
 הונדערט די r« עהרענליםט
 קלאוק װניאן פראצענט

שעפער.

א זי מיט ווזזענטירם איהם יוניאן א ך •
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

 איין פיהעט דער איז זײן צו פארפעהאט
 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
 גאנץ זיך האבען זײ און זיענ גרויסען

נעהאאטען. נרויטםוטע
איז, סטרייק דעם פון רעזואטאט דער

׳טטאר־ פיעא נעװארען איז ױניאן די דאס

טינג ר אין מי ע פ אן הו ם ױני ײ י9 כ

פ פון רי ם ו װ ײס נ םר 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 ר̂ן
 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

 ביאס.), (רונין באראן ד.
 עװ. י^רק ניי איסט 1596

 עװ. ארט8ניו 274 גאלדאזםײן, *טיין'אוז8ע
 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
 צו ארבײט ארױםשײןעז װעט שעקט^ורער

 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

 אינטערנע דער פון ׳לאקאלם
i .י !אױםטערקזאם שאנאל

א וון ארם8רע א געהמם  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

וגט, אױך װערט  אר־ ארױסשײןען דאס גע̂ז
 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

עלער צי אן אפי רנ ר פון א ע אל ו אנ ש ע רנ ע ם ײדיעס אינ ט ל ענ ם ר א ס נ ר ע הן אי אן װ S׳יוני
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■-;*:88% נעהט םאכןןר ווײסט די ®מ קאמןג

mV
 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

ײט אסס׳ן  לעצ־ זײנען םרײטאג, לעצטען ז
ט אזײגער 10 מיטװאןי טען אכ ע  אפגע־ בי

 װעל־ פונקט, א איבער געװארען בראכען
 פונקטעץ, די כייט פארגלײף אין• איז כער

 באסעס און סטרײקער די װעלכע װעגען
 כמעט אויםגעגלײכט, שױן זיך האבען

ט דאם אזוי קלײניגקײט, א  װילענדיג ני
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

ט זיך דארום האבען  אױף אײנגע׳עקשנ׳
פונקט. מינדערװיכטיגען א

 װען :אזא מעשה די איז הורצעז אין
 זײנען אריסנעבראכען, האט סטרײק דער

שע.ביסעל א  אויו* געפאלען באסעם היב
 אין װײסט־שעפער עפענען צו פלאז דעם

ע  אז גאױבענדיג שטעדט, קאנטרי טאננ
ט זײ ױניאן די װעס דארט  געםינען, ני

 האבען אי אוםן אזא אויף װעלען זײ און
 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

 שעפער די אין סטר^יקער די םאר װערען
 געװען דאך װאאט עס יארק. נױ אויסער

ט דער םון אונעהרענהאםט פשוט ײ  פון ז
אן דער  יענע װאסער אוים׳ן אאזען צו ױני

 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

ט םאכט עם  צאהא די *װאס אויס, ני
 נױ אויםער די אין סטרײקער די םון

ט איז שעפער יאר?  גרוי־ זעהר קײן ני
 :איז פרינציפ װעמעם ױניאן, די סע.

 אײנעם״, םאר אאע און אאע פאר ״אײנער
ט מגנוט אײן אויף עס ה^ט  געחענט ני

 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

םון א שטורעמט  שטוגדען, 13 דעבאטע.
 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
 פײעראיכ־ מעהר מיט נאן איצט און

 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:
ט װעט און  ״ העכסגד אנהאאטען. אאגג ני

י׳ קאגפערענץ די װעט װאהרשײנאיף ן י  או
 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

ט װעאעז אאײן שטעהער  צו ארויסהומען ני
ט זײ  דעד אז פשורה, גתיסער דער מי

 חנר םוז געענדינט, זיעגרײף איז האמפןי
ענערגי*♦ גאנצער זײן םיט אנגעהן סטרײק

עו די צ ענ עו פ אנ שעו ה ױ ס די צו או ר סל ע כ א און ם
ס־־־ או ־׳■־■..................סל

«,a’V •־־

 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
ynop קאאוק-איגס

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

! "י■

 יױ קוסער אץ מיטיננ גרױםער
 שטיםט — ו. לאק. ®ון ניאז

פאדערוגגען. נײע די םאר
 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

 אין אונו בײ יאסירונגען װיכםיגע .2 זײט
 לײדיעם םינהעאשטײן. א• — ל#נד

. ה.היאפמאז•—80 ל. ױגיאן םייל*רס
 פעדל• ם.—םינסינעטי און םאליד^ .3 זײט

 1ױניפ דרעסמאנער »ון וױיםפו שטײז.
פאאאקאח. ס. — 25 ל*קאל

קלןןסעז־קאםיןי &רץ סקול נײע א .4 זײט
 באארד ד?ש. :יון מיטינג B ד.ס. —
שעיער- נוארקער די אין אאנגער. א.
ברוגן. מאקס —

ט  אין ענדערונגען §ארשםעחענדע די .5 זיי
ק םינקעאשטײז. א.—איגדוםטרי ה^ו

ײט  (בילדלעד) •יקעמ-ליין״ דער ״אין .6 ז
‘דײחםעא. סעמועא *-

ײט  לאני איבער׳ן אינםערנזףאאנעל די .7 ז
װאל־ ב#םעם די װען דעניש. מאקס

 - ו עקאנאמיסט. אז — װיסעז גאר עם םען
ײט . (ראסאז) אינגעבוןרג .9ז cי • .
ײט  א. א. — װערםער־בוד א ר*ם»ן. .9 ז

* קאא־ — *ס*ל... װעל איך אז .װאםסאן.
׳י• ;־ • • באום- רא

ם׳  ג^טיץ־ביכעל. רעדאקשאײ׳ם \\t .10'זיי
ײט, ענגלי־ דער ■ון אינערבויאוגג די .11ז

 חיט מ..קאאכדטין. — געזעלשאוט «הןר .
װאהאינער. א. — ציװילוזאציע די

 און חוםןךי םװײן, מארק וועגען .12 זײ&
8%^ נאאנץ• — זאכען אנדערע

 — רדי־ען8 און גאכאהםוגג םםײל .13 זייט
 •ון ■ראבלעסען אןךיע. אםתר דר.
ד דזשואיעט — ■רוי ארבײםער דער ט  ס

פוינטץ• ארט
ײט  סערדאן גפס מרן בילדער .14 ז
ײט  ראמנ — מרויען־וועלם די .15.ז

 *jn צװישען שםועסען ריק.
י.לעזער.1

.,19 א?ן 18 ,17 ,16 זײטע;
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True translation filed with the 
Postmaster at New York City oa 

 April 4, 1919, as required by the Act״
of Congress approved Oct. 6th, l t j| 

known as the “Trading with the
Enemy Act״.

 םדרה א איצט געהט אאנר אין אונז בײ
 װארםט מען װאו אונטערזוכונגען. םו, ־

 קא־ ״אוגםערזוכונגס אן זיצס באיק א נאר
 ניש־ זוכם, ודוריט, חוקר איז און םיסע״,

 װעט כיען װאס װײס, Dtp אײן און טערט
אויסנעסינעז... ip נאך

אונטערזוכוננס־קאכייטעס דיזע און
 איידער זיך. כיארמעהרען זיי װאקסעז, •

 אונ־ מיט׳ן פארטיג װערט קאמיטע אײן
 באשאפען יטוין װערען זאך אײן טערזוכען

 עפעס אונטערזוכען צו קאמיטעס גייע
 דא איז ״״אוגטערזוכען״ צו און אכדערש.

 זאגען צו שװער איז עס אז םיעא, אזױ
 םאר־ אכיאהא װעאען קאמיטעס דיזע דוע,
 איהר װארום ארבייט. זיער מיס װערען טיג

 ווע־ װעאכע מענשען די אז וױסען, דארפט
 קאטיטעס אזעאכע אין אױםגעקאיבען רען

 אר־ שװערע קײן ניט געװעהגריך, זײנען,
 נאך זײ ״ארבייטען״ רוב דאס בייטער.
 םין און װאך א שטונדען 44 פון וחגניגער

 גאר ׳טוין דאך איז ארבײט ״אװערטיים״
 ניט דאריבער זיך אױזר זאאט ^•געחנדט.
אונטערזוכונגען מאנכע װען וואוגדערן,

 אאגג, צו ביסעא א אמאא זיך פארציחען ...
pit איהר םארפעהאען צײטונגען די אויב 

 אויס־ אאײן זיך פון זי װערט צוסינטערען,
גארוגען.

 איך אויסען. איך בץ דאס ניט אבער
 האבעז מיר אז דערצעהאען, באויז וױצ

 א איז אײנע אונטערזוכוגגען. נייע צוױי
 די װעגען אונטערזוכונג אן גאציאנאאע,
 סריעגס־נע־ אדער געריכטען, םיציטערישע

אפעיר, סטײט א איז צוױיטע די ריכטען;
 טע־ באאשעװיסטישע די אונטערזוכען צו

סטייט. יארק ניו אין טעקייט
אוגטער־ עדשטע די אגבעאאנגט יװאס

 גע־ סך א אאנד אין דא מען חאט ןונונג,
 געריכםעז םיאיטערישע די אז םורםעאט,

אויסטײ־ אין שטרענג צו ביסעא א ?ײגען
 םארזיגדינען װעאכע רי צו שטראסעז לע\
 פאר געבראכט װערען און עיעס םים ויך

 באהויפטעט, װערט עס געריכם. אזא
 אײננע־ זיך האבען געריכטען דיזע דאס

 םאר שטראםען שווערע געבעז צו וואוינט
ו י  םיאיטערי־ געגען עבירה םינדעסטעד ת

 א געװארען דעם װעגען איז עס דין. סע\
 און צײטונגען, די אין טומעא שטיקעא

 ב״חער ד. נױטאן תריענס־סעתיעטער
 אן דעם װעגען מאכען צו נעארדערט האט

 געװענדעט זיך האט ער אונטערזוכוננ.
 אסאסי־ ״באר היגער דער צו דעם וועגען

 דער פון פרעזידענט דער און א^ישאן/
 האט פײדדט, מר. אסאסיאײ׳טאן,

 גע־ ניט זיך, םארשטעהט ׳!יך
 אן אפאינטעט און בעטען, אאנג אאזען

 םראמינענטע פון אונטערזוכוגגם־סאםיטע
 ב״סער, סעגןרעטער ריכטער. און צאיערס -

מיאיטערי׳טע אאע געארדערט אויך האט
אאע קאמיטע דער צוצדטטעאען געריכטען ״ *

םאראאנ־ װעט זי װאס רעקארדס גױטיגע
 קײן האבען ניט זאא קאשיטע די #תן

ארבײט. איהר איז שוועריגתײםען
 האבען שפעטער ססתמא, װעאען, סיר

 אויס ורעט קאםיטע די װאס באריכטען צו
נעפינען.

 האכ איך וױ אוגטעדזוכונג, צווײמע די
 םאר״ זיך װעט אננעמערקט, פריהער שױן

 עס װי אױסצונעפינען דעם, סיט ,טוחםען
 יארק נױ אין ״באאשעוױזם״ מיט׳ן חאאט

 טאקע גענומען ?יך האט דעם צו סטײם.
 סאז מעו װארום גוםא. אסעטבאי אונזער

 ■ער דער יארלן, נױ וױ שמאאט אזא דאך
 אאזען שטאםען, םאראײנינטע ײ^אונזקרע

 די םון פארכאפען ניט, םיר #גיט *ײ
 וועניג־ אם מען אאז *באאשעוױסעם״.

 באאשעװיסםײ די װ*יט װי םמענצו,וױסען
אויסגעשפרײט. דא זיך חאט גצפאדזר שע

 אעצםע האם אסעםבאי אונזער אאזא,
 אונטערזוכונג אזא אז באשאאסען, װ^ן

 וחןהרענד אבער ײערען. געםאכט תכף
 מיאיטערישע די װעגען אונםערזובונג י

 מאס טרוסענע, א רײנע, א איז נאייכטען
 זוומן געאט םיט טאן צו ניט גאר האט
n םאר• שוין אונטערזוכוננ צוױיטע די

םא״ דא איז עס און נמוםנים, מיט
 אאאײ סאגכא סאר ;נדץיט

אונ־ טאם א

 רא־ טױזענד 50 נאנצע אוגטערזוברננ דער
 גריגדע״ ״עקאנאכדשע אױס אבער אאר.
 20 ארונטערגעדונגען אסעדבאי די האט

 וחד אונםערזוכער די און דאאאר, טויזענד
 טויזענד 30 טיט באנונענעז כיוזען זיך אען

דא^אר.
 30 האט באטרעף א םאר װאס אבער

 דורכדעם קאן כזע\ וחנן דאאאר, םויזענד
 ״באאשע׳ דער פון •טטאאט דעם ראטעװען

 אסעמבאי דער אין געפאהר? וױסטישער״
 10 באױז געפונען דאריבער זיך האבען

 געשטימט האבעז װעאכע אײט, אסעפבאי
 קאסע פאאקס םון געאט נעבען צו געגען,

 דעמאקרא״ 8 צײעק, ״הײאינען״ אזא םאר
 אסעמב־ סאציאאיסטישע צוױ* די און טען

 װעאכע יזאעסענס, און סאאאמאן אײט, אי
דארטען. זיך געםינען

 איבער נעשטימט האט כיען אײדער
 דעבאטע א םארגעקוםען איז םראגע, דער
 איבערצוגע״ דא שאעגן ניט װעט עס און
 סאאאפאן׳ס גענאסע םון אױסצוג אן בען

רעדע.
 אונ־ וױיט געהן איהר דארפם *װאס
 האט — ״״באאשעװיזם״ דעם טערזוכען

 צװי״ דא האט איהר װען — געםרעגט ער
ס, צוױי זיך שען  מײן און איך באא״טעוױ̂ק

םיר און אוגז פרע^ט קאעסענס? םרײנד ־צעלןיע;
 וױרקאץ• וױאט איהר ער, זאגט .,אױב,
 pc זיך םארשפרייטען דאס אפשםעאען

 שטודירט שטאאט, דעם אין באאשעװיזם
 ארוים רוםען װאס אורזאכען די בעםער

 צו זיך הוקט אוםרוהיגיןייט, םאציאאע די
 אעבענסםיכר די אויח יתרות גרויסען צרם
 ארבײטסאא־ pc םראגע די שטודירט אען,

 אםיאו האט איהר װעאכע םאר דגיױים,
 ?י קוקט און ׳טאן צו עפעס זינען אין ניט

 דע םון איכאעז אאע די צו צו, איבערשט
 אין אעכען געזעאיטאפטאימן איצטינען

אאגעםײן.״
 דערצעדד אײך פאריטפאר איך אבער

 את רעפובאיקאנער םיעאע די דאס אען,
 האבען אייט אסעמבאי דעפאקראטישע

 האב אין װי טדאק... אין געהערט איהם
 גע״ זײ האבען בעפאהר, אננעםערהט יטױן

 םאר דאאאד טויזענד 30 געבען צו שםימט
 די צופוחעניש אויף אונטערזוכוננ, דער

 און ׳אײט אםעמבאי צוױי סאציאאיסטײטע
 גע־ האבען װעאכע דעםאקראטען, 8 די

סאציאאיסטען. די מים שטיסט
 סטײם יארק נױ םון בירגער די אאזא,

 די רווזינ; גאנץ שאאפען איצט יטוין י«אנען
 אסעפב־ דער פון אונםערזוכונגסײןאכדטע

 די אז אאד, א פאכען זעהן שוין װעט אי
 םארטרי־ זאא געפאהר ״באאשעוױססי״טע״

 קײ־ וױיםער זאא דאנען. פין ײערעז בען
 פאר־ אונזערע אז זאנען צו װאנען נים נער

 ניט שםעהעז אסעפכאי דער א*ן טרעטער
 אפ ניט היטע; זײ דאם װאך, דער אױף
יטטים־נעבעי. זײערע פון וואױאזײן דעם

י®•

 ה״נטײ דער פון םונדאפענט דער אז
 איז נעזעא״טאםט קאפיטאאיסט״״טער גער

 דעדצעח־ ניט איץ־ איך דארוי ״ביזגעס׳/
 ״אונ״ אן םיט האפיטאאיסטען און אען,

 נײע אאץ זוכען ;ײסט״ טעדנעהפוגגם
 זײער ״אינװעסטעז״ צו װי ״סזיפס״

 •ראפיט. גרטען ברעגגען זאא עס געאט
 האט גײסט, דעם פיט אט ססתפא כאזעאט

 קארפארײשאן א געגרינדעט אעצטענס זײך
 ״סטרײק־ אײנצופיהרען םעריאאנד אין

אינשורענס׳/
נײ־ שפאגעא דער אט פון גרינדער די

 טישב זיך האבען קאפפאני אינשורענס ער
 אזוי עיןדסטירען עס װיבאאד דאס געוחןן,

 םאר־ ײאס קאפפאדס, אינשורענס םיעא
 פרענײת׳ען הםיני כא פון מענשען זיכערען

 טא נוט, גאגץ ״בה״ש״ אױס מאכען און
 פאר־ א אײנפיחרעז ;יט זײ זאאען װאתם

 דאך איז וואס סםרײקס; גענען זיכערוגג
״ ? חואאת סאציאאע םין אזא אױך

 איז געאט סוטע געוױסע א פאר #קורץ
 איר• סארדכעחנן צו גדײט סאםיאני דיזע
 אין דאס םאנופעהטשור^ וחןאכען גענד
 אױסכרעכען וועט שא• אין איהם בײ פאל

̂• pc באקוםעז ער וועם סטרײח, א  איז
 פאראוסטען דינע לױט סםרײה״כעגעשיט,

סםרײק. דעם דורד
 נעניאאע זעחר א אםיאו איז דאס
מר האב איר אנדעע,  מאכד די אז םודא, א

גרױס^יראםיסען קיין חגרפח Dim יאגי

 ביז ציהען זיך זאא סםרײק יעדער דאס
 פאנופעיד דעד דוען ?יםען. וועם פיטיח

 אינשר רואך יעדע באקופען רועט םשורער
 סםרײק דעם דורך האט ער וױפיעא רעגם

 אײאען זיך ער זאא װארום םא םאראארעז,
 געפונען זיך רואאםעז עס ? סזוסאען םיט׳ן
 אונ״ וועאכע, פאר םאנוםעקטשורערס געגוג
 גום זיך וואאט אוסשטמנדע, אזעאכע םער

 אין 1זײ איסער זאא יטאפ זײער אױנעז
 אינשו״ דער פון געאט נעהפען און סטרײלן

קאפסאנ/ רענם
 אינשורטע יעדע ײאאט צװײםענס,

 ביזנעס װעפעס שםאא, האאט װאס םירפע
 באנקרא״ דאיף סען און שאעכט געהם עס

 א ׳שאפ אין זיך בײ פראװאצירען טירען,
!מאם גיב קאספאני, — און סטרײקעא
 וחד אאע.קרוטע וױסען קאן ווער אבער

 אױפ־ אײנציגע װעמעס פענשען, פון גען
 וױ טראכםען אח זיצען צו איז עס גאבע

o די האכען אפ״טזן ? געאט פאכען צו m 
 דורכקד העאפען זײ װעט װאס אויג, אין

 ודעג אזא אױןי פיאײכם, םײנעגדיג מען,
 טע- די ױניאנס. ארבײםער די בחנכען צו

 יעדענ־ איז קאםפאני אזא םיז טיגקייט
 געזעא־ דער םאר שעדאיכע גאנץ א פאאס

 זיך האם רעגיערונג די און בכאא, שאפט
 אן מים כאטש ארײנםישען געםעגט דא

 דאס װי נום אזוי פונקט אונטערזוכונג,
 סארחנכטיגע אנדערע וחןגעז געטאן ווערט

 איז עס מיאא, ביזנעס!ןוגטערנעהםונגעז.
 זאא םו אונםערזוכומען, פיעא אזוי דא

 W עס אתמוו «ײנז. אך1 זיץ שײז
 אינשױ חנר היגטער אז זײז, אםאא
D שםעהן זאא האםפאגי רעגס m בײר א 

 פאראורזא־ צו זוכם וואס קראסם וױאיגע
 איגדוסםריעאען דעם י1אוי םראבעא כען

* * * געביעט.
 אעצםע א*ז פרעסע אמעריהאנער די

 דר״ ם״ם םארנוסען כך א געווען װאך
 דער באצוג אין ארויסטדעםוגג עאיאט׳ס

 א; איז עאיאט דר. ארבײטער־פראגע.
 דער איז ער אריכטאקראם. אסעריקאגער

 הארװארד כאוואוסטען פונ׳ם פרעזידענט
 ניט פאא קײן האט און אוניװערזיםעט,

 פאר איעבע עקסטדא הײן ארױסכעװיזען
 צוױ- קאפןי רעם אין זאך. ארבײםער דער
 דך ער האט ארבײט און האפיטאא שען
 געאעגענ״ מאנכע בײ כאטש נעסישט, ניש

 ארױסצױ פארפעהאט ניט ער האט הייטען
 אפעיי״ סדייעד אאס סײנתנ, זײן זאגען

 א האבען ברעכער סםר״ק דאס קאגער,
 םון יאעצער די םארנעהסען צו רעכט

 ניט חאיאה, ׳זײ, טאר מעז און סטרײקער
 פרײ׳ ״פערזענאיכע דיזע אט שטערעז
 שטאנדפונקט דעם האט עד ר,ור< הײט״.

 כאטש בורזשוא, ג^װעהנאיכעז דעם םון
פראפעסאר. א איז ער

 pjrsr ר> נס. א פאסירט אבער האם
 באאשצ־ און *אנארכי פון אגהופען םאי׳ן
 געוױרקט, איהס אױןי אויך האט וױזם״

 ער איז םארפײדען דאס װעאענדיג איז
ק^אס. ארכײסער סאר׳ן ארױסגעקופעז

 א פארנעקופען איז פערץ טעז14 דעם
 צו ביא א װעגען באסםאז אין ״הירינג״

 צו חאפישאז ספעציעאע א עטאבאייען
 ססענדארדס״ ״אײבאר די אוגטערזוכעז

 שםאאט, יענעם פון אינדוססריעז די פון
 אױםגעטראטעז אץ פראפעסאר דער און

 שפע־ וואך א מיט ביא. דעם םאר רעדען
 געדאנקען״ ״סרײע זמאכע די ער האט טער

 אײ ״טשײסבער דעם פאר איבצמערעדט
 ,ד אח סטײט, דזשױדסי נײ אין קאםערץ״

 נאאוכ״, ״דחי צײטונג אכמגד יארהעזז נױ
 גאנצעז א געװידםעט איחם/דערפאר האט

 געזאנט איז עס װעאכען עדיטאריעא/איז
 װאאם פראסעסאר דער וועז אז נעווארעז,

 5 א םים געדאנעז אזעאכע אױסגעדריקט
 כאצײכענם זיכער עד וואאט צוריק, יאדר

 אנאיכיסט סאציאאיםט, א ״אאס געװארען
דעםאגאג״. א אאס גאר אפשר אח

vp\ ווא״ וױיס וואר םײגען, יאד םען
 דד. געדאנקען רעוואאוציאנערע סעחנ

 איז עס ארױסכעזאנם. דא עס האט עאיאט
 ענג־ די וױ *געפעחראיד״ אזױ ניט אכער
עס. םאכעז צײםוגגען אישע

 אסמ״ גוםער א אאס פראפעסאר, דער
 צו אױסען באױז אי? כיתער דיקאנער

 איגדוססריעאא םון אאגד דאס פארחיטען
u די װאחונם ער און חאטאססראפען, p 

 אגי• וורכײםפר די געבען צו יסאאיסספן■
ר סזל ח ע ק ם י ט ו ר ס ן ס ע  אין ד

im? די t. ער»op:r, ?אינדוספרײ די א 
 אי״ מאר איצס חימז וואס אוגרוחעז עאע
גרױםפ א וײגפן וחןאס גאגצער דער בער

מן גיס אױך  אמריקא. אץ אוגז צי תו
ן אז ואג̂כ ער  אפצױ םאן איעס םוז מ

 און ארבײם צװישען קאםזי דעם שרואמן
 , אונזערע צו אפעאירט עד אה קאפיסאא,

 קודם אעדוסםריע/ *an pc ^קאפיםאנען
ר ארבײםער די געמה צו כא ה ע ם  

ה ע  ערשיאאנםפאר,אזאץ איןשאפ. ד
 פעקםאריס די פון פעגצדזשפענם דער

 פארםרעםער רתרען אריינמגומן זאאען
 דארם זיך זאא םעז אה ארבײםער, די פס

 זאא עס םײנונגען, דיערע כדם רעכענען
 אפת׳ער אן עקזיסםירם עס אז אױסיןוםען,

 ארבײמער די צורישען צוזאספגארכײכמז
 רעקאמנדירם דעדבײ מואי-בת*^ וײ און
 זא־ ארבײםם־שסונדען די ראס אויך, ער
 ארבײםער די כדי ווערען, מרקירצס אען

ר האבען זאאזנז ה  דעם אין אינסערעסע מ
פאבריהען. די pc וואהאזײן

 רעגיערונג די פאר, אױך שלאנם ער
 ״אײבאר באשםענדיגען א עםאבאירען זאא

 פים אפגעבעז זיך זאא וואס באארד״,
 ארבײ pא קאנסיאיאײשאז ״םעדיאײמאן,

 אײ זיך זאא באארד דער את םרײשאן/
 אױםגאײכען כױט׳ן פארנעהםען טער

ארבײט. pא קאפיםאא צװישען סכסוכים
 עם זײנען וואו א*זא, זיך סרעכם עס

 רעוואאוציאנערע״ ״״געפעהראיכע, די דא
 איהם וואאם םען רועאכע פאר געדאנקען,

 סאר אאס באצײכענם צוריק יאהר 5 םים
 װאם דאס ? אנארכיסט אדער ציאגיסט

 ̂אע־ די דיאבען פאר, שאאגם דאהםאר דער
 געפאדערט יװיאנס םרײד דזשיםיםיים״

 האם שײנט, עם וױ pא צורי^ אאנג שוין
 w ארוםגעזעהען, זיך עאיאט דר.

 םיט נאכטנבען בעסער פאדערונגצן דיזע
 זא־ ארבײמער די ווארםעז ניס pא גזםען

 ער סםרײקען-דערסאר. ארויסגעהן אען
 חןװאלוציאנער, הײן נים גאר אאזא איז
 אפצד אויםעז גאר qjn סים דאך איז ער

 רעװאאיציא־ א pc אנהוםען דאס האאםק
 אזױ טאראכמנוחוז װאס םא שםורם, נערען

 ״יתװאאוציאנע• זיינע םיט צײםונגען די
געדאגקמז! רע״

 אלטעױײ און טײלארס לײדים
לאקאל ,pew שאן

 מיטען אין יעצט איו עס אבוואהא
 געסונען זיף ריאבען דאך סיזאן, pc כחןן

 זײנצן וועאכע םעסמגרס, צאהא גרױסע א
 מײ םעםבער דדפענעראא צום געחוסעז

 י1אוי געװארעז געררפען איז וואם םינג
 אײנציגען דעם םאר פארםש, םען31 דעם

 צוגרײטוננם די סאר זיך םעקסען צו ציחןק
 ווען םיזאן, הוםעגדען opr פאר ארכײם

 וחד הבתים בעאי די סים אנריםענםס די
יתרען. באנײם דארטען אען

 פארגעניגען א געוועז פשום איז עס
 רעד־ יעדען צז זיך צוהערעז און זיצען צו

 םון פייא און רענת דער פון רעדעס גער,
 איײ זײנען פרםים אין.סיעאזן ױניאן. דער
באאערעגד. געררען ווערםער רעדנערס גיגע

 צו געװען באשײנפעראיןי איז עס
 אאטע״ און טײאאר אײדים דער אז זעהץ,

 פון גים איז הײגם pc ארבײטער רײשאן
 זעהר צײם דער דוחי חאכצן זײ אפאא.

 וױיםען רעזואטאט אאס און געאערגט פיעא
 זײער ?יכער אח שםארהער װאס אז זיי

 האנדײ בעסערע דעסמא #דין וועם ױניאז
 הבתים בעאי די םון חגסאעקט און שאגס
חריגען. זײ וועאען

 א רועגען געהאגדעאם זיך האם עס
 אז עקזעקוםיװ, דער &ון רעקאמנגדיישאן

 מים םעתסען זיך זאא פעםכער יעדער
 ספעציזד אאם סעגט םוסןױג און דאאער 3

 אגריםענט נעקסםען צום ארם פאנד, אער
 ארבײםס־ שםוגחנן 44 א באקוגתן צו

 אויםבעסערונ־ םרײדס אנדערע און װאך
 ארײן אויך שױן געפט םעתס דיזער גען.
 אסעס״ איגםערגזףפיאנאא ד. 1.50 דעם

פענם.
ױ רעחאפענדײ״שןמ עסזעיויםײו די א

 גרויסע א מיס געװארען נידמרשסיפם
 דעם אנשטאט און שםיסען םא״אריסעם

 פעכד־ יעדער אז געיוארען באשאאסען איז
 דא^ער 5 כױם יתראן געםאקסם זאא נער
 דעם ארײננעםען זאא פס וועיכען אין

 דײע און אסעסמענם, איגםעתעשיאגאא
vow יזל b t iw d ׳שיעםער נים װערזנן 

אריא. ם«נ*ס דיזען איז וױ
ם יעזוס ווער־ אײנינע ז*גען ויו מ

מן חנם סים »ז סער עי  װי אינמערעס ז
 *זוי געווארען נערעדם איז סיםימ ניים
 םין vow די ןמפייען *נפאננקז זיר ז*א
פ«»נד• iv^rvnp חנם םיס ױגי*ז דער

 ומז אז וױסעז, וזבתיס בעלי די זןזלןן
 ניים מנריחנן6ס«נ אנםאכמן ײעלזןן כױר
m ויי m »ימוניײ — .ניי

oj»r אוי(* באזירם דיז ײעלען ותיכע 
 יײ־ דער פ»ר טיסותגדינהײם און יו׳*ר
מתםםרי, םײל*ריגנ דיס  יר־ די וועם ו
o«»ױןי ויין גי*ז r נו« T גים פון «ג tr 
מ מורזיכ־ מחר יײן יתיזנן וײ iw v«י

ײזײ

r

 זיר םאר אלײן אהייא, נמיאירא,
 שעהגע שםעמעאע, שעהנע נאנץ א איז

 װי אזוי איז אאעס און גאםען, ברײםע
 ביײ צום פארנאײכט, םען וחנן נײ. עפעס

 װי שטאדט אזא םיט םאאידא שפיעא,
טא־ וױ נחןסער איז ,װעאכע סינסינעםי

 געװאאדײ א אדננתרשיעד דער איז אידא, .
• הינזיכט. יעדער אין :ער

 זיך םאר שטאדט די סינסעעטי,
מס איז אאײן,  םאר־ סאררויכערט, אאט, ע

 שםױ פאררויכערטצ ביאדינגס, רויכערטע
 סאררויכערטע זיך, תכט און גאםעז, ציגע

 םאד־ דיזע זיך זעהס םפעזױעא פענזךטן.
 אידישזןד דער איץ ארויס רויכערסקײם

 א עודענױ. סעגםראא סינסינעטי, פון גאס
 סםארס םים אננצפײןעוחןם גאס, יטפוצינע

סאאונם. אוז פארניטשור אאטע פון
 אויף פאכט וױרקוננ אנדערע גאנץ א

 די טאאידא. אין גאס אידישע די אײף
 ביאדינגס די ציכטיג. און ברײם איז גאס
 אע־ א װי אזױ עפעם םאררויכערט, ניט

 די אויך זײ. אויף איגט פארב בעדיגע
 טא־ אין םאכער ?אארה אונזערע פעניטען,

 א:דע^ט עפעס זיך דוכט זיינעז אידא,
 פעהר געשײווט, קאין, סינסינעטי, אין װי

 םארװאוי־ אגגעטאן, ר,אין װעניגער אדער
 תםקעאעו שםוציגע 4 און 3 אנשטאט נען,
 היײ רוםיגע 6 און 5 סינסינעטי, אין װי

 אעבען אין ציכםמ. און איכםיג גראם, זער,
 זײנעז אאגעםײן אין טעטיגהײט אין און
 cnyiia גאגץ פאכער האאוק טאאידא׳ר די
 זעהט טאאידא אין רא סינםינעטי׳ר. די װי

 גיײ צו& ביז/ םאכער האאוה די איהר
f v w אײברערי, ראדיקאאער זײעזי סיט 

װ• ז. א. ריגג, ארבײטער דעם מיט
 זיד אינטערעםירען םינסינעטי אין

 אזעא־ םיט װעניג גא:ץ פאכער האאוה די
 זיײ םאא יעדען אין געװײנאיר, זאכען, כע
 זיי באאאנגען דארט אױסנאפעס. דא געז
 צו באאאנגען דזשאועזי, אװ גײטס די צו

 קוםט םען װאו איגאניזאציאנען אזעאכע
 פונדיר־ שװערראער, םים פױטיגנען רי צו

 באװעגוננ ראדיתאאע די רו., ז. א. אאןי,
 זײער פון גתניג נעניסט אאגעפײן אין

טעטיגהײט.
 האט ביי״טפיעא, צום טאאידא, אין

 געװען, איז עס װאו זונטאג, אעצטען דעז
 גע־ זונטאגעא, רויטער א דא, רופטן זײ וױ

 דעם אין האבען םאכער האאוס די װי זעהן
 ווען און אנטײא. גרויםעז גאנץ א גענופען

 סיטינג א זײערעז צו געװען בין איד
 םף א נאך דינצץ םאנםאנ, םארגעז, א^ף

 הײזע״ געווען םאכער האאוק אונזערע פין
זונםאג. אעצםעז דעם שרײעז ׳פון ריג

 דעבס ווען פאסירט, האט פאא דער
 פאטםי־ א אדרעסירעז נעזאאט דא האט
 דעם צוגעפאכט האם פאאיס די און טיננ.
.̂  מיטינג דעם צו גראדע איז דעבס הא
פאוצאיננ איז ער וזײא געקופען, ניט

 געזעםעצ אין איהר האט נעוױינאיך
 זעהן נעסאנם סטײשאךהײזער די ארום

 שמארק גאגץ זיד םאכער קאאױן אונזערע
 די האט מען וױ נאכהער און סאכענדיג

 איהר, האט ארױםגעאאזען, ארעםםירטע
 מאכער ?אאוק די געהערט זיד, דוכט

אלעמען. םאר העכער הוררא, שרײענדיג
ח מרײד קאאוק דער  איז םאאידא א

עטי. אין. וױ גרוים אזוי כם?גט  םמםינ
טא פעהר אבער זײנען דא  שע־ 4 וױ ני

םינעטי אין pm צײט דער אין פער,  סינ
 - קאע געװײנאיך שעפער, מעהר דא זײנען
היגע. די װי נערע

 גאנ״ן א האבעז דא פאכער קאאוק די
 אעצטע די פאר ארנאניזאציאן שעהנע

 דיזען אין אונטעחטיעד דער יאהר. 10
 פון מאבער קאאוה די צװישע; הינזיכט
 סינ־ אין אז איז, םיגסינעטי און טאאידא
 שבעי דערגאנגען יטוין זײ זײנען סינעטי
 אין ווען צײט דער אין גהינום, פדורי

ײ האבעז טאאידא ט נאף ז  געפאקט ני
ט איז געמאזעאט. ני

גע־ שוין זײ האבען סיגסינעטי אין
 סטרײסס דזשענעראא און םטרײקס האט

ײ אײן דא נאר איז עט װאו און  ארגאני
 אין פארבראכם װעניג, װי #ער האט זער

עטי סינ  דער אין צייט, געװיסע א סינ
 ארגאנײ די איז טאאידא אין ווען צײט

 דא האאטען זײ זיןי. פון נעקופען זאציאן
 צו טרייען בעאפטע, באצאהאטע קײן ניט

 און טראבעאס זײערע אאײן שאיכטען
ט װען צער ,קוםט װעץ ני פי  .1 דער םון אי

pH pnjm איגטערנעשיאנאצ  m

 אננענאונ״ זיד האמגז שעפער זײערע אין
 מגאײ זײ זײ האמן ארגאניזירעז, צו נעז

 צו באודעגומ n נעסרייט נים הבתים
 הא־ הבתים בעאי דײ זײ וױיצ שםערען,

 pc סיהרעד די װערען צו נעדענקם בעז
 געורעז שײז אח נאכהער באותגזננ. חור

 צו אום םפענדען צוי נעאד אס שפעט צו
 וױאעז אפצוברעמז, ידניאנס *זײ טריחח

 בעאי די נצבעד, זײ אײז־עז נים. זײ
 םרייען זײ און געבעך קרעכצען הבתים,

 געוױםע פאר ז.yכrװצוברf ױניאנס די
 דױיאע א פאר טאיד זײ דאס אח צײטען

פם מעזזר טאקע אבער *זיך, נעאוננען

_ V? זײ קאנעז .יצצט וױיאע א פאר יױ
 נעמןן סוזען (ײ און דמ*פ*ז גיט מעהר

צײדען.
ר טאצידא אין פאכער האאוק די י| מ

 ?סיזסספגץ יאהר 10 נאך יעצט Tt בעז
 חאמש אויד מוזצן זיי אז ארוםנעזעהז,

 ארנאנמימג גאנצען אין טרײד זייער דא
 דיסאר־ אננעפאנגעז יעצט דואט כמן און

 ארבײטס״ית^, שםונןײגע 44 די טירען
 און קאטערס סאר םקײצס םינימום

 גצ־ נאף pH ^עיער, ױניאו pn סערס
 פאדערממן די םאדמסעתנגעז. װיסע

 דיםמוטיךם וואדעם אנגעפאנגעז האמנז
וחנרען. צו

T םארבערײטועפז גוטע גאנץ אין P 
 פאר וחנחנז צו נעמאכט אנגעפאמעז בען

 סאדצױ פאדערונגעז די בתאן נעקסמען
 ♦n און הבתים בעאי די בעפאר איינעז
אזיך. קוײנעז טאקי

ױיסס ע און ו ר ײהער סו אןי ט אל וני ס א 25 ל
אח 25 אאקאא פון אפיס איז טעטינסײט זײן וחןנען רעפארט פאאיאיזאװ׳ס (בחדער

דואכזנז.) 8 אעצטע רי

 פראב־ א אפאא שאיכטען העאפען זײ
אעמע.

 די אין זײ האבען סיגסינעטי אין
 די אויך ארגאניזירט זײנען ודאס שעפער
 זײ האבען צוזאמצ^ אדנאניזירם, פרדיעז
 םאאידא איז פעמעברס. 450 א דארם
 ארנאניױרט; ניט פרייעז די זײ האבען

 מעגער. די נאר באאאנגען ױניאז דער צו
 אונטער־ «ז יא אויך איז געװעדזנאיןי,

 די בדט פארהאנדאוננען די אין שיעד
 זײ האבען םינםינעטי אי; הבתים. בעאי
 אין אגרימענטס, הבתים בעאי די םיט

 אין װי אזוי אאעס עפעס איז טאאידא
הינזיכט. דיזער אק אוםטען דער

 םף א אבער זיך האאטען םעגער די
 אין װי םאאידא אין צוזאםען פעםםער

 םאקי דא זייינעז דערםאר און סינסינעם/
 אין דדי נרעסער עטוואס פארדינסטען די

סינסינעטי.
גרוי־ אײן דא איז סינסינעטי איז

 סטוירן בישאף, פאנופעקטשורער, סער
 פרידאאנדער תאהן, דא ׳איז דא םטיק. און
 איז עס װ. ז. א. #באעק סטוירן, און

 װי פאנופעקםשורער טיפ זעאבער דער
א קאיװאאנד, פון בײשפיעא, צום באעה,

בײםענדיג רעדען, שען ̂קען װאס טײפ j געקופען, זײנען אנדערע געווארען, קראגפ
 אד־ םיטינג דעם געװאאט האבעז װעאגע

 ארעס־ אײנציגװײז זײ סעז האט רעטירען,
 םען אז זעהענדי^ אײסע אונלערע טירט.

 געװאאט גראדע םען האט ארעסטירט,
 ארויסנע־ נאר האבעז זײ וױ ארן רעדען,

 םען האט קאסעראדעז, װארט דעם זאגם
 זײ• פערזאז 75 און ארעסטירט נאײד זײ
 ‘פא די איז געװארען אוועסנעםיהרט נען
סטײשאנס. איס

 געהן ‘אנגעםאנגען האט שטאם די
 צװײ אננעקוםעז זײנען עס רעדאעך. א״ן^

 דע־ פון םענמעז םיט נעפאקטע קארס
 צוזאםעננומעז ץיןי האט פען און טראיט,

 אװעקגע־ מענעשן, טויזענד 8 אדער 7 א
 םען און סטיישאךהױז צום פארשירט

 זאא פען אז פארצאנגעז אנגצפאמעז האט
 אי־ .אונזער ארויסאאזען ארעסטירםע די

 זיף האט שםעטיצ דער pc םעיאר דישער
 און דערשראסעז, נום נאנץ poy דעם פאד

 פרײ געהײסעז ארעסטירםע אאע האם עיי
 זאאען זײ אז באדיגג, דעם םיט ״אזען,

אײנשטיאען. עואם דעם ־ע^פען
 םון נאכהער האבען. ארעסםירטע די

 פאיזא־ די אדרעסירט פאטתל־ותגגען ײ
 געענדיגט זיך האט אאעס אין פערטע
בשאים.

 שפײ־ א םיט רינען, זאצ באוט אז אפיאו
 »ידא דער איז עס פנים. דעם אויף כעא

 פיט םאגופעקסשורער טײפ װעסטטערן
 ווען אפיאו אידעען. םראנרעסיװע זײערע

 נאבהער גצעט םערדעא, דעם שםײסט דו
 הא־ שמיץ די װאס צײכענס די ארונםער

 װײטער קאגען זאאםט כדי בעאאזען, בען
?אנטיג. זײן ניט זאא עס און שםײסען

 אונטערשיעד דער איז נעװײנאיך
 קאױואאגד אין באעק און זײ צװישען

אפערי־ געבארענער א איז באעק : דער
 די גרעתשואײט, קאאעדזש א האנער,

 גאאד פיט זעקאעף פ$ר א ארן פעקטארי
 ער פאטער, זײן םון גע׳ירשן׳ט ער ה^ט
 צו אזוי װי פרינציפען זײנע זיף האט

 װי שנעא אזוי און פעקטארי, זײן פיהרען
 בײשפיעא, צום ױניאן, דיא איפיצער,

 פיט ער שיט חסרוגות, ועפינט און קוםט
 זיײ דאס אױספיהרען זאא ער אום נאאד
 סטיין בישאף, װען צײט דער אין ; ניגע
pc j סיגסלנעטי pH מון פארטין #קאהן 

 אאײן פארסענען זײער ר^ובעז טןןאידןו, ‘
 ארעם, געיןומען אהער זײצצן געפאכט,

ײיהיטען אץ  צו ניט גאאד זעיןאזןך די ז
 פאר טאקי נאר סטריײזס, אויף ספענימז

ארבײםער די װעז אנפאננ pc 4אאײ זיןי
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ײן איבערגעבען געה איך אײדער  פ
 דעם אין ארבײט דער װעגעז רעפארט

 פאנער דרעס און װײםט דער pc אפיס
 פיין םון צײט רער דורןי 25 אאקאא ױניאן

 װא־ עטאיכע אעצטע די אפיס, אין זײן
 דער צו דאנק א אויםדרײןען איך װיא כען,

 דער םון קאפיטע סםוײיק דזשענעראא
ײ װאס כבוד, דעם םאר ײניאז  האבעז ז

 אי־ אײנאאדוננ דער דורך צוגעטײאט פיר
 אא־ no מצנעדזשמעגט די בערצונעהפען

 געאענענ־ א געכעמז סיר האט דאם ;ר»אא.
ײן בײצוטראנען הײט  אין ארבײט חא<ן ס
ט יןאפפו* איצטיגעז דעם  בעאי־ די פי

בתים.
 ױניאן דער םון אװעק ביי איף װען .

 דאס םארשפראכען, איף האב 1917 אין
 מיו־, צו װענדען זיף װעם פען נאר װען
 העאםען צו גרײט זײן איפער איף װעא

ט ױניאן די  פעגאיף־, נאר װאס אאעס מי
ט האב איף 1אי  בע־ איגטערעס פיעא פי

 װײסט־ דעם פון ענטװיקאונג די אבאכטעט
ײנע אין סטרײק פאכער  צװײ ערשטע ז
וואכען.
סטרײרךדיסם״ דעם אין סטריײןעד, די
ט האבען סטרײרךהאאס, איז אוז ריקט  פי

 ביאד. גרויסארטינען א פארגעשםעאט זיך
 זײער און געזיכטער באנײסטערםע זײערע

 דערפאנם םיך האט האאטונג ברידעראיכע
 ,1910 יאהר פרן טענ הײאינע יענע אן

 סטרײק דעם אנגעפיהרט האבען פיר װען
 יענעם — קאאוקםאכער טויזענד 75 פדן

 נעי האס װאס קאכיפן*, ויואונדערבארען
ט בראנס  קאאוקסא־ מעכטיגע די זיך מי

 דזד װי אזוי היינט, און ױניאז• כער
 טײא א געפיהאט כײר איף ,האב טאאט

איז — !קאםפף דעם םון  קאפפף, מײן ס׳
 דזשענעראא די װען און !באװעגונג מײן

 טען29 דעם מיף האט סםריײרקאכייםע
 די איבערצונעהמען אײנגעאאדען יאנואר

ס איז מענעדזשטענט  ,25 אאקאא סון אפי
ט עס איך האב אנגענומען. פארגעגיגען פי

ט און ף גיב צופריעדענהײט מי  דא אי
 ארבײט, דער פון רעפארט דעם איבער

ײט דער דורף איז װאס  אםיס דעם אין צ
נעװאיען. געמאז

 אויף אויפצופאסען נעהאט האב איף
ט און שעםער געסעטעאטע די  האבענ־ ני

 זא־ װאם ביזנעס־אײדזשעגםס, p'P דינ
ס ארבײמ די איז אטענדען, זײ צו אען  ני
־ נ׳יט איז עם צוגענאנגען. אײכט גאר  מ
 סבסוכים םעטאען באויז פון פראגע די װען

 סאנוםעקטשו־ און ארבײםער די צוױשען
 פאר־ איז צײט .כיעהרסטע די ;רערם

 םאר כיאכען צו האאר געווארעז םםענדם
 נײעם דעם pc פוגקטעז די צדדים ביידע

עען, וועאכע אגריסענס, ײ דער װי זי טי  ש
 נע־ פארשמאגעז שאעכט גאנץ איז, גער

ד האבעז סיר װארזנן. אי  צוזאמצננע• עני
 ורעא־ סעםבערם, טעםינע אוגזערע נוכיזע

 דער אין אויסנעהאאפען אוגז האבעז כע
« י ארבײט.
 pH ארבײטען ארײן בין איד װעז

ד האב אםים  •jrc״ 600 ארום געםונצן אי
ד ע ק #י ם שו n אסם׳ן די םי m r, וועצ־ 

צי ך

 שפעטער, װאכען 8 םיט איצםער, אסס׳ן.
 1182 קאנטראאירען צו אפיס דער האם

 פאאגט װי פיצירט>קאאם שעפער,
407 שעםער אסס׳ן קאנטראקטאר דרעס

0--------------שעפער אינדעפענדענט 5 7
6--------------------אסס׳ז דזשאבערס 9

4---------דזשאבערס אינדעפענדענט 9

1----------------------צוזאכיעז 1 8 2
976 pc קאנםיא־ װערען שעפער די

ם רעט פון אירט \  .do טער21 דער איץ אפי
 די דורך קאנטראאירט װערען אנדערע די

ױניאן. דער םון ברענטש־אפיסעס
 n זײנען מגאבאכטונגעז מײנע אוים

 צד גאנץ שעפער די אין םארהעאטניסע
 סון פארדיענססעז די םריעדענשטעאענד.

 םייי דעם סון העכער זײנען ארבײטער די
 ארבײפ עואם דער און םטאגדארד, ניםום
0 ״ גצשמאגן. נאגץ

 דאס באמערלןען, איף װיא שאוס צום
pm םריױױ^ינ אנגענזכיען זיף האב איף 
 גערעכענס איף האב ארבײט די םאן צו
 צײנ^ װאכען צװײ אפיס אין שטעהן צו

 געקענמ ניט יעצט ביז אבער האב איך
 סען אבער ציידער אפים. דעם פאראאזען

 ארס• כיײנע באייבען. ױם מעהר איד
 אקי און נים כייר דאס עראויבען שטענדען

פאראאזען. אפים דעם איצט מוז
^ ס. א ק א י א *פ

•a-

fe־■

י םאר קאנצערט בעטעפיט א  ר
ארעסטירטע. פאליםישע

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
April 4, 1919, as required by the Act 

,1917 ,of Congress approved Oct. 6th known as the “Trading with the
Bnemy Act״.

 סון באגנאדיגונג דער פאר איעג די
 א אראנזשירם ארעסטירטע םאאיטישע די

 חנם אװעגד, זונטאג פאר קאנצערט רײכען
 סיט חאאא חארנעגיע אין אפריא, טען12

 מאדאם װי ארטיסטען גרויםע אזעאכע
ײע די צאשאנסקא, הואדא  \ אמעריקאנער נ
 דזשײהאב* םאשא און םאפראגא, איריק
 וועםען אויף םידעא־שפיעאער, דער סאן,

ט ״סאן״״ יארק גױ די אנ  דמרא איז ער אז ז
.״דור ױנגען דעם םון בעסטער

 • pc באגנאדיגונג דער פאר איענ די
 געגרע״ זיף האט ארעסטירטע פאאיטישע

 צז צװעס פאר׳ן 1918 פעברואר אין דעט
 פונדאמענסא• מים׳ן עואם דעם באקענעז

 זינד פאאיטישע צװישען אונטערישײד אען
 פארבחנ״ קרימינזןאע געוועהנצימ |\און

 עפענטאימ:- די קריסםאאיזירעז צו בענס,
 נאנ״ איבער׳ז לדי פדאגע, דעד אין מײנונג

^ו די אױפהױבעז זיף זאא אאנד צעז ^ אחדי  פ
 ‘םארבחד^ן״י םאאיטישע סויזענדע די אז רונג
ײערען. באפדײט זאאעז כער

םז| אראנזשירט וחנרט קןונצערט דער
 א פאר נעאד שאםעז צו כדי איענ דער

 קעגמן צו כדי איז אגיטאציע גרעסערער
 םארמז; פיעאע די געאד מים אױסתעאםען

| ז . פריזאנס. די pH סענע
 ב מצן קצן קאנצערם פאר״ן טיקעטס

VW] .פיטדזשעראאד, ע. ט 
 אדער סם., טע17 הארנער בראדװײ,

̂וא. קאדנעגיע פון באקס־אפים  ד
 סון םארגעניטנן. םןי א האבעז קענם

א pm *** זעאכ*י דער אץ און קאנצערס
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 אין דאס וױיסען, אונז םון םיעא וױ
■can זיןי האט סטרײק אונזער םון סשף 

 אערנען צו אום םקוא, נײע א מעםענט
? קאאסעךקאכיםף םון ■רינציפען די

 צו העכסט־באגײסטערענד איז עס
 הונדערט צוױי אדער הונדערט א ועחן

 װאיר־ גודס װהײט אדער מײקערם וױיםט
 םון טאג־אױס טאג־אײן, זיצענדיג ־&ערם,

 נאבט, דער אין שפעט ביז מארגעז פריהען
 םון אעהרע די זיןי אין אױעזאפענדיג

 פרײנד אײנציגער דער אז ;^נאבםכדרדאף
 אאיין, ארבײטער דער איז ארבײטער פון
 לןאמױ אין זיף שטעאען דורף נאר דאם און

 אאע מיט צוזאביען געביעט יעדען אױף
 קריגען יזענען ער װעט ארבײטער אגדערע

 בעםערען א ברידער זײנע און זיף םאר
־־ *עבען.
 אױםערארדענטאיכע גאנץ דאזיגע די
 איהרע טיט אערנען אין גאױבט סהוהא

 און בײשםיעאע, אעבעדיגע דורןי תאמידים
 האנדאונג די אעקטשורם. דורף באויז ניט
 גערעכטיג־ קאפיטאאיסטישער דער םון

 אונזערע פאר געשיאדערט װערט &ײט
 מען :םארבען אעבעדיגסטע די אין $ױגען
 א אהן ריסטער דעם בחוש ממש .ועהט

 אאיערס, די גערעכטיגקײט, םיץ געםיהא
 פאר נשטות זײערע םארהויםען װעאכע

 באשיצען װעאבע פאאיס, די ;דאאארס
 באיטטראפען אגשטאט םארברעכען, דאס

 כיאכען װעאכע פארברעכער, די איהם;
 קעמ״ װאס ארבײטער, די רויב זייער םאר
 די יאגע; זייער םארבעסערען צו פםען

 ברי־ זייערע פארראטען ױעאכע סקעבס,
 װאס באס, כיטרען דעם ;דעױ־ארבײטער

װעימן די צז בארײנדמ די אויס מייאט ־־

ו ■3
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געטרײ. שקאאםיש איהם דיעגען
 אונ־ גאנץ א עם איז זעהט, אירר װי

 װעאבע סקוהא, א סקוהא, געװעהנאיבע
 ביאדער, אין אפת דעם ארויס ברענגט ״

 פארגעסען ניט קיינכיאא קענען װעאכע
סקװזא? די אט עס איז י.־או װערען.
פאאיס־ כיאדקעט דזשעפערסאן אין
 טער18 ארן עװענױ זעקסטער אויף האורט

 ארײנצױ םאר באדינגונגען ״די סטריט.
 ?רוים־ זעהר זײנען קאאסען די אין הומען

 ניט װערט אײנטריט־געאד ל\ין סוטיגע.
 פיקעט־ דער צו נאר געהט געםאדערט,

 איר־ אז כיעגאיך, זעהר איז עס ארן לײן,
 בא״ אײף װעט פאאיסטאן גראבער א נענד

 ביא־ גרויסער דאזיגער דער מיט זאמען
 אײף ארעסטירעגדיג דוננס־געאעגענהײט,

 אויב קאורט. אין אײף געהמענדיג און
 גענונ, גאיקאיך געװען נאף זײנט איחר׳

 געיטאאגען און באפאאען ציגאב, א אאס
 םון באטס געדונגענע די םון װערע; צו

 טיטאנס א נאןי איהר האט •״כאס דעם
הע־ נאף א אין װערען צו אװעקגעשיקט

*  אײאענד, באעקװעאם אין — שוי׳ע כערער .
 דאס גאםען אונטער׳ן באקאנט איז װאם

 םון םיעאע (װאיררךהאוז). ארבײטס־הויז
 דיעזען געהאט האבען ארבײטער די

 דער אין שואע העכערער דער םון שאנס
 די געהאט האבען זײ כטרײק. םון צײט

אײגע־ זײערע מיט זעדזן צו געאעגענהײט
 צױ יטרעקאיכען און םויאען דעם אויגען נע

 דיעזען אין געפעננניסע די פון עטאנד
 געזעהן האבעז זײ םרײע. די פון אאנד

 גאסעך דער םון טראגעדיע שרעקאיכע די
 אאעראײ אויס זיך שטעהט װאס םרוי,

 געשיאדערט קענען.גארניט װאס יםורים,
 זינד וועסעס פיײדאעך, ר-אײגע װערען.

געיטטא־ זײנען זײ װאס געװען נאר איז
 זײערע םאר פראטעסט שטיאען א אין נען

?fרע־ די דאס געאערענט, האבען &?פער, *־ 
 דאס פאר און םון דורך, ניט איז ניערונג
 איז גערעכטיגרױיט די דאס און םאאס,

 “אינדוסטריעאע פון איגסטרוםענט רער
^יראגײ.

 װעאכע מײדעא, קאײנע ^װאכע, אײן ׳'
 נאף #יטאפ װהײט־גודס א אין ׳ארבײם

 ניט םון באאס און ציטערענדיג ^אימער *
 ^פײז אנשטענדיגע קיין געהאט חאבעגדיג

שף דעם ׳אין  זי װאס טעג, גאנצ;נ 5 םון ג
 האט װאירק־האוז, אין םארבראכט ־האט

:אױםגעשריען
ן ; ,י אי  איד און אטעריקאנערין אן בין ״

מעי ׳׳יזזאב  רוען אאנד. מײן געהאט איעב אי
 איף האב אויסגעבראכען, האט מאחםה דינ'
גע״ א מיט געדזן מאן ױנגען מײן מנאאזט :
חא! טי  צו איבערגעבענחײט און שםאאץ םון י

 אבער איצט אמעריקא. םון אידעאאען די
ה1’  וױרק״ דער אין ?ײנען זײ איך*װאס ת

ם. ײ ק ^כ צט ^ אי ; עס אז איף, װײס •  אי
א1 ט  זײ אאץ,'װאס אין װארט אמת קיץ ני

טא איו עס דאס ?ואגען,  גערעכטיג־ קײן ני
 האב איך אאנד. םרײען דעם אין ־קײט

. נארגיט ^ אן ט  סען האט דאס פאר און מ
 נע״ \ואיוגדהאוז, אין אװע?געשיקט )»יף ג

ט טעג מינוי אעכען צו םיןי צװאוגסק סי

 געװאאט זאגאר האבען גאסעדםרויען, די
 און זײ פון איינע אאס מיף באהאנדאע;

 צו זיף אונטערװארפע! צו מ־ך צװינגען
 װעא איף אונטערזוכוגג. קערפעראיכער א

 הײנט פון םארגעסען. ניט קײנכיאא עס
 אן גאנצען אין איף בין װײטער און אן

 ביטערקײט. כייט םוא בין איף אנדערע.
 סיס־ זײער האס איף אאע. זײ האם איף
 גע־ האש פנים באאםער איהר און !* טעם

 האט זי צארן. גערעכטען א מיט פאאםט
אעסאן. איהר געאערענט

 די טאנ. נאך טאג עס געהט אזוי און
 אײן אין האאט גערעכטיגקײט פון מיהא

 יןאאס דעם אויח באיק א טוט !כיאאען
 אינטע• די בעסטע, די קאורט־רום. אין

 טײ דארט. זײנען ארבײטער איגענטסטע
 איז װאס־* דער, איז פארברעכען אי׳ס

 דער און ׳שאפ אין טישעראײדי די געװען
 אויף פאאים די אגגערײצט האט באס

 אװעק־ און ארעסטירט איז זי און איהר,
 םאר װאירק־האוז אין געװארען געשיקט

 באא־ און דינער געװען איז זי טעג. 5
 מיט געזעהן איהר האב איף װען סער,

 אײנ־ געװען איז זי יטםעטער. װאף א
 נאבט, גאנצע א צעאע א אין געשאאסען

 טונטערער געװען איז גײסט איה־ ׳אבער
איטער. װי ענט״טיאסענער און

 זי װאס געװען, איז פארברעכען טעהר
 אין פיקעט־אײן איהר געהאאטען האט

 גרוים צו געװען איז אײן די ארדנונג.
 און ׳באם פאר׳ן עיטודאסטי^ צו און

 באאד פראצעסירט. איצט דא װערס טערי
 דעטעקטיװ איבערגעפרעסענער דער װעט
שװערען, װעט און עדות אאס שטעאען זיד

ךח
פארװאונדעט. שװער איהם האט און

 נא־ !בעסי קאענע די איז אט און
 גערעכ״ לואםיטאאיסטישע די האט טיראיף

 אאנג אאזען געהענט ניט איהר טיגקײט
 דער דאף איז זי םריי. ארוטאויםען

האא. אין טשערמאן
 באפאאען שענין, סערע איז אט און

 ׳באס דעם םון געשאאגען טערדעראיף און
 אין קראנק איגען געפוזט האט ד אז אזוי
 דאלר א אונטער װאכען צװײ פאר בעט

 גוטהארציגער דער באהאנדאונג. טאר׳ס
 זי װי געזעהן האט װעאכער ביזנעסטאן,

 ארײנ־ איהר און געװארען ^4באפאי איז
 שאפ, זײן אין האאב־טױטע א גענוטען

 עדות. ־אאס פארטנער זײן מיט ערשײגט
 אקצענט. אויסאענדישען אן האט ער אבער
 ריכ־ פאר׳ן שפאס טײערער א פאר װאס

 זיף שטעאען עס ביז אאכט ער טער!
 פרא־ דער און אויגען, זײנע אין טרעהרען

 קומט ער ביז אפשטעאען, זיך טוז צעס
 אונ ערקאעהרט װערט באס דער זיך. צו

 פון שמײכאעגדיג ארויס געהט אוץ שואדיג
 איהרע ברעכט סערע װעהרעגד קאורט,

 עס איז ״װי פארצװײםאונג. אין הענד
זי. שרײט געװען?״ טעגאיך
? װי יע,
 אט םעאע. הונדערטע דא זײנען עם

 סקעב א האט באק איהר דטעני. איז
 װעפעס ראזע, איז אט דורכגעשטאכען.

 שװאיץ־ איצט נאף איז ארעם וױיסער
 האט װאס האנד, גרויסער א פון נאוי

 איז אט צודרײןט. און א:גד.כאפט איהר
 םון פעסער״שניט טיעפען א פיט פאאי
 איהר אונטער גענגסטער א פון האנד דער

 אן באאסעו/ א סעם, איז אט און אויג.
 פאשין, דעי פין שקאאף אונטערוױהסיגעד

 רויהע א װי רױט אזוי אויג אײן פיט
 צו־ באקען בײדע פיט און םאײש שטיק

 םון קאעפ די פ̂ו געשװאאען און קאאפט
 אעבען שטעהט װעאכער דעטעקטױו, א

̂קאאגע, א איהם געגען פאכט און איהם
 בא־ דעטעקטיוו, דעם איהם, איז ער אז

 ער־ ניט איז נאטיראיף/ סעם׳ז, פאאען.
 ברױ זײן געגען קאאגע א פאכען צו אויבט
אנגרײפער. טאאען

 אײנ־ סקוהא, נײע די אן געהט אזוי
 רעװאאוציע נאר דורשט דעם םאאנצענדיג

 דזשאדזש דער װעהרענד יזארץ, יעדען אין
 היפעא צום פארגאאצט אױגען זײנע פיט

:ערקאעהרט
 אין אאץ טאן צו פאיכט פיין איז ״עס

 עהראיכע דיעזע באשיצען צו כחות כײ'גע
 טקעבס) די אויף (אנוױיזענדיג ארבײטער

 ארבײטען, צו אנשמרענגונג זײער אי;
 אונגע־ די רעיט. זײער איז דאס װאס

 באפאאען װעאכע עאעפענטען, זעצאיכע
 איף ווערען. אונטערדריקט פוזעז זײ,

 בין איר אן געהט עס װאכןי וױיס
 דערצו. ־סוף א םאכען צו ענטשאאסען

 אױפהאאטונג די איז םאיכט ערשטע מײן
 א אין באזונדערס אררנונג, און נעזעץ םון

 דא־ מוז איף און איצטיגע, די װי צײט
םאר צפיעא ענמ}אגען ידום

ת/ ו סנ ח ר

 ׳יױ דעזײנערס דער םון ?אמיטע א
 גארקעגט אײדים אינט. 45 אאקאא ניאן

 הא־ זײ אז אינםארמירט, ױגיאן װארקערס
 350 ארגאניזאציאן זײער אין שוין׳ כען

 די אז םאא־אאנגען זײ און פעפבערס
 קערפערשאפט זײער זאא באארד דזשאינט

 אז באהויפטעט קאםיטע די אנערקענען.
 דער פון שטיצע פאראאער דער פיט נאר

 צו זײ-געאינגען װעט באארד דזשאינט
פאך. דעזײנער דעם ארגאניזירען

 קאםיטע דער םון םאראאנג דער
 די־ אװ באארד צום איבערגעגעבען װערט

רעקטארס.
צױטריםטען. פארגעלעזען װערען עס

 אססאסײ דער םון צושריםט א אין
 זײנען זײ אז געםעאדעט װערט אײשאן

 םארטרע־ םיט קאנםערירען צו צופרידען
 פון װאף דער אין ױניאן דער םון טער
 צושריפט דער פארטש. טען31 דעם

אנגענופען. װערט
 ״טאג־װארהײט״ דער צײטונג די

 צײטונג די אז צושריםט, א אין ערקאערט
 אדװערטײז־ קדיגען צו בארעכטיגט איז

 וױיא באארד, דזשאיגט דעם םון פענטס
 ארבײ־ פאר פאאץ םיעא אװעק גיבען זײ

 דער ארבײטער־םראגען. און טער־נײעס
 צום איבערגעגעבען װערט צױטריפט

דירעקטארס. אװ באארד
 אײסעאום אײבאר בראנזװיאער דער

 צום באארד דזשאינט דעם אײן אאדעט
 אנגעפאגגען זיך האט װעאכער כאזאר,

 ענדיגען זיף װעט און פארטש טען25 דעם
 װערט אײנאאדונג די אפריא. טען7 דעם

דזשאינט פון אפיםערפ י
 װע־ בראנזװיא םון דעפארטפענט באארד

 אונטעױ די העאפען צד איגסטרואירט רען
קאנען. זײ װאס אאעס מיט נעמונג

 אינפארמירען 21 און 11 אאקאאס די
 גער.ײסעז גוט האבען פעםבערם זײערע אז

 ארױסגע־ װערען װאס פאדערונגען אאע
פאנוםעלוטשורער. די צו שטעאט

 ברודער אז אינפארפירט 17 אאקאא
געװא־ ערװעהאט איז גאאדשפיט איזידאר

 אויף באארד דזשאינט צום דעאעגאט רען
 .דער םאאסטער. גרודער פון פאאץ דעם

צוגעאאזען. װערט ברודער
הא־ זײ אז אינפארמירט, 23 אאקאא

 דער צו יאס מ. כרודער ערװעהאט בען
 פון קאמיטע מעםבערשיפ אאגעםײנער

 צושריפט דער באארד. דזשאינט דעם
גוטגעהײסען. װערט

הא״ זײ אז אינםארםירט 64 אאקאא
 פון פאדערונגען די געהײסען גוט בען

באאחד. דזשאינט
 אז אויף אינםארמירט אאקאא דער

 גע־ ערװעהאט איז ראזענװאסער ברודער
 ברודער און באארד דזשאינט צום װארען

קאנפערענץ. צום היבשמאן
געהײםען♦ גוט װערט צושריפט דער

 ברודער אז אינםארמירט 82 אאקאא
̂וין ס.  דער צו געװארען עחוײאט איז אע

קאמיטע. פעםבערשיפ אאגעםײנער
רעפארט קאמיטע ספעשיל

רעקאמעגדירט, האמיטע םינאנץ די
 מעסענדזשער די פון םטרײקערם די אז

 ד. 25 מיט װערען געשטיצט זאאען באים
געהײסען. גוט װערט רעקאםענדײשאן די

ברו־ אז באריכטעט זיגמאן ברודער
 דזשאינט די וועמען פעראשטײן, ד;ןן

 ריפער דעם םאר ערװעהאט האט באארד
 ער װײא קופען, ניט קען דעפארטמענט

 װאו קאיוואאנד, פאראאזעז איצט ניט האן
 פון ארגאגײזער אאם אנגעשטעאט איז ער

 באשאא־ װערט עס אינטערנעשיאנאא. דער
 מענעדזשער א װעגען פראגע די אז סען
 אי־ זאא דעפארטמענט ריפער דעם סאר

 פוא םיט־ אםיס צום װערען בערגעגעבען
 זעא״ דעם מיט צוזאפענהאנג אין פאוער.

 זיגפאן ברודער װערט דעפארטמענט בען
 ארײנשטעאען זאא ער אז אינסטרואירט

פון באשאום דעם אויט םיגישער א דארט
י באארד♦ דזשאינט
דעם טשערפאן דער שאיסט יעם מיט

מיטיגג.
סעלו. לאנגער, ל.

ץ י א ק ו או ער הל עפ ש. נ. נז־ארה, פון ש דז
 באאד שוין איז װעאכער סיזאז, דער

 אר־ די און גוטער א געװען איז פאראיבער,
 גענאסען אויך האבען נוארק אין בײטער

 אנגעפאנגען ״םראספעריטי׳/ דער פון
 טואבעא, פיעא מיט םיזאן דער זיך האט

 שטיק־ די פוץ סעטאפענסס די צואיעב
 האט פען װאו ׳שאפ יעדען אין פרײזען.

 הא״ פרײזען, סעטאען צו אנגעפאננען נאר
 ײעז יעצס, דאס געדענקט, באסעס די בען
 לוע־ זײ װעאען געסטאפט, האט מאחפה די

 האט עס פרײזען. די ארונטערדריקען נען
 •םען אויב און געהאאפען, ניט אבער זײ

 די געהעכערט ניט פעאע פאנכע אין האט
 נים אוםן בשום האט פען אבער םרײזען,
%ארונטערדריקען. זײ געאאופ;

 קאנטראאם, שאפ .רעגעאע די אויסער
 ביסעא היבש א געהאט אויך םיר האבען

 איבער־ און סעטאעז װעגען קאםפאײנטס
 צױ גאײכע ניט פאר ;פרײזען סעטאען
.ארבײט דער פון טײאונג  מאכעז פאר ;

 די װאו פעאע ;ארבײט אוגעסעטעאטע
 םין ארונטערנעהמען געװאאט האט םירטע

 דיס־ אײניגע פרײזען, געסעטעאטע די
 יױ נישט װאו פעאע לױיסעס, טשארדזש

 אין באשעפטיגט געװען זיינען אײטע ניאן
 ארביײ ענטזאגטע אאע די װײטער. אזוי
 און געװארען רעאינסטײטעט זײנען טער
 זײנען האמפאײנטס איבעריגע אאע אױך

 צופרידענ־ דער צו געװארען געשאיכטעט
ארבײטער. די פון הײס

 עטאיכע געהאט .אויך האכען מיר
סטרײקס.
 שאפ, דרעס א געװען איז שאפ אײן
 סיזאז דיזען ערשט האבען מיר װעאכען

 סטריײןען װאך א נאך און ארגאניזירט,
 אויף שאפ דיעזען געסעטעאט םיר האכען

 א אויך װי ארבײט, װאך א שטונדען 44
 אר־ אאע פאר שכירות די אין העכערונג

י שאפ. אין בײטער
 סיט געסטרײקט אױך האבען םיר

 די דאם סעהױריטי, פאר שעפער צװײ
 בײם ארבײטען ניט אאײן זאאעז באסעס

בע־ פאא דער געװען איז עס װי
 האבען באסעס די צייט. סאעק אין פאר

 צװענומןח האבען און געארבײט בעפאר
 ארבײטער, די םון ארבײט ביםעא דאס

געארבײט. דאחטען האבען װעאכע
אויט־ אן ארגאניזירט אויך האבען טיר

אי• פירמא דער םון שאפ סײד  םאנ• םי
שא«, צ גאך געחאט דא הןןט זוו *אני.

 נױ אין איבערגעכיופט יענעם ער האם
יארק.

 אײ־ אױך לןאנטראאירט אפיס אונזער
 פאסײק אין נוארק, אויםער שעפער ניגע
 װערען שעפער די עאיזאבעטח. אין און

 קאמפאײנטס אאע און אפט גאנץ באזוכט
 שאפ־ יעדען נאך באאד אטענדעט װערען

 באזוך יעדען בײ װערען װעאכע מיטינג,
אפכעהאאטעז.- אונזערען

א/ װײסט איהר װי ד אונ־ באאאנגט או
 יארקער נױ צום נוארלו, םון 21 אאקאא זער

 דא לןאאעקטען מיר און באארד דזשאינט
 פאר׳ן טעקס דאאאר 5 ספעציעאען דעם

 סמדײק״ דער כאםש און סטרײלרםאנד.
 פאײ־ גאנץ געצאהאט װערט אסעסמענט

 אויםמערקזאם מאכען דא מיר וױאען סיג,
 װארטען װעאכע אונזערע, מעמכערס יענע
 טער7 דער דאם דערמאגען, זײ זאא מעז

 מען װאם טאג אעצטער דער איז אפריא
 טעקס דאאאר 5 דעם אײגצאהאעין דארח

 אינטער־ $1.50 דעם אײנשפארען זיך און
 יעצט איז װעאכער אסעסמענט, נעשאנעא

 .נאך דאאאר. 5 די אין ארײנגערעכענט
 מוזען $1.50 דער דועט אפריא טען7 דעם

 דאאאר. 5 די חוץ א װערען באצאהאט
 מעמכערם אונזערע אז האפען װיאען מיר

 אײנ־ און אכט אין נעד.מ/נן דאס װעאען
צײט. אין טעקס דעם צאהאען

םענעדזשער. ברוק, מ«קם

בראנקם. אין נעטשוראליזיישאן
 זײן וועט אבענד דאנערשטאג יערען

 דער םון ברענטש בראניןסער דער אםען
 װעאכער איעג, אײד נעטשוראאיזײשאן

 דער פון העדהװאדערם די אין זיך געםינט
 באםטאן 1167 םארטײ, סאציאאיסטישער

 8 םון אפמץ זײן װעט אפים דער ראוד,
אוהר. 10 ביז

 נאך האבען װעאכע עגיגע, די זאאען
 די אדער ערשטע די ארויסגענומען ניט

 פון בימעד װערען צו פײפערס צוױיטע
 םיז אפים אין װענדען זיך אאנד, דיעזען

 אוים־ זײ פאר װעט מען װאו איענ, דער
 םפע־ אפאיקײשאנם. נויטיגע די פאכען

 װעא־ יעניגע די צואײאעז זיך זאאען ציעא
 םאר פײפערם ערשטע די שוין האבען כע

 איו שויין זײנען װעאכע און יאהר צוױי
 וועאען װאס די װײא יאהר, םינח• אאנד

 נאר אפאיקײ^ןואגס זײערע ארײגגעבען
 תענען ןועאצן םצן.אפריצ,15 דעם

m וואוםעץ
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 סםרײק דזשענעראא היסטארישער דער
 אין יארק, נױ אין קאאוקםאכער די פון

 א ו(י ר ה ע מ געורעז; איז ,1910 יאהר
 רעײאאוציע א געיימז איי דאס םטרײק.

 אן קאאוקס־אינדוסטריע, היגער דער אץ
שטאנד  די אין ארבײטער די פון אויפ

 יארק נױ םון שעפער סיוױרט איזי הלאוה
 גע־ איז ד*ס ;הבתים בעא זײערע געגעז

ח פאאקס פונ׳ם אךסדרוק אן ווען א  ׳צ
 קאאולר די בײ *נגעקאיבעז זיך האט װאס

 זײ װאס יאהרען פון משך א אין מאכער
 ניט אונארגאניזירט, געארבײט ה$בען

 בא־ זײ זאא ו־ואס ױניאן קײן האבענדיג
ד געגען שיצען ענ מ  אוםרעכט, װצאכען אי

געװארעץ. באגאנגען זײ געגען איז װ^ס
 ^אנופעקטשורערס קאאוה די װאאטען

ט  מאכען אין ארײנגעט^ן אזוי געײען ני
 און מאםענט, ךעם אין נעאט מעהר- װאס
 דערםון קען ,עס װאס טראכט א געבע

 װאאםען שפעטער, ביסעאע ארױסקומען.א
 און טעגשאיך מעהר געהאנדעאט אפשר זײ

 זיף נעגען ארויסגעריפעז ניט װאאטען
 געװאאטינען אזא ארבײטעד די כיצד

.צאח•
 כיאנוםעקטשורערס ־ קאארק רי אבער

 ארבײטער־םראגען מי־ט אפ גיט זיך גיבען
 ׳בכאא פר^באעמען אינדוסטריעאע און

 צו דאס געצװאונגען װערען זײ סײדען
 פון כיאכט פאראײניגטער דער דורך טאן

 אר־ די זײ אאזען ארבײטער״מאסען. די
 מיט אץ זײך זײ געוזען רוה, צו בײטער

 *ונצוהאייבען ארבײט געװעהגאיכער זײער
 נאר געיעג חגם אין און געאד, מעהר וואס
ײ םאלנעסען יצאאר דעכו  די״ אז אפיאו, ז

ײ סענשען. אייר עזזײנ ארבײטער  םאר־ ז
 דאחי ארבײטער די םיט אז זיןי, גצםען

 ,וױ טעהר אביסעאע רעכענען זיף מען
ט  שאפ, םון מאשינען אײזערנע די מי
ט װ;ן ײ ני ען.ז רעװאאטיףען. קאנ

אם* געמוזט זײ האבען סאטפף, טערטען
״סאמאדערזשא־ זײער םון טײא א געבען
 רעכענען נעהסען זיף און שאפ אין וױע״
םאראאנ־ ארן װאונשען געםיהאען, די םיט
 זײ װעאכע ארבײטער־כיאסעז, די םון בעז

גע־ םיס די אונטער ממש םריהער האבען I געװען. יעםאאט דאס איז אזױ או;
 נאר האבען מאנוםעקטשורער קאאוס ד•

ט  םעשים זײערע וואם צו געטראכט ני
 באנוצט זיף האבען און פיהרען מאנען

ט  אונארגאנײ דעם און שואכקײט דער םי
 כיאכער קאאוק די םון צושטאנד דרטען
ם׳ן  קאאוק די אין אוםן. ■ערנסםען אוי

פער  צױ ערגסטער געהערשט'דער האט ש;
 הײנט קוים זיף האן ביען װאס שטאנר

 פשוט זײנען ארבײטער די םןורשטעאען.
 שאפ, אין אײנער יעדער און הפקר ג^ווען

 באי, אםיס דעם ביז ארונטער באס פו;
 ארויס גיבען װאס םײדעא, אפיס אדער

ס, םינג ײ  פארצאפט איהם אאע ד^בען ט
 שעפער, די אין ארבייטער באיט. ן זי

 די פארשטענדיגע, םעהר די ־ב^זונדערס
 םון האבעץ ״זײ צווישען אינטעאיגענטערע

 הא־ װאס אבער נעאיטען. שרעקאיך דעם
ײ בען װײז געקאנט ז צינ ײנ  זײ ? טאז א

 שיאטען שטיא דער אין געקאנט ה^בען
ט באס דעם  םון וחרמות האאות אאע מי
 פון איז אאגע זײער אבער תוכדזה, דער
ט דעם  הא־ קאאות די געײארען. בעסער ני
ט גאר באסעס די בטן  די און נעשאט ני

 געווארען איז סאכער קאאוק פונ׳ם אאגע
! ערגער און ערגער אאץ
 ס׳האט װאס פאסירט האט עס און :

עי ט  פאסי־ נעכיוזט אומשטענדען ךי אונ
 צענױאייגע די סאסע, גרויסע די רען.

ענ־ע ױז  םאבער קאאוק פארשקאאםטע ט
 רון» דעם דערהערט האבען שעפער די איז
 איז וועאכע יוניאן, מאכער קאאוק דעד פין

 געװעין, שװאןי און קאײן גאנץ דאן נאף
 אין ־,ארבײטער טאסען גרויםע די וױיא

ט איהר צו האבען ט׳־״ייד  די באאאננט. ני
 א באו־יז נעהאט דאן האט ױניאן גאנצע

 איגםע־ די טיטגאידער, טויזעגד 3׳ — 2
 ארביײ באװאויסטזעעגע און א־גענטערע

ipo ׳צײט •יעגער םון • טרײד דעם איז 
 א אין ארגאגיזירט זיך האכען װעאכע
ט ױניאז,  זײנען זײ װאס אכטענדינ ני

 און געװארען, םארםאא<ט סןי א דעדםאר
ט אפט  צו װאו פאאץ הייז געקראגעז ני

 אאע םון םיאנערעז די וױ אדבײטען.
 באוועגונגען, רעװאאוציאנעחג ראדיקאלע,

ײ האבעז  םארםאאנונ־ די אויפגענוםען ז
ט אײדען די און גען  און שטאאץ סי

ז אי ט'  אנגעהאאטען םעסט זיר האבעז ס.
 יױ מאכ^ר סאאױן דער םון פאהן דער אי

אן,  שטו־ דער אננעקוםען איז עס ביז ני
 נרוײ די ביז אינדוסטריע, דער אין רעם
 םון ארויס איז םאכער קאאוק מ>»סע סע

 באװאוסטזײן צום נעקומען איז גד־־ואד
 אאטען דעם געגען רעװאאטירמ האט און

 םאנוםעקטשורער, קאאוק די םון רעדשים
שעפער, ק;$װ<ן די אין *סאמארערזשאוױע׳׳ וײער גענעז

B■ ׳יײ »m a ̂נייגי איז יי״י־ ע

 סטרײק/ ^זזשענעראא א ט^ז-אנגעױםען
 א געװען דאס איז אבער אמתען דעך אין
 וױ געװעז, איז דאם 4! ר ה ע ט סך

 א אננעםעדקם, פריהער שוין האב אידי
 נאסיר־ א אױפשטאנד, אן ר׳װואאוציע,

 צארן און האס דעם םזן אויםברוך אינער
 הער־ די אין אנגעקאיבען זיך האט װצס
 סשף אין,ךעם מאכעך קאאוק די פוי צ;ר
ז זײ װאס יאהוען םון  ארנא״ ניט זײ̂נ

געװען. נײירט
 מא־ גרויסע די איז םאםענט יענעם אין

 םא־ ?אאוק טויזענדער, צעהנדאיגער ״מ
 טויזענד פאר די צו צונעשטאנען כער

 ארומגערינגעאט זיף האבען פיאנערען,
 װעאכע ץניאן, דזןר פון פאהן דער א־ום

 יױ םאכער קאאוק דער םון פיאנערען ז־י
 געטרא־ אאײן יעטאאט ביז דאבען ניאן
 געבוי־ איז עס און םארםײדיגט, און ג;ן
 מעכטיגע די גרױסע, די געװארען וען

 געװארען 1אי װאס ױניאן, טאכער קאאוק
 ארבײ־ אידישער דער פון שטאאץ רדר

 גאנצער דער איבער טער־באװעגונג
װעאט.
 זײנען קאאוה־טאנופעקטשורערס די

 זײ געװארען. צוטוטעאט װײאע א פאר
 באגריײ געקענט ניט װײאע א פאר האבען

 זײע־ אזוי װי פאםירט, האט עס װאס פען
 אםאא מיט זײנען שקאאםעז געװעזענע רע

 רעבעאען, פײערדיגע אזעאכע געװארען
 הא־ באסעס די סטרײקער. גוטע אזעאכע

 געװעהרט, שטארק זיף נאטיראיף, בעז,
 געװאאט ניט האבען ארבײטער די אבער

געקענט ניט גאר האבען זײ נאכגעפעז,

 אלבײםען װאס סיי־די ױניאנס, אאהאא
 פון ארבײטען װאס די סײ און שםיק־ פון

 דאס האט פארבאנד, אײן אץ װאף/
 אין דאס מאכען געקאנט ניט אאץ אבער

 פון שעפער ריםער און סקוירם קאאוק, די
 אײניגקײט, יענע הער׳מעז זאא יארק נױ

 דארף וואס ברידעראיכקײט אםת׳ע יענע
 וואו ױניאן־שאפ, אטת׳ען אן אין הערשען

 איז ארבײטער די םון אינמערעסען די
 דאס םאנאנדערגעטײלט. קינצאיף ניט

 רעװאאוציע דער זײט אז געווירקט, האט
 פון אנשםרענגונגעז אאע זאיעץ 1910 םון

 םאר־ צו םעהר אוץ מעהר אאץ ױגיאן דער
 םאכער, קאאוק פונ׳ם אאגע די בעסערן

 עס ערפאאג. געוױנשטעץ דעם האיען ניט
 די ׳ארויסברענגען געאאזען ניט האט

 ױ־ די װעאכע צו רעזואסאטען .ריכטיגע
 גע־ צײט גאגצער דער• דורך האט ניאן

 אין וױ געדרעהט זיף האט טען שטרעבט.
 איז כיען און קרײז פאר׳כישוף׳טען א

 פאאץ, זעאבען אויפ׳ז געבאיבען שטעהן
אנשטרענגוגגען. אאע די אכטענדיג ניט

 איר װעא ארטיקעא צװײטען א אין
 עם װאס איבאען םארשידענע די בארירען

 שטײדסיסטעם דער דף אין ענטהאאט
 דאס רעאקציאנער אדן שאעכט װי און

 דאס װי ; טרײד אויפ׳ן געוױרקט האט
 געאאזען ניט הינזיכטען פיעאע אין האט
 איהר האט און פראגרעסירען ױניאן דער
צוריק. געשאעפט פשוט םײאװײז נאך־

די דאס זאנען, באויז איף װיא דא

 װאד־אחײ אײנצוםיחוז פאדערונג
 י .די וראם סאאוה־מרײד נאנצען
 םאנוםעקםשו די ארויס איצט שטעאט

 גרעסערע א נצד באםת ט1מײ
 iרע די װי םרײד, קאאוק איז ציע

 .0 איז געװארעז געסאכט איז װאס
 דזשע• היסםארישען גרויסען יענעם איז

 םיד דעם ניט האב איך סטרײק. נעראא
 םאת)אצגעחנן װעאען צו חשק דעסטען

 זזיסמארי- יענעם םון װערט גרויסען דעם
 איבערצײגט, אבער בין איןי האמױ״ שען
 אין װאןײארבײט םון אײנפירונג די אז

 טרײד, קאאוהס דעם# םון צװײגען אאע
 % רעװא^ד גרעסערע א סף א נאף מײגט

 געווא־ געמאכט יעמאאט איז עס װי ציע
 [i םיז פערםאנענטעז, מעהר א םון רעז,

 ffb אײן מײנט, דאס װערט. אײביגען
 די אװעקשטעאען כיאא אאע פאר
 וױ באדען םעסטערען א סך א אויף
 מימט דאס ;געשטאנען איצט ביז איז
 קאנען זאא• פיען אז מענאיר, םאכען צו

 מעהר הערשען זאא עס פראגרעסירעז,
̂  * רוהינקײט םעהר אוץ שאפ אין אײניגקײט

 אװעקצד כייינט, דאס ױגיאן. דער אין
 נאטיראימן מעהר אין ױניאן די שטעאען

 גצ^ד א געבען איהר און אומשטענדען
 עפעס װירקאיך מאקע קאנען צו געגהײט

 אײצינען א. םון מיטגאיערער די םאר טאן
 דצם ארויםצונעםען םײנט דאס װערט.
 1אי טרויערינער דער פון מאכער קאאוק

 חאט ער װעאכער אין אאגע אעכעראיכער
p נאר דאס געפרנען, איצט ביז זיר i r 

 גיט גאר כמעט ער האט זײנעם ״געוױנס״
 זיד האבען םיםגאידער די און געװאונען,

 סחעפםיש גאנץ באציהען צו אנגעפאנגען
ױניאן. דער פון ״זיענע״ די צו

 נעקסטצן דעם א*ן דעם װעגען אבער
ארטיקעא.

■
■

םראטען.
סטרײ? יעגעם פון סעטעאםענט נאב׳ן

 אינ־ דער אין געװארען אײנגעפיהרט איז
 אין באדונגונגען. גײע גאנץ דוסטריע

 גאנצע א םאר;עקומען איז טרײר דעם
 אײנגע- זײנען עס איבערחעהרעגיש.

 א און רעםארםען פיעאע נעװארען פיהרט
 געװארען. אפגעשאפט זײנען איבאען סך

 װעאען מיר װי הויפם־איבעל, דעם אבער
 נעהםען עס ײעצגעז םיז זעהן, שפעטער

 דעכיאאט םען האט צרות, םעהרסטע די זיך
איבערגצאאזען.

 אויפ־ יענער האט געזאגט, שוין וױ
 אפגעשאפט אינדוסםריע דער אין שטאנד

 דער םון פיהרער די אבער איבאעז, סך א
 אינטערנע־ דער און ױניאן קאאוקמאכער

 דעם פארזעהן האבען 1910 אין שאנאא
 מיזעראבע״ דעם טרייד, פון הױפט־איבעא

 איז װאס שמילרארבײט פון כ־דטעם ל;ז
 אםאאי־ די םון ירושה א אאײ פאררלינען

 פיהרער די װען צײ'טען. ט״״יעריגע גע
 װאאטען צײט יענער אין ױניאן דער פון

 ר־ א ך־ א ו * דאס באגריפדז ‘יעװעז
 h פאר באויז ניט ׳גוט אױ ט י י כ

 סעכיפעא״ די און פרעסער די קאדיז-,:,
 דאן װאאטען זײ ווען טר*יד; איז נ-ארעל

 פונקט איז ארבײט װאך דאס כאנריפעז,
 אויך אזוי.נויטיג פונקט און גוט

 צוױײ אנדערע די. ארבײטער •י פ:ץר
 אפריײ די פאר א׳;דוםמריע, «ער אין יד.ן

 אננע־ וואאטען םינישערם.און און טארס
 דאס און דערםאר אגיטאציע אן פיהרט

 מא־ קאאוק די .יואאטען א־יעעפיהרט,
העכער סך א סך, א געעען ״יצטער דיר

ע ש ציני לוננ מעדי ײ מ פ ר פוז א ע ס ר או נ8ם סל נ מ
אן l • שיס^בא אין ױני ; i

גענטהער. דר. פון

זיײ זײ װי אײטער, עקאנאמישען אוים/
:r־t <איצט מאכען װאאםען זײ איצט. ד»י 
 און אעבען בעסער און שענער א סך א

ד כיהאעז זיד וואלטען טענ ײ אי  בעסער ב
ג עיזיש טי ס ײ  האבען װאאטען ,זײ ^וז.ג

ײנערע הערפער, נעזינטלרע  געװיםענם י
 אאעם חוץ א אין ! נשמות ♦;-,גיערע אין

 קאאוק־ װאונדערבארע די װאאט דעם,
 זי מעכםיג און שםארה װי 4*וגיא טאכער

 שטארקער סך א געווען נאך יעצט, איז
מעכטיגער. און

 איבערגעאאזען האט מען װאס דאם ־
 שעפצר ריפצי און םקוירט קאאוק, די אין

 ארבייטען, םון סיםטעם טאםעאטען א
 װאןי, םון מאנכע און שטיק םון מאנכע

 דעם ׳ נענען געארבײט םאקטיש האט
 ! שעפער רי אין אײניגקײט פון גײסט

ט אז װירקט דאס  אין ארבײטער אאע ני
 עקאנא־ זעאביגע די האבען זאאען שאפ

 שטערט דאם און אינםערעסען, מישע
 ברי־ די סאאידאריטעט, די סף א זעהר

 אין ארבייסער די פון געםיהאעז דעראינע
* ם זיד זאא מען וױ שאפ.  גצ־ האבעז ני
םיר װירקונג אונמצר׳ן דרעחם

טע די נאך־  ױניאן דער פון רואס אי
 קראנק איז װאס טעטבער, יעדער פאעגט

 פאר װאך א דאאאר 5 קריגען געװארען,
 אז גענוג, געװען איז עס צײט. װאכען 8

 פון םערםיפײןײט א ברענגעז זאא אײנער
 װא״ צאהא נעװיסע א פאד דאסטאר זײן

 אויסצאהאעז איהם ׳ זאא טמן אום כען,
 געװע־ איז דאס בענעפיט. קראנקען דעם
 מעמ־ דעם ״נאויבען״ פון סיסטעם א זען

דאקטאר. זױן םיט בער
 םון ארבייטער ערrדורכשניטא דער

 צװי־ םיעאע אדענטאיך. איז יוניאן דער
" שעז  אנאר״ און סאציאאיםטצן זײנען ז

ם אודאי זוכען זײ און כיסטעז  קײנעם גי
 פעאע אײניגע אין נאר און אפצונארצן.

 מים״ פארקומעז גע.ײעדט, מיאד פאענען,
 אנדערע גאך און דיעזע םארשטענדניסע.

 די אז דערצו, געפיהרט האבען אורזאכעז
 אבי־ זיך זאאען ױגיאן דער םון סיהרער

 מע־. די שטעאען און פארטראכטען סעא
 ביז־ םעהר א אױף אפטײאונג דיצינישע

 אונ־ צאהאט אאעטען נאך װײא װענ, נעס
 דאאאר הוגדערט עטאיכע אויס ױניאן זער

 די און פאנד, דיעזען פון מאנאט יעדען
 געװארען שטרעננער אביסעא איז ױניאן

בעניפים. דעם אמ אויסצאהאען אין
אזוי עפעס װארום פרעגעץ: איינינע

? שטרעגנגעװארען
 םראגע ,.ד װעאען בײשםיעאע פאר א

םארענטפערען.
 סערטיפילוײט א ברענגט קראנקער א

י| י ז . ן  :אזוי אויטעט װעאכער דאקטאר, סו
 קראנק איז ב. מר. אז צײנען צו איז .״דאס

 זאגעץ ײעאעז מיר װאכען, 5 םאר געװעזען
 טען5 דעם ביז פעברואר ערשמען םון

 ארבײטען״. געקענמ גים האט און מארטש,
 אגגעקוםעז איז סערטיפיהײט דער װעז און
 נע־ ערשט איז ױניאן, דער יפון אפים אין

 די־ אז ה. ד. פעבר«אר, םער20 דער װעזען
גע־ ארויסגעגעבען א״ז סערטיפילוייט וער

 דרילװא- בא^ד מיט שפעטער אויוי 1װארע
• הען.

 סער־ ברעגגט.א קראנקער צװײטער א
ײט פיק  איז ער אז דאקמאר, זייז פון טי

 האס־ דער װען וואכען, 2 געוועזעז קראנק
 ארבייטענ* געזעהען איהם האט פיטעאער

וואך. א פױט צוריק נאך ריג
 סיסטעם, נייעם א מיר האבען יעצס
 פוץ נעװארען אויסגצארבײמ איז וועאכעד
 נוטנעוזייסען איז און סקואכיאז, ברודער

שאינם דעם פרן געווארען באארד. דז
 ברודער אז ײעו־עז, באמערהט מוז דא ,

 בריה נרױסער א וױרקאיך סמואםאן^איז
ע אויםארבײםע; אין  אין סיסמעטעז ניי

ר אימער נ ^  אײסבמםע־ איז פארנומעז א
זאכען. נעוױסע רען

ײע אונזער ױ: ארבײט סיססעם נ אז
מעאדצם מראנק, .ווערט םצפגער א וחנן

 ניט קאן קראנקער דער אויב ביגדאן.
 niח װעיט דאן הויז. דאס פאראאזעץ
 דצר בײ אנגעשטעאם איז װאס דאקטאר,

 צו אויםנעםאדערט באארד, דזשאשינט
 קראג־• 1דע אויב ;קראנלוען דעם באזובען

 אונטערי• דאלוטאר, צום געהן קאן קער
 דצר אפיס. איז איחם דאקטאר דער זוכט

 חאס• דעם בײ געזעריעז װערט י«ראנהער
 וואך. א אײנםאא דאקםאר און פיטעאער

 סיעציצאצ א פאראן איז װאך יעדע פאיר
 דאקמאר דעד וועאכער אויו* קארד,

 רעיוא• אויף אזן דיאננאז דעם אן שרײבט
 אדעד אויסצאהאמן ער־ מענדירט

 nm‘ בענעםיט. קראנההײט אויסצאהאעז
 דאק־ פרײואטע מים םאן צו ניט מען האט

 שפצטער ײעלעז קאררם דיעןע טוירים.
 וחנרטה. סםאטיסםישעז א האבען אויך
 הראמל װעאכע םון װיסען יןאנען װעט מען

אײדען. ארבײטער אונזערע הײטען
 טעםבער נײ־ארײנהומענדען דעם פאר

 בא־ װי קארד. אנדער אן םאראן איז
 דודכ־י םעמבער נײער דער םוז װאוסט,

 אונםערזו־ דאקטאר ספעציעאע א געהן
 דעם םאר בארעכטיגט זיין צו אום כונג,

 הריגט ער םאא איז בענעפיט, סאניטארױם
 צײגט מעמבער דער אויב טובערקואאזיס.

 ער װערט קראנקהײם, דער םון סםנים
 ױגי^ן, דער אין ארײנגענומען נאטיראיך

 trum ארײגגענומעז ניט קאן ער אבער
 בע• סאניטארױם צום בארעכטיגט זיין צו

 דאקטאר דער טרײט דעם חוץ א נעםיט.
 מעמבער נײער דער צו אויםצונעםינען,

 קראנה״ כראנישע געװיסע פון ניט אײדעט
הײטען.
 ווציט קראנההײס כראגישע א װען

 זיך מעםבער דער שרײבט דאן ענטרעהט,
 קיין פאדערעז ניט װעט ער אז אונטער,

- \ קראנסהײט. יענער פאר בענעפיט סיה
 םאדחןכ- אויס זעהט סעמבער א אויב

 הייסם ,דאן ל«אנסאמםטיװ, א אאס טינ
 צוויײ א פאר קומען איהם דאהטאר דער
 צײט געװיםער א אין עהזאםינײ^אן מען

̂גט קארד די ארום.  ,איו און אאעס צי
״ קאאר. גאנץ

 שמעי• לרין האט קראנקער קײן
 צו <1בענעפיפ דעם קריגען צו ריגקײט
, , בארעכטייגט.* איז ער װעלכען

 אײנגעםיהרט ניט איז םיסטעם ריעזער
 קראנקען. דעם אפצונארען אום נעײאיען

 ניט וױים איך אז איז, פאקט רער
 צאהאט װעאכע ארגאניזאצע,• הײז

 װי נריננ אזוי מננעפיט קראגסצן
 קיץ׳ םוז ניט װײם איך ױניאז.
 חנד״ װעניג אזוי האט װאס שאפט,

 סיעלע אין ױניאז. אונזער װי
 צו געחן װיא קראנקעי דער װאו

ני ד$קסאו דעך אאזט בײ#
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ע מ ט נ ר וועאמנ םי  ימי
אגרימענםס, חר ' פי  אײנצו

מ י  און ארבייטס-וואך ד
 ארבײסער די םון שכירות

 ז־א זיינען רעגואאציאנען
אנפאנג אין קראפט אץ

 אונזערע נאטירליןי,
 אז נוט, גאנץ שטעהען

 ניט זיי האבען געוױנסען
 4בתינ בעלי די םון נוטהערצמקײט דער
 דא© און — גוט, גאמ נאף געדענקען זײ

 וואוני חנם — באסעס, די אויף געד#פען
 נאןי חגם און 1917םין סטרײה דערבארען

 מנת דאס םאקט, װארגדערבארען מעהר
 פאראאדען םײאװייז איו םטרײק יענער

 מון־̂י ארגאניזאציאן די אבער איז נעגאנגען,
 .* ; געװ^ראן צושמערט ניט ארביימער די
 | אינדוסטרחן חנר אין םארבאיבען איז וי

 אומען די םאר נעשטאנעז תמיד איז און
 אנצוםאננען גרײמ אימער באסעס, די פון

 די טון רעכט דעם פאר קעספײן נייעם א
 ארביי־י די אז שעפער. די אין ארבײטער

 ̂ פארשטעח*! אינדוסטריע דער אין םער
 fjrp סיטואציע די אפצושאצען ריכטיג

 דורך װאם דעם# דורד װערען איאוסטרירכ
 דןן םיר האבען װאכען פאר אעצטע די

 ער• מיר און שעפער נײע 15 ארגאניזירט
 סןי א נאך ארגאניזירען צו באאד װארטען

שעפער. כיעהר
ן װײסט די צוױשען גײסט דער ו א  I ׳

אן דער םאר דרעסמאכער ס• איז ױני חי  »; ג
ם אעצטען האבען מיר ארטיג. א ״ מאנ  | א•

טינגען אײניגע געהאאטען ר און פאס־מי  םי
ע צאחא גרויסע א ארײנגענומען האבען  גיי

U . מיטגאיעדער. ; ft
 אננעפאנגען אעצטענס האבען מיר

ט קאנםערענצעז אפהאאטען  אײנצעאנ* מי
 טרײד־פראגען װעגמן מאנוםעקטשורערם

 צו םיהרען דאס װעט שיינט, עס וױ און,
ט םארשטענדנים אאגעמײנער אן די םי

 םארטרױמט!־־- צוםיעא אפנים, זיך, איהר
’ צװײטע. ידי ארײן םיר קיבעצט
 עםעס ען־ הערט װאם אסתר, נו, —
 םו[ מײדעא א שױן איןי םרענ ־־— ? נײעס

םאראוים. נעהעכדיג פארעא, צוױיטען א
 בוא־דאגעאעף די םיט בוא־דאג דער —
 ענטםערט — געקוםען, ניט נאך זײגמן

 צונויםאעגענךיג חן׳עװדיג אסתר, מיר
איפאעך. הײאעכיגע שעהנע, איהרע
 די מיט ■בוא-דאנ דער איז ווער ־־־

 אסתר׳ם נײגעריג םרעגט—? בוא־דאגעאעןי
םרעמדע. א דא איז וועאכע חבר׳טע,

 !גענגסטער־םעמיאי די איז דאס —
!...םעםיאי באס׳ אונזער
 די זי מען רופט זשע װאס םאר *־־

? גענגסטער־פעםיאי
 מיט זיהן, די מיט טאטע דער וױיא —

 העא־ אאע — קאזינס די םיט ברירער, די
 גענגסטערס סקעבס... פיהרען זײ פען

צװײ... באויז ער האאט טײער, קאסטען
 די װיא — ? באס דער איז װער —

אויםגע־ םאא אײן כױט אאעס פרעטדע

לאנד איבערץ אינםערנעשאנאל די  גא־ בײדע ויף זײ וזאמןן האא אין
 גערעדם ד.אט םעץ םיטינג.־ א בײ געגענט

 די םון און סטרײק םוג׳ם באסעס< די פון
 א מיט n ער האט צוערשט נאריאאם.

 צמײ מיט חנרנאד ״געטריט/ בײגעא
 א אױו* האט גרעק א וועאכע מאנדאער,

םאריןויםע!. צו ארומגעםראגען שיםעא
 ער דחנסעם, ביי׳ געארבײט האט זי

 דרײ שוין האבעז בײדע װײםטען. בײ
 געארבײט ביאדינג זעאבען דעם אין יאהר

 געטראםען. גיט מאא אײן קײן זיף אןו
 בײחנ האבען האא, אין באגעגענענדיג זיףי

 צום אײנער נאהענטהײט םין א דערםיהאם
 פיקעטען צוזאמען גענוםען און ־צװײטע;

שעפער. זייערע
 װעגען דערצע^ען איהם םאעגט זי

חד — איהר ער םאאר, פינפטען ״איהר״  ו
 באיקען זײערע אבער זיבעטען, ז״זײן״ גע

 םון גאר האבען שמײכאען װארימע און
 פאאר, א פון דערצעהאט, םאאר אנדער אן

 רוישט עס הערצער, די אאפעןp עס װאו
איםען... די און באוט דאס

 אהײם פארנאכט. אא& פיקעטען זײ
 אין פארבאאנדזשעט מען װערט געהעגדיג

 באנק א אויףי זיף זעצט פען םארל,, א
צװײטען... דעם אײנער פיקעט מען און...

ק דער אויב גיט ארט זי ױי  װעט סט
 עס קימערט איהם פאראענגערעץ. זיך

 ברא״ װי בײדע םיהאעז זײ :װעניג אויף
 הא־ הארצען אין טיעף און קעמפפער װע
 נארישעך דער צו גארניט אפיאו זײ בען

שאן״, ״װײםט  די װען װײא אסאסיאײ
 װאאט קאיגער, געװען װאאטען בעאי־בתים

 װאאטען געװען, ניט סטרײה קײן דאף
ף דאך. זײ ט ד ט און געטראפען ני  גע״ ני

צוזאמען... פיקעט
 פארבײ געהט באס אידזר װען און
 םרײנד״ װי כמעט איהם אויף זי װארפט

צו גארניט אויף האט ער באיקען. איכע

(ביאדאעף)
דײקםע סעםועל פון

 װענט, שסײגצרנע די צוױשען היאכיג
 און זוגעז*שםראהאען העאע אין זיך םונקט

הויד... דער אין פארשוױגדט
 פאאיסמאן אײרישער גראבער, דער

ם טיר דער בײ ל  אײן זיך קוקט ביאדינג פו
 סטרײקע־ פרעהאיכע די אין םארדעכטיג

ט׳ן מאף אונצופריעדענעם אן גיט ״רינס  מי
 הײםט און ווערען שטיאער זאא עס האאב,

ט זיף זײ פאאץ. אײן אויף אפשםעאמן ני
 באאק דאנט װאקינג!... אן קיפ —

םײדװאין!... די
ט נאיקאיכע א זון, די און ױנ־ דער כי

שעך די םון פרײד אויםריכטיגער גער  טענ
 ״פיקעט־ דער אין אן זיף יטאיסט לינדער,

ם און אײן״  אראפקרי־ אאײן קענענדיג ני
 היטעא, הויכען װײטען, דעם םון כעז

 פון זײטען בײרע פון אװעק זי שטעאט
 זונעך הויפענס צוױי כײירעא יעדער

 שוין געהט פיקעטען האס ארן שטראהאען
םרעהאיך... נאר צו

 די זון די איז גערעדט, אונז צװישען
ם טענ עטאיכע ערשטע ל ט סטרײק פו  ני

 סטרײ- די צו געײען פרײנדאיך אינגאנצע■
 רעאק־ אביסעא אאטער, איהר :קערינס

 מוח, צינישער ״ציאנעריש*געשטימטער
ט אאץ האט  באגרײפען קאאר געהענט גי

" רי ען. אךפאדערונג  אונזערע אבער ױגי
 פאר־ צו אאעם שוין איהר האבען טײדאעף
 אצינד, ארבײט זי און געגעבען שטעהען

ט גאײך םריהפארגען אאע כײעם  זײ טי
 ױניטי־מײדאעף די װי זאך״, דער ״פאר
שאפטאי:ע אן רופען ארבײט״. ״געזעי

באסםאנער די אץ זיר חערמ וואס
D/Hpy7

 פון משערמאן אנד,5הור ב. בתדער
 :שרײבם בןוארד, דדפ*יגם גןוםםאנער

ם ייז בןוסם*ן ,אין - מ  אין כיזי. י
 אר• די און «ר*ם«עריםי » איז םרייי

 עס וױידדמ^ גונמ פארדיענעז נײכמר
 דעפארס־ אייניגע אין או ביזי, אזוי איז

 ימנם איוזר און ארבײםער םעחאעז מענםם
w» װי אפם זעהר זעוק אונז נײ p p 

 אדער אפרייםאר t»זוכעכדינ ארום לויפם
 — ׳פםאדם נאכמז איבער׳ן פיני׳פער *

 באקוכמן. «ו זײ אונםעניליןי איז עס אבער
 קלאוקם סאכם םזןן און ארבײטעז, אלע
התםדח. גחןםםער דער מים

םי־ דעם פננעפאננען c האנען מיר
 איז אונז ביי אנפאננ. נוטען » פיט זאן

 זאםזן *זעלמ םון נים םען װײס באסםאז
 האנפעחממן, אםילו אדזר םםרייסס װי

 די םת ה*מח עפעס וױל ױניאן די װען
 דארםןן םיר וואט אלעס, נאלעכאטים.

 ידידײבריװעלע « ארײנ׳פיקען איז טאז,
 אויוי םארלאננען. םיר וואם זןונזמ 1אי

 װי־ נעלאזם טאקע סיר 1$האמ אופן אזא
 םײ הײנםמען נתיט־נעבער אונזערע םען
 ׳פםונדען 48 ארבייטען וױלען םיר אז זאן,

 פארלאננעז םיר און 49 אנטם^ט װאך א
 םקױרם־קאםערס. אונזערע םאר רײז א

 נעווארעז באװילינם גאלד אונז איז דאם
 דעם םראץ מאנוםעקטשורערם, אלע םון

ם דא האבאן מיר װאם  אםאסי־ יןײן ני̂׳
יעחןן פים םארהאנדלען םיר און איי׳שאן

 אונזזד «ן *אהל גרויםעד ג>ר א איז
D װעדם שעפעד pw אױןי מארביים 

 דעיארגד אלפ אין װמי־סיםכמם חנר
 מיר װעלמ פאדשירןכונמן, די מענםכג
 באלמבאםים, די פון ממראנזןן האמזז

 איין אץ װאמןן. 26 ביז r 19® חיעדם
 זאנאר םיר ה*בען םקוירם־שא• נרוממן

י קאנםראהם א  ארבײם םאנאםען *69 *י
ן װאו דארם׳מ. יאהר. אין  ארביים מ

 עםארק ארבייםער די זײנמ װאך־ארבײצ^
 איז עם און היסםעם חנר סים ייפרידען

 םיר זאל׳מ סיזאז נעיזםנתן אן םכרה, א
 פאחןײננ אלמםײנע אן ארויס׳פטעלען

 די םרייד. דעם אין ארביים װאף־ פון
 אויף אבער זיד האמן מםיידארב״טער

 זיי־ פעלע אאע אין אפנ?לאת;. ני׳פם
 נתד מײארען נעסעםעאם פרימען די נען

מר זײנען און יאהר אעצגמז וױ סער  אי
 אנוועזענ־ דער אין נעװארען נעםעםעלם

 הןד וועלכע ײניאךםארםרעםער פון הייס
 זװנעהן זאל אלעם אז נעזעהן, עױן מז

 *דפרידענהײט דער «ו און יוניאדנמםינ
ארנײטער• די סון

 דרײצעהן אתם םעםבערם, אונמרע
 םים זיד באןױײמ «*הל, אין הונ׳חןדט

 לויט ױניאן. זייזןר *ו ליעמ איז ארץ דיד
מ אונםערזוכונ^ 1» ל מ  נעמאכם איז ו

 זװ־ װאכען «*ר א כדט ער׳פט נעווארען
 אונזערע פיז פרא>ענם 93 ױינזן רי̂י

 100 און סנמנדיננ נוד אין נמםמרם
 «ד דיעזער ױניאדםעםבערס. ירןמענם

אוגזערע אז גלדיבעץ, אוגז מאכם שטאנד

ם ל  אאנגזאם הריכט איסט־ריווער טו
ס  װי שטראאען, נאאדענע די זון: די ץי

 זיף ניבען טעםיכעז, נעאע גןןנמישע,
 די איבער אויס שפרײט א ערשסע וס

אע, v מ| m ״שאפ־דיסט־ די םון געסאעף 
ך6ק ױ פונהס #ע  נעװאאט זײ,װאאםען ו

ײ די םון אעבעז גרויע דאס ואויבםען  טו
 װעא־ װאס סײדאעןײבאומען, ױנגע ;כדער

 ביז םריה נאנץ םון אײנגעשפארטע, 1ן
םעקטארים־טױר־ הויכע די אין ®גאכט

ט אונז גים Dtp און ארגאניזאציאן,  צו מו
ם קעםפפען  גאןי פאר עגערגיע פעהר מי
ע ר ע ס ס גרינגערע און מ שאנ  אין ?*נדי
אינדוסםריע. אוגזער

מ די אחוץ אי הג ע עוו  ױניאךםראגעז ג
ך אפ לאקאאס אונזערע ײד גיבען  כױט אוי

 ארבײטער־ און געזעאשאפסליכע אנדערע
 אונזערע האבען לםשל, אזוי, פראגעז.

ט צראוטען לאקאילען שאינט דעם מי  דז
חי בײגעםראגען כאארד  שאפ־קאילעק־ די
ע זײערע פרן ארן שאנס ענ ײנ  טרעזשױ א

 דצם צו דאאאר הונדערט פיט* ארום ריס
 י^וורענס. אין סםרײק םעקסםיא גרויסען
 א אונטערנומען האט 24 אאקאצ ארנזער

 צו אויסשאיסאיף סעאםזנר־פארשמעאונג
 אין לײבאר־אײסעארם א בויען העאםען

טא איז עס כאסםאן.  ארבײ- אײן סײ\ ני
 אאקאאען אדנזערע וחןאכער פון מער־זאך,

 אײב־ א דא זײנען כױר אפשמעהן. ואאען
 ארבײ־ אאגמםײנער דער טון םײא איכער

שםאדט.״ אין מער־באורעגונג

 פריהפיארגעז א אין מאא אײן אבער ‘ײי
ט געװען איז (עס  צוריק) װאכען אכט מי

'lרײנ•pוpדי אין געװעהנאיף, װי ^ענדיג 
ענדער  פאבריקען, די םון םענסטער ^ױז

 אויםגעפונעז, ערשטוינטע אן זון די יחאט
 פעקטאריס די שװײגען, מאשינען די אז

ען  די אז באטערקט, גאײך און אעדיג, ^ינ
 אין אונטען, שפאצירען שאפ״כײדאעף

ײדע  פארע^ נאך פארעא גאס, זײטען ב
הענט. די בײ פעסט האאטעגדיג דןי

— !אויף געהט זון די לוינדער, —
אויסגעיטריען. םרעהאיף אײנע האט

ט עס װארים װי ׳גוט װי ׳אך — ! װעי
.זון דער פאר הורײ — . . !
ט איז קיגדער, #נו —  דא בעסער ני

 שאפ פינסםערען אין װי שפאצירען צו
? איגעז *ו

 אר־ ניט ארבײטען, יא זיכער!... — *
קבצנים זעאבע די װעאען טיר — ב*מען

באס״, ״באוטיגער ד̂ע איז דאס —
 דער אסתר גים — איהם רופט מען װי

פארשטעהן... צו פרײנדין
 פא־ פיער ביאדינג. צום צו ?ום איך
 אײנער טיהרען, צװײ די בײ איסאײט

 בײדע בײ צװײ און מימען אין שפאצירט
 פעס־ די אז זיף/ םיהאט עס קארנערס.

 םון האא אין באװאכט. גוט װערט טוננ
 צװישען און גענגסטערס שטעהען ביאדיננ

 — באסעס בכבוד׳יגע זעהר פאר א זײ
 צװײ רעדט מען אנטיסעמיטען. אידישע

ברידעראיף. כמעט םריינדאיןי, זיף שען
 צװיײ דעם ענדאיף האט רויבער אײן

מײדאעף. די אאכען — געפונעז!... טען
 געשאאסעז, האנט אין האנט צװיי, צו
 פארעא אײן געדיכט, םיהעטס די געהען
ביז׳ן ביאדינג עק אײן םון צוױיטען, נאכ׳ן

 אין םאכער דױיסם און דרעם זײ
?ױקאגא. ....

 דזשו־ ארגאנײזער דזשענעראא אוגזער
 :פאאנט װי אונו שרײבם האכמאז אײס

אט ״דער  פארשריבען וחנט טערץ מאג
ץ וועחנן  ױנ־ אונזער םון געשיכטע דער א

n r אט. וואזשנער גאנץ א אאס  אין טאנ
 אגײ דער און פאענער די כױט אײנקאאגג

 אין אנגעםיהרט האבעז םיר וואס טאציזג
צװינ־ צו געאונגען אוגז איז םרייז/ חנם

ורי^צ את ע^ אגדעחנן ^י די  איג׳ גאגצער חןר אין מאנוםעקטשוחןרסnv בםצײג “?אד עו;
דוסטריע.״״  עאטערען, איהרע םון איהם זי דערצעהאטצו מאא אאע רוםט סארדזשענט דער

 דארטען טויט מעגאיןי שױן זײנעז װעאכע
 רױ קאײנעם דעם אין וױיט װאו ערגעץ
 זי וועאכע געגען און שטעדטעא סישען
 פאר שואדיג שרעיןאיןי אזוי זיך פיהאט

 אמע- קײן אציגד ביז זײ האט זי װאס
אריבערגעכראכט... ניט ריקא

 איהר אײכט דריקט זי, בארוהיגט ער
 רעדעז באיקען זײנע און זיןי צו האנט
 םאר װעא איך קינד, ניט, זארג :שטיא

 א טאםע, א טאטע, א — אאעס זײן דיר
געאיעבטער... א און פרײנד
 םארמאכט אױו*, אײכט ציטערט זי
 בא־ הען מען און אזיגען די װײאע א אויף

 אײנצוהאאטען זיך באמיהט זי װי מערקען
• טרעו־ען... די

גארניט איז אעבען צו מיידאעך, ׳עך

 קארנער, יעדען אויף שטעהן געװעהגאיד
 מענ־ אראפאאזענדיג און ארויםנעהמעגדיג

 צו• באיק א אונגעדואדיג װארגז איך שעץ.
 זיך זיעבען. נאןי האאב :שטאדט־זײגער

 קוה איןי פיארשפעטיגט. אביסעא הײנט
 װײסט, װער :טראכט און עואם דעם אן

 (אזוי ״באאנדע״ די<זע אם איז אםשר
 ברײטע די מיט שװאיצע) די כיען רופט
 א און אײביגלוײטען צװײ װי איפעז צװײ
 סאאדאט, רוסישען א םון קנאפ א װי ״נאז
 אט װער װײסט װער צו סקעב?... א גאר

 קװןט זי איז?... אויג קרוטען מיט׳ן יענע
 דאם אםיאו ארן ארום זיכער ניט אזוי זיף

 באהאאטען... װי זי האאט עסען באנדעא
 זאאען פיקעטס די :אוםישנע הסתם טן
 אאנגער דער אט און באפיעיקעז.. ניט עס

?אײנע און נאז שפיציגער דער מיט בחור

ט...״ און גײט  זינגען אײנע נעהמט נ̂ו
 גאײד כאפען אגדערע עסאיכע סעאאדיש.

אונםער.
 פריװעטאם, ס טיעבע ין ■רישאל ״יא

 סטאאא!...״ סאאנצע טשטא ראזסקאזאט
 רױ שאאנקע, א דעקאאמירעז אן םאנגט
 הו־ ׳האר אפנעשױרענע סיט מײדעא סישע

 איהרע מיט זיך פאר טרױטעריש קצנדיג
 צוזאנעגדע גיהנם און גן־עדן אוווארצ^

אױגצז.
 םאננט טאניעטשקא : קינדער שא, —

 אוים־ געפיהאען אײדעאע איהרע אן מוין
!...צודםען

 לואם־אן!... טאניטשקא, קאם־א;, — י
!...ניט זיף שעחס

 װעט טען : רוסיש ל,ײן גיט רעדט —
ערקאעהרען באאשעװיקעס פאר באאד אייך

צוריקשיקזגן... רוטאאנד אד14-אנ
!...עס טען טוס אאעװאי —

דעי !.. כע־כע־כע !... כא־כא־בא — ־
קאינגט ׳ געאעכטער מײדעריטער יונגער,

 ?אמיטע, פיקעט דער פון מיטגאיעד דעם
 פיקעטס 20 םון מעהר אז אאץ, שרייט

ט איז  זײ װעט ער אויב און עראויבט ני
ט אאײן  װאגען א ער װעט צױ&יהען, ני

ארעםטירען.־ אאעםען און ברענגען
 אײנצו״ פרואװט פיהעט־םיהרער דער

 אונ־ איז עס אז /1ראק ״באױען דעם רעדען
דעם. געגען איז אאײן גאט אז טענאיר,
 די צו ער שרײט — !טו בײ טו —

 טו — דרײען אין גצהעז װאס טײדאעןי,
!...רײט די טו !רײט די טו לױפ :טו בײ

 דעם קיבעצעז אאנען, מײדאעך די
רעכט. זיןי האאטען און םיהרער
 דער אױטאםאביא. אן אן אויפט עס

 דער םרן ארויס געהט באס״ ״באוטיגער
 דער ביי משפחה, זײן איד.ם נאןי ?*ש'[,

געגגסטער. א זײט

 מא־ אעצמען םון עקספארם דער געוואחנן.
 דאאאר מיאיאן 623 באמראפען האם נאם
 אונ־ אין רעקארד דעם געשאאגען האט אה
 זעאבער דער געשיכטע. עקאנאמישער זער

 ברען סאמע אין 1917 יאהר אין םאגאם
 סונישעךםאר־ אין וועאם־םאחםה דער םון

 613 םון באױז ציפער א אונז וױיזם קעהר
 םיז דעצעםבער םאנאט דער און מיאיאן

מיאיאן. 600 באויז — יאהר זעאבען דעם
 אונז צײגט יאהר םון אנהויב דער אויב

 קא- האנדעא אויסאענדישען גרויסען אזא
 זעא• דער אז האםען, רעכם מימ סיר נעז

 אין ווערען םארםגעזעצט זאא גאנג בער
 םאר- אםיאו און יאהר גאנצען םה פאראױוי

 איז םניעה אײנציגע די וועדען. גרעסערם
 אײראפעאישע די פאר חחנדיט אין נאר

 שאפען געהט הרמדיט tan און םדמות,
 דורך םרעזשורי אװ סעקרעטער נײער דער

 װערטה אין מדינות די צו האואה נייע א
 זאא וחנאכעס דאאאר, ביאיאן גאנצען א םיז
 אונזער אין װערעז אױסגעכעכען זײ םון

אאנד.
אונזערע

קלאוקמאכעה די ב^י זיך הערט װאס
? לואײס סט. אץ ,

 גיצי• בען ברודער ארגאנײזער, אונזער
:שרײבט בערט,

נעשרי• םריהער אײר שיין האב ״איף
 אואיס סט. אין קאאוקטאכער די װי בען,

 םון פאענער די געטאכט צױױשט האבען
 די ארונטערצודרמןען בתים בעאי זײערע

 אונטער׳ן ארבײט דער אױף פרײזען
 ספריגנ־י היינטיגער דער דאס אויםרײד,

 און שאעכטער/ א ״זעהר זײן װעט סיזאן
 האבען װיאען ארבײטער די אױב דאס

 ״t װעאען םארדיענען״, צו עפעס ״כאטש
וועאכ^ אירגענד פאר ארבײטען דארםען

True translation filed with the Postmaster at New York City on April 4, 1919, as required by the Act of Congress approved Oct. 6th, 1917, known as the “Trading with the Enemy Act.“
- ם*ײוינ חאם  •r® גרױסער דער אז  

װאפענ דעם אםערייןא גאנץ איבער דיגט - 
ר איין נײ ניט זיד זזאט ׳טטיל׳פטאנד, מ  

*פטך םאנוםעקנדשוערער י*יז פיטאליםט  
ח » :ה»רץ דאם ריםען דער וואס דע̂נ ח  

םאזםח־ביד די  nt , *ננעזאגט האט פײף

 דער אין פארלאנמן נאר ס.שעורײײ ®ון
 נא־ פוז חלק trunsra א ארנ *ויןוגפם

■ראדויןם. *יאנאלעז
 די ומאען חאי) נראסרעז דעם כים »ח

 לא• אימענע זייער נאר נים פארמסערען
 ארבײשס־םאנ פאמיחום׳מ א און־םים מ

 דודך *רבײםםלאזינקײם די פאריזלענןרען
 םאר־ אויך נאר ןפםאביליזאציע, דער

 און פאהבתיכס אײנענעם וײער גרעםעראן
 םאמן וועם קאפיטאל אױב קויםםסויאםט.

 וחנם ■ראםיםעז איז *ראצזמם סלזמערעז »
 אוםזאץ נרעםערען א םאמן דעדפאר עד
 און ■ראפיםירעז וחנלען צדדים בייחג את
םארלירען. כיט

 חנר אז האפעז. *ו דערפארי איז עם
 עתאנאםי־ דעם אײנזזןחן װעם קאאיםאל

 חןר און נאמעבען, מעם את חמביז ׳פען
 האייםאל און ארניים צװי׳פען קןונםלייום

אױםגיײכען, זיד וחנם
דער־ איז םטרײידבאוועגוננ נרויםע די

 די םאר נאר נים וױנשענםווערםה םאר
 אלנעםיי־ די םאר נאר ארבײםער־םאסען,

 םון אינטערעםען וױרםשאפטליכע כע
 די אײנזעהן םיזעז וואם זאך א לאנד,

 קאפיטאליסטען די וױ לאנד פת חמירוננ
איײז.

 הןיבען זײט, *נדערער דער םת װײטער
 pc ערווארטתנעז יעסיםיםםי׳מ «אע זיד
 בארעכנדנם. נים סאפיםאל־וועלם דער

 זא־ *ו אזוי חורצע א נעווען איז די«»ניק
 װירנד א וױ •םיכ#א¥נ״מ א מעהר נע,

נױםיגע. שאםםליך
 וױבד צווײ שפרעכען ®ונקם דעם פאר

 װאך, אעצםער דער ®ון ערשײגונגעז מיגע
 *ראס־ די אז צײגען, רחנאכע סיםנים, צווײ

 רײד געחן ניט וועם אאגד ®ח ®עריםי
פארוחנרםס. — םארקעהרם נאר ווערטס

 אעצםע די וראס דער, איז סיםץ «יין
 גזד םטאה-עחסםשאנדזש דער חאם װאך

 ווערםדד אאצ ®ון ®רײזען אאע חעכערם
 םאא דער איז סיסן אנדערער דער ®איירען,

 הײםם, דאס נוםער׳״, אינדקיזס# דעם פין
 אעיי ®ח ירײדאיסםע דורכשניםאימ די

כענסהױםאען•
 אז צײגם, ̂סטאיןײ ®ה שםייגעז דאס

 שױן ערורארםען אאנד פון אינדוסםריצז די
ח במנעם גוםמ איצם  דױוידענםס, גוםע י
 אעבעגסכױ״ אױוי ®רײזען םון ®אאען דאס
 גרעסערעז א וױיםער פארשירעכם מעא

 אײו• :אכפראגע גחנסערע »און ®ארברױך
 נױ ברענגען װײםצר וחנם אצמגסכױמעא,

ביזנעסי םע
n ביד חןר אץ שםימוגג בצסרע 

 דערמח, תוכוען געמוזם חאם ;ײ^יװעאם
 ייז יײראיא גאד עקסאארם nr. װא»

שאום און וואפענשםיאשםאגד דעם םראץ

געכען זײ וועט מען װאס ילײז!סטרײלו א םין צײט אין אפיאו שאעכט,  אײנגעזזנחן גלײר אבער האבען מירחד חאמ ענדיגעז, םומן דך וועלצן נעסא זיכער ככיעט איז אויגעאעף חזר׳יטע
 נארען. געאאזען ניט זיף און באאו* דעם
 איז שעיער די אין דאם איז, אמת רער
 ip האבען מיר און ארבײט סך א דא

 מירי װאס סיזאנם בעסטע די םון אײנעם
 אונזצרע געהאט. איז עם װען האבען

 באיןומען דורכדעם האבען קאאויזמאכער
 נאכצונע• אײכט אזוי ניט אעבאן, א נאך
 בא• די םון רײד םאא^ע גוטע, די צו בען

 יע• םון סוױ בײם און אגפאנג בײם סעס
סיזאן. דען

 גאנץ איצט מיר האבצן ״אאגעפײן אין
 םיך• אײן שעפער. די אין טראבעא זועניג

 האט לןא." גארמענט סעאצער ״די מע,
 וױ נאכדעם םארזוף, א געטאבט יא אםיאו

 די זײט ארגאניזירט שוין איז שאפ דער
 1אי ניט״ארײנצואאזען יאהר, צוױי אעצטע

 ױניאן. דער םון ביזנעס-אײדשעגט א שאפ
 א®• גאײך געװען גרײם זײנען מיר אבער

 ®יר• די אוז שאם גאנצען דעם צושטעאען
m געמאכט און נאכגעגעבען באאד האט 

שאום.

ײד־ אונזערע זאגען װי און ײמ ױניט
 ר v ד ר א ם ״ארבייטענדיג אפיאו :אעף

 װאס געפינעז טען״אטאא קען יד א ז
!...זובט טען

גענגסטער... א נאר אפשר ארער סקעב,
 מעגיציןי אז צוריל, אילײן זיף כאפ איף

 עהראיכע גראדע זײנען אאע דיעזע אט
 באי־ אזעאכע װארםען זײ איז ארבײטער,

 אפ״טר אויך זיינען זײ ווײא טיר, אויױ קען
ט איך אז זיכער, וױ כמעט  הויר טײן טי

ם פנים, אנגע׳כטורעטען טײן בייט און  מי
 צו־ און קאוט ״אבגעשאסענעם״ טײן

 ריכטינער דער עס בין העט, קנײטיטםער
 װאם ״גאריאע״, ריכטיגע די גענגסטער,

?אמפף. בראװען זײער אונגאיקאיןי טאכט
 א װי טאל.ע, זיד דערםאז איף און

ך סען האט מאא פאר  באם א פאר שויז טי
 פאר־ מיר האבען טײדאעף איז אנגענוטען

 אזא טו איף װאס פאר געטאכט, װירםע
 בין איף װאס פאר ארבײט, 'טענדאיכע

 אעבען גרינג א װיא נפש, מיאיס׳ער אזא
 באוטצאפערס, די ארויס העאף און טאבען

..באסעס די .!
ם!״ דוירטי ױר עװעי ״טעיק הענד

 שפעטער אביםעא טיר צו אײנע האט
 אנ־ זי אײכם האב איך װען אויסנעשריען,

ט נעבעטען זי און נעריהרט  שטופען צו :י
טיהר. דער צו זיך

 צױ צװײטע א טיר האט !״ ״גאריאא
געאעגט.
 דריטע א אלן צואאכט ?יןי האב איך

:צונעגעבען האט
אא־ שוין זאאסטו יאשןזשערקעס ״טיט

ער!...״ דו באם ״כען ײנ א
פרײנדאיכע־ א שוין.אביסעא האב איף

 געװאר־ פאסאזשירען די אויח באיה רען
 ארויס־ צום געטאן אאז א זיף אה פעז

 בײם געבאיבעז שםעהן איז האר די :גאננ
1 םטריט. םער33 הארנער
 כײף ד.אט ביאדינג״ ״באוטיגע דאס

 דראהענ־ גרויען, א םים וױימענס פון נאך
 שוין האט םען באגענענט. שםײכעא דען

 שוין איז סיקעכדאײן די אז זעהן, געהענם
 עטװאס האט הארץ ח>ס נעדיכם. נענוג

 ביז, איד און געט^ן האאפ א האטםםיגער
וועג. דעם אריבצתעאןופען

— םוױוואארם! מארלגנ, נוד —־
נ Dip םיןי האט באנעגעגט. •ארעא ערש̂ג

 מײן ךיר, וווין• יאהר גוםער א —
גצענםפערט. איר האב r־־־ !תענוג

ומגעו מארשאאםען.״ אביסעא זיר — *

 גרױסען « הענם די אין געהאם דעדער
 חוײ ®ת ארםיסלעז און סחורות םיז סטאק

 ער• געםוזט ח*ט און מאחמדדירײזען כע
 ®רײדםאאען. שרעמאיכען א װארםען

 געמאלען טאקע דינען ארםיקאען פיעאע
 גרוײ םארווותאנט ה^בען את פרײז איז
vo וױי• איז אױגען די םאר םאראוסגמוד 

 און דע^ביאיזאציע די געשטאנען טער
 חד די סאעק-צײט, און ארבײטסא^היגקײט

 גװאא־ קאנצלען גענוםען זיך ה*ט גיערונג
םאחמודקאנםראקםעז. דינע

̂ובען שכא «י עא  ®רעסיעיןםי- די ה
 ם*ר צײמען שווערע םארשיראכעז װען

 קאיײ די ארבײם, םאר ׳ װי קא&יטאל׳
 אנגעהױבעז חאט וועאט טאאיסטישע

 חד די אז צײטומען, איהרע אין שרײען
 העא״ איז ארײנםישעז זיך דארןו גיערונג

 ״חמאנסמראהשאן״ אין אאנד דעם פען
 געװ*אם חאםנן מאחםודביזנעס נרויםע די
 ארבייטעז װײםמד זאא רעדרונג די אז

גים. דארוי ױ צי דארןי צי אמונישען,
 ארײנ• נים אכער זיך חאט רענירונג די

 גע• ניט חאט ה וו*ס דערםאד נעמישט
 אינצװישען גזמענט. ניט אדער װאאט

וחרען װיאס^ז איז  ®רחד דער צו אוחוקגע̂פ
 אױוי ח*פנונג די איז דענס״סאנםערענץ

 גע־ םאראױושן שנעא איז שטאאטס־היאוי
נאנגען.

 וױרטשאפט״י^אי־ קאוכען און גרויסען א
 די געםאכס אינצוױשען האט שרים טישען

 ו^וס דערכדם אאנד, ®יז קאאסע ארבײטער
 שאעכטע די סה געגענװארם אין הןוט זי

 שםיםוגג ®אגישעד כמעט און ה?ופנונגען
 הור• א פארלאגגם ®אוצאים סאפיםאא סיז

 וױײ חעכערע און ארב״םס־םאג צעחנן
 באױז נם חא̂ו איז שרים דער דזשעס.

 אינםע־ ארבײמער־ פון שטאנדױניןט פיז
 ®וץ ינחם8שםאנד פין אױךי 'נאר דעסען,

 א״נםערעסעז וױרטשאפסאימ אאגעפױינע
pc .אאגד

 אדבײםעד-האאסע די ה*ט עדשסענס,
 װצאט, קאיימאאיסנױשע די געדדען סתחז

עראױ־ נים ^ור נים וױאזנן אדבייסעד די אז

 װאהאטהע־ אונזער !...געקומעז איז גענג
 לוינדער, דא!... שוין איז הערר טיגער

 איהם גיט געקומען!... איז בעא־צדקה דער
 הא־ לןלבנות!... פאחטה די פאר געאד

הא!...
 דורכגאנג פרײען א סאכט פאאיס די

שט משפחה די און ט צוזאמען זיך מי  מי
דזאא• איז באס־נאריאאס די

סלועבס!... די םען ברענגט באאד —
 און זיך, צװישען סײדאעף די רעדען —

 טיר דער• צו צו םאהרט באאד װירקאיף,
 אויטאמאביא. פארםאכטער גרויסער, א

 ארויס, אויפען. האא פרן גענגסטערם די
 ברײ־ א פאאיס דער םיט צוזאמען מאבען

 װי געהמעז, סקעבס די און דורכגאננ טען
טע סמ׳  ביאדינג אין אויפען מײז, .פאר׳

!ארײן
ײהערס! םטרײרן סלועבס!... —  ^בר

 געשרײען היאכיגע די — סאעױוס!...
גאס. זײטען בײדע פון זיך טראגעז
 געטאן קאאפ א געננסטער א האט אט

 היס־ א גיט זי קאפ. איבער׳ן כױידעא א
 ווארםען מײדאעף די קוױטש. טערישען

 אנ־ װערם אופט די היאף. צו איהר זיך
ט געפיאט  גװאצדען. הארץ־רײסעגדע טי

ױ די װארפט מען און שאאגט טען ײ  מ
 זײ שיצעפט מען זײ, ארעסטירט מען ־אעף,
 נאף װעט פאאיס־װאגען דער ביז האא אין
קוםען. זײ

 אינגאנצען שוין װערען פיקעטס די
עי פון  אויטא־ די און םארטריבעז גאס ד

ט םאביאס  אונגעשםערט יזענען םקעבס מי
 ״באו־ םונ׳ם באסעס די אפשטעאעץ. זיך

ד טינען נ אדי  זײ :צוםריעדען זײגען בי
 אר־ שטיהעא םײן א אפגעטאן האבעז
בײט...

ט צעד.ן מיט  אן חוטט שפעטער מינו
 םײדאעף די אריין זעצט מעז װאגען, דער
 היא־ אונטער׳ן אװעק זײ םיהרט מען און

 סטרײהערס, די םון הוררא־געשרײ כינען
ד דעם אז וױעדער שוין םיאען וועאכע ײ  ס
וואה...

 ״באו־ בײם סטרײק רער אז געחם אזוי
םאנ־ טאג^ון צו טאנ פון ןגיאדיטפ״ םיגען

^ *ן םאג ן א ט אנ  וױי״ ער וחנט אזױ איז ס
j ענד... בימ־׳נחגז כיז׳ן נצהן םמר

י“ )ו.׳, / / ^ , .. 9*6 i־ - ־ ־ « - ■4י . •>

*f t t,ט ם שאינט דעם םוץ ״טואד די ני  דז
ט אויך וױ באארד, ;; דעם פון שואד די ני
 אײגענע זײער נאר דאקטאר, ױניאן *

ערקאערען. דאס אאטיר שואד.
װעא־ רואס, געװיסע פאראן זײגען עס

 טוז ױניאן דער פון מעכיבער יעדער כע
אויסםאאגען.

ט איז מעטבער א װען ' .1  גוט־ ני
 א פאר ױניאן אאיןאא זײן אין שטעהענד

ט ער איז ׳צײט געװיסע  בארעכטיגט ני
 מעט־ יעדער טוז דארום בענעפיט. סיח צו

. נוטשטעהענד. זײן בער
קדאנלו, װערט טעמבער א ײעז .2

ך זיך ער סוז ײ א  צו כיעאדען ג
ר םעטבערס אײניגע אבער ױניאן. מ

 און צײט אאגגע א םר ניט זיך נמנאדעז ׳
 בײ צוריל שוין איז ער ביז — אמאא

אויסצוגע־ שװעד איז דאן ארבײט. ךער
J ,אנ־ האט רא:קד,ײט)ל די אאנג װי ®ינען 

 דאס טרײען מיר נאטיראיך, .נעהאאטען.
I ך;^ אבער אויסצוגאײכען, דאס בעסטע
 :שרייט און אונגעדואדיג איז ־סעמבער *

פ״ *דעד ײ  מעמ־ יערער דארן^ דארום ם
ך גער ײי שנעא^ אזוי קראנק רעפארטען זי

. קראגה. ווערם |
מעא־ זײ װען םעסבערם, םיעאע .3*

 ריכ־ דעם אן ניט ניבען סראנה, זיך דען ?י
 דעם אן גיבען זײ ארער אדרעס, סמןס ;

 געמופט האבען זײ װעאכען םון ^%ו*ס,
 אײ־ אדער צוריה. מאנאטען פיעאע סי&
ר  ביא• אק קײנער און בארדער א איז מ
ךיןנ  סאן אזעאבע איהם. םון נים וױיםט /
npi ,דאק־ דער אויך װי האםפיטעאער 
 יעדער מוז דארום ״ באזוכען. ניט יסאד

 ריכטיגען דעם געבען מעמבער
ער װאו םאעט, דעם װסאויך אררןם,

ט. * ע א ײרעך וועט דאס װו מ אר  םיעא פ
א19 /; מ א ײן װעט איז ר  חיל«י גרויםע א ז

ך װי מעסבער, הראנהעז ד«אי*<עם1 םאר אוי

 קופער אץ מיטינג גרױםער
װניאן.

.)1 ז. פון (שאום
 געאעגענהײט, אזא בײ איז שטײגער דער

 דא- און דאםיר מײנונגען, םארשיעדענע
 דער זיף האט וױיטער װאם אבער געגען.

 דאםיר געביטען מעהר אאץ סענטימענט
 אאנ־ א נאף דאס געװען, איז סוף דער און
ט אגרימענט, דער איז דיסקוסיאן גער  מי

מיג אויסבעסערונגעז, אײניגע שטי ײנ  א
 םון רויש אוגטער׳ן• געװארען, אנגענומען

אפאאדיםמענטען. שטארקע
 רעזא־ א געװארען אנגענוטען איז עס
 דעם העאםען און אײניג שטעהן צו אוציע

ײע אאע די דורכפיהרען באארד דזשאינט  נ
טינג דער און פאדערונגען,  זיןי האט מי

ט געענדיגט  סאאי־ שעהנעם, זעהר א טי
 סעג״ דער גײסט. ברידעראיכען דארישען
 דער םאר םאאשטענדיג געװען איז טימענט

 ארבײטם שטונדיגע 44 א םון אײנםיהרוננ
 קאאולר דער פון צוױיגען אאע אין װאןי

אינדוסטריע.
רעדענדיג טיגג דעם םון '  אאקאא םון מי

 אויף אריםמערקזאם טאכען םיר וױאען ,1
טינג דעם  נעק״ איינגערוםען װערמ װאס פי

טאג סטען  אפריצ, טען8 דעם אװענד, מאנ
 ױנ״ סאכעלש דרעס און סקױרט דער פון
 טע2 טעפפעא, אײבאר אין ,23 אא)אאל יאן

טינג דער סט. טע14 קארנער עװענױ  םי
ױכטיגסײ^ העכסטער דער םון איז  םאר ו
 ין*ין און אאקאא דעם םון מיטגאיעדער די

ער סהו>רם אי ט «1דאר ט  צו םארפעהאען ני
קוכשן.

ײ איז עס .אױב *ןױם, נאױבען םיד  נו
מ  סיןרירם־םא* רי צו רזןדען צו סך א ט
ײ פאר איז עם װיכטיג זױ כעד צ די ו  פחוג
 פאר־ אנחגרע די און װאןײארבײט םון

 דצד װאס םרײד, אין בעסערוגנען
זיעם אין םאר שאאגט באארד דזשאינט

 וױםענשאפטם־פאאיטיקער
 נא־ די בױען צו הימען זיך אםנר דארפען

 אױםאענדי־ אוים״ן •ראסיעריטי ציאנאאע
 װאם קוקענדיג ניט אאײן. האנדעא שען

 דך װעט און םארוױסטעט איז אײראפא
 איז םחורות, אוגזערע אין נױמיגען אאנג
 צױ דכערער. זײן ניט םונדאפענט דער

 אויסאעגדישען קײן ניט פען הען צרשמ
 אאײן, קרעדיט אויוי באױז בןיען האנדעא

 ערשעסען זיך וועט דאאאר ביאיאן א און
 סחורות קײן םיט חדשים. עםאיכע אין
 םדינות אײראפעאישע די קענען גאאד און
 םעה־ אאנג זײ װעט עס וױיא צאדזאען, נים
 זיך זײ וחנאעז װײטער זאכען. בײדע אען

 בא־ צו מעגליה װי שנעא אזױ באמיהען,
 איהענגיגקײט עקאנאםישע זײער פרײען

 ^עמבאר־ ענגאישע נייע די אנועריקא. ®ח
 דעם פאר באוױיז גענעענדער א איז גא״

געדאנמ.
 האנדעא אױסאענד^שער גרױסער דער

 וועא- ערשײנוננ, תורצוױיאיגע א באױז איז
 פון צײט דער אין העאפען אונז וועט כע

 די צושמעגדען. נארםאאע צו איבערגאנג
 נאצייאנאאצר אוגזער ®ון הױיםאױםגאבע

 דעם םארגרעסערען צו איז װירטשאפם
 קאנ־ גאציאנאאען דעם םארה, אינעראיכען

 דורך נאר געשעהז אבער האן דאס סום.
 שטעאען װעט ארבייטער דער וואס ידעם
 א פאריאנגען וחנט און פאדערוגגען נײע

 יאדוהם1 נאציאנאאען ®יז ײלה גרעסערעז
װײדזשע^ אח

 באטאגען דארפען ארבײםער-פיהרער די
 שםאנדיונהט נאציאגאאען ברײםען דעם
 דער אז צייגען, א.ץ רענירונג דער מאר

 קאאסעך א גאר ניג• איו שסאנדױגסם
 פון נםצרעם 9 ייז גיט ישםאגד»י-הט

 פאר׳ן נאר אאיץ קאאם ארבײםער חנר
גאנצען צום *ראס«עריס• דעוי ®ח

םאנטרע«ל איז קלאוקםאכער דײ
ײאר־ארבייט. ײילען

 םון סעקרעטער דער שובערט, ברודער
 ״באארד דזשאינט מאײטרעאאער דעם

:שרײבט
 וועאען מצרץ, טעז23 דעם *זונטאג,

 געדענקען אאנג יאאוקפאכער אינזערע
ײ װען טאנ, דעם אאס ך זײנעןז צוזא־ זי

 אין באאט נײ א עפענען צו פעננעקוכיען
 ארנאגיזאציאך״' דער פון געשינטע דער
 געוו#- אנגעםאנגען אויף איז טאג דעם אין
 װאןײארבײט א פאר באוועגונג א רען

 אום יואאײדאינדוםםריע דער אין סיםםעם
 can אפצושאפען םאא אאע פאר טאא אײן

 וועאמד שטיק־סיסטעם, םאיםאוכטען
 % אין םרײד דעם ארײנגעבראבט האט

 כממ״ ײאו צושטאנד, סשוגע׳נעם װיאדען,
 אעבען און געזונד זײער פאראידען שען

p* אונמצנשאיכען וױאדען, דעם WWn 
I !^באנדעא״ גאכץ

®^)!,איבעו געווען איז מיםינג דער
ט שע פי  m די m צוחעחןר ענטוז״אסטי
״זז ױינעז װאס דעז m n* «י«*̂י i*tir

וױרגד אח ,״דעקאנםסריקשאן״ כדר וועאצן פראנען ;רע
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ב*רסתי, און *ונעוים *יממו,

 גרויסע פים ממארען אױםגענוםען ן
אױם• שעחנםםע די ייסםעגטען.

 אונזער באקומען נאטיראיך, ח*ט,
וױיס־פרעזידענט, ערשםער או:עזר ו,

 איז װאס ראזענבערג, עאםאר
 נײ םון כױטינג דעם צו געקומען ױעא

 געװען איז ראזענבערג ברודער
טרויע־ די דורך מ*נטרע*א אין אונז
 סטרײק אונזער װען ,1917 אין טעג

װערען. אױםגענעבען געטוזט דאן
#P איײ סיט אונז מיט געווען אױך 
 אעצםען דעם בײ צוריס ם*גאמען *ימ

 ראזעײ ברודער .13 אאסאא טון גױסיגג
 ארגא־ אונזער צוגעגעבען דא ד»אט מרג

 אעבען, נײעם מוט, םרישען נחאציאן
 אנצוםיהרען װײטער ענעמיע און הראםט

 מאנוםעקטשורערס די םיט האםפז* דעם
אעבעז. בעסערען און שע־זנערען א מאר

װא־ םארשטעהן דעריבער קענט איהר
 דעו* געװארען איז ראזענבערג ברודע~ מם

j אוים־ איז ער מאנטרעאל. אין ציעבאינג 
ן געװארען נענוםען ט׳  ענטו־ גרעסטען מי

 אויס־ איז זיינער װארט יעדער און דאזם
ט געװארען נאוזערט  גרעסטער דער פי

 אױפגענוטען איז ער אױםםערקזאמיןײט.
ט געװארען  אנ־ אאע און םרייד םיעא מי
 געטרײ םארםאיכטעט זיך האבען זחנזענדע

 סאר לןאמפףי גרויסען דעם פארטצוזעצען
ארבײטער־קלאס. םון באםרײאונג דער

נג דעם םון ענדע צו טי אנגע־ איז פי
 רעזאאוציאן: םאאגעגדע די געװארען נוםען

 קאאוהטאכער ארגאניזירטע די ״םיר,
 פרינס אין פארזאםעאט מאנטרעאל, פון

 באשאי־ מערץ, טען23 דעם האל, ארטור
םען < טע: אונזערע אױםצוםאדערען ^ מ א  בע

אראנזש״ אאע מאכען צו ערשטענס,
ט הארמאניע אין ארבייטען צו םענטס  מי

 מעמבערס אינטערנעשאנאל אנדערע אצע ;
 אונזער םון שטײדםיסטעם די אפצושאםען

איגדוסטריע.
w m i שטוג־ 44 א נצופיהדע;ײא

 -שטונדיגען8 אן און ארבײטס־װאף דיגע
ארבײטס־האג.
 םרע־ װײס אויםצוםאדערען דריטענס,

 פארצוברענ״ ראזענבערג עאםאר זידענט
 נעיןטטען דעם םאר רעזאאוציע דיעזע גען

 עקזעיןוטױו דזשענעראא דעם םון םיטינג
 צו און איגטערגעשאנאא דער םון באארד

 אונז העאפען צו בארד דעם םון םארצאנגען
ןן,  אעבעז אין דורכםיהרען םארװירקאי̂ב

װאוגש." דיעזען
 אונז צוױשען געװען זײנעז עס אויב
 געצוױיםעאט, האבעז װעאכע ־סענמען,

ט םוא איז ארגאניזאציאן אונזער דאם  מי
 דורכצוםיהרען װיאענס־קראםס און צ*בען

 אעצטען דעם בײ האבען זאכען, נרױסע
 אאע אויפנעבעץ געמוזט אונזערען םיטימ
 פאר־ געמוזט זײ האבעז צװײםאען, וייערע

פעסי־ םון שײ\ יעדען זיך םון
סיזם.״

:יוייסט

1

 ארגאױזירטע נײ אונזערע **
לאקאלם דרעם און

 אין םטרײק גענעראא כרויסער דעד
 אין אינדוסטריע דרעס און װײסט דער .

ט געבראכט האט יארק נױ פרא־ די זיף מי
 וױיסט, םיעאע לי ארגאניזירען צו וױ גע

 די אין שעםער גודס װזזײט און דרעס
 זײנען וועאכע )׳יארל נױ ארום עטעדטאעך

 גע־ געעפענט יאהר פאר אעצטע די דורף
ט׳ן מאנוםעחטשורערס די םון װארען  מי
 אונ־ שעפער דיעזע נאטרײבען צו צוועק

 און ארבײטס״באדיננונגען ערגעדע טער
יארה. נױ אין װי ססענדארדס נידריגערע •

 אויסגעבראכען האט סטרייק דער װען
 מאנופעק־ די זיף, פאריטםעהט האבעז,

 קענען װעאען זײ אז געמײנט, םמורערס
שעפער. יענע אין ארבײט זײער מאכען

 בא״ גומ גאנץ אבער דאס האט ױניאן די
 שטע־ א דעם געגען גענומען און םעחןט

ם׳ן באאד איז עס צונג. טיג שטעא אוי  נוי
מע־ און מײדאעף די צוצוגעהמען געװארען

 שטעדטאעד יענע אין שעפער די טון נער
 יאר״ נױ די םאר געארבײט האבען װאס
 געװאחון געטאן איז דאם םירמען. קער
 נױ ?ןאמױןטיקוט, פון שםעדטאזוף די אק

 יענע סטייטס. יארק נױ און דושױרזי
 םאראינטערע־ נאף אזוי זיינען ארבייםער

 35 די פון שיקזאל םיט׳ן נעװארען םירם
 אין סטרײסער דרעס און וױיסט ״*#איזענד’״

 געװא־ םארמײיען איז עס איז יארק צמ
 װערהצײג די װערען ניט זאצען ?ײ #ךען
 שעדיגען צו באסעם די םון חענד די *אין

 עס מעהר, נאף האמפף. גרױםען דמם
 טוײ יענע דאם ארױסנעװיזען, זיך האט

ת נ  אין סר^ןװען וחןצכע ארבימפעד, מ
n פאקיפ־ נוארס, קיננסםאן, םון עעפער

 הארטםארד, חײװען, גױ סמעםפאדד, טי,
 שטעדטאעף, אנדעחנ גאף און ודעצאנד

אר־ ?ײערע אױסבעסעחנן אויך וזיצען
 ארבײ״ די װי פונהט גייםס-באדיננונגען %

ר אגגע• איז עס און יארמ. טו אין מ
najttcr

ג י א ר א ב ע ג ן אנ א ם א ן ר ו ®
ן ב. א מ ר ע ל ל ע ה

(פארטזעצונג).
ך שםאציר אט ^ װײםען א טראג איך ארום. אי צו  אנ

ײן און הענד מײנע זײנען זון דער םיז םארברױנט  פנים. ם
ך ט ארומגעגאנגען בין אי סןע^טרעקטער אן מי  ברוסט. אוי
ך האט ערד די ;צײכט געװען איז טראם םײן  געװיעגט זי

ע אונטער ײנ  ;געװארעז םיעד ט8ני? יןײנםאצ בין איך ;טריט ם
ך  װי ^וועבען, װאאט איך וױ געםיהא, דאס געהאט האב אי
ך  מײן איז ארומגעגאנגען אםט בין איך מאנצען. װאאט אי

ך פאעג אםטמאא צוריה. און אהין צימער  אונטער־ זיך א'
 פאעג אבער, פארװאס, שטיא. זעהר ^טיא, געהן און ננב׳ענען

דיג1ע איך *פטיא? אזוי ארומנעהן טענ
 װאו װאאד, פון טיעפענ״ט דער אין אװעקגעהן פאעג איך

 1אי שװאםען אטאעסענע זאנדערבארע, געװאקסען האבען עס
 אויך אץ־ האב דארט ;פאיגען העאע ארומגעפאױגען זײגען עס

ט זינכען, אנגעהויבען  געזונגען, איך האב קרעםטע; אאע מי
ט םאעג איך אדער זיגגען, איך םאעג זאכען אונזיניגע  אאע מי
 זיך אײנהערען און נאטען אינגעבארג׳ס אויסזינגען קרעםטען

 בין אץ־ און װאאר אין איך בין ארומגעגאנגען ;עכא זײן צו
באעטעא. יעדעס אױסצוהושע; נרײט געװען

 און זעע פון ברעגען די ארום ארומגעגאנגען בין איך
 װאס װארט, איעב א אן װארט, א אז דערמאנט זיך מיטאמאא

מט איפען איעבע מיר עס האבען קו^ענדיגערהײט  אײנגערוי
ארײן. אױער אין

ך: פארגאסען האט גאיק פון כװאאיע א האב איך מי
 ארײנגעװארםען און האנד דער פון רינג דעם ארונטערנענומען

 יןראװאט פון ״טפיאקע די ארויסגענומען האב איך װאסער, אין
 ארײן. װאסער אין ארײנגעװארפען און

<£.ײנער
געזונגען. מיר איז אאעס האט רגע יעדע

 גע- איז גאי? דאס מײדעא, טײער אױספוצען, זיך אאמיר
ט אאםיר יוומען.  אונזערע באקראנצען רויזעךקרענץ םי

 האנד, דײז כײר גיב געקומען. איז זומער אוגזער — ׳קעפ
ר טײערע, ט םאט^עז װעאען מי  — טאנצען, און הענד די סי

אאנקעס. די שוין דאך גרינען
מיר. אין געזונגען אאץ האט אזוי

 איז זון די װען םענסטער בײם טאנען1גע״ איף בין אמאא
 אונטערגעגאנ־ דאטאאט זון די איז ע&עהן װי אונטערגעגאגגען.

 צו אויסגע׳טטרעקט האט אאץ #טאא דער האט געאויכטען !גען
ת זײנע זון פארגעהענדער דער  גאאנצענ״ — גראז דאס :מתנו

 — טײף־ דער ׳&אײערען, גאאדענע — פעאדער די רובינען, דיגע
 געזע־ םרעהאיך א גרוס, אעצטער דער נעװען איז דאס םײער.
; גענען ץי  זיף. ארוגטערגעאאזען שמײכאענדיג האט זון די ז

ך זי האט אכיאא כי.ט  די דעמעהן האב איף איז באגאםען פי
 דער םון יטמײכעא דעם טאא, פון דאנקבארקײט די און פרײד

 שמײ• א — רײןי, אזוי גאיקאיף, אזוי דערםיהאט זיף האב און זון
 שטיה א עפעס אײןי אבעי מיד, דורכגעשטראהאט האט כעא

 ;טרערען םאיסען אנגעהויבען האבען עס און האאז, אין געטאן
ױינט און גע״&מײכעאט האב איף צײט. זעאבער דער אין געו

ד װען און אנגע־ האנד עמיצענם האט געװײנט, האב אי
ד כאפט  מײן אין געטאן קוק א האבען אויגען פאר א איז מי
ארןסעא? װײנסט, דו — אקסעא? װײגסט, דו — : פנים

 גערונען זײנען טרעיזרעז די און צואאכט זיף האב איף
 געשא־ האפ טײן זיך האט אאכען םונ׳ם װײא פגים, מײן איבער
 אונבאוועגאיד זיך, צו אינגעבארג צוגעצוינען האב איף ר,עאט.

ע אין נעאעגען זי איז ײנ  האבען איפען איהרע באויז ארעמס, פ
הארץ. מײן בײ באװאויגען אומבאטערקט זיף

? גאייואיכער א איז װאס ^ ענ  דערצעהאען אײף קען איןי מ
 און אויםעראיכקייט זײן אפםאאען קען איף אױס, זעהט ער װי

ניטביה. דער אויף איהם בײ פאר קופט עס װאס
גוט. און קאוג ^עהן, פאכט גאיק

רט נאט ױנגער א וױ  געהט ער ;פרעהאיכער א ער פאר^י
מ ער נאר ניט,  אויף האר, די אין ער טראגט רויזעז ירט.6פאו

ט זיף זאא ער װאס צו ;נשםה דער אין און אאצען די  צו־ ני
ט זאא ער װאס אױף אוין*, עס אעבט — ריהרען  — טאן קוס א ני
ײן אויױ. עס אײכט  דער אין שםעהט ער פײער. איז ?&טימע ז
 הױןי דער פון ;זײ עררײכט און זאכען אויף קוקט און הויף
 עקזיםטירט װאס אאץ ײײא עם, עררײכט און אאץ אויױ ער קוקט

 פאר־ ער אופגאיה. אדער גאיק דורך געװארען געבארען איז
 די און םאאמען װאס די הערצער, קאיינע און גרויםע ישטעהט

ײנען װאס  םוג׳ם געזאנג דאס םאחמטעהט ער ;אפגעקיוזאט ז
.ךיכטער. םונ׳ם איעד דאס און םויגעא

 בא־ ארעסע פיעא זיך. ארום ער צדטפרײט םרײד באויז
 דעם םון אױג דאס באויז און אעבענס־װעג אוים׳ן מען געגענט

ײ. פון מעהרסםע די באמערקט גאײןאיכען ײ. ?וכט אאײן ער ז  ז
 וואס יאהרען, אאנגע פאר םײנט ה'אט ער װאס יןזונא, א האט ער

ך כאגאנגען פאררעטעריע איז  גאיק״ איז ער אבער איהם, מים זי
 שרײבט — ^פאום ווערען אאמיר — איהם. שרײבט ער און איף
ײע געװארען, םאתעסען איז אאץ — איהם ער ײנען טענ נ  ז

ט — אנגעקופען.  איהם, ער שרײבט אויגען די אין טרערען מי
 אײננעשםאדטען, דעם צו געהט ער איבערפיאט. איז הארץ זײן

עפענט. יענער ביז קאאפט, און קאאפט טיר, זײן אין האאפט
אנט — ענטשואדיג, ענטשואדיג, — געוױס, געװים, — ער ז

שואדיג. בין איף
 זײן צוגעבען האט װאס אזעאמגז, געקענט אפיאו האב איך

ט נעאפפערט אפיאו אוץ פארפענען זײן געאד,  װײא עהרע, זײן פי
ט געאפפערט אפיאו האט ער ;נאיקאיף געװען איז ער  זײן מי

 ארעפאן אן װי און גאיקאיןי געװעץ איז ער וױיא גאיק, פערזענאיד
העפדעא. אײן אין געטאנצט דעם נאך ער האט

ט : וױיס  מענש א װאס ׳דאס ער?אעהרען פען קען :איק פי
ט םאוכט ער און געקרײציגט װערט ע ני ײנ  עס יא, ;פערדער ז

 אויסטראבטען און אײגען אגהויבען זאא ער אז טרעפע;, קען
שױת גאיהאיף. איז ער װײא אאץ ׳גאיק הימאישען װעגען פע
 אז דעם װעגען הויבסטו ;נאי? אזוינס איז עס װאס אט

 טעג טויזענדער און טױזעגדער רעדען װעסט דו איז רעדען, צו
ט אאץ דו װעסט נעכט, און  װעסטו אעבען גא:ץ דײן ;ענדיגען ני

׳ אעבען. גאנץ דײן ־עדען,
הויר. דער אין אויבען אעבען פענשען גאיקאיכע צװײ
םעסטערען דעם אין ברענם פײעחגא שװאף א זעה, איןי

טעד. א;רײעט דשמא k צי י..ע כ א .זעח דא ײ פ פגים/ א ^^
 האר. גאאדענע אין אײנגעראמט איז װאס

דיינע״ — :מורמעא א הער איר
 דײנע. דײנע, בין איך ■—

עדעא־שטײן. דונקעא־באויער ־־־־ דו !נאכט זופער
ס פון ריח װאויאשמעהענדער — דו !נאכט זופער  נאט׳

 ױנגער א םון באיס גוטער העאער, — דו !נאכט זוםער !פויא
פוטער.

!דײנע דײנע,
ט; װעאט די ױיג ט שו ט פינסטער, איז עס ני  איז עס ני
ט ;איכטיג ט און רױשיג איז עס ני  הער איך שטיא. איז עם ני

נעפאיסטער. א
? אױגען םײנע זעהסט דו

ברענען. זײ זעה. אץי יא,
 שטערען נאכט. אויכטענדע א זײנען אויגען דײנע —
געםאיסטער. א זיך הערט — זײ, אין אויכסען
איגגעבארו^ זאגט —׳ ארײן, ^ואאד אין פאאט אבנה די —
ט זיף זי זעהט װאס —  עגפד — ? נעכט די איז אן ני

איןי. פער
אאכט. אינגעבארג

 ;איגנעבארנ זינען, אין אײנגעפאאען װאס נאר איז סיר —
שריבעןז האט אײנער עדענקםט,  םין פארגענינענם די״ אויפגע

אעבען״.
 אופגאײד ארעםער, אן נעװען איז דאס אקסעא, יא, —

מענש... איכער
!כא־כא־כא —
? הינדער ניט מיר זעגען —
 דער אויף פרעהאיך אזוי אײכט, אזױ איז מיר יא, —

ד גשמה. ד אין ביז איף פאיה. אי אנ  פרע־ צו אויפהער אהן שט
אאבען. צו זיןי, העז

 קאײנער, א געשםאגען איז שאאם, פאר׳ן אאנהע, דער אױף
ײדעךצארטע געהאט האט ער בירקען־בוים. שאאנקער  באע־ ז

םוד׳עט עפעס װעגען שטענדיג זיך צװישען האבען װאס טער,  גע׳
ײן געװען איז צארט און וױים און ;זיך  פון םעא די וױ קארע, ז

ײ/ האבען בוים דעם אונםער קראאיק. א ד מ  אינגעבארג, און אי
 דערכיט זײן מיר פאעגען טעג גאנצע באנק. א אװעקגעשטעאט

ײ געאאכט מיר האבען פיעא פארגוםען.  און ארבײט דער אט ב
מ א ב ע אײםער. םאד געציטערט אזש האט אינג
 באגה דער אויף געזעסען אװענדען די אין מיר זײגען אפט

פארגעהט. זון די וױ געקוקט, און
 אונטער באנק דער אױף ײצענדיג אװענד אן אין אמאא

־ ::עזאגט איך האב בירקעךבוים, דעם
צט םיר װיאען געטער, אײך, —־ ױ! א שרייבען אי בייע

!אהסעא און אינגעבארג — מיר

 אר־ צו ארבײטער דיעזע ציאנם־חעפפײן
 םארם־ נאך װערט ארבײט די גאנידרען.

 די ײערען געטאז װעט אאעס און געזעצט
 ער־ םיט ווערען געלןרױגט זאא ארבײט

םאאג.
 סאמיטעס טאון״ אװ ״אוט אונזערע

 םיס גענומען ארבײט דער צו זיןי האבען
 יענע אין ארבײטער די ,pm גרויס

 איגע־ פײן גאנץ זיף האבען שטעדטאעך
 זײגען צאקאאס נייע אײגעע און תפען
די.םאא־ אין גזנײאחנן אלג^ניזירט שוין

:פאעצער גענדע
אא־ ױניאן דחגסמײסערס און װײםס

דזשוירזי. נױ עמבאי, סערטה איז 115 קאא
אא* ױניאן םײקערס דרעס און וױיסס

האננ. הײוחנז, גױ אװ 116 לןאא
אאקאא ױניאן װאירקערס ווהײט־גודס

 דזש. ב. בראנזוױק, ;ױ אװ 117
אאהאא װאירקערס, גארמענט איידיעס

# אײאװא. מאינםאז, אװ 118
119 אאיןאא ײניאן וױיםםמײקערס

v םדאי, אוו i .יארק

 שםעדט, אאע דיעזע םון ארבײטער זײ
 צאהאא אין ארגאנחירט זיך האכען װאס

 איינמעײ באקומען שוין האכען ױניאנס,
 א ארבייטס־באדיגנוננע?, בעסערע מאסען

 מד םריחער האבען ךײ וױ בעסערע סף
 וועט אינםערנעשאנאצ אונזער און האט

 ארבײמכדבאדיג־ זײעדע דאס אויםסאסען,
 אאמ װײםעיי װאס ײערען זאאעז גונגען

 אטויחגר דאס״ וױ בעסצר, און בעסער
 איוטער־ אונזעד םזן שםרעמז און װאונש

ױגיאן. נדצאגאא

I

אינגעבארג. ווינםעתעכאפט האט — אן, הויב —
גוטע איהר, !נעטער איהר, ־־־־ :אנגעחױבען האב איך און

 וױ םזמ, שאעכםע און טטע דא אויף זײנען אײד בײ !נעםער
 איהר שאפט טענ שאעכםע אײעחן אי| מענ׳ןזעז. אונז, בײ

נשמות. און פנים׳ער געוועהנאיכע םים פענשען
 מיט מענ^עז איהר שאםט טעג גוטע אײמרע איז אכמר

 םאא״ מים און םארגעםען ניצז קײנםאא ipp מעז װאס פנימ׳ער,
 איהר האט אײערעז טאג בעםטען דעס אין נשמדת. טיעםמ םיגמ

אינגעבארג. בא״טאפען
 און אאץ געוױס הערט איהר — געמער, גוטע איהר, —

 האט איהר נעךעדט, האט אקסעא װאס אאץ, געהערט האט איהר
 און פנים זײן אויח קוק א גיט שטימע. צארטע׳ זײן געהערם

איז. ער גוט װי דערזעהן, װעם איהר
 געוױס װאאקענס, די איבער זײם װאס געםער, איהד, —׳
 מיר, מוחא זײט און פארשטעהט טא אינגעבארג, איהר לענט
 װאאקענס די איבער אײןי מיט געהן געװאאט ניט האב איןי װאם
געטער. זײם איהר װאס קוקענדיג, ניט

ט אויך איף װאאט דאס —  אויס״ האט — !געװאאט ני
 נאר !געטער גוטע א^טע, איהר נייז, —־ אינגעבארג. געשריען

 אזוי זײנען פיר װאס ׳ניט אונז באיטטדאפט :אײף בעט איך
.אײכטזיניג.

קאײ־ דער אויף געזעסען מיר זײנען פאא אנדער אן װידער
 באנח דער אויף בירקעךבוים. קאײנעם דעם אונטער באנה נער
מענשען. צװײ באויז פאר פאאץ געװען איז

 נאך האבען שטערען די װען שעוו, דער אין נעװען איז דאס
 געקענט שוין זײ מען האט דאך און אויםגעגאנגען געוזאט ניט

אויגען. די מיט באפערקען
 אוצר, מײן ביזט דו אינגעבארג, — :געזאגט האב איך ־
 איך װאס צײט, יענער פון רײך אזוי געװארען איז הארץ מײן
געטאן. קוש א דיר האב

 ציטער איך אהסעא, א, — :געענטפערט האט אינגעבארג
 דאם װינקעא. אין שאטען דײן זעה איד װען םרײד, דײן פאר
 שטימע. דײן דערהער איף װען מײנעבאקען, םון אנטאויםם באוט
?ושען דײנע איבערטראגען איך קען װי םארשטעהז, ניט jpp איף

עצט:, האב איף  א בין איף אינגעבארג, ׳א —םארטגעז
ד גארטען. באיהענחגר ת! באיה, אי א ב ע נ נ ‘ ״ אי

ע אין זיך האט אאץ — :געענטםערט האט אינגעבארג ײנ  מ
טען אויגען בעמעבי  װי איצט, איעבער אאץ האב איף און אי

ך םריחער.  אין איגעז װאם שטײנער, די איעב אםיאו האב אי
 םאר־ זיף האט װעאט גאנצע די דיך. איף זעה אאעם אין װעג.

 שמײכעא דײן דיף. זעה איןי װאו שפיגעא, א אין װאנדעאט
 אין — האנד דײן אײכעךבױם, םון באעטער די אין איןי זעה

 איך װאאט וױ אף/ אאנקע. דער אויןז זיף וױגט װאס יגראז
 קעגען זאא איף און געאעגעגהײט א פאבען זיך זאא עם װעאען,

 .״חד דײ־ םאר גרײט בין איך !דיר צו איעבע מײן ארויםװײזען
הײזער... די איבער געהן און בעטאערין ארעמע אן רען

זאגסט, דו װאס שװאך, הער איך ־־־ :געזאגט האב איך
 טויט. צום םיך רוםט ?אאנג איהר שטיםע. דײן באויז הער איף
 אוינען די פאדמאכען ־״־־ איז גוט וױ !דאס איז העראיןי װי
אמען געדאנהעז די אין און אכפ  ;פראםיא דײן םון איניען די נ
 יעדען געדענק איף האר; דײנע אױן* קוקען צו איז גום װי

האר. דײנ^ םון גאאנ״ן
 װעסטו !מײערער פײז ׳א —־ : געזאגט האט אינגעבארג

ך ? האב׳ען איעב אזוי שטענדיג פי
 פרײד עס, פרעגסטו װאס צו — :געענטפערמ האב איך

? ע ײנ פ
 און !עס איף וױיס געוױס — :געזאגט האט אינגעבארג

װידערהאאען. טאג אאע פאא טויזענד צו עס דארפסטו דאף
 צו צוגעאעגט און הענד איננײבארג׳ס גענומען האב איך

 זיד האבען זײ און העפד םײז געעםענם האב איך ברוסט, פיין
ברוסט. נאקעטער מײץ אן אנגעריהרט

 א האבען איעב דיך װעא איך — :געזאגט האב איןי אוז
 איעב, דיך האב איך איעב, דיך האב איך אײביגקײט. גאנצע

איעב. דיף האב איןי
 איהם װעגען אן הויבסטו :גאײן דאס שוין איז אזוי אט

 טאג, יעדעץ רעדען איהם װעגען שוין װעסטו רעדען, צו אפאא
 נײזי — אױםהעדעז, קענען ניט קײנפאא װעםט גאכט, יעדער
ט עס ײעסם  און שרײען רעדען, אין רעדען װעכט — הענען, ני

, אעבען. גאנ״ו דײן פורמאען
17.

 אונזער אױו* אנגערוקט יף1 האט װאאקען פינסטערער א
ט ער היטעא. א  גע״פאאגען זיך האב איןי צוגעדריקט. מיף ה

 גרויסען געבעטען.צום און קניע די אויף געפאאעז ברוסט, איז
גײסט.

 געטדאגען מיר פארבײ זיך האט װאאהען פינסטערער דער
ט און  א דורכגעטראגען זיך האט שפעטער מיך. דערשאאגען ני

 קאאר און העא אפאא װידער היפעא דער איז דעפאאט באיץ,
געװארען.

ועװארען. קראנק איז אינגקבארג
 געזעסען זיינען מיר אנגעהויבען. זיך האט עס וױ אס

 געװאקסען האבען עם װאו ארט, דעם נעבען אאנקע, דער אויף
 שוין האניג. געטריםט האט עם װעאכע םון באוממן, געאע פיעא

 און ד«אניג םיז ריח דעם הערען געהעכט מען האט װייםען םון
 סיר אאנהע. דער איבער געזשומט יפטענדיג האבמן ביהנען
געםריהרט. האט איננעבארג אבער זון, דער אױל געזעסען -זיינען

 האט אינגעבארנ פארק. חרכ׳ן געגאנגען כױר ןיינען אהײם
1אי ^יסגעשויען. זי ה*ט אצוצים מיר. צו צוגעטואיעט «יוי

j ה# װאס סטאטוע, א
 צווײ מיט םרוי, א םון געשטאאט אין נעווען אי? זי שװײגקז.

 חאט מארםאר םון וױיסקײט די מויא. צום צוגעאמנט פיננער
 געםיחאם זיך זי ה^ט אװענד אין איננעבארג. דערשראקעז#

 זײנען מיר אונז, מיט צוזאטצן געגעסען האט קארא בעסער.
 נעפאוידערט, האבען שטיטונ^םיר בעסםער דער אין געװען

געאאכט.
געװארען. קראנק אינגעבארג איז אבער, פריה, דער אין
דאקטאר. א געבראכט ארײן, שג־אדט אין געאאםעז בין איר

 ;װאאד זומערדיגען שװײגענדיגען א דורך געווען איז וועג דער
 מיט םוא געװען איז הארץ מײן געזונגען. האבען פײגעא די

 איך געיאגט. שטארת זיך איף האב אונגעדואד םון און שרעק
 מענ־ אז שטעדטאעד, און דערםאעף דורף געיאגט אזוי זיף האב
 מיד האבעז װאס פויסטען. די פױט נעדראהט כױף האבמן שען

? די־אהונגען זײערע איז מענשעו געארט
 האט קארא פארשטאנען. גארנישט האט דאהטאר דער

 םאר־ ער אז זיך, געפאבט אדער פארשטאנען, ניט נישט גאר אויך
ניט. שטעהט

געשמײכעאט. האט אינגעבארג
 אוים־ זי װעט אװע:ד הײנט פאראיבער. שוין איז אאץ

בעט. פון שטעהן
 מע־ דעם באמערקט ניט האט אויס, זעהט עס װי קײנער,
אויגען. איהרע םון גאאנץ אאנבאאישען

 װאס געהערט, ניט האב איך םארגעאעוען. אונז האט קארא
 א אויםגעשטאנען םיר םאר איז צײטענװײן ;געאעזען האט ער

 איןװארעא. אפגעװאשענע אן וױ איניען, און םארבען אהן ביאד
אײנגעשאאפען. איז אינגעבארג

 וױיסען דעם אין אינגעבארג נעבען אאײן געזעסען בין איןי
 דעםע• גאאדענע הארץ. מײן געגעסען האם טרויער א צימער.
 ברוסט איהר ארײן. צימער איז אראפגעאאזעז זיך האבמן רונגען

 דאזיגע דאס ארונטער, און ארויף זיך באװעגט םאמעאיןי חאט
 װיאענדיג ניט הארץ. מײן בארוהיגט האט גאײכמעסיגקײט

 אבער ריטכןיש, אזוי אטעמען צו אנגעהויבען אויך איף האב
 האט וױדער ׳יגעדאנק זעאבער דער באהערשט מיף האט װידער

נפדמיזצא*, עט האיץ. פיעפעז געגוטען טד^עד דעד
 די האבען געדיכטער אאץ געאויכטען, האבען האר אינגעבארג׳ם

 געראכט, זיר האט עס ;אראפגעאאזען זײ אויוי זיך דעמערונגען
 איכט. א אמעצונדען האב איך מיר. םון אוועק געהט זי אז

אויםגעכאפט. זיף האט אינגעבארג
ט מיר אויױ געטאן קוק א האט זי  צועםענטע ברײט מי
באװאוסטזיין. איהר צו געקומען אויס. זעהט עס װי און, אויגען,

? ׳איז שפעט װי — אקסעי
אװענד. געװארען ער״טט איז עס —
 האט — שאאפען אאנג נאף איך דארף אזוי, אויב —
ט איז זי אבער אינגעבארג. געזאגט  עס אײנגעשאאםען. ני

 האב איך געםאאמט. האבען באקען איחרע הײם. געװען איז
 באאד געמוזט איהם האב איך אבער םענסטער, דאס געעםענט

 קאא־ א באאזען אנגעהויבען האט עס וױיא פארכיאכען, צוריק
 געקראכען זײנען היגזעא אוים׳ן שטורעם. א נאך וױ װינד, טער

 האט עם װאאד. דמם אנגעריהרט האבען װאם װאא?ען, שווערע
 אינ־ צו קאמפרעס קאאטען א צוגעאעגט האב איף גערעגענט.
 הײם דער^אט^רעס איז רגע אײן אין אבער ׳קאפ געבארלס
געװארען.
 ארויס־ האט — קראנק, בין איןי אז איף/ פיהא איצט —
ד און אינגעבארג גערעדט  האט זי קאפ. דעם אראפגעאאזען מי

אויגען. די פארטאכט
ט קען ער צי אנגעפרענט זיך האט קארא נאכט.  זײן ני

 זיך ריאבען פאמעאיך — דאנק. א נײן, — ניצאיף. עפעס מים
 נע־ שטארקער, געװארען איז װינד דער טינוטען. די געצויגעץ .
ױיז פענסטער, די אין האאפט !  ער װי געברומט, ער האט צײמענו

געדונערט. האט עס קעאט. םאר געציטערט װאאט
 דורף געפאזיגען צװײטען נאכ׳ן אײנער זײנען ען)געדאנל

םיר. אין געםורמעיט האט שטיסע א עפעס ;קאפ מיין
 איז פענסטער אונצעהאיגע די מיט הויז געאע גרויסע דאס

 איהם אין װאאט קײנער וױ פוגלןט שטום, גאנצען אין געװעז
 די און װענד די אױףי פארטרעטען די אויסער געאעבט, ניט

עראינערונגען.
טריט, ל«ײן טירען, סון קאאפען קײ,־ געהערט ניס האט טען

 אאע װען זונטאג, א אין װי הויף, אין געװען איז שםיא און
ט קירכע. דער אין אװעקגעהן פאעגען ט ׳רויש קײן ני  קײן ני
 הערען געקענט האט טען טריט. םון קאאפ הײן ניט און נעשרײ

ע ר$ס אדג  עם «ז אויםנעדאכט, זיף ה*ט םיר ;,א. שװיינען, ד
ם זיד פארגחגםערט רנע. יעדער פי

ו  אאץ קאריד^ר. אין זייגערם פאר א טעאט8צױ האב איר
 אבער ז״נערם. די אט געװען עם זיינען נעהערט ה#וט מען װאם
 םאר־ מעוזר אא׳ו זיד האט עם נעװאקסען, אאץ איז ׳טװײנען דאם

 זיף ה^ט אויםנעדאכט, זיר האם אאץ, הויז. איבער׳ן שפרײט
אננ דעם צו אײנהערען נענומען ט די ; טריט װי־טע פון קי  טרי

רערנעהנטערט. זיף האבען
 טיר ה$ב איף םיר. איז געםורמעאט האם שםיםע א עפעם

הערען. נעײאאט נישם עס האב Tא אויעחגן. די ם8פארשטא
ך װאם דארפאר, דער  ארױםנערוםען טעאעגיאפיש הןוב אי

 אז נעזאגט, האם ער *ננעקורען. איז הויפם־שטאדט, דער םו]
נאמור. שטארקע אויסערנעוועהכאיכע א; האט איננעבארנ
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 אטאל, ײעל איר אז
 פארביטערט, היה א װי

 קול, אוים׳ן הויך
 אזוי, צורעװען זיך

 :דערשםוינט זאגען איחר װעם
 V דו אט 7 קלארא

 7 שםילע שװײנענדע, דו
 טאן. נים נישט נאר איר ײעל
 :אײר צו טאן זאג א נאר

 טיך געפרעםט האבען לאנג
 הארצען, צום טרערען די
 געצויגעז, אדערען די

 אםאל, אױף נעפלאצט ביז
 געקענט. םארטראגען נישט
 הערען. עם װעם איחר

 אײך וועט ברענען און
 אײביג, אױף םרערען מיינע

 איהר. ונעט ארוטגעהן און
לאננ. פארװאנעלטע

 אםאל, װעל איר אז
 שלאנג, שיפענדע א וױ

 נאכט, דער םיטעןי אין
 וועג, םינםטערען א אויף
 אײך, אויף םארפערעווען זיו
 בליץ, א װי שנעל און

 גיםט, םים טאן בים א
 דערשראקען זאגען איהר וועט

 7 דו אט 7 קלארא
 7 שטילע שװײגענדע, דו

 טאן, ניט נישט גאר איך װעל
 קלײד, םיץ טאן ריס א נאר
 ױאונדען, די וױיזען אוץ
 דורכגעדיםען. שטיל דער אין

 ברוין־בלאע׳ פאםען
 באהאלםען. אוינען םון

 זעהן דאס וועם איהוך
 פנינ^ אײער באחאלםען און
 ו שטארכעז און

א
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ממח־נימל ועואסםאו׳ס פון
ױניאנ־ ױם האנדעלם מגיאן « װען

מעסיג. %
 ניט איז צײאען די םון שרײבער דער

 לואאויר קײן ניט און טאכער ריםער הײן
 ניט ף י ל נ ע ז ר ע ם איז און סאכער,

 םון פראגע דער אין~ םאואינטערעסירט
 װעט דערפאר װאך־ארבײט. אדער שטיס־
 דער אין זאגען צו ה#ט ער װאס אלעם,
 האבע; ניט שפעטער, און איצט םראגע

 םון עאעמעגט מינדעסטען דעם זיף אין
 אינטע־ םערזענאיכע םון •ארטײאיכקײט,

 פ#־ דעם אין איז װאס עטװ*ס, רעסען,
 אאע פאר נויטיג באז^נדערס נמננט

*דדים.
 דעם צו צו טרעט ער אבער• איידער

 איז איהם אז ז#געז, ער מוז נוםא, עגין
 האנדאוגג די געםעלען שטארק ניט ועחו

 ריםער״ניא־ און קאאוק טשיאדרען דער פון
 פארעפענטאיכעג־ ,17 אאקאא ױגיאן כער

בתש עזאעצט וזפ ארװערטט*פ״ איז
ײזמעגט אן  גאגצער א איבער אדװעוט

 די ערב גראדע װאןײארבײט געגען «ײדזש
 קאאוידמאכער דער צוױשען קאנפערענצען

אן  איי־ װעאכע אויף אסס׳ן, דער און מני
 דער םון הויםט־םאדערונגען די מון נע

 אײנםיהרונג די איז ױניאן דער םון וײט
 אדװער־ דאזיגער דער . װאך־ארבייט. סון

ײזםענט  װאונלו א װי אזוי געװען איז ם
 דאזיגע די דארםט איהר :באםעס די צו

טשיאדרען די נאכגעבען. ניט םאדערונג r m
 גע־ איז ױניאן מאכער ריםער אוז .קצאוה

ײט, גען ארב  אאע זיינעז אזוי און װאך
 ארבײטען װאס קאאוקטאכער, .אגדערע

צט  װאף־ װיאעז װעאכע די, שטיק. םון אי
ט, מי ר  פיהרער עטאיבע באויז עס זײגען א

 װײס גאט וױאען, װעאמג ױניאן, דער פון
 דער אױןי ארױםצוױנגען װאס, צוליעב
 םון סיסטעם םארשאאטעגע די אט ױניאן

. וואןײארבייט ־
 זעהר און זעהר איז טיר, זאגען דאס,

ט  ױניאךניעסיגע קײן ניט ׳פעהנע, וןײן ד
 רי־ און האאוק טיטיאדרען די ^זזאנדאוגג.

 געוױס רעכס א האט ױניאן טאכער םער
 אויס״ געבען און מײנוננ, איהד האבען צו

p m זי דאס אבער איהר, צו ט, א  גע־ ה
 רעפערענדום- דער אײדער סײ טאן ?אאט
 פארגע־ איז םראגע דיעזער איבער װאוט
 פון מאיאריטעט א װען געװארען, נומען

 נײינונג, זײער געגען געיטטיכיט האט 700
 א םיז צײט גאנצער דער אין סײ און

 רע־ דעם נאןי שוין םערטעא, א p* יאהר
 פון ארויסטריט דער םערענדום־װאוט.

 דער װען איצט, ױניאן מאכער ריםער דער
 טען װען און געענדיגט, יטוין איז העמפײן
 פארוױרקאיכונג דער צו ׳ןווין זין•* נעחמט

 אאנג אזוי האט טען װאס פאר דעם, םון
 ברוף א װי כטעס איז מקעם*ײ;עװעט,

אייטעט םון  אינטער״ גאנצער דער צו אאי
 אײנציגע קײן װאס עבירה, אן נעטאנאא,

אן ט טאר ,מגי  ;ע• איהר אויף האכען ני
 איהר װעט עס װעצכער םון און *ויסען

רײנצואװא^ען. זיך אײכט אזוי ?״ן גים
 נײעם א פאר אויםרוף דער אט װען

 ארױסגעאאזען װאאט חופערענדום־װאוט
ט נעװארען  עס װען פריהער, צײט א םי

 אױםצופיזד אםשר, געװען, עײט נאף איז
אננעהםען, געםעגט מעז װאאט דאס, רען
עט^עס־י ױניאן ריםער־מאכער די אז  מי

ט. ם ת  אויפ־ דעם אבער ארױסאאזענדע ע
C*. ט  דאד־ עס אײדער םריהער טאג א סי

 צוױ־ קאנםערענצען די אנהויבען זיך םען
 אינטער־ דער םון םארשטעהער די עען

שאינט דעם און נעמאגאא  און באארד דז
 פון װען און אסס׳ן, באסעס דער טון די

tMP צט גאר שוין הען רעםעיענדום  ?ײן אי
ט רייד  אז אננעהפען, א*ינער םוז זײן, ני
ד  רעםערענדום א צו אויםרחי גאנצער חנ
ט איז־ ט האט געװארען, געםיינט ני  גע״ ני

 גיכער נאר ערנסט, װערען, געםײנט מענט
 װי װעג שאעכטער זעהר א געויעז עס איז
ט האט :באסעס די צו !אגען צו  הײן ני

ארבײטער, די מצד קאמפןי א םאר טודא
ײטער די צייא ב סא־ גרויסער זײער איז אי

.

 װאף־אר־ קײן ניט איצט ־ויאען יאריטעט
בײט.

ריפער־טא־ די אז האפען, היאען םיר
 גרויס אין געטאן עס האט ױניאן כער

 די בארעכענט ניט האט זי אז אײאענײט,
 האנדאונג. איהר פון םאייטקײט גאנצע

 זכות, אײנציגער דער אפשר, ׳איז דאס
 אויב איהר. אויף געפינען קען כיען װאס
 װירלר געהאנדעאט האט זי אויב דאס, ניט
 איז דאן איבעראעגונג, םואער אין איך

 פארדא־ װי אנדערש ניט האדאונג איהר
 שטעאונג איהר װען אפיאו טונגסװערט,

 װאאט װאך־ארבײט צו פראגע דער אין
ריכטיגע. א געװען

 שטיק־ צו געגענזא״ן אײן װאך־ארבײיט
ט. ײ כ ר א

 רי־ דער םון שטעאונג די איער איז
ריכטינע? א ױניאן פער־מאכעי

די אין ניט מײנעז מיר געז^גט, װי
 אויםצושעפען ג^טיצען ׳,גטאיכע הײנטיגע

 ברײטע זעהר א איז זי פראגע. גאנצע די
 װע־ מיר און פראגע װיכטיגע זעהי א און
 צו געאעגענהײט גענוג האבען נאף אען

 אאע םון םראגע דאזיגע די באטראכטען
 ארויםזאגעז נאר מיר װיאען דא זײטען.
ײניגע  קעז׳ עס װעאכע װעגען געראנקען, א

 מײנונגס־םאריטיע־־ קײן גאר זיך, דאכט
זיין. ניט דענהײט
 אנגענומענע אן איז אאגעםײן אין

 וראך־אר־ דעם פון שטאנד דער אז זאןי,
 שטאנד דער װי העכערער א איז בײטער

 דער װי פונקט שטיק־ארבײטער, דעם פון
 יעהר־ א קריגט װאס אײנעם, םון שטאנד

 װאס דעם, םון העכער איז געהאיט, ליכען
 געהאאט. װעכענטאיכען א באײז קריגט
ײנעמס װאס אז געפינען, װעט איהר  א
עי, אאס געזעאשאםט, דער אין ראנג  טו
 לענגער דאס דזעכעף, איז ארבײטער, אאס
 יןירצער װאס ארבײטס־טערמין. זײן איז
 דאס ארבײטס־טערמין, אײנעםס איז עס

 טאג־ארביײ א יטטאנד. זײן איז גידריגער
 דינגט מען װאס ארבײטער, אן ה. ד. טער,

 אר־ דער װי נידריגער יטטעהט טאג, פון
 גא:־ א פאר דיגגם טען װעפען בײטער,

 גע־ איז טאג־ארבײטער דער װאף. צער
 אג־ אן ארבײטער, פראסטער א װעהנאיף

 זײן אפ טוט ער איבײטער. סקיאד
 מוז ער און איהם, באצאהאט מען דדטאב,

 דער דזשאב. נײעם א זוכען בעהן שוין
 הע־ אביסעא שויז שטעהט װאך־ארבײטער

 אײטער, געזעאשאפטאיכען דעם אויף כער
 דער׳ איז העכער נאך פראדוציאגר. אאס
 יעהראיכער אאס אנגעשטעאט װערט װאס

ארבײטער.
 זאא ױניאן די אז פאר, אײף שטעאט

ס בעאפטע איהרע אנבאטען ײ צו ני  ארבי
ט יאהר פון אדער ויאך םון טען  א מי

 פון שטיק, פון נאר געהאאט, באשטיפטען
שאב:  אזא און אזא סעטאען ״םאר דז

 אזוי און פיעא אזוי איהר קריגם סכסוף
 און פיעא אזוי ארגאניזירעז םאר םיעא,

 אזוי איהר קריגט ארבײטער םיעא אזוי
ל/ אזוי און פיעא ע  אז איהר, דענקט םי

אךםאן, אײז געםוגען זיך װאאט עס  ױני
ט װאס  אזא אויח געקװאפעט זיף װאי

ט עס װאאט ער אפיט?  צוריר־ צארן מי
ט ״װער נעװיזען. ײנ ?״ בין איהר מ ף  אי

ט בין ״איןי געפרעגט, ער װאאט  הײן ני
ט אויןי דארךאײבאײער,  װעא־ אירגענד ני

 איר ארבייטער. פראסטער אנדערער כער
ט מענש א בין אד איך עהרעךגעפיהא, מי  פ
ט  הא־ אדער װיא איך לזשאבס. ר,ײן ני
גאדניט. אדער אכט אן כען
גערעכט. געװען דאך װאאט ער און ׳

ײניגע דאף און  בעאכיטע זעלבע די םון א
 פיאדערען, און שרײען אײן אין האצטען

 פאר איז שטיה פיז ארבײטען דאס אז
 װײ זיר םאר גלי?. א האאיהמאכער דעם
מט אן האבען זײ לען  יאהר. גאנץ א םאר א
ײ ף זאאען ךײ אז נים, וױאען ז  םוזען ד

ם דינגען אן דער טי  יעדען םאר מני
זי•. אידור. םאר םאכען זיי וואם דזשאב,

 איז געהאצ^ באשטימםען א חאבען װיצען
 זײנען וועאכע די, ארבײםער, זײערע םאר

 א םון נאר ױניאן, א םון ניט באשעםטיגט
 קײן זײן ניט הען עס אז זײ, מײנען באס,

 שטיק םון ארבײטען צו װי גליק נרעסערער
 יעדען באס דעם מיט זיף האיטען װי און

 נײער יעדער םאר דינגען אײן אין טאג
ארבײט! שטיק

 די אפשר איז זאגען, מען װעט אבער,
 גראדע אז ,אזעלכע, קאאוק־אינדוסטריע

 דאס ארבײטער פאר׳ן איז שטיירארײיט
 איהם, םאר זײן הען בעסטע,*װאס סאמע

עתסטע? סאמע דאס װאןײארבײט און
 דעם אויט באטראכטען .עס אאמיר

 קאאוקמאכער־ די שכא. פשוט׳ען נאנץ
 איצט איז װאס ױניאן, א אאס ױגיאן,

 םא״ געװיםע שטעאען צו גענוג שטארק
 אױסצוםװד זײ שאנס א טיט דערוגגען

 זײט יאהר, 9 אאט גאנצען אין איז רען,
 דאן ביז .1910 םון סטרײק גרויסען דעם
 מאכט־ געװען ױגיאן לןא^ולןמאכער די איז
 קאאוק־מאנוםעקטשורער דער און אאז

 האאוקפא־ בײ אויסםיהרען געקענט װאאט
 אר־ אן אירגענד אויט איבײטען צו כער

 זי־ דארום יןענט איהר בײטס־סיכטעם.
 גע־ זיד װאאט באס דעם װען אז זײן, כער

 שטיה־ קײז ניט און װאך־ארבײט, אוינט
 אאנג שוין װאןי־ארבײט װאאט ארבײט,

 אז םאקט, דער געװארעז. אײנגעפיהרט
 צײט, גאנצער דער םאר האט באס דער
 עקזיםטירט, קאאוק־אינדוםטריע די װאס

 פארזוף דעם גאר געםאכט גיט קײנמאא
 גע־ האט און װאך־ארכײט, אײנצופיהרען

 גאילך זײן בײ קאאוקמאכער דעם אאזט
 רעדט שטיק־ארבײטער, א םון אאגע איכער

 טא־ ארגומענטען אאע װי שטארקער דאף
 שטיק־ געגען און װאך־ארבײט םאר קע

ארבײם.
 אז קאאר, אזוי איז דערפון שכא דער

 איצט אאמיר םארשטעוזן. עס קעז קינד א
 האט עם װארום ערקאעהרען צו םרובירען

ףז מאנוםעקטשױ געאױגטידעם װירקאיף י
 קײן ניט און שטיידארבײט דוקא רער

װאןײארבייט.
 אי־ א װען צײטען, םריהעריגע די אין
 נאר־װאס איז װעאכער ױיגערמאן, דישער

 זיף האט און אױראפא םון אריבערגעקומען
 אפ־ אן זײן צו אויסגעאערעגט צרות מיט

 הײנמאא ער האט קאאוקס, בײ רײטאר
 האאוק־אפ־ א באױבען צו גערעבענט ניט

 םאר געװען איז אםרײטארײ די רײטאר.
 מד עטװאס צו שטאפעא א באויז איהם

 האט עס װער :העכערעס אדער סערעס
 א מאכען ץו צײט דער מיט געטרויםט

 פון סטענד א קויםען און דאאאר פאר
 ארײנטרעסען םון װער און סאדע־װאסער,

 דעג* א װערען און אונױוערזיטעט אין
 לולאוק־ װ. אז. א. דאקטאר א טיסט,

 גאנ• םאר׳ן ארבײט אן איצס אפרײטארײ,
 װעניגע האבען דעם װעגען אעבע;, צען

 חויפנדזאך די איז דערםאר נעטראכט.
 ?אאוקס־אםרײטאר אפאאיגען דעם פאר

 צײט, שטיקעצ דער אין פאכען צו געװען
 און געילד. כיעהר װאס ארבײט, ער װאס
 אט פארשטאנען האט קלאוק״באס דער

 קלאוק־ דעם םון פסיכאאאגיע דאזיגע די
 געזאגט: איהם צו האט און אםרײטאר

 דו אמעריקא. איז עס תיתא, ״מהיכי
 אט שעהן. זעהר ? נעלר מאכען װייצםט
 באנדלעןי מעהר װאס באנדעל, א האסטו

 םאר־ װעסטו מעהר אלץ מאכען, װעסט דו
 מיט׳ן םארגינע; דיר װעיצ איך דיענען.
 מא־ זאלסם דו אז אםיאו הארצען גאנצען

װאף״. די דאלאר 50 כעז
 גענומען זיך האט אפרײטאר דער און

 גע״ ניט שוין איז עס ארבײט. דער צו
 זיף באדארםט האט װאם באס, דער װען

 אויס־ םארטאען װעלכע מוח, דעם ברעכען
 ארבײט די מאכען צו אום צוטראכטען,

 איהם פאר שוין האט דאס ;טנעלער װאס
 האט באס דער אפרײטאר. דעי געטאן

 אויף אויג אן האאטען געדארםט ניט שוין
 זאיצ װאס פארמאז, א דינגען אדער איוזם,

 זיף זאל ארבײטער דער אז אויפפאסען,
 האט אלײן ארבײטער דער פוילע״. ניט
 דער און נשמה, די ארויסגעיאגט שױן זיך

 דעם פון אנגעחײאלעז גאר האט באס
 װאס שטילרארבײט. םון אײנפאל טײערען

 דאס געשעהן, איז אפרײטאר דעם מיט
 זעהר געווען ניט באס םאר׳ן שױן איז

 גע־ קנאפ־װאס איהם האט עס װיכטיג.
 סע־ דעם נאך אפרײטאר זיין װען ארט
 כח געהאט איהם האט ער אײב — זאן
 אונײ איז אנשטאט איז — ענדיגען צו

 האספיםאל. אין גאר ארײן װערזיטעט,
 װעצ־ װײא געארט, ניט איהם האט עס

 אר־ זײנע םאר עס זיןי ?ימערט כאס כער
 זײער שוין האבען זײ װי נאבדעם בײטער
 האט דעם אחוץ און ? אפגעטאן ארבײם
 מיט שיפען נײע געבראכט טאג יעדער

 אפרײטארס, צוקינפטיגע נײע גרינע, נײע
 דורכגעטאכט גײ דאס פון האבען װעאכע

פראצעדורע. זעאבע די
 יאהרען אנגעגאגגען עס איז אזוי און

ײ ארגאגיזירס, האט מען יאהרען. און אג

נעבאימש אמ שטײדארמימ םין סיםטעם
 איהר צו צוגעווארינמ אזוי אוגבאריהדט.

ט מײנעם גאר איז עס אז זיך, םען האט  גי
אז ײנגעפאאען, ם א א א p ד k י  ו

 ווען ענדאיד, און ה. ר צ ע צ נ א ג
 הא״ באאנדשענען, םון יאהרען םיעאע נאך
 װארצעא דעם דערזעד״ן שוין מענשען בען
ײנען איבעא, דעם פון אף אבער דא ז  נ

 און באינד !ײנען װעאכע מענשען, אאץ
צט אויף האאטען  אז שרײעז, אײן אין אי

 ארבײם, םון םיסטעם בעסטע זײ איז עס
םגעטראכט געקענט האט װאם װערען. אוי

ײ מאכען מיר ט ז םארװירפע, קײן ני
ר מענשען. די אט  דאס װאם װײםען מי
 האמאי געװאוינהײט. די םאוך א םאר איז

ע גאנצע אונזער ע ט ײנ  אע״ םון סיםטעם ה
ט !בען אי ד זי ה  אדער ױשר אויח דען זי

 ? באהויפטען עס װעט ווער 1 שכל אױף
 געװאוינהײטי, םארשאאטענע די איז עס

 און גבורה. בײזע איהר איהר גיט װאס
ף איז זעאבע דאס  סיסטעם דער מיט אוי

 װאס סיםטעם, א שטיה־ארבײט. פון
 װאם מענש, אויס מענשען דעם ט1מא

ע איבער ארבײטען איהם םאכט ײנ  ז
ײטמ איהם טרײבט װאס כחות, הצ  אין פרי

 אין גאויבען איהם מאכט װאס ארײן, הבר
 װאס אונאפהענגיגהײט, און פרײהייט א

 סים״ אזא — ניט לןיינםאא געניםס ער
 און פארטײדיגער איהרע געפיגט טעם

 דאס ױניאךצײט, צוױשען שבחים־זינגער
דיג, ד$ך איז שונה׳ ט װי כםעט מ  צו ני

ט װאאט עס װען םארשטעהן,  אט געװען ני
 פארשאאםענער דער פון ערסאעהרוננ די

נעװאוינהײט.
יע־ צוגאיעדערען צו בדעה חאבען •מיר

 פון אדװערטײזמענט דעם פון זאץ דען
 דענ־ מיר און ױניאן, סאכער ריפער דער
 יעדעס אז נאװײזען, קענען טיר אז קען,

 איז ער אז פאצש, איז איהם אין װארט
ט םוא  אבער באהויפטונגען. פוסטע מי
ס מיר א ך ג ע מ ^ אן ני  סאא. אײן פאר ט
אן דא ײן ױז5ב באריהחנן ;מיר {:װי  א

 װערט אדווערטײזמענט 'אץידעם פונקט•
:נעזאגט

״שטרוײװאוט״ דער אז האאטען, ״מיר
ײטונג קײן ןןאט יאהרען א םאר פון  באד

הײ־יאהר״/
ט ? װאם םאר :מיר פרעגען  װאם מי

 אא׳ די געענדערט שטארת אזוי זיך האט
ע דער איז גע סטרי ײן אין ^אולראינדו  א

ט, יאהר  דער םון מיםג^יעדער די אז ציי
צט זא;ען ױניאן  האבען חרטה םוזען אי
עפ אױןי  יאהרעז? א םאר םון װאוט ד
ט אדװערטײזםענט דעם אין װערט דאס  ני

 משער אבער זיף הענען מיר ערקלעהרט
 ציעגט װאס אורזאכע, ריכטיגע די זײן
 םון םארטײדיגער די םון קעפ די אין

ט : שטילרארבײט  םער־ א און יאהר א מי
 אין צרות גרויםע געווען איז צוריש טעא
 די האבען נו, אינדוםטריע, ה^אןק דער

 װאןי־אר־ פאר געשטימט קיצאוקפאכער
 גיט אבי װאןײארבײט, זײן ך$ל בײט.
צט אדבײט. או־נז  עם, הײםט אבער, אי

ר שעפען אכע מ ק או ט גאיצד ^ ײ די מי  הו
 די דאאאר הונדערט פארדיענט מען פענס,
 עם הען קלאוהםאכער יץעאכער טו װאך,

 ארביי־ צו אײנצואװיאיגען םארױנען זיך
 מיגיםום־םהײא דער און ^ואך, פון טען
ײן זאיצ  הײםט דאס דאלאר? 50 ב^ױז ז

 קע־ פון דאלאר 50 פארלירען מס?ז דאף
שענע!
ס אט א  עס װאס אויה זײן, עס טוז י
 שטיק״אר־ םון םארטײדיגער די האםען
 שטיכיען װעיצען טלאו?םאכער די אז בײט,
 א און יאהר א מיט װי אנדערש, איצט

צוריה. פערטעל
 האבען דעם אין אז זיןי, י־אכט אונז

 בארײט זײנען מיר און טעות, א אויך זײ
פראבע פאלגענדע כיאכען צו

 אזוי זיין ?לאולראפרײטאר יעדער זאיצ
ט בריװעל א ארײנשיקען אונז און גוט  מי
ט און נאמען זײן  לא־ פון נאמען דעם מי

 וועל־ אין געהערט, ער װעאכען צו ל,אא,
 װאם װײדזשעם, די אגגעבען זאא ער כען
ײט װאןי, יעדע אפגענומען האט ער  דער ז

 זאא אנגעפאנגען. זיך האט סיזאן גוטער
ט אויף אונז ער  אנצוגעבען פארגעסען ני

 איבער־צײמ. געארבײט האט ער װיפיעא
ב װיסען, אאזען אונז אויך ער זאא  ער אוי

ט געארבײט האם  ארוים״ אן אהן אדער מי
 די געװען זײנען עס וױםיעא און העאפער,

 מיר אעצטען. דעם םון םארדיענסטען
 גע* און עהראיף איבערנעבען דאן װעאען

 דעם םון חשבון פואען דעם וױסעגהאבט
 אפ״ אאע םון פארדיענסט דורכשניטאינען

 װעט דאן אז נאויבען, מיר און רײטארם,
 עם כאמש אז אאעפען, פאר קאאר װערען

 האבען אפרײטארס מאנכע אז זײן, קען
ױײ גרויםע גאנץ געמאכט סיזאן דעם  ו

 דעם אוימ אאגעםײן, אין אבער דזשעס,
 האבעז דאאאר, דעם פון רוערט איצטיגעז

 פיעא געםאכמ גיט קיצאוה־אפרײםארם די
 גוםען אנדער אן אירגענד אין וױ בעסער
םיר ארבײמ. דא איז עס װען־ סמזאן,

.mxmm •־a־*
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ם ווןוך, א **ל*ר40 מרטרעםען  םײ מ
 איצגמר פאדערם די.יתיאן װןום גיםום,

 ווערען װעם דאן איז באםעם. די םון
 שםיק־אר־ םאר געשרײ דער *ז קלאר,
 א םון נע׳פרײ דער נ«(ר זיין קען בײם

 זיײ װעצכע מענשען, צאהצ גאנ<קצײנער
 באזאנ־ נאנץ א םיט באנאבט ארער נען

 װאם אזעלכע, םוז אדער שננצקײם, דערער
 א׳ציין שאפ אין זײן צו טשאנס דעש האבען

 וועלכע עקספלואטאםארלעד, .קצײנינקע
 זײערע םון ארבײט דער םון מעהר מאכען

 אר־ אײנענער זייער םון װי ארויםהעקשער
 מײנוננ די אז זיר, פארשטעהם עם בײט.

 די טײנען מיר — מענשעז, אזעצכע םון
 ניט יוניאן די קען — םארם, צעצטע; פון

 1א זײנען זײ אנבאטראכט. איז נעהמען
 בדי ױניאן, די ױניאן. דער םאר אוננציס

 אםת׳ע אן װערעז אזן עסזיםטירען זאצ זי
 אוים־ נרינדציכער װאם זעהן םוז מאבט,
 אט חטץ, רעם אט םיטע איהר םון ראטען

 האצב־עקםפצו־ און האצב־ארבײטער דעם
 אםת׳ער דער איז װעצכער אםאםאר,

 םיר ײי שםיק־םיםטעם, דער פון שפראץ
 נעצע־ אנדער אן בײ באװייזע; עס װעצען

נענהײט.
.מאצ א נאר אצזא,  םארערען מיר :

 יארק נױ פון קצאוהמאכער אונזערע אויוי
 נע־ זיינעז װעצכע שרײבען, צו נצײף אונז
 אין װיידזשעם װעכענטציכע זײערע װען
 געזעצט זיף האבען זײ זײט םעזאז, דעם

 זא־ זײ נאר זײ בעטען םיר ארבײטען.
 דעם נעמען, פוצע זײערע נעבעז אונז צען

 אויף און געהערען זײ װעצכעז צו צאקאצ
 זײער ארבײטען. זײ װאו ׳טאפ, דעם

 פאר װערען באנוצט ניט װעט מיטטײצוננ
 אום דעם, פאר נ$ר װי צװעה אנדער מיין

 זיף נארט ױניאן די אויב אױםצונעפינען,
 50 םון םאדערוננ די שטעצענדיג אפ ניט

ארבײט שטונדען 44 םאר ־ואך א דאצאר
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דער פון איבערבױאונג
קאלטשין ט. פון

תן ע ״י רי א אדך פ ט ײ ר אפר מ ל ע שטעטיגט דעיאדם האט װ f יא i w מײ 'װאט־דיי
 א םון פראבע די שאפ אין דורכגעםאנט

 אנגענומען באס םון איו און צײט, װאןי
אפרײמאר. םולער אלם געװארען
 דאס פאר זײנען םיר און עטװאם, נאף

 צום געװען זײנען מיר פארםיג: מאיצ
 הוסער־ אין 1 לאהאא םון םיטינג גרויסען

 געדוא״ האבען מיר שבת. אעצטען ױניאן
 זײנען װעלכצ די, םײ אויסנעהערט דיג

 װעיצכע די, םײ און װאף־ארבײט, געגען
 װאןײארבײט. פאר ענטשלאסען זײגען

 געגען ארויםגעטראטען זײגען װאס די,
 ?ײן געהאט ניט האבען װאןײארבײט,

 עס װעצכען אויף ארגומענט, אײנציגען
 פאר• אפצושטעלען. זיף זײן װערט זאל

 ארױםגעטרא־ זײנען װעצכע די, קעהרט,
 ניט אסת, האבען, װאך־ארבײט, פאר טען

 געװעז זײנען רײד זײערע אבער געשריען,
 איז, װיכטיגסטע דאס און אםודאאגישע.

 אויםגעטרא־ זײנען װאןײארבייט פאר אז
 בײ שוין ארבײטען װעאכע פיעלע, טען

 און צװיי, אדער םעזאן א װאןײארבײמ
 צװי־ חילוס דעם אלזא פי־אהטיש װײםען

 אר־ םון םיםטעםען בײדע די אט שע;
בײט.

True translation filed with the 
Postmaster at New York City On 
April 4, 1919, as required by the Act 

,1917 ,of Congress approved Oct. 6th 
known as the 4,Trading with the

 Enemy Act״*.
ענגלי־ זײ האט דאנערשטאג אעצםען

 אנגע־ איז װעלכע סוילעךקאמיטע, שע
 פא• די אונטערזוכען צו געװארען שטעלט

 ארײנ־ ױניאן, מײנערם דער םון דערונגען
 רעק^םענ־ מיט באריכט איהר געבראכט
 ניט אז צײגט, באריכט דער דאציעס.
 איבער־ און שטײערען אלע *אויױ הוהענדינ

 די האבען (סופער־טעקסעס) שטײערען
 די דורף געטאכט קאמפאניעס קוילען
 פרא־ 25 םון מעהר יאהר םיער לעצטע

 אינוועסנד זײערע אויף פראםיט צענט
 אז אויף, צײגט באריכט דער מענטם.

 ניט קאנטראלירען קוילעךראמפאניעס י־י
 קוילען, םון האנדעל האלסײל דעם בלויז
 װעל־ אין ריטײל־האנדעל, דעם אויך נאר
 פראפיטען. באזונדערע כיאכען זײ כען

 פרא־ די אט אז באריכט, דער צײגט אויף
 שלעכ־ דער טראץ געםאכט װערען פיטען
 םים־ (״אנעפישיענט״) אונפעהיגער טער,
 קוייצעך די אין עקזיסטירט וואס טעם,

 צום געהומען איז ?אמיטע די מינען.
 קאמפא־ די םון פראפיטען די אז שאוס,
 גע- װאאטעז זײ אז גרוים, צו זײנען ניעס
 בעםערע א װען גרעסער נ^ד זײן קענט

 די אז װערען, אײנגעפיהרט זאא םיםטעם
 א אהן קענען ארבײטער די פון שכירות
 װע־ פאמרעסערט ביזנעס די צו שאדען

 פאר?אענערט ארבײטס־סאג דער און רען
 געקענט מען װאאט קויאען אז װערען,

דער הכאא, װ. ז. א. ביאיגער םארהויםע;

 אאנג שוין האט ענגאאנד סון ױניאן נערס
 ערסאעהרט האט זי װאס און גע׳טענה׳ט

 דער צו מעמאראנדום לעצטען איהר איז
רעגיערוננ.

 רע־ די צו געהומען אבער איז עח װען
 חאמיטע די זיר האט האמענדאציאנען,

 נאכ״ מאא א מיט רערשראהען. עטװאס
 ? יוניאז דער פון םאדערוגגען אאע געבען

 פא־ ניט מאא קײן נאד דואט זאך אזא
 מנהג, א געװארען שוין איז עם םירט.

 דערצו טאן.י דיגג א זיף דארף מען אל
 א נאך זינען אין געהאט ?אמיטע די האט
 געםאדערט האט ױניאן מײנערס די :זאןי

 פאױ־ א טאג, ארבײטס שטונדען זעקם א
 דרײםיג אויף שכירות אין גרעסערוננ
 די םון נאציאנאליזאציע און... םראצענט

 קאנטראצ ״ארבײטער מיט ?ויאעךמינען
 איז ױניאן די מענעדזשסענט״ דער אין

 הײנט, סטרײק א זי רוםם םעכטיגע. א
 געזעלשאפט־ גאנצע דאס זי פאראליזירט

 מען כיארגען. ענגלאנד פון לעבען ליכע
 די אבער נאכגעבען. עס, הײסט מוז,

 אײגציגע. די ניט דאף איז ױניאן מײנערס
 איבעריגע די אז גאראנטיע, א איז װאו

 אז דערזעהן װעאען זײ װען ארבײטער,
 געװאונען גרינג אזוי האבען מײנערם די

 םא־ גיט װעלען געװאלט, האבען זײ װאם
 פאר ׳זעלבע דאס און זעלבע. דאכ דערען

הער- אויס ד^ף הײסט ארבײמער, אלע

 ארבײ״ העררען. איצטיגע די פון שאםט
 אינדוסטריען די איבער טער־?*נטראיצ

 האפיטאליסטישער אויס אויד דאד הײסט
ול.  געםױ זיד ה#ט סאםיטע די האנט̂ו

 לאגע, קאמפאיצירטער א זעהר אין נען
 -i*pm צו באשאןוסען ענדאיף הןומ זי און

 א ןונשטאט :ם#מענדע דאס םענדירען
 םא־ ארבײטער די װי טאג, שטונדען זעקס

 אנ־ ;טאג שטוגדען זיעבען א *— דערען
 אויןי שכירות םון פארגרעסערונג א שטאט

 אתם אויף רייז א — םיאצענט דרייסיג
 נא־ די ןונשטאט און פראצענט, אכטצעהן

 האט הויאעךמינען די פון ציאנאאיזאציע
 ״ױניםארם רעקאמענדירט האמיטע די

 נאציאנאאיזא־ ״אפשר און אםערײשאד
 ארביײ די םון באטײאיגונג א מיט ציע״,
מענעדזשמענט. דער אין מער

הא־ ארבײטער די אז קאאר, איז עס
 און פאאקאם. ניט הגם געװאינען, בען
 װעט ױניאן די אז צוױיםעא, קײן איז עס

 אאע נאכצוגעבען רעגיערונג י־יי צװינגען
 האט ױניאן די װײא םאדערונגען, איהרע

 איהר אויפגעעבען ניט דערײײא נאף
 פרעסען רעגיערונג דער אױן* אין חאםפ^

 פון ױגיאן די ױניאנס. אלדערע רערװײא
 כמעט םאדערען אײזענבאהףארבײטער די

 רע־ די און םײנערם די װאס דאסזעאבע
 פאדערונ־ אאע כמעט שוין האט גיערונג

 דער טאםאס, מר. װי נאכגעגעבען, גען
 איבער. גיט ױניאן, דער םון פארשטעןזער

 די םארהאנדעאט צײט זעאבער דער אין
 ױניאן דער םון םאדערונגעז די רעגיערוננ

 װעאכע ארבײטער, אנסםארט“ט די פון
 קא־ די פרײד װענמ געגעבען אויך האבען

 מודן סצז אוז העדשצר. פיטאאיסטישע
 יוניאנס^ינען דרײ דיעזע אז דענקעז,

 ארבײטער* שטארסםטע און גרעסטע די
 ענג זײגען זיי און װעאט דער איז ױניאנס

 יע־ אנדערער, דעח םיט אײנע םארבונדען
 העאפען צו םארםאיכטעט איז זײ םון דע
 שטע־ מניאגס דרײ דיעזע אגדערע. די

 ^טריפא באריממטען דעם צוזאמען אען
 האט וועאכער דריײבונד, דעם עאײענס״,
 הער־ די אויוי שרעק םיעא אזוי אנגעיאגט

 עגגאאנד. געגענװערטיגער דער םון שער
 צו־ זיף מען מוז ױניאנס, די צי זײ, צו

־ הערען.
ט אבער זײגען עם  דרײ דיעזע בלויז ני

ײ איצטער דאמינירען .ייעאכע ױניאנם,  א
 רע־ ענגאישע די םון :עדאנהעז די כער

 ענגאישע די שוין האט זײ אױו* גיערער.
ט געטאן מאך א אאנג ״געזעאשאפט״  מי

ר; דער אנ ײנען זײ ה  ער־ אאנג שוין ז
 ״האםנונגסאאז״, אלס געװארען ?אעהרט

 מעכטיג. צו און גרוים צו זײנען זײ װײא
ט אבער צוזאמען אנס דרײ די מי  מוז ױני

 װעאכע איבעריגע, די װעגען זארג;ן מען
ט זײנען ט און גרויה אזגי ני  מעכ״ אזוי ני

 טרײסט, די געװען איז איצטער ביז טיג.
ס איבעריגע די װאס אנ  כטעט זײנען ױני
ט ארגאניזאציעס, טרײד געװעז אלע  מי

ס םארשיעדענע צװישען רײסערײעז אנ  ױני
 קאנסער־ אינדוסטריע, זעאבער דער אין

 אםיאו פאדערונגען. זײערע א*ז װאכדװ
באװיזען, האבען םטרײקס אעצטע זײערע

ציװיליזאציע ױ היפ
(פעליעטאן)

װאהצינער• א. פה
True translation filed with the Postmaster at New York City, on Apr. 4, 

1918, as required by the Act of Congress, approved Oct. 6th, 1917, known 
as the “Trading with the Enemy Act.׳*

 אײגעגםליך װאלטען װילםאן און איך
 ײעכען בןןלשעװיקעס. רוםישע n אגערקעגם

 װעגען זינער. אויף עס איך װײס אליין זיך
 װיל־ װאס עולם. דער מורמעלם װילםאג׳ען

 געגוי. גיט איך װײס זײגען, מאטיװען סאנ׳ס
 אין ערקלערען אײך איך קען מ^טיװען מײנזג

קורגזגז•
 עס װי זעהן, םאקע איך וױל ערא^ענס,

 ארדנונג, סאציאליסםיעע יענע אוים זעהם
 •ארטיײ געגאסענ״יןםטליכע הערעען עס ײאו

 ?*גען, צו אזרי מיר, פאר איז עס םענ״ען.
 — בארד מרעמדער א אוין״ ריםעגם78עקס *ן

בארד. רוסיעזגל דער אוין״
 אויף בארד, רוםישע די אז ז*גם, מען
 «ע־ ס^ציאליסטי״ זיך לערענם מען װעלבער

ײ די און מוים פון יםורים די פיהלם רען,  ו
 זאגם, םען איגקוױזיוױע. דער םון ניגוגנען
 פאר װאקםם בארד די או פארקעחרם, װיעדער,

 זעחן. מיר ‘ײעלען לוקסוס. און װאוילטאג
 װעל אלרײם, זײן טאקע װעם עס אויב »ון
 צו־ דער אין קוקען pjpF אהן רוחי^ איך

 ירעםיער םײן זײן װעם דעבס װעז ?וגפם״
םיגיסםער. אויםלן^דיאוער םײן בזןרגער *ין

 פון ןןגערקענונג דער פאר בין איך און
װייל :מעם א נאך צוליעב באלשעוױזם דעם

 איבערקערע־ באלשעוױםםישער דער ג$ך עריפט
 גע־ מעגליך איז מען, זאגם רוסלאנד, אין ניש

 עקם־ אן שטעדמ רוסישע אייניגע אין וו*רען
 םאציא־ אזוי־גערופענער דער פון פערימענם

ציע ̂ם מין. ווײבעראען פון לי̂ז  הייםם, דז
 איז פרוי יעדע און כלל צום באלאנגען װײבער

 ?א־ דעל םון סיטגלועד יעדען פון באזיץ אין
1ג*רנים און^נ־ און... מוגע

ער־ מעלות: צװײ געשיכםע די הןט
 װייבער; «לע דיך צו במל^גען שטעגס.

 אײגצײ קײן צו גיט דו באלאגגסם צוױיםעגם,
 אונזערע פון אנגעזיבם אין און אידענע. גער

 םים עקספערימעגטען אמעריקאנער ̂מןןליגע
 גע־ זיך חןןט מען װען ליעבע, פרײער דער

 בליחעגק די צעשטערם און םויט צום חרג׳עם
 קאםונעס, )1*זװ גאר זיך רעדם (עס סטע

 פראגע: די בלום ביז דיך פאראינטערעםירם
̂בען עס װעה  6 זײן עס װעם *י ערפאלג, ד

 אגאר־ •םאליגע מיר,־ דורנפאל?... םיאוסער
 ה-6עלמערע.י די אין אביסעל אװין כיםטען,

וויםען. במלד אוםבוןדינגם עס םוזען רען,

 לם6ײ איד פ*רזו*ס טעם, לעצטער דער און
 וױיל ׳איז בןןל״עװיקעס רוסיעע די *נערקענם

 פרעטדע אין צו־מישען זיך פײנט חןב איך
געשעפטען.

׳זעהן צו ליע: זעחר הןןב איך :למשד
 פדג־ װײב. זיין מים זיך שלןןגט שכן מײן װי

 על^־ צד א,־יף זיך הערען זיי אז דעסטװעגען,
 הײליגער מ-ין ם#ר עס איך ב#םר»כם גען,

 איך שלוש. זײער •נערקעגען צר םליבמ
;עװןרען. עיעד זײ זײגען ססתטא שליס:

 מ^ר־ זיך רועלכן זײ אז זיבער, בין איך און
 אנער• טיין םיט עלאגען, צוריק *גחויבען גען

 ױעז םראכט: איד איז איהר. אהן צי קעגונג
 איך װיל ווייג, םײן טיט זיך צעװערםעל איד
ר^ז. די •רײנשטעקען זאל יטכן מײן *ז ניט,

 בזןל/ די ןןנעיק״;:ט איך װאלם דערפאר און
 װיל־ און ־איד באל^עװיזם. און שעײיקעס

מען. ז^גם טאן,
ציװיליזא־ די אוםגליק: דער ןןבער איז

ציער
 אי *לדם, אי אזוין הןןבען מיר *ז איצמ,

 די :ז$דג חויפט אונזער איז ׳דעמאקר»טיע
 זאגט בןןל״וזעװיזש, דער און צמויליזאציע.

 צײ ־־,ײ פ^ר געפוןחי שרעקליכע * איז מען,
װיליזאציע.

 טים — צױויליזאציע די םיר חיםען
 פויסםזןן, געפאגצערםע םים צײחן, פארקריצםע

 אלעםען און אלץ גרײם םילא, און ליעגע מיט
זײן. צו םקריב

 *ױוײ געבעג^פזע דאזיגע די חים יאיאן
אנדער אן קארעא. אין און כינא אין ליזאציע

 אככדשםונדקן אן פון װײטער »ז
 פארגרעסערונגען און בײמכדמןע

 געגאנגק. ניט זײ •ײנען שכירות
 :ס«דערמ דימזע וועגען אםילו נאד, װאס

 איע״ נים געווען ײניאנס די זײנען גען
 וײנען גזםא ױניאגס די אין שטיםיג#.,״וײא

 •^ר לעצםע די .npf»no םארגעקומצן
 אד- די געלערענס אבער האבען מאנאטען

 עםאימ לעצםע די אײדער מעהר בײטער
̂ובצן ױניןונס רי וחולבע אין י*הר,  דותד ה

 .oirutp• וואוגדערבארען אזא געםאכם
 פיהרערם אםיציעלע די האבען ערשטוינט

 רײסע- די אז דערזעהן, ױניאגס די םון
 שאזןב״ ברענגמז ױניאנס די צוױשען רײען

די צוױיםענס, רעזויטאםען. טע
 םטוארד באװעגוננ(שאפ סטיארד״ ״שאפ

 די םאר שאפ־טשערמאן. מין א איז
 ?חר אאע אין כמעט זײנעז יאהר םאר טע

 געימא־אן ערוועהלט ענגאאנד םון פער
 פאראיעעמן וועאכע טשערלײט, אזעאכע

 -m די פון באױז ניט און ארבײטער אאע
 אינדומ• צעך) געװיסען א פון בײטער

 *רנאניזאצץך ארבײטער די טריאאיזירט
p עס האבען ױגיאנס די צו נען, m® 

 אונטער• די האם דריטעגם, אין, ;ניט צו
 באוױמןן, חויאמ־האםיטע דער םון זוכונג

 עגנד שםארק אזוי איו פר^פיטיריגג אז
a די אפיאו אז ענגאאנד, אין װיקעאט p- 

 רעאימױןד די און ױניאנס סערװאטױוע
 איצםז»* ה#בען ארכײטער־פהרער נעחג

 גאציןונאליזאןױע ם^דערען אנגעחויבען
איג־וסטריען. די סון

ך זײנען ענגאאגד םון הערשער די  ח
 :פ^באצכמ דער םיט באשעפטיגט ו״יבער

ט וואם j מי j t tn •פא ^ד^טךי  עצײעגס״ י
 זיעגען. ̂ןוז ער זיעגקן. װעם

a ןובער זחמען. צו ניט מעכםיג צו n  n 
 םאר• וחןם עאײענם״ ^טרייא דער םון

 dm ױני#נס, איבערינע די שטארקען
 באוחממג 4^געפצהראיכע״ א ארויסרוםען

 צוױ״ ארבײטער, איבערמע רי צװישען
 ם#דעדונממ, שוין הערט מען וועאנע שען

 •rm״ אױך ז«אעז אינדוסטריען זײערע אז
צוחמ זעאבען דעם מ;ט װערעז טערזוכט״

אונםער• איז ק,**אעךאינמסטריע די װאס
 חר איצטיגא די אמת, געװארען. זוכט

 נאנץ םארשטעהען ענגאאנד םון גיערער
 םון זיעג דעם מיט אז גוט,

 •וײנצייד ״הײאיגער דער ד.ערט עאייענס״
 אפ־ סײ װי סײ אייגענטום םריװאט םון

 וחמצן חוס זארגט װער ?ובער געשאםט,
 גוםא אײגענםום פרױואט פרינציפען?

j פריגציא^ דער גיט און װיכטיג איז a a 
״הײציג״. געררען ער איז איצטער ביז

 נים אײך איז אאזא, ענגאאנד, אין
 מא־ האם ״אונרוה די רוהיג. אזוי אאעס

 אץ וױ ם#רמע אנדער אן אנגעס־םען קע
 איבערבױ- די אענדער, אנדערע אײניגע

 גים ד*ורם איז געזעאשאםט י*ער םון אונג
 לענדער. אנדערע אין וױ עמדיג שטוו אזוי

 איבער• דאד וחנרט די.געזעאשאםט $בער
 םאר־יי װעאכע װײסם װער .׳און געבוים.

 אננעהםעןן װעט בערבויאונג א די מען
 פעריןמ־י, נײעם א אין דאר אעבען מיר
דראנ^. און שמורם םון יאד“פע. א אין
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 » עגייםען, און אינדיען אין זי חיט ל*נד
 ין^ןך פאר םורא אויס זי חים מדינח דריטע
 איז וועלמ גאנצע די און ב*רב*ריזם גישען

 ראםעווצן *ו *בי זײן, צו םקריב גרײט זיך
בזןל*עװיזם^ רוסישען פון ציוויליזמציע די

תןך ניפז ײיל זי נינןן: למשל, טענה׳ט,
 '$ר *ין אויבער-הער*אפם די זיך איבער בען

 באהנען •איהרע אז נים, װיל זי און ®מן.
 און יאפאן. צר בוןלאנכען זאלען מיכען און

 מאכען צוױנגען זי זאל מען נים, װיל זי
ײ דוקא *םוניציע קויפען און הלואות  יא• ב

 ז*ל םען געװען, בעלן א וואלם זי און ••ן.
 ארן •פױם־האנדעל. דעם אמוצפען לאזען זי
זען זי ?•ל מען ח*ק, ה^ם זי  קײען רוחיג ל̂ן

 און װןףנ װאשען רײז־קערענדלעך, איהרע
 כינע- א״גענער איהר אוין״ כןןרנלען פרײ

 אונגזך און פריי װעם זי ביז שפראך, זיפזער
 כאר^נ איחר •רויסב*רכלען אלײן צװאוגגען

נ^טה.
כיגא. םענה׳ם •זוי
 באר• א אױ — יאפאן זןןגם *— כיג• *בער
 לצזען זי זאל מען אויב און מדיגה ב^ריעע
 דער פאר םויפױקלא• א וײן עם װעם צורוח,

v ציװיליזאציע.
 «צד3כינז די — יאפאן ז^גם —־ וו״ל —

 אווי האבען זײ און צע• בארבאריאזע *ר^גען
 ײ ב*ז*רג?נן קענען זײ אז צע■, פיעל

 *HP 1אי יארוקען װײבעראת םים וױך*ם
 M די ביגחןן *ו גענוג בלײבען נאך

ציװיליזאצי^ םענעליכע
ײ — יציאן זאג« — און דו ג

m  I § • ־^•־ 
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 װאם מבודאױפשריפם, חנר אױו• י
 פארשטאר־ גרויסער אונזער *ליכם, א*ום

 איבערנעי• אאײן האם מנערהוםאריסם,
 דא זיינען צואה, זיין אין זיד טאר לאזאן

 זיד דריקט ער וחגאכע אין שורות, ®אר א
 אײגע־ דער ״אין :אזוי אוננעפעהר ו*יס
ר  — עאיכם שאופ — ער װאם צייט, מ

 ער האט אגדערע, אאבען געםאכם האט
צרוו־ד. און יםורים געליםען אאיח

אפת. דער געורען םאקע איז דאכ *ון
 אידישע גאנצע דאס וועפע; עאיכם, שאום

&p̂ n עזען, האם  אע־ וחןם און אעזם ג̂ע
 אופעטינ, געיוען אאיין איז אאעכנדיג, מן

געװעהמאגט. ארן געאימען האם
 װאס נאב, :אמס א — וזופאר דער

 באויז אפשר געשאנקען מענשען א ווערם
 איהם בײ איז — דור א אין פאיז אײן
 געוועהר א װאפע, א װי געװען םעהר נים

 און אעבען. דעם פון שאעבטס דאס נעגען
 װערט דואס דעט, צו וראויא אז :דױרקאיד

 די הופאר, װאפע. אזא פיט באשאנהעז
 װי וועאם דער אויף קיקען צו פעהמקײם

 פעהיג־ די אריף דערפאר און זײנז, א םון
 קופט װאס דעס אויף שפייכאען צו קיים
 גרויסע די גאפת איז אעבען, דעם אין פאר

 די גרינגער אביסעאע פאבט װאס סתנה,
 אעבען. רעפ פון אײד דאס און אאסם
 IP- קעז ז, ע כ א א נאך קען פען אױב
 די פאראירט איפיצער װען אעבען. נאןי

 איז שפייכאען, צו אאכעז, צו םעהיגתײם
אדער אונטערנעהן ער פוז פאראארען, ער

ווערען. משוגע
דיי־ גרויסער דער נימשע, םרידריןי

׳ ?״'

 נא־ פראנצויזישער גרויסער דער פאסאן,
 געװא־ װאוזנזיניג בײדע זײנען װעאיסט,

מ — וױיא רען, ײנ  זיי — אפט מיר ש
ט פעהר האבען אאבען. געהעגט ני

ם דאס ײנ ם, אבער מ  הו־ דער אז ע
 און גוט אזוי קען װאם דער אז םאריסם,

 ווען ט.%: ט א ה י ם אאנעז, םיעא אזוי
ן  םעהיגקײט די איז הוטאר אז זאגט, מ

פ׳ן און וועאט דער אױף קוקען צו  אע־ אוי
ס זײם, א םון מנן  אביעק־ זײטממר, אי

ט ד^רמים טען כױיגט צושויער, סיווער  ני
 טאקע איז הוטאריסם דער אז זאגען, זװ

,fa זעהר 1*י ער פארקעהרט. זײס״״. א 
ח  טים־פיה״ א כױם־אעממדער, א זעהר »

ט סים־לײדענדער. א און אזןנדער  ני
ד ה  די געװארען געגעבען איז איהם — מ
ײט םדן ז מ נ ע ק צו ברכה ײט צו צ  צ

ן ע א נ מ ^ אגע דעד איץ ^ זײטיגצן״ א פון י
 הוטאוײסט דער איז אבער אינעראיך -

 ערנסכד דער #יא אײדענסמער, דער אפט
 שאום װי ׳ער איז אינעראיף מענש. סמער
ײן אין אויסנעדריקט עס האט עאיכם ז
*niPTf

ע בײ הוטאריסטעז, אאע כמעט  אי
ך זײנען פעאקער, אי עי  זעהר געווצן אינ

 אײדענ־ םיעף זערזר אדן םיהרענדע םיעף
טצכשען דע

ײ גרריסער דער גאגאא, איז אם ס ח
 אײע־ קען טעז ודעאכעז הוםאריסמ, שזןר
ט און אײענעז און גען עד :י ווערעז. טי

עז תנ , איז אי מז א שכײיכ־ אין אי^ןגען א

 א געווען איז אאײן גאגאא אבער אען.
 מעאאנכא־ א מענש, אומגאיהאיכער זעהר

 פאראומערםער א םרויעריגער, א אישער,
אײדענדער. א און

 דיכ־ רוםישען דעם באקאנם איז עס
 גא• וועגען באמערקונג פושקין׳ס טער

ד מויםע ^די בוך נאא׳ם כוו ש  א — נ
ם רופט װאס ווערק, תי  אא־ םיעא אזוי א

ױ כען, פרעהאיכקײט. כאוטר׳שםע םיעא אז
״ רוסאאנד שרעקאיך ״וױ ! ז  האט אי
 פאראע־ הערענדיג אױסגעשריגעז פושקין

 א אויף האט גאנאא װאו בוף, דאם זען
 געי שטײגער גערואאטיג־הומאריסטישען

אנד שיאדערט סי ט צײט, זײן פיז רו  מי
 פארדארבענקײטען וױאדקײטען, איהרע

אוטגעאומפערטרןײטען. און
ט אבער שטאנד דער באויז ני  פון צו
 אויך נאר שרעהאיןי, געװען איז רוםייאנד

שטאנד דער  איז זעאבסם גאגאא פון צו
 אומ־ געוחגז איז ער שרעקאיןי. געװען

ײןייו,  וועא־ פעסיםיסט, אײביגער אן גי
ט סוף צום האט כער  אויסגעהאאטעץ ני
אראפ. ױנען פון און

ט און  אן הוסאריסט, אנדער אן איז א
 אעבען זײן הוד. טאטאס ענגאענדער:

ט איז  גאנאא׳ס. װי סדאגיש אזוי געואען ני
 אויד איז ער אז באיזאנט, איז עס אבער
ד טיעף א און טרויערינער א געווען  פיו

ט צואמען אענדער.  הומא־ פיעאע די םי
 און.ערצעהאונ־ איעדער זאכען, ריסטישע

 ער האט געשריבען, וזאט ער װאס גען,
 װי איעדער, צװײ אזוינע געיסאפען אויך
 איעד דאס שוירט״, דהי אװ סאנג ״דהי

ט « ״דה* א̂ו מאטר, פונ׳ ה > ו  I ווא נ
/ הז ײ ײ װעאכע זיפצען, םון בריק די ס  ; זי

ט אײביג נען  פאטעםישקײם, זײער מי
 דאס :עפיהא. טיעפען און הארציגקײס

 אע־ די באקאנט זיין דארף איעד ערשםע
 דארט *מרעכטיגקײם״. דער פון זער

 נײ־ א םון אעבען דאס באשריבען װערט
 נעהם, און נעהט און נעהט װעאכע טעריןע,

 אעבעז, איהר םארשוױנדם נעהעכײג און
ט שרײט זי אז אזוי  פארצװײפאונג מי

 ברויט אז מעגאיןי, עס איז ״װי :אויס
 — באוט כשנשאיך און טײער אזןי זײן זאא
 איעד צװייטען דעם אין װאאװעא!״ אזוי

 א ״הוטאריסט״ ענגאישער דער שיאדערם
 דערטרונ־ זיך האט װאס פדאסםיטוטקע,

עד דאס און צרות, פאר ל,ען צע^י אנ  איז ג
ט דורכגעדרונגען  װי צער, םיעפען אזא מי

 מיםפיהאענ־ און אײדענדער זעהר א נאר
^ ךער אויםדריקען. עס תמן סעג

 טארק מיר האבען ענדאיף און
מען,  הו־ אסעריקאנישעז גרויסען י-עם טווי
 א האט װעאכער שרײבער, דעם טאריסס,

ט אטו^ירט וושים נאנצע ײן מי  שפיע־ ז
ט הוכיאר, זײן כיימ אעױדיגקײם,  זײן מי

געאעכסער. האדצמען
אינער־ געװען איז םװײן טארק אײף

 פידד טיעף א און ערנסםער זעהר א איר
 פאר־ איז טוים זײן נאך כשנש. אענדער

 האם וואס ׳בוך א געװארען עפענטאיכט
 זיד האם טײנער פרײנד א װי באוױזען,

 די ״אפגענארט האט ער אז אזיס;עדריר,ט,
צע א: וועאם״. ;

ם םארק אעזענדיג ױין׳  װאו זאכען, םו
 נאנ־ דער פון אפ זיך, דאכט אאכם, ער

ט ער װאו ;וועאם צער אז ט י  קײן דורןי ני
 איהד פיז שװאכהײם מענשאימג אײן
 מענשאיכע אײן קײן טאכען, צו חוזק

 אין ארויםצושמעאען זי קאײנאיכקײם
 זיף האמ — אעכעראיכקײט גאנצער איהר

 א זיף פאר האט מען אז אויסגעדאנט,
ט אויב איז, װעאכער שרײבער,  יזעהר ני

 # אין געזונם יעדענפאאס איז אײכטזיניג,
 צום באציהונג דער אין פדײדיג געמיט,
 אפטיםיםט, אן :ויעניגםטענם אעבען.

 זרן דער א.ין זיף שפיעאט װאס טצגש, א
 ף י ז אין פארטאגט ער װײא אעבען, פון

איכט. און זון סף א
ט זיף הויבט עס אבער אן. ני
טרויערי־ א געװען איז טװײן ביארק

ר, פעסימיסט. א אוטעטיגער, אן מ
 ״דהי בוף דערמנאנטען זײן אין

 זאנדערבארער (דער מען״ סטרענדזש
 אײנעם, פאר זיר עי אנטפאעקט סענש)

 קײן האפנונג, שום יןײן נים האט װאס
ם גאויבען שום ל  זעהט װאם אעבען, אי
ט  אין מענש דעם פאר און זיןי פאר ני

עראײזונג. שום הײז אאנעםײן
ביד, דאם אט געשריבען האט עי בעת

ײ צו בריעױ א איז טװײן טארה האט  אי
 אױםגעדריקט, זיף פרײנד זײנע פון נעם

 פון װערק דאס ער שאםט ענדאיך דא אז
 זאנט ער װעאכען אין בוך דאס אעבען, זײן

אינגאנצען. -זאגען װיא ער װאס דאס,
 בוןי א — בוך דאס איז וױרקאיך און

 יעדענפאאס אמת, נאקעטען הויאע,, פון
טארק װי אטת, ענטבאױזטען דעם םון

ט איז אעבען דאס  איז עס און גוט ני
טא ^ קײן אױסװעג, קײן ני מרינונ  עס אנ

 איהם קען מען און טעות א עפעכ איז
ט ם פונדאמענט אין פארריכטען. ני  פונ׳

 און םאאשהײט א דא עפעס איז אעבען
 קײן חנאיגיע, שום הײן נאויבע;, שום לןײן
ט שום א  דאס העאפען. טני דא קען ג

ט דער און זינאאז איז אעבען  אויך איז טוי
ט  זינאאזיג־ דער פאד אויסקויף ל,ײן ני

 אזױ פוניזט איז עד אעבען. פוג׳ר קײט
 :א־ היאפאאז, א איז טעגש דער זינאאז.

 האט ער באשעפזגניש. קלײגאיף און דיש
ט זײן אין גאט א אױסנעטראכט זיף  נוי
 װײא אבער היאפאאזיגקײט, זײן אין און

 טענש, דעם פון וועדלו דאס איז גאם דער
 און קאײנאיןד היאפאאז, אויך ער אי?

שאעבט.
ס םאיײז ענטהאאט דאם ױין׳  אעצט טו

ט דורכגעיועבט איז װאס בוך,  סןי א טי
 װאס אבעד פאגםאזיעם, פײגע שעהנע,

 שװע־ א עס טאבט הכא סך אעצטען אין
א*י:דרוק. אוסעטיגעז ׳דעז

*jr.a ביין א איז װאס זאך, א אאס
ט איז, בוף דעם אט צו אודיע ײנ ״טיר ש

ס, ײאדק ערצעהאדני קאײגע א ח׳  ודאם טוזי
 פאר יאהרען סך א אננעשוײבען האט .ער

צזױי דוענעז עד רעדט דארט טויט. זײן

ר, א אײנעד אענמנך, מ מ ̂ %«יי דעד ״
פאזנגט גוכמר ךער '״שאעכםער/ א םאר

ױםקוד^ אין געהן פינסםאיןי ם םאנדו ח  פ
 אעהדער דער װאס דמם׳ צו צוהערען זיך

 און דערצעהאם^ האם אעהרערק די אדער
ױ טןנז צו נעעזהן  מד וועדמ צס וױ ״אז
 דער םון קאמעכיזים דעם אין הײםען

הל ״םאנדײ  דער צוױיטער, דער *4פסו
ם אאעם דעם פדן האט שאעכםער, ־ גי  מ

ט/ געװען האאמען, אעכ ש  וואס נעםאז ״
ם געװאאם, האט ער לןײנעם. געפאאנם ני

ד מען האט׳ קאטעכיזים דעם אין  מ
ם׳ן הונד א זעהט מען וחןן אז הײסען,  אוי

ט איהם מען דאךה #גאם  קײן װארפעז מ
 איהם איהם, צו צוגעהן נאר שטײנער,

אנקארמען. אין גאעםען
 אזא טאג אײן אינגאעף ביידע טרעפעז

 אץ ארוטגעבאאנקעט זיף האט װאס הונד,
 צו הונד דעם ערשטער דער נאסען. די

 ״שאעכטער* דער געווען איז באגעגענע;
 סקוא״ ״סאנדײ דער םון װי אזוי אינגעא.

ר ער האס ם ער האט אויםנעאאכט, ד  ני
 און שטײן א נעכאפט םיעא, געטראכם

 איז אינגעא דער פארטריבען. הונד דעם
ם דאן זיך  איז עם און אוועק םײח א טי

װאזיא. און נום נעווען איהם
 דעם האם שפעטער שטונדען פאד א

 אינ־ גוטער דער באגעגענט הונד זעאבע;
ם געבאט דעם געדעניןענדיג געא•  פונ׳

 און חיה דער צו צו ער איז קאטעכיזיס,
 דער האט טאן. גאעט א געװאאט איהם
 גוטער דער געגעבען. בים א איהס הונד

ײן געװאאט אאץ נאןי אבער האט אינגעא  ז
 צו רופען גענומען איהם ער האמ גוט.

א*הט יזאט טעצ. אחומנר ־ױךסיט

m

 װאבעדיגע *ז* ױגקש 8קא y *ארדירען »יו
ײ װי ?אך  » אין ווערען ד גע׳הי־ג׳עב אייך :
 כינעזער מ רוען ארן סאבדוײ. יארקד* גױ

 םים װאך גאנצע יו זןןגען, לאםיר »ררם, געוע
v מוו־שסעחש אקסלען, די אדיף 1ק? גאניכז 

 רעגידדכג, דעד אין שויל איז יס17 אז יער
דעוואלזציע. א סאבש ער »ון

 די זײ:ען — י^יאן זאנש — בברל »ון
 םיר, :עשזנן אדםדדחיג^באיבאדען. כינעזעד
ראנגדוײייג דועדש גיכעזעד א דרען לםשל:

 ן^יהן די ווען אדעי חדנגעד, *ם*י*בען צו
 דואבען £אר קײלגדיג איידיג אידע ײלילז

 ודען אדעד רײז״קעדעכדעל, אײן יראבען »יז
ס דער  זד איתס גל^רג אמאדק ניש איז אגיו

 אדער דעי ביי — חלרשות חיםלי^ע שעגקצז
 בינדזער דזך־ מאי־דוא־-זש ג־דלעכלנהי־יש יכנןר

י א שאבש און אקסעד אריז׳ן ביקס די ע ; ײ : 
קרילג־

 :י־ דעי* אז יאיאן, שענה״ש װײשעי און
״ן מיש גלשעדזײדיד איז געזער  בארב^די״שער ז

איהם נעהםש לס לש^ל: לאבגואםקייש.
ש ער אײדעד לעבענס צװײ  אויס זיך דעי־̂ל
 אײנעש דאי•* עד װען אדן אא^־בי^ ןיין

 עי ילדש אדײז, שאשען םאש^ם אין *עלשען
 לויב־כעזא:־ שיש בוך־ג גאנילן ? אן *דיזןןר

ן *איילדע. «לס ג?ן ז ^יי :ױ ריעז י  זא־ ז
ײ לם לןרשש ..ייך״ װי דוד-ש?< מנו : 

קי :דוי אויש .•יזום רוי ־ זזו ־ שי•♦ ־ .
ג - הוגג לי? : ?  *זוי «ין גייו״׳ ״ סי ־ מ

שלר. ד •וטזיסשיגן איז דאס *ין *וו̂י ^  ן
 לוגבען־^ערגיע. »ין קלאנגעז »ון 'עמעגדונג

»o n  iu נאיבאריזם. דײגער איז

 װעלש דעי פאי און אן.2י*י טענח׳ש אזדי
r"‘ װעדם tf איאסנעשען זאל יא־אן װען אז 
 פארװאר״ נינא װעש ׳בי:א פון קכאפײל איר.ד

 רו־ און,װעש ךע״ איה־־ע מיש יוערש די שען
דיװיליזאצי^. שענעליכע די אינירען
קא״מ• מיש אזוי אוץ בינא םיש אזוי
 אײד םזז ;עבאך, ׳יא?אן אי־ימע די און

 זאדוז^ל־ און פיאױינצען :ינעזי׳י^ עיינגען
 ששי־ איהי־ פון רייסעז אדן ;ינא גאנץ שען

 שויזענדער אויסקוילען מוז זי און קער.
 צײ דעי־ סדן ל׳אסש די איז דאם אש קארעעי.

 לאסש די שראגש זי אדן יאסאן װילידירפעד
 גן־עדן לינשיגען א אמערװי^יגקייש,’ מיש
!האבען דעי־פאד זי ז*ל

 שיאגען װילען אדעד שיאגען אנדערע ארן
 הישען זײ ארן גופא אן5יא יד בנדכע ליןסש די

 און דעמ^לאשענדיג גים נעבש כחות, אלע םיש
 חלילת, זאל, אן8יא דעדעסלצדיג, ניש שלג
צױויליז«ציע. דער פאי געפאהר א דרערען ניש

וװײ־ אהן זײנען, חויזען :זיי זאזגען
«י• אוגזער §ון סישן װיכםיגסשער דער ׳על5

 הויזען, גיש היים דער אין זיך ניי שיאגען I ב«ק?ןגש, וזי יאמנעזער, די אדן װיליזא*יע, ^
̂ד לציץ. רחמנא יס״,%7ײ«״ םין א גן

 וױיבעד א:עזער8י? די אז זאגען, זײ אדן !
 סעבער, זײזןרע מיש אינאייבעם זיד באדען

 שאי־ ‘א און באז־ב^ייזם ריינעד איז דאש אדן
 קריסשלײ צױויליזירשעד דער *דן ^ודעכונג

םאר*ל. בעד
 י»»אנעז?גל די דרעז אז זאכען, ?״ אוץ
קאלי«אר־ *ין .מזעמן חלילח, ו«ך, זאלען

 און קאגסשישו*יע אשעריקאנער דער געגען
 פאדתעים״ ״סילכרים די פון צואד• דער געכען

 ציװילי־ דער פא• כעפאהי א זײן װעש און
- ״י זאציע.

 אי בי:ז> ־אי «>ז דוײשעד, זאגען זײ א:־;
גע־ ״געלע א צוזאמען ב״דע זײנען

 אײ־ :ךיסשליבער װייסעד דעד פאר פאהר״
ש78א,י ^ צױויליזאצי?. ריקועי^עד7אי

עדעקליב״ די און הוי»בדגע«אחד די אבעד
 אחן איז, ציװיליזאציע דעד פאר געפאדזר סשע
י ספק,  ?אז־אײניגען ד̂ו ארן ב^לעעוויזם. דן
 ^י־אנקרײך, כינא׳ ׳*>ן8יא אםעריקא, אזוין זיך

 האשענשא־ די ליבעדי^ נעגעד^ע די סי*ם,
 ״*אראיין הינע די בראזםלנען, די און םען

 אלע* *ל?׳ — אשאשיאײ^אן״ ײ»עיש8נױש
םען דוען קלאי: דאך איז עס וױיל

 ניש ןעןי־קענש םעץ ווען אײגעכשוס, אפ עא£ם
רינגיי דעם  םען יױנז ,7דעה*קוש=י םיז •

 ^שיםרעכם, דאס קל?סען געוףסע בײ רויבם
 דער שים מ^ר^ל די ארגפעד גי־*בש םען ווען

 גים םען והןן װײבער, ®ון סא»יאליזא«יע
 *וםדויםענדען.פויער גום תער^שש לי איבער

 *ייםומען םים ■עדעלם אינשעדיגענץ די א.*ז
 און םויזענד די םדם סען ווען בקיצדר, —ד

גז, ב#לעלזויקעס די רואס זוןכען, אײן  ם̂.
 *יװיליזאציןג. די גלשאחי אין םעץ אםזילש
ד: זאג דעריבעד און װיל־ און איד אי

 באלעעװי- די ^נעד^לנש שזין יואלשען
 םען םוש וואס — י גװזןלד־ — אבער קעם.
 ? *יװיליזזמיע די חיםען צו »לינ« דזגר סיש

א«*עװוילעקיי« םימ זי חימ װעלם גאנגע די
מ ויעס וז1 דאד גאוגזזו אוז וי

 שטעהט קאטעכיזים אין װי — געװאאט
 .דער אבער האט אנצועסען. געבען —

 גע־ װארף א צופיעא, געםראכט ניט הונד
 צובי־ איהם און אינגעא זי^אוים׳ן טאן
 דער אז איז, סוף דער צוריסען. און סען

 קראנק געפעהראיך געװארעז איז ״גוטער״
; נעשםארבען. זיף/ דאכם #און

 אטת׳ער אז איז מעשה׳אע דאזיגע דאס
 אע־ גאנצער טװײן׳ס טארק פוי שפיצעא

 אױס זיף־ אאכט ער בענס־אנשייאונג.
 און גוטס םון־אונזער טאראא, אונזער פון

 באאוײ כאוטר׳שטער דער פון ;שאעבםס
 דאנקבארקײט דער פון ;גוטס פאר נונג
װ. אז. א. טאט עדעאער אן פאר

 אהן סענש א פעסימיסט, א איז ער
 אין נאויבעז אהן עדאייזונג, און האפנונג
 מיםנעםיהא סד א כײט כאםש טענשעז,

 ניט איז ער אז וױיס, ער יױיא ז״, פאר
סער זײ. פאר עתער :יט אךן -̂ב
 שאום וױ שרײבער/ א הוטאריסם ״א
געזאנט. װאאם עאינם

_____________ r ̂ל.'׳״׳

ר די צו ע ד לי ג ט ח מי ק. ם א ! 23 ל
 א*ק*א םון באארד אקזעהוטיװ דער

 די «ו ארויסגעשיהט װאך די האם 23
:בריעןי פאאגענדען דעם כיטגאידער

ערװאכם! ,23 לאק»ל טאבער בקױרם
! ברידער און שװעסטער

 דער איז טאמענם יעצםיגצר דער
 יױ אונזער פון אעמון אין׳ם װיכטינםכמזר

 װעאכע ענדערונגעז ראדיקאאע די ניא;.
 אין׳ם ווערעז אײנגעפיהרט יעצמ געהען

פאר־ סאכער סקזירט די דארפעז טרײד,
 אין אנדערע אאע װי טעהר אינםערעסירעז )

 מיר רופען דארום םרײד. קאאוק דעם
 טען7 דעם טאנםאג םאר מאכער סקוירמ
אײ־ גרויסען אין אבענד, אוהר 8 אפריא,

 אאע פון מימינג םעמבער דזשענעדאא א
 סט. טע14 קאר. עװ. כמ2 טעספעא, באר
 אגרימענט נײעם דעם פון פוניןטען די װאו

 װזד דיסקומירט און פארגעאעזען וחנאעז
 נישט מאכער סקוירט קײן זאא רען.

 העכסט דיזען בײצואװאהנען פעהאען
כױםינג. װיככדגען

גרוס, ,פיט
.23 אאקאא באארד עקזעקוםיװ

, ה. ר ע ד נ א מעגעדזשער. װ
 מײ דער אז זאגען, צו איבריג איז עס

 נערױ אאק*א דעם םון ־ווערט וואס טינג
 די ס׳איז און וױכטימר א זעהר איז םעז

 און קזכמנן צו םיטנאיזנד יעדען פון פאיבט
מםעז > מי דעד את »נ

לוריע אםתר דר. ®ז

פרױ ארבײטער דער פץ

 סמײא דעם םען באמראכט געוחזהנאיד
 ערשםען אױם׳ן זאך. וױיבערישע א םאר
 די אז מנהען, מיר ריכםמ. דאס איו באיח

 אזױ זיד בײטעז םתיעז די םוז םאדעם
 קײן מנהאמ נים נאןי האמגז םיר ;אםט
 «ין צו אויג אונזמר געוחןהנען צו צײם

.t m צדױיםע א שױן זעהן מיר וױ םטי<
 זיד ווארפעז םרויעז די פיז םטײאס די װ.

 זיינען זײ וױיא אוינעז, די איז מעהר אונז
 םארשיעדענ־םאר־ און פארשיעדענארטינ

 בײ־ םענער די פון וױחגר סטײלס די ביג
 בא־ דערפאך באדײמענד, ניט זיד טען

 סטיילס די וחנניגער. זײ מיר מערקצז
 אנדערע פארשיעדענע פון אוז מענער פיז

 בײטעז עס אפס. אײוי זיד בײםעז זאכען
 ארכיםעק־ פון םטײלס די אפט אויר זיד

װ. א. א. מאלערײ. טור,
 נאכ־ געוױסע א ליגם דײסטייילס אין
פאסירוננען. און ערשײנונגען פון אהטונג

 זיך באסערקם נאכאהסונג דיעזע
 ער־ ביים סײ אוז ־irp בײם םײ שטארה

 אחיס דאס ודיזען ערשטע די וואתסענעם.
און לעבען אין לעצםע די• שפיעא, אין
 נאכצומא־ גלײכט ?יגד דאס םםײלס. אין
כאראק־ א איז אט זעהט. עס װאם מן

 יאהריגער דרײ א בײשפיעל, טעריםםישער
 קאלאשען אפ װישם מעז װי זעהם, ^וינגעל

נאכ־ דאס װיל ער שטויב־םיכעל א מיט
 לעגט ״שיך זײנע אוים טוט ער פאכען,

 אויף גיסט און סינק אין ארײן זײ
 אאעם, נאך אהםט קינד דאס װאסער. זיי

 אײגענטליר שפיעלט ער זעהט. דאס װאס
שפיעאענדיג אעבען. אאםעגאיכעס איז

 זי איז שפיעאענדיג דאא, איהר ניאנטשעס
װארט, א'ין מיט װ., ז. א. אעהרערין א
 ערװאק־ דער אעבען. דאס נאך מאכם זי

 א אױף נאד וױדער אהםט ווידעד םענער
 איעענכד אםם ער אופן. אנדער גאנץ
אײ די געביטען, םארשיעדענע נאד איר

 נאכ־ װעחגז ערװאקסענעם דעם םון דעעז
זײנען אזוי נאכגעאהממ. אדער ?אפירט

 א יאהרהונדערם טען16 איז אידעען זײ
 אעבען. רעאאיסטישעז א םון נאכאהםוננ

 רזך דאס חאט צײמ פרידזערער דער אין
 שסעםפעא א ארויפגעאעגט אעבען איגיעזע

 א — קונסט און װיסענשאפם אויןי
 די אײנענטאיף. אאעס אױן• שטעפפעא

רעאיגיע־ די אויט דאז זיד האבעז םעגשעז
 זײן פיט אעבען פון אפגעזאגם געבאטעז זע

 דער צר נרײטעז זיך םאעגעז אוז רײכםום
 די םויט. נאכ׳ן גײםמ פון עקזיסםענץ

 וױדע־־ הײסט וואס רענענאנם־עפאכע,
 םענ״ דעם אראפגענופען האט געבורט,

 אדויפנעזעצט איהם און היפעא םון שען
 מזןנש באםרײטער דער ערד. דער אויח
 אעכענס־ א שפירען גענופען זיף אין האט

דיע־ םרײד. א צופריעדענהײט, א אוסט,
 איז אויסגעדריקט ער האט שטיםונג זע

זײנעסטײאס*
 יענער םון ביאדער אוז געבײדעס די

 אזוי זײנען אעבען, מיט אטעםען צײט
 צום אוסט אונז איז ערוועהען אנגענעהס,

 בא־ כאראקטער זעאבער דער אעבען.
 א נאף ?אײדער. די איז אייר זיר מערלום

 צו װײט ניט אײגענטאיר איז בײשפיעא
 םיט םאחפה. איז געײעז זײנעז םיר געדיז.
 פארבונדען געװען _מיר זײגעץ איהר
 האבען מיר פעדים, צעהנדאיגע םיט

 םאעגען מיר םעקסעס, מאחפה נעצאהאם
 גע- האבען מיר באנדס, איבערטי קויםעז
 צו־ דיעזע פײער. איז זין אונזערע שיקם

 םיר האבעז מאחםה דער צו געבונדענהײם
 מיר סםײאס. אונזערע אין אויסגעדרירןט

 םײ קראנען, םיאיטערישע םראגען פאעגעז
 םײ פה קאאאר דער פאנטאעז, איטערישע
 סא־ דער געװען איז ױניםארםס איטערישע

םאדערנער. טע
 די דערקענען מען קען סטײאס דל אין

 א פון םאאק, א םון םארםנעשריםענרןײט
 טוט פאאה הואטורעאער וועניג דער קאאס.

 געשםאה־ און קאײדער בונטע איז אז זיד
 םאאק תואטורעאער דער ציחרוננען. אאזע

 ער וחןאכע האאיחגז, אײנפאכע באנוצט
 דער הארמאנירעז, צו שעהז פארשטזגהם
 אנ־ אויף םארשטעהט םאאק קואטורעאער

 די פון פויעד דער אויןי צירוננען. צדטאז
 אן זיד טוט פעאקער קואסיוױרםע וועניג
 אונ־ ביאד. א געדענה פראםם. זעהר
 ארײנפאה־ בײם געהאאםען האם שיױ זער
 אננע־ ויןי האם עואם דער האפצו. איז רעז
 פא־ די קאײדער. ױם־סוב׳דינע איז טאז

 זיײ אענדער םארשיעדענע פיז סאזשירעז
 ‘צױויאי נעורעהנאיד, אנגעטאז געוחמ נעז

 םאאוױ״ א געפאהרעז איז אוגז םים זירם״
W פרא־ עססרײבישער אן פיז •ױערטע

האי קאיידער יוםעצג׳דיגע אידירע יײגץ״ .
.

̂באי׳שטעעט, און געגלאנצט אזוי בעז  די ג
 *ײי נעוועז זײנעז םחאיהרק?ײד םארמז

 אאע דאם צענױםנעשםע^ם, נעעמאקלאז
 ניט װיאענד̂י נים האבעז, «»ם»דשיחס
 זאנ־ איהר ניון אויגען די *ראאמנומעז

קאסםײם. דערבארעז
 אגטאן מײנם סםײאיש, tt אנטאז

 דאם און שאבאאן, געוױסעז א נאד זיך
 אינדױױדואאיטעט, אייגענע די םויטען

 די אז אײניכע. מײנצן דערםאר און
 מעגאיכתייט זײ נים ניבעךאונז סטייאס

 אנצו־ נעשפאק, אונזער ארויסצוציימנז
̂מןן, פיר װאס דאס טאז  איז װאס גאי

פינור. אמזער פאר פאסענד
 דריקען אײגענםאיך סטייאס די אין

ס זיזי  פאר־ פאאיטיש־עהא;אםישע די אוי
עז א פוז העאטניסע ם ד  די אין םאאק. מו

 גרוים איז אענדער צירויאידרטע וועניג
שײד דער  םון םטייאס די צוױשעז אונטער

יןא־ ארן ארבײטער םון סאי^דער די
 באדינ־ בעסערע װאם פיטאאיסטען.

 אױסגעהעמפט האט ארבײםער דער גונגעז
 אונטער־ דער פארשװינדם פעהר אאץ

 מוז בײשפיעא, צום אםעריקא, אין שײד.
ײ מאן, יעדער סעפםעםבער אין ארביײ ס

ײן אויסםאן םיאיאנער, םײ טער שטרויע־ ז
ט \vp אײראפא אין הוט, נעם  אויסגע־ טאקע אפשר האט וועאכע סטײא, J עסױסטײ ני
i n א ײ װעז פינור. איהר גאך קאײדער קאיבעז דער טראנט דארטען װײא פנהג, אז ז

אױד אוא אױוי גיט איינםאר האט tjr װײל
 מאנםאעז אהן וײנסער געהו דא סום•

 אײראפעאישע םיעאע זדז ^םפארםס/
 םאג־ א אהן ארבײםער nn געהם אענדער

 דער ודאחנם. געגוג איו איהם פאר מעא,
 פאנ־ א אהן פריהרט אבער האפימאאיסט

מעא.

 שאײבען צו םריי םיר זײנעו אײגענטאיך
 *ץרער איז וױ אזוי סםײאס. אונזעחנ
 ־ אזױ אידעע; אייניגע עקזיסםיחט עפאכע

 אײגי:ע עפאמ ד^ער איז עקזיםטיחןן
 מיט רײד איז צייט אונזער סטײאס.
 ססײאס^ זיינע האט םיזאן יעדער סטײאס.
 םארשיעדענארםי^ גאגץ זײנען וועאכע

ר איז עס א פ  זא־ םרויען די אז סעגאיך, ^
 װעאכע קאײדער, די צופאסעז זיד אעז

Pאײnדאס איז אפת׳ען דער אין זײ. ז 
 גיבען סיידאעך פאא. ״in זעאטעז גאנץ
 וועא־ קאײדער, אויף נעאד פיעא אזוי אויס

 שאא- פײדאעף פיגור. זײער שעדיגעז כע
 צימער־ ?אײנע פינסטערע איז אפט פעז

 צואיעב אאעס שאעכט גאנץ עסען אאד.
 אוז זיד. אנצוטאן שעהן כדי צוועה. אײן
עס אז אזױ, אן מיידעל א זץי טוט אםם
 און .iyp!־P צו איהר אויף שרעח א איז

 אין איעגט שעהנ?ײט א פאר װאס טאקע,
o n, צום םײדעא, דיקע נידריגע, א װען 

 ?ורצע גענעדערמע א טראגט בײשפיעא,
? א ^ י א  אנצו־ ניט־פעהינקײט דיעזע ?

אן ט  אעה־pער אן אײגענטאיף האט זיך ׳
ג נ ק איענט ױ ת  םײ״ די נאכאהסונ^ א

nאך טאנצם א אין פרײנדיז איוזר נ

אין פאר אכער
ז או ני׳ם. ע ס ד «  ׳ ,jr 1 ׳ןי•, מו

 זײ וחנלמנ אזעלםג אבער קויםט
 סערא אוז אייחלז, אגגעםאן האס

 אפט און װ. א. א. נאר זײ
 #?לייחנר זעאבע די אאעם אין.גאס

W"■ נאכאהםונג. דער
 איו באמער?ט נאכאהמוננ דיעזע

 די םון אײנריכם^נ רn איז אםט זעהד
 אפט איהר וועס אײןיבאאפ איז פעבעא.
in די נעםינען j^ 't א^יננעריכ- גאײך 

 מר מזנמול זעאבע די וואס וועניג םעם.־
 אק װאהנתגען פארשיעדענע אין זיך סינט

 אױןי זי שטעחט ציפערעז, איינצעאנע די
o n וואױ־• אזעלבע אין פאאץ. זעאבען 

 קל^יחןך ד% אין װי גוט אזוי גונגעז
 V דאם אץ אינדױױדואאיםעט. די םעהאם
 נאר סםײאס, די שואדיג• נים זיינען אבער

ךײ צו באציהוגנ אונזער
 װאויגתנאן אונזערע איז נאײכען מיר

אונטערשײחןמ הינזיכט דיזער אין פוץ.
 Hi םוז װאונוע רײכע א שטאר? זיך

ןשואדמ גים שויז איז דא ארעפער. ^ 
 געשפאמאאד׳ז^ די שואדיג ניט נאכאהטונג,

 זײן באפוצען קען רײכער דער זיגהײט.
 חנד זאכען,* װערטםראע פיט װאועונג
 און באװײזען, ניט דאס קען ארעפאן
n«: אן ער הענגט דערפאר n ^ביאימ

״זאכעז
 סרי^כ דער איז אבער אאגעפײז אין

^ אזױ אונז אין נאכאהפען צום ט  י »ז ׳ש
 גצשט אונזער דעש צואיעב טויטעז פיר

 נאכאחנמן• דער איז דעם אח שואדיג
סטײא. דער אבער גיט טריעב,

‘פראםטיטוציע.
 אין ציםער םײן אין געזעסען בין איך

 װינט רn און אאזשיר״חויז, אאנדאנער א
o י1אוי געוואיעט האם דרױסעז אץ n 

 בײז־?אא־ א און אוםן, ען1אונםרײנדאיכסג
 האגעא און שגײ כױט געםישט #ivan נמד
 איך שויבען. די אין גע?אאפט בײז האט
 װעז אויפגעציטערט, װיאענדיג גים האב

 א י1אוי געפאאען זײנעז אויגען םײנע
 געזעסעץ איז װאס םרױען־םיגור, שװאכער

 אאט איז זי סאפא. דער אויף מיר נעבען
 ײעגיגער, אפשר צװאנצינ, יאהר א געװען
 זעהר אאט, אויסגעזעהען האט זי אבער
 זיינע; געזיכםס־ציגע איהרע וױיא אאט,

 נאר־ םון פארע^רם אומנאםיראיד געװען
 אן עאענד. פזץ שטאפעז

 אפען וױיםט, דינע די און סוט אריםער
 האט זי װאס אאעס געווען איז װינט, צום

^ יענעד אין זיך אויח געהאט ע ט  בי
 הוקענ־ געשױדמרט מיך האט עס נאכט.

 ברוסט. אוז האאז נאקעטען איהר אויף דיג
 ארויס־ פען מוז נעכט אזעאכע איז אפיאו

 די אט װיסטאװקע חגר אויף שטעאען
 שטי־ איהר !פרויעךסחורה מיזעראבעאע

 זי הײזעריג־חראנהע. א געװען איז מע
 באיקען, זײטיגע כױר אויוי געײארםען האט
 אױןי װי םארדאכט, יעהאאטענעם מיט םוא

 םײנדאיכער א םון חוםט וואס אײגער
 האבען גארניט קען זי װעאכער כדט װעאט,

געםײנשאםמאיכעס.
 צו געריסען זיך האם • הארץ םיין

שװעסטער. פאראא^ער א — איהר
 איך האב — ניט, מירא ?ײן האב —

 םיר רצעהאn — געמנטעז, איהר בײ דך
 קענען דיר איך װעא אפשר אאצדיננ.
העאפען.

 אונד געװען איז בעטען מײן אבער
 פאר־ געבאיבעז׳ איז הארץ איהר זיסט.

 געידאאט ניט זי האט םיאײכט שאאסען.
 נשגי• איוזר פון זאסםאװהעס די עפענעז

 ער־ םון שטראם דער אז האבענדיג, מודא
 פון אראפשװענ?עז זי ואא אינערוגגען

 נאך אדער; אװעקטראגען. זי און ארט
 מורא זי האט םיאייכט ווארשײנאיכער,

 פאי פאר׳םסור״ן ניט זי זאא איך נעהאם
 ארײס־ :יט זי זאא םען אענדאײדי, דער

 דט אטאא װידער זאא זי און םרײבען
 נאכ־ טיינע אאע אױף הײמאאז. באײבעז
 אוםבא־ nn געגעבען זי האט פראגען

 היײ צו דענהט ״זי אז ענםםער, שטיפטען
 אװע?־ זי ורעט װאך נעקסםע ראטען״.
^ן א  גײ *אדער אױסטראאיען. נאך פ

 ריײ pp וואנען פון אאנד, דעם אין כער
 גע־ איך האב צוריק״, ניט ?וםט זענדער
איהר. אױן* ?וקענדיג םראכט,
 איבעראא זעהן גע?ענט די האט מען

 וואס די אט פאריז, אין און אאנדאן אין
 •רנסה אײביגע די אגגעהאאטען האבען

 גאסען די םרויענטום. םאראא^עם םון
 זיײ שטעי־ט אײראפעאישע גרויסע די םון
טיס אמצפיאט בוכשםעבאיך נעווען גען

 גאאנץ א םיט און ױנג אײנעע —־ זײ
 אונפאראנטװארםאיכ* א,־ס חאפנונג פון

ט n״r אין ^ p ,אויס־ אנתחן אועען 
 פעחר שוין ?ראנ?הײםעז, פח געצעהרט

 סענ־ ?ײן מעהר שוין נישט, פרױעז ?ײן
 גע״ זײ צייט דער מיט האם מען גיט. שען

o:pp אױפ׳ן דמרקעגען .  האב ודך בא̂י
 די אין מנאבאכטעט םיידמא אזא אײנע
 פארפאאגט איז זי יאהר. גאגץ א גאסען

 װאס םאן, א םון געװארעז געטריבען און
 א-הר שון םראםיטען די אויף געאעדט האט

 ארביי־ ױנגע א געװען א'ז זי שאנדע.
 דעם מים געזונט, אאץ נאך טער־סײדעא,

 האט זי אבער דארםס־טײדעא, די פון כח
ג שוין טי  א״צר פױאען. אנגעד»ויבען ^

 פון געיאנם עגםפוטיגטע, אן רודערטע,
 מענש־ די סון םארפאאגט פאאיצי/ דער

 איהר האבעז װאס רויב־םויגעא, איכע
 קראנק־ מיט אנגעשטעקט ארוםגעריננעאם,

 געהאט אױגען איהרע אין זי האט הײטען,
n□ פעז װעאכען טויט־שרעק, זעאבען 

 בײגעװאויגט האבען װא׳ס די בײ זעהם
 שרע- זײנע אאע שאאכטםעאד^יט דאס
 ױנגע, א װען דןייאהרען אין און קען.

 ערשםען איהר ץוארםט פרוי געשיצטע
 נ־nצויבע דעם אױה באיק פארשעהסטען

 געהאט שוין זי האט אעבען, פון חאום דען
 ביז בעכער ביטערען דעם אױסגעטרונקען

טראפען. אעצטען צום
 קא־ די אין געזעסען זײנט איהר ווען

 די אם םארבײגעהן געזעהן און פע־הײזער
 הונדעו*־ אונזערע, שװעטטער םאראארענע

 הונדערטע צעהנדאיגע, טויזענדער, טער,
אנגע* שוידער א אײף האט םויזענדער,

 פרוי, דער פון ערגידריגונג דער םאר כאפם .
 איײ אויף מענשהײט. גאנצער רער פון
 םון טוםערשאפט, םון אויסגעשאאסעז ביג
 םארוױרקאיכונג און םרײד גרעסטער ח[ר
 קראניד און אוסט פון ?רבן א פרוי, א פון

געפאגנע־ אכית׳ע געווען זײ זײנען הײם,
 פריה- א צו פאראורםײאם שיהזאא, םון yנ

מויט. צײטיגען
 ארבײטער־ געװען אאע זײנען זיי און

 דחנסמײ־ א געװעז איז אײנע !םײדאעך
 גע?ענט נישם האם וועאכע געהיאו®, ?ער׳ס
 םארדיענסט. איהר םון אעבען ?ײן פאמגן

 אײנ־ אן אין געארבײט האט nn:K אן
 מא־ דרײ שוין איז און ״םאריpפעTםאכpנ

 איז און ארבײט, אויסער געײען נאטען
 בתיט איהר זוכען צו געצװאונגען נעוחנן

 א געווען איז דריטע די גאסען. די אין
 גע־ זי האט געאיעבטער װעטעם שפינערין,

 םאר־ זי האט און אאנדאן p*p בראכם
 מאדיםם־ א נעוועז איז פערטע א אאזען.

vp וואס שעחנע, א און ױנגע א פארח, אין 
 אאנגע ארבײמען נעםוזט אמנר חאט

.^  וױי־ געריעז דארם זײנען עס שטונ
 האט םעז וואט דיענסט־םײדאעןי טער?עס,

 אתיס־ און ארבײם זײער בײ םארםיהרט
 טוגענדאײ קאאטער, דער םון גע\וארפען

ביזנעס־םײדאאו, וועאט. כער
i •־ • __ ״-__ .• . ...____: ־־ ------ --------■

 דיענסט־םײו- הענד, םעקטארי טײדאעף,
 באשאפסינמג יעדע — וחנשערינס אעך,
 חן״ — rזענטירטnfiרע געװען דארט איז
n ,םען װעאכער אין באשעפטיגונג OPP*־ 

 םים םרױען םארסוטשעט און ®אואטירט
 טך א k םאנ. גאנצען א *רבייט שװערער

 — איעימ אוטויסענח^ געעען זײנען
 את־ כױס אײגיגע אײכטזינע, און נאריש

גק און אינסטינקטען, נארכאאע  אויד אײ̂נ
 זעא• דער םון אאע אבער איגטעאיגענטע.

 זײעד ניט אריטקײט! — אורואך בעד
מך זײ האט שוואמײט סערזעגאיכע ױי  א

 מלענד, םיז אפנרונד □n אין שאײדערט
 I: היאםאאזיג?ײם. עקאגאטישע זײער נאר
 i־:גע- ניט זײנען 1שקאאםעךטארי דעם אין
 ,—קײץ־אעחרעריגסך דאכיען, פײ:ע הײן װען

 *-?» פרױעךדאקטױרים אדער אדװאקאטען,
 צקא־ זעאבסטשטענדיגע כײט פרויען קײנע

 גע״ זײ זיינעז אאע אײנ?ינפטע. נאטישע
 חא־ ?ײ קאאס. ארבײטער דעם םון הוטען

 • אעצטע די םארגעשטעאט זיןי טיט כען
 דער װעאכער צו געזונקענקײט, םון שטופע
 • אינדוסטדיןד הײנטיגען דמם פון שקאאף

 : זײטנן זײ דעדגרײכען. יןען סיטטעם אען
 !ראלא־■ ״איעבעס דער געװען װירסאיף

 שרײבצר פראנצויזישער א װי טאריאט״,
 אונזיכערד^יט, אנגערופעז. זײ האט

 םאראכ־ םארפאאגונגען, קראנקהײט,
o םון איבאען אאע פון — טוננ n •אר 

 ױי געאיטען. זײ האבען אעבען בײטער׳ס
 אױןי םDויpםאר פרױענטום זײער האבען

c n צו אום טאג־טעגאיד )טארר XWP 
 •וג?ט אעבענס־סיטאען, נייטיגע די ל.דיפען

 אר־ זיין מיט עס טום ארבײטער דער װי
 אריט?ײט די האט דאס בייטס־קראפט.

 אעבצן אאגענדיגעזp זײער םון עאענר און
 די טענממענםם, ײ׳פאר^עסטעטע אין

 ׳־ העט־ די גאי^ און שעהנקײט גאף דורשט
 I., אאטענ״ זײער םון טאנאסאנעקײט איכע

 געטאבט זײ הארעװאניע, שװערער איכער
 די נסױנות. אזעאכע פון קרבנות פאר

מך עאענד םון מענער־ארבייטער
 םאר• קדאנקהײט, הונגער, צו ־םיהרט

 י." • פרויאן די םארברעכען. אטאא צװײםאוננ,
®ראסטיטוציאן. צו עס םיהרט

• אח פראסטיסוציאן פון איבעא דער
 אן אי? דאס ארבײטער־םראגע. אן אאזא

 ארבײטםלא- וױ םונקט ארבײטער־פראגע
 U»^np:Kip אינדוםסריעאע זיג?ײט,

 *ראס־ סיסםעם/ ״סוועםינג דאס אדער
 עמא־ חנר פון רעזואטאם א איז טיטדציאן
 ארכײטער־ דער םון שװאכקײם נאפישער

 n װאס דעם םון זיך נעהפט װאס םרוי,
o םון און פריי א איז n א אי« ױ װאס 

 •רא״ געגצן קאטםזי רn *ראאעםאדיער.
 מון װמיצן אויםגענומעז דארןי סטיטוציאן

 םרױען און מענער ארבײטער, די
n םון טײא וױכטיגער א אאץ n ארג«י 

 — ארבײטער־סעגער, ?אפפ^.
 אײצחנ טעכטער, np''K נען

 אם אין פארקויפט ווערען װאס
איכסטזגר
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אר• זיעען דאס :ײסער-םרויעז,
 וועצכע א*יין, איחר װי עך,5נו-םײד

אױםצו־ גענוג שטארת געװען גיט [ן
 -P* ענטױשונגען שרעקליכע די ןן

בא־ האבען און ארב״טער פון אעבען
 דעם נײן, — װעג גרינגםטעז דעם טעז

׳ װעג. ןזןרסטעז
 װעאכע מענשען, םאראן זייגען עס

געמיס, רוהיגען א מיט אונז ויכערען
 איז פראסטיטוציאן פון איבעא דער

 איז אזוי אז מעגשהײט, די װי אאט ׳י
 עס װעט אזוי און עם איז אזױ געוועז,

 רײכע די אן אונז ׳דערכיאנען זײ וײן.
 ארימע ״די :זאגען װעאכע םרומאקעס

האבעך. שטענדיג אייף בײ אױזר װעט
 טוי״ פון פאראויו* אין איז מענשהײט די

 פון נעװארען פארפיהסט יאהרען וענדער
 אי־ סאציאאער אזא םון פראזען, אזעאכע
איז צײט װאונדערבארע די אבער גערציע,

 אויפמד זײגען כיאסען די װען געקומען,
 װעס ״דאס :אױסגעשריען און שטאנען

 חידוש׳ט און ר,ור,ס און, !זײן ניט מעהר
 פאר־ װירקאיו זײנען זאכען םיעדע זיך!

 פרא־ קראנקהײט, #רירלױיט, שוואונדען.
 ה^בען זאכען דאדגע די — סטיטוציאן

 כײט צוזאםען אבער עקזיסטירט. אײביג
 בארד זײ װעאען איבאען אאסע אנדערע

 װאס געדאנק נייער דער װערען. גיט
 ארבײטער־ די צוױישען םארשפרײט װערט
 פרא־ אז ערבות, גרעסטע די איז םרויען

 װערען. אפגעשאפט װעט סטיטוציע
 םאר־ ארגאניזאציעס ארבייטער שטארקע
אא־ עקאנאמײטע די ביסאעבװײז געסערען

 זײ ציהען און ארבייטער־פרױען די םון גע
האםנונגסיא־ שוצלאזער, דער פון ארויס

 יןרבנות םאר זײ כיאכט װאם אאגע, זער
 זײער הענדלער. וױיסע״שקאאםען די ׳םון

 { אײפטד ווערט איגסעלעיזט אדן ־ צײסס׳
 ערצי־ און ביאדונב בעסערער םון וועקט
 אז םאהשטעהן, צו אן הױבען זיי חומ.

 גיט און jimmd אאס װערט א חאבען ךײ
 ־ ;געשלעכטס־באשעפענישען אלס באױז

געגע• דארױ געשלעכטס־װערט און.זײער
 דורף כיתנה, פרײע א אאם װערען נען

 פארקױםט סחורה א אאס ניט און איעבע,
 דער־ כיען טאי־ח. דעם אױף װערען צו

 דער אינטעד רוסאאנד, אין אז צעהאט,
 פראסטיטוציאז איז סאװיעט־רעגירונג,

 פרױען.אר־ און מענער אז םארשװאונדען,
 עס אז און חברים, װי צוזאמען בײטען

 י 'ארבײטער•1 דאס אונבאגרײפאיף איז
 װע״ םארקויפט און נעקױפט זאאען פרויען

urr ̂ן  דעם פון געזעאשאפט פרײער א א
קייאס. ארבײטער

 די םון טאנט פאאיטײטע נײע די
 אפצױטאםען סף א אויך העי׳פט םרױען

 םינאנציעאע די איבעא. אאטען דעם אט
געבורט, קריגען.בײם פרויען װאס חיא^

 היאה די און רעגירונג, און שטעדט םון
 אויפצוהא־ אום באקוכיעז טוטערס װאט

 זײנע; עי צו — לןינדער דיערע דעװען“
 דער העאםען װעט ־— גײן צו געעזצאיד

 קריזיס גרויסען אין־דעם ארבייטער־םרױ
 די געפיגעז פיעאע װען ,אעבען, איהר פון

 'זײ אציין אום שװער צו אוםשטענדען
 צײט זעאבער דער צו אויסצדטטעדון.

גע־ פאראורטײאען שרעקאיכע די װערען
גע־ און באציהזנגעז סעקסועאע םרײע גען
הײראט, אויסער ;עב^רען קינדער נען

דױפאקרי־ האבען מיטעא־האאסען די װאם
זײע־ באשיצען צו אום אנמדזאאטעז, טיש

»jr דאס און איעענטום־אינטעועסען 
 גויטיג אזוי איז װאס ירושה, אויף ,ייעכט

 םאר־ ביסאעכווײז קאפיטאאיזם, דעם פאר '׳
 געזעאשאפטאיכעה נײער דער אין װארםען

 אפשר ארום, יאד״ר פוםציג אין ארדנזנג.
עדער־ די װעאען ״ארום יאהר צעהן אין

H װאס שטראפען געזעאשאפטאיכע ציכע 
 ״זינדיכע״ אויף ארױפגעאעגט חאט סען

 ארויסגעװארפען זיעען ױעאכע םחיע^
 זײערע װען צײט דער אין נאס, דער אויף

M געװא; פארדאמט ניט זײנעז מזרער1פארג
 ארומ־ זײגען און געזעאשאםט ^ז.דעי רעז '

 זאף א זײן פרײ, און םראנה געגאנגען
 אאטער דער םארגאנגענהײט. דער .פון

 זיײ מיט צוזאמען האפיטאאיזם, כאאטשון
פאדפאי־־ עקאנאמישע און םאראיע ^

 ווערען ־אװעהגעװארםען גיך װעט
 אװעהגעשטעאט אדער טיסט, דעם *וין*

םוזעאום, סאציאאאגישעז א אין וועףען
דורות. צוקינפטיגע די פאר יאריאן &

גאם פון בילועו ײ
סערעדאצקי. יענטע פון

.1

םרעםה דער אין סטרײק א
 פריה״ איכטיגער שעהנער, א איז עס

לען גאאדענע די מארגען. אי  דער םון נ
ט עס ארײן. באוס איז זיד כאפעז זון  טו

ץ ע מ  א^זט עס שט^ך, א הארץ אין טיעױ ע
ט  ציהט עס ארט, אן אױןי אײנזיצען ני
נאס. אין רוםט עס אדן

טען א איז עס  מעהרסטע די וואך, מי
 םראילעטא־ זײנען באקאנטע םײנע פו:

ך לאז איך שעםער. די אין ריער  מי
'טפאציער. א אויח אאײז

 םוםצעהנטע און הונדערט איז עס
 װאס װעסט. זיך פארנעהם איר גאס•

 די זײנען יטעהנער איץ געה איך װײטער
 אאץ און הײזער, די רײכער אאץ גאסען,

ארום. איז געהײמניספולער און ״טטיאער
גרוי־ א ארײן װעג אין מיר קוכיט עס

 און װײאע א ׳טטעה איך בארנ. סער
ך זאא צי קאער  נאכ־ געהן. װײטער אי
 טאר בארנ יןײן אז איך, באיטאיס רעם

ט קײנעם  שטרעבט כיען אויב אפהאאטען ני
ציעא.... געװיסען א צו

ע איך ם׳ז יטטי  איז עם בארג. אוי
 באיהען שפעטער אביםעא פארח. אזא

 זאם־ איז גראז דאס און בוימער די דארט
צט גריז. און טינ  בוימער די זיינען אי

 באאד, אז זיד דערמאנט מען אבער נאקעט,
ן זעהט כיען און ׳באאד ט׳  דעם חױט מי

פריהאיננ.
פ׳ן איז פארק דער  רי צו װעג אוי

ך קאאעדזיטעס.  באגה א אױף מיך זעץ אי
ע עהער,רכגדו די ראכסםאב און מנ  י^יים י

 סטו־ זײנען דאס ארויױ, באךג זיך ציהען
ײעחנ צו געהען װאס דענטען  מעז ״עיאעה ז

ײ דעריזענט  און גאנג שטיי^ען זײער נאך ז
 בארג דעם ארונטער בליס. םאריולערטעז

 און עאטערע געקאײדעטע, עאענאגט געהען
 פיהרען אנדערע םרייען. טיטעליאהריגע

ט הינטעאעך קאײנע וןײסע  און זיך, מי
ט זײ אױוי ל,וי,ען  װי אוז־זארג איעבע מי

קנידער. קאײנע אויף קוקט הען
 און בארג דעם אריבער ׳טױן בין איד

ץ ז1גע איך ױיטעד ארן וױיטער אי  װעסט. ו
ענענד די און מיר איז : ט׳ אנ  אאע אומבאיו

 קוק איך ציהט... אומבאיואנטע דאס םאא
 באפעאקע־ אידײטע קײן גאסען. די אױף
 װערט עס און ניט, כמעט איך זעח רונכ
ג: נײר טי ע מ  און רײן טאקע איז עס או

 טא ׳אזוי יא אויב אבער רײך, און שעהן
ט דא זאאען װאס פאר  אוג־ די װאוינען ני

? זעריגע
ײם ני-ט ראנ א אויױ  ריװער םון וו

ך םאוײןוין און שטעהן איר באײב  אויף מי
 דא גאם. רײכער ברײטער, גרויסער, א

 אויםען װאס הארס די װאונדערשעהז, איז
ײ זײנען דורך  הײ־ די באישצענדיג, און נ

 איכ־ העאע, גרויסע, פאאאצען זײנען זער
ט טיגע,  שגיצוג־ און םיגורעז אאעראײ מי

 זײ אז רײן אזוי זיינען םענסטער די גען,
לןריסט^א. װי כאאגקען

 אויס־ זײנען זעה איך װאס מעג״טען די
דיגע ױם געפוצסע, ײ זאטע. אזן טוב׳  ז

ט שטיא, אאנגזאם, געהען  אײאענדיג, ני
 געװען װאאט אעבען גאנצע דאס װי אזוי
א־ אננענעהמער גרויסער, אײן זײ פאד  שו
ט איך זעה קינדער קײן ציר.  דער אויף ני
 איז עס װאס דערפאר דאס איז צי גאס,

 דא װאוינען עס װײיצ אדער סקוהא־צײט,
ט  זיכער, אזוי בין איך אידען. קײז ני
ט װאוינען דא אז  איך אז אידען, קײן ני

 ע־5 גאוי׳שען דעם װעגען זיך פארטראכט
 װעגען און פסיכאאאגיע זײן וועגען ׳בען
 באהאאטען װאס םרײדען און יצײדען די

הייזער. גרויסארטיגע רײכע, די אין זיך
 פארטראכט, אזוי שטעה איך װי און
 שפא־ בחורים םיער פלוצאונג איך דערזעה

 מיך קוק איר געשעפט. א ארום צירען
/ איז אײן י  אי־ אונזערע זײנען דאס ז

 אזעא־ פונקט ארבײטער. ױנגעאײט דישע
 דער אױח װיאנא אין װי ױנגעאײט כע

 זעא־ די ראס זיינען אםשר און ״בערזע״
ײ ? ביגע  געװעהנ־ װ' אנגעטאן געהען ז
 ארוכד זײנען היטאען זײערע נאר איך,

ט גענומען  און פאפיר, פאסען וױיסע מי
ט אויםנעשריבען איז דעם אויױ  גרױסע, מי

 דעאיהא־ אין ״דא װערטער: שװארצע
סטרייס.״ א איז סטאר טעסען

 עס װער ניט שוין מיך ארט איצט
 אײ ניט אידען — הייזער די באװאוינט

 צוױ־ קאמף א אז איצט געהט דא דען.
 איך און קאפיטאא. און ארבײט שעז

 װאו גאס די זיין זאא ״געבענשט :סראכט
ך; ...תאםוי״ א אן נעהט עס |

שעפער. די ארום עװענױ פינפמע די
 איז עס טאג. זוניגער זעאבער דער
 עוחד םינפטע ̂די צװעאף. צו נאהנט

 םענשען. םיט קאכט שעיער די ארום ;ױ
 סטריײ און ארבײטער זײנען מעהרםטע די

 און מײדאעך גו*פעז געהען עס .קער.
 םרייװיאיגע זײנען בחורים די בחורים.
 מײד־ די ארוים העאםען װעאכע פיקעטס

 מאמוי. גערעכטען אאנגען, זײער אין אער
 דער רעדט. מען און צוזאמען געהט מען
 האס־ שאאגט באוט דאס שעהן, איז טאג
פרעהאעך. איז מען און טיג

 זיך עפענען עס צװעאף. שאאגט עס
ען שװערע די ברײט  שיטען עם און טיי

ען ארויס זיך פ  םון אנדערע ארבײטער, ^ו
 װאס אנדערע אוז שעפער געסעטעאטע

 גרױ די פאך. אנדער אן בײ ארבײטען
 אין ארײנגעכאפט װערען געםעטעאטע פען

 מען ׳רעדט מען סטרײקער. גרופען די
 םון נײעם זיך דערצעהאט מען און אאכט,

 אינװע־ םון און פאסירונגען דרויסענדיגע
 אראם־ מורא האבען םקעבם די ניגסטע.
ט װאו צוגעוזן.  דורך זיך שאײכט װאר ני
ע, אדער אײנער  צושרא־ א װארפט אײנ
 די צװישען באיק פארברעכערײטעץ קענעם,
 א*ן ערגעץ פארפאאען װערט און גרופען

ט װאו אאנטש־רום. א ײדט װאו ני  שנ
 בײזע פאר א פון באיח שארםער א דורך

װ א איז דאס אויגען,  אדער דעטעקטי
 פארפא־ גיך אויך װערט ער סאאגער. א

 גרויסער דער פאר פיורא האט ער אען:
 װאס דעם איז װעה אז װײס, ער םאסע,
 אר״ פין גצחגכמעז־צ^רן דעט אײזי וחדזט

םאאק. בײטער
םינם־ דער מיט זיך ציהט עואם דער

 הער־ און דאמען רײכע די עװענױ. טער
 אנגעשטעלטע און אײגענטימער די #רעז
 װערעץ אםיסעם, און סטארס רײכע די םון

 ארבײטער. מאסע דער אין פארשילומען
 ניט זיך זעהען פוטערם רײכע זײערע
 ברוינע גרינע, סך די צװישען פון ארױס

 יןוקט עם מאנטאען. טוכענע בצויע און
 הער־ עיצעגאנטע רײכע, אאע די װי אויס
 אנגעשילאסען זיך װאאטען דאמען און רען
 םיהרען צוזאמען אאע און םייןעטס די אז

סטרײק... דעם
 עם װיסען. נארניט פון וױא צײם די
 אויף װײזער דער זיך רוקט און זיך רוקט
 עם זײגער. נרויסען שון ציםערבאאט דעם

 די צװעלוי. נאך מינוט פוםצעהן װ^זט
̂ז שפאיעז אן זיך הויבען גרופען  די א

 ארײנ״ װי כמעט װער איך רעםטאראגען.
זײ. םון אײנעם אין געסראגען

 ניט שוין מען זעהט רעסםאראן אין
 אפילו נאציאנען, י*«ײן ניט לואאסען, חײן
 נאר זעהט םען געשיצעכטער. קײן ניט

 פני-ם׳ער אויגען, די אין גאאנץ הונגער א
 זעא־ אוים׳ן אאע כמעט זיך באװעגען װאס
 גיה קײען װאס םײאער און אוםן בען
ה גי

?אפע״! און סענדװיטשעס העם ״צװײ
 סענדװיטשעם. מיט בערג גאנצע איגען עם

 םיי־ פון פצינקער זײנען װאס װײטערם,
 שפרינגט אט ארדערס. די כאפען נעאעך,
 אוים׳ן ארדער אײן כישוו* דויר וױ ארויף,

 אײנער. נאד און אײנער נאך און טיש
 הונ־ א ״אוין« דאס כאפען העגט פאר א

̂אנ״ז געריגער  דאס עםען א אויג, איז ג
 גליטשם עס מאלט, עס און סאלט עס מויא,

 שװײנקט עס און טרוקענע דאס שװער זיך
 דער מיט װיש א נאסע. דאם ארונטעך
 םון הויב א טוט־םילן, א כאפ א טגפהיז,
 דעם פארכאפט אנדערער אז איז שטוא,
 סענד־ װידער וױיטער, דער װידער ארט.

 װײ שאוננ, א װידער האםע, ארן װיטשעס
אנדערער.... אן װידער און ניםא דער

 בא־ א זיצט זייט רעכטער םײן בײ
 ארבעיצ םאר׳ז מיך ציהט ער יןאנטער.

 נאר, קוהט נאר, ״זעהט אילץ: רופט און
 ער צעיצאכט נאכדעם נאר.״ באטראכט

מעהר? דער איז װאס פרענ, און^איך זיך
ע׳/ אן אײנגעפאיצעז איז ״מיר ע ד אי

 האלב ערנסט, האאב באקאנטער מײן זאגט *
 די נעהמען װאאט מען ״אז שפאס, אין

 פארצעהרען מיר װאס םענדװיטשעם בערג
 בוי־ וואאט מען און שעה מיטאנ אײן איז
 גע• מעז װאאט בארילואדען דערפון עז

 גרעסטען דעם דעם מיט נעװינען קענט
״י.1קאכי

 -בארי — ;זאג און שמײכעיצ איך
 ווע־ געמאכט מוזען םרײנד, מײן קאדעז,

 חזיר• םון האאץ; און שטײנער םון רען
 אי- קײן אויםגעבױט ניט װערט םאײש

דעאא...
ם נרויסער דער ״טראגם״ װאס ע̂ו

צוריק טראגס דעסטאראן, אין ארײן

^ רוי  אויוי א
מ• נאר זעחם םען םריחער. m דיגער  ם

 אויטאםאבי^ס די אפיצו םענמען, און שען
 זײ• גאס םיםצן אוים׳ן הצרעדזשעס אח
 מענשען. םיט אויר־דורכגעםאאכטען נען

 און זון די אײכט קע• אצעמענם איבער
 עוועגױ םינםטער דער אין אז דאכט, עס

 פון םארשטעאונג, א ״שאו/ א אן געהט
םין... מענשציכען

 װי״ נארניט פון וױדער ײיא צײט די
 ציםערב^אט אוים׳ן װײזער דער סען.
 ער קריכט. און הריכם זײנער גרויסען םון

 חוײ עס אײנס. צו נאהנט שוין וןײוט
 גאד אײנע נרויען אפטײאען אז זיך בעז
 םארםאאען ווערען זײ אנדערער. חנר

 ותרט גאס די טירען. ברײטע די הינטער
שיטערעה און געראמער

 זיך שטעאען געבײדע גרויםער אײן בײ
 גע־ דער אין מײד^אך. גרופען צװײ אפ

 נעסעטעאטע שעפער פארהאן זײנען בײדל
 נרופע אײן . םטרײק איז שעפער און

 אײן און ארבײטען ארויםגעהז זיך קצײבט
 פיקעטען צו דרויסען אין ב^ײבט גרופע

שאם. דעם
 װאס אײד, זײנעז םיר מקנא װי ״אך

 שערד אזא אין דרויםען אין באײבט איהר
 צו םײרלעך די זאגען אזוי טאג!״ נעם
 די פיקעטען. בילײבען װאס גרופע דער

 איײ און שםײכעױט גרופע ״אויטסײרער״
זאגט: זײ פון נע

 ועט.אײנ-4עם און צײט אביסע^ ״נאו
 אר־ שעה׳איגער פיער א װערען געםיהרט

 ביז םריה דער איז אכט פון טאג. בײטס
 זיך מען װעט דאמאלם בײטאנ. צװעאןי
 גאנצען א זון דעד מיט םרעהען קענעז

 דעם צו האכען נאך װעט מען און טאג
באדארף.״ מען װאם אילץ אױף

 און אײנפאך עם זאגט מײדעיל דאס
 א אין גילויבען םוילען א מיט ערנסט,

 גע״ פאר׳ן זיעג און ענדערונג באלדיגער
װערען ע5א פאילס. ארבײטער רעכטען

 איײ שםײכ^ען ״אויטסײד״ פון גרופע די
 גלויבען און האפנונג אנדערע. די צו נע

 װערט עס און אויג, זײער איז גילאנצט
 *יכ־ נאך ווארים, און ייכטיג אזוי דערםון
 זוניגען דעם פון װי װארעםער און טיגער
טאג...

 באנראדערם^ עקזאמינערם,
.82 לאלן. ױניאן בושלערס

 דזש. דער װאס מאסענפארזאמיצונג, די
 יר אונזעד פאר פאררופען האט באארל

 עקזא־ די ערםאאג, אן געװען איז ניאן,
 ניט זײנען װיסען, מען דארף מינערס,

 די בײשםיעצ, צום װי צאהארײך, אזוי
 אוגזער פינישערט. אדער אפרײטארס

 ארום ;אר איז טרײד גאנצען איז צאהא
 פארזאםצוגג א װען און סעכשען 2000
 איז סיזאז, פון ברען אין גערוםען װערט

 מענשען, הוגדערט אײניגע םון באזוכט
 און אווערטײם געארבײט האבען װעאכע
 דאם איז געקוםעז, ארבײט דער נאך *זײנעז
סוהםעם. א געװים

 אפיאו אונז האבען רעדנער אײגעע
 םײנ־ ברידער די אבער ריםאפאיגמעט.

 דעם םון סעק., יצאנגער, און פרעז., בערג,
 גע־ זײערע מיט האבען באארד, דזשאינט
 םארזא־ די באגײסטערט רעדען אונגענע
 האט דיסאיאינטמענט דער אז מעלטע,

 פאר־ די געםיהאט. ניט װי כמעט זיך
 ערםאיצנ אן געװען מארא^יש איז זאמילונג

מאטעריעא. װי גוט אזוי
 שאפ־ די צו װערטער םאר א יעצט

אונז אז*פאר װײסען מיר טשערילײט:
 איצע גרײכען צו אונםעגאיך אבסא^וט איז

 םיר ארגאניזירען. זײ און עהזאטינערם
 על- נרעסערע, דערמיט. ניט זיך שעהמען

 און היאםע די אהן װאאטען אאקאאס טערע
 װײט שאפ־טשעראייט די פון ארבײט די

 םיר וױאען דארום און געגאנגען. ניט
 איז עס װי םונקט אז דערטאנען, אײר

 א&ריײ יעדער אז זעהן צו. םאיכם אײער
 א זײן זאא םינישער און פרעסער טאר,

 אזוי פונקט סאץ, ױניאן גוטשטעהענדעד
 עחזאמינער. דער אז זעהן, איהד דארםט

 ױניאן א זײן זאא בושאער און באגראדער
 דיעזען האט אינטערנעשאנעא די סאן.
 באארד דושאינט דער אנערקענט, אאק̂א
 זײן אין ארײנגענוםעז יצאקאא דעם האט

 ארײנ־ אויך זײ דארםט איהר און םיטע
 ױניאן זײן צו — מיטע אײער אין נעהמען

 צײט א ?ומען װעט באאד שאפ. איז אייט
 דעםאנסטרירען דארםען װעאען םיר װעז

 די צו מאפט אונוער און וױאען אונזער
 און קאײן אאיין זײנען זײ בתים. בעאי

 םא־ זײ װעט איהר אבעד אײך, אהן שװאך
 ציײ זײ וועט איהר זוען שװאכער נאןי כען
 א זײנען עקזאםינערם די אפיאו אז געז

 עם דארפט איזזר און ״אייך״, םיז טײא
 נאר םינום, אעצםע די אנפאנגען ניט

 זײ וועט איהד וואם דערםימ באאד, מאחי
 1אי םיטגליעדער ײעדען צו אויפפאדערען

tr* י. נג ױניאן. ״חנר w •טענעדזשזנד

 פא־ פריױה־ארבײםער ארגאניזירטע
 שפממם־נעזעןד אונזערע פץ דערען

 ווענעער און ארכײט םעהר םאבער
,פןןליפױק׳׳.

 אע־ געםײנשאפטאיכער ״פרויעךס רער
 אעצסע האט האנטעחנגץ״ גיסאאםױחנד

 אונ־ צו בריעו• אפענעם אן צוגעשי<ןם וואך
 1אי #את אלבאני אין נעזעצםאכער זערע

 ,אױפנעםאדערט זײ .ווערטער, האללע
 ״•אאימיק״ איז שייאען זיך אויפצוהערען

 און נויטעע די דורכצופיהרען זעהן נאר
 שרויען רוענען געזעץ־פראיעקםען װיכטיגע

 פארגע־ שױן זײנען וועאכע ארבײטער,
 און אסעסבלי, רער אין געװארען שאאגען
 דויןא האבען נעזעצםאכער אונזערע יועאכע
באגראבען. צו חשין שטארין
 -נעזעץ־פראיעקפען באטרעפענדע די

 געזונםס־ םה אײנפיהרוננ די םאדערען
 אר־ אכט־שםונדיגען אן םארזיכערונג,

 פאסענדע און לוין מיניםום א בײטסטאנ,
 זײנען װאס םרויעךארבײםער, פאר שוטץ

 טראנ־ בײ עאעווײטארס, בײ באשעםטינט
אפיסעס. אין און ספארטאציע
 אצבאנ* אין «געזעצטאכער אונלזעלע

 באגײסטערט זואס וועניג כידוע, וײנען,
 ניט זיײצז וחגאכע געז^פראיעקטען, פאר
 םאר נוצען דיחגהטע און באשטיםטע םוז
 —בעאי־בתים זײערע םאר אדער אאיין זײ
 אונזצרע אעניסאאםארען געאד־זע?. די

 נעאײאט נים נאר ניט דאריבער זיך האבען
 געזעץ־פרא״ דערמאנםע רי אויםצונעמען

 זײ נאר םרױעךארבייטער, וועגען יעהטען
 גא־ צו סטעןראיעפ די געזצהן נאר האבצ[
̂אען ױי אז א!ױ, נראבען  תחית־ סײ\ ז
 גע־ וחנרט דאס אויםשטעהן. ניט הםתים

 וואויא־באקאנ״ דעם דורך געטאז וועהגאיך
 איבער־ טה קונץ פאראאםענטארישען טמז

 געזעץ־ירא־ ״אוםגעװינשטען״ דעם געבען
 קא־ באשטיםטעד א פון הענד די אין יעסט
 בשתיקה איהם דערשטיקט װעאכע םיטע,

 פיפס <ןיין איהם פון שוין הערט מעז און
מעהר. ניט

 אונזעחנ האבען הונץ דאזיגען דעם
 אויך אאבאני אין םארםרעםער עמועהאטע

 וחננען געזעץ־פראח»ט&ז די םיט נעםאכט
 די הינים, אבער, איז פרויעךארבײטער.

 נױ םון םרױעךארבײטער ארגאניזירטע
 בא־ די <עוואחנן געםעאען זעהד ניט יארק

 געזעצםאכער ״יהאוגע״ די םון נעהמונג
 חאבען פראיעקטען, ײיכטינע די אט נעגען

 נאכ־ ׳און געװען מישב זיך פרױען, די זײ,
 גענוג םיט באזאתט זיך האבען זײ װי דעם

 האנדאוננ שענדאיכער דער וועגען באװײזע
 באצונ איז ״מאשין־סאאיטישענס״ די פון
 אעצ־ זײ זײנען פראיעקטען, דאזיגע די צו

 אםענעם אז םיט ארויסגעהומען װאך טע
 זעזעצ־ העררען די צו בריעף שאדפען און

 אויםגעפאדערט זײ האבען און סאכער,
 אוםפאר־ זײער אויםצוהערעז רם ־ ^קוא

 אויפנעה־ און מאשיךפאאיטיה, שעהםטע
 דערםאהנטע די באטראכטונג םאר מען

 צו װערט ̂ןס אײדער געז^פראיעקטען
שםעט.
אוײ די װאס אםענעם דעם אין

 גע־ האט קאנפערענץ בען״דערמאהנטע
 אאבאני, אין געזעצםאכער די צו שיקט
:גמזאגט אגדערעס צײישען װערט

 געזעץ־' דערמאהנטע פון.די ״יעדער
 אר־ w באשיצונג דער םאר פראיעקטען

 זיך געפינען וועאכע זןינטערעסען, כײטער
 הענט, אײערע(געזעצםאכערם׳) אין איצט
 באםראכט זעהרפאתיכטינ םריה^ר זײנען

 זײנעז זיי איידער נעװארען געװאויגען און
 םארשידענע די פון געװאדען אנגעגומען

 וועאכע ארגאניזאציעס, פרויעךארבײטער
 אינ׳^״םרויען׳ס פאראײנינט זיך האבען

 לואנ־ אעטסאאטיװען נעמײנשאםטאיכען
 אז אנצוםיהרעז צװעין מיט׳ן פערענץ״

 סאמפייז פאאיטימעז און אויפקאעהרונגס
 ארגאניזירטער םון אינטערעסמן די אין

ארבײטערשאםט.
.״ .  םעהר םאר יןאפפײז דאדגער דער .

 ניט וועט ארבײםער צו נערעבטיגקײט
 טמרוינט וחנט צר ביז ײערען אפגעשטעאט

 עס !זיעג ערוואדםעטען דעם מיט יוערען
 םיםנאידער n צי םראגע: א נאר איצט איז
 ,1919 םון אסעטבאי איצםיגער דער פון

 באנרײפעז צו נענונ םארשטאנד האבעז
 געזצ^עאםט״ הײנטי;ע די םון גײםט דעם
 איצםעער דעד םון און נעשעהעניסען איכע

 פארםאגעז און כדינומ, נעזעאשאםםאיכער
 איןיאײנקצאנג חאנדאען צו םאגןט געגוג
 צי אדזגוי, — דיסט דאזימן חום פיט
 דער פאר ווערען איבערגעאאזט זאא דאס

 צד גאוזעננמר דער םון געזזנצנצבנגג נײער
־ ־1 ־ ׳ ̂ ? קי;פט

M איז B* ^ארפאמחתנ
.— —

 דעם ם*ם *ומםען 1נעײ¥י־ע נע׳שיהם איז
 אין נעזזמוםאמר די «ו כריעף אפענעם
 םאר- א »אס דיענט -ימאמ אח אלכאכי,

 ■V מערי םיס זאנט גריעי, «ום ווארט
 :נךיעף םונ׳ם מרייכעריז די דריימר,
 אז דענימז, «ו אוסנצויבאיך איז ,עס

 אויסעת׳ד ®ון «ייט אידטינער דער אין
 וועז קרזזויבתנ, אאנעםיינער וועהנאימר

 ותלט נאנזער דער אױף רעניערוננעז די
 •ראנאעםען די סיט בא׳מםסינט זײנען

 אוכ״ זאאעז אימרנױאוננ, און ארבײלו טון
ran ׳שםעאעז זיך אאגאני איז פיהרער 

 וועאכע *ראנראם, אונזער אנטיזענ׳%
 נמסינעז נאכץ א אויף אייזען *ו *יעאט

 אינדױ אונזערע םון װיכטינםטע די ווענ
 איז נויםען די — ■ראכאעםען םםריעאע

 אינ־ חןר אין שרויע; די פון כאדירםני׳מז
דוםטריע״.

 אמערי• טון קאגווענעאן ױבילעאום «
םט.לואים. אין םאפראתשעטס ק«נער
 די םון ארנאניזאזויע נאציאנאאע די

 נזאט םרױעךרעכטאערינס אםעריקאנער
 און נרויסע א #טנעהאאםעז וואך אעצטע

 אואים. סם. אין יואטועםטאז וױכםינע
̂«ד * אננעחאאטען האם קאנותנטאז די  יי

 םען23 דעם אווענט, זונםאכ טון צייט,
o מערץ, טען29 דעם עבת, ביז םערץ n v 

 חאב?; סאנײענטאן דער אי| ביינאכט.
 םרוי• הונדערט זעקם ארום באםײאינט זיד
 םון *וכויםנעסומען זיר וײנעז ײאס עז,

מנמאםע!, םאראײנינטע די םון עסען *אע
m

אאײן, ארנאניזאציע דער םון מןאםטע
 ״דחי נאנמן אונטער׳ן באטאנט איז וועאבע .

*סאסיא"־ םאםרעדזש װאוםען נע׳**נ«א
.”W

 אפיציעאער דער ערב אוועכט, וונםאנ
 פון זיצונגזז נ*?ועפםאיכע פיז עחנפנוננ

 םארזאםעאנת די פון איז סאטוענ׳צאן, דער
 טיט ארנאניואציע דער םיז םיטנאיעדער

 נעםײערט ענטוזיאזם און שםחח נרױט
 (נטאחד םוםצינ־יעהרינער דער נעווארען

 בא״ סאפרעדז׳פ דער סיז ױביאעאום נער)
 חןם םיט אג תוינט'זיך וועאכע ווענוננ,
voenv\ םײיעדעטיםרעכט נעוואונענעם 

̂וחר םוםצינ םיט ווײאםינג ׳שםאאט אין  י
*וריס.
 ם*פ• די איז חײגט ביז דעפאאט םון
 אייסגע־ אםעריהא אין באווענוננ רעדז׳פ

 מעכ־ איז גרוים ניגאנטיזמר א *ו װאקסען
 וואוכ* די אט אײנפאום. ■אאיטימען םינעז

 דאזינער דער •םון ענטװיסאוגנ דערכאחן
 רעדנערינס אאע כמעט פון איז באווענוננ

 געװא־ באצייכענט קאנװענ׳שןון דער אויוי
 םארדינטע! ד*ער פון קװאא דער אאם רען

 און אױםנעטועגעם, ׳שוין דעם מיט ׳שטאאץ
 ײײטערער םאר באנייםטערוננ טיעםער םון

 נרויסען, זעם םאר ארבײט םאייםינער
 אונ־ און םרײהייט פון אידעאא העראיכען

 אםעריסאנער די פאר אפהענניגקייט
םרױען.
 װאך דער אין האט קאנווענש^ן די

 סך א אננענומעז און אויםנעארכײם צייט
 קאנסטרױד נרױםע םאר ■אענער וויכטינע

 באיןױ «ו ריכטונג דער איז ארנײט טױוע
 אויף םרױען די םאר חזכט גאייכע מען
 אע־ נעזעאטאפטאיכען םון נעביעטען אאע
נעז•

 האט פאאטץ אננעזעהענעם נאנץ א
 חאג־ דער פו; טאנעס״ארדנוננ דער אויױ

 אינדר 1םי םראנע די פארנומען װענשןון
 םרױעךארב״טער. םאר רעכט םטריעאע

 ווי־ אנאא8״נע׳ דער םון טשערםאז דער
 חןיניאנד מרס. איענ״, טרייר־ױניא! סענם

 פרא־ נאאאנטען םונ׳ם פרױ (די ראבינס
 ראב־נס), חןימאנד יואאאנעא נרעסיםט,

 דער א־בער רעדע אעננערע א אין האם
 דער א•; פרויאן פאר ״שוםץ םון םראנע

 אונ־ דער י1אוי אננעוױזעז אינדוםמריע״
 סײ עאוי די פון אאנע חןר םון זיכערקײט

0( איאן 1  אױז־אדביי־ םרױען .000,000,
 חיינם־צו־ מחאט אמעריסא וואפ טער,
 1א־ איו אאנע זײער וױשיעא אויף און סאנ,
 נאנעאע די פיז וױיט ײירהאיכסייט דער

 נאײכ־ אוז דזניאסראט־ע םון אידעאאעז
 אטערײמונעי דאס וחןאמ םיט הײט,
 חאט ראבינם נירם. שטאאצירט. פאאק

 אאע אז סאנווענטא;, דער רעסאמנדירם
 ח*בען זיי װאו טטאאםןן, די א*ן פרױען,

 איגסטרד זאאעז עםיםרמנט, חײכם ׳שוין
 נאנצען זייער אויס*וא*נען ווערען אירט

 די אױף דרוס און איינפאוס ■אאיםיטען
 םוכ׳ם טארפאר׳טאפטעז געתזונעמנדע

חר אז ווימען, און אאנד,  נינסטזנע מ
yfim  tm tw דעי םאר װערען נץפאטט 

־ ־ און טרױידאונײטעי םיז נא׳פיצונג

 קינ־ םון *ט׳מפונג ט*אי#םענדינמר דעי
׳ דער־אחנייט.

 איז אױםמערקזאמקיים וועגינ ניט
ר אויױ  נעװארען גענענען סאנײענעאן ת
 נאטורא־ העאפען ®ת סראנעז די «ו אױך

 ®ח און םרויעדאיםינראנטען, די איזיחע
 םא־ אוז ■אאיטי׳ןמר םיםם^נןאטיטער א

 אויפסאעחתננס און ערזויהוננם ציאאער
 אין םרױען נענער די *ווײפעז • ארביים

*םעריסא.
 דער פון אױפטו וויכטיגטטער דער

 איגע א םוז םטרמירוננ די איז קאנװענטאן
 וױםען ארו ,איענ סרױמד\ועהאער, פון

 צװיננען *ו צװעין דעם םיט וואוטערם״,
 איינםיח־ די קרעםםע; פאדאיינינםע ױיד
פרויעך׳שטיכירעכט. אאנעםיינעם פון רוכנ

 *ריינגעכומען ווערען אינע דןר אין
 היינט ׳שוין האכע: ײאס םרויע;, נאר

 סיט־ אאם אריינקומענדינ ׳שטיסרעכס.
 זיך םארםאיכםעז אינע דער אין נאיעחןר

 ׳פטיטרעכט זײער אויםצונוצעז פײיעז יי
 קאנד׳דאטען, יענע נאר »ז אופן, אזא אויזי
 אדמיניםםראטיװע םאר׳טידענע די פאר

 װעאכע אםטעז, פערעראאע ארער ׳שםאאט
 נונםםען צו ארויסזאנען אפען זיך ייעאעז

 װאהאען די אין זאאען סאפרעחע, םון
 פרױעךוועהאער. די םדן װצרען נןלשםיצם

 עם אז אונםער׳טטדאכעז, װערם דערבײ
 אונטער־ סיין װערען נעסאכט כיט וחןט

 די פארטײ •אאיטיעער וועאבער פון ט-עד
 זא־ קאנדידאקען ס^פרעדזש־םריינדאיכע

נאמינירט. זײן ניט לען
 פאל־טי׳שןןר ארנאניזירטער אזא םיט

 אוים־ נאר ניט םרױען די קענען םאכט
 אא־ םון אײנםיהרוננ כאאדינע די םיחרען

 איבער׳ן טרויען״׳פטימחננט נעםיינעם
v זיי :אר אאנד, נאנצען m\ דער מים. 

 און װעלען, נאר זאאאן זײ (אויב *ײט
 נאר אויפםאן װעאען) «ו װאס פארטםעוע

 טא־ דעם אין אט און םןהו•״. &וז1 טף, א
 דער פון װיכטינפייט נרויםע די איגט קע

 — םרויע[*את*ניזאציע נײ״בא׳אאפענער
ײאוםערם״. ײיםאן אװ אימנ ,דרי

True tranalatlon filed with the 
Postmaster at New York City on 
April 4, 1114, as required by the Act 
of Congress approved Oct. •th, 1117, 
known as the “Trading with the 
Enemy Act.“

 אטעריק#נער פון פארטרעכועריגס
 אינטערוױו אן א'ן סרױעדארכ^םער

פ«ריז. אין חאוז קאיאנעל םיט
 דאטירט אאריז, פון טןאענראסע א

 *װיי די אז םעאדעט, םערץ, םען29 דעם
 םרױען־ אםעריקאנער םון םארטחונמריכם

 נױ םון ׳שניידערםאז, ראזע ארבײטער,
 ׳שיקאנא, םון ענדערםאן, םערי און יארס,

 אפי־ אאם אאריז אין איצם זיינקז וועאמ
 אמעריקאנער דער םון דעאענאטען *יעאע

 ארנייטעױשאפט * םרויען ארנאנידרטער
 זיך האבעז סאנפערענץ, םריעדענס צום

 דער פון חאוז חאאאנעא צו נעװענדעט
 קאנםע־ אויפ׳ז דעאעגאציע אכועריפאנער

 האבען צו פאראאננט ראבען און רענץ,
אינטערװױ; אן איהם נױט

 צו איז אינטערװױ םונ׳ם צװעיו דער
 דעאענאציע אטערייואנער די באװענען

 םריערענס־סאנפע־ אױם׳ן אויםצונעחםען
 אין אינקארפארירען םון םראנע די רענץ
 אונקט א םריעדענם־אפםאך פומענדעז דעם

 אינ־ םון גאראנטיע און אנערהענוננ װענען
פרױעךארבײטער. םאר רעכם דוסטריעאע

 דעאענאטקעם צוױי דערמאהנטע די
 אי• איינםאא דא ׳צוין א־ז עס װי זיינען,

 ■אד א מיט צוריק נעײארען בערנענעבעז
 אמערי־ די פון נעװארעז נע׳טיסט װאכען,
 פריעדענט־ צום םרױען־ארבײטער סאגער

 פאראאננ אייפ׳ן ■אריז אין יואנםערענץ
 שנײ־ םים אאײן. וױאםאן פרעזידענט םון

 ״נעשאנאא די דארט םארטרעט דערמאז
 ענ־ מיס אוז איענ״, ױניאז טרייד וױםענס
 םטייטם ״ױגײטעד די פארטיעט דערםא)

אינדוםטדי״. א*ן וױמען

ט ס י ד , ו ר ע ת ײ ט מ ו ר ט ע ײ  א
! ט כ י ל פ

׳שע־ נעםעטעאטע די טין ארב״טער די
 םיאצענט 10 די צאחאצז נאך מחען אאר
 ענמ׳שואריגוננ קייז סטרייקער. די םאר
i יייז. ניט דעם םאר קעז

 אינדום־ דער םון ארבײטער יעדער
 םאיכטען די זיו אויף טראנען no טריע

 נע־ א פון ארבײםער אן ײען האסױ. םון
 צאהאען צו זיך ענטזאנט ׳שא• טאטאאטא{

 צו װערם ניט ער איז ■ראצעגט, 10 די
 ניט -און ׳טא• יוניאז איז,א ארב״טען

 סאז ױניאן א זיין צו גערעמנט זוארט
מיידעא. ױגיאן א אדער

 בעפעהא א אין אויפתוי אן איז דאם
 ײעט ארבייטער יארער ױניאן. דןר סו(

 אויפרוא 1יייע \vtpv צו וױסען נעוויס
נאפעחא דעם trrppwon צז ווי

ר ת י י

שםועסעו סורמ
רעדטקטאר דעם צװישען

ר.לעזע ך און

ק^טיליםע̂נ צזעלכע — •עראשטײן. א.
 גזימי־• געליעבפמנר; אײער וויחר׳גים װי םען,
ן ypg® יך1 גען  «רא״ אין װארים #אע*יע, יי
 *ו זזנגען צו קאםי^ געקלונגען עס װאלפ ?ע

 *ון װערען געקו^ס דארף זי w א״נער,
 »זעל• זײנען פמיבען איחרע *ז און םלאכיס,

 איז פ*רד»רבען. עס קען *יים קײן װאם כע,
 V אויך בלײבם ליגען * *ז צר̂ו ד« אבער

 עם־ גר^םען, אין וןיז ער װען ילו1» ליגען,
מ װאם װ^ס, ly י^עםען ױנגע אונזע n m 

 כעס אין גיט חזרפען זײ און ;לערנען נ^ך
 םוםת גוםען אין זײ ז^גם םען װען װערען,

 כ^״ ניט זיך איחי ד#רוט מעחר אםת. דעם
׳»■': . ״יקען. צו מיחען
 דיזלןי עס געראשען. גיט מ^ל דאס — ק. י.
 עס דרוקען םיר ײאס פמידריס^ז, ניט אײך
 אונגעדא• דער איז פערז עחיטער דער ניט.

 * קען וױ זיך, װאונדערט איחר טענסטער.
 גליקליד מײדעל קל״גע בלמסע א און ריעז
 דוקא איז דן>ס אז איז, אבער פאקט דער וײן?

 חויכע די ערשײנונג. געװעחגליכע ג»נץ א
 װי גערן, מעהר קלײנע די םיט ?יך «^רען
 טאקי ליגט דעם אין און קלײנע. םים קל״נע

 ײעמ איחר אויב נ»םור, דער פון אזכל דער
 װע^ אויסצודריקען. Mtg זיך ערלויבען אונז

רט זיך וו^לטען עם חלילח,  גרוי• איםער גען̂ו
 ײאל־ ׳קלײ:ע מים קליעע און גרויםע םים סע

 םאנסםער• ג^ר געחמם זײט אײן מון מיר טען
 וײפ ^נדערער דעי פון און ריעזען, חיזפטע

 ביםלעכוױיז עס זיך גלײכם «זוי קארליקעם.
 W נויםיג, :יט דוקא איז דערפאר און אויס,

ארי• ליענליכע «>זעלכע חאבען זאל קלײגע די

• ־i•<' ־
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 װאש דעם, פאר ליענליך נ$ר זײגען אויגען די
 אלע. פאר ניט אופן ב^ום אבער זיי, ליבט
 אזןמצל״ גאנץ א אויף געבוים איז גאנצע דאס

*נחןויס. עםװאם נרובירם פונדמםעגט. דיגען
 גיא אז *ו, ניכען מיר )1 — זוברין. ם.

 םעגליד׳אז נײן, ארטיקעל. יעגעם גלײכען אלע
 דער װײל גארניט, איחס לײענען םײספע די

״ אינטרעסירט געגענ׳יםןןנד  אויב ניט. ז
 לײענען װאס חונדערט, נ^ר דא זײגען עס

 *אר• איחם, פון עטװאס לערגען און ׳י* איחם
 צייטונג, דער אין ■לאץ זײן ^וין ער דינם

 םוי• צעחכדליגע ®ון געלײענם װערט װעלכע
 גו• א אין *עחנע דאם ד^ך איז דאס זענדע.

 קענען יעדע און יעדער װ#ס צײט׳יריפט, טער
טאז, עטזו^ס געפיגען  ̂ זײ פאר חאט װאס ̂ח

 אי? עס װײס. װער און אינטערעס. געװיסען
 זיך זײ ז#לען צײט דער מיט ןןז םענליך, ו1דן

 אוין* הא:ען און לעזען צו צוגעוואוזנעך
 זײ״ א מיט ארטיקלען. אנדערע פון חנאח
 פרעמד, אײך פנפא:״; סון איז װעלכע טונג,

 ׳טטארט. ןרעמדער א מיט וױ ד#סזעלבע, איז
 בא«םימ• אײן פון בלויז איחי געחם צוערשט

 מוזם, איהר װאו צװײטע, די אין ג*ס מעד
̂ף מים באקאנט איהר װערט ביסלעכװײז  נו

 א אײך פאר קריגען װעלכע גאסען, נןןף און
 ב^ק^נט װערט איהר ביז אינטערעס, געוױסען

 גע• איבעראל און ׳*ט#דם ג^גצער דער מים
 עס )2 אינטערעסאנםעס. עםװאס איחר פינט

 איז צייטונג די װ#ס שולד, אונזער גיט איז
 איצם אויך נאך קוםט און #נגזגקומעז ניט
̂ס *זוי, רעגעלמעסיג. אן ניט  קענעו פיעלע דן
 אינטערעסאנ״ זעחר װירקליך דעם לעזען ניט
 װירקליד װילען װעלהע די אבער ר#מאן. טען

 קענען אנפאנכ, סאםע םון ראםאן דעם לעזען
 דאיפען זײ נומערען. ער^טע די קריגען נ*ך
̂ר זיך  זײער פון סעקרעטער צום װענדעז נן

 עאפען געװיס *וין עס װעט ער און לאק*ל,
̂ש )3 זײ. ראר  פון ארוםםוועניאז ^פטע ד
 געװיס איז צוױיםע די אויף קװארםיר אײן

 אונגע• אן מאבט ד^ס אזטערונ;. גרויםע א
 עקספעדי• דעם אין *װעריגקייטען חויערע

 וואלםען שװעריגקײםען די *י*נם־*פים.
 װעיען, באזײטיגט באדײטעגד געקענט אבעי
 גלײר װאלם מופט, װאס דבר, בעל דער װען

 גע• #דרעס זײן חןןם ער אז װיסען, געל^זם
 אנגוגע• םאיגעסעז נים דערנ״ און ענדערט,

אדרעס. מלפזען זײן בען
«י# געיז גינען מײ■ — ראזעגבאאט. ב.

 •gv.r גאנץ א געװען איז ^רגוםענם דער *ז
 צוליעכ װײל דערפאר, איז דאס אבער כער.

 אומאנ• גאנץ אוגז פון אומאזטעגדען, פיעלע
 אויסאזבײדלן געםוזם .םיר חאנען חענגיגע,

 דוןס איז ארום אזוי '•טיקער, גאנצע
‘בלוםל^ז גאנץ ארויםגעקומען

 אונז װעט איחר װען ־— ױניאךמאז.
 איז יואם ׳עטײפס פון ביי׳יויעל א ברײגגען
 בא״ םיד װעלען ערד, ׳אונזער י1אוי פ^לקאם

 קלאגען.גזד א״ערע אויפצונעחםען וײן רײט
 אפײ׳ אײעדע וון אומפאלק^םענחײם די גען

אוו קענט איחר װי לאנ^ Mtg •אגער סעדס.
^ויעל  אזוי ײי׳ן ברעמעז״ ;יט בי

 אי םודח םווען װעט ייחר װי
*ארלי גי■ אויד זענ#

זויו » ןקייוויאס
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 מקענמ וו*לפ יייםי ױעו *יחרי wfri * קײוס |
 אומןנחו- •*ופע זע5בע*ם אייערע ריען#1ס|ןרר |

ק״פ,  זײערע ב$ות םיעען ?ײ *ז ווון לינ
 װ*לם ד*ן אעםערעסען, ■ערזעגליג?נ קלײנע

dp בעאמםער דעד װער *גדערש. ג*נץ גע^וען 
n ' l o j f n ,פ םיר.איסם •ו\*לםען געװען  ני

,eyiufHAflML. זוי. נים ד*ך איו *ס1 *בער* 
פ *יחר ײ ?״ער צו גי ש*ן^^ז  ער־ ג?גנזר״

 איהר גיפ, םעחי ען,0•ליכ זײערע «יל*«
 זײער אין פעחלערען מ*בען זיי *ז *לויבם,
 זײער אין און מיםיגכען, ד« ב״ זיך ח*ל*ען

 רעגק דען *ו סיםגליעדער, די צו #םמ^עג
ײ\ קענען דעם װעגען איז ענךיןיל,  מארשיײ (

 *יים דערזעלבער אין האטש םײגוגגען, דעג^ .
 עראזםע די *ז| צוגעבען, גערן ־vd װי^(ץ
 ®עחיגקײם זיין איז בעאטטען # פון פליכם

 דער פון *ומרוי און ליעבע די געװינען צו
 קען :ים, דאס ער האט סיםגליעדערשאפט.

אויפטאן. װיגציג ג$ר ער
יע״ ערצעהרונג׳ יעדע — ״לעכיפערט. יד.

 אבער זאך, אויסגעטיאבטע אן איז ראמאן דער •
לע־ דער אז אויםגעטי־א:ט« אזוי זײן סוז עס

̂ל זער בען זו  ער װי אזוי אילוזיע, די ד̂.
 װירקליד האט װאס עטװאס, געי־ײענט וו#לם

 אז פאיגעםען׳ ער מדז לעזען בײן ■אסירט.
o<jn איז מקאזה אזא מעשה. א בלויז איז 

װערען, ןיו געדרוקט װערט איז און ׳גוםע א
 אפילו װערםה, גאיניט זײנען אגדערע #לע
 גע־ װערעז זײ זועלכען אךיי• !אפיעי־, דאס

̂ט און ׳ריב?ןן1<  ׳דאס געהערט סאי־ט דעם ןיו ו
 מענע קײן ^גגעאזייבען. האש איחר װ#ס
̂טאז ׳עס גלויבען ניט אײד ײ?ם  פאי״ איהר חן

פ#קט. א איז דאס אז אונז, ?יכערט

 אדביײ אידישע אלע צו אפיעל
 אץ ארגאניזאציאנען טער

אמעױקא.
— :פריינרע
 נ#ומעז אין אײך צו ךיז װענדען מיר

—& עגד 3«ן- ט סייו « «נ pa ארבי־םעד צ’מ
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 יתט געווענ^עט, איו אפ׳עי״ אונזער װעםעז
 ^^פס־1דיעזע אוימ *■רוםען נלײך זיר
 ם»ר בײשטײעזןען וועט איהר און רווי

 דערזטעקסםי^ איז קאםפוי גרויםען דיעזען
 ווע־ געקרוינט וועם וועלבע אינדוסטריע,

.ערםאאג. םי^ רען . .
ײד זיך רום& ארבײ• אידישז! M ̂נ

׳I i'אםעייקא פיז טעי
אן י-גרײטער ט ^  קאעערענץ ב

םטרײקער. לאורענס די פאר
 פאלנענרע די םוז צוזאסענגעשטעלט

-i p ן ץ :טען6עישא8קער 
 געוןערקןןאפטעז. אידישע םאחאײגמטע

 אינטעמעש^נעל די פיז ב^ארד דזש^ינ^
 אמאלגאמײטעד. ייי אוז

 אינ־ פו־ן און ליעג אײבאר םון ברענטשעס
 ריױ. ארבײטער דעפענדענט

 איד. פון פועאי־צױן, די פון פאראײנען
 ־40 דער פון אוןיפארבאנד ארב. נאז(.

 פעדעהאציע. צי^^מישער
 װערען געשיהט זאיען טשעקס אאע;י,

 לוים אעוױן, דזשאזעױ צום^טרעזשורער
:אדרעס פאאגענדען
. .  . . דזש..אעװין, םר. .

 פאנ־־, סטרײק אאוחגנם טרעזשזרער
אף טרײדם. היברו ױגײטיח קעי̂ר

 םטריט, קאוסװעי• 1 «* -
מאסס. באסטאז,

 ׳הװיטירט װעאען געאיער אאע—ב. נ.
פרעסע. ארבײטער דער אין װערעז

אינםערנעשאנעל חדכ׳ן אםיוזמענםס
חןפארסםענס שאנאל

k̂P עױוסיייו־‘ ׳י:

 מיט׳ז םארנומען יעצט זײנען טיר
 אװענד שעגעם ספעציעאען א אראנזשירען

 װאשינגמ#ן אין טען12 דעם אפריא פאר
 הא־ מיר אבװאהא און סהוא, הײ אוירװיגג

 קרעפ־ בעסטע אאע םארזיכערט שוין בען
 פאר־ ניט דאס איצט נאןי מיר לןאנען טע

 מיר װעאען װאף נעקסטע עםעגטאיכען.
 איז עס אײנצעאהײטען. די געבען קענען
 םון אוידיטארױם דער אז זאגען, צו גענוג

 זי־ װעט סהוא הײ אוירװינג װאשינגטאן
־אבענד. יענעם םאר קאײן צו זײן כער

 צו מאכען באקאנט דא װיאען מיר
 האבען ס*ר אז םעטבערס אונזעדע אאע

 בראסהאא שענעם דעם מיט אפנעטאכט
 זאאען מעםבערם אוגזערע אז טעאטער,
 ביאיגע סםעציעאע פאר סיטם באקומען
 האסטען װאס סיטס די אז אזוי פרײזען.

 געבען זײ מיר קאנען ד. 2.00 און ד. 1.50
 שוין איז דאס און סענט, 30 באויז פאר

 װערט עס טעקס. װאר די מיט צוזאםען
 פארצװײםעאטענם ״דעם געשםיעאט דארט

 באהאנד־ פיעסע, גוטע זעהר א שיקזאא״,
 םאסיאיעך און ארבײט אענדי<סרעאיגיאן,

דער דאװענפארט, מר. פארהעאטניסע.

 דיזען פון דירעקטאר דער און םארםאסער
 אײגער אאם באװאוםט גוט איז םעאטער

 עגג־ דער «1אוי ארטיםמען בעסטע די םון
 טט איז אפםאך דיזעד ביהנע. אישער

 בא־ איהר האנט טיהעטס < װאכען. םאר
 בײ אדער אאקאאם אײערע דוויך הןמען
אפים. אין אונז

 האבען מיר וועאעז אפריא טען9 דעם
 סעםבערס אונזערע פארטי. אפערא אן

 אין ״םאוםט״ שפיעאעז זעהן נעה; וועאען
 פרײז דער הויז. אפערא מעטראםאאיטאז

רעזוירװד ד״ 1.10 איז טיקעם א פאר
םיטס.

שפא־ די אן זיף פאגגען װאך דיןע
 נאטשוראא אף מוזעאום דעם אין ציףען

 פיה אאס סאקטאן םר. מיט היסטארי.
 אין שפאצירעז פריהעריגע די רער

 גרויסער א געווען זײנעז םועזאום קונסט
אאג.  אדרע־ אויםהינםםע מעהר פאר ע̂ר

 דעפארטמענט, עדױהײשיאנאא אין סירט
.1002 רוט ססווער, ױניאז 31

 י׳ ט ו n י א ים
ארגאנײזער. עדױקײשיאנאא

 סטרײק אין ארויס זײנען װעאכע אאורענם,
 אע״ בעסערען א זיך פאר אויסקעכיפפעז

 ׳שטי־םע אונזער אויוי הויבען מיר בען.
 אר^ײטער, צאהא גרױסער דיעזער פאר

 פעאקער, פארשידענע פון קומעז וועאכע
 םאראײניגט פעסט זײגען װעאכע אבער

 זײ־ ןײעאכע או איצטינעךקאטפף דעם אין
 װארום געװינען, צו איהם אנטשאאסען נען
 אױיסגע־ סטרײק דיעזען האט נױטה די

 אונ־ קאגדיציעס, טיזעראבעאע די רופען,
 די געפינעךזיך, ארבײטער די װעאכע טער

 און יןריגעז זײ װאס װײדזשעס, נידריגע
 װי סעהר ניט איךדורכשניט זײנען װעאכע

 ארבײט, לוינדער די ׳װאך א דאאאר 15
 נרויסען א אין שטאדם איז הערשט װעאכע

 םון הערשאםט אבסאאוטע די פראצענט,
 א^עס דאס ארבײטער, די איבער באסעס די

*.1קאטפ דיעזען ^רויסגערוםען האט
אכט״שטונ־ אן פאדערען ארבײטער די
 כטעט װאס צו דאס ארבײטס־טאנ, דיגעז

 זיף האבען אטעריקא פון אי־בײטער אאע
 אר־ *שטונדיגע48 אן — דעראעבט שויז

ע אהן בײטס־װאך. םון פארקאעגערונג ח״ג
 אבט־ דעם נאך גיבען באסעס די שכירות. •

 תנאי דעם כײט ארבײטס־טאנ ׳פטונדיגען
 זאא ארבײטער די םון שכירות די אז אבער

 שטונדען;, 0 די פאר װערען אראפגענוכיעז
זיך■ ענטזאגען ענטפער דעטאגאגישען אזא

 קאטפוי דער און אנצונעהטעז ארבייםער די
 װעדט. און צופאאקערט, דאריבער זיך האט

ױכטעער אאץ טאג צו טאג םון ט ו  נאר׳ ני
 יפאר :אר א־נרנספריע טעקסטיל דער פאר

אטעריקא. גאנץ פון ארבייטער די
 די ארױסגערוהט האבען באסעס די
 באשואדינעז און פאטריאטיזם, פון אישו

 11אטע צו אונטר^יר.ײט >^ן ארבײםער די
 נעטאן איטער האבען ארבייטער די .ריקא.
אאנד. דעם פוץ נירגער אאס פאיכם זייער

ט צוזאמען באסעס, די  אױןןאריטל׳* רי טי
 אן פאגנעז לאורענס, שטאדט דעד םון טען
— 1912 אין װאס לואטפײן זעלבען דעם

 :״¥' צו פארכאט כלבולים. פון קאספײן א
 םי׳• פאר ם^אץ אירגענד״װעלכע) ברויכעז
אזז/ א אהן איעסטזןן טינגען,  ריסקריןן צ

 ז׳ײ׳* l די םון ק״נד^ר די געבען םינײשאז
געי; באזו;מזרס און סקוהאס, די אין <ןערס

 ״פארײ־ םון סמראשיד׳וע די זײ ברױכען ,
 ‘די אז זײ רופען איטינראנטעז נערס״״,

 וויאע! װאיט דיעזען כייט און םטרײהערם,
צוב^כעז. סטרייס דעם ךײ

#גוט זײנמז ארב^פער אידי׳שע אונז
I י1האמן םיר מענות. דו*וךאז;גע באלןאנם 
 האבש מיר אבער j געהז|רט, אפט> צו זײ ■:

 קענזה! א^^גרא;םען nttr jw בארױוען
 זעלבע דאס זײעגעז קענעץ אה העםיםעז

 סםריי-' די.לאגרע:ס׳ע• באװײזען װעלען
;אצ״אגאי* אזױ״פיעל פון אבװאהא ר,ערס.

אםערי־ די באוױיזען זײ ײעלעז איטעטעז ,
 באי חענען זײ אזוי וױ ארבײטעד לןאנער *

 איער• םאדער-מעז. 'אױזיוזיוימרע שטעהן
 םוז געלט הילפע. דך פאדערם דערצו

 סםרײקערכ %ד זײםעז, אאע םון םאיסעז
דיע־ קינדערלעך די ברויט, האבעז םוזען

I

23 לאק. םאנער סקוירט
—-----------------------------------------------------------------------!838?רװ —-

!בױדער און שװעסטער
 אינ׳ם וױכטעסטער דער איז מאמענט יעצטיגער דער

 װעל־ ענדעחנגען, ראדיקאלע די ױניאן. אונזער םון לעבען
 דארפען טרײד אינ׳ם װערען אײננעםיהרט יעצט געהען כע
 אנ* אלע וױ מעהר םאראינטערעסירען מאבער םרןױרט די

טרײד. קלאוק אינ׳ם דערע
 פון טיטיננ מעטבער חשענעראל א מיױ רופען דארום

 אוהר 8 אפריל, טען7 לעם טאנטאג פאר מאכער םהױרט אלע
 קארנער עװענױ, טע2 טעמפמל, לײבאר נרוים^ן אין אבענד,

 אגרימענט נײעם דעם פון פאדערונגען די װאו םטױט, וטע4
Ll______■ ען.ױער דיסקוטיחמ און םארגעלעזעז װעלען

 כײצואװױנעו םעהלען נישט מאםיער סקױרט קײן זאל
.. • מיטיננ. וױכטעען העכסט דיעזען

23 לאסאל נאארד עסזעסוםיװ
, ר ע ד נ א װ ג מענעחשער. ד

!אויפמערקזאם קלאוקםאכעה
1 * . ? M f , v r f |

:בעשליסע םאלגענדע די אויםטערקזאם לעזט בף־דער, און שװעםטער
 בעצאהלען צו אױןז צײט די םערלעננערען צו כעשלאסען ז־אט באאױד דזשאינט דער ס י

אפריל. טען7 דעם ביז אסעסמענט דאלאר 5 דעם
 שטארקע די װאס דעם צוליעב געםאסט באארד תשאינט דער האט בעשלוס דיעזען )2

 צאהל א פאר אונמעגליך געמאכט האט אםים אומער אין ענגשאםט די און טרייד אין ביזי
בעשטיטטער דער אץ דװס אמ טעקם דעם בעצאהלען ך\מעז צו מעמבערס אונזערע םון

n»

 5 דעם בעצאהלט האבען ניט װעט וואם טעמבער יעדער װעט אפריל טען7 דעם נאך )3 *
 ־אינ־ דעד »יז דאם טעהר־.׳ סענט so מימ דאלאר ו צאהלען דארםען אםעםמענט, דאלאר

 פאר טעקס דאלארדיגען 5 דעם אץ אײננעשלאםען יעצט איז אםעסמענןןװאס טעדניישאנאל
ץ ׳ םאנד.י סטרייק ספעציעלען דעט

ניש׳הא־ װעט װאס װעטיעדעד אפױל זטען דעם אז געדענקט־זשע, הלאוקמאכער. )4
 אנ־ סענט 50 מיט דאלאר 6 צאהלען דארםען םול, אץ אםעסטענט דץ באצאהלט גען

r • דאלאר. 5 שטאט
 צוזאמען שטעלען װאס לאקאלם אלע געװארען.פון גוטגעהײםען איז בעשלום יער )5

באארד. דעם-דזשאינט
 טע2 איםט 35 םה אפים דאון־טאון דער אמ םטױט טע23 איםט 40 םמ אםים דער

 מעמ־ איהר, װען אנענד. 9:30 ביז מארגענס אוהר 7 םון טאג אלע אםען זײנען סטדיט,
באצאחלען. טעקם דעם איהר קענט ארבײט, דער ®מ איז ארבײט דער צו נעהט בעד^

■׳ נרום, מיט
ױניאנע מייםערם ריפער את דרעס םהױרט, קלאמ^ באארד חשאינט

..........'־ ׳ “* “
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.PUKOUVEOHדתזד שםן

 כאםור, דער פװ שפײו רײנססע די
נעזונוהײם און נאהחננ גים װעלכע

נלימדער אלע צו
פראנקרײך. און שפאניען אין איילבערטען פײנםטע די פון געםרעםט

אלע אין בעקומען צו

חטארם ̂אדדבערנ צחקל

Tru• translation filed witb the Postmaster at New York Cttj, April A, 
XHS, aatodautred by the Act of Congress, approved O ct f ,  1117, known 

I. as the “Trading with the Enemy Act**

קאנצעום בענעפים א
םאר —

ארעסםירםע פאליפישע
 די םון אראנזשירט

ארעםטירטע״ פאלי־טישע די םאר אמנעםטי םאר ״ליעג

א&ױל םען12 דעם אװענס, זונסאג
חאלל סארנעי אץ

:נעהמען אנטײל װעלען ארטיםםען פאלגענדע די
םאםראנא. — לאשאנםקא הילדא
 וױיאליניםט. — דזשײקאגסאן שאשא

ם. 50 און ס. 75 ׳סס.ו ׳.ו50 ׳2סס. טיקעטס:
$15 און $18 :באקסעם

 טיקעטם. אלע אףץש פראצענט 10 םץ טעקס װאר א
טיקעטם. אײערע גלײר ארדערט

 ppl7 קארנער פראדװײ, 857 םיטזדזשעראלד, ע. מ. בײ בעקוםען צו טיקעטם
ט טעלעםאן סט. • װעסאנ ס, באקס האאל הארנעגי אין און —־ ,673 סטיי  אפי

אן. אפריא טען5 דעם נאך םון

tttwp בט«.8כג?מ8נ וױ טײערער גיט

ח בואחױ איםט ו
!אױפמערקזאם מײקערס, קלאוק

דער דאס װיםען אײר לאזען טיר

REPARATORY
אפיס דאון־טאון

פױנציםאל. איראן, ע. דזש.
 צום פארפערטיגט רידזשענטם, אלע אין קלאםען אבענד און טאג

סאבדזשעקטם. קאמױרשעל אויך א*ן קאלעדזש,

אין דערשלאגען צועפעס זיך וױלט איהר אױב זיד, לערענט
װעלט. דער

 סטױט טע2 א. 35 און סטריט, טע2 א. 40 םון געטוםט האט
׳ .1919 ׳טעןמארטש21 דעם בילדינג), טעאטער (אץ
אױםגענו־ דארט קאמפלײנטס אלע װעלען דײט דעם םון

 ביזנעס שאפ אנדערע אלע און געצאהלט, דײס װערען. מען
װערען. םארהאנדעלט

גרוס. מיט

ױניאן מאכעױס הלאוס באאוד דזשאינס די

 די שױן טרינר,ט יאהר
 טהעע, קאלאמביא װעלט

 מען האט ;דערוױיל און
 בע־ קײן יעצט נאד^ביז

 אוים־ ניט טהעע סערע
: בלױז — נעפונען ײ  1א

 װאס דא איז טהעע סארט
 עטוואם־רײכער; שמעקט

— איז דאם און
סשאי צװיעסאםשני

לפסח כשר
.געזונדםטע און כעסטע די
מאגען• • םיר׳ן םהעע י

כוםעך אין ?וםם טשאי צװיעטאטשני
•c.fi  .500 טםער און 300 כוםער ,240 *

םןןע, קאלאפביא םון זוערהויז • הויפט
 ,viip לילי װחײט טשאי, צװיעטאטשני 11
האקא לילי װהייט און קאםע גאלאםביא ■

םםױט ױוױזשאך 185!
2441 נרעםערסי .טעלעפאז

 ,.iDjnsii לעגארד ךיי
ג־י. —

.V איבער רעזארסעס י

$45,000,000.00
דעפאדטארס 100,000 װי םעהר ־

יט י נ פטי נא
צוםױעדענשטעלענד — קאנםערװאטװו — זיכער ־

* t * י i
וזומ קלירינג יארק נױ םון .טעטבער

 יארה נױ אח םיטי אוו סטײט םטײטם. ױנײטעד די םוץ דעפאזיטארי
םיױויני*םאנדם פאםטעל םטײמס ױנײטעד און דעפארטטענט םייער

BANK
גיבראלטאר פון םעלזען דער וױ שטארק

םמ. עםםעקס ססו ■ םט״ גרענד 374
• עװענװ םינםטע 1400 נױיארק םטריט. טע26 װעםט 7 ,

 עװענװם װעםטשעסטער און ױניאן סטױט, וטע58
. :בדענטשעם ברוקלין

עװענ״וס םטאון פיטקין.און־םט^ און.װערעט עװ. גרעהעם
t JzMt ■Je* .f . "'Jst'■. Jfc :,-g .

; *׳- ̂ ■ י יי
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 םון מעמבעד יעחןר

 און וױסען דאדו» 23 ול
 קראנקען װעגען ינקען

בענעפיט.
 כועיל- לזראניז ורערט איוזר װען .1
 איסס 231 אפיס, pa גאייו זיך גט

 ריכטײ אײער אז ניט סםריט. סע14
 װאו רום און פאאר דעם אדדעס, |1

 װאײגט איהר אויב וואוינט. ױהר
*|n ip  p,* ױע־ בײ נאכיעז דעם אן גיס 

ז מ װאוינט. אידןר |
 בוך טנ*אז אײער גאייך שיקט 2

pel ס ס *פי  דודך אחגר <יעמא;דעז מי
רעםער. רעדזשיםסרירטען א

 א אין זיך געםינט איהר ווען .3
ט וזאספיטאא  פון נאביען דעם אן גי

 ארויס קוטם איהר ווען האםםיטאא.
 דער פוז אפ״ס אץ גרייך זיך מעאדעט

ױניאן.
ײט די .4  דעכ פון זיך רעבענט צ

 נע־ אפיציעא זיך האט איהר װאס מאג
ס אין םאאדען  איבערגענעבע; און אפי

בוך. ױניאן א־יער
 כיוז בענעפיט חריגעז צו אום .5

 בײ ײערען עקזאמינירט קראנקער דער
דאקטאר. ױניאן דעם

 אנדערע פון אטעסטען קײנע .6
 יא־ פון סערטיפיקײטס דאסםױרים,

 פאזי־ װעאען םאראײנע; אדער דזשען
שט מיװ װערעץ. אנערקענט ני

שט ריגען װעאכע קראניזע .7  ני
 װערען עקזאטינירט דארפען בעט איז

*p זיך דאדפעז איז אפיס, דאקםאר׳ס 
ען ד א אי 3 מ  אפיס איז ײאך אץ מ

ױניאן. מון
בא• באויז זיינען בענעםיט צו .8

 מא־ אײז פאר *מװעצינסטעז «אאט
 גע־ זיך האט זי אדער ער בעפאר נאט

' יזראנין. מאאדעז
 רײןשטענדיג זייט איהר װען .9

 פאר־ איהר װערט כיאנאטען, 3 וויצער
גוטשטעהענד. טטיני פאר חנכענט
 בעגעםיט ־װאך עדשםע די .10
 טאג. טע;10 אױש׳ז געצאהאט ווערט

 7 יעדע רעגואער װאנען די״איבריגע
פעג

מעגעדזשער. דד&נדער, ה.

ווארם פאר ןומום
 װ. ז. א. כיאסס־טיטיננש סאנוועניטאנס,

בערינטעט. ו׳וערט
 טוא־ פאבאיק, נאטאדי וױבעתעצוגנעז־

 טישעאנרא־ אדרעסינג, םיגראפיננ,
װ. ז. א. פאבאײדסטענאנראםי פינג,

ר ע ד י י ב
קא. רעפאדטענ קאנװענשאן

32 Union Sq. New York, N. Y.
Stuvvcsant 1903—5296—837 
B. S. Au. 12G46 — 3-29-10

= 9Vi-

A. DELBON
׳טערם. ׳שארפם און פיקםט

 עװענױ, טע6 484*90 .
יאדק. נױ
טטדיט. טע30 און טע29 צװיישען

פרעם ססראטמאר
פדיגטינג אפ־טו־ד״ט

סטױט, פױרל 447
יארק. נױ

ל. 2186 ארטשארד סן
ל ל א ה ן ע צ ט י ש

 פל״ס םארקט םמ. 12
רומס. כייטיננ בעקװעהמע און ׳פענע מנהר

הױז. ױניאן סטריקטלי א
. שײפער, & םױרםעלטױב נ »

ניעריננ םסאמס
קאררעספאנדיננ־ א אננעיטייבען האט

װעגען סורס
אײן עלעםענם םענשליכער ךער

A yעקאנאםי
 עהזאםײ און םאנאטע;־םעהםט־בוך 3״ ״

דאלאר. 5 םאר ג״טאנס
S U סאציאריזם, א*ן קורםען אכרערע 

 אאדדטןןרנאז ב*י ײ. «. א. היםט^ריע
 וע.4«אח אי!; היאקײיט םאררים ליע,

:■צו ׳טריינם
ID SCHOOL ' 0
SUMv

si . ■
IRVWG PLACE TffiATO

םטריט. מע14 או$ פאײם אוירװיננ
 M351 םטיױועםאנט ,1םעאעםא .

דיחןהט*ור. שװארץ, םאררים
!װאך טע7 ' !װאך טע7

!ערםאאנ נרעסטער
םאט.׳ זונאנ און שבת אדוענט, פרײטאג

 אפריל, םען6 און 5 4 אװענט, און
םוקםעט ליטערארישער נרויםער רער

הירשבח םרץ םמ
וױגקעל״ .פארװארפען םון פארפאסער

שמימד׳ספענסערדעם
 שרואתן. מארריס םרן אויפגעםיהרמ

 אין זיך באטײאינעז תעססילער פאאגענדע
 :מײסטערװערק tyrri דיע

 לודוױג »דלער, סילי שײאר״ן, םארים
 גאלד־ ייהיאל ראזענאל, בארים זאץ,

 בערטהא און טענענהאלץ א. פםיטה,
נערסםען. *

מאטינעס דײ סאר פרעזענט א
 אונזערע פאר איבערראשונג עקסטרא

 באזוכער מאטינעע
 מאם״נעע זונטאג און שבת דעט

קויפען בײם פרױ, דער1< םאן יעדער װעם
מױ די פרעזענט, א באקומען םיקעט, זײז

ליעד באריהמטען דעם פון זיק
טײדעל טײדעל מײדעל

ליעב.) דיך האב (איך
אונ־ איז זינ<ט שדוארץ מארריס װאס

 שםין׳ם דעם פיעסע סוקסעס זער
טעכםער.

 פאר באיואנטניאנונג וױכסיגע עיזסםרא
 ארבײטער און סאסי^עטיכ ױניאנס, איע
דעם ביז שפיאען מיר ברענם״שעס, רינג
 אפען זײנען ביכער אונזערע סאי. טעז18

טיקעםס. איז בעגעםיטס םאר

 ױנ״אן־קאאפעראטיװ די
סאסײעטי

ױניאן װ. נ. א. א. 35 אהאא‘׳
ט פ קוי ר ע ך פ םלי שלי ױס א

 םהעע ליל וױיס
 טהעע סאלאטכיא

סשאי צוועסאםשני

THOHASHEFSKY’S NAIM. THEAM
.2612 #רטשארד םעאעפאן

!םוזיק נוםערען 18 !םוקםעם גרעםםער • װאך טע8
 האט וועאכעם איערעאע״, אאםע «דאס בעװאונדערט האבען בעזוכער 75,000

רוםעינםקי. און טהאמאעעװםקי פון אפערעםען אאע איבערםראםע! ^
נ א ט ײ ד ד, פ נ ע ב ת א ב נ און ש א ט נ ו ע ז נ י ט א ד׳ און מ נ ע ב  א

ם ע עו,4 ד ן5 ט ע ן ט ן6 או ע ל. ט ױ פ א
*’ה ימייר׳4י ה׳ קעםטין, ה. טהאםאשעײםהי, בארים ה׳ '1?w iS X .iL sT 5 

I «1,י«ײ^^ל:״ריםאדאנאם* אונזעחנ איע *והערםאן, ה׳ נאלר, ה׳ נרינבערנ, s 
^ינא מאד• זיעבער, םאד. נרינםעלד, ראזא צוקערבערנ, רענינא  ייך?!..^!ל

י א״?!י,ר1'י2א ריזמי פיר אננאזשירט אויך האבען מיר — װײםםאן. בעםי  “י מ
פראראקש*!■ נייער אונזער אין נוטםאן, ה׳ זיננער, םען

ם א ע ד ם ל m א m
AN OLD FASHIONED MELODY

טהאםאשעװםקי, ב. פון פראאאג א מיט אקטעז 3 אין אפערעטע
 זאילצ פון געםאיען דעהאראציאנען טהאמאיטעװסקי, העררי פון אױסגעשטאטעט

יאפידוס. ל. םון געבויט סינעךיס האכשטײן, י. פון ארענדזשמענט טאן,
 רומשינסיוי. י. פון ארקעסטער סימפאני עקסטרא אן מיט כיוזיק נומערען 1»

דאודי. דען פראדױסער, בראדװײ בעריהמטען דעם פון אראנזשירט טענץ
 טענצער 2 גרעסטע די װאונדער־פראדארןשאן דיזער פיר אנגאזשירט האבען םיר

אף הערר :באאעט קאזאאף׳ס פוז אנ ם א אל ץ ם •UP א

!נייעס איבערראשענדע
פי םאד. קינסטאערין בעריהמטע גרױסע די אז באתאנט פאכעז מיר ע  ב

קי, ס װ ע ש א ם א ה  גאנצען דעם אויך און פשח שפיעאען צו א; פאנגט ט
אט ם צוזאכיעז כיאי, מאנ ד. ה. סי ל א הנג ע ש

 איעבען״. מענער ״װי :חאטעדי נײער גאנץ א אין
«8נ««« מ » » » ^8» “««מ««ג<0:««מ«ממממ««8נ0נמ88̂»

ך א בוו ד, םי ען30 אבעג ל מ רי - אפ  אוגזער פאר פארשטמאונג עחסטרא אן -
ם מענעדדטעד, דזשענעראא אי אלדבערג. הערר״לו ג

ע ז י ג ד נ ו ם ײ צ
 ?:'3 ארן אידישע אנדערע ןיעיע ײיײד ײי

 זשורנאדען ארן ביכער צײםונגען, לישע
די אין געדױקט װערען

קא. פרינטינג אפ־טױדײט
יארק נין םט. קאנעל 195

!יענקלין. 5425 מע^זנ»אז

235 Bowery, Tel. Orchard 4345 
Harry Gotti, Business Mgr.« IHEAlltE

p נייע נעביא׳ם מאקם c rs אבליק8״ פין שנמוריןער איז געםיהלען״ ״עדעלע 
ע א־נטערעםוןנםער אפיניאז״, ע רי פיז שפאנענדער געװיםען״, פון.

ױנענד.״ ,פעדלוירענע
!װאך טע4 סוקםעם. נרעםטער !װאך טע4

 אבענד׳ און מאטינע זונטאנ און שבת אבענ־ פרײטאג
אפריל. טען6 און טעז5 טען,4 דעם

 יאװייו, ניאד. ראטהשםייז, עאיאם ה׳ נןואױשם־יז, דזשעני נייס נעביא, םאקס ה.
^ נ״ם ה נ י נאלדשט־•;, יאתאב ה׳ םאםאילאף, ה. פערתויו•, כאר. ם

;,א האאענדער ה׳ און בלייכער ה׳ פעריןויף, ה־

נעפיהלען עועלע
 םון אידיקס זײקין.) נ. םון (סוזשעט געביא כיאי־וס פון אקםען 4 אין צײטביאד

פעראםוטער. און ארנאאד םון מױזיק ;אאדשטײז, דזיטעני

םאכער
געזעצעו פאלגענדע די .געדענסט

 אפריל, וטען דעם ®מ דאם מאכער, ריפער אלע צו מאכען צו באקאנט בעטען טיר
 אױןש װערען אננעװענדעט װעלען און קראפט אץ זיץ געזעצע םאלגענדע די װעלען ,1919

:אױםנאהטע אהן איינעם יערען
ס נ ע ט ש ר  װעט ׳דיום װאכען26 פון טעהר זײן שולדיג װעט װאס מעמבער, א — ע

 ניט מעהר איהם םון װעט דיוס קײן ױניאן. דער םון װערען אױםנעשלאסען אױטאמאטיש
 אײנ־ פולע בעצאהלען און מעמבער נײער אלס אריץ מרזע< װעט ער װערען. נענומען
• שולדען. אלע םיט צוזאמען נעלד טױטס
 מיטימען רעגעלע די אטענדען דארפען װעט טעמבער יעדער — ס נ ע ט ײ װ צ

 פאר־ װעט מעמבער א װאס מאנאט יעדען םאר מאנאט. א מאל איץ אמװעדגסטענס
שטראןש. דאלאר א באצאהלעז טוזען ער װעט םעהלעו,
ר ן געדענסס םאנער, .ױפער
 פאד־ «1א םטדיט ד«*ענפי 79 אין אבענד דאנערשטאג יעדען מיטינגען רעצעלע די

 אז אנצײנעו, װעמ וואם ביכעל, אייער אױןש םטעםפ םיטינג א קריגען צו ניט נעסט
m דאלאר א באצאהלען מוזעז איהד װעט זאנסט מימיננ, דעם אמענדעד האט איחר 

י שטרא^
f י

 • J נ.
קוריעז•

לאגןאל יזניאן .םאכקר ■ ױפער
נאר שטאםפיגדען וועט ער דואך־ארבײט. ודעכען םיטינג םעםבער גרדיסען דדש זיך גרייט

i לאק, יזניאן אפערײםארם קלאוק
' י. װ. j ל. א. % • »

1063 גרע^דסי טעלעםאן עווענװ. םערמע 238 אפיס s m
 אפעריי־ ױ נעלעמנחײפ א מןכען אוםצו

 הוםען צו אויסמװער סוםם עס װעלכע םארש
זײערע נמאחלען צו װאו םיםען איז אפיס אין

צוחאנעזחנס נאשמסעו םיי האכש שולוען׳
 נמ ניזי, וער נאד נת זונפאג אלע אפען אפים

;נאכםיםאנ אוהר 2
מיםכױדערליכעןגחם,

ט ־׳ ם  היי
־ מ ע װ ק ע ב  
! ט ײ ק נ י ל

 תאסם די
 — קליין אמ

 פערגעני־ דער
גרויס! גען

 זאא וועאכע םריים » נוצען דארף — גאעזער סראנם װ*ס אײנער יעדער
 נערוחנזיגמם. ארער שםערצען םעראורזאנען נים זאל אוז גאז״ 1זײ ■אםעז

םערמײרען *ו נעװארען נעשאםען איז ,!ייזעל־רעםט״ כעקעדם ל. כ. דר.
שווערינקײטען. *אע די

כפסער ,ל. נארנעם דו.
215 East Broadway 100 Lanox Avenue

1709 Pitkin Ave.t Brooklyn 895 Prospect Ave.f Bronx
אױגען-ם§עזױאהיסםעד ‘בעם*| די כײ עקזאםינירט וועףען אױגען

ו לאסאל פװ כאאדד ססזססוםיװ
טשערמאן װאלבער^ מ. מענעחשער קאטלער, פ.

jb .םעקרעטער. ױנגער, חש

סאסײעפי סאאפעראםיװ יתיאן די
ל___________ א ס א ל ג נ פ . 35_____^______

הפםח לחג כשרה םצה
טחינה משעת שמורה

םרגלױת ז. ם. ה״ג והרב קליץ דר. ח״ג הרב השגחת תחת

חאראוױםק נענױוער ײנ w םארנארעםען
HOROWITZ BROS. & NARGARETTEN, he.
OFFICE AND BAKERY, 369-379 EAST 4TH STREET.

Near Ave. D. Tel. Orchard 4014 New York
j« ”f> ! אייגרערע צאוע ניט זין• זאצען ײ ײז“א>«  ;pnya סינ

׳ד 4יאו ױעזען פערסױפען װעט
 באנדעל יעדען אױױ אדרעם און נאםען םולען אונזער םארזיכםיג אעזט נלאפם,

מעהל. םזוה אוז סצח

יתיאן דעו־י פון םעםבערס אלע צו
m די e האלס״ל דעם אױנער עטװאם את m e.

װאס ארדערם ײיעיע נעשטעלם

 1סאסייעם פאאפעראםיװ יוניאן
עװענױ צוױיםע 228

םצה לאנדאן׳ס םאיר ד
 בהכשר הטהדרין טן למהדרין אפילו הכשרות בתבלית כשר

דבהמדה״ג רב יםו/ אלחנן שלום ר הג׳ הרב
דער םון אידען אאע צו אויך װי לייט האונםרי אלע צו און ריעלערם מצה

ז װעלט נאנצ״ר
 אונזערע סענאיך ײי שנעא אזוי ארדערען צו םאיכט אײער נים פארנאכאעםינט

יאהר״ 50,יאהרען ױבא א בײנריהע שוין באוואוםם זיינען וואם םצות
אץ מצה כשךע און געדנדםטע םײנםטע, בעםטע, די םיר

װעלט דער
 צױ אייר קענעז זארע; מיר כדי בעצייטענם ארדערם א־יעחג שיקט בעטען מיר

דעאױוערי די ווײא םריינדאיכקײט, םעהרער םיט שטעאען פריעדען
אפבעסטען. ניט אוין־ יאהר היינטינען איז

MEYER LONDON, 494-6-8 Grand St.; N. Y., Tel. 3793 Orchard

 און סעקרעטערע פאר וױכטיג
 אונזערע ®ון מענעחשערם

!לאקאלם
 די צו מאכעו כאקאנט דא וױאעז סיר ■

 אאע םוז םענעדזשערם און סעקרעטעחג
 יארק, נױ פיז אאקאאם אינםערנעשאנאא

 בא• די דאם קצגמריס, די פון װי נוט »זוי
 זײערע אין טעטיגיוײם דער װענעז ריכטען

 נעדרוקט האב»ן װיאען זײ װאם אאסאאם,
 הןו־ םיר םוזען נוטער, אױםענדען דעם אין
 דינ־ וױ שפעטצר ניט רעדאפציע איז נען

 אױוי אייר t« באציוזם ועאמ ד^ם סטאג
 און גריעוי־שרײבער לארעםואגחונטץן,

ווײםער. *זוי

מצותו באשטןולט
באצײטענס גראסער איתר בײ בעשטעלט

סואוז י
בענערס און כעדזשעם
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 ױניאן פראצענם הונחנוס ױ פמןחרמולסם
שעפער םסוירם און סלאוה

?1

m באקצאגען ניט זיך יןען מען כ#טש 
 דעם צאהאמך םיט׳ן צו געוזט־ עס מי

dpjto סטרײק־ עציעאען6ס דעם פאר 
 ניט •װעט ב#ארד, דזיפאינט םון !#נד

 יעניגע די דערמאהנען צו אבער *אדען
 זײער נאןי הא?ען װעאכע םאכער, מלאוק

 נ־ י י ה דאס בײגעטראנען, ניט םײל
ר ע ג י  אעצ־ דער איז ג א ט נ א ם ט

ר  איענע־ דארןי טעקם דער װאס טאנ מ
װערען♦ צאהאט

מאג־ ביז װעאען װאס די נאטירציןי,
 םוזען דאס װעאען אײנצאהאען, ניט טאנ
 ארויפגעאעג־ אן איז דאס שיעטער. םאן
 יע־ און באארד דדטאינט םון טעקס סער
 אא־ װעאכען אירגענד םון מיטגאיעד דער
v װאם סאא r דדפאינט םיט׳ן םארבונדען 

 באצארר טןגקם דעם מוזען װעט באארד
 יןאס־ דאס װעט אבער דעטאאט צען.
 דאא. 1.50 מיט מיטגליעד דעם םען

 אינטערנע״טיאנאא אונזער װאײום םעהר.
 מיטגאיד יעדען געטעקסט אעצטענס האט
 די און םאנד סטרײק א םאר 1.50 םיט

 אא־ באארד דדעאיגט די םון םיטגאידער
 5 די אײן ניט יעצט צאהאען װאם קאאס

 דאר־ דעם חוץ א ״טפעטער װע־:ען דאאער,
 דאס װאס ד. 1.50 דעם באצאהלען םען

דאא. 6.50 צוזאטען אויססאכען וועט
 די םון מיםגלידער אלע ׳אאזא זאאען

 אײגצאהלעז לאקאלס באארד דדטאיגט
 װי יטפעטער ניט טעקס דאלער 5 דעם
 יטפארען נ$ןי אזוי און םאנטאג דעם

עס סוס סענט. פופציג טיט דאלער א
נצײןי.

I Iקװיטירונגען. יטערע
שעפער. אססאסיאיײעאן

סט. טע27 װ. 3t סעמועלס, םעם ׳
 סט. מע25 װ. 40 פלידבערג, און ליוױי ־

m»n סט. טע27 װ. 153 בר#ס., און 
סם. פע21 װ. 30 חיר*טיין, ר. דז«.

 ס:ג טע32 א. 15 פ״פם#ן, .cgru ז
שע.סם.20 װ. 30 ק#. און ענער8*
 סט. םע32 א. 74 מענדעלס*ן, א ל.

 סט. טע25 װ. 104 סאלים*, און וויינ«פײן
סט. טע20 װ. 134 ר,;^וק •ינקעל׳נםײן

 סט. טע32 װ. 22 זיגלער, וזערמאז .
 סט. טע20 א. 15 גער׳יעל, א.

סט. שע33 א 33 ו^סט, סעםועל
 בראדװײ 1333 געלערט, ם. ם.

 עײ• מעדיסאז 112 נ^רדען׳ און בראנד
 עײ• םעדיסאן• 105 ׳קא. קל^וק עם*ײר

 סט. טע31 א. 30 :רײדי, מ. דזאז.
 בי־אדװײ 1372 םאסקאװיץ׳ און ?עלענקא
 סט. טע22 װ. 150 נר#ס. ^װארץ

 סט. שע21 װ. 12 ל,א. סקוירש יונײםעד
 סט. מע25 יװ 40 דולינג, א-״ז לײשערמאן

 סש. טע10 װ. 29 ניאם., סילװערמאן
 טע21 װ. 30 ליוסאן, און עליסאן אײזעגמאן,

 סט. שע29 װ. 115 ׳טל^םבער:, און ליכתקי
םט. שע29 װ. 130 ק#. סקוירש טױמאן

 עוי• פינפטע 302 גיטלעד, א.
 םט. שע25 װ. 127 קלײן, איזידאר

סט. שע20 װ. 122 דזעײק^בס, און דזעײק^בס
 סט. שע17 װ. no קא״ קלאוק װ און ף.

 עײ• מעדים>>ז 105 װאוד, דז׳ס. דז׳טא.
סם. שע32 א. 0 בר*ם. פדאנסאז

 ביאדװײ. 1372 סאד^װסקי, ר.
ז ז מי ^  סט. שע20 א. n םארקס, און ס

 סש. שע30 װ. 8 בראס. רז>זעגבערג
 עװ. םעדיס^ן 99 חעפ^יה אדן ר#זענש*ל
סט. םע20 װ. 122 *לעקסאגדער, און קיר׳גםמן

שעפער. קלאוק אינדעפענדענט

 דיםטריקט ׳שוסטערס אײדז^ענט ביזנעס
ט ביזנעס םוז היאױ דער םיט ײדז^ענ  א

^אטצבערג•
סשריש מע31 װעסט 29 גרעגער,

סםדים. טע32 װעסט 26 גאדעל, און ער1צח •
סט. טע33 װעסם 20 גרמיעלד, ד. ל.

סם. טע31 װעסם 5 לאן,1ק* און סיגעל
םם. טע31 װעסם 9 בידער,

סט. שע31 װעסט 35 בארענ«טײן, ט.
♦

ײנס ס איידדטענט כיזנמס דיםטריהט• ה

 םט טע27 װ. 28 סםאלערמפן, און אעוערייםצקי
 סט. טע27 װעםם 45 גאװיק, י,

 םט. טע27 װעסט 115חפרעליק, »ון גינדער
 ס®. םע27 װעסט 27 םםיטז/ און אלעקסאנדער

 סט. »ע27 װעסם 38 בר^ם. דז«ײק#בסאן
 סם. פמן24 װעסט 32 בראס., לעף

 ,םט. טע24 װעסם 141 #טטרךנסק»
 סם. םע24 װעסם 141 פריעך,

 סם. pe&i ורעםם 15 ביפס., *ג?ר*װי
 t.eo טע24 ױעסט 19 בראס., ו-יםמןיז

 J80 םת24 ײצס• 51 נ״נסגזדגי ד
33#1ס ײעשט * >

ט ביזנעם ײדז^ענ  דיםטריקט• פרעם דדט. א
 סט. םע28 װעסט 37 יא^צקי, אזן העכט

 סש. םע20 איסש 11 ^דלער, און װילקין
 סש. טע29 װעסט 129 ׳קא. פוק4?׳ מפרװין

 םמ. טע28 װעסט 42 *לל#ק,1
 סט. שע29 װעסט 102 םא*ק*װוטץ,

 סט. טע30 וועסמ 24 גרינבערג, ח.
 סם. טע30 װעסט 79 מעד*ױ, און גיםלער

 םט. םע30 וו. 145 מעסיגגער, און װילב#ור
 םם. טע30 ײעסם 24 *עער, נ.

 סט. טע20 װעסט 135 מלאקס, און ^חען
 סם. טע20 װעםט 128 ׳?א און פאסט

סט. טע28 װעסט 127 פרידם#ן,

ט ביזנעס ס אײדדטענ דיפטריקט. פרײנד׳
 סט. טע17 װעסט 40 טורעם, און אי־טגער
 סט. טע71 װעסט 27 װ^לדמיזן, און ז״עקעל

 סט. טע17 װעסט 20 אײדעלפאןז דזמ.
 סט. טע17 װעסט 02 רובין, און גארדנעיג

 סט. טע17 װעסט 20 בראס. קאתען
 סט. טע17 װעסם 37 ׳ר*שבלום און פאנער

 סט. טע17 איסט 19 ג^לדעמײן, און עטינזאן
 סט. טע17 וועסט 53 #קא. קלאוק מאדעל

 םט. טע17 װעשט 20 דזשײקןןבם, און ליפ«יץ
םט. םע17 זועסט 20 דיקםאן,

 בראנפיעלד׳ס אײדז׳טענט ביזנעס
דיסטרירןט■

 סט. <םע9 װעסט 10־8 ^װיזרץ, און װילענסקי
 סט. טע10 װעסט 55 סקל#ר, ד,.

 סט. םע10 װעסש 55 *טײגבערג, און װאולןי
 טע-סט.19 װעסט 37 ׳קא. קלאוק :*רטחערן
 סט. קע18 װעסט 112 יןופע, און לײב^װיץ

סט. םע18 װעסט 120 ג»>לד*טיין, און קראוז
t o ויזל8 װ. ־ w.------------------

סט. טע19 װעסט 35 בערלאנד, און גיוסאן

 גאלדבערג׳ם ה. אײדדטענט ביזנעם
דיסטריקט•

 עװעגיו. טע7 290 קא., קלאיק םטײװעסאנט
 סט. םע20 װעסט 30 בר#ס״ ה^לפערן

סם. «ע20 איסט 35 ׳לײב*װים*ן
סט. ם<2(̂ װעסט 11 סםיטח, ב. א.

 סם. טע20 װעסם 32 סטײגבערג, און װאולןי
 עװעגױ טע0 450 ריזגח^רם, און בראס. װינער

עװענױ. טע0 4ס<־. סאטלער,

ס ט. אײדדטעגט ביזנעס דיסטריקט. פײז׳
*

סט. טע22 װעסט 50 גראסמאן, ב.
 סט. טע22 װעסט 58 ס^נדבערג, און םיגעל

 סט. שע22 װעסט 150 ד*:#װ, און ^מירער
 סט. םע22 װעםט 138 ל*יקין,

סט. טע22 װעסט 40 איבײט, און ה^גיג

דיסטריקט. סענדער׳ס אײדזיטענט ביזנעס
 סט. טע25 װעסט 30 ׳קא. קלארק קיעסענט

 םם. טע25 װעסט 159 ׳ס>ון און לעסכער
 סש. םע25 װעסט 131 דאן, דזע.

 סט. טע48 <ועסט s קאשצשאן, י.
 טע'סט.38 װעסט 22 ^ל^ײיץ, אין שײנבעיג

 סמ. םע25 װעסט 30 ק#., קלאוק ספע^עלםי
סט. מע25 װעםט f3o ליטמאן׳ ס.

דיסטרילןט מוציגראםי אײדזישענט ביזגעס
 סם. 32 א. 31 ריטמײםטער, און דזשײקאבסאן

סט. טע32 איסט 44 מאי־ינאס, און ז:עד#3

דיסטריקט. דאון־טאוז איז ״שעםער
וק האדסאן  סם. טע8 איםט 45 ק*., קל̂י

 סם. טע9 איסש 45 ר&*•,
 עװענױ. טע4 65 לעסטער,

 סם. טע14 װעסם 59 בלוםענטחאל, און י^ער1ו
, סט. טע9 איסט 55 טויסטש»ן,

 סט. לאפןזיעט 309 קלאדק ל#**יעם
 סם. בלי^ער 17 םילהויזער, און גער*»ג$װיץ

 ע^וענױ. פע4 65 ק#. קלאוק ד^םבר^ו
 סט. טע11 איםט 61 קא., גןוי־מענט פעיר

 סט. טע11 איסם 61 קל#וק נױ
 סט. טע11 איםט 54 װאולף, דז«.
 בי־אדװײ. איסם 39 ׳קא. קלןןוק גריז

 בראדװיי. איסט 65 װ. סי. ל.
 ברפדוױי. איסט 68 ברןןס. קפהען

 בראדװײ. איסם 40 ארקין, און פגגריסם
m n. .סם. טע11 איסט 54 װיטאןי, מ 

 סט. טע11 איסם 57 גפיפינקעל, ם.
סט. גרין 265 סםיםח,
 סס טע15 זועסם 28 נ״םענספן, און גײנורג

סט. גרין 99 ב.
 סם. םע8 איסט 67 חעררים,

 פט. מע8 ייסט 66 קא., קלאוק ח. און ם.
 םט. גרין 263 בר*ס., חעללער

 סט. ■ריגץ 181 יסטר*לבענסקי אןן לעוױנסאן
 ס®. טע12 איםם 24בריל,־ און ברוקגןד
 .80 טע8 איסש 23 קלאו? פרעגם*

עװענױ. »ע4 06 קלאוק, ו. און ר.
^ןן 62 בראס., װיז  .80 די

r n.» .« ת * 88 a איסט

 סט. דמוו«#אן 47 ספקין, און חעלער
 «לײס. ױניװערסיטי 84 ק^חען, און ?אהען

 סם. נאנד 20 פ. ט. ס.
 סט. טע10 איסט 8S ווערמעקס,

 .pD םע12 איסט 20 קא״ קלאוק בויק
 םט. טע15 װעסט 58 *זוארמץ, ל.

 יטט,טט.8 53 סםרוםף,
i סט. ^?לינמאן02 ׳קורדז«אגםקי

 סט. רידזט 55 רײבטער, און !עכטער
סט. ־לואים 117 װארעאװסקי,

״טעפער. דרעס און סקוירט

 בראדװײ. איםט 35 ק#ד.ען, ל.
 םם. טע17 װעםט 34 דרעס ס$:«יין
 םם. םע18 װעסם 12 ק$., דרעם ריעלםי

 סט. טע22 װעסט 02 זינ#װיטץ, ד.
 יליים. ווניװערםיםי 02 גריגבעי־ג,

 % ולײס. ױגיװערסיטי 22 ׳ריגדז^על8ס
 עװעניו. םע0 450 בעלער ל.

 סט. טע29 איסט 105 נר#., און ס. עװזזרפץ
 ק*., דרעם און סקוירט געװירטצמאן

סט. טע28 װעסט 107
 סט. טע30 װעסט 29 קא״ סקוירט בעלל

 סט. שע32 איםש 14 קאלישער,
 עװענױ. טע5 302 דאװידאװ. ח. ײם.

 םמ. גאיעק 79 דרילינג,
 סם. םטענטאן 179 ליבערטאן, און עיאזטײן

 סט. טע24 װעסש 103 ׳בר#ס. איטצק^װיטץ
 .to םע23 װעסט 135 הערמאן, אדן באי־נעמ

 .go םע23 װעסט 71 ק?., דרעס ר. און ר.
 .80 םע23 װעםט 64 ׳קא. דרעס פיעער

 סט. מע27 װ. 28 ק*. סקוירט באנװיט דזע.
 .80 טע27 װעסם 28 העלער,
 םם. טע20 װעסט 109 סיילס, הײמןזן

 עװענױ. מעדיםאן 153 באגוױט, קארל
 עװענױ. טע0 350 ררבין,

 עװעגױ טע2 43 ׳#אולדער, ב.
 סט. טע4 איסט 01 פ^כעל, אוז נעער

םט. טע22 װעסמ 150 ׳קא. דרעס עם^ח
.b t ipj  jq  t j lj סטאי sfli a lQ.____

 .bo פײק 2 ביאס., טיגארנעס
 &.D טע24 װעסם 32 קא., דרעס חאפװעל
 םם. טע22 .װעסט4 גאלדבערגער, און סעלגער

 סט. טע22 װעסט 140 ביאס. גאלדבערג
 סט. לואיס 09 לעװין,

 םם. סטענמאן 29G חאבער, און װאללאק ס.

 סט. טע30 װעםם 29 עפעםײן, ב.
סט. פײק 51 בום״טעי־,

 סט. טע21 װעסט 35 הערמאז, און מא^זקאװיטץ
םם. טע21 װעסם 22 *װאי־טץ, לואיס

שעפער. ריפעג
 .so טע22 װעסט 115 װייגאזמ״ן, א.*ז קאפלאן

 סט. סע21 װעסם 01 ׳סאן און מיעיקאפסקי
 .80 &ע21 װעסם 101 סאלאף, און לעװין

 .80 םע20 װעסם 10 ראזענטהאל, און ספינדלער
 • סט. yal7 װעסט 134 באראן, און גוד«טיזן

 סט. פע17 װעסט 20 הײםאן, אזן םארביםער
 סט. טע17 װ. 130 סילװערםאן, און *אפילא
 סט. טע20 װעסט 15 האנדמאו, און װיקאס

 .80 טע9 איםם 33 קא., קלאדק װיגטאן
 סט. טע11 איסט 57 װיטקין, און סאפלין

 סם. םע9 איסט 3t(קא., קלאוק װעניטא
 סט. םע10 איסט 29 חאפסאן,

 .80 טע10 איסט 29 סיעלבער, און עםײן
 פלײס. ױגיװערםיטי 113 פיטער, ח.

 םט. װאוסטער 197 לעסגיק, און גרינבאום
 סט. בליקער 135 גינזבורג, און לעװין

 סם. קאנעל 320 םאמאגורסקי,
 סט. טע23 װעסט 10 ׳וױי:«טײן ם.

סם. טע23 װ. 53 קא״ 8קאו גוירלס םונלים
^טעפער ברוקלינער

 עװ._ מעגהעטען 90 קא. סוט און קלאוק װילאבי
 עװעניר. מענהעטען 92 זאלםגםאן,

 עװעניו. םענהעטען 94 ׳פװאיפמםאן,
 עװענױ. מעגחעטען 100 סילװערםםימה,

 עװענױ. מענהעטען 158 #סאנדלער און זאגאל
 סט. מעזעראל 90 בראס., קאדיען

 • הויז, סוט און קלאוק רילײעבל
עווענױ. מוירטל 990

 בראדװיי. 809 א״דעאל, דהי
ױ 3901 םינקעל*טיין,  עװעגױ. ױטרעכט נ

 פאלם 3810 הויז, קלאוק חאםילםאן םאי־ם
 עװעגױ. האמילטאן

 # סט. םע39 1303 ׳מ. קץזין
 סט. גרענד 303 ׳בערנ«טײן
 עײעניו. םענהעטעז 113 גאלענפמקי, ידאטאון
עװענױ. םעגהעםען 109 חערריס,

OF^THBI OWNER. 
SHIP, Management, Circulation, etc., 
leonired by the Act of Congress of 
August 24, 1912, of Gerechtigkeit, pub- 
lished weekly at New York, N• Y., 
for April 1, 1919. i •־
State of New York 
County of New York ss.

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared Elias Lieberman, 
who, having been duly sworn accord• 
ing to law, deposes and says that he 
is the Business Manager of the 
Gerechtigkeit and that the following is, 
to the best of his knowledge and 
belief, a true statement of the owner- 
ship, management, etc., of the afore- 

. said publication for the date shown 
in the above caption, required by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postal Laws and Regula- 
tiona, printed on the reverse of this 
form, to wit:

1. That the names and addresses 
of the ״ publisher, editor, managing 
editor, and business managers are:

P u b l i s h e r :  International Ladies 
Garment Workers’ Union, 31 Un- 
ion Sq., New York, N. Y.

Editor: S. Yanovsky, 31 Union Sq.,
. New York, N. Y.
Managing Editor: None.
Business Managers: Elias Lieber- 

man, 31 Union Sq., New York, 
N. Y.

2. That the owners are: The In- 
ternatTbnarLadies Garment Workers’ 
Union, 31 Union Sq., New York, N. Y., 
B. Schlesinger, President, 31 Union 
Sq., New York, N. Y.; A. Baroff, 
Secretary-Treasurer, 31 Union Sq., 
New York, N. Y. An association not

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and other security hold- 
ers owning or holding 1 per cent or 
more of total amount of bonds, mort- 
gages, or other securities are: None.

4. That the two paragraphs next 
aboye, giving the names of the owners, 
stockholders, and security holders, if 
any, contain not only the list of stock- 
holders and security holders as they 
appear upon the books of the com- 
pany but also, in cases where the 
stockholder or security holder appears 
upon the books of the company as 
trustee or in any other fiduciary rela- 
tion, the name of the person or cor- 
poration for whom such trustee is 
acting, is given; also that the said 
two paragraphs contain statements 
embracing affiant’s full knowledge and 
belief as to the circumstances and 
conditions under which stockholders 
and security holders who do not ap- 
pear upon the books of the company 
as trustees, hold stock and securitiest
in a capacity other than that of a bona 
fide owner; and this affiant has no 
reason to believe that any other per- 
son,' association, or corporation has 
any interest direct or indirect in the 
said stock, bonds, or other securities 
than as so stated by him.

Elias Lieberman, Manager.
Sworn to and subscribed before me 

this 24th day of March, 1919.
Joseph A. Zinman.

(My commission expires March 30, 
1920). Notary Public, Kings County 
Clerks No. 4, Registers 104 Certificates 
filed New York County Clerks No. 4 

^Register's No. 10,008 Bronx County 
Clerk’s No. ;2 Register’s No. 205.

לאסאלם אזנזעדע פװ םעסרעםערע אלע צו
ע פון אדרעםען אאע אויך װי אדרעםעז די אין ענדערונגעז אאע  מעפד גיו

ספעציעאע די י1אוי רעמןורד־דעפארםסענם צום װערען צוגעשיקט זאאען בערס
. צו צוגע׳טײןט רען1וױ װעאכע סאיפס, ו ״ !: א
י \ י

ע־ ז״ן #ננעבען אבער איהר סחם אח־עם מעכיבער׳ס א עכרערענדינ  געוו
 ארנײט אומזיסטע פארםיידען *ו כדי נויטינ איז דאס אדרעם. אאטעז זענעם

 אינער יןאנםר*א בעםערען א האבען *ו כדי אויך און אונז פאר און אייר פאו*
מענערזשער- ליבערםאן, עליאם םײאיננ־איםם. אונזער
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 ו .חמקתי «««%.־
ו ג״ז, 4(«ײ אר«ח

 געחמייגת ם״ז '«ז
mm זיד ײד ״ייל■
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ר סי ר װיאעז, .  םי
 י גערעכט ױין םוזעז
ר *ו די, *ו אםיצו ח  ; ו

ו נצוסט עם םען י ס ז  או
 .« ־ אונגעחמם״• זײן *ו

w װאורראו s y tn. :

ימיאן װאירסער־ם גארםענס לױיעס אינםערנעשאנאל דער פון ארנאן אפיציעלער

 םאכער, ווײסט צײדיעם םײםטע די
 נע־ םאנטאנ אעזוטעןי ביז זײנען וועצכע

 מװים יײז ׳®ייז וועאעז פםרײקער, ווען
 ~sv די איז פאעצער זײערמ אויוי צוריה
 זײ ווען מארבײט. ה«ונען זײ װאו פער,

צייצען. דיעזע צײענען װעצען
װא־ עצף נאנצע געשעטפםט האנען זײ

 איז אינרוסטריע ווײםט צײדיעם ׳די כען•
 \.irof\m דעםאראציזירט שםארס דערםון

 ׳פםארק וױ הצאר, צײנט יואוט ז»ד, א
 םון קאמפױ דער נעװען איז עם װירסזאם

 םעהר גיט עם איז דארום םטרײהער. די
 אר־ צורישקעחדענדע די או נאםירציף/ װי

 אזא אין אצעם נעפינען גיט זאצען בײטער
עם־איבערמצאזען. חאבצן זײ װי ארדנונ^

 שע- םאגמ j’k'V* פאסירען, הען עם
 אנ־ ארביים סײן נצײך זײן ניט זאצ םער

 סטרײ- צוריימ«הרענדע די םאר נענרײט
WBihitf b'jbfenoip דעד װײל ־יאר״

 בײ זיענעם־פרײר און עטאצץ םון םיחא
 דארםען םםרײסער ־'f םטרײקער. די־

 מעחר ניס איז עס »ז םאר׳ןוטעחן, אמל
 מאנוםעק־ םון ץײט דער םון י1באא א וױ

 ער ברענט אםת׳עז דער איז אז ;גמיורער
 שוין זאצ אז-מען אונגערוצד, םזן אצײן

 ער נאר ;ארכייים דער צו זעצען ייר
 צוריקהאל־ זיף ײעט ער ווען אז מייגם,

 אפנארען גענעז ער װעט אביםעצע, טען
 םיחצעז זיי מאכען און ארבײםער די

׳פצעכט.
 צו זײנען מאכער עננםט צײדיעם די

 אזוי צאזען צו זיר אום איגטעצינענט,
 ווען אז םאדטטעהעז, .זיי כצאםען. צייכט

 רי װאצטען נעװען, אזוי טאקע װאצט עם
 באדארפט ניט גאנצען אין גאר באםעם

 די םון םאר׳פטעהער די םיט ?אנםעריחןן
אגרײ אן 1«3ערטרײ03אז און ארג«*מ«ר

 םטרײ- די צוצונרײםען. זקי מענציכהײט
הר טאן וועצעז פער  װע־ זײ ורען הצו^ זן
םן פײן וױיזעז ניט צען  ערנערניש םון ט

איבער אדער מ, פו טוי׳  דאר־ זײ דעם. ענ
 אנ־ האט עס »ז< םאחצםעהן, ראך םען

enjn ם איז געימלם ני ײן. ר םיעצע ז  ש/
 זײ זאאען נעתצד, *ביםעצע נאר פעי.
 אניםע־ םאנוםעסטשורער דעם נעבען נאר

איז אצעם, צוצונרייטען צײט צע ס־ א  װ
ײט די און נויטינ,  אנםאנ־ זץל וועט ארכ

ם ניד גאר און נע;, ת מםיוןרם ץ ד איינ ח  ו
מ די רען צי חנ ע עוו ג. נ נ תו ר ־ א

 סאנ- אין אז ■אסירען, אויףי קעז עס
 פשוטי ,6באםע די זאצען םעשטארים כע

 ניהמה. הציינציכער פון נעםיהצ א אוים
 ניט חאבעז זיי *ז אנ׳עטעצ, *ז 'מאכען

 םאנו- אזא 1א ;גענען צו ארבײם סײן
 צוריסימח־ די צו זאנען זאצ פעפטיטיחגר

•* ׳ סםרייקעריז רענדע
ט .־איהר ײנ זיך, *עצט נוט, . דא. ז

 איז ארבײט קײן אבער װיצם, איהר אויב
.“ניטא חןרװײצ
ט עם זאגט באם חנר i מי n י^ ײ  א

 תענען ער וועט סאמער אבזיכט, צ;נער
ם אדונטערקצאפען אוםן אזא אויף נע־ חן

 אן איז װעצכעז פון םונסט יעדער םענט,
 ארנײ- די פאר ויעג אונצװײםעצהאפםער

 די נעצאזעז װאצטען וײ נײן, טער•
 אצײן װאצטען זיי ביז קעמפםען סםר״פער

 די אױף ארבײט דער צו קומען נעטוזם
עו באםעם. רי םון נאדיננוננען  םאפט, ו

 זיי־ און נעטא;. ניט עס האבעז זיי ואט
 אונםערצונע־ זיך נעצװאונגען געײעז 1נ«

 סגר.ױניאן, פון םאדעחנגען אצע צי בען
 ווא- זײ אז באװײו, ׳!)םאריןסטער דער איז
 ארבײט ד• םוזען ויי און ארבײט, ב»ן

 ניט זיד הענען זיי נאר מאנעז. פארטיג
נקמה ניט מינוט א אויױ כאטש פארנינען

 זי\ער םאר ארבײמער די אן נעהםע[ צו
 אר־ די עם דארםען ספצת. שרעקציכער

 מיט חאנרצען און םארשטעהן נײטער
 האט ״איהר מדה:. כנגד םדה באם דעם
 רר מיר ײעצעז נוט, ארבײט.- סײן ניט
 זיך אײצען טיר .טענ. פאר א נ*ןי הען

, ניט!*
̂ד קען עס  סאנכע אז פאםירען, אי

 אונטערגעשרי- האבען זײ כאטש באטעס,
 איז עם װעצנען אין אנרימענט, רעם נען
 קוםענ־ ארבייטער, די tv פונקם, « דא
 געםינען נים טארען איךשאפ, צוריס ךיב
 נא־ די דאם און ספעב, אײגציגען היין
 דער צו צוריקנעהטען ניט זײ פענען .םעם

 צײם ױגיאן ווערען װעצען זײ ביז ארבײט,
 װאירקיננ־ « סיט ש»פ ׳אין סומען און

 tv ײז,1 קען — ױניאן דער טו| קארד
 נעמיין אזוי i״t ואצץן באםעם מאנכע

6V n כיט א^ fR f V ' i M  M
n ױיז״ הען  tv געפינען יאלעז ארבײטער 
 עצ־1« אונטער םפעב. v רארט ארער וא
 נאטירציף. צאנץ ov.t'v אוםשטענדעז בע
tv םטרייהער צוריסנעטעהרטע די l»>vt 

 ענםוישט. שםארס און אויםנערענט װערע)
 דאד װאצט ױך, אונזידאנט וױ • אבער,
 מאכען^ יןי1 געווען נצייכער םיעצ איצט

 t״?v ווזןם ױניאן ביו.די װיםענדי^ ניט
 נריף vtv גענען שריטע נעהמען סענען

tv ויכער, אח אד1 אײן 1אנרימענט. םון
■טור ניכער װאט וױצען אצײן םעםvב די

m י י װיצען זײ נאר םפעגס. םון,די זועחנן

װײםס לײונס נרױסען דעס פון נאכװעהענישעו

 ויי tyr’WD’nv ירט חןם pv אױך
 ארנײו די זאאזן י נהמת. קצײגציכע

 םימצען צו וײ גענען ניט םינ׳ן קײן סיט
tv ערנעדם דאס t.ארבײ די זאצמן ״ 

 t tv• פיהצעז, art מאכצן םער
 דינ« «1אוי מט< נאנץ זיך םאר׳טטעהען

םריקם. קצייגצימ
 ייער1 פון באװאוםטדין דער זאצ
 נא- טענש יעדער וועצכען זיענ, נתיםען
 «’t סענציכען נרעםטען Djh אצם גרײםט

מם־ז נענען ,ךײאומשטענדעז די אונטעד
 סציינ־ עצמ1» רירעןvאיגנ צו בח נויםינען

 פון שטיש פויצע. ניכטטװירדמע ציכע
 ײ1 וועצכע דורך נאםעס, די פון ײט1 דער
vn^ אונםעררתמז אביםעצ הענען צו 
 ttv* האבען זײ ײעצכען סון מום, דעם אט

נעציטען. םיעצ
יוןמען עצוי די םון קאםיף ררצ ?אצ *

טר אונפארטײדציפע די טראגען »נ  אוג
 מייצע. קורצער א םאר נעהמציכסײםען

 נצ> װאצט עם tv געדעגקען, די אצען1
ר ע ת ר ווען זײ, םאר ע  מאנופעי חנ

ט באנענענט זײ װאצט חןר  ברין v פי
ט <װז שםייכעצ  ריי יםע1 »־<»r>v םי

 םי( v געייעז עס װאצס דאן צעןי.
 ארגי די און !יענער חגר איו ער

 פאיום, דער נעשצאנענע. די ויינען
ט נעברויכט Dtp חנר  קציינציבע׳ו די *

 טטדײ- צוריהנעסומענע ז״ נעגען טאדען
J ,ײ םאר דארוי קער? p't ער דער ט עס  נ

׳ ״ו װ א ^ »זױ איז tv't זייער tv נ רזי  נ
 . מאנופעיך די םון דורכםאצ דער ר*ט און

w װעח, 'ttv זײ טוט טשורערם  , , t- tv* ■_־ v 
ן כים אפיצו ויף נען חן קי ס מ ר א ד איז פ  י מ
ע yo*t א כען מ צום סינ ח ע ט על. גי שיי

טאנ צעצטען  םטרײטעול די האבען מאנ
 ,1ױ;יא מאכער װייםט צײדיעם דער פון

 ארומרײדענדינ-יע־ רעבאםען, צאננע נאןי
 םו| האנדצוננ די נוטנעהײםען פונטט, חןן
מיט אננענומען און םטרײק-קאמיטע דער

סיטואציע תלאוהס די װענמו סאנפפרעח א נאו
 ז אפריצ, טען10 דעם דאנערשטאנ, -

צוזאםען וויעדער יןי1 קוטען אװענד, אוהר
ם םארטרעטע־ ט פונ׳ אינ ש  און באארד ח

 םון פארטחנטער די טיט אינםערנעש#נאצ׳ י נע׳טא
 פלאטעקטױו סקוירט און םוט יזצאוה, חןר

 קאנםע־ צװײםער א םאר אםאטיאײשאן
 אין םארקומען װעם זיצוננ די רענץ.

האטעצ. פענםיצװייניא
^ער בײ ן דארפעז פאנפערענץ די י  ז

ע די אנהויבעו  צװײ םארהאנרצוננעז אמת׳
 טלאוידבןוםעס. די איז ■ ױניאן דער שןן
 די tv נערערט, װערט שרײמן מאנכע איז

 בײ ארויםסוםען וומצען מאגופעהטשורערס
ט !יצוננ דיעזעד  ־V»V שטורמישער א מי

אך וױכטינע »צע כםעט צו יציאן1  ױני
T און םאדערוגגעז, ^ w w li'tn ױי ,וחגצען 

^ tv ען1ארויםװײ צי אזי  פרא־ אין-־דער אפ
ט פון נע ארב״ אכעך  סצאוה־ די װאס װ

מן מאכער שטאם םארצאנ  איצט דער אנ
ר ע ד ענ ר םי ם ^  שטײדאר־ pfc: םיסטעם ע

ם ביים.  א'י;־ די ארויפ^ואז צײנטיױך, ;
 די 1אי דערימאבעז־טיםםעם םון םיחרוננ
חארצען. צום אווי נים נאר ב^וסעם
 פאר דערװייצ פוסם ױניאן דןר אין

 יוניאן דיי '־םעטינסיים; רוישענרע א
 אירנענד באנענענען צז נרײט ייד מאכם

 פון יטוואקםען1אר קען וואם צאנע וועאכע
םארהאנדצונגמן. די

tv קען צאנע די jtmjm ערנםם זעתר 
 טאנ וואם)«רשימען חןפארמם די וייימן

ם9•.ויאו אין טעגציןי נ * • ר מ ױ v - י  בי
מ נעם־צײםתג צנ מנ ס י רו אינ־ די לפאר א

איגדוםטריע. גארםענט
ערשיי־ צײטונג חגרמאנטער דער אין

שױת צעצטענם נען  ניט־נעשטוײ א םיז סע
 ם1באצשעװי ניט־געםצויגענער און גענעם

 פא־ די ױניאן. מייקערס ?צאוה דער איז
ם ttnjnt ױניאן דער םון דערוננען ^  ד

 דאר־ dv» אזוינע, אצם כאראקטערטירט
 *VD די םון װערען נעשטעצט גיכער פען

 אין רעפארטס די רוםצאנד. אין װיעטען
װאומענם  איבערגענעבען ווערען “ײער .

 קצאוק׳טאנופעיןטשו־ פון נאמען אין.דעם
 כיאנופעק־ די םון נעמען רי אבער רערס,

 ניט ײערען אזוי רײדען װאם טשוחןרט
 מאנכע tv ץױיזט׳ דאס #נגענעבען.

 אג־ נצאט יבען1 סצאױדמאנופעחםשורערם
מן א ם  ױניאן די אבער טומעצ. איצו

ײט ויןי םאכט  נים *vt עט װאם אויף נר
פאטירען.

 אצעם דעם מיט צױאךענהאננ אין
ט װעט  פצןווס־ די דערםאנ#ן צו שאדעז ני

v אויף ציענט׳ עם דאם םאכער,"  ” t היי־
 גוטשטע■ -זיערען צו איצט םציכט ציגע

םון רייהען די אין .ױניאן. רער אין הענד
 גרײטער אין ױניאן קצאוקמאכער דער

ט איצט זיך •טארןן יארה  קיין נעםינען ני
 ראר־ אצע םיםנצידער. צוריקנעשטאנענע

 P't און דױם זייעחג אײנצאהצען פען
מ נוםשמעהענר. ח  Ojnt Dtp װאם רעם «

tײי קום*ן, צוניץ נום ״ v ן1 זאצ זאף  י
 אינ־ די אין אייד דאס t'K םאכען, נים

מ ס׳ ג ח  אחגו־ W« מיטנציעד, יעחןן טון מ
tv  p n? זאצ צײט דער בײ r*  y o v p .n

א גו י m« י S
j pי ־** י** ״* ^ ^ ״*

jv דעם מאיאריטעט איבעױועצטינענדער 
v . אנרימענט.

ט  נעווען פאצ דער אבער t'K 'ttv ני
 צו געהערען װאם נאטעט, מאנכע מיט
 םארגעקוםען וײנען דארט אסם׳ן. דער

ש, ױי סקאגדאצען, גרויםע  דיערע סטײט
 vtv tv צושםימען זאצען םארשטעהער

 דאם ,1אי ױצא «ועצ דער ttv םפצח,
 ענס־ יף1 האבען סאמפעסטשורערם םיעצע

 -y״r פון באשצום דעם נוטצוהײםעז זאנט
ײערע ttv םארשטעחער חג ײ שעפער ז  ױ
ם מען ח א אך ד םטרײס. אין נ

ט  דעם ניאז1י י די _ IV םיהרט וײ טי
מ .נאף ttv םריהער, װי םטרייה  םעהר מי

 אײנינע tp אויר t»t״t עם שםארקײט.
 נאך האבען װאם שעפער, אינדעפענדענט

 (tv ױניאן, דער םיט נעםעטעצט נים
 געל דארט אויר נאך ערט11 םאצגצין־

העםפםט.
ם, אצעם דאם ײנ  דער באטש tv מ
ם צײדיעס דער פון םטר״ק ס ״  מ״קערס װ

ר 1נ«”1געענדיגט' שוין t'K מגיאן ע  אנ
o ארבײטער׳ ביםעצ הינשע v דא נאך v n 

jw 1אי נאר וײנען  w d v p ר מעצבע  ם
 tjrtytt אונטערשטיצט ױניןן דער פון זען

קרעפטען. אצע םיט
*t י ױגיאן. די טאקע טוט דאם און

 אצע דאפעצט צאהצעז צו באשצאםען האט
ע־ םטרייהער איבערגענציבענע' װ ע׳ עי  זיי

 דאם 'ttv טטרײק־בענעפיטם, כענטציבע
ם זאצען םטרײקער. די אי- האבע^יןײן ני  ט

נ ױם שטערםען ײצ גאד טו «  ‘לי1 ר«דפאר.
t״t»j עבלבלן ^ אין צעצטפ די ג טפ א ס
י .. ■ חדט יאצ דאם כי םנצפי  ttntnt«אוי

 אר־ די ttrtto ערפאצ^ נרעםמען דעם טיט
ער5 ט  שע־ נעטעטעצטע םריחער די «ין »

אר •עד ט אגגעחן װײםער נ ם םי  -ntpr חנ
ן יצען  טעפם. צעחן־פראצעגטיגעז דעם «
ף/ tynpofenvo <ײ *  וײער t» עם tv ו

»זוי העכםטע  *" האנרצען. צז םציכם.
ט דאד ט םי ענ די פאיצאנגט ר

d ip ,י אטײ איי י e מ  nfltwa
איבער שצטפפער ןיענרײכע tnttna די צ\

או אין אויפפיהרונג וײער p ש v עד־. די
,*tv ־,  אבער, דענקען מיר טענ. פאר .שטע

טינ איו עם  םםריי־ זיענרײכע די םאר נוי
 •jm אביםעצע פארםראכטען צו ויף קער
ר זײז עם װאס חגם, גען ע  -B'tv די

י״יי•' טיר ttv שפעמער. םאר פיחרוננ

ע י נ כ ײ צ ר א מ ־ ט ל א ה נ ײ א
% ! » ■ : . ׳ ׳ . - a - ־ י _ _
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