טעכטעד, זײערע נעהםעז
 זיד זאלעז זײ כדי אינגלער, שלעכםע

 אוים׳ן געהן נים און מוסר א אראפנעהםעז
װעג.״ שלעכטעז
 אין זיך װארפט אדװעדטײזמענט דער

 גװאלדיג־שרײענדיגע די סיט אויגעז, די
 װאס פלאץ גתיסעז דעם מיט אוז לעפ

 טעאםעי־געהער די און פארנעהםט, ער
 אזעלכע האבעז.םוז הנאה קענעז װעלכע
 צו גענוג נאאיװ זײנעז פיעסעז, סינים

איז אדװערטײזמענט דער אז גלויבעז,

 אמת׳ער אן קאליקעס? אויך זײנען די יוש טער:
1איך בין קאליקע
צווײםען. בײם גדבה די רייסם אײנער און

*P זיך. פ#ר גיזגצען אין װילען אלע 
 און נזאנטאג אלע נים ױנגערםאן, קשה, ״נישט

שװיגער!" רײכע א שטארבט ד^נערשםאג
 קארגען, צו איהר ה*ט װ^ס ד^ריבער און

 חונ־ עטליכע טײלם: און .נעםט יוגגערמאן?
 9 סערביען; און בעלגיען פאר םיליאן דערם

 םיליאן עשליכע פראגקרײך; פאר ביליאן פאר
̂ר און דײמשלאגד פ«ר שפײז םיה עסטרײך. פ
 ~ יתוםה אריםער דער נדן אויף גים אדן

 דער ?יךסיט הערט װאס חײנם, און ארםעניען.
 קע- רוםענישער דער סיט קאליקע, וויסםיגער

עין, אםעריקא? קײן איצם ?ןוםם װאס ג
 דעם אװעק גים און ױגגערםאן, נעמט, און

 בעל־ «ו ט״ך 9 גאד און פראנקרײך. צו רחיין
 אויב יםים, עטלינע באשאפם פליעז, און, גיען.

 גאשעס אום און גענוג״ נים ?ײנען אלםע די
 גײע פאר א םאכען צו נ»ש פארגעסם װילען,

 9 שסארבם אײנמ^ל ױנגערסאן, ערײקוגלען.
\ שװיגער!
 האנט די עולם־חבא-זוכער <ער נעםמ

םײל®. און חאױצען 1®י
 אויך דאך חאם עשירות ראטהשילד׳ס ̂בער

f .אזוי נים זיך ש&פזןן יםים און גרעניץ 
 אחיגםאן סען ז*ל װאו — װידער און גרינג.

v ̂ך ד&רןי מען ימים? גײע דו  יבשח ששיקעל א ד
 ^רד־^וגלען. נײע עםליכע םאכען סיידען אויך.
T םאכש עס אז באם̂ו אבער איחר םײגמ t 
I גרינג? אווי

t די — אװיגער ץ frm אװי־I

 םוז קריםיקער םוכ׳ם געשריבען װירקליד
 רעדאמםאר םונ׳ם אדער צײטונג דער

אלײז.
 אונ־ דעם אז קלאר, איז עס באלד װי

 מען ipp טעאםער־כאזוכער ענטװיקעלטען
 דעם און העלםען ניט קריטימ דער םיט

 טעאמער־םענעדזשער דעם און פארפאסער
 צו שעדיגעז, ניט איהר סיט מען קען

? זי מע: דארף זשע װאס
תירוץ. אײן נאר איבער בלײבם

 אוים־ צײטונג א םון םליכט די איז עס
 לע־ איהרע םוז געשמאת דעם צוהויבעז

ױ אוז זער  דער־ ניט םעגליד נאר װײט ו
 אוז ײערעז. פארדארבעז זאל ער לאזעז
 אױו* נאר װירהעז װעט ?ריםיה די אויב

 שוין עס איז לעזער, טויזענד פון אײנעם
 אײן ראטעװעט עס ״װער םיה. די ווערט
 באשאפען האט ער װי גלײף איז נשמה

 מארא״ רעליגיעזע די זאגען װעלט״, א
ליסםען.

רעכם. גאנץ
 #אײד בעט איד מיר. זשע זאנט אבער

 איהר װארפט פארװאס רעדאקטאר, פאניע
 םליכט הײלינע דאזיגע די זיך םוז אדאפ

 עיןעלהאם- און זיגלאזע די צו באצוג מיט
ײ טעגליכע די םון שונד־ראמאנעז םע  צי

? טונגען
 גע־ ליטערארישער דער דעז װערט

 װעניגער לעזער נאאױועז פונ׳ם שמאק
 וױלד־אומגעלומפער־ די דורף פארדארבעז

 די אין ראמאנעז שפאנענדע״ ״העכסט טע
 װילד־אומגעלום־ די דורר װי צײטונגעז

? פיעסעז פערםע
m געפעען גאר תעגט nri'Jt מיל#

 אװעק־ נים זיך קענם איהר אז תירױו,
 לויםט וועלכער ראמאז, א לייענעז זעצעז

 צו אום מאנאט, עםליכע צײטונג א אין
 אכעד קריטיק. א איהם איבער שרייבעז

 די געםינען יןענען תירוץ א פאר װאס
 צײטונגען טעגליכע די פון רעדאקםערע

 ל ע י צ v פ ס באשטעלעז װעלכע גוםא,
ײ ? ראמאנען אזעלכע  גע־ דאד קענעז ז

 הײלי־ םיז תירוץ דעם א;געבעז ניט װיס
 און ראסאנעז זײערע װארים םליכם, גער

 פיעסען, די םון אדװערמײזמענטס די
ײ וועלכע  םא־ און דאך קומעז דרוקעז, ז
ײ טשעז  צו שרײעז און פנים׳ער די איז ז

"היפאקריםעז ״אונפארשעהםטע : זײ !
 פאר װאס און צודעק א פאד זשע װאס

 אי־ קריטיק שרײבען זײער האט זיז א
 אזנטער שםעהען וחגלבע פיעסעז, בער

 די פרן פאטראני^רם װערעז אזז קדיטיק
 קװיקען װעלכע מענשעז, נאאיװע זעלבע

 אין ראמאנעז אוטגעלוטפערטע די מיט זיר
? צײםונגעז די

 װאגשאלעז אויױ לעגעז זאל טעז װען
 און טעאטער־םענערזשער םונ׳ם זינד די
 םינקט דעם איז רעדאקטאר םינ׳ם זינד רי

 שונד װילדע מיט עולם רעש האדעװען םון
 אראפ־ װאגשאל רעדאקטאר׳ס דעם װעט

ציהעז.
 ניט זוכט טעאטער*מענעדזשער דער

 נעװאייט איטער ודאלם ער שונד. יןײן
אינהאלט־ אריגינעלע, שעהנע, א שטעלעז

ען מוזען דאך אויגען. די פאר װײז
 די איז שאל דעם אין ,אז זאגען ל^סיר

 םע־ רעפובליקאנישעי דער — שװיגער בייזע
 פעניאוז׳לס, די מיט לאדזטעס, די מיט ׳נאש
ײ אנדערע. די מיש  באצײטענס: שוין שענה׳ן ז

עי 1גזלן םטײשש,  דו געבעשען, דיך דזאט וו
 נעבלט װי און לסטו?9ל ׳הנא עולם זרפען זאלסט

 בא• פען און שױיגער לעבעדיגע א עס מעז
 כײנע שוי-ן טען זאי באגיאבען זי, גראבש

1האיציגער? םאםע שוגאים,
̂ך איז צרה הויוש די וױיל  ז»:8 גאי־ דן

ײ צו שוין זיך עס זאל סעגט, נ^ר די מילא,  ז
 האבען קנצנים זאלען יטיס? די אויסלאזען!

ם״ מי ײ זאלען ערד־קוגלען? 1י  שלא־ דארש זיך ז
̂פ געז  אבער ערד־קוגלען! די מים װ&גם אן ק

פוס. א ארײגגעשםעקט דא דאך ד^ט יאפאן
 יא־ איחרע זאל םען אז זאגט, יאפאן און

 ארן אמעריקא. אין ארי׳ינל^זען פאנטשיקעס
 פאסי• אין איגזלען אװעקגעבען איחר ל9י םען

 שטיקעל 9 קויפען װיל זי און אקעאן. פישען
 חײםט דאס און מעקסיקא. אין ערד־קוגעל

n שװיגער: דער בײ דאך rאון נעםען פשוט ן 
o אפהאקען זיך p .קיןפ

 גײמלדעװעם מען, שרײם מען, פילדערם
םעז•

געואחר! געלע די פמרשםעהמ? איחר
 שםײן » אוין״ שטײן א דאך זוזגם חױרסם

 דאזיגער דער פין װעם ער ביז איבערלאזען גים
 פאי נײע קײן אויסשלאגען ניט געשאחר געלער

סירקולײשאן. םיליאן
דאד װעט •ארםײ רעפובליקאנער די און

 ־ - - ־

מ ײ j ר d t i סמפו
if •WUfiHHOשםעלס ״  _r  —,

ר מונד ■ערטעז מ n( אי M f> די וױיק 
איהם כחןננם םען וו«ם •יעםעז מםעחן

ײז לוים זײנ׳מ, ם םבינוו^ ז ד ני ח מ ג  אי
ז ברעננם ןוצם. גרויסעז םאר׳ן םאנם מ

4 a i ■ 4 4 a M t e M ( 4  a  ̂  • g ^ g a a^  ה»ס װעלםנ סיעסע, בעסערע is איהם
 כאפם סוזשעם, אינםערעסאנטעז אן אויך

 םעהר צ*ר^ם ער טוב. אכן אז װי זי ער
ך גים און איהר פאר געלט  נרעסםע די וי
 און רײםנד רו«ס אויםצזםיהרען ױ םיה

מד א אז םרעפב^ אפט ארטיסטישער.  ם
 ליכמד שעהנע א שםעלם מער״םענעדזשער

י אז ערװארםענזײג, נים פיעםע רארישע  ו
 צולחנב בלויז נעלד. ברענגעז איהם וחנם
 שעהגקײס. איהר פאר באנײסטעממ דער

ם לוקסדס »ז& זיך ער קען נאטירליר  ני
 אכער רעדאיןםאר דער פארנינעז. אםט

ראכמן א מעג שונד־ראםאז. דעם ט כ ו ז

g U g.....................................................................

i׳ f י \ מ ױי ע , ר ך חאם דו  _ זי

ו םיח jn סאהלעז ו j fD p m io 
חו טחפ״עאיגצז כאלאגיש ע ײ  .. ז

o וועם n םאל קײז איייי ראכמוז 
מ דרוקעז. ח  דער וחנז אסאל סײ

,.“.סעגסאציאנעל שםארק איז
wײן איז ס איבעחױיגמנ* צרנססע ם

מנד» קריםיק שרייבעז אז מ י ״ ר א  tm נ
סעז וױלדע ע ז וי  (אן שםאגדפוכקם סה אי

ם י י ק כ י ל ו י סגעװארםעמ נ  אןארוי
ד איז װאס את ארביינ^ ר דעד שיי מ לי  היי

ם נזליכם  מד דער אז דצדלןווען. צו ני
חר פארדארבען זאל מאסעז די םון שסאק  ו

ז ״רעז מ דאזינע די אי צי ײ  פיאל פציכס ה
 עקעלהאטד די צז באצדג כדם דרינגענרער

 פארםיהרעדיש! און שרגד״ראםאגעז םע
 םעגאייי זײ פדן טעאםעד־אדווערסײזסזןנםס

מז. כע ג םו ײ צ

כעלזזנית׳םעם נײע
pסערעדאצקי יענטע פץ .

ץ ®ון (אײנדריקע םי אץ בעזוך םי גי סענםעד״) ״יו

טי דאס  הויז א איז סענםער״ ״ױני
 אויסגעהאל־ און בעװאוזנם װערם װ^ס
 אידישע םערציג און עםליכע פון םען

 ליײ דער צו בעלאנגען וועלכע מײדלעך,
 פיט•־ לאקאל ױניאן מאכער װײסם דים

אוךצוואנציג.
 די םיר ה#ט אהין געהן פערבעםעז

 און קאהן, םאניא םים פרײנדליכע ליעבע
 האט שםים, צשם אלעס טהום זי װי אזוי

 במגײם״ ״האל־לאט״ א צוגעז*גט םיר זי
 זעהר האם זי שאםוגגען. נײע םאר טערונג

 גרויסאר־ חנם ^כגעםןולט סיד םאר שעהן
פיחר?ן דלצר%%« n צעגען

̂זרט,  שרײ־ קען איך וױ שעהנער נאך ר
• בען.

 אביסעל םים איך בין אהין געגאנגען
 פערציג און עםליכע הארץ. אומעטינ א

 און עמליכע םערלןוזם האכען מײדלעך
 עםלײ און עםליכצ איז םיסיםען םערציג

רוסס. אײנזאמע םערציג און כע
ד וײנען הײזער געםײנשאםסליכע  ג

 איז דאס בעקוחנסער, און בעסער וױס
 א פאר שםתגכונג די און האםנוגג די דאך

 געווןוהג־ די *בער צוקונפט. כעסערער א
 אויך האט הארץ םענשענס א איז הײט
 ציםערען אײנזאםע די זאגעץ. צו װ$ס
 אי־ביײ רי װאו םרעפען העכסםע די אויף

ױ כםעם זײנען װאהנען, םער־מײדלעך  ו
 אדער םורמע « אין צעלעז אײנזאסע זײ

 זייער זיך שפינס דארם ם*נאסטיר. א א׳ין
 זײער און סדײד זײעד ױגענד־טרוים,

 הײם, דער נאך די בײנקעז דאדם לײד,
ײ לעבען, בעסער א װעגען חלום׳ען זײ  ו

ײ און ליבען  שסילער־ אלץ און האסעז, ז
 צוױ־ ביײבט אלץ אלײן, זיך פאר הײד,
 בעט אײנזאם איהד פון הישענס די שען
ותנד. אומעטיגע רי צװישען און

 די *ט אהינסזסען װעלען װאו —
̂וב — ? טרױמען  און געהלערם, איר ה

 צום צוגעקומען איך בין טראכטענדיג אזוי
אינעוױיגיג. ארײן און *נגעקלוגגען הויז,

 פרױואכד אלםע גרויסע א איז דאס
 פראר ערשטען אױם׳ן םל*ר. םיער םון הויז

 םמר־ צו• צימער גרויסער א זיר געםיגם
 א געסט, אויםצונעהםען און ברענגען

 עס״צימער א נאכדעם, גלייד לעזע־צימער
 םלןורס אויבערשטע די אױף קיך. א און

 עס וראו צימערען סך א פאראן זײנען
מײדלעך. די װןוהנען
 און ליפשיץ סיסעס פרײנדליבע ר*

 ארויפגע־ כייך האבען סיגץ םיס גוטע די
 האב איך צימערעץ. די געוױזען און פיהרט

̂כד צופיעל דארט זעהן צו ערװארט ניט  ק
 געםונען. גיט דאס האב איך און פארם

 בע־ קיץ גיס שפיגלען, גאלדענע קײן ניס
 אויױ קונסכדבילדער מים ראפעז גילטע

 װ<וס טעפיכער וױיכע קײן ניט װענד, וײ
 רי םון קלאנג דעם זיך אין אײן זאפען
 גע• פון קלאנג דעם סאכען װאס און טריס

D װי שעפצענדיג, און ײײך שפדעך ip 
ליעבע. םון םורמלען שםילע

פון ליכטינקײם עגדעגלעגד סײ[
- י -י -___ - a - ■iw ■■ ■■1 1 ■ a ■■■ ■ mwmmm •י.

רעװצלרציע. א םפכען םםש
9 y:nyw גגמרבײם חתוגח* I

 •*סיגסטען אם קען איך גלויב, איך און
 די מיט פזןרענדיגען ן9פעלים חײנטיגען םײן

 אולום״עלינם׳ם פון חעלד רp װאס װערטער,
 □*4עױ וײן פון סזןי *ום פוועק שםעל® םעאזח

הבא־געשיכטע:
גש — ^זעלכסטפ^רשטענדליך  אז — ?ר ̂ז

ך חוןש םשפם ®ויפ׳ן ד אז ארויסגעװיזען, וי י  י
̂לד װי רײן בין  גע־ פון מיך ה*ש מ?ן און ג

̂ 9^ ביז איד ײ*ס y:$ בןןפרײם. פעגגגיס
דp פון איבערחויפם און אויסגעשםמנען

. »
 געשליפמג* אונםער ציכמ עלעקםרישען
 try אויך םיר האס גלעזער קוגסםםאלע

מ געז־םלאםען, פשוםע באגעגענ̂כ  ריי
 נ ציםערעז, זויבערע בעםען, װײסע

 ̂ v* גריגעם » פי׳ם שרײבען צום צעך
 אה קלײדעד די פאד שאםעס וױיסע דעק,
 ארום.די ^דדײפערים״ אגגענעהםע גאנץ

פענסםער.
 אױןי געםאכמ האבען ציםערען צודיי

 צממד איק אײגדדוק. בעזונדערען א כױר
 ציםאד איח אח ״םארסירעריז״, א פון
 דאס גאד* סשײד/ריי«° א פון
 בזנשריי• אנאגדער םאר ittljp JFT1D עיו

בונ^
 איז זעהן צו סך » געווען איז עס

 אױ־ די פערלאזט האב איך צײם. וױינע
צוריק געצאזם זיך איז פלארס בערשםע

a g a a ^ a a  a ^ ^ ^  ^ ^ ^ 4 ^ ■  4 M a a ^ M ^ M ^ a  a a a a  a 4 ^ a g^  דואכם, םען וראו onip אונםערשטען. צדם
.DWff׳r םעז וואו נים

מ » בןקוחזםע. » זויז קיך די  ריי
 m עס־ציםעד Dip אײגפאמן. אן איז

 די אויזי נאר בצישמז עס איינפאך. אויך
D סישםדכער;. װײסע די סישען ip ל*חר 
p אדן אײנפאך אויך את ציסעד n. הציי־ א 

 אבער ביכעד, םיעל try םים שאםע נע
 ציחד רײאזנז וואס די םז»ד בעקותם זעזזד
 m גרעסםמד אח שענסםער דער נען.
 אױך איז עס עםפםאנגסלזױםער. דאס
 כחר געפלאכםענע צוגעקליבען, עדעצ זעהר
 די״ איי* קמסס־ביל^ר פיאגא, א בעל,

if אויבען אוץ פארהאנגע;, שעהנע ווענד, f 
 אמ Dip שםול״, גתיסער וער״ שטעדזם

 איהם אויף און שםול געפלאכםענער א
 וואצ־ לעהטשורער, דער אװעק זיך זעצם

̂וך, אלע יןוסם כער  א םאצ צדײי אפאל ו
 האאםאן צר אנ^רער) אן מ*ל (אלע װאך

לעהטשורס.

H 'ik
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 םען אבענד. זדנםאג א געװען איז עס
̂• לעקםשורער א אויף געװארם האס  ווא
 דער• איז המיעז צו ליעב הןובען אלע כען

 אוחמ נים םײדצעך די םון קיינע איז םאר
 םוםד בײ געווען נאך זײנען עס הויז. םון

 ארזם צוזאםען אלע געסם-םיידלעך, צעהן
הויז. אין םײדלעך זעכציג

 איז Dip ^יז. אײן םײדלעך זעכציג
 איחר און באהן אין פ*הרם איהר וױ

 יאנדשאפד שעהנע פענסטער תרך׳ז זעהם
 אינכמנחד *יז שסעקעוײג איז אלץ םעז,

m איהר יןענם בעשרײבען אבעד סאנס, p 
צופיעל. איז עס וױיצ נים,

 גרזימר אײן וײנען סײדלעך די
̂וטען. בוקעט פארביגער  וװ קיץ נים בי

 אר־ אײנפאכע חלילה, שעגהייכמן גרויסע
 שודארמ יייעבע די מים סייד׳לעך בײטשר
 ה^ם אײנ יעדער אבער אריגעז, אידישע

 אגאנדמר פ;ים יעדעד גלאנץ, אנאנדער
 שפ״יכעצ אנאנדער מדיל יעדע אויסדתק,

 אגחנר אן פיז קלײד א םדאגם יעדע און
נעגײה. אנרער פון איז קאאיד
 סך א וײ אזײ דיגען מײדלעך די

 וײ• אצע פאסיליע. א״ן פון שױזנססער
 אצא אריבעדגעקוכרענע, רופלאנד פח כען

 כאלאגנען םרײד, זעלבען בײם ארבײםען
̂ע ױניאן, זעיבער דער צו T האבצז אי t 

 זיי און נריסיסען פדעבירע בײ אנגעליםען
ע גײט איצם דאס זיך פ^הען י ײ ז  

הײן^
 וואס מים פאראן באכית איו עס

 סך א זיי האסט עס :פ^הען צו
 גוסע האבעז זײ לעבען. דאס גער
 דער און געלעגערס רײגע אדן

 אלץ צו זיך םעגען זײ װאם
 קײ און גאך נים ויי קוקכ קײגעד
ih די jo{* טשעס i  m
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 חבית׳טע בעא א זיך םיחאט םיידעא
אאייז. זיד

 האב איך װאס איהר וױיסט אס1< —
 — טיסיםען! די םון אנגעאימעז *יך

םײדעא. חנ׳עװדיגע א טיר 1צ זיך ותנדם
 א אויס זעהט זי א;. זי pip איך —

ױי י*חר צװאנציג. און צו
ט אאנג ײי —  א נעײען דען איהר זײ

איך. םרעג — ? נארדערהע
 דאס זיםצט — !אאנג גענוג אה, —

יאהר. זיבען גאנצע םיידעא,
p איך ip שםײכעאט זיי און אן זי:
 אויס גוט אזױ איצט איך זעה דאם —

 זײט מאגאט, עטאיכע אעצטע די ®אר
ך  און איך אעז הױז, דער אין װאוין *י
םריהער. אבער מענש. א װי אױש ?אוז

 גע־ א דערצעהאען אז םיר הויבט ױ
 גע־ האט זי װאו םיסיס, א םון שיכםע

 עס װײא ניט, ענדיגט זי אבער וואױנט,
 איז לעקט^ורער דער טומעא, א מערט

געתוםע;.
 אאעמעז באגריסט אע?טשורער דער

 שעהנער הױכער, א איז ער טריעדאיך.

 חנ׳עוד חארציגען, א האט ער ױנגצרםאן.
 שטײכעא, געוױסער דער שםײכעא, דיגען
 אין צוטרויען און איעבשאםט װעהט <ואם

הארץ. םצגשען׳ס *
p p דארו* ער ניט. ער האט צײט סך

ױיז דער װאו באנקעט, א צו זײן נאך  ו
 װאו און בעכערס אין איהם םאר שפיעאט

P אן. אויבען דער איהם פאר װארט עם P 
 ניט, אויך ער האט רײדען צום חשס סך
 םריהער־ א םון ערשעפט און טיעד איז צר

 ער װאס דעבאטען, מיט אעקטשװי ריגען
 געהאאטען צוריח שעה פאר א םיט חאט
 ער שטאדט. םון טייא אנאנדער *ין

 םאר־ א,1שאקעא*שט ברײטעז אין זיך זעצט
 מען ביז װארט און םיגארעט א רױכערט

p זעצע;. זיד וועט p אין אען1שט סך 
ד די פון העאפט א ניטא, זיינען חויז ײ מ

 םאנ־ א איז פאא אױפ׳ז זיד זעצעז
 צו נאר ביאד שעהן א פאזע. טאםםישער

 צו נאך װאאטען עס װען אך, !םאאעז
o n םון אדער דױואנען טערקישע ו*ז%גע 

!פעא די בעחנז
 פנים כמורנער אעחטשװ־ער׳ס דעם

 ביאד. דאס זעהענדיג פרעהאיכער ווערם
 ער טעמא. די אן זאגט איפיציץ םיסיס די

 עס אז טעמא, דער איבער סך א רעדט
 ער און רײדען צו איחר װעגען ניט טױג

ױ טעמא, אנדער אן געםינט  צו אזוי ״ו
איטעראטור׳/ םאר^טעהן צו און אײענען
ײן םיט רעדט ער  איטװי^ען רײנעם ז
 מיט באגאײט װערעז װערטער די -אידי׳ש.

ײן  מי׳יד־ די שמײכעל. םארטרויאיכען ז
 אײן זיך הערען און איהם צו שוקעז אעד

רײד. זײנע צו
 טײא א אבער אייז, אויך זיך הער איך

 מיט פארנומען זיינען געדאנקעז טײנע םח
ײ־ געסט די צװישען :אנדער׳פ עפעס ז

קאיײ אײן און בחורים םינף פאראן נען

 די אאט. דרײצעהן יאהר א אינגעא, נער
 שטיא זיך האאמען אוז שטיא זיצען בחורים

ײ אװענד. גאנצען חןם  גאנץ זיך זעהען ז
 איבעריג װי כמעט זײנען און אן װײניג

םײדאער. עואם גרויסען דצם צװישען
צו ט דאס איז ״  א םאר אנםאנג אן ני

 םון אעבען דעם איז עפאכע נײער גאנץ
ך איך פרעג ״םרױ? דער  יא, אאײן. זי

 צוהרא־ די מיט אױס :עפאכע נײע א
 םענטימענטאאיטעטען, וױיבערשע כענע
 די םיט ?ןמערצען, איעבעס די םיט אוים

 איע- ראמאנטישע די מיט װעהען, איעבע
 םיט און נעכט שאאפאאזע די םיט דער,
 א ײערען צו סו^ פארםײדאיכעז6או דעם
 מא־ םארמאטערטע א און מאן א פוז םרוי

ײ־ אט קינדער. האײגע סך א םון מע  ז
 און געזונטע םײדאער םרויען, נײע נען

ײ ארבײטעז בײמאג מונטערע.  איז און ז
 דער אין םעטיג םען איז צײט םרײע רי

 הערט מען ביכעו/ אײענט מען באװעגוני.
 און טעאטער אין געהט מען אעקציעס,

 מאאצייטען, פרישע און ^פערא, דער אין
 א נאכדעם איז געאעכטער םרעהאיכער

 םענס־ אפענעם אן בײ בעט װײסע ריינע,
 טע־ געזונטען א נ^ך טיעדיגקײט א טער,

 רוהיגער פעסטער א אעבען, טאג טיגעז
̂וף. ט דען באייבט ?ואו שא  אײ־ פאר צײ

 סענטימענטאאי־ פאר און דעניטאפטען
טעט?

— איעבע, הײאיגע״געטאיכע די ״און
ײן װעט װאס ר?" מיט ז ה  מיר מאנט אי

ט!" געדאנק. א קײ ש ארי  שװימט ״נ
 ענטפער. אאס נעדאנק אײכטער א ארויף

ײ פארטײאען איעבע הײאיגע רײנע ״די  ז
 זאר־ איז איז חבר׳שאפט אץ זיך צוױשעז

 װיא און אגדערער, דער פאר אײנע גען
 אאדט אויס, זעדזט מאן א װי זעהן מען
 ער און אעקט״ןורער ׳פעהנעם א אײן מען

איטעראטור״... װעגען אעיןםשורט
 זאכען נאך װעגען און דעם װעגען

 אעיר דער ענדיגט דערװײא איך. טראכט
ז טיטורער  אײז אאדט ער און פארטראג זיי

 װערען מײדאעך די פראגען. שטעאען צו
 הא־ זאא קײנע ניטא צומישט. און רויט
 שרעקעז אאע רײדען, צו מוט דעם בען
 א אײנע קוא. אײגענעם זײער םאר זיך

 אן יא שטעאט מײדעא באאגדע שעחנע
 איז איינע נאך םראגע. אומבאדײטענדע

ט א  אויך םרעגט קאײד סאםעטענעם רוי
 װערט זי רוסיש. שעהנעם א איז עפעס

 זי פראגע. דער נאך רויט נאנצען אין
 רוי• אין און מײדעא, שעהנע ױננע א איז
 פנים אנגעצונדענעם דעם מיט קאײד טען

 איז עס םאךבאום. א װי אויס זי זעהט
 רױיז אבער אויג, פאר׳ן טחיה א טאלןע

 דעם. פון ניט זיך ענטװיקעאט דיסקוסיאז
 מײדאעך אאע פויזע. אוטריהיגע אן

ײ עפכס, פרעסט  םרעגען, עפעס מוזען ז
א  געפ׳י־עיפ״* א װי אעקטשורער דער וױי

 גע״ סאא דאס האט קינד געיאטעז טיטעט,
צױ האט ער פאראדאקסען. סך א זאגט

 צומרײםעאט האפ, דעם אניסעא סישמ
ױ םארםע אנגענוםענע אאמע די  צו אזוי ו

 אח איטעראמור, פאחמטעחן און אעזען
 פארםע. נײע קײז האאר געװיזען ניט
ײ ניט, רעדט אבער נע זיד• שעהםעז ז

 פאר־ די איבער ^אאגט פאוצאונג אוז
 באיי דרײצעהן-יאהריגער דער אעגענוזײט

 אעקטיטורער דער און םראגען ̂שטעאט ער
 די בײ אעבעדינ. איז עס ענטםערט.

ײ און אויגען די באישטיטעז םײדאעך  ז
װארט. יעדען צו צו זיך הערען

גע־ pip א וויעדער איך האב איעט
 װאס בחורים־געסט, םינף די אויף טאן

d פריהער טיר האבען p w :d ' ik באײד״ 
 איך אינטערעםאגט. ניט און איבעריג

ײ האב געדאנק אין און צוגעיטםײכעאט ז
, :נעזאגט

מײ־ צײט, אביםעא נאך דא באי>בט״
 נאך* דא אײך דאר^ מען הערדען. נע
ד די װען צײט, א קוםען ױעט עס אז ײ  ם
 פאר׳ן רײדעז אאײן קענען װעאען עךא

v ניט זיך און פובאיקום w iv\ זײער פאר 
 ניט מעהר אײך מע וועט יקוא אײגענעם

 אײער געהז קענען װעט איהר און דארפען
װעג״... אײגענעם

 גרויסער א זײנען אוםעטום, װי דא,
 גע^ארענע מיט םײדאעך די פון טייא
 אונטערצוגע־ אז מיך הױב איך האר.

 סימן א מסתמא איז האר הורצע די :בען
 צו סוף א צײט. פרײער נײער דער פון
 ׳פאר^?אאםונגען די צו סוף א ?ײטען, די
 שװער מאכט צאפ דיקער אאנגער דער אז

 םרײעז דעם צו ניט אאזט און קאפ דעם
 דער !צאפ מיט׳ן ארוגטער איז געדאנק,

 ־־־ אזױ, אויך טוט כינעזער צױױאיזירטער
פרוי? די טאז גיט דאס זאא װאס פאר

 װאס אאץ וױיא אוגטער, מיך גיב איך
 און הײאיג איז פראגרעס כױט ^מעקט

 געבען צו נאר מיר באײבט איצט יעעהן.
 מײדאעך געיטארענע די צו עצה גוטע א

 גע־ ניט געהען אאע כםעט :פרויען אוז
ײ געעאדען, יא און שארען  די סראמז ז

 הענגט עס אאנג, ניט און קורץ ניט האר
 אזן באהװעם ניט איז עס גאעהאעך, װי

ײן זאא ״פערען, אז שע,ז\. ניט  גע^א־ ז
n סענעו/ די װי אזוי עס סאבט !רען ip 

 מאנס״ א אויף pip א ט1ט קאפ. בײם
 שעה־ א נאר איז עס אויב ׳קאפ ביא׳טעז

 א נאך איז עס אויב «ך, #(און קאפ נער
 מען און רינגען גאאדענע מיט באאנדעד

 ים1א ער ?וקט איעב!..) נאך עס האט
 א װי אזױ האר קורצגעיטארענע די מיט

 פאר איז באעטאעך. נעדיכטע מיט באום
 בראון״ א ״באסט א ניט םאקע װאס

 מעהר געבען 1צ כדי מאז, א װי הערקאט,
 ^עהנעם דעם אױסדרוק און פרייהײט

? האאז
— געשארען!״ זײן זאא ״אז

פאר מאטא די זײן איצט דא־ף דאס
 שערען װיאעז װאס פדױען, און מײדאעד

דאר... זײערע
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 אעצטע די אין עפעס םריהמארגען א
n אין םעג v o. אופט װארעמער דער אין 

 די־ דערצײאען װעאכע װינטעאעף/ מװימען
 םריה־ ?ומענדען דעם ױעגען םארבײגעהער

 דער פון שפרינגען הערצער רו און איננ
 םט1גא װער וױיא אנגענעהמעאערױארטונג,

 ראמאנ״ זײן מיט םריהאינג דעם נאך ניט
 שמע?ענ־ זײן מיט װארעמהײט, םישער
 דעם איעב ניט האט װער ׳טענחײט? דיגער

 בא־ אאע אויף ט)ווער ועאכער1 םריהאינג,
 דאס םאחטענערט און וױדמע האאטענע

 מונטער־ און האםנונג נײער מיט אעבען
? קײם

 םארפינ־ מיר האט עטװאס אבער
 איד םריהמארגען. שענעם דעם סםערט

 ײײ לייז״• ״םיקעט די באאבאכטעט חאב
 םון פארבעסעתנג די םאר סטרײ? א דער

 אא־ דערזעאבער !״אעבענס־ארדטנגען די
! נײ אזױ דאןי |1א ?אםפןי םער

 םתיעךגע־ םון רייהע נאף רײהע
 אנער םארמאטעדטע, באאסע, עםאאטען,

 סריט, ייבען1גא מיט שײנען װאס אױבען,
ײ ױען #זיכער?ײט מיט סאינגען וואם  ז

ײ ארט עס םארטעען.  דאס ניט ז
 זײערע גענגססערס די pD םםרןךשען

syp ײ ברעכען.1צ 1צ  כערא ניט האבען ז
ײ ארעסטירט װאם פאאיס, די פאר  באנ־ ז

ײ םשצס״חײז, p נים חאבען ז p דאם רא1מ 
 זיי, רטײאען1פארא תאכע1 ריכטער, די

ײ אויםהעחננדיג נים ײ זאגאר. ז  האאטען ז
 םאר רא1מ אהן — פ־^עם״אײן זײער אן

 גע־ זײער איז יבען1גא דעם םיט קיינעם,
רעכםיג?ייט.
ײ האבען יגען1א םײנע  נאכגע־ ז

 םײן װעהרענד נג,1נדער1א11בא םים פאאגט
ײ צו יסגעמריען1א האם ״איד : ז

דאד |1א ?לײנע #אײד םיט

 שטאאץ ! קעכיפפערינס גרויסע אזעאכע
 אויסגעהאאטענ־ און געתאד אײער מיט
 טרעטען װעאכע אײןי מיט שסאאץ #קײט
גערעכטיגהײט״. צו חעג דעם אויס

דער־ זיף איף האב װיאענדיג ניט
 און העניפפע פארגאנגענע די אן טאנט

שוידערען. 1צ יבען1אנגער. האב איןי
 מער?־ א האט אינדוסטריע אונזער

 איז זי געשיכטע. אויפרעגענדע וױרדיג
 ברא־ אונזערע פון באוט די מיט געשדיבען

 גע?עמפפט האבעז װעאכע פײטערס, װע
 בעסערען א פון פאמוירקאיכונג די פאר

אעבען״
 האױד דעב מיט געשריבען איז זיי

 ױנגע םיעא אמי פון פאראוסט רײסענדען
 נעװא־ פארברענט זײנען װעאכע אפםער,

 אאטאר דעם יף1א אעבעדיגערהײט רען
אונױיכענהײט. םיז און געאד־דורשט םון

 טאנאט דעם אין צורי? יאהר אכט
 און נדערט1ה זײנען ׳טען25 דעם מערץ,
 ערמארדעט מײדאאף םערציג און זיבען

 די )1ג נאכאעסיגחײט די דורף געװארען
 נעאד־ זײער תרך באפעם, טרײענגעא

מרשט.
אדבײ־ די דארםען טאג דעם אט און

 םת סצענע די געדענקט געדענקען. טער
 געדענקט ביאדינג. ברענעגדיגעז דעם

 געװען זײנען װעאכע מײדאעף, מנגע די
 גע,1מש װי אתמגעאאםען און םארשאאסען
 1אי טירען פארשאאסענע די אן קאאפעגדיג
 װעא־ יענע, געדענ?ט היאף. נאך שרײעגדיג

 תרף רעטען 1צ זיף פתבירם האבען כע
 1צ שסעטערט1צ נאר אום פענסטער, די

p דעם אױח שטיקער אין װערען m.
 אװגאײןען אזעאכע מאכען װעט וזער

 די איז ? נפט1?1צ דער אין נמעגאיד1א
 iv 1צ זיד הערם ?אםםף אײער םון טעג
 שרײעז ?ערפער םארברענטע עמעס11 די,
iv אײך : ̂ •

 איבער f ברידער אח ״שװעםטער
 אױםגעבױט איהר האט ?ערפער נזערע1א

 אײער חיםעז 1צ ם1א ^רגאניזאציאן, אן
אכם זעאבםםױירח^ אײמר זיכעחאיט,

ע צ װ ו ס ע ם ע ו ם ש

ען ^ז  רעד#קםאר דעם צװ
לעזער. די און

 נאף געװען זײנען מיר װען p̂צורי יאהר
 י1אז ואד,1ש אזוי ארגאניזירט, ואף1ש

 די ױי געארבײט מיר חאכען היאםאאז,
 געױא־ געהאאטען זײנען מיר שהאאםען,

 אזוי, מירען, פאר״פאאסענע הינטער רען
 ארײנשמען קענען ניט זאא ?ײנעד אז

 ארבײט. ן1ם צײט דער אין ארוים אדער
 אלס געװארעז באטראכט ניט זײנען מיר

 האט מען ט.1בא און םאײש ן1ם מענשען
 ױאס מאשינען, אאס באטראכט נאר אונז

 זײנען מיר פראפיט. ברײנגען דארפען
 װאא־ מיר װי י1אז געװארען, באהאנדעאט

 געי־ װאס נשמות, ?ײנע געהאט ניט טעז
 אעבען, |1ם שעהנקײטען די נאך אוסטען

 ?ײנע געהאט ניט װאאטען מיר װי אזוי
 שמער״ן, םיהאען קאנען •מאס הערצער,

 מאאטען מיר װי אזוי ;װינשע און איעבע
 ?אנען װאס קערפער, קײנע געהאט ניט

 געװאוינ־ טעגאיכער דער ן1פ מיעד ױערע[
 דער ן1ם מאשק, תישענדער דער פון דױיט

 אכ^ונג־ די פח שאפ, פון געםאנגענשאפט
\ I פארמאז ן1ם אויגען נעבענדע
 פרײז דעם באצאהאט האבען מיר אד.,

 נטערטעניג־1א יסענדעד11נ1א גזער1א 1פי
 באצאהאט ניט האבען םיר אבער ?ײט,
 האבען מיר װײא אומזיסט, פרײז דעם
 איז אײניג?ײט אין אז געאערנט, אײד

רעטוננ. אײער
 מיט פארװערטס געהט טאג דעם אין

 הער־ אײעחן איז האפנונג ן1ם פאקעא דעם
 געחזכטיג?ײט די אין יבען1גא ן1ם צער,

 אײער מאכט פאדעתנגעץ. אײערע םיז
 מא־ אזא זאא מעהר אז גרױס, א*ױ זיענ

/̂ ̂רד  אזא ן1א הונגער־אײחןן אזא סמךם
 רא1מ ניט ״האט זײן. מעגאיף גיט עאמנד
 םאר־ זײן באאד װעט ער שטורם, פאר׳ן

 זיך הערט אויפשײנען. ױעט זון די איבער.
ײ פט.1א דמר איז װינטעאעף די iv 1צ  ז

 דער פריזזאינג. דעם אײך פארשפרעכזא
 איכט. נײעס ברײנגם און ?ופט, פריהאיננ

 איכט, ערװארטעטע אא;ג דאס איז א״ערם
iv pat שעהנ־ זײן נעהערעז זאא אײך 
קײמ׳/

»«tr .עס איז אנפאנגער אן *ואר — יחודי 
 דרו• צו גענוג גום גים דאך אבער געגוג, גום
i p קריגען נים װיל װעלכע גײםונג, « אין עס 

 בא״ די אבײוואס. דךוקש זי אז גאמען, א
 װינפ דער װי װינמער, דעם פון שרײבונג

 איז בויםער, די ביעכם קוימען, אין פײפם
 מא״ זאל דאס אז באקאנט, צו אביסעלע שדין
״ אנם4באר װעניגזיר ניש אײגדרוק. אן כען י  זי
 אי| סעדלער אידיאזען דעם פון לײדען די נען
m עס האט ווער קעלם. אזא r גע*יל- ניט 

 אין דןןס^בילד אויך איז אזוי און דערם?
 גים איז עס פעדלער. ^דימען פון הויז דעם

 די ניט מ#בט עס אבער ^גגעאזריבען, עלעכט
 װידער עס איז דערצו װירקונב נויטיגע

̂ל  קענען מיר נײן, הײם. אלםער דער פון אםן
ל פארעפעכםליכען, גיט עם  אונז איז עם װ״

 אײער בײ בלײבען זאלט איהר אז װיכטיג,
ר דרוקען מיר אז מיינונג,  בעס־ סאמע ד$ס ̂נ

 גאד האבען מיר װאס ק*מפלימענט, א — םע
דערצו. שטרעבען מיר חןןטש פארדיענט, ניט

 אייזדע ?זלע איבעדגעלײעגם — פ~ער. ד.
ד ערקלערען מיר און מענות׳  עול״ ״ניט זי

 געענטפערם, ניט א״ך חאבען מיר ז־יג״
 אז און ז#ך, קיין ניט םאראזטעהט איהר #ז

 איחר װילם. איחר וו$ס ניט ווייסט איהר
 נים אײך צו ענטפערס אונזעדע אין דאם װעט

 אײדבײדע חאבעז מיר פאדקעחרט, געפינען.
 אײד״ פאר׳יטעהעז מיר אז געעגטפערט, מאל
 אײנ• מיר זיינען זאנען געװיסע אין אז און

 הא־• מיר װ^ס ^בער, אייך. מיט פארעשאנען
 דאם עראזטענס, איז, געזאגט, יע אײך בען

 מיר און ׳גוט גענוג גיט שרייבט איהר
 אי־ געדארפט איגגאנצען בריעןו א״ער װאלטען

 צום סיג#5 מאבען צו עס נדי בעראזרייבען,
 עיל^גמ •1‘א יי♦ רואפ עטוואס — דדיקלז

 אזעל־ ניט זאנען די זײנען צװײטענס, גים;
 דיסקו־• מוזען דאס זאל מען אז װינטיגע, נע

 אויף שטעחען איצט צײמוכג. דער אין טירען
 פרא־ װינטיגעיע פיעל םאגעס־ארדנונג דער
 מים פאדנעמען נים זיך קען מען און גען,

 דער םיט װעלען מיר װעלכע קלײניגקײםען,
 ^ויפטעדקזאם״ אונזער שענקען געװים צײט
 מײ־ רײגקאוט ע אז למעל, טענה, די קײם.
 קלאוקםי בײ ארבײטען געחן װיל ער װען ׳קער

ײן פון מיטגליעד גוםער א איז ער כא:מז  ז
 1אי אנשליסען זיך אויפס־נײ מוז ׳לאר,אל

 אײנ־ און קלאוקט״קערס, די פון ל^אל מם
 געךעכםע, א געװיס איז דאלאר, 30 יאהלעז

 If געפיגען דעם אוין״ אויך ר,ען מען חאטש
 אײך חאבען מיר װי ̂בעד, רעכטפערטיגונג,

 װע־ אנדערש זאל ד$ס בדי ;עענשפערטפ אזוין
 קרעפט־ױ• פון סיסטעם גאנצע די מוז רען,

י סיר ודעדען. געענדערט ניאניזם מי
 די גיכער. װאס קומען זאל דאס אז װיג^עז,

צוין עס פארשטעהען װײטזיכטיכע  גום, ׳
̂ך איז מאיאריםעט גרויסע די אבער מ, גן  גי

 ׳װעט אלײן ברױועל א דערצו. דערגאנגעז
 מע״ אנגעפיחרפ מוז דא העלפען. גיט דערצו

 ױני#נס, די פון אגיט^ציע שטארקע א רען
 ג״נפיגען אגיטאציע די אט אזוין װעט דאן און

 דאן און צײםונג. דער אין אפאזפיגלונג איהר
ך בען בריען* אײער אין עמװאם. ̂נ  מיר ̂ה

 אונטער פון ארויס זוכט איהר אז ׳ב#םער?ט
שו׳/ «ן ערד דער אי  ׳®רײבען. צו אבי אט ״
 ^גערעכטיג״ די איז שרײבײרײ מין אזא פאר

געװארען. ניםבאאזאפען װירקליך קײם״
 ר,ען ארםיקעל צוגעאזיקטער דער —ה• ד.

̂חלען מיר אבער װערען, םארעפעגטליכט  נאר צן
 און באאזטעלען׳ מיר װעלכע ארמיקלען, סאר
 סון לעבען א מאכען װאס ערײבער, פון ד*ס

ײ אויב אנדערע, אלע אזרײבערײ.  װילען ז
 אבעי װילקאמען, זײנעז אזרײבען, קענען און

 זא־ זײערע װאס דעם אויסער הןןנאראר, קײן
 מויזעגדע פון װערען געלעזען װעלען כען

ײ דארפען נזענשען, ערװארםען. גיט ז
 װי גאטיץ, א גיכער איז דאס ׳יא — מ. י.

 געדרוקם געקענט אויך װאלט ער ארטיקעל. אן
 בא־ און אינטערעסאנםער זעחר א אלס װערען

 זיכער חאבען מיר װײל ברױועל, לעחרענדער
אן, אונזער אין פיעללמדנים  װאל־ װעלנע ױני

 דברי אזעלכע מים פאסטאקעװעט זיך מען
ײן ער דארף ארםיקעל אן אלס תורה.  פיעל ז

 טאקי :$ןר חלילה, וועדםער, מיט ניט פולער,
פאקטען. נויטיגע די םים

̂ל־ דאס זאך םיאוסע א — הײדער. ה.  שם
םצו מען וױיש דאן װײל עװײגען,  םענ־ די ני

ײ צי ניט, צי אײגפארששאנןןן, זײנען עען  ז
ילםיג ג«ן:ץ איבערחויפט זיינען  דער צו גלזיפ̂ג

 י אזי אבער׳׳׳פוכקם אגגעלעגעגחײם. גאגצער
 און דער־׳ואך צו רײדען נים דאס איז שלעכם

 גאל־ זלך פאסען װעלכע סשלים, גרײנגען צו
ען — איחר «רײבפ — אדעס אין נימ.  זויי

 פא־י״ איהר צוזאמען. שנײדער אלע געװען
 א *עװען צאהל די איז דןןים אז ̂בעי־. ;עסש
ט םען װעלבע באשרענקטע, .גאג״ן  געקעגם, ̂ה

 אין װעחרענך חוגדערטע, אין צעחלען אפשר,
ױ »  די אין גזגצעחלם ?ײ װזנרזגן יוןרק נ

ן, םויזענח^ צעחנדליגע /0ל*קאל די ניו

» דארפען און נים קענען זיעןין. *ו»  W ני
 גע־ קינסטליך ניט ?ײנען ?ײ װערען. ̂אפט

ײ געװארען. «אפען ק ז ײנ  רעזולםאם א ז
 לאקאלס, ד׳ אויב #איז פראגע די לענען. ®ון

ײ װי ןןזוי  םא־ געקענם נים וואלםען זײנען, ז
 עקאנאםיע. םיעל חינזיכטען פיעלע אין נ״ן
 דעם װעגען און ־ייה האנדעלם דעם װעגען »ט

 דענאםירען. געק#נם און באדארפם םען וואלם
 איחר נ#ר פים, עס מום ליידעו/ אבער, איהר

ײ װארום אנדערע, אוין״ זיך בײזערם - ז ױי  מו
ײ װילען ם*ר ׳װעלל ן.גע  פאר־ מאל דאס ז

 װאס איבער גיםא כםעט איז עס :ענםפערען
 אייג־ ניט דען איז װעד װייל, דעבאטירען, צו

 געלם סײװען קען םען אויב זןז סמראזםאנען,
 אמ רעזולטאטען, דיזעלבע ארריסקריגען אךן
 *רװסצואװאר־ װי גלײכער, פיעל אודאי עס
ר, איז םראגע די אוםזיםט? געלם פען  ̂נ

 ניט קען אײ:צו«יארען םארלאנג דער אויב
 ד»ס מניאן. דער פון םעטיגקײט דער *אדען
 דא זײנען עס װערען. באטראבם גוט דארף

 געזיכטס־פונקטען, פאר if נ*ך פראגע דער אין
 װי אזנעל, אזוי באר+הרען װעלען םיר װעלכע

 פרײען מעהר אביסעל האבען נןןר װעלען מיר
ײן, אויך קען צײםונג. דער אין פלןח ז

״ וױיל ניפ, יטרײבען מענשען  זײנען ז
 אזוי ד*ך איז עס און קלאוקס, בײ ביזי צו

 ל#נג אזוי ה״ דאס אזגײדען צו״ גאטירליך
. יןזייגם״ זון די װי

 װירקליד, או:ז ױאונדערט עס — פריד. א
^ן םון מיטכליעד אלס ׳דאס  איהר זאלט ױני
 קאגײענ־ לעצטער דער אויף אז װיסען, ניט

 געחארען אנגענומען איז נאסטאן אין
 זיך זאל םען אז עטימען, םאיןןריםעט if מיט

 אייג־ אלגעםײנע די סאר ארנײמען געהמען
 איז דאס אז און ײאך־ארבייט, פון םיחרוגג

 רעםערעגדום. א דורך דורבגעגאגגען אויך
 פון םיםגליעד * לאנג ניט ערשט איהר ײנט1

 בא־ n שוין איז זאך די ׳אלזא ? מניאן דער
 דעבא־ םיעל איז עס װי’דעם, גאך אלאסענע

 קע־ דערפאר און דעם, װעגען געװארען םירט
דער אין ילאץ קײן געבען גיט איצט םיד נען

 דאם װ*ס דעביןטע, א םאר ״גערעכםיגקײט״
 גאר םראגע די״ אויפעפענען צעםײגם *ואלט

̂ם פון  אוים־• אײעדע אלע זײנען דערצו גיי. ד
 װעלכע װיכטינע, קײן ניט זעחר זעצונגען

 אפתאלםען ניט זאלען און גיט קענען זינער
 נאר דא זײגען עס ב#װעגונג. איצטיגע די

 פון שיין n מים קזאען װעלכע גרינדע, צװײ
 שטיק־ארבײט. םאר װערען אנגעגעבען רעכט

 אר־ שםיק דער וואס ׳איז גרונד ערשטער דער
, בייםעו מ נ י י  דער פרײ. איז ער אז מ

̂ס איז, גרונד צװײםען  אוםנא־ קלײנע א ד
 אוג־ אפשר, װעלען, ארבײמער צןןהל דײטענדע

 פארדיגען ׳װ#ך־ארב>ימ פון סיסטעם דעם טער
ײ װי װעגיגער, דןןלאר א מיט  םאר־ ז

 געװים איז גרונד ערשטער דער איצמ. דינען
 גיט װאס סיסטעם, א וױיל נים, גרונד קײן
 איז םרײחײם פון אילוזיע די אײנעם נ*ר

ױ ערגער, םיעל  איד װעלכער אין סיםםעם, א ו
ן םיהלם נער ײ  דער אונטער *ארשקלאפונג. ז

 רינ- די זעהן צו שװערער איהם איז ערשטער
 אונ״ צוױיםער. דער אונטעי־ ײי לאגע, םיגע
רפ, לײבם ער װערט ערשטער דער םער  אפגע̂נ
 פאישקלאפען. צו איהם איז לייכםער דאס און
 גע־ פאיי נ«ןד ריבטיג איז גרונד צװײטער דעי

 מע:־ װײל מלאכות, נעל שנעלע גאנץ צעהלטע
 אין גלײך כטעם זיינעז דורבשניט אין שען

#ן א אבער איבײטס־פעחיגקײט. זײער  ױני
 פאר אויםנאהסען, די פאר געשאפען נים װערם

 געװעחנליבען דעם םאר נאר שנעלע. זעחי די
 שװאכערען. דעם פאר מעחר נאך און ארבייםער,

̂יל•* װעז דערפאר,  מוזען זאלען ^וײנצעלנע א
 n נ»ור ׳צײט ערשםע די פארלירען עםװאס
 געװינען, דערבײ ז?ל מאי^רימעט גרויסע

̂ש ױניאן די דאדן*  אײנ־ זעהען אומבאדינגט ד
 באחויו־ אונזער אנבאטרעפם װאס פיהרען.

 שטיק־איבײט צו זיך צוריקקעחרען אז םונג,
 וןעם בןןס דער און קענען, אימער ®עז םעוו

 פשוטער א עס איז דאגעזגעז, קעגזפפען נים
זיך^דער גויטיכט ײאך־ארבייט בי^ שכל:

 װאכען־הענט זײנע אז אויפפאסעי אין בןןס
 דאס צײם. אובזזיסט פארבאדערען גימ זאלען

 אונטער געלם. קןןסט װאס ארנײט, אן איז
 קײנע באס דער נימ דארן״ שטיק־ארבײם דער

 מרײבם ארבײמער דער משגיחים. ןוזעלכע
̂סט ד#ס נשמה. די ארויס אלײן זיד  דעם קז
קײנ־ חלילה, מען, װעם דעיפאר ג^יניט. באס

לל־לטל—ד--------
 וינט *ײמע̂ן חײנםיגצ אין זעל&חונתײם #זא
 אינערגע־ אמפל וװדער ח*ם דיילאסאטיע װען

 אײער )2 וועלט. דער׳ איבער ̂םשלח n גוםען
 ער־ איז ער און פולבארעכםיגם, פאדלאנג-איז

 דער סים װעט עס אבער ריכטיג. )3 פילט.
 אויך פארגעסם אויםגלײכען. זיך אלעס ציים
ױי םיר ח^בען אייגער אין אז נים, ̂ל *ו  ם
צװײטער. דער אין װי פליזץ פיעל אזוי

אזו«1 אזוי — סיװיצמאן. אנער, גום. וײם,
 :םװיסט קלײגער־אליװער דער ד*רט ?אגט װי

פארשטעחט? איחר מ$ר". ״סאם
טי  גע־י איז עס אונז, גלויבט — יז.1ה מני

 חעכספד אײער פאלגען צו אומםעגליך װען
 םיט מימפײערען און אײגלאדוגג םרײגדליכע

̂ם גענ. פון זיעג דעם דינער if בײ א״ך  סק
 אוםשטענדע̂ן די אונםער װעלכער, ניערינג,

 געפויערם םארדינט װ>ןס זיע̂ג א װירקליך איז
רענע די װערען. צו  אײך געלעגענחײם םמר̂ל
 צו גוט זעהן אבער מיר װעלען באזונען צו

̂ל. ?»:א:דערש מאכען . ם
 װענדען צו זיך אנשטאט — רן.1יש ה. י.

 דײ װענדען געקענם זיך איחר װאלט אונז, צו
̂ס מען מוז לעזער. די צז רעקט  װעגען דן
 בוייען״ אײער עדיטאריעלם? שרײנען אלעס
 זיך װעט לעזער דער און םארעפענטליכט, װערט
̂ס אז אנשםויסען, שו*ן  חם, י א מען מיינכ דז
רעדאקציע. די ניט

̂ט — ב. ב.  גערעכ־ ״די פאר ניט באחיט, ג
מיגקײט׳/

 גרויסען קײן װעלל, — הערבסט. ה. ס.
 גים. זיך לויגט מאכען צו דעם סון םאראראם

 נארישע גא:ץ אײניגע נאר קענען חעכסטענס
 די אין װערען ארײגגעשלעיט אונערפאחרענע

̂בער איז במװעג^כץ. דאזיגע  געפאחר, די דא ן
 מא־ זאל אײך״ ״חיט געשרײ דער גראדע אז

ײ אז אזרי, ניעיעריג, מעחרערע פיעל כען  ז
̂רט עס מוז עגעס אז גלויבען, קעכען זאלען  פן
ײן, קען איבעריגעגס, זיין.•  װעלען םיר #ז ז

װערטער. ארn 8 זאבען זיים אוגזער פון
— סאן־פראנציסק*. גרינבערג, ה. י•

אזא yt \kw איז פיגלעכד גוטעד ,פם,דעי
 לע־ אלעס מוז ער אז אונזערעה ,אדמײרער״י

 םחותן, שטיקעל « זײנען םיר גאד װאו זען,
ם טו  אויף םובסקרײבען ניט זיך ער ז»ל װןץו

״גערעכמעקײט״? דער
 װעט נומער דעם אין — װאלשאה. איליען

 סקאם װעגען בארינמ וןיזער געפינען איחר
חויז. דעם אין רעסעושאן ניריגג׳ם םי־  ױגי
 m:i$ א״גענארטיג גאנץ וירקליך1 איז װעלכער

 װעלען שיעםער נוםערן די אין ;עשריבען.
 אנ־ גאנץ״װארים אײער פארעפענטליכען םיר

 אויפגאבע דער װעגען ארטיקעל געשריבעגעם
 אז דענצןעז« םיר פרוי. מ#דערנער דער ^ון

 קירצעד אביםעלע נ*ר זיך װעם איהר װען
 אלעס ארריסזאכען װעלען נים און האלטען,

 םיט ןזפט גאר קעגען איו<ר װעט ׳מאל אײן מיט
 פיעל מיט און לעזער די םאר נוצען גרויס

 מיםאדבײטען זעלבסט פ#ר.*יך םאיגעניגען
. _________געײמ^ *געועכטי דער \ י א

 באדען.פון דעם אויף ־-־ העללער. דזש.
 אײנזעחען, גלײד קענען »לע װ*ס מיסםײק, א

 דעבאמע, גאנצע א אן פויקט און איהר געהמם
ײז עס זאל  אײך פעהלען עס װ^ם ׳דעם םחכת ז

? ארגוםענטען בעסערע

 ;רויםע די פאר סטרײקען דאדפען נים מאל
שםינךארבײם. פון פריווילעגיע

̂ר ענטפערען םיר — א. ה.  דעט אויף ג
 חא־ קיזדעספאגדענצען פרמואט יפאר ל*ץ.ס

 װעלען דעם הוץ א צייט. קײן ניט מיר בען
 אונזער איבערלייענען קענען גים םײסטע די

 האגד• אונזער װײל ענטפער, געשריבענעם
בעספהס סאטע פון גים איז שריפט

 גאינים גום, נים — פענסאראסא. א'ל
ב גים• י ו  װאס ם*ל, ^רשטע דאס איז דאס י

 צו םיר רופען זינדיגען, ■רובירט האט איהר
ױ  נןך זיך אײנםאל גענוג! האלט, :«ו *י
ײ א אבער פארצײהליך. איז םאכעו ריש ױ  צו

®W ̂םען א אין ל דרי  מײנט אזעלנעס פאן ̂פ
 געםאכמ. נאריש זיך בלויז מעחר.װי ^יײן

 אײער אבער נים, עס וױיסט איחר אז ®^ליה
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— : פרײנדע װערטהע
 אן וידב*עט1 און םרײנדליך וי1א זײט

 אין נעטשוראאיזײשאן פאר עדיטאריעא
 ״גע־ דער ^ון אויסגאבע קומענדער דער

ו ■M ־ 'רעכטיגקײט״.
 װענן עדיטאריעא אזא אז דענקען כײר
 אינ־ דער פון מיטגאידער די באװעגען

 װאר־ גארמענט אײדיס טערנעשיאנאא
 דיזען סון בירגער װערען צו ױניאן הערס
 יעצםי• אין איז װיכטיג ספעציעא אאנד.

 טױ־ װײא עדיטאריעא, אזא סאפענט גען
 אינטערנעשיא־ דער פון מיטגאידער זענדע

 האבע; און סטרײקס אין יעצט זײנען נאא
 די אמיסנעפען 1צ צײט גענרג פאאגאיך
פײפערס. צמײטע די ן1א ערשטע
 אויפ״ סאכט צײם, דערזעאבער צו

 באטײ־ קאנען זאא פען אום אז מערהזאם,
 איז װאהאען, ?ומענדע די אין זיך איגען

 גיט אפאיקײשאנם די םײאען צו נויטיג
 די ױיא1אפריא,* טען15 דעם ױי שפעטער

 צװײטע די ארױסקריגען םון פראצעדור
 און צײט מאנאטען 4 גערויערט פײפערס

 דרײ זײן דארף ^ען אז זאגט, געזעץ דער
 ם1א אאנד דיזען םרן’ ביתער א דאנאטען

טען.1װא צו רעכט א האבען צו
 איז איעג, אײד נעטשוראאיזײשאן די

 אויםגע־ וחןרט װעאכע ארגאניזאציאן, אן
 בא־ ארבײטער אידישע-ר דער »ן האאטען
 אינט. דער םה געשטיצט װערט ן1א וחנמננ
 ב. גענ. מניאן. ױאי?ערם גארמענט אײדיס

 בעאסטע די Iid ר5אײנ א׳ז שאעדננער
pa איז .דעניש מ גענ. און <יעג דער 

איענ. דער ן1פ טשערםאז דער
 ױעט עדיטאריעא אוא אז ראםענדיג

 ן1ם טמער נע?סטען דעם אין ערשײנען
 מיר פארבא*בען ״גערעכטיגהײט״, דער
גתם, םרײנדאיכען םיט

איע^ אײד 1$ראאיזייש1געטש

ר א ם פ ״ נ ו ם

 נג1באםרײא ני׳ס■1מ םאר באװעגוגנ די
 װאס םאג. 1צ טאג סון זיר םארברײט

 אםע־ ממהר אאץ אן זיף שאיסען מײטער
 באשאם דעם יט1ן״א1א מניאנס רי?אנער

 אאנג ניט איז חאס ?אנװענשאן, דער םון
pm v שי?א״ אין געװארען אפגעהאאטען 

 אײ,1דזש טען4 שמענדען דעם מעט גא,
 םטרײ^ געגעדאא א װערען דער?אערט

 גערעכ־ סאדערען 1צ סראטעםט א אאס
 אג־ די ן1א ביאינגס #ני1ם םאר טיג?ײט

אנגע?אאגטע. דערע
•1ם די אײן חםט pyuv דעם םאר  י

 מאס־ א טיאר? גמיטער סון איעג דעםעגס
 דעם גארדען, ס?װער מעדיסאז אין טינג

 סטײט־ א דא דרוקען םיד ן1א םאי, טען1
גאג״ דער באצוג אין איעג דער iid םענט
אנגעאעגענהײט. צער

* * יי
ען פאראײניגט !שטארק םיר זײנ

 זײנע און מוני דזש. טאמאס װען
 גע־ ארעסטירט זײנען מיט־באשואדיגטע

 יאהר ־ האאב א און צװײ מיט װארען
 אײ־ מען1זאמענגענ1צ זיך האבען צורי?,

 האבען װעאכע םחיען, ן1א מענער ניגע
 אנגעקאאג־ די םון ?ײנער דאס םט1געװא

 פאר־ דעם אין זײן אדיג1ש ניט ?אן טע
ײ האט מען װאס ברעכען  צוגעשריבען, ז

 א ארגאניזירען אנגעפאננען האבען ן1א
 םאא קײן אין איז דאס פארטײדיטנג.

 פרעסע די זאןי. אײכטע קײן געװען ניט
 האט זי — ראכע נאף געתרשט האט

 בא־ די פון אעכענס די געפאדערט גאײף
 האט אטארני דיסטריקט דער שואדיגטע.

 באזוג־ דרײ אין קײסעט די ארםען11צוא
 מיהאשטיײ די ם1א געריכט־הײזער. דערע

 גײ ואס1 זאאען גערעכטיגקײט םדן נער
 גע־ אורטײא. סוים דעם יםפאהאען1א כער
 ;.ומצבאנ נראב ךוי ;עם טאn עדות גען

 א אונטער גענומען מען האט םרײנר
 הא־ מאס די דעגרי״־םארהער. ירד1״ט
p יםגעדריחט1א ניט בען p ,נאר מײטנג 

 פרא־ עהראיכען אן םאר נש1װא 8 בלױז
 גריב־ געטמען ין1ש זיך מען האט ,צעס,

 דעטעק־ לעבען. םריװאט זײער אין לען
 ־8ב 1צ געװען יסען1א זײנען װאס םיװס
 םאר־ pש האבען באאיטטג 8 לוומעז

לעכעז. זײער ־אומעדט
 יױינעם מען האט אנגעהאאגטע די 1צ

צוגעאאזען. יניט
 אדער ביאינגס נאיצאן, ץני׳ם1פ די ניט

 ן1א פיאיען8ם זײערע <יט ארן חײנבערג,
 זײנען זײ געאט; געהאט האבען םרײנד

 גע־ ן1א ארבײטער געװענאיכע געףען אאע
 האנד םון אוגז, פה פעהרסטע די י11 אעבט

פױא. אין
הא־ װעאבע דאאער, פאר עישטע די

 אדיג-1ש8ב די םאר געפאכט פעגאיף בען
 דער פיט באריהרונג אין שפען 1צ טע

 גע־ איז אאיער, 8 דח־ר װעאט, אויםערער
 פענשען, אײנצעאנע פאר 8 םון קופען
 נאך האבען נעאט דאס .געבענדיג ױאס

זיכערקײט. זײער םיט ריזיקירט
 עס האט קאפױ דעם פון אנפאנג אין
 איבער־* זעהר עטאיכע די דאס געשיינט,

 גע־ גרײט זײנען װעאכע פענשען, געבענע
 םאר םרײהײט זײער פיט אםםערן װען־צו

 געװצן, זײגען חני-ואך, 1צ גערעכטיגקײט
נעמען1יםצ1א ם1א צאהא, אין װעניג 1צ

 אטרא״1א די םוץ אי ציע,1רע?אא ®אטיע
 הײא אן, זיד באאזעז װעאכע אען,8די?8י

 רע״ 8 דער?אערט אד8ב ניט װערט עם
מאאוציאן.

 באגריםט אזױ ניט דארף זאך ?ײן
 געמאכט װערט װאס ?ריטי? װי״ װערען

 ארגא״ ױעאכע אירגענד ט.1מ מטען אין
 ?אן װאס ציע1אינסטיט אדער • ציאן8גיז

p קײן פארטראנען מט ^ n p נ״1א דארף 
טערגעהן.
הערען, םארצײהענט ניט סאן עס

 די געצויגען האט איעג דעפענס די דאס
 צמױאיזיר• דער |1ם אױםפער?זאמקײט

 דער ן1ם יכטיג?ײט11 דער iv װעאט טער
 מאס נעםאר די 1צ אויף ן1א סײס מוני
 נאסען אין באהאאטען דעם אװטער איז
iid .שונאים נזערע1א גערעכטיג?ײט 

 םאראנען איז עס •1צ שױן דאס גיבען
 •iip ?אפבינאציעם געװיסע דאס באװײזע

 םינאנסי• און צײטװגען ק^נטרי אפ םען
 גמיסע אין צײםתגען געװיסע רען

 קאמפײן א ארגאניזירען 1צ ם1א שטעדט,
.1םזךמ באפרײאוננ די געגען  םאר• דאס נ'

 ד#ם און קאאנגען פאאשע ש&רײטען
 זײערע נאטיראיך, זײנען, שפוץ ארםען11

ױאםען. נאהענטסטע
ט עס  גרוײ די אחיס איצט זיך װײז

 הא־ ױאס יעניגע די םון ענטױשװנ סע
 ״אם1ע דעם עסען1אײנצושמ געוז^םט בען

 אאנג ניט איז װ$ס ה^נגרעס דער דאס
 שיקא״ אין געװארען איעגערופען ריח1צ

 פאר ?אנװענשאן 8 זײן געזאאט האט נא
 ארבײטער״ לער אין רעקאנסטראקשאן א
 װאס פענש ועאכער1 אירגענד נג.1װעג8ב

 איבעראײע־ און פיה די נעפיען זיך װעט
 קאנװענ־ דער צו מף דעם םארזיכטיג נען

 דער צו רוף דעם אין דאס זעוון, װעט שאן
p איז p ערגציײגא

 האט פען אז אנדײטען, זאא װאס װארט
 אכ״ עפעס מיט פארנעטען געװאאט זיך

?ײס. ני1פ די חה א דעחט
 אײן םאר ?אנױענשאן א תםען 1צ
pynv ײ א םאר געבדױכען עס |1א װי  צ
אונעהראיכ* גרױסע א געװען װאאט טען,

שטע״ א געמפען האט ?אנגרעס דער
 גע• דעם םון אידעע די ברענגען 1צ אונג

 םאר איז, געהעריג װי סטרײ^ נעראא
 ארבײטער־כאװעמננ״ נער8Pטערי8 דער

 גיט האבען ציעס1א*נסטיט אונזערע יב1א
 טןגןג טײאען1אויסצ דעפאתראטיע געטג

 וועים די עס זאא טו גערעכטיגקײט,
ױיסען.
 יזאף אײן איז סטרײ? א חםעז 1צ

 צװײטע א איז סטרײק, א געװינען 1צ
זאף.

 גענעראא• א םון אידעע דער װעגען
 אײגיג. געטען קאנגרעס דער איז סטרײק

 אאגעפײן, ססרײק דעם פאכען 1צ אבער
 דעם םון זין ריכטיגען דעם אין טאקע
 באױז ארויסצורופען גענוג ניט א־ז װארט,

 װניאך אגרעסװוע זײנען װעאכע יענע,
 טאן.*די צו דאס בארײטוױאיג און אײט

 1צ זעאטען געהן װעאכע פאסען, גמיסע
 נאף קײס פװי דער פון האבען םיטינגען,

 פעשמון װיאדע די חוץ א געהלרט, װעניג
ײ װאס צײטונ ־די אין ־געאעזען האבמו ז

5 Ilk _גתיס־יןאייטאצ ,ךס1ם אונטערשטיצט 
f אאנל. גאנצען איבעו׳ן r

x האט צײטונג טעגאיכע גתיסע יעדע 
 אז ם״/1באיק1פ ״וויערטע דאס םארזיכערט

 און הייס״/ קײן.״אײבאר ניט איז דאס
t i װעאכער ארבײטספאן, ״גוטער״׳ 
 די אין אײטזעאיגקײט געםינען 1צ זוכט

 צוגע־ האט .באאעבאס, :זײן םון יגען1א
 * געטאן. און.גארניס אפך״ באפלןעט

 פראגרעכיװער דער אבער, דאך
 באװעגוגג איבײטער דער אין עאעפעגט

 געהאי;• דא,י האבע^ גיאנציסקא, כאן פון
 אין• זיך פאראיעיגעז מרף׳ן ‘זאך, רי פע־,

איעג. דעפענס א
םאאי־ האבען װאם דעאעגאטען די

 אר?ערם11 ״אעטערנעשיאנאא די פירט
ײ אבױאא איעג/ דעפענם  מיט שטעאען ז

 פון שאטיתנגען םארשידענע פאריזיף
 ארבײטעי־םרא־ דער באצמ אין געדאנק

 אײנגע־ אנםאנג גאײף האבען ׳גע
 אמע־ דעם אױםצוא\וע?ען ם1א דאס זעהז,

 אר־ די יפטזעכאיך1ה אין פאאה, רי?אנער
 געװען איז ארבײטערשאפט, גאניזירטע

 ענער״ די״גאנצע ?אנצענטרירען iv טיטיג
 שטעאט װעאכע איײה קײם דער אױף גיע

 פאריטװעמגג גמיםע אזא םאר זיף פיט
 עס דאס גערעכטיגקייטס־געםיהא דעם ן1ם

 אין עאעפענטען איע פאראײניגען קאן
פראטעסט. שטאר?ען א

 אויס־ געהאט האט איעג דעםענס די
טי?, חא? ד«יבשען א שטעהן1צ  סוין אי ?רי

ס ר א ט א ^ו |» עי ס רוי באגױ װאס ג

װען הענד, די . .
ז1בא ,1אםיא  ־ עחשכ ועט1 זאף, אײן פאר י

 דע־ ארבײטער־קאאס D'fitr פאכט די דא;
 גענעראא״ דער און װערען, פאנסטרירט

ײז װעט סטרײק ערפאצג. אן ז
 יזאאײ דער ;id רםואות באבסקע די

 פעדע- דאס און אעגיסאײטשור פארניער
 ניפ םיייײכט װעט זיף ארײנפישען ראאע

העאפען.
זא־ דע;בי דאס דאך, איז פאהט דעי

 געווא• בירט1יספי1א ניט נאף זײנען כען
 אעערצײגען צו שװער ס׳איז און רען
 .דאר̂ן ער דאס מרכשניטס־פענש, דעם

 אאע ביז אנשטרענגונג, ניעסטע ד־• פאכען
וויערען. אויסגענוצט װעאען פיטעא יענע

 די יפון געשרײ דעם אכטענדיג גיט
 אלעפען רופען יאס1 קאנסערױאטיױען,

ײ װאס נאפען א ״באאשעװיק׳/  באגריײ ז
 ניט און איז, דאס ױאס ניט גאר פען

 דעם זײט צװײטעוי דער פון אכטענדיג
 ענטוזיאסטישע היציגע, די פון געשרײ

 ניט, נאר פארשטעהן װעאכע ראדיהאאען,
 פארבעריײ א־בעראעגטע האאטע, א דאס

 מי אטאטען,1רעז בעסערע ברענגט נג1ט
 די. האבען ־— ררא־מעטאדע,1ה הײסע די

 אינדארםידט אאנד אין מניאנס גרעסטע
 צװישען קאנגרעס. דעם ;id שטעאתג די

 פאאגענחנ די זיף געפינען מניאנס דיזע
שי?אגא די : ?ער^רשאפטען גתיסע

 סענ• נױאר? אײבאר, אמ פעדערײשא;
 סזנג״ בח?אין טניא;, פעדערײטעי טראא
 די ן1א ימיאן אײבאר מראא

געװערקשאםט; אידישע מע
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45 ביז 18פון* עלטער דער אין ארײנגענוםען וןערען מעםבערם
יאהר.

טעם• דער װעלכען אויןז םעלז חןר איז באווענוננ ארבײטער די
װערען. געבויט װעט צוקונפט דער פון םעל

םעלזען. די פון אײנער איז ריגנ ארבײטער דער
!אן גלײך זין־ שליסט מעמבער, קײן ניט גאך זייט איהר אױב

:װענדען זיך אױםקינפטע נאך
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 פא־ ױגיאן םיינערם פון סחןזידענט
ארבײטם־ זעקס־שטונדיגען א דערט

םאג.
 פרעזידענט חנד העיז, דזש; םרענק

 אװ װאירקערס מאין *ױגייטעד די םון
ײ ערשםע די ערעםענט האט אמערירןא״,  ז

 די פון "ytyfcfop ״פאאיסי דער פון צונג
 ער אליװעאכער רעדע, א מיט מײנערס

 זאאען סײנערס די דאס געםאדערט, האט
 ארבייםס* זעקס־שטונדיגען א אײנםיהרען

 זײן װאף. א ארבײם טעג םינף סאג,
 איינישטי־ קאטיטע דער םון איז םאר״שאאג

געװארען. אנגענומען מיג
 װיכ־ צוױיטע א געםאכם אויך האט ער
 זאא רעגיערונג די דאס םאדערוננ, טיגע

םײנס. די איבערנעהכיען
 אװ װאירקערס כיאין ױנײטעד די

 און גרעסטע די פון אײנע איז אמעריקא״
 אין אתאניזאציעס ארבײטער שטארקסטע

אאנד.

סםרײקען װעלען ארבײםער מעלעפאן
 ארבײטער טעאעםאן ארגאניזירטע די
 בא־ טאיאריטעט גרויסער א מיט האבען

 דעם איבער םטריײן א רופען צו שאאסען
אאנד. גאנצען

 פאר הױפט־אורזאכען די םון אײנע
 אונצופריע־ די איז באשאוס דאזיגען דעם

 םיז הױםכדדירעקטאר דעם מיט דענדזײט
 איז װעאכער בױראסאן, טעאעםאנען, די

פאסט־טיניסטער. ארעריקאנער דער אויף
איבערגעגו־ האט רעגיערונג די זײט

 פון טעאעגראפען און טעאעםאנען די מען
 הינ־ פיעאע איז ארבײטער די זײנען אאנד,

 ער־ סך א געװארעז באהאנדעאט ־זיכטען
 קאכיםאניעס. פרױואטע די אונטער װי גער

 ױניאן־ םארברענטער א איז בױראסאז
̂פאן די בײ האט ער און םרעסער  ארן טעא

 דאס אװעקגעגופען ארבײטער טעאעגראף
 פארהאנד־ און זיןי ארגאניזירען צו רעכט

 ארגאנײ אן אאט דעדרעגיערונג מיט אען
קערםערשאםט. זירטע

 די םון םארשקעהער א םױרסעא, םר.
 צע־ א אויס רעכענט טעאעםאךארבייטער,

 אין בױראסאנעז. געגען קריװדעס טעא
 בוירא־ האט פוירסעא, זאגט םעאע, אײניגע

 טיט םארהאנדאען צו ענטזאגט זיך סאן
 קאמ־ די כאטיפ ארבײטער, פון קאמיטעס

 הא־ פעאע באטרעפענדע די אין פאניעס
דאגעגען. געהאט גארניט בען

 האט ױניאן דער םון עקזעקוטױוע די
 דער װען טאג, דעם בא^טיטט ניט נאף

ײערעז. גערוםעז זאא סטדי^

קינדער־ארבײט געגען געזעץ נײער א
 איז סםײט װירדדטיניא װעסט אין

 קינדער־ ען5גע געזעץ א נעװארען געםאסט
 דענקען, פא;כע װי איז, װאס ארבײט,
סטע די םון אײגער  געזעצען פראנרעס̂י

 םערצעהן אתטער קינדער םץ, דעם םון
 באויז בא״&עפטיגעז טעגען מען װעט יאהר
קיג־ הויז־ארבײט. בײ און פארמס אויף

 ניט װעאען יאהר זעכצעהן אונםער דער •
סוגעאען. און מײנס איז ארבײטען טארען

 באשעפטיגען טארע^ ניט װעט מען
 װעאען וועאכע אינדוסטריעג אין יןינדעך

 שוא-בעאמ־ דאקטױרים סטײט די םון
 געפעהראיך אאס װערען אנערקענט טע

 טן אדער געזונד דעם פאר
1 ־ ; דער.

װעאען באיצעפטילוינגען קױנע איז

 ארײנגע־ האבען געזעצגעבער אגעציאנעחנ
 דער אעדזמיסאײכדפור. דער אין בראכט

 זאא סטיים דעם אין דאם םאדערט ביא
 ״קאנסטאבואארי/ א װעיץ אײנגעפירט

 באגדע א עס, מײנט איריש פראסט א'ויף
 װעאכע מונדירעז, אין סטרײק־ברעכער

 אויםהאאטען זאא םטי*ט םון פאאק ר^ם
קעפ. אדבײטער םאעטען צו אוי^

װיססאג־ פון מײנונג עםענטאיכע די־
 די אויף אויםגעבראכט שרעהאיף איו סין

 קאפיטאאיסטײ די זאנאר רעאקציאנערען.
w ,נאטיר־ אנשטענדיגערע, די צײטרנגעז 

םארװאר־ ביא דעם זאא מ*ן פאדערן איך,
םןגז•

נעדענקען, מען דארױ וױםקאנסין,
 סאציאאיסטישע די װאו סטײט א איז

 באזונדעד איז באװעגונג ארבײטער
 ער־ דאס איז ב^רגער װיקטאר שטארלן.

 פון אײנע םיאװאקי; םון געװארען װײאט
סטײט. יענעם אין שטעךט װיכטיגסםע די

 הויבע; ״אריםטאקראטען״ ארנזערע
ארגאניזירען. צו אן זיך

 אר־ ״אריסטאקראטישע״ אוגזערע
 קרא־ װײסע אין אוין־שקאאםען די בײטער,

 םארשםעהן צו אן ?ענטיג הויבען גענם,
 א^'ין זײ פאר שעויאיד און אעכעראיר װי
 א צ\ געהעיען צו זיך שע^גן צו איז עס

:״• ױניאן.
 האבען בײשפיעא, צום נויארס, אין
 אםגעהאא־ אינזשענירען הוגדערט עטאיכע

ײ װאו מיטינג, א טען  באשפרא־ האבען ז
 זיף ארגאניזירעז װעגען פראגע די כען
 איג־ זײערע גאשיצעז צו ױניאז א איז

̂ “טערעסען
 בא- א אן געהט סטײט טעיןסעס אין

 בעאמטע רעגירוננס. די צװישען װעגונג
 זיף אנצושאיסען און זיף ארגאניזירען צו
 אר־ ארגאניזירטער אאגעמײנער דער אן

—אאנד. םון בײטערשאפט u u —-
 דאס אונטערגראבען שטונדען לאנגע

ארבײטער. םון געזונד
 האט דעםארטםענט״ ״אײבאר דער

 אר־ די וועגען בעריכט א פארעםענטאיכט
 אינדיאנא אין םון־םזיױעז כײטם־שטונדען

 אינ־ גאנץ א איז באריכט דער סטײט.
 וױסענ־ גענויער נאף־א טערעסאנטער.

 באוױזען איז אויסםארשונג שאפטאיכער
 אונטערגרא״ שטונדען אאנגע אז געװארען

 מין א װי וױרקען און געזונד דאס בען
 באצו: אין גאר ניט ריכטיג איז דאס סם.

 באשעסטײ ״געסעהראיכע״ גענאנטע די צו
ארבײט. סארט יעדער װעגען נאר גוננעז,
ארבייט״, םעקטארי געוױעאיכער בײא
 ניטא איז עס ״װאו באריכט, דער זאגט
 ״באשעםטײ םון געםאהר ספעציעאע קײן

 אאײן מיעריױיט איז ־ נונגס־קראנקהײט/ ,
 דעם םאר געפאהרען נרעסטע די םון אײנע
עם װארום ארבײ^ער, די םון ;געזונד

 םאלידא־ לערנען זײ כײ זיך טעג מען
ריטעם.

 שיןז םריװאטע די געגען סטרײה דער
#האכד די אן. אלץ גאד געתט קאםפאניעס

 מנזאנט אטמעלםעז האט
 אימער ?ײנען רעס*ז3אימ* ״מײמנ ײ'

 שי«י־אײגענטײ פרמואטע די םיט געווען
n yo רעגי״ דעד צו םארתננען האב איך 
 מען װי וחגלמג, אין שיםעז, צעהן רונג
! האם חגגירונג די םארזיכערט, מיט האט

דאןלער, יעדער געמיטיגט♦ שטארק עמד^ און אײלגע^ימז׳ט זיצעך פאניעם
̂ועל די םאר הרינען וועל איר װאה 1 ----------- שיםען

f rK נד1נ אלגעםײנעם צמ» אװעקגעבעז*  םאדערונגען, די גאכצןגעבען זיד, זאגעז
װי און אדמיי וועלכע  דעפארם־ ניי
נאכגעגעבען. שוין האבען מענטס
 אר־ די םון װײניגער נים באסעס, די
אײניג־ םון מאכט די פארשטעהן בײטער,

. סטרײה דעם באהעםפםען צו
 אער־ ארבײטער אונזערע זיף זאלען ־
שונאים. זײערע םון נען

ל א אנ ש ע רנ ע ם ל אינ א אנ ש סיי ױ ד ם ע ענ ט ם אר פ ע ד

 צװײ מיט װ*ך די אן פאנגען מיר
א^עקסאנדער דר. : קורסען נײע

 ױניװערזיטי קאלאמביא םון דענװײזער
 אעקטשורס, דרײ םון סעריע א נעבען װעט

 אין אבענד םרײטאג דיזען אגהויבענדיג
 ,635 רום םקיל, הײ אוירוױנג װאשינגטאן

: פ$אגט װי
; נאציאנאאיזם : אעיזטשור ערשטע

צוקונםט. זײן און געלר דאס קװעלען, זיינע
אינטערנאציא־ : אעקטשור צװײטע

ן ; נא^יזם  יעצ־ זײנע און• געשיכטע ױי
אױםגאבען. טיגע

אינדיװי־ דער : אעקמשור דריטע
ײ־ און אויםגאבען רעכטע, זײנע ; דױם  ז

נײגונגען. נע
 נױמאן דר. םון ^עקטשורס סעריע די
 םון אינטערפרעטײשאן םאציאאע איבער

 יצויט און געענדיגט זיך האבען איטעראטור
 מעםבערס אונזעדע םון פאר^אנג דעט
 א םיט װײטער אנגעהן נױםאן דר. װעט
 םרן ״טיםען איבער אעקטשורס, סעריע נײע

 ~py* דיזע אידפאל^זמוט^ א■;3יואאמ«רי
 יערעןו^אנערשטאג נעגפנען ווערען טשורס
פיצאץ. זעאבען דעם איז אבענד

 אוהר 3 אום נאכמימאג זונטאג יעדען
ס די געװעהנאיך װי אן נעהט א  פאב־ אין £

 גענוג ניט ד«אבען מיר און ספיקינג, ליס
 זאאט איהר אז צוצורעדען, אײר װערטער

 איז שולץ גוםכ!אװ האאס. דעם צו קוםען
 רום אין איז קלאס די און ̂עד»רעך. דער
119.

 זאגען צו׳ דא נויטיג םיאײכט איז עס
 אונזע־ כאחענען צו אום װערטער פאר א

 טעטיג־ ספעציע^ער א םיט רע־מעםבערס
 אונ־ ^עצטענס האבען מיר װעלכע יױיט,

^.סטרײסס. באצוג אין טערגמנוטמן
 סטרײקס? ט^ז׳^וט *ו םיר האבעז װאס

 װען ׳האאס:םטרײ(} די אין פיעא. זעחר
 פון צוזאמען זיך קומען סטרײקערס די

 איצע די ביז װארטען און םיקעטען דעם
 אראנושײ גןןהן, צו קומעז פיסעטען װאס
 אונטערהאלטונגעז, םארשידענע מיר רען
 דענסעם, אעהטשורם, חאנצערטען, : װי

ג ז. א. םאריצעזונגען,  אויך האבען מיר ו
 פיהטשורס מואװינג גוטע עטיציכע נעגעבען

 קא־ װעאכע בילדער, אויםגעװעהלטע גוט
 גרוי־ אין װערען געזעהן זעאטען זעהר נע$
הויכע זעהר םאר נאר און טעאטערע סע

 נעזונד״ נעהאט האבען םיר פרײזען.
 דעקיצא״ גוטע אויך און לעקטשורם הײטס

װ. ?. א. שפילערם, זינגערס, מאטארס,
אונ־ םאר אעהטשורם 30 װי מעהר

 ג*|>ונדהײטסי איבער סטרײקערס זערע
 אויך אזן געװארען, געגעבען זײנען םראגען
 אינטערעסאנ־ איבער לעקטשורם אנדערע

 האםונע, םאריזער די װי טעמעם טע
 בייצדונג םיז נוצען די ױניאניזם, טרײד

 האט דאס װ. ז. א. ארבײםער, דעם םיר
 דעם אויםצוהאלטען געהאאםעז םך * זעהר
סטרײהמרם. אונזערע סון מוט

 דא איר וױא געאעגענהײט דיזער בייי
 די 62 לאקאיצ םון נאםען איז כאדאנהעז
 םיט־ האמז װע^כע פרײנדע, פאלגענדע
סערע דר. : ארבײט דער אין געהאאםעז

 ב. דר. סםיט, נעיצי מרס. גרינבערג, ה.
 םינגער״ םר. גאאדמנמ, רובין מר. ליבער,

 מרם. טעספעא, אײבאר םון םינח מר. הוד,
 העניאן, יאזעםיז דר. סאהאז, םאאאםאן

 מ. םר. םליז, גוירלעי יורעסאז, רוכ *דר\
•טרײבד. 1ח1אנד? באך וןא םאןעדג

געװעהנ־ װי סעגטערם, ױניטי די איז
 װי ארבײט רעגעאמעסיגע די אן געהם ליך,

 די נומערען. םריהעריגע אין אנאנסידט
 פון װאך די פארםאכט זײז װעאען סקואם
פסח.

 דורכ־ װערט נאכםיטאג שבת דיזעז •
 אין פראגראם פראכטםאלער א געםיהרט
 און עװ. אינטערוועיל ,54 סהויצ םאבאיה
 האבען םענטער דיזען איז סט♦ פרימאן

 םואװינג אינטערעסאנםע װאך יעדע מיר
 קאנצער־ און אעקםשורם און פיקטשורס

 אבענד שבת יעדען םיר מאכען אויך טען.
 אוךםיר מוזעאוםס, די צו שיאצירגענגע

 ספע־ םון הונסט־אעהמשורם דארט האבען
̂ע  די ערסיצעחגן .װעיצכע ארטיםטען, ציע

 אונזערע פאר פײנטיננס די און סהולפטור
* * * _מ^םכערס.

אראנ־ מיר װעלען ארום װאך א אין
 או״ םוזעאום דעם שםאצירען ז^ירעז

 ןײ־ װאם די אלע היסטארי. נעטשוראיצ
 איינשרײ• זיך זאלעז אינטערעסירט, נען

 םסװער, ױניאז 31 אםים, אין אדער בעז,
סענטעי. ױגיטי אין אדער ,1002 רום

ליבערטי, ם.
ארגאנײזער. עדױקײשיאנאיצ

 ןיןנע
 טא ט

א דעז

ך ״ וו  m>p * wr i
קינ״ פון זאוןאל  

װעאעז יגו׳נגעז ;
ארביי טארעז ניט הינדער

טאג. א שטונדען אכם
װי טעהר

 ״קא־ אײנפיהרען דױל םסײט א נאך
 און םקךיקס ברעכען ןװ זאקען״

קעמ םמרײקערם
 זיף סטײטןןזומעאט חיסיןאנסין אין

רע־ די װאס ביא, א װעגען שטארין איצט
•  I —

 כעאעװיא, פיז קאונ&יא אייבאר סענטראא
 טריידם מעטאצ »רטםנ־וט6 די איליכאי

 דים״ רער עמפ׳שץר, גױ םון האונםיא,
jv “מ. ״ױ. םון 24 טריקט i און םישינען 

 מע־ די אז באװײמ, דאם אנדערע. נאך
 דעם צו בי»<«־יט טריט ט*דע,ןון,«ך.ן

 דעם סטרײה נענעראי ,דעם :tv *יעא,
%ײ, &ען4  צויטטי־ די נצװאןצצן האט רז׳

 די פון סייא״ או< ;רענס וער םון מ^ג
טרײר־ױניאניסםע;. ןנרפארענע
 דער ראם דענקם, איטיצער אויב

 םײנען װעם דדטואײ טען4 דעם סטרײס
 ז׳עמאנסםראציע, ^םונרינע 24 א באויז

 דער מיינט חאפ ארנעםעז.6דאםי ער זאא
 ארס ענר, אז צו ביז קאוי א פון אנפאגנ

 אוגנערעכםינקייט, נענען ■ראטעםט א
 םקעבען ניט קיינער ז*א .1776 וױ פוגהט

.nטא גגעם

שדענסם , >׳. ע די ג ד ענ לג א ען פ מצ עז ג
ר • ן מי ע ט מ כ ט י נ א ק א ב ו י ן צ ע כ א ו ם ע צ ל ר א ע פ , ױ ר ע כ א ם מ א ן ד ם פו ע ן ד ע ט ל, ו רי פ  א

1 9 1 ן ,9 ע ל ע י װ ע ד ד נ ע ג ל א ע ם צ ע עז ץ ג י ץ ז ט א ם א ר ן ק ן או ע ל ע ן װ ע ר ע װ : ט ע ד נ ע װ ע ג נ ש א ח  א
ם ע נ ײ א ן ע ד ע הז י ע א ט ה א נ ם ױ I• י ;א

ם נ ע ט ש ר , א — ע ר ע ב ט ע ס מ א ו ט ו ע ג װ די ל ן שו ײ ר ז ה ע ן מ 2 םו 6 , ס ו די י ן ע כ א ם װ ע ו  ו
ש טי א מ א ט י ן או ע פ א ל ש ע ג ם י ן או ע ר ע ן װ ר םו ע . ד ן א י נ ן ױ ײ ס ק ו ט די ע ן װ ם פו ה ן אי ה ע ט מ י  נ

ן ע מ ו נ ע ־ ג . ן ע ר ע ר י װ ט ע ע ו װ ע ז ו ן מ ײ ר ם א ל ר א ע ײ ר נ ע ב מ ע ן מ ן או ע ל ה א צ ע ע ב ל • םו ־ ײנ  א
ס ט רי ד ט ל ע ן ג ע מ א ז ט צו ו ע מ ל . א ן ע ד ל : :4־ ו. י שו

ט ע װ ר ע ב מ ע מ ר ע ד ע י - ם נ ע ט ײ װ  מיטיננען רענעלע די אטענדען דארםען צ
 פאי־ מעמבעריװעט א װאס מאנאט יעדען םאר מאנאט. א מאל איין אמװענינסטענס

̂. דאלאר א באצאהלען מוזען ער <ועט םעהלען, • ,ין <•<׳ , שטרא

ו ע פ ער, ױ ב א ס י ם ס ■■!־ !נעדענ
 פאר־ און םטריט דילענםי 79 אין אבענד דאנערשטאג יעדען מיטינגען רענעלע ײ

 אז אנציעען, װעט וואס ביכעל, אײער אויה םטעמפ מיפױננ א קריגען צו געםטיניט
 דאלאד א באצאהלען מוזען איהר װעט זאנםט מיטינג, דעם אטענדעד האט אי־הר אז

י ' ׳ י • .5שטראן .

ר ע פ ער ױ אכ אן ם ני 17 לאסאל ױ
יז ' ° !’ניו ״ סונ״־ג ייעגען םיםיע °י חור X. וועם עו ,י I  n r o ^ f

•Jfl י ־

:m, .״

ער ט ג ארבײ נ ױ
ארבײטער איױשער גרעסטער און דער-מעכםיגםטער איז

c ארדען m װעלט. דער'

 ה»ט װאס ארדען, אידישער אײנציגער דער איז רינג ארבײטער דער
םעםבערם. קאנםאםפטיװ זײנע פאר םאניטארױם אײגענעם אן

 געזעל־ א אוין־ נאר ארדען, אן כלויז ניט איז ריננ ארבײטער דער
באװעגוגג. ארבײטער דער אין צענטער דאפטליכער

 — קאמפ^ עקאנאמישען אײער אץ אײך שטיצט ױניאן ױ
 מעמ־ זײגע צו םרײנד א איז רינג ארבײטער דער

םױיד. אץ און נױט אין בערס

או בי װ יו סי א ער פ א א סי ס סײע א ס

פזן 35 לאסאל י
%

ט ע ן װ ע ם ױ ק ר ע ן ם ע ז ע ד ױ ח א י

ס אלע צו ער פון מעמכער אן ד ני ױ

 םױיז. האלסייל דעם אריבער עטוואס פרײז.איז די

פױהער. װאס ארדערס אײערע בעשטעלט

ן; א י נ װ ױ פי א ער פ א א םי ס סײע א  ס

ע 228 ם ײ װ ױ צ נ חן עו

!אױפמערקזאפ מײקערם,
דער דאם װיםען אײך לאזען מיר

און ־ ם ט אפי
 םטריט טע2 א. 35 און םטריט, טע2 א. 40 פון געטופט האט

.1919 טארטש, טען21 דעם בילדינגא טעאטער (אין
אױםנענו־ דארט קאמפלײנטס אלע װעלען דײט דעם םון

 ביזנעס שאפ אנדע־ע אלע און געצאהלט, דױכ װערען. מען
װערען. םארהאנדעלט

גרוס. מיט

י ט ו אינ ש רו דז א א ס נ ס סלאו אן מאכער־ ני .ױ

גרעםטער דער צו קוםם ראן

!קונסט

טער פיפעלס טעא

פארשםעלונג גאלא
די םון אויםזיכט דער אוגטער 4

90 לאקאל ױניאן, דרעסמײקערס קאסטאם , K 1
מארטש ונטען דעם אבענד, מאנטאג

 קעסלער ד. הערר ארטיםט באציעכטער מאםעז נעניאלער רער
« ם«ל מאדאם ארטיםטין נרויםע די און לאכעל. װינ

ם*ל ערשטע; צום װעאען נעזעל׳שאםט, קינםטלער נאנצער דער מיט צוזאטען
א־ן אויםטרעטען םיזאן דיזען

אקאםטא אוריאל
אטרעקיטאנס. װײטערע אונזערע ־װאטשט

 טעאטער, םון אםיס באפס איז באיװמען צו פרײזען פא«ולערע צו טיקעטם
 בר^רװײ. איםט 175 ױניאן, רער םון ^םים אין און בויערי 201

.• טיהעט. א םיט אייך גאז^רגמ

איבער רעזארםעס

ר ה א ט י ק נ י ר ן ט ױ  ױ ש
ט ל ע א װ בי ט א ל א ע, ק ע ה  ׳ .ט

ן ל או י ױ ו ר ע ט ד א ן ה ע  מ
ך א ז נ י ט ב צ ע ן י ײ ־ ק ע  • ב

ע ר ע ט ס י נ . ; ע ע ה ־ ט ם ױ . א
ן . ע נ פו ע ז — נ ױ ל •I ײ א ב :  ־

ט ר א ע ס ע ה ז ט א אי ס ד א  װ
ט ה ע ט ם ש א ו טו . ע , ר ע כ ײ  ר

ת א ס א ד ן ו — א

שני ט א ט מ װי אי צ ש ס
ח ם פ ל ר ש כ

 ; • ;.׳ געזונדםטע און כעםםע די
̂ף םהעע . . םאגען• פיד

; נומעד אין ̂ןוטט ט׳צאי. ,צװיעטאנמג;
 .600 נוםער און 300 נוםער ,240
 .טהע, ,^לאטביא םון ווערהױז הויפט

 טזזע^ לילי <והײם משאי, צװיעטאם׳פני
סאהא לילי און.ווהייט קאםע קאלאסביא

5«i ז װי אןדי ט ש ױ ס ס
r.iidi. ז_

$ 4 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
ד ה ע ס ,װי מ ס אג ^, 1 מ ר א ט י אז פ ע ד

ט י י ט ר ס נ א )פ
ר ע כ י ד — ז נ ע ל ע ט ש נ ע ד ע י ר פ ו צ װ י ט א װ ר ע ס נ א ק

ר . ע ג מ ע ו מ װ ןפ לן נ ר א ג י נ רי לי ז ק ד • ת

י ר א ט ױ א פ ע ן ר י םו ד ד ע ט ײ נ ^ ױ מ ײ ט ט ם ײ ט ן ס ײ או ט ח םי ױ א ן נ ת א  י
ר ע ײ ט פ נ ע מ ט ר א פ ע ן ד ד או ע ט י ױ ם ױ ט ײ ט ל ס ע ט ס א ג פ נ ױ ױ י ם ם ד נ א פ

THE STATE BANK
ק ר א ט ר ש ע ד ^ ױ ן ו ע לז ע ן ם ר םו א ט ל א ר ב גי

םמ, עםםעקם 1 סס םט״ גרענד 374
ט 7 ס ע 2 װ ע6 . ט ט ױ ט ױ ם ק נ ר א 1 י 4 0 ע 0 ט פ נ ױ פי נ ע װ ע

5 ע8 ט , ו ט ױ ט אן ם ני ו ־ ן י ר או ע ט ם ע ש מ ס ע ו ם ו ו ד ע װ  ע
ץ 7 ל ק ו ר ם ב ע ש ט נ ע ר :ב
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ם א ר װ ע ד ע ר י ע ב מ ע ן מ  פו
ל א ה א ל , 2 3 « ח א ז ד ע ס ז װי  או

ן ע ק נ ע ד ע ן ג ע ג ן ה מז ו ל נ א ר  ק
. ם י פ ע נ ע ב

םעא־ קראנק וחנרס איהר ווען .1
 איסט 231 אפיס, אין גלײך זיך דממ
 ריבםײ אייער אן גים סםרימ. נמ14
 רמו תם און פאאר דעם אדרעס, ג*ן

 וואײנס איוזר אויב װאוינם. *יד.ר
 ױע־ בײ נאכוען יעם אן גיס בארד, *ין
וואוינט. איהר םקן

 בוך ײניאז אײער גאײך סיקט .2
 דורך אדער יעטאנדעז םיט אםיס איז

אעטער. רעדישיססרירטעז א
 א איז זיר נעפינט איהר ווען .3

 פון נאכיעז דעם אז גיט יןאספימאא
 ארויס קומט איהר רוען האספיטאא.

 דעד פון אפיס אין גאייך Tז םעאדעם
װניאן.
 דעס פון זיך רעבעגט צייט די .4
 גע־ אפיזױעא זיך האם איהר װאס םאנ

 איבערגעגעמגן און אפיס אין םאאדעז
בוך. ױגיאן אייער
J5 כרוז בענעפים יזריגען צו אום 

 בײ ווערען עקואםינירט קראגקער דער
דאיזמאר. ױניאן דעם

 אנדערע פון אטעסםען הײנע .6
 אא• פון סערםיםײזײםס דאקטױרים,

 פאזי־ וועאען פאראײנעז אדער דזשען
וועחנן. אנעריןענט נייטט םיװ

 נײשם אינעז ורעאכע הראנקע .7
 ררערעז עקזאכױנירט דארםעז בעמ איז
 זיך דארפען און אפיס, דאיזטאר׳ס אין

 אפיס אין װאך אין טאא 3 םעאדעז
ױגיאן. ®יז

 בא־ באױז זײנען בענעםים צו .8
אײנמד האמן וועאכע די !ןמןכטיגט

 םןד אײן פאר אםוױנצעסממז **אט
 גזד דך ה*ם זי אדער ער באפאר נאט

foיןראניו. ואדען
 ריקשטעגדיג זײט איהר ווען .9

 פאר־ איהר ווערט פאנאטען, 3 *יבער
גומ״שםעהעגד. נישט פאר רעכענם
 מננעםים װאך ער״שטע די .10
םע;10 אויפ׳ן געצאהאט ווערט

j 7 רעגואעד וואבען איבריגע ךײ n r 
םעג.

מענעדדשער. װמנדער, ה.

אר ס פ ר מ ז
 װ. ז. א. טאסס״מיטיגגס מ^נווענישאגס, |

בעריכטעמ. ווערם
 םוא• פאבאי̂י גאםאדי [איבערזעצונגען.

 פיסעאגרא־ אדרעסינג, םיגראסינג,
ג ז. א. פאבאיק־סטענאגראםי פינג,  ו

ר ע ד י י ב
ן א ש נ ע װ נ א ג ה נ ױ נ ר א פ ע ד

32 U n ion  Sq. New  Y o rk , N. Y .
S tuyvcsan t 19G3— 5296— 837 
B. S. Au. 12646 —  3-29-19'ir-

A. DELBON
?זערס. שארפם און פיקסם

9 4־0 8 ע6 4 , ט װ נ ע װ  ע
ל ר א י װ י 4נ

iiy״pd20 |gc ון* po30 .סטריס

סראפטאר פרעם ס
*רינםינג א*־םו־דיים

4 4 ל 7 ר ױ , פ ם ױ ם ס

ו י » נ ת ר # . י

2186 *רם׳שארד סעל.
ן ע צ ט ־ י ל8ה ש ל

*דיים םארקם םמ. 12
v זעחר im תפס- מיסימ בעקוועהסע און

לי א ־ ט ק רי ם ן ס א י נ . ױ ז ױ ה
«נ. שײפער, & םױרםעלםויב

סהאםס
 ה^ררעסיאנדינג־ א ̂ונגזךפריבען האט

ווענעז פורס
עדעםעגם םענשליכער דער

עקאנאםיק̂ג
 עקזאםי־ און מוכאםעדכתתסם־בוך 3|

ראצאר. 5 פאר נ״שאגס
 סאזױאציז̂נ אין קורמן אנדערע 5

 אצדדמתאן כיי ײ. J א. חיסםאריע
 אניעדע. ייח היאקיױם סאררים (י̂ז

:«ו שריינט
RAND SCHOOL 

7 East 16th St, Nw York

PUCE1HEAM
 םטריט. נמ14 את •ציים אוירװיננ

 .1361 םמיױועםאנט טעאעשאן,
 דירעהטאר. שװ«רץ, ם^רריס

ך!6 ןז עוו ײאך! םע6. מ
!ערםאאנ נדעםטער

 םאט. זונאג און שבת אװענם, פרײםאנ
 םעי״ן, טען30 און םען29 אווענט, אדן

םויוםעם צ־םערארײשער נרויסער דער
n םדן e ן ײ ב ש ר הי
וױנקעל״ .פארװארפען ־ו; פארפאטער

ם ע ד
ם ׳ ד ע י ם ר ש ע ס כ ע ס

 שװארץ. םארריס פון אױפגעפיהרט
 אין זיך באטייאיגעז קיגסםאזנר פאאנענדע
 :מייסטערווערק דיעזען דייע

 לוז־וױג אדלער, סילי שדדארין, םאריש
אץ  גאלד• יחיאל ראזענאל, באריס ׳ז

 בערםהא און םענענהאלץ א. סמיםה,
גערסםען.

ט א נ ע עז ד ר פ א ס די פ ע נ טי א מ
 אונזערע פאר איבערראשוגג עקסםרא

 באזוכער ײאטינעע
 םאטינעע זדנםאג און שבת דעם

 קױפען בײם ׳פרוי אדער םאן יזןדער רועם
 םד די פרעזענט, א באקוםען םיקעט, ױק

איעד באריהמטען דעם פון זיה
ל ע ד ײ ל מ ע ד ײ ל מ ע ד ײ מ

איעב.) דיך האב (איך
 אונ״ איז זיננם שװארץ םאררים וואס

̂עסזג סדלןסעס תד  שכדד׳ס דעם פ
מעכםער.

 אםרײל םען3 א־וענם, דאגערשםאג
 הונסכדםאר״שטעאוננ. נרױסע עקסטרא

עמאײשער גרעסטער (דער װײלד אסקאר

 קײסטאער און דירעקט^י אונזער אכבוד
 אויפנעםיהרט װערם שװאר״ן, םארוײס ה.

:וױילד אפקאר םון ווערח בעסםע דאס

ר ע ר ד ע ל א ע ד ן אי א מ
 פאר באחאגטםאכונג וױכטינע עיזסםרא

 ארבײטער און סאסי'עםים יתיאנם, אאע
 דעם ביז שפיאען םיר ברעגםשעס, רינג

 אפען זײנען ביכער אונזערע םאי. סעז18
טיקעטס. איז בענעםיטס פאר

•2612 ארטשארד טעאעםאז
!סח*ק נומערען 18 - י םוקםעס גרעסםער !װאך םע6

 האט וועאכעם איעדעלע״, אצםע ״דאם בעוואונדערט האבען בעזוכער 75,000
.רוסשינסק איז טהאםאשעװםהי םוץ אפעחגטען אאע אימגרםראםעז

ג א ט ײ ד ד, פ ג ע ב ת א כ ן ש ג או א ט נ ו ע ז נ טי א ן מ ד׳ או נ ע ב  א
ם ע 2 ד ן9 ע ן ט 3 או ן0 ע , ט ש ט ר א מ

J טהאמאשעװםהי, בארים ה׳ i .4י 'ה העםםיז? in ו i n י«';,״ nו
אוז ״'י-^מא»ימשם̂*5{א11«י חגי״1ײי זלעא צוקערםא!. ה׳ נאלד, ה׳ נרינבערנ,

י י םיר אננאזשירט אויך האבען מיר — װייםמאן. בעםי י בעי ײ
•דאואקשאן. נייער אומער אין גוסמא;, ה׳ זיננער, םען

ליעדעלע אלםע ואס
AN OLD FASHIONED MELODY

מהאםאשעוזםקי׳ ב. םון םראיצאג א מיט אר«טען 3 אין אםערעסזנ
 זאי־צ פרץ געײאי־עז ו^קאראציאנעז טהאםאיעעװםלוי, העררי פון אויסגע^םאםעט

רא-ידוס. יל. פון געבויט טינעריס ר^וכשםײן, י. סון ארענדזשמענט מאן,
 רומשינסקי. י. פון ארקעסטער סימםאני עקסטרא אן מיס מוזיק נומזגרען 1»

• דאוד דען פראדױסער, בראדװײ בעריהמטען דעם פון אראנזשירט טענץ

 טענצע 2 גחגסםע די װאונדער־פר^ד^יןשאז דיזער םיר אנגאזשירט ה$בעז מיר
קא״ און סאלאמאנ^ש הערר באאעט: קאזאאח׳ס פון

!גײעם איבערראשענדע
 בעסי טאד. לןינסטאעוײז בעריהסטע גרויסע די אז באקאנט מאכען מיר

̂גאנצעז אזיך און פסח שפיעאען צו אן פאנגט טהאמאשעװפקי,  דעם
שעהנגאלד. ה. מים צוזאםעז מאי, מאנאט

ױא :חאכיעדײ נייער גאנץ א איז - איעבעך. מעגער ו

 אונזער פאר פארשםעאונג עקסטרא אן — אפריל טען30 אבענד, מיטרואך
גאלדבעת. לואיס הערר םענעדדשער, דזשענעראא

י ו ױ װ ט א ר ע י ו מ מ ״ ן א י ג  מ
טי ע ײ ס א ס

̂איואא  ױניאן װ. ג. א. א. 35 י

אױסשלײפליך פערקױפם

ס ײ לי װ  םהעע לי
א טכי א אל  סהעע ס

שני ס א ם ע װ אי צ ש ם
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H a r ry  G o tti, Bus iness  M gr.
 .סאבליק םון שטאריןער איז געפיהלען״ ,עדעלע פיעסע נ״ע נעביא׳ם מאהם

.פון געוױםען״, ״רײנע םון א־ננמרעסאנטער אפיניאן״,
ױגענד.״ ״פערלױרענע

או טע3 !םוקםעס נרעסטער ן װאך סצע • יי

ג א ם ײ ר , פ ד נ ע ב ת א ב ן ש ג או א ט נ ו ע ז נ טי א ן מ , או ד נ ע ב  א
ם ע 2 ד ן9 ו א . ז ע ען ט ט צ , ס ש ט ר א מ

 ^וװת, מאד. ראטהשטײן, עציאם ה׳ גאצדשמייז, דזשעני מים נעביא, מאיום ה.
נאאדשטײז, יאהאב ה׳ םאכיאיצאף, ה. םערקויף, מאד. סינהאף, םים

1אי האצעגדער ה׳ און בצ״כער ה׳ םערקויח, ה׳

ע ל ע ד ן ע ע ל ה י פ ע ג
 פון ליריהם זײקין.) נ. פון (םוזשעט געביצ סאהם םון אקטען 4 אין צײםבי׳לד

פערלמוטער. און ארנאצד םון מױזי? גא^עטײן, דזשעני

מצות! כאשטעלט
ט ל ע ט ש ע ײ ב ר ב ע ײ ר א ע ס א ר ס ג נ ע ט ײ צ א ב

םאנישעװיטשיעם
מצות

וזעלט חזד אץ בןןםטע די
>;

■£*&&&& ::m  JJLiriJ►!

ם פי 2 א 3 ע 8 ט ר ע , ם ױ נ ע װ ןע א פ ע ל ע סי ט ר ע מ ע ד 1 ג 0 6 3

ם ען צו או כ ע ם א נ ײ ה ענ ענ ל ע ־ ױ נ ױי ע פ  א
מ םארס ל ע ם עס װ ם ס הו ר אוי ע װ מןן צו ש  סונ

ן ס אי ן אפי ען אי ם או םי ען צו װ ל ה א עצ ע כ ר ע  זיי

מ׳ ד ל ען שו אנ ען ח ם א ל ש א כ ר ען צו םי כ א  רעם ה

ם פי ען א פ לזן א אג א ם נ ז זו י או נ ר נ ע , ו י ז מ כי  כ
ר 2 ה אנ. אז ס םי כ א נ

ם ען מי כ לי ר ע ד ױ ס, כ ת נ

װ טי סו ע סז ד ע ר א א i לאסאל פון כ

, פ. ר ע ל ט א ר ק ע ש ז ד ע נ ע , מ. מ ג ר ע ב ל א ן װ א מ ר ע ש ט

j d . ש , ח ר ע נ נ . ױ ר ע ט ע ר ק ע ם

%
ט ס י הי

־ מ ע װ ק ע ב

כ י !,יpל ט י
י ט ד ס א  ק

ז ץ אי י ל  — ק

ר ע ־ ד ײ נ ע נ ר ע  ם

. י ס י ח ג ־ ן ע ג

 זאצ ותצכע םריים א גוצען דארף — נצעוער טראנט װאס אײנער יעדער
כערװעזיטעט. אדער שםער«עז םעראורזאכען ניט זאצ און נאז, זײן פאםעז

 םערטײדען צו געװארען געשאםען איז ,גײזעצ־רעםט״ כעקער׳ם ל. כ. דר.
.שווערינסייטען. אצע די

. ר פ ד ע נ ר א . נ ר ל ע ס ע ב
215 East Broadway 100 Lenox Avenue

t709 Pitkin Ave., Brooklyn 895 Prospect Ave., Bronx
אױגעףסםעציאהיסטען. בעסטע די כײ עקזאממירם װערען אױגען

ס מ די ש לײ ט ענ ר ס נ ם, סלאו ר ע ש ל פיני ^ א 9 ל
ם א ז ק ר ע מ פ י ו 1 א

א־; ווערען גענעבען װעט האנמרם אוז צעקטשור א

״ ס ט ר ע דו ר א ם ל ״ ל א 1 ׳ה 7 ט 5 ס . אי י ױ ו ר א ר ב

ת כ ד, ש קנ ב ען29 דעם א ש, פ ם אר 1919 ם
ו ע מ ר ע ד ל « . ק נ ע ד א ל װ

איבער רעדען וועט ׳

ע די כ א פנ ױ ער פון א ד ד ײ ר ן ט א ני ו נ י נ גו ע װ ע נ

ער אין ר ד ע ג פי צ ע פ־ י צײ
 אא־ םח צידערשאפט דער אונטער ארקעםסער, מענראצין ריננ ארבייטער דער

 ״ דעק• און םארצעזומען מיטװירקען. וועצען 615 כרענםש פארעצע,
ר. א. 565 בר. ביהנע, םאצקס איד^ער םרײע דער םון צאםאציאנעז

 אדלער), (י. קאװנער .3 םון װערען נענעבען ײעצעז פארצעזוננען הופאריםטישע
יענםע.״ און ״פינע םון שרײבןר בעריהםטער דער

ל א נ א ש ײ ק ו י ד ע, ע ט םי א ל ק א ס א ן ,9 ל ע ם א ת ט צ  מי

ר ע ל ד א ר ע נ ע ש ל ח א נ א ש ײ ק װ ד ע, ע ט מי א ל. א. ק
. ג. . װ י

הפסח לחג כשרה םצה
ה ר מו ת ש ע ש ה מ נ חי ט

אינ מארנארעםעןטרגלױת ז. מ. ה״ג והרב קלײן דר. ה״ג הרב השנחח חחת * w חאראוױםץ געכרידער נ״
HOROWITZ BROS. & MARGARETTEN, Inc.
OFFICE AND BAKERY, 369-379 EAST 4TH STREET.

N ea r Ave. D. Te l. O rcha rd  4014 N ew  Y o rk
ײ סאםסאםער אונזערע בעטען מיר  קײנע אײנרעדעז לאזען ניט ויר זאאעז ז
 באנדעל יעדען אױוי אדרעס און נאםען פולען אונוער םארזיכטיג לעזט בלאםס,

רעהל. סצה ארן סצדז

םצה לאנואוס רםאיר
ר ש ת כ לי כ ת ת ב ו ר ש כ לו ה פי ן א י ־ ח ה ט ן ל ן מ רי ד ה מ ר ה ש כ ה  ב

ב ר ע׳ ה ם ר׳ ד לו ן ש נ ח ל ה, א פ ב י ג ר ״ ה ד ט ה ב ד
דער סון א־דען אצע צו אויד װי צייט קאונטרי אצע צו און דיעצערם מצה

1 װעצט נאנצ״ר
 אונזערע מענציך וױ ׳שנעצ אזוי אדדעחןן צו םציכט אײער ניט םארנאכצעםינט

יאהר״ 50״ יאהרען ױבצ א בייס׳׳הע -שוין נאװאוסט זײנען װאם מצות
ר ע, די םי ט ס ע ע, ב ט ס נ ײ ע פ ט ם ד נ י ז ע ן ג ע או ד ש ה כ צ ץ מ  א

ר:__________________________ ע ז ד נ ל ע װ
 צו־ אײך קענען זאאען מיר כדי בעצײטענס ארדערם אײער/ג שיהט בעטען מיר

דעאיװערי די וױיל פרײנדליכקײט, מעהרער מיט שטעלען *י'*מבסגרען
tn r אמבעסםען. נים אויר יאהר הײנטיגען

M E Y E R  LO N D O N , 494-6-8 G rand  at., N. Y ., Te l. 3793 O rchard

װ י א ו ס

ם ע ט ז ד ע ן ב ם או ר ע נ ע ב
בר. ם. ם. און םאםײעטים ױניאנם, פאר

ארבײט. ױניאן סטריקטלי
יארק נױ םטרים. קלינטאן 134

ע ז י ג ד נ ו ט ײ צ
 ענכ״ און י*ידי״ײ?ו אגדערע פיעלע אויך ווי

 ״ זשורנארןןן און ביכער צײטונגען, לישע
די אין געדרוקט װערען

ט ײ ד ױ ט ־ פ ג א נ י ט נ ױ ם
יארק נין םם. קאנעל 195

*רענקליז. M25 סעלע*,ן

 .1 לאקאל יאז,ױנ ײפארסאפער קלאוק
מיטיננ גענעראל םפעשעל א

ען ש29 שבת^ דיז ח, ס ע אג,או ו מ ט טי כ א רנ ן ח ער אי ט ה הו א װ םם. m ױני ױ m א ענ װ ע

ס ע ען צו :צװ ט אכ סר א ט דעם כ ענ מ ױ עו אנ כ ל ע ם װ ע ס װ לײנ ע רג א עז פ ר ע אגו די צו וו  מ
ס. ןו שוו & ה ע פ

 םאנוםעהטשורערם די וױיל פאדערוגגען, אונזערע דעמאנםמרירען צו נעלענענהייט לעצטע די איז יעצט :כרידער
 ענדעדי קענען ניט פאדערוננען די מען װעט תאנםערענץ דער נאר האנפערענץ. א צו נעװארען אײנגעלאדען זײנען
 לעבענם־םראגען.װעועםאיז אײערע באשםדעכט און מיטינג, וױכטינען העכםט זײעזען צו מאן אײן וד אלע אלזא <*טט

* .קארד. ױניאן אײער מי־ט ברײגגט צײט. דא נאך
.1 צאהאצ &וז *פיס איז און ב^ארר דזשאינם םון אםים איז באסוםען צו איז סאררם די תארדם. הפבצן סען דארוי מיטיננ צום■ ארײנצוקוגמן

װ די םי מו סז ד ע ר א א סאל כ \ ל»
דזש. ע טשערמאן. װאלבערנ, מ.

,V \ .י1ז'' י יי י ' & 1• *•, V■ ■ ״



ט ם לי נ ע ר ה י r« ע ט ד ר ע ד נ  הו

ט נ ע צ א ר ן פ א י נ ק װ או ל  ק

. ר ע פ ע ש

•ךאא זי מיט ווזזענטירם איהם יוניאן
באוםימ. בוימם טינעז

 ריןך נאנץ » פאתעקוםזןן איז דערבײ
איהם האם באוסען די סצענע: רענחג

 די פרוי, יאהרינע 60 «אטע אן דעראאננט
 די־ אאק>»א. דעם פון מיםגאיעד עאטסטע

 ט#נ, 1אײ קיין האט פרוי נריידנרויע זע
 ניט אננענאננען״ איז סטרײס דער זײם

ײן צו פארפעהאט  איין פיהעט דער איז ז
 זי װאם פרײד, פון נע׳טיינט האט זי און
 נעבען צו נעװארען אויםגעקציבען איז

 האט םצענע דיעזע באומען. די שאר׳ן
באנײםטערוננ. פיעא ארויםנערופען

 אײנער געװען אײ מיטיננ דער קורץ,
 האבען ארבײטער די עעהנסטע. די פון

 זײער פוז באדײטוננ פואע די נעפיהאט
ײ און זיענ גרויסען  גאנץ זיך האבען ז

נעהאאטען. נרויטםוטע
איז, סטרייק דעם פון רעזואטאט דער

׳טטאר־ פיעא נעװארען איז ױניאן די דאס

ג נ טי ן מי ער אי פ אן הו ני ם ױ ײ י9 כ

ן פ פו רי ם ו װ ס נ םרײ ס

רעפארטער סטעף א פון
 #ל. ױניװערםיםי 88 סם״נבערג, ם.

 סם. טע16 װ. 47 קא., קלאוק מײדעליםי
 סט. טע16 װ. 4 ®ישער, דו«.

 סם. םע15 װ. 28 סאן, און ש#םץ מ.
.30 זלאםקין, און פויער ו  ס?ז. םע15 \
 סם. טע13 א. 66 לעםסער, םאקס
 בראאדװײ. 823 בערנשטיין, דז«.

 סט. םע12 א. 12 עלי*ן, לואיס
 סט. םע12 א. 8 קאסםענבי, און אזניידערםאן

 סם. םע12 א. 4C מישמאז, און פריד
 סם. םע11 א. 58 דאן, און קאהעז

 סם. םע11 א. 58 שעלאװסקי,
 סט. םע9 א. 67 ק*., קל*וק ם. ר. .8

 סם. טע9 א. 65 ס*ן, און גאלדבערג א.
 סט. גרין 156 בר*ס., געשיגד

 םם. גרין 51 ד,א״ קלאדק איגל
 עסם. ם11 א. 57 פרידםאן, און אײזעגבערג

 סם. װאוםטער 133 דאמשיפסקי, און קאסס
 סם. םע25 װ. 146 קלאסנער, און קאחען

̂זענפעלד  סט. מע129 װ. 115 ס*ן, און רן
 בראדוױי. 1372 בעהם, און ראמםאן ריסמא

 סט. םע23 װ. 53 קא., קאום רים2סו
םט. טע32 א. 39 ,8קנא און גלאזער

 נ&־ א גאר אבער באגײםםערוננ. גרוים
 באקומען האט אװאציע גרױסע זונדערס

ױניאן. רער פון מענעדזשער דער שאר, ס.
 ברױ םיטינג, פון טשערמאן דער װען

 איהם אנגעפאגגעז נאר האט דײוױס, דער
 אאע זימעז רעתער, אאס םארצושטעאעז

 פון אויםגעשטאנען םטרײלןער אנװעזענדע
 ענטוזיאסטיש איהם און סאעצער זײערע

באגריסט.
 אדא־ קײן געהאאטען ניט האט ̂®אר
 צונעגאננעז גאײך ער.איז רעדע, טארייטע

 םון פונקטען די ערקאערט און פונקט צום
 נאכ״ איז װעאכער אגריסענט, נײעם דעם
 די געװארען. אנגענופיעז אײנשטימיג דעם

 זיײ אנריטענט דעם ־פון פונקטען הויפט
:נען

ארבײטס־װאן. ־*טטוגדיגע44 א .1
 10 פון ישכירות איז העכערונג א .2

ארבײטער. יטטיק און װאך פאר פראצענט
^אפ. ױניאן א .3
 קאנט־ פון רעדדטיסטרירונג די .4

 ארבײט די רעגואירען דאס און ראקסארס
יעעפער. אויטסײד די אין

 װערט ױניאן־שאם םון פונקט דעם אין
 ארבײטער קײן דאס געזאגט, אויםדריקאיך

 אן אי; ארבײטען ארויפקומען ניט קאן
פון קארד װאירחינג א אהן יטאם אסס׳ן

 װאיר־ גודם װהײט די םון סטרײק דער
 געסעטעאט איז ,62 אאקאא ױגיאז ^ערם

 אר־ די םאר זיעג גרויסען א מיט נעװארען
 םונקט געענדיגט זיך האט און גײסער

 אנגעםאנגען. זיך האט ער װי ^ןעהן *זױ
 א םיט אנגעםאנגען זיך האט סטריײן דער

 זעהר ^עהנעם, א אויף צוריק װאכען םיער
 קופער אין מאסמיטינג ענמוזיאםטיעען

 ענ־ ״טעהנעם, אזא אויױ םונקט און ױניאז
 גע־ זיך ער האט מיטינג טוזיאםטי^עז

 טאקי פריה, דער אין יפבת אעצטעץ ענדעט
האא. זעאבען דעם אין

 דעם םרײטאג, צורייז, טאג א מיט נאך
 דער יטאר, ס. ברודער איז םעױז, טען21

מיט צוזאמען ױניאן, דער םון מענעדזיטער

 ’ עװ. םעדיס*ן 99 םילטערשםײן,װא«ײזימ א צי איט ײ<*אן.
 עװ. זיבעטע 161 פעליקסבראה און קגיקער
 סט. םע26 װ. 162 סטיין,

 עװ. זיבעטע 161 גלאזער,
סט. טע11 א. 63 קא., מאדערן'סקוירט

דיסטריקט. בראגזװיאער פוז שעפער
עװ. בלײק 377 מיגקאװ, אזן בארענשםײן

רונין באראן ד.  ביאס.), (
י איסט 1596 רק ני  עװ. ̂י

אוז8ע טיין' ו 274 גאלדאזםײן, *  עװ. ארט8ני
 ל•8 מארקס םט. 1610 םאס., און ®ײגעגבוים
 עװ. מארקס סט. 1610 מאם., און פײגעגבוים

 עװ. ליבערטי 152 סאן, און קלעםסקי
 עװ. אלאבאםא 309 סםײן,
 עװ. טחאמ^רד 67 קערין,

עװ. בלײק 375 לצײין, איז בעהמאן

 ױ־ אץ גוטיעטעהענד זײן מען מוז קארד
 אייט יוגיאן באויז אז מײנט, דאס און 1ניא

 יטע־ יענע אין ארבײטען ארויפגעהן קאנען
פער.
 לואנטיאיר די װעגען פוניןט דעם אין ׳

 מאגױ א ווען דאס געזאגט, װערט טארס
̂ורער  צו ארבײט ארױםשײןעז װעט שעקט

 יןאגטדאקטאר, רעדזיטיסטרירטען ניט א
 אסס׳ן זײן און םארברעכען א ער באגעהט

עס באיטטראפען. דערפאר איהם װעט

 פארשטעהט װעלכע קאהן, מ. פאניא
 די צו װארט ריכםיגע ד#ם זאגען צו

מײדלאך. סטרײקענדע

 אי־ ניט האר א איז עס ?עפאר. װי קער
 האט ױניאן די דאס זאגען, צו בערטריבעז

 מיטגאיעדער־ די פארדאפעצט װי מעהר
ארבײטער אאע װאס דעם חוץ א יטאפט.

יטאר סעמױעא
 װ^יר ווחײטגודס דעד פון ,עדזשער
.62 ^קאל ױני^ן קערס

 אינסערגעיטאנעא, אוגזער םון בעאמטע די
 דער מיט םאר׳טטענדניס א צו נעקוםען

 םאד, דעם פון אסס׳ז מאנוםעסט^ורערס
א געװארען אױסגעארבײט איז עס און

 עװ. טהאםפ^יד 366 לעװין, און עדעלמאן
 ל•8 טאיקס סט. 1610 בארקאן, ראבקיךאון

 סט. אסבאין 110 זאלער,
 עװ. טהאטפארד 300 ערט,8אל

 ■ל. םארקס סם. 1610 הי׳יםאז,
 סם. װאטקין 181 ׳ליפ*יםץ
 פ< סארקס סט. 1610 נר#ס., רובינסאן

 עװ. ראק^װײ 767 װיגעו/
 עװ. גלענמאר 18 בראס., פיםערמאן

 םם. בערגען 2060 קינערםאן,
 עװ. סטאין 388 פלוטזמאן,

 טהאטפארר 78 גאלדבערג, און ראביגאװיטש
 נארקװ״. איסםערן 1418 בר#ס״ גןןרדןה

 עװ. פיטקין 1623 שגײדער,
 עװ. קריסטאפער 59 הערבםט,
 סם. װאטקין 3 רײפעל,
 . ער8קריסטא 317 שולפדן,

 קרים^פע 109 קאהאן, און סילװערשטײן
 םט. ̂סבןןרן 116 קאלמאנאװיטש,

 עװ. טהאטפארד 183 אסםיאללי,
 סם. אועל8 285 ק#., קלאוק קװאליטי
עװ. ראק#װיי 767 קוק, און סעלםצער

 צוױי נעקסטע די פאר אגרימענט נייער
 טאסמיטינג כיעמבער דעם אויױ יאהר.
 איז ױניאן קופער אין םריה דער אין שבח
 געװא־ פארמד׳עזען נײעריאגרימענס רער
 כייטגאיעדער די סטריײןער, די פאר רען
 אײנ^טימיג איז ער און אאלואא, דעם םון

געװארען. *מעגוםען
גע־ איז ױניאן קופער אין םיטינג דער

 ענטוזיאסטײטער, און הארציגער אזא װעז
 אי־ און זעאטעז, גאנ״ז זעהט מען װאס

 ארבײטעי אידײטע בײ נאך בערהויפט
 זײנען רוב דאס סטרייק. א םון ענדע בײם

 די ;טוםעאדיגע גאנץ מיטינגעז אזעאכע
 מען װי עםעס זיך באנעהמען סטרײקער

 אנ־ אײנבעטען זײ בײ דארפען דך װאאט
סעטאמענט. דעם צונעהסען

 דער געװען ניט אבער דאס 4אי דא
 זעהר געװען זײנעז סטרײקער די םאא.

גאנץ געפיהאט זיך האבען  באגײסטערט
 ארויסגעױײ דאס האבען און ױם״טוב׳דיג

 רעד־ אאע געאעגענהײט. יעדער בײ זען
 אויםגענומען זײנען מיטינג דעם אױף גער

 אםאאדיסמענ־ שטורמי^ע מיט נעװארען
 אנגע־ זײנעז װידער, רעדנער, די טען.

 ^םימונג גוטער דער פון געװארען מטעקט
 און האא אין ארומגעםראגען זיך האט וואס

 מם־טוב־ אזוי פונלןט נערעדט האבען זײ
 רעדען געםיהאט. וזאט מאסע די װי דיג

 ײײ גענ. נעװארען.םון געהאאטעז וײנען
 אאפארסא, אאםרעד םײגענבוים, מ. *יאם
 קאהן, מ. פאניא מ^ם װאאינסס/ אסיפ

 ברודער שאר. ס. און באראןי סעחרעטער
 פיקעט דער פוץ טשערמאן דער דיױױס,

 פון ט^ערמאן דער געוועז איז קאסיטע,
סיטיננ. דעם

 רעדנער אאע האבע) נעזאגט, ׳טוין װי
 אאע אויפנאהםע. װארימע א גאמוםען

מים געווארען אױפגענומען עדל<1

ם ל א ק א ל ן ׳ ר פו ע ע ד נ ר ע ט נ  אי

i .ל א נ א ם ש א קז ר ע ט ם ױ י !א

ן ארם8רע א געהמם ו א ו  דעו םיט אפמאך ספעציעאען א דורךקאטעדס פון ,עדזשער
 חד עדױקײשיאנאא אונזער קאן רענירוננ,

 וועאכען,אא״ םײ םארזארגען פארטמענט
 טיט ^סראך, וועאכער סײ איז איז ?אא

 אי־ לעקטשורס סעהרערע מיט צי אײנע
 דײ םרױמן. םאר היגיענע סאציאלע בער

 פרויען. םאר נאר זײנעז לעיןכדטורם זע
 ניפ״צאוד גאר אונז ברויכען יצאקאאס די

 םיט פארזארגען זײ יועלען םיר צען.
 װילען װעלכע לאקאלס, די פרײ. אלעס

 שיהע; זאלען אעלוטשזרס, דיזע האבען
 צום מעגליך װי גיך אזוי קאםיםעס זײערע

 ױניאז 31 ךעפארטמענם,י עדױקװישאנאל
פלאר. טער10 סקוועך,

 ױגיאז איצט זײנען שעפער אסס׳ן די אין
 *ײר• &ט םח׳ם צײט אין מען האט לײט,

 אינרעי^נדעגט גייע סך א ארגאגיזירט
 ניט געװען פריהער זײנען װעלכע שעפער,

 א נאר האט ױניאן די אזז ארגאנידרט
װאעט;עטאז. םײנעם

 נאטען אין ׳דא מיר וױאען ^אוס צום
װהײט דער פון

 אר־ ארױסשײןען דאס געז^וגט, אױך װערט
 קא־ מען װעט שעפער אויטםײד איז בײט

 אר- די אויט פראפארציאנעא, באויז נען
 אינ־ דעם אין זיך געפינט עס װאס בייט,
^טאפ. סײד

געװא־ אנגענומען איז אגרימענט דער
 אפל^דיסטענ־ שטירמישע אונטער רען

טען.
 געװארען ״אונטערבראכעז״ איז שאר

 מיטנאיעד א םון רעדע זייז םון מיטען אין
 דער;יד טון באארד עקזעקרטיװ דעם םון

ךער פון נאקמן אין חאם וועאכער #ניאן

יא־ ױנ״$ן מאכער ודס
 דאקטאד דאנל, א אויסדריקען ,62 קאא

 װאס מיה די פאר מאסקאוױםש, הענרי
 צוזאמענצוברעננען גענומע! דך האס ער
צדדינ^ שטרײטענדע צוױי די

 םיר • װיאען, ״םיר
 גערעכם * זײן ־םוזען
 ווע־ צו די, צו אםיאו

 אוגז זיך גאוסט עס םען
 אונגערעכם״. זײז צו

וױאסאן. װאודראו

ער ל ע צי פי אן א רנ ן א ר פו ע ל ו א אנ ש ע רנ ע ם ס אינ ע ט לײדי ענ ם ר א ס נ ר ע הן אי אן װ ני ו S׳י
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 איצט םוזען אסס׳ז באסעס װײסט די
 זין ריכטיגען דעם פארשטעהן און פיהלען

 אנצו־ לײכט איז עס װערטעל:י דעם םון
 שװער, איז עס אבער קאמפױ, א פאנגען

ענדיגען. צו איהם שװער זעהר
 אנגע־ האבען װאס קאנפערענצען, די

 ארבײטער־םארשטע־ די צװישען האלטען
 באסעס דער פון םארשטעהער די און הער

 לעצ־ זײנען םרײטאג, לעצטען זײט אסס׳ן
 אפגע־ ביעאכט אזײגער 10 מיטװאןי טען

 װעל־ פונקט, א איבער געװארען בראכען
 פונקטעץ, די כייט פארגלײף אין• איז כער

 באסעס און סטרײקער די װעלכע װעגען
 כמעט אויםגעגלײכט, שױן זיך האבען

 װילענדיג ניט דאם אזוי קלײניגקײט, א
הא״ אםשר קאפ, אין געדאנק דער קוכיט

T די f W האכלן זײ •אד ,אפסנאפ
 הא־ זײ װי מעהר נאכגעגעבען, צופיעא גאר
ײ און םארגעשטעלט, זיף אסאל עס בען  ז

 אױף אײנגע׳עקשנ׳ט זיך דארום האבען
פונקט. מינדערװיכטיגען א

 װען :אזא מעשה די איז הורצעז אין
 זײנען אריסנעבראכען, האט סטרײק דער

 אויו* געפאלען באסעם היבשע.ביסעל א
 אין װײסט־שעפער עפענען צו פלאז דעם

 אז גאױבענדיג שטעדט, קאנטרי טאננע
 געםינען, ניט זײ ױניאן די װעס דארט

ײ און  האבען אי אוםן אזא אויף װעלען ז
 ארבײם, זײער שסיל דער אין געםאכט

 אםשר אוך סטרײק, דעם ברעכען אי און
 אין גאר ױניאן• דער םון װערען פטור

גאנצען.

 ריכטיגער, א געװען איז חשבון דער
 צו־ היבש איהם האט ױניאן די אבער

 אויסגע־ יע האט ױניאן די פאטשקעט.
 םיעאע גאר אין און שעפער, די םונען

 מאכען צו אויסגעםי־הרט זי האט פאעצער
 אר־ פיעאע גאר און סטרײקס, דארט,גוסא

 גע־ זײנען באסעס די װעמען מיט בײטער,
 ארוים זײנען זיכער, אזוי אגפאנג אין װען
 האבען םון* כא םוף דאס אזוי סטרײח, אין
 אין שטארק אפגענארט באסעס די זיך

ערװארטונגען. זײערע
 די האבען סעטעאמענט, בײם איצט,

 געםאדערט, סטרײקער די םון פארשטעהער
 געסע־ װערה סטרײק דער װי פונ?ט אז

 יאר־ נױ די אין סטרײקער די פאר טעאט
 געסעטעאט אויף ער זאא אזוי שעפער, ־קער

̂יקער די םאר װערען  שעפער די אין סטר
 געװען דאך װאאט עס יארק. נױ אויסער

 פון זײט דער םון אונעהרענהאםט פשוט
 יענע װאסער אוים׳ן אאזען צו ױניאן דער

 ױנ־ גוטע געװעז זײנען װאס ארבײטער,
 נױ די מיט גאײף געסטרײקט יאךאײט,

 אופן אזא אויף זײ און ארבײטער, י$רקער
םטרײל!. דעם געװינען צו נעהאאםען

 צאהא די *װאס אויס, ניט םאכט עם
 נױ אויםער די אין סטרײקער די םון

 גרוי־ זעהר קײן ניט איז שעפער יאר?
 :איז פרינציפ װעמעם ױניאן, די סע.

 אײנעם״, םאר אאע און אאע פאר ״אײנער
̂ט  געחענט ניט מגנוט אײן אויף עס ה

 דארום האט און אנבאטראכט, אין נעהפען
 אויסגע־ באדיננונגען, די אז פאראאנגט,

 זא־ יארק, נױ אין שעםער םאר־די פיהרט
 אין שעםער די םאר זײן גיאטיג אויף אעז
 ניט עס װעט באסעס די אי, קאנטרי. די

 דוסא ױניאן דער ארט אבער דאם אוינעז,
 א דאןי האבען באסעם די וועניג. גאנץ

 זײערע אולםצונעבעז גאנצען אין ברירה
 זײנען װעאכע ״לןאנסדי, דער איז שעפער

 הא־ צו אום געװארען געעםענט אכתחיאה
 םטריײ יארקער נױ די אױף בייטש א בען

קער.
 גע־ עס האט פוגקמ דעם איבער אט

 שטוגדען, 13 דעבאטע.םון א שטורעמט
 געכיוזט האט האנםערענץ די ענדציןי ביז

 אז קאאר, איז עס װערען. אפגעבר^גען
,נים האבען אדגײטער־פארשטעחער די

ר ........................ —

 גע־ װאאטען זײ װען געקענס, יא װאאטען
 געװאאט. ניט אבער זײ האבען װאאט.

 מוז וױיםטמאכער די פון לאפפף דער און
אנגעהן. װײטער
אן איצט און  פײעראיכ־ מעהר מיט נ

 גרא־ םריהער. װי מוט, מעהר מיט קײט,
 קאאר נאנץ האבעז קאנםערענצען די דע

 גערעכטיג־ די ארבײטער די םאר געםאכט
 ברא־■ זײער םון שטארקײט די און קײט
 באסעס די אז םאחט, דער קאמפףי. װען

יןאנפערענצען, די צו אײנגעװיאיגט האבען

 האבען הױפט־םוניןטען די איז דאם און
 אז אזוי פאדערונגען, אאע נאכגעגעבען זײ
 זײנען םטרײקער די פון םארשטעהער די

 צופריעדענגעשטעאט, םאאשטענדיג געװען
 די אז סיםן, בעסטער דער איז אאײן דאס

 געשאאגען. זײנען זײ אז װייסען, באסעס
 מיטען אין מענש. דער איז שװאף נאר

 געדאנק, נארישער א איהם קופט דערינען
 םון ראטעװען עםעס נא^ ער קען אםשר

 מאכען צו אן הויבם ער און חורבן, דעם
ניט קען דאס אבער האװאיעס, נארישע

W:
 ״ העכסגד אנהאאטען. אאגג ניט װעט און

 אויןי׳ קאגפערענץ די װעט װאהרשײנאיף
 די און װערען אײנבארופען באאד נײ דאם

 נאכ• פונקט דעם אין אויך װעאען באסעס
געבען.

זא• סטרײקער די אז איז, עימר דער
 פאדי זײערע װי אאנג אזוי אז װיםען,* אען

 צו ארויסהומען ניט װעאעז אאײן שטעהער
ײ  דעד אז פשורה, גתיסער דער מיט ז

 חנר םוז געענדינט, זיעגרײף איז האמפןי
ענערגי*♦ גאנצער זײן םיט אנגעהן סטרײק

עו די צ ענ עו פ אנ עו ה ש ױ ס די צו ער סלאו כ א ן ם או
־־ ס־ ■..................סלאו ־ ■ ׳ ־
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 מעח־ אין בײנאכם מאנטאג לעצטען
 די פארגעקומען שוין איז האטעל אאםין

 פארשטע־ די צװישען קאנםערענץ ערשטע
 דער םון באארד דזשאינט דעם פון הער

 םארשטעהער די און ױניאן קאאוקםאכער
 פאנו־ סקוירט און סוט קאאוק, דער םון

אסס׳ן. פראטעקטיװ פעקטשורערס
 םון זײט דער פון קאםיטע דער אין

 שאע- ב. געווען איז אינטערנעשאנאל דער
 אינטער־ דער םון פרעזידענט דער זיגנער,

 זײנען באארד דזשאינט םון און נעשאנאל,
 בראד־ האלפערן, רובין, קאטאער, :געװען

 נינפא, בראסלאװער, װאנדער, ׳ברול« סקי,
 םיינ־ און פינקעאשטײן זיעגפאן, אשפיז,

בערג.
 דער צו געקומען איז שאעזינגער ב.

 פון אנגעהארעװעט שטארק האנםערענץ
 טאג גאנצען א פון םארהאנדאונגען די

 ער האט דאך און װייסט־באסעס, די פיט
 םארגע־ רעדע קאארער אעננערער א אין

 ױניאן דער םון םאדערונגע; אאע בראכט
 און זייגעז, זי׳י גערעכט װי באוױזען און

 נוי־ םאר געהאאטען האט ױניאז די װארום
 םארצוברענגען, זײ באצײטענס שוין טיג

 ױניאן דער צוױשען אגריפענט דער כאטש
 זיף ערשט װעט אסס׳ן באסעס דער און

אויגוסט. מ^נאט אין ענדיגען
 ם^דערונגען, אנדערע צװײטען-פיעאע

 פארעםענטאיכען װעט ױניאן די װעאכע
 נעבען װעאען באסעס די װי שנעא אזוי

 דער־ פיר קענען זיי, אויף ענטפער זײער
 הויפכדםא־ פ^אגענדע די אנגעבען וױיא

:דערונגען
 סיססעם דער םון ענדערען ד#ס .1

װאך־ארבײט* אויף שטילךארבײט פון
שעה. 44 זײן זאא ארבײט װאף א .2
ארבײ־ אאע פאר םינימום־אױן א .3
װאןײארבייט. פון באזיס דעם אױף טער

 םאר װײדזשעם םוך העכערונג א .4
 שוין ארבײםעז װאס ארבײטער, אאע

װאןײארבײט. םון באזיס דעם אויף איצט
 אין שאפ, קײז זײן ניט זאא עס .5

 װי װעניגער ארבײטען זאאען עס װעאכעץ
 אנדערע אאע די אחוין אפרײטארם 14

 פאר־ אום נויטיג, זײנען װאס ארבײטער,
בגד. גאנצען דעם מאכען צו טיג

 װערען עס װאו פאעצער, די אין .6
 סקוירטס רי מוזען סוטס, פאנוםעקטשורט

 אין ווערען געמאכט םז£פ זעאכע די פון
 די װאו דארט, אדער םאאץ זעאבען דעם

נעמאכט. װערען דזשעהעטס
די־ פאדערונגען אנדערע נאף און די

 װאס דיסקוסיאן, א פון רעזואטאט דער גען
 איז צײט אאנגע א ־םאר אנגעגאנגען איז

 פאדערונג יעדע באארד. דזשאינט דעם
גרונד. גוטען איהר געוױם האט

 נאר האבען צוזאםען פאדערונגען אאע
 האאוק־אינדוס־ די מאכעץ צו :צװעק אײן

 זא״ מענשעז װעאכער ביי־ אזא, פאר טריע
 ארענטאיכען שעהנעם א מאכען קענען אען

 אין מאנאטען פאר א באויז נימ אעבען
 יאהר. גאנצע דאס טאקע נאר יאהר,

 םאכען צו באצװעקען פאדערונגען
yn קאאוק-איגס o p

די
די

 קאאוה־ די און אינדוסטריען, גרויסע רע
 אמת׳ע אנדערע אאע מיט גאײף '^מאמר

 הײן ניט האבען װאס בעא־מאאכות, גוטע
 זײער נאר װי באשעםמיגונג אנדער

 און װיכטיגע אזא איז װעאכע מאאכה,
?ענען. טאקע דארף מען װעאכע
הא־ פאדערונגען גײע געשסעאטע די

 מעג־ װי װײט אזוי צװעק זײער אאס בען
 קאאוק־אינדוס־ די םארװאנךאען צו איך

 פון טרײד א אין סיזאךטרײד א פון טריע
 װיכ־ אזוי פונקט איז װאס יאהר, גאנץ א

 די ארבײטער. פאר׳ן .װי׳באס םאר׳ן טיג
 די אויך באצװעקען םאדערונגען איצטיגע

 קאאוק־ קאײנע אאעראײ די םון אפשאפוננ
 נאף הױם עד אז געהט עס װאו שעפער,

סװעטערײ. שרעקאיכסטע די
 םאדערונגען די .באצװעתען ענדיציר

 די אין קאארקײט אזא ארײנצוברענגען
 אז באס, און ארבײטער פון םארהעאטגיסע

 אויס־ קענען מעגאיך װײט װי זאאעז עס
 צװי־ קעפםפע אפטע די װערען געמיתנן

 אנשטאט אז ; באסעם און ארבײטער שען
 םון צײט רער םאר זאא.הערשען קאמפף

 פארשטענדניס, קאארע א אגריםענט דעם
 םארקו־ קען װאס סכסור, יעדער אז און

 םריעד־ אזוי װערען געסעטעאט זאא מען,
כיעגאיך. װי איף

 פון תוןי דער און זין דער איז דאס
 דזשאינט דער װאס םאדערונגען, אאע

 האט ױניאן קאאוקפאכער דער פון באארד
 הא- װארט דאס באםעס. די צו געשטעאט

קאאולרמאנוםעקטשורעיס. די איצט בען
קאנפע־ די איז באריכט, דעם אויט

 די חעכסט־םרײנדאיכע. א געװען רענץ
 פיט האבען דייבאםעס םון פארשטעהער

 פאדע־ די אױסגעהערט אינטערעס גרויס
 סאדע־ די פון באגרינדונג די אױףי רונגען,
 דער םון םרעזידענט דעם דורף רונגעץ

 ערהאעהרט, האבען און אינםערנעשאנאא,
 פארברענגען צוערשט זײ דארםען זײ אז

 עטאיכע אין דאז, און אסס׳ן, זײער פאר
 א װערען אײנבארוםען װעט ארום, טעג

 זײ װעאכער אויף קאנפערענץ, צװײטע
 פאדע־ די אויף ענטםער אן געבעץ װעאען
רונגען.
בא־ די אז ניט, םראגע קיין איז עס

 ױניאן די ערנסט װי םארשטעהען סעס
 איז עס און םאדערונגעז, איהרע כײט איז

 שטעאונג די אויך אז האםען, צו דארום
 פאדערוננען אאע די צו באסעס די פוץ

 זעאבען דעם דורף אויסצײכענען זיף װעט
ערנםטהײט.* פון כאראקטער

מעגאיןי, נרײאיך עס איז אזוי, אויב י
 םאר* דער טון ערםאהרונג דער דאנל, א

 יזעהר הײן גיט איז װעאכע גאנגענהײט,
 קאספו* גרויסער אעצטער וױיא-דער אאנגע,

 םארגע־ ,א*ז קאאולראינדוסטריע דער אין
 אין צוריק, יאהר דרײ מיט ערשט הוכיען
 מוז װאס רעװאאוציע,. די אז — ,1916

 לןאאוידאינדום־ דער אין װערען געםאכט
 באוט* א שטיאע, א דוקא זײן זאא טריע,
 ארגעו־ י1 זיכער, איז זאף אײן אאזע.
די אז אונקב^ צום געקומען זײנען טער

 t. מין ענדערונג די זײ צװישען און שטעאט,
 די אאם װאדארבײם אויף !/שטיק־ארבײט

 דורכ• אונבאדינגט מוזזןן הויפט־םאדערונג,
עם- ^ויג 4וערע1 געפיגרט

 אױב גוט; אודאי איז גוטען, םיט זײן
 םארבא- דעם םאר אױןי זײ זיינען ▼־־ גיט

רײטעט.
'V
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ר א ע די ם ײ . נ ן ע ג ג רו ע ד א פ
 מון מעםבער־םיטינג גענעראא דער

 X אאקא^ ױגיאן קאאויךאירןיטארם דער
 ױג״ <ןו«ער איז נאכמיטאג שבת לעצטעז

 אין סײ געאונגעז, העכםט נעווען איז יאז,
 דין אין סײ באזוכער, די םון צאהא דער

י״ י גײסט.
 פון טשערמאן דער װאאבערג, ברודער

 מיטינג. דעם געעםענט האט אאסאא, דעם
 פון צװעק דער דאס ערקאעהרט, האט ער

 פא• די באטראכטען צו איז מיטינג דעם
 װאם אגרימעגט נײעם דעם םון דערונגען

 באשאאסען האט באארד דזשאינט דער
 מאנופעקטשורערס, די צו ארױםצושטעאען

 םײנבערג, ברורער םארגעשטעאט האט און
 פאר-* באארד, דזשאינט םון םשערמאן דעם

 בײ פונקט אנריפענט, נײעם דעם צואעזען
פונקט.
אא• םון מיטנאיעדער צאהא גרויסע א

 .װארט צום געםעאדעט זיך האבען 1 ל,אא
 p־?' וױ געװארען, אויםגעדריקט זײנען עס און

® ^ .)6 ז. אויח (שאוס

אינהאלט־םארצײכנים
״גערעכטיגקײט.״ 12 נומער

m

ט  אין אונו בײ יאסירונגען װיכםיגע .2 זײ
 לײדיעם םינהעאשטײן. א• — ל#נד

אן םייל*רס . ה.היאפמאז•—80 ל. ױגי
ט  פעדל• ם.—םינסינעטי און םאליד^ .3 זײ

פ דרעסמאנער »ון וױיםפו שטײז.  1ױני
פאאאקאח. ס. — 25 ל*קאל

ט ץ סקול נײע א .4 זײ ר קלןןסעז־קאםיןי &
 באארד ד?ש. :יון מיטינג B ד.ס. —
שעיער- נוארקער די אין אאנגער. א.
ברוגן. מאקס —

ט  אין ענדערונגען §ארשםעחענדע די .5 זיי
םינקעאשטײז. א.—איגדוםטרי ה^וק

ט ײ  (בילדלעד) •יקעמ-ליין״ דער ״אין .6 ז
‘דײחםעא. סעמועא *-

ט ײ  לאני איבער׳ן אינםערנזףאאנעל די .7 ז
װאל־ ב#םעם די װען דעניש. מאקס

 - ו עקאנאמיסט. אז — װיסעז גאר עם םען
ט ײ . (ראסאז) אינגעבוןרג .9ז cי • .
ט ײ  א. א. — װערםער־בוד א ר*ם»ן. .9 ז

* קאא־ — *ס*ל... װעל איך אז .װאםסאן.
׳י• ;־ • • באום- רא

ים׳ י  ג^טיץ־ביכעל. רעדאקשאײ׳ם \\t .10'ז
ט, ײ ענגלי־ דער ■ון אינערבויאוגג די .11ז

 חיט מ..קאאכדטין. — געזעלשאוט «הןר .
װאהאינער. א. — ציװילוזאציע די

& ײ  און חוםןךי םװײן, מארק וועגען .12 ז
8%^ נאאנץ• — זאכען אנדערע

ט  — רדי־ען8 און גאכאהםוגג םםײל .13 זיי
ן ■ראבלעסען אןךיע. אםתר דר.  •ו
 סטד דזשואיעט — ■רוי ארבײםער דער

פוינטץ• ארט
ט ײ  סערדאן גפס מרן בילדער .14 ז
ט ײ  ראמנ — מרויען־וועלם די .15.ז

 *jn צװישען שםועסען ריק.
י.לעזער.1

.,19 א?ן 18 ,17 ,16 זײטע;
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