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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 Iװיטירונגען. יטערע ק
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
 אײדז^ענט ביזנעס םוז היאױ דער םיט

^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.
♦

דיםטריהט• הײנס ס איידדטענט כיזנמס
 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 * >

 דיםטריקט• פרעם דדט. אײדז^ענט ביזנעם
 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,

דיפטריקט. פרײנד׳ס אײדדטענט ביזנעס
 סט. טע17 װעסט 40 טורעם, און אי־טגער
̂לדמיזן, און ז״עקעל  סט. טע71 װעסט 27 װ

 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

לדעמײן, און עטינזאן  סט. טע17 איסט 19 ̂ג
 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
̂לפערן  סט. םע20 װעסט 30 בר#ס״ ה

סם. «ע20 איסט 35 ׳לײב*װים*ן
סט. ם<2(̂ װעסט 11 סםיטח, ב. א.

 סם. טע20 װעסם 32 סטײגבערג, און װאולןי
̂רם, און בראס. װינער  עװעגױ טע0 450 ריזגח

עװענױ. טע0 4ס<־. סאטלער,

דיסטריקט. פײז׳ס ט. אײדדטעגט ביזנעס
*

סט. טע22 װעסט 50 גראסמאן, ב.
̂נדבערג, און םיגעל  סט. טע22 װעסט 58 ס

 סט. שע22 װעסט 150 ד*:#װ, און ^מירער
 סט. םע22 װעםט 138 ל*יקין,

̂גיג סט. טע22 װעסט 40 איבײט, און ה

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
̂עלםי  סמ. םע25 װעסט 30 ק#., קלאוק ספע

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*., קלי

 סם. טע9 איסש 45 ר&*•,
 עװענױ. טע4 65 לעסטער,

ער1ו  סם. טע14 װעסם 59 בלוםענטחאל, און ̂י
, סט. טע9 איסט 55 טויסטש»ן,

 סט. לאפןזיעט 309 קלאדק ל#**יעם
̂ער 17 םילהויזער, און גער*»ג$װיץ  סם. בלי

̂ו ̂םבר ̂וענױ. פע4 65 ק#. קלאוק ד  ע
 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
mn. .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.
ן 62 בראס., ^ן ז װי  .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,
אן02 ׳קורדז«אגםקי מ i סט. ^?לינ

 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 ip j  jq  t j l j 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
טי 113 פיטער, ח. װערםי  פלײס. ױגי

 םט. װאוסטער 197 לעסגיק, און גרינבאום
װין  סט. בליקער 135 גינזבורג, און לע

 סם. קאנעל 320 םאמאגורסקי,
ײן ם. «ט ױי:  סט. טע23 װעסט 10 ׳ו

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
ױ. מוירטל 990 עווענ

 בראדװיי. 809 א״דעאל, דהי
ױ 3901 םינקעל*טיין,  עװעגױ. ױטרעכט נ

 פאלם 3810 הויז, קלאוק חאםילםאן םאי־ם
 עװעגױ. האמילטאן

ן ץזי  # סט. םע39 1303 ׳מ. ק
 סט. גרענד 303 ׳בערנ«טײן
ן או ט א ד  עײעניו. םענהעטעז 113 גאלענפמקי, י
עװענױ. םעגהעםען 109 חערריס,

O F ^T H B I OWNER. 
SHIP, Management, Circulation, etc., 
leonired by the Act of Congress of 
August 24, 1912, of Gerechtigkeit, pub- 
lished weekly a t 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 tha t he 
is the Business Manager of the 
Gerechtigkeit and tha t the following is, 
to the best of his knowledge and 
belief, a true statem ent 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 W orkers’ 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 W orkers’ 
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 tha t any other per- 
so n ,' 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
 מעפד גיוע פון אדרעםען אאע אויך װי אדרעםעז די אין ענדערונגעז אאע

ספעציעאע די י1אוי רעמןורד־דעפארםסענם צום װערען צוגעשיקט זאאען בערס
!: א״ו. צו צוגע׳טײןט רען1וױ װעאכע סאיפס,
י \ י

״ן #ננעבען אבער איהר סחם אח־עם מעכיבער׳ס א עכרערענדינ  געווע־ ז
 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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ר סי ר װיאעז, .  םי

 י גערעכט ױין םוזעז
 ; וחר *ו די, *ו אםיצו

ו נצוסט עם םען י  אוס ז
 .« ־ אונגעחמם״• זײן *ו

: .wsytn װאורראו

ימיאן װאירסער־ם גארםענס לױיעס אינםערנעשאנאל דער פון ארנאן אפיציעלער

 םאכער, ווײסט צײדיעם םײםטע די
 נע־ םאנטאנ אעזוטעןי ביז זײנען וועצכע

ײז ׳®ייז וועאעז פםרײקער, ווען ם י  מװי
s די איז פאעצער זײערמ אויוי צוריה v~ 
ײ װאו פער, ײ ווען מארבײט. ה«ונען ז  ז

צייצען. דיעזע צײענען װעצען
ײ װא־ עצף נאנצע געשעטפםט האנען ז

די כען•  איז אינרוסטריע ווײםט צײדיעם ׳
 \.irof\m דעםאראציזירט שםארס דערםון

ױ הצאר, צײנט יואוט ז»ד, א  ׳פםארק ו
 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
ײ װי ארדנונ^ עם־איבערמצאזען. חאבצן ז

j* פאסירען, הען עם ’k'V שע- םאגמ 
 אנ־ ארביים סײן נצײך זײן ניט זאצ םער

 סטרײ- צוריימ«הרענדע די םאר נענרײט
W דעד װײל ־יאר״ B ih it f  b 'jb fe n o ip

 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
ײ ורען הצ̂ו זןהר טאן וועצעז פער  װע־ ז
 ערנערניש םון טםן פײן וױיזעז ניט צען

ײ דעם. ענטוי׳פומ,איבער אדער  דאר־ ז
 אנ־ האט עס »ז< םאחצםעהן, ראך םען

enjn איז געימלם נים ײן.  ש/ר םיעצע ז
ײ זאאען נעתצד, *ביםעצע נאר פעי.  ז
 אניםע־ םאנוםעסטשורער דעם נעבען נאר
 װאס־איז אצעם, צוצונרייטען צײט צע

 אנםאנ־ זץל וועט ארכײט די און נויטינ,
 וחד איינמםיוןרם ץתם ניד גאר און נע;,
־ ארתונג. נעוועחנצימ די רען

 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
זיך, *עצט נוט, . דא. זײנט .־איהר

 איז ארבײט קײן אבער װיצם, איהר אויב
.“ניטא חןרװײצ
i מיט עם זאגט באם חנר n אײ^י 

 תענען ער וועט סאמער אבזיכט, צ;נער
נע־ חןם אדונטערקצאפען אוםן אזא אויף

 אן איז װעצכעז פון םונסט יעדער םענט,
 ארנײ- די פאר ויעג אונצװײםעצהאפםער

ײ נײן, טער•  די נעצאזעז װאצטען ו
 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
ײ אז באװײו, ׳!)םאריןסטער דער איז  ווא- ז
 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

ײ כאטש באטעס,  אונטערגעשרי- האבען ז
 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
ײ פענען .םעם  דער צו צוריקנעהטען ניט ז

ײ ביז ארבײט,  צײם ױגיאן ווערען װעצען ז
אין סומען און  װאירקיננ־ « סיט ש»פ ׳

 tv ײז,1 קען — ױניאן דער טו| קארד
 נעמיין אזוי i״t ואצץן באםעם מאנכע

6V n כיט א^ f R f  V ' i M  M
n ױיז״ הען  tv געפינען יאלעז ארבײטער 
א  עצ־1« אונטער םפעב. v רארט ארער ו
o אוםשטענדעז בע v .t'v נאטירציף. צאנץ 
tv םטרייהער צוריסנעטעהרטע די l»>vt 

 ענםוישט. שםארס און אויםנערענט װערע)
ױ • אבער,  דאד װאצט ױך, אונזידאנט ו
 מאכע̂ן 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 ײ נאר םפעגס. םון,די זועחנן װיצען ז

װײםס לײונס נרױסען דעס פון נאכװעהענישעו

t ירט חןם pv אױך y r ’WD’n v ויי 
 ארנײו די זאאזן י נהמת. קצײגציכע

ײ גענען ניט םינ׳ן קײן סיט  םימצען צו ו
tv ערנעדם דאס t.  ארבײ די זאצמן ״

a מאכצן םער r t ,פיהצעז •t tv 
 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 
ײ ײעצכען סון מום, דעם אט  ttv* האבען ז

נעציטען. םיעצ
יוןמען עצוי די םון קאםיף ררצ ?אצ *

 אוג»נטר אונפארטײדציפע די טראגען
 מייצע. קורצער א םאר נעהמציכסײםען

 נצ> װאצט עם tv געדעגקען, די אצען1
 מאנופעי חנר ווען זײ, םאר עתער

ײ װאצט חןר  ברין v פיט באנענענט ז
 ריי יםע1 »־<»r>v םיט <װז שםייכעצ

 םי( v געייעז עס װאצס דאן צעןי.
 ארגי די און !יענער חגר איו ער

 פאיום, דער נעשצאנענע. די ויינען
 קציינציבע׳ו די *ט נעברויכט Dtp חנר

 טטדײ- צוריהנעסומענע ז״ נעגען טאדען
J ,ײ םאר דארוי קער? p 't נעסטער דער 

װ״ו׳ א tv זייער tv נ 't נרזי^ »זױ איז 
 . מאנופעיך די םון דורכםאצ דער ר*ט און

ײ טוט טשורערם w װעח, 'ttv ז  ,,t- tv* ■_־ v 
ד איז פארמסקיחןן כים אפיצו ויף נען  י מ
שייעל. גיטעחמ צום סינע yo*t א כען

 םטרײטעול די האבען מאנטאנ צעצטען
 ,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
 און באארד חשאינט פונ׳ם םארטרעטע־
 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

 זין דארפעז פאנפערענץ די^ער בײ
 צװײ םארהאנרצוננעז אמת׳ע די אנהויבעו

 טלאוידבןוםעס. די איז ■ ױניאן דער שןן
 די tv נערערט, װערט שרײמן מאנכע איז

 בײ ארויםסוםען וומצען מאגופעהטשורערס
 ־V»V שטורמישער א מיט !יצוננ דיעזעד

 ױניאך וױכטינע »צע כםעט צו יציאן1
T^w און םאדערוגגעז, w li'tn ױי ,וחגצען 

^ tv ען1ארויםװײ  פרא־ אין-־דער אפאזיצי
 סצאוה־ די װאס װאכעךארב״ט פון נע

 איצט דער אנשטאם םארצאנמן מאכער
 שטײדאר־ pfc: םיסטעם ע^םםירענדער

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 
מן  טאנ וואם)«רשימען חןפארמם די וייי

ם9•.ויאו אין טעגציןי מר• *נ  ביױ v - י
אינ־ די לפאר ארויסמנצנמ נעם־צײםתג

איגדוםטריע. גארםענט
ערשיי־ צײטונג חגרמאנטער דער אין

 ניט־נעשטוײ א םיז סעשױת צעצטענם נען
 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
 איבערגענעבען ווערען “ײער .װאומענם

 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
 ױניאן די אבער טומעצ. איצוםאמן

 נים *vt עט װאם אויף נרײט ויןי םאכט
פאטירען.

אננ אין ה ענ ך א ױ ט צ  אצעם דעם מי
ט װעט י  פצןווס־ די דערםאנ#ן צו שאדעז נ

ף ציענט׳ עם דאם םאכער," v אוי  ” t היי־
 גוטשטע■ -זיערען צו איצט םציכט ציגע
םון רייהען די אין .ױניאן. רער אין הענד
 גרײטער אין ױניאן קצאוקמאכער דער

 קיין נעםינען ניט איצט זיך •טארןן יארה
 ראר־ אצע םיםנצידער. צוריקנעשטאנענע

P און דױם זייעחג אײנצאהצען פען 't 
 Ojnt Dtp װאם רעם «חמ נוםשמעהענר.

tײי קום*ן, צוניץ נום ״ v ן1 זאצ זאף  י
 אינ־ די אין אייד דאס t'K םאכען, נים

מ ס׳ חג  אחגו־ W« מיטנציעד, יעחןן טון מ
tv  p n? זאצ צײט דער בײ r*  yo vp .n

א m« ייגו S jpי ־** י** ״* ^ ^ ״*

jv דער ענ עצטינ ױו בע ט אי ע ט רי א אי  דעם מ
ט. מענ רי v . אנ

ט t'K 't ני tv נעווען פאצ דער אבער 
ט כע מי אנ ט, מ ע ט א  צו געהערען װאם נ
ם׳ן. דער ען דארט אס ײנ  םארגעקוםען ו

ש, ױי סקאגדאצען, גרויםע ט ײ ט ע ס ר ע  די
מען זאצען םארשטעהער םי ש v צו tv  tv 

א «ועצ דער ttv םפצח, צ  דאם ,1אי ױ
רערם םיעצע שו ף1 האבען סאמפעסט ס־ י  ענ

ט אנ טצוהײםעז ז שצום דעם נו  -y״r פון בא
ע ttv םארשטעחער חג ר ע ײ ײ שעפער ז  ױ
ען ם מ ח א ך ד א ײס. אין נ םטר

ט ײ טי אז1י י די _ IV םיהרט ו  דעם ני
מ .נאף ttv םריהער, װי םטרייה  םעהר מי

ײט. «t״t עם שםארק t ר t אוי p ע נ ײני  א
ט ענ ד ענ עפ ד אך האבען װאם שעפער, אינ  נ

ם ט נעםעטעצט ני אן, דער םי  (tv ױני
ט11 םאצגצין־ ר אך ע ר נ ארט אוי  געל ד

העםפםט.
ם, אצעם דאם ײנ ש tv מ  דער באט
ק ר״ ט עס דער פון ם ײדי ם צ ס ״ ס װ ר ע ק  מ״

אן ט' שוין t'K מגי ג די ענ ע «”1ג ר 1נ ע  אנ
אך ע v דא נ ש ײטער׳ ביםעצ הינ o ארב v n 

ען ײנ ר ו א jw 1אי נ  w d v p ר מעצבע  ם
ן דער פון זען ן י ט ױנ צ טי ש ר ע ט  tjrtytt אונ

ט קרעפטען. אצע םי
ט דאם און ע טו ק א אן. די ט *t י ױגי

 אצע דאפעצט צאהצעז צו באשצאםען האט
הער איבערגענציבענע' ־ םטריי ע װ ע׳ עי י י  ז

בע ם, כענטצי ט עפי ײק־בענ ם 'ttv טטר א  ד
ם זאצען םטרײקער. די ײן ני ע^ין אב - ה אי  ט

נ ױם שטערםען ו ד ט א צ ג ײ « ר. א פ ד »  ‘לי1 ר
t״t» j לן ב ל ב ע טפ די ג צ ע ^ אין צ פ ט א ס
י .. ■ י ם כ א אצ ד ט י חד פי צ םנ t«אוי tn tn t 

ט ^ נרעםמען דעם טי אצ  אר־ די ttrtto ערפ
ר5 ע ט  שע־ נעטעטעצטע םריחער די «ין »

ד ע ר • א ט אגגעחן װײםער נ ם םי  -ntpr חנ
ן יצען ם. צעחן־פראצעגטיגעז דעם «  טעפ
ף/ tynpofenvo <ײ * ם tv ו ר t» ע ע ײ  ו

»זוי העכםטע ם. כ צי " האנרצען. צז ם * 
אד ט ד ט םי ענ ט ר ג אנ צ אי י פ ד

d ip ,י טײ אי י א י e מ  nfltwa
איבער שצטפפער ןיענרײכע tnttna די צ\

עד־. די pv שאו אין אויפפיהרונג וײער
,*tv ־,  אבער, דענקען מיר טענ. פאר .שטע

 םםריי־ זיענרײכע די םאר נויטינ איו עם
 •jm אביםעצע פארםראכטען צו ויף קער
B דיער זײז עם װאס חגם, גען 'tv- 

•' טיר ttv שפעמער. םאר פיחרוננ ״יי י

ע י נ כ ײ צ ר א מ ־ ט ל א ה נ ײ א
י _ _־ - a -.׳ ׳.:■«! %

.. .“״נערעןםיגק״ם 13 נוםעל

מ.:.|
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rnrnr© נרױסער נײעד, דנה קוםס 
ניסייצ׳יר, *טונדמן. 44 די טון טנזױגס
^נ־ אדגײםיז ג*מ אדבײםעד ךי ;ן

 עוחגר באשטיטמ*, די וױ םעום, אײן
 דער םון פארקיחװמ ווויסגעקע^ןיסטע

 פמנוזר גיט tm עס אבער י וורנײםס־*ײמ.
n םארגינפטיג, *ון חןכט װי  m שםונ־ 

 זאצען ארבייםען, וועצען זײ וואס מן,
M *it * אזױ טאן ט י י ב ר * ר ע 

 שימסעס קיינע און םקעבס קיעע וױ גום
w מאגםר• דער אין m וועילינן און ניט 

 םא• וױיסם ל״דחוס אונזאדע םאז. ניט «
ר  וײ »ו געוױם^ דאך פארשטעהען מ
נ  סאנקוחגנץ די םאר וזאבמן מורא ן1מ
 די וױ יאננ, אזױ נאר קאנטרי דער םון

 װאס ארבײט״ ועלבע די מאכם ^טאנטרי
 זײ וועלען ביציגער. םיעצ םאד א*ן י1#|

 גע־ און גוט ארכײט זײער םאכען אבער
 װײםנדםא־ אונגעילערענטע די וחנט טריי,
 קענען אאנג ניט מאנטרי דער איז כערין

ךײ םיט קאנקוריחנן
ר איז דאס  וױ מיםעא אימצמער מ

 נװ אין ארבײט די *וריה ברענגען *ו
 נעװיםענהאםטע ניטע, איז דאט יארלן.

 וחנגעז םראגע די נים איז דא ארבייט.
 מאנוסמקטמױ דעם םון איגםעחנסען די ״

 װעניג גאנץ אונז ארם איהם םאר ןער.
 אינטערעםעז די אדם ויך חאנדעאם דא ״ :

 בע־ װאס און זעילבסט. ארביימער די םון
 דאם ארביים, די מאכען וועאען זײ סעד

 גײ אין גאד אז זייז, זײ סענעז זיכערער
 םרי־ האבען וואם שעפער, די וועאעז םנז -

 מעוזו נאף און סטדימן, דעם פאר הער,
 םוץ אחיסגעםוםט םטרײק, פיז *ייט אין
. ארײנםוםען צדריק באיצד יאמן, גמ

 גאר כחגגגען געקענט 'וואצטען. מיר . ^
, טיעאע ן ל ט ן ג א  װעאמני^םעןגע• מ
 n בא«-יטעז אוגבאשםרייטבאר מנגט

v אמרי ע«ח, אונמר םמ o 
וױ̂י נויבדג, גיט איז עס אז זימר״ זײנען

 די באסאנם גוט אווי זײנען ־םאקםען די
אונז. וױ אדבײםאר״

 וואא־ מיר װאס אויף צוױימע, דאס
yo| אויטםעדסזאססײט די זױחען געוואאט 
 ןווריה מוין זײנען װאס ארביײתד, די ®ח
pit זיף זאאען ױי אז איז מעיער, זײערע 

 חנכט, ז^אד םיטכרױכען צו םון חיס*ן
urnצו ניט רעכט שווער־געוואוגענעס ־־ 

 װען באס, דעם ®זן וועחק נעסעלןט ^ענעז
ס•״•  דאר־ *ז אהנע איחם, דף סארגאוסט ע

 .1איםיצע םאר םאחמטפעחנן זיף סעז
 וױכ״ זעהר א איז רצכט טוװאזגזונע דאס

אר־ די ®ון מאגכע וױ סעהר םי*< טינזנ,
|f דאס כדי אבער עס, באנרײפ^ גייטער 

 מעוזר אין מקחר ארץ זז<רעז זאל ועכם
 םײס־ די אין «ז מיםינ, איז מאמםטינם,

pa דער זאצ דיםטמארדזמעס סון מאע
 נמבען םוזעז םמןרםאן »ונ»ארטײאישער

 אר״ mrt ניט ,און באם דעם אוננערעכט
 די אז ותרטער, אנדערע אץ בײטער.

 אוער ייף־ »ײי ׳»#■ 1א' זאלען ארבײטער
 גוט אווי טאן ארנייט זייער און כױהחס,

 באס דער «ז פליכט־נעםרײ, אזױ און
 רעכטםערטמעז סענען גיט הייגמאא זיך

טייס• די אין אז און קאײנינהײםעז, דורף
pa סעאע pc זאא דיםט׳צוארדז^עס op 
 *חנר רעם ה*ט באם דער אז קאאר, זײן

 גוטע *ו זײנעז זײ ווײא נעסעסט,
♦וגיאז־סוער.

 די iv ivcniv מיר וױאען צואזסום או)
 מזא• הערצאיכען « סטריײמר ?יעגרייכע

 נים איז נאד «ז אמת, איז עם טוב.
 ארבײטער דער װאס 'V נעוואונין, אצעס

 אזױ אז וױיםען, סיר באדעכסינם. יאיז
 זיין נים וועט ארנײםער דער װי אאגג
 ארנײט, איינעבער זײן pc באאענ^ס דנד

a  tpp* •און ױסריעח^ באמת זײז נים 
 זײם, אנחס־ער דער pc *גמר, נאיקאיך.

ײמן  נעוואױ אי«ס חןד א׳ ױנער, סיר ז
 אה ׳)!■רײז נתיםער א אח ויעג געמר

 םאד pc ריכםונן, געזױנטםער דער אט
 םא־ װייסם אײדיאס די םעגעז דערװײא

t o, װpאנpי op אי־ זייאר זײן גיט זאא 
m,% וײן unP’tBip ^זײ װאם ,דערםיג 

f r נאװאינען. pw חאבעז
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ש אלם הײלען, םעיאר עי עז סס־אסנ
רעטער• . .־
או די  נעמאכט הײאאן טעיאר האט וו

 גים וױא ער ויף. םין ריידעז «ואם דעם
 א פאכען צו װי ווענינער, ניסי און סעתר

n» די«עטס’יוע'1א<בא דעד «ו םווי w p 
 גאנז זיר םיט םארטאײאט װאם גאנחג

 פע־ גאאשעוויסעס וױ אזוי און יארק. נױ
 אמזױ־יהאנער, אםת׳? <זײ\ זיין גים נען

 זײ װײא םיינוננ^ הייאען׳ס מעיאר אוים
jpi” t מ׳שונע׳נע אזא סאר קאוג צו 

 אוטיעטירצוננ די װי אזוי ;אאיקורםות
 גע־ םים רענירװנ אטעריקאגער דער שון

 םאו־ די סון נמרעדינט גאר װערמ װאאד
 ,“״םאראײנערס אונראנקבאוע ׳טאאטענע

ײנען^ט םיר ױעםען צו  אזױ נעייעז ז
 דאנ־ זײ װאס םאר pc גאםםסרײנדאיד,

 אח דארום שעהן, אזױ B* אונז עם קען
 באארד רי אז דער*ו, מיםעא בעםטער דער
 תזעץ, א אננעהםע! זאא אלדערפען *װ

 “vk סארבאםעז זײן זאא עס וועלכען אוים
 סארדיננען.זיץ צו האא־קי«ער א נענד
 מען וועאכע אויזי מיםימען, םאר האא

 ענג־ אױםער מ»ראך אנאנדער אין דעדט
 P& םאראנשטאאם ווערט װעלכע און אײט,

נינדבידנע^.
 האם הייאען טעיאר אז קאאר, איז עם

 אײנסאא מים דעם אז געװעז סתקנא זיף
 סעאטעל pc מעיןאר ■**ואעד־געיוארענעם

 נערעטעם אױך זזאם װעאמר הענםאן, אא
ip יח.שמאדם1 n  W M Pttfip.qn pc- 

 ב*א- די גענען אויםטרעטען זײךםעםםעז
 האם סארםער־םןיאר אזא אז ׳שעוױהעם.

 אײנ• מים *ז אױססיהחח, געסענט עם
 םענאיכ־ א איהם סאר נעווארען איז פאא
 ירעזי־ םאר• קאנרידאם א זיין *ו קײט

 הייאען מעיאר עם זאא וואדום טו דענם.
? קןנען ניט

 נריעוי א אננע׳שריבען האט ער און
 אארער־ אײ באאדד םון ■רעזידעגט צום

 סיט סוא איז יאדק נױ װי אזוי אז ס*ז,
ד אייז אין האאם םען איז קראםאאע, ח  ו

 רעגיערומ אונזער pc עטירצוננ די דינען
 אז םיםז, א א״ו דאס וואס געװאאד, מים
 pc וױאדע םיט טאן צו דא האט מען

 ניט, נאויבט ער װי אזוי און מ׳צונענע,
tv און • רזון פרייער סון חזכט דאס 

 מווא• נעטײנט איז סאחאטאוננ סרײער
 ארונגמו־ וױאען װאם אזעאכע, סאר רען

י רײםען  אידעא טםרײ*ס, אין םטארס י
 אא־ אװ באארד רי אז )«ר סאראאננט כן

 אוים נעזעץ, » אגנעחמז זאא דערםעז
 נים זאאעז םיםיננצן אזעאכע אאע װעאכעז

 נמ איז װעדעז 1א«געחאאןמ מעהר קצנען
יארס.

 איז דיגםטאנ אעצםעז שוין םאקע און •
ם אױןי ^זן פיז מיטיננ וז תז  -ימםאדט־ א

 דער irwptW ארײנמבראכס םאםעס
 די ותראאזען נים זאא זואם פארמאאנ,

 םרעםרן אױף םיםיננען pc *•האאםתנ
 נעארע־ װערט op װעאבע י1אוי מוראבעז,

פאר׳ניכםתנ. אין סאי־ד דינט
 -זיינען װאך דצר סון צייט דער איז

 ארײננזן״ אאדערסען אװ באארד דער צו
 סייס־ די pc ■ראטעסםעז סיעאן קומצז

 װי ארבײטער־יוניאנט, נרעשטא און טע
 גארםענם איידיעס אמטעדמרצאנאא די

 ז, א. אסאאאגםייסמד ױניאן, ײאיחמרס
ס האט קהאזז n זמיאו וו. ה מי  ■רא• א נ

 נע־ ניט דאך האם דאס אבער טעםט,
 סארנע־ סאר׳צאאנ דעם דערװײא ׳צםצרט
 דער־ סוןי דעד ױאס מעחק. *ו כראכט

ם סון מ  באמסיפמ נים נאר את זײן י
 נים אאדערמען אװ באארד די מעם אפשר

 הײאען׳ מעיאר pc באפעהא דעם פאאגען
 נןאאאנעווע־ דעם *וריקוױיז«פ epn און
 אותאכען •אאיטײשן נעװיםע צואיעכ םען

pc ,nm ר — גים, אטשר מ  את dp א
 pc ראמת די און סרייחײס די א« מאאר,

 pc ענגאײצ p’P נים ריידען ווצאכע די/
ר, קיין ניט אויו jp«״: תן  pc זימעז ני

 אױגען די אין באדייסונג א.גאנ׳דסכאמר
PDOWP3 ראמאתראםימע אווזקדע םיז

f אויב און op ב«ר זײ זיר וועט Dppp אנ־ 
 זײ װעאען ווענ, pc עםעאעז נימ רער׳פ
 tic פראםעםטע^ »אע אויױ אכטען װענינ

עז םיר  ארדינענם, «[ תאבצן באאד מנ
 אויםער מ«ראד אירנענדא וועאכער אויט

ק וחןם עננאײס,  םיעאע pc סארבאטען, זי
i irw וועאמ ױניאג<^ םרייד c״rw 

 ®אםמדסאר־ זײעחן pc ביזנעם־םיג^יעען
 וועאמן ׳•■ראןי, אנחןר אן אין זאםאוננען

ען t< *דער ײ *דער אויטאייחע, «ז  ז
הן סוזעז עאטער דער אדיא װעצען r מ c 

עננאיש. אערנען זיף pc נײט־םקוחא

 םאלדמפ־ ׳ אין - געזעלעאפםם־רעפזער
. ױניפארםס. םקע

אודאי, גאד געדענהע( יארהער נױ די
 nw צו 1סיי ניט pie׳ האבען זײ אויב
 ווען סריהער, ציים v םיט װי זכרון׳ צען
«י םאוזםה..איז די  האבען אננענאננען, נ
 טעראריזירט םכדט םאאדאטען נעוויםע דא
 פאגראטירענ־ אזן באפאצענריג יארי^ נױ
 םא־ סת םארזאםצוננעז סארשיעדענע דינ

 טער ראדיסאאע אנדערע און ציאאיםטען
 אראס־ נעוואאם נאר האבען װעאכע ׳פען,

 תוצ«ה ־-ןייער הארצען. סוז ייד ריירען
 דער אפיאו אז װייט, אזוי גענאננען איז

 האט עואם אאגעטײנער סיעא־נעדואדיגער
 זאנאר ניין •דןוטעםטירען, אננעהויבען

 איי־ גצװאאט ניט עם האט הייאע! מעיאר
v נעחסומ םאאדאטען ראם דען, ie די זיך 

או דארזי •אאים n װאס אוישגאכע,  נ
 בושע־ םאאדאםםקע דאם tic אויםםיהחק,

אויסנעהערט. האט װען
 געניאדעמ ויו האט ציים גאייכער צו

 וועא־ אםם׳ן, יראםעהםיװ םאאדאמע[ א
 ראדיקאאערצ tic מקא באשםעהט כע

 נעםאכם dp האם וועאכער pc מענשעז,
 רעראאזען גיט אויסנאבע דיער םאר זיך
 שט׳ר צו בױאגעס םאאדאםםימ וױאדע די

 אנדערן טאז און סארזאסאומען ־ דען
yv>tn .ראםעק־ דאזינע די תזתועים■ 

 אויסגעטראםעז אײנמאא איז אםם׳ן טיװ
pc םיטינג א י1אוי האא קארנעניע pc 
 םחיען די דאט און םאםראדזשעסם, די

צי אין פאיייכערט  כויא- די pc עוץ זיי
 םיעא« נע׳שםערט אויף האנען זײ נעס.

 «שום «יד 1תאגצ װעצכן סאצראטע!,
 דער אין בתים בעאי די צו פארדונניז

 װאס ,נארדס״, אצם סטרייס tie ציים
 םטריײד פאר װארט אנדער אן איז דאס

שצאגערם.
 אפת־יאטריא־ די ײד האבען דיי^ואד

ר זיןי סאצדאםקן טישע «זד דיכטינ נ,  א
 אסם׳ן., ■ראצתקםיװ דער סים חמענם

 pc הערקװאםערם די נאפאצצן איז סצן
 דארס האמ םען און אםם׳ן דאויגער דער

 װאס אצעם, פיץ־פיצצעןי אויוי צובראכעז
« ד*רם אח  דארם איז dp מײצז. נ

 ,tic ■אגראם, רענעצער א םארגעהוט^•
 מר ניט איז יים1 נאנצינ די םעחןװירדינ,

 א אוין* ■אאיםםאז קײן זעחן צו ווען
 איז חשאב ר1ח ורען ערשט י רםואה.

 jpdippj איז ,tPTpitPi געכיאכט נרינדציך
cp־tun tppipitif ■אליםביאז א :n p r 

אן וױים פאציס די און סיעקטאפעא. : 
מז גיז  האס דאס װער נים, טאכ הײנטי

wopi. .נעכאד

ו נעמבען עראא
ic נאך  pc tpsnpi oipppi* 

dpi ויין דעב:^ סון ?צטזד
 עהראיכ־ און עתםםקײם ײאויא־גאגןאגםע

 טנבזד אלײן rotp וואלם אד װאז קיים,
jpc ♦חנר בי in rip n^ זאא מיז .«ז 

 ־ דאבם ווי אזוי *top כאגנאדינזן. איהס
 נע־ ומ זאד, אזא pc נים נאר םראכם

prc, און irfln נעסםרא־ נאר וומרם נאך 
apv םטרײק״ חשענעראא א םים pp} ,ער 
t o ױתי n אס p ip ^ n^ טאן, ניט נאד 
jic װ דעבםpט ». •tPP’t tnpi tpt

 - איז ד?נם צאגיש. mp« וױרסציד
t ניס o ,סאר׳םשפם איז װאם איינצינער 

pnpnpi םאר dpv סארברעכען זעצבען 
{ inpp a און pump!* ■יאחי •ppm. אא־ 

 ־ pc אײחמ 1אאז? און פרײ דזנגם׳מ מן
?ן ט כ מ  םויז«דע, אנרער? אצע די «

p ד» מווען ודאצט eera נים «אח tP«Q 
dpi .נאר אאנד pnpi די piippid א־• 

 חע־ גאסריימ סאראורסײצםנ. ציםישע
tin נאר כיס םוז dto ,צ נאר אאײן«p 

ער. װי ,“״םארבר?כער אזעצכע אנדערע

״פארברעכער.״ גלי?ליכע ז
 אאיןאװ1שי סריינד epn כאקאנט, וױ

t o  pc צייט pe י«אמזמי-1סא צעצםעז 
p'soyp אױזי עסס /אדץגטגעש»T אץ 

D‘ זיין עובר pc pצאגpאנ nurw p t o 
rpipi זײנער ײרןי pnpn v ר מ t אי o 

 • ויי־ איד& םיט צוזאםען אאמ. רזסישער
 חשאהן אױןי געזוארען אנגעתצאנם נען

 די .tpipnpc אנדצרע נאןי און רי?ד
 א אויזי זײ jpipi pntfp די איז װאך

נע־ צוריקנמױנען ױאשיננסאז po װאונין
W a n e  ^ a a a d a  l a w  w ^ ^ h a a a ^ a,װארען tic וױ רוים dp ,הייסם Dim 

pc tPTPii po^tpp קצאגע זעצבע y nip 
jT עהנליכע דצנדערם עטליכע נאך fs 

jpn rv די נאויב. םו נאיסאיר, זאנט, 
גקשטע׳לט ווערזנן זײ וזזנן םענטעז, זעלבזג

a 4 M W  4 M ^ a A A  ^ 4  4 a ^ ^ A  4 4 ^ פרי סאנאסצן פאר א םימ ■רןחועס צום4

tro צאנכער א 'P c n, אצס t o i'P 'bdpp 
 !-pone is סאר וואס .opo אנהעצ סון

 !סאכען עס קזגגזגן םאנאטעז פאר א טייד
ב*צד כאאד, rc אויו, םורםעצט סען

to c o  t o  )w אגאושיפצס pipi ,rinpi
 אזעאכע cp-׳ipms פאר אריםנעטאן האט

r מ*ס ריענסטע, c נאדניט p p cn p is,; 
 אוים׳ן pnpn . ארזיסנעדוארפע! װעם

t פון סיםט o .געשיכםע
pc tc אז  pc ,ipt o  Dnpi dp די 
ippto יבם1סםידפן.ה הוינמ  is  |Pd דױ 

s הינ  pc povr onpr tpo pc מעדזר 
ױן באוױיוט ציכג^ ריכםינער  דער א

t חפייואוד, ד. וויציאם וזאם פאהטו o 
 1« םמיוראטעד־סחנזשודעד ר^עגעראצ

t o .או »ח װ., מ. א  אינתסםדיאא• 37 נ
'opp’r, מן ױאס  נצווא־ םאראורטײאט ייי

ip in >«אן נעםעננניס םפרםינע} צא* 
 tPDftPiss מאנאםפז אײנינע שוין זײנען

 דעם «ן זײג?ז פריזאן, אאװענװארט אין
מד  א*יפאס אזז האורט סט״יטס יונייג
 אונגמר גפמארפן נעצאזען םרײ דערװייצ

 פאר דאאאר טויזעגד jic 10 15 1® נײא
 םאצ s נ*ר opn םריי*א ךי?ר ביז יציעז,

r באטראכם c  p e rn  .pnpn ,1א סצאר 
 אפיצו tpiiDPJ טהאט onpi העכמרעך דער

d pi pc }א. מם?חרציכ? די פח טדייע 
ts װאם עטייאס וי• מ,  ,Dpm זײנען זײ 

 האט tpo וזי ,Dאיsײווo אזעצכע גארגיס
אוים״מאצען. di״opj זײ

G E R E C
Meat Workers Union• Otto* t l  
9# Behlesinger/ Prseident; & Y 
TTreaaurer; E. Ueberaum, Business
YoL L • • • ׳ Friday, A

: N«* York, N. 
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פריזאז? אץ נעהן םחען דעבס װעם
 *IS האט ipd is צעצםע די אין

 חשענע״ א שח ריידען שטאי־ק נעהויעבן
 איבער׳ן ארכ״םער די ®ן סםרײק ,ראצ

 pc tnpi םוזצן זאצ dto םאצ אין צאנד,
 TO ic גאהערם, אויןי מ׳ח האט פריזאן,

r םאצ c געמארצ! אויםנעטםען ®PW I- 
r דאס און ,ecu טיצסאן זידענט c  dp

 באעאדינען. איהם opn רp ts מענציר,
ע אר״עעטישם אנ n י^ז ייד ה  TO 

 *ips ױי /dto ®ז ג?נאםעז אםאצימ
iso ראסעצ׳ ®ן ®I {איהם פאר האבפ 

ipdpdpj .גיס נאקיראיו ^גנאדע״ *P3P1 
o< רPגיכ 1אי םענערהײד, n  tPiP װיאען 

, י ; דעבס. ®ן
*1 opdזיד מימט ןם ױ > תי  epn א
 יס1ל העצםמן. ײענינ נאנץ צעםs ראם
to חשענעראצ א^ירגי ®ז ערקאעתרוננ 

 די tpנדירpםsPPר נים ער jpp פאצמער,
ױטט TO אזא «| נאגנא Pm cp וױ 

dto• אױם־ כאגץ נעזאנם האט ױעצכער 
 ויו פאסען ארנײטער «די ts דריפציו,

שקצא־ ״(1 1צ וױ נ?םער, עסוואס םאר
tPB פאי ׳שפ״ז 1אי IPiSJCP,״ ts  t o s
די v די m גןשיחרם jmph טאחמה . s 

jpopnim 1קא«יטיאי«ע «ן'( TO Dsn. 
IP3PTOCD■ ד1גפאר«״אימ1א t« ג*ח

ערע (is פראפאנאנדא די P אונז in e* 
D1P1KBDSP js a•

Pii| אױפ פאתרט איהר TO על TOS 
v קוםט סאבװעי״ s יאייפגעז » ®יס 

 א ®ן •יאפאנאנדא־ארטיתצע! סאככע
r װפאכפר שאנט^ מרײכער נעװיטען c 

 TO t® DTO'tpli TO אורחא אנב
 גאוױיזט «ר וחנאנפ אין .אינסערבאףו׳,

 יארפפ^אײנ־ נױ די is וםומתים, כ^תװז
 ואצ jpo is נעטע^ ווך ואופפן װ^ינער
t חעכער?( o אונזנרע אצע ®יוי פרײז 

 ת1בדא ovtm נים ן'1זדאו וײ ®ינ קארפ,
s ®| ארטםעגט אײן ײפרען. i s רםי־# 

r c יערען 1צ טשיתאװפ. זעהר ms*
 ®יא םאושיר

פאהרם װאס
 יע.«אד.1י}אם«א

pp m 'rivD sa פ 
inpp » אצץ
pc װי א»י

t א״ o s •סאבװעי
ipo£ די צז צענט

 inpo ױאס ׳ו
v ie די Disp׳

 tic ®געאוגננג
דא איםער וײנפן

pipm םיציאו פאר א scpusבא־ ומאכע ״ 
tP«u נועיע ®ט ײר® d isp, צאה־ ®ן 

^יןי מ 1«נ1א׳ נײ)?א, s זױ liipo ג«ם אי
to 1 1צ נארMDTO r c  ASP TO, ■צו 

^ ציעב צי םנ מנע ע חיי ײזי t ®ו א o רייז* 
 י1®י כאםש [pipit otopiip) pnso s ®ז

 epn ,dipouic טײערער א י .djpo צװײ
tp אפעציערט isu  dip ppmo ,פארשםאנר 

I'® IP«pn DP IPVJPDTOtS DStl ts* 
 נ?או םעהר ®ן inpo אצץ t&aneo די

%יי ■ פאראיחע
ts•® שיינם  ,ipas f פאםסאניע יד 

TO-------------- ---------

vmp&rrm איז jVm םמיםמור
ty ביל, א געוואחח n דער ערלױמן &ול 

«ו םױדוזיס
ט זןו^ קאר־פער זײ אז  fw װעחק. מרײו

 pv$ jort* מרכמחן ןאצ ביל חנד כדי
 *«n דער פון םען ה^ס טיפעאעניע, me א

ע׳ דמד םון מגי ס  ^אגוד־ iroppuM ק^
םי־ האיובצן גאנצען א טהאספס^ון. מאר
®.TO איפז

pod' dpi װערם ®dp . ^l & M A A A A A A A A  a i A a a A A l A  w  W W d M i S w n e  A A C k W A W ו ב#טש זרכ̂ם ן ח י ס  ןנוױינמל^ קנאמר ן
®ss אםת. וײן םוו כיעשח די אז  P*P* 

ו וואצם םאר  w אינםערגנשנמנצס ניס זי
s טאכען is 3 באשואז־ינזננPo TOTPiPi*

^ ^ ^4 4^ 4 # 4 4 4^1 4 4 # # 4 W u A S  W a a  | 4 A a  A A A  A A A d A W ^ A W  י^ףק, V{סין gtypyio} F^Mtoogp םינאר
ם ער דרען ^  גויםיגא די געהאם נ*ם וו

 ג#ך םהאמיסאז^דערומד^ט באװײזא.
 דעם צוגמזאגס איהם ה*ם מען אז אויך,
T וועם ער ווױב ג^ווערנ^ןר, םון אםט i 

♦ » וױ אויפםיהחע ח ת ח * * ג
 סענאם^ר .אז #ננאהסע^ םקג מען

ײ דער געווען גים איז מהאמפסאן  איעןו
IW 91 טען װעמען גער, W *m  o ipי 

 pit שנמצען ורויסע און סוטאן הימפע
 nm, ־VP דאחי װאר רעגיעדונג• דער
 פו; אייגעגםיכמר אונזארע וױ וױסע^ גוט

 כצא, אאמען דעם פו[ באהנען, אונזערע
כמן. היט9& שםירם, מען אז

ם I®*רגרעסערםחילקוױם׳
a *לץ, םון p i זזנהעזד^ םיר gym 

 נזדמפמם־אםבאסאדאר דצר האגדעלם
 םרז סןװזעכמךדעמדדנ^ חסמזער דער םון
 pm ייץ וחממססענם אז אגנעהםעז, מען

nrr tm ס דתױשערianiyc^ p 
ן מזואדען. עסרמיפארלו ^םאדק  °9די מ
שן די װענעץ נעזאגט ̂זעדױקעס״ רוסי בןףל

A M ^ ^ 4 W ®  4 A ^ ^ ^ M 4 A 4 A  4 4 H 4 4  4 W h  4 ^ 4 , ^  4  4  זײ האסען אנדערע אלע פזץ סעהר אז4

אמ־ יעדע ךד ®ק פאדטריבען ♦n האכעז
4 4 4 4 * ^4 4 — 4 4 4 4 1■ ^4^a  4 A A ^ ^ ^ a k W  f e A 4 4 A A i 4 4 A I A k 4  טוגצע די ד^ס ארץ קראסמ, סעליכענטע

אננעפמזרם וחורם זוירסשאסם רוסי׳פע
4 ■ 4 4 A 4 4 A ^ a  4 ^ 4 4 ^  4 M 4 4 4 4  ■ 4 4 4  4 4 ^ .  4  4  4 a 4 i 4 4 M  }jfjyp 0911 ארביממנר, און סויערים םון

a״ איב^רלײענע. װןורט א אםיאו ניט r t 
מ. א טנוױס וײן מח y רr« לינ r* ip- 

 ־־yeit אין דא ח^חנזענםאנט װיסטי^ער
 *ip האט מארטעגע נראזשדאנין ריקא,
ip״i ציע?  t o  •tPOBPDPi pi װיא 

tP3s רא s, ארומגעריגנעצט epn T i 
 כיענשוע. אינטעצינענםע גאנץ מים
 אימשע־ חסישער דער צםשא, זיינצן, אזױ
r װעאכער צאם^נאסאױ, ניער c גאך 

ipto נאצשעזױק, דשר׳ער נאנץ קיין גיט. 
 העא־ סםאטיםטיקער, אצס אייויה, יצזות
TO נעשעפטס־םיהרער, דער אצט ®t צו־ 

ip•® צונעצוינע! גאך ויי האבע( צעצם ti 
 אאס קיצקווי® םאריס <»יצ־כאקאנםזמ1

dpi ,װעאכער צאיער opn רא־ דארפען 
jpnpo •®היב־ * גאר יק?ם1באצש?ו די פ 

 תם־ ip נעהערם װאס נעצד,. ®מע שע
צאנר.

r c  tpvnp pc וױ תרפון םעשה די 
^ :s s

cpnpDC pc s, — האם תסאאנד i 
oipn 'its ,150® — באהוישםעט t o 

n םיייאז  .*®TO ס T צאכג ני O ײ  י|
ip i omposTOinpi po® t o  *sn
IPTOjTO I® TOM0S3BS 1P3P11WP1־

*C 4 4 4 4  4 ^ 4 4 4 4 4  ^ 4  ■ A L ^ 4 M ^ ^ 4 4 ^ 4  A  A A ^ a A A aקױנ כאסש באססעטױעװ, עגיזגרוגג
jdto ipssip s  TO ־ די װײא אי מ ת  קי

מ ת פ ד im»? רנ rl*  TO® pw  s r  t 
r ® » s r s o n n ttipnt o  •pw*

riw  dpi a s  I® pd מן מ  twpoico חי
t אוים 4® o נײיטננ ®sr t a n  t״pw 

p איצםינע די אמכאסאדאר, n o n רזמיע־ 
ipas jt ii וױ ®וי iS  T O ts  >"i 

t o ט  ־'־tom pc טאסגעבפנד מהר ני
pe® n  t® ®p נעצד ®n  s  r 4«<דוי

bp ts וsא t i ם ts ® צױג« גי  pnsa 
IP*> TO  t o Hp ip l ir e  u u a n e ris 

op דארזם ip  jtnTOfn •TO tPi'wpiw 
t« זאא o  iv tPonpi t

 pc היאיצױמ ;®®יס איו ד?רזױיא
isp TO'® ציעב1צ tiosi®  p 't .ר  מזונ

ip חןבפנס TO IPoip w *TO ipds 
t® P is ' w ייד ;jponp צו םינסיג t o 

s דאס ®יב ארבי׳נ^ tא ®on ?4נעצינג 
jpp דאס ecu שױן pn גער־ סארם א^ 

pinm iprom piiso t o  pe mipp ן® 
t o זײם pc קאורםם די ®t רפאר־ די 

- .tPeccor p o i'i® '
4 די אױס rti» "P' האבען ו^א .ppi 
 םאװעמע־אמבאסאדאד.גמפונען■ מסישער

 נרוי־ pip®» ®ן ®יממ די pit jn פי?א
pd .גיונומדאייס dp •ז הײסט  TO י

חנן, פיזצע  ירא־ נאכיו cprr pc במסי
ד נױנענםע,  פאבריקאנםען pun® ®יר ו

ipnsi rau® ם*ם «סויי  imsvgi on־ 
r גדארםןנס Jvsh .U'lficvj םזז c םא־

s  pp ײ ®t* 4ב*צזײו  i s  TO ׳sבאל״ ־
t ^ M S g |  A A T O W H S e W  4  ^ 4 A >  A ^ 4 A  A W O a M M fזרדױי סיס u iy im ליןן דןך סי

translation 
at

Ayr. U, Mil, as regnlred by 
of Congress approved Oct €tb» 1017, 
known as the 
Enemy Act**

ך - * ״ נ פיו ײ א  ענגלאנד. אין אן,
®i צו p':p pc enpr®  n וזעצען 
yoyjJM{ פרן דעסידפאן זײ mrj מנגקמוער 

irm# ארבײםס וחתעז רעגירזנג o r 
דווו f נאזױאנאליזאזויע ארן פני c גןוי־ די 

אן; לען ײכתי באן איחעז די או םיג  י^ב
pn m דעם אגבעסען וועלעז /cnifs דאר 

מ ח  ־9& זײערן אריא ענספזזר איז רןני
ד כמ^ קען דעדחנמןן,  ודײ נים lyoym מ

ײמר n פח רעהןודפםעפ די סעז.  אדב
ם אליין קעכזח סלן, ני שלי  סוזאן זיי מ
ysonc{ עס פמסבמדס, די pm תילןור, אבער 

9 ogm m ד זיױן יאנע די דועדס סאב מ  ז
m 9 ,װ^ס קאטפליץירם סאחר יצאנד o 

מן ױ ס1או־ מו מ־ די ̂*.yperm, נײע י ח  ד
מוע־ז. םיליסער דאר tm אימױ םע

נעמעל־ םריהער מױן האכען סיד
 פדן רעגירדנג קאאליציאנס די אז דעם^

רחא, לל$ױד שןו אחזד.באשפרע־ טראץ ח
4 4 a 4 4 4 M w a a  A 4 a  ^ a 4 ^ ^ a  • A 4 4׳ 4 4 s w a a  װעם די אז עלזדדמאז, ps d^t |m כונג

jp ןפשפ&ען g iT O W אױםמ־ האט 
ורענעז omnrm rvm נייעם א אתױים

4^4 4 4 4 4^ ^ ^4 4 M M A M A ppcmnpojip. רןר מזעץ דיזעז ילױס® 
מן חנגיררנג די וועם יעצס םײ אק צווינ

4 A i A S A A A A  A A l a ^ M a  a ^ ^ i A  a  4  •  ■  ^ ^ ^ ^ ^ 4  ■ # ^ A a> ytynyov םױזענד הונחנרט. נײן דיענסמ 
מ  ארי די פון םארטםעהער n לײנג יונ

im בײס^ר .or:*r מן ®ארצאמענם געו
A A a a a a w a a M a a a 4 ® a a a » i 4 *  4 4 4 ■  a a a a( ■ jspp' it®“ Pipi d p i in n אױסער

dpi פארצאטענם is  ,dipTOp " t UTDsn

p כי» אבער 'p ^  דיו?צב? ײנציכ^1נ
 א צו ויף tpo®״ װ?אכ? דיפאאםאט?!,

TOsn ,dpupsTO  dpi fPIPl csosp
 כאצשזװיום • ®מפיהומז נעהאאמק פיעא

 ױפאמן ,hvippTOsd די אתנארז. ®ן
•ויערים, פון סאהרסמצגס באמסעחם

A A s f L t e  4 4 4  4 4 4 4 * 4 4 4 * 4  A A 4 A 4 ־־־ ~־ » 4 4 4 4 U U 4 M tP3*inn® oipn ,אז ®הלעז iprip ױי 
dp איז ipiipi מן  pc .p*l ניט pi* י
®'onp, 1אנpדיו  pױיג* זיינוק ועצכע®! 
t ציר o ײן דנ Dt'ocmpD?® ®ז תי

 אנגענוטזזז האבע; רעאקציע, ניט ®יב
dpi די ®:םערשסיצם ®ן באצשעױיזס 

רעגירתנ. ®איױז«מ
'pop הומעד d} ם האבען  -p< ני

npm האיסימ, ss^ ויי tpssn נעהאא־
4 4 4 4*4^4 4^4^4^4 4 4 4 4 4^ 4 4 4 4 4 4 4^4 4 4 4 4 4 *4 4^ ■ yc| איזד זץי גדײסעז כןולשעוױזם. דעם 

 VP ברדיכען צו דיפינ^םאסעז די מער
 ביקסען מזנהד נאך און הונגזןד סעהד

^גרעוקאצסאוי ם. דזנם י o׳׳ בא^מװיז r 
y אױך ססתםא זיך װזןלאן r e n{ אדנשד 
 ®ןד עם ווע^מן ורעלכא iTPDgrnaw וײיטע
ד וועילען פמדפד }in דערן,  נעפײ ווויך ד

וועלכע סאציאיציססעז, אונגאדישע מן
^4 4* ^ 4*4^ ^4 A * * A 4 4 A 4 4 A  A A 4 A 4 A S A 4 A * * * !  A T O 4 S  oipn אינטערװעגזױע. םאדערען װעלזנן

אזעלכע. געתאט רוסלאנד רןנך
%rm o t וױיטען. הײנטמע םעגליד

ס איצםער •jgp : *'וו2 א אחי
r{9ranpo םיינערס די און y :" i גא״ 

 גאכגעבען רעגירוננ די צוױנגען צו רײם
y in .פ^ודערונג ,i

tm. w i  yory^ געזעץ־ דזןד אבמר 
 iu אגנענוסע} פארלאםענט }m •רא^קס

oy i .{rwii ארגײםער, די אז ד#ײם̂ג 
^ז ויי אזיב ױ ^ישאםמן, ג^ממ דעם י

y*yii{ .מז W סמריי  oy בער^ VM 
n  m jpn ע רז ם װעט מני  געזעיז מ

 םםרײק קײן כדי ^וווס^״םוןדים^ירעז״•
K * מדל^מנז• נים

 ווערם עעצאנד אין yjg? די און
 צעגדער. אגחוחנ *לע »יו וױ oyny אלץ
װאקסט ארבײםסיצאזע פון צאהא דמר

J יעדעז ip• אונצוםרי״ די וואקסמ אויד
־9ד« זײ ארבײטער. די \m»*9 חןנהמט

־ ■M I I W  i i a  t ®  H A A T O  |_ A A  A t a j A  C a A A W  t i lפוך זגרװארםזגס םיע? בען uyi עמריזמ 
 די יאס1 שםיכי?! צאסצ dpi יט1א סענט.

 נעצוינען האנ^ן האנדידאםזמ ®בײטער
 םעם־ 120 האבע} געדארפט ז" האבען
dipd האבעז ןײ t o s אר־ די .59 באויו 

iPU*n pipnp®'® tpDsn ip o "a י1®י 
נםים. פאראאנמנם

ח ת עסטרײך. ®ן אונ
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4® pe ipdצז ד ײי מד  די א

r c די n  worn OP'D ױי  צז
msewo p גיס 'p  pmpi. ,וײ 

t ®ט dp װאס i לימזריסי, ®ז® 
ru m s ם i ני  oPD isnip" האממ ®Die 

o tup® DSI! <iO"P1®DP1P1. די »'
r i i A a A ^ e ^ a A ^ A M a  • . 4 * ^ ^ a  ■ M i l M e S M a  4 ^ 4 | a a ^ ^ ^ a* . | n׳ ^ ^ a a a y u 4is c  t ' tpjcic p c  i r o t 'c  Dtnpn 

Tppprnt pan '®  r » ''t. ױ m ו ro 
 PDSpn חגמאנסםראצי^ א אראכזשירם

osn אננעשיקם s פחד '®TO *i S*
pc ip r .פתמקדײד i

ms t o  osn* נעענטדערט i» צאנפ 
'ukt® ®ן d is n  tm  9 T 'iP J r־ 

p 'psiodisopi די אױא .גצוױרהם TO
to d4 ,׳ ip " t oipuppi4גײ ? סיק>א 
TO נאנצע זייער וזייא s t® i.® P'dpsd 

t® מ ח ױנ נ n ®יוי tprtpi נן  .in s 
.pc pis 4® פדאלקרײוKuip d' iipj i 

ocnop r c  '® is  n »4דצמאר»צ'זױ 
t רענימומםען צוױי i  ip r o 1אפיצ *djp 
m et 1 צן u»pi tnpi,יסצאנד ni רי 

J ארבייטםצאזיגקײם מקאדעז. צייםומ?ן 
t® ו־ויס* ®ipopn dtoi I םים TO ל 

t® ־עסאביציזאצי? o  t .מיי® TO 
r c  mip יסערנצחעהבציר® o s  pc 

ipddipd וז«”צ »d®  n  dpi i״•ipd 
י TO ,i* ארנ״טעו־ י  .1P3S iPD-wii 

1PD1SM DSI IS ,IPP1P1 ,ipds ,ipd 
*ip ro jp io j'c , is ipvi» '®  " t ipjpp

DPI! DP IV A t IP® "I |W •TI וײ J־*
t ציננ׳ס o  | w p® is  s  r c גאהענספר 

®o siip

Sf
’

<<־

®TO t o is  is  t o  n 't? i• די I
ײמ םתמק אאצוצייימנען נים ov® סד

ippm  'n - r o s  .om yc^s j  pn ים® 
ms ,5p irm t ippi soo- די PD'oi'i ד  ח

jig®  s is  ip t o  jpp u rsP i וד ®*v 
:o n r a e םיאטמ s» p iiT O n.־^ ■

JsSp : '• ■״י• ׳. 5-יי

ען אני פ געזעץ. םיליטער אונםער ע
iP ®ן װאס . '» s r טוט »t וױיםט 

pro ט ipp iro ני  pc וייא1 וױםען, נים 
1? troניס ®נז אױבט p c  .|PD'ii iv 

i זאך *>p r c ; יד |PD*n ipo" dis 
incp tp« i* מ  TO גאייד אויםגענעבען. ני

opi ויר האם מצחםה י1 װי ,o n jp w 
oipim וײ האבקן sD ,ipd” dis פיא־ די 

®ױ נעסםרײקט. ארבייםער, ®־ײד דינג
d ® צ^ע• די imipj ®ו עתםם pi n*

 dsp אאע כאזײטימו געםוזט האם תננ
pc n 1<סי»ציאנ?א15' ro isiw אײ* ®ן 

d א״נםיהרען פצעצער .נינע si •מיאיכמר 
o'®  ip ^ n p i  pc .rp®i, פאדשטע־ 

n w D  o®  is  4'ijpp אאײן ipd ipp 
i» באפרח־יגע!, ניט ארכייסער די  o*n 

opn n רעניתננ  ts  ,oTOpip ינסיה־® 
dds is IPi ארבײםגדמאנ שטדנחןז ®t 

ic* טתידס סיאדינג די p » '®  osn pc 
oo"Dis ipipn D ביים pv® im nm  s* 

■אחיכעחננ. אאוינקייס
t o 1אדבײטע r c  *ecp ׳pw 

*1 ipdױיס P'P d 'd pc ipocncc
dds סאנ שםזנדען tpo osn שוין איהם 
s®“ רידיגען.csd ojpmo נים  ip i ipii 

ic ת*טי צאבזענם  '1  |®  Djpcppj t i״ 
ts 1 בײםןו־  ,inpnpi ip t oאציטי־ י*

djpo וױאמ dpi ipp'om pi t»^D יפ־® 
PDsn ,ipd שםאנד " dis ' i  pc| ײ  זױ־ ו

t o נעסטר "t® ,dp די tdo w 'dv' m״dp 
p rn| שױן IPvou i'tpd®. p 'op tfs 
pvao o אאנד. s i 1צ*נ!® ipddw םי־

”IPi® םויוענדע איםער־נ«וע*ז, t ipo” D 
opinm® נעטױטעט ncc i .נעװאחנן

!  *

*נ ארבײםם שמונדען 8 אן ץ ט  אי• א
ם*ליעז•

ס די r, צ'פניאו׳ו8אי c  its s i i 'J* 
'y»v*D* is — pts® “ם*דסײש*ן u t* < 

iso צע  *vnp osn — Dcmnpaipp־ 
p® ןפענםציכט r r ,טעצענראםען fpii•

tp^so®  ps ip® tppj osn n pd. זײ־ 
pt 4 ויינצו »מען1נ9טעצ®D'ii inpi 
11"® | DSH 1'IPII inpi IPD'® 1® J 

'PD ויױ. ®ט איטאצי® '11 I'D  D'IIPJ,|
ts ׳איטאצי?ז 1אי ® p ip u c  pc אײ־ 

pr® pa*i צענדעה r c גצאמ, אצעס גיס 
po"ii t o| אפיצמ t®  ipjnn t o  is 

d® i ,בייטסצאזיגהייט גתיס® Dopmi 
pc די ®d״IPJ” t ipd א® ®CDCP D'D 

® סט1צ ױ ipds צענש. ipdpd s פ מ  ג
11”4'JPH I'D |PO

n ,!װעצכע סעאעט־אםע SU'D 'i:׳.
,snip האס  איטאאיור די is מעצדען. ^
n שאן”1פ?ח[ ניש? s צײבאד 

1 ipjjwiivpjקאייטאציםםען י pn ד»  א
is ipm 'c® j” c שטונדען אכט D"Dis* ^י, 

r c  o si j *d נעװארעז באשצאםען ®•V 
s אפיטאציסטען ®ז האנםערענץ? ®t 

 מד אייננ?רופען איז pצכp11 ®גייטער,
t o  p t im*n .חנג סי מ י1 ח ײז  דפנ

o*n אצעס נעםאן r c  osn ממאיךit 
v ®  jppi'ii 15? _ 1 קא«יםאאיםם?ן. די 

onrom co dp ,1 זיד isי e  JJn'JPi 
dp o® ס  די w איעב? נחיםער מחמת ני

DWS IPDV'C IPTO 1® .1PD” D1S 
IP3PJ9SJ I1D iro JP11 .D"V s  pc י־® 

t® |p 1 ניגע jjiip i*cי ipd " dts, די  ג
o ®יטזאצםע! s .opiproD 'ii Dcnop$* 

tro זיד טאכט  ® .t o s ט t גי o ■קאײ 
pj'j״r c  opjpn ipd 4 ® שױז«p tr '

Mt״

E&T:

ײך. אין פראנקר
ip i ,tpdcp אנארביסס ײנגאר 

®SdjpiTOp l, מעצכער  lyosrpj osn
bw tjs ro 'iso  mi אע, ;®ים t חי o

o sn o sa . DUS'. געז האט .זועצנער /
ipdsvi זשאן ®ן t*׳irv n e  opi .opis 

pm'ivanb rv ppj ; ארבייטער־םאצ®־ 
 ?צעםאנםא סריי. dTOptp i® יאיםממ,

t® w n sm  ps dTO ,.ם»ר ®יט c 
o sr s 'is o  dd'disjs is oipn irtm 

*4 M D1P11 USD ISO p s ®'®•B® 
®i םרי*ס  ,IPVt p  i® ,o si; .d” icsd 

tv® א^« צים״פע4 די .. T ” V lc ®  j 
 *יך »*יטאציסטישע0 <' יצו4

אויי ® נעװאגסם ניט האנעז טיננען

שלאנד. אין לאגע די  דײט
a r t t o ו» DiPDP t o־T r . 'r

tso ײטשאאנד1 ®ז רעניתננ osn גים 
ddcidpj קײן tpd” dis n  .m i פיה־ 

T ®  t i  an אצטען11 ז״ וױ נאייד * » 
s  osn ציכע1?1פײ jjitjpi סײן נים ®ן 

 װעאבעד אין .”חנמאהראטישע ״סאציאצ
 n שייעאען jiiDjpu'n ®ן נס־נסםאח•

,pr®siSSQgi .ו כייערן איז ראצע® 
iPDP'iiso s איינגצםיהרט  im si® j ד  ח

jjivj• ן® p ip u c ן טייצען® iPDj'i 
 jro . װעצכע םמרייקס 1פ* הומען צאנד
1 ®יסטצפן ניהען ®ן הםתם מן װעם s t 

 xtmtn “ ®ן .ippphv רעװארוציאנערע
t נרייט o js  is iv T t 1 בצוטיגעSD 
i s t 1 דיPO”D1S. 

ס * ד .. A*tPDDsnip w.pnuu r c

Lt׳׳•

8

w m -  r
ts  .iro isn ip  ® ipiipj סײ־ די 11S111P

» אינ? ם ס '^ צי *  IPJPJ ויין אען911 ם
'd י1 iipj .ip tr'D isאנפאננ אין ,׳ I t 

ipDsn P 'v ^ sn n  t o ערקצ?רט, ןײ 
 רע*וסצ יםאציאציסטישע s האבען וײ

DP TUI ,"1 IPDSH IPDS® ipds 
n גענעבען  is  ,mrouiMt iv 

t® 1נצײ PD'ORTPSOPI s 
P,D'DD'5s ;*so |” p o 'j i®

' h  !®.ootpdp



m ii n

'3

kMT

ע ד נ ע ה ע ם ש ר ^ פ ץ ױ א ן ע ג נ ח ע ד נ ע
pa .שםיץ. ל vסמקעל

 ו^דער
ױניאן דער ־׳טען

M

i‘4$AII'Jm
M i

• 4

הי

מא^וקכממר, יארקער נױ די צוומוצן
PH דער םון בעא*סע די צוױשען אױך 

ph*5p ז*ד אםט םען הערט ױגיאן, םאכער 
 ױניאז״ םשוגצנע א *ס׳איז נען־:

 װי דאס? זיך נעהמם װאנען םון
 װעאט אויסערער דער אין דאם עס, <ןו&ט

 אאע אין סײ און קרײזען ױניאן איז
 האט קרײזען, געזעאשאםסאיכע אגחוחג

 בעס־ די ױניאן האאוקםאכער דער p® <מז
j o זיך צוױשען און םײנונג, העכסטע די 

 כדטוגענע א ״ס׳איז אז םען, זאגט *איין
 דערםאר זײן זיכער מוז עס .יוניאן״?

• אגרונד. עפעס
איז״ ױניאן די דאס איז, תירוץ דער

 דער אבער םשוגע, ניט ,גענומען גרונד אין
 ױניאן די װאס ארבייטען םון סיםםעם

 האאוק, די אין טאאערירט איצט ביז דאט
 משוגע, יא איז שעפער, ריםער איז םקױרט

 געםאכט, משוגע טײאװײז האט דאס און
 זאגענ־ אמת דעם ױניאן. גאגצע די טאקע

 דער אין ארײן זיך טראכט םען ווען דיג,
 אײנםאד זיך מען מוז םיםער, אביםעצ .זאך

 אזעאכע אונטער אזוי וױ *ואונדערען,
 ױניאז די האם אוםשטענדען, סשוגענע

עחזיםטירען. געהאנט איבערחױיט נאר
״אעדזשיטיםײט״ אײגעם יעדען אין
 םאאגענדע די זיך געםינען שאפ גאאוס

 בא־ וחנאבע אפערײטארם די ארבײטער:
 ױניאן אפערײטארס דער׳קאאוס צו אאנגען
 שטיק און מאכער סעמ«עא די ;1 אאקאא

 סעם&עא דער צו באאאנגען װאס שניידער,
 םינישער, די ; 3 אאקאא ױניאן, סאכער

 װניאן םעישערם דער צו באאאנגען וואס
SWjSF;®באאאנגען װאם ױ&אטערם, די ״ 

 די ;10 אאהאא ױניאז, האטעדס חור צו
 רער צו באאאנגען װאם מאכער^ םהױרט
 די ;23 אאחאא יוניאז, מאכער סקױרט

 •רעסער דער צו באאאנגעז װאס• •רצסער,
3 אאקאא ױניאן,  מאכער״ באטאךהאא די ;5

 מא־ באטאךהאא דער צו באאאנגען װאס
 עקזאמי־ די און 64 אאקאא ױניאן, כצר

 וועאכע בושאערס, און נערס,כאגראףערס
.82 אאקאא צו באאאגגען
װע־ אאקאאס דיעןע אאע טאקע, אסת

 נרויסע, אײן באארד דזשאינט דורכ׳ז רען
 איצ־ דעם אונטער אנער ױניאן^ טעכטיגע

ארבײט, םון סיסטעם טאועאטען טיגען
 מיט־ די האבען װאך, םח און. שטיח פח

 ניט אאקאאס באזונדערע די םון נאיצדער
 נאר פאטריאטיזס״ ,,אאסאיצ זײער נאר

 אח אינטערעסעז, ב^ונדעחג אויך מאקע
ס א ר  יענע פאר בײ וױיניג ניט טראגט ~
משוגענע א ״ס׳איז אז זאגען, \ואס

e יוגי^ז״•1̂1
<ןאאוס דעם אין ארבײטער אאע װען

 ן י י א אונטער ארבײטען װאאטען שא«
 דאס װאאט סיסטעם, ארבײט באשטיםטען

 עס דעראײדען. צו איז עס וױ געװען גאך •
 פעסטגע־ טרײד אין עמזיסטירם דאן װאאט

 יעדען םאר םקײאס באשטיםטע זעצטע,
 אאסאא װעאכעז צו שאפ, אין ארנייטער

 װאאט ױניאן די און באאאנגען, ניט ואא צר ’
 ױניאך די אויםצופאסען באויז ןןאבען”

 און װעחגן, געצאחאט ריכטיג זאא •'נ»ײא
fאויפגעהאא• זאאען םטענדארדס װניאן די
 װאס #צרה די אבער איז • ווערען. טצן ’

 שאפ אין עקזיסטירט איינחײטאיכהייט
 ארבײטס־שטונחןן, די באצוג אין אױ?3:’

 דאר־ עם, דױיסט שאפ, אין ארבײטער י׳^אאע
שטונדען, צאהא זעאבע די ארבײטען םען

ױיטערג • ארביײ םין יעדער ?יך האט אנער, ז
 איגטעחד באזונדערע שאפ דעם אין טער; *
 •אינ־ אנדעחנ האט אפערײטאר דער סען.ז י

 צד בײחו און םינישער, די םון ^טערעסצן
i{םון אינטעחנסען אנדערע האבען זאםען׳ 
י1[ w ד v סאכער, סעםפעא און שנײדער 
<נוןי אין:ויו« ^ ,אין סאטערם, •רעסער, די '

׳ ו4־ן
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ט’  ׳)ױדענע1א6 די 1םי םייש־םא׳ש דער ^
עם י חאכען ש»«, דעם אין אינםערעסען י

 אירנענד א אין *ו זיך omp איהר ווען
 נעפינם שא■ יארקער גױ וחןאכען

 םעם־ •רעםער, האםערס, די אזוי: איהר
 םוז ארבײטע! בושלער און מאכער <עצ

 שטיס־ םיכישער, »§ערײםארם, די וואךל
 ארביײ באטאנהאל־םאנער אוז שנײחנר

שטיק. שון םען
 קאנען םאכער קצאוק םעהרםטע די
 בע־ װיפיעל םארשטעצען זיר הוים אי*ט
 סאר נעווען װאצט עם געוינםער און סער
 אנװײ־ נענוי שפעםער עס וועא איו װי זײ,
 װאצםען םון ארבייטער אאע ווען זען,

 אזױ אײרער אבער ײאך. םח ארבייטען
 נע־ כעםער שױן װאאם אי*ט, איז עם וױ

 שטיס. פון ארנייטען זאאען אצע וועז װען,
 אײניגיוייטי םעהר געווען װאאם שאפ אין

 אי*ט, ביז נעווען איז עם וױ אבער אזוי
 שמײדאר־ האאב אוז ײאך־ארב״ם האאב
 אונער• פשוט פאר אאנע די םאכט בײם,

ם ארוים שאעפט דאם טרענאיך.  בארעז ת
 פארניכטעט דאם ױניאן. רער אונטער םון
שאפ. אינ׳ם הארםאני אוז אײניגקײט די

 אנ־ די און האמערס פרעסער, די םאר
 ארבײטען װאם שא■ אין ארבײטער דערע

 די װאם ארבײטם־טאנ, דער איז וואר םיז
 אויסנעסעטםט, זיי פאר שוין האט ױניאן

 דאם שםרעבען-כםרר, זײ צאנג. «ו איםער
 װאם ארבייטט־טאג דעם זאא ױניאן די

ר אאץ װייטער ע צ ר י ס  .V 1 נ » s . י
 אייגקאאננ אין םאאשטענדינ איז דאס און

 אאוועאטאיכען דעם םוז פרינציפען די םיט
 וזױפנד דער װארום ױניאניזם. טרייר
דעם ,טאנעם־אודנוגג״םון אוים׳ן פונהט

ע געווען: איםער איז ר ע צ ר י  ארד פ
 דאם און .!ן ע ד נ ו ט ש ־ ם ט י י כ

 איז, שטײגער דער װי אויך, שוין םײנט
 ארבײטס־• בעםעחן און שנירומ העכערע

׳. • בכאא. באדינגוננען
 חגר געווען אבער. איז אנדערש נאנ־ז •

 קאאו^ אין ארבײטער טײא יענעם םיט םאא
 זײ פאר שטיה. פון ארבײםען װאם שאפ

 ױניאן די .6װ« ארגיײטם־םאנ דער איז
 געויע̂ן קורץ צו נאשטיםט,'איםער חאט

 אדעוז םינישער אפערײטארס, װיםיעא און
 די געשאאטען • האבען שניידעד, שטי?

 ״טע| .װארום קאלות טױםע םיט ״ױנע״
 זונטאנן און שבת אדב״טען «ו זײ שטערט

 א םיט כאםש טאג יעדען זיך, אזוי און
 האט טאצ װיםיעג מעהר? שטונדען פאר

 זאנען: אפערײטארס םאנכע געהערט איהר
 םעז װעז !םוס א ברעכען ױניאן רי ״זאא

 מען הענד, די ריכטינ ערשט צונעהמט
 די רײבען האז םען און אײן זיך ארבײט

 מעז דארןי זיין, צו באדארף עם װי ניים
 ײאם אהײם! נעהן און אפסטאפץן נאר

 טיר זאל זי ײען ױניאן, דער אארען װאאט
 װאף א דאלאר עםליכע מאכען אאזען

םעחר?״
שפאס. א איז דאס *אז ניט מײנט

 אין ערנםט. טרויעריגער גאנץ א <יז דאם
 קאאוקםאכער די װי ױניאן נרויםער אזא

 חיבש א דא זײנען יארס נױ םון ױכיאן
 ליירער, ז״נען, װעצכע םיטנצידער, ביםעא

 װאלטען זײ װי באװאוםטזינינ אזוי ניט
ײ און זײן. כעדארםט  אז אוים, הומט זײ נ

ר די אויף אויםפאםען .רורכ׳ן ױניאן, די  י
 ארגײט ׳טאפ, איז ליאז-םטענדארדם

ן ע נ ע ע נ ר ע י י » . ן ע ם ע ר ע ט נ י  א
 באסומען' דעם צוליעב האט ױניאן די און

 א״נענע איה,*ע צװישען שונאים םאסען
אוים, סוםט שכצ זייער לוים םישנלידער.

:V Mז״ערע נעגען גיכער אױבײט ױניאן י 
אינטערעםען. זײערע פאר װי אי;טערעס«ן

־ נאדוואם. חיינט
 וויר װאך, םוץ ארבייטען גמנשען װען

אס ־סע{ ד ײ\  זייער טאכען דארםען זײ ז
 אפגעאר־ חאמז זײ וועז און ארבײט טא<
רוחמ גאנץ חיים א זײ נעחן טאנ דעם ביים

שלאםעז, בײגאכט זיד ל״נען זײ זוען אח זייז םײלװײז זאל זי רי־ױניאן, נעםאכט
1ױנ?י .םשונענע״ א זןונען, ויי

pnM| ענעזגזײ איבײטעוי, רי אויזי אז? 
זײ-י#זנגעוזוי־ האבעז :םארלאזען, ביט

מז  די פון לאגער רעם איז שטי*ע זו
 װ׳ולכע חינדענכורנ׳ם,•• סטארױ׳ם,

ען ט ז םאזיאלים־ טים אייננעםעז ני
ווערםער. םישע

S אנער איז דײסשלאנד אין לאנע די 
 אל־ז ןוןרט םאג יא׳ ױאס ערנסם. מחר

 בלוט סײנע פאגראטען, קיינע אז קאארער(
 ניט׳'אײנשטי־ שענעז טורםען קיינע ינאד, י

די 1*םיל אין ארבײטער־םאסעו. ךי
מ־ דעי יראז1גמר־אפי שי  עבערט־

 די חןרשטיימן גיט שענ׳ע רעגיתננ
ארגײגמר־ t»איז ראט ווייל

:.i. ’Wdttdtk ׳.’

־־נרוגט םאיצשזנן
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 זיך כאפעז «ײ אוננעשטערם, ןײ שאא,שמן
 הר און *ײט דער םאר אויוי ניט םאל ק״-ן
”t צמן P בעפאר ארײן ניט שאפ אין מאצ 

פריח. חנר אין אזײגער 8
 שםיס־ די םיט איז אבער, אנדערש,

 באנרעל־פרעטער. ׳׳ די טיט • ארב״םער,
1r>’f םאל קײן זיך מנדיגט ארבײט טאג 

 1אי־־אי «ײ1 סםאפען an חאם ׳ניט׳‘
 אומנט אין סוםקן זײ ווען און םיםעז
 טראכםען «ײ אוטתהי^ ז»י דיגען אזזײם
 מאט טען װאס באנדןלס nf pb צםדד

 די ניט ווען אח מםקעס, אין• נעלאזען
 : .אויםנערימ[״ ־זיי• םעך:וואלצ) ;ױנע״

 מוול״• חנר • נ*טען. עס רמזיזאל דער אז
 ניש רוחינ אםילו קאנען זײ אז איז, טאט

מצום^ *ו זײ פוטען נאנרעלס די ן.

 חנר דאחי. םען וױ פריומר אביםעל פריח
ײ יײנער קוםען זיײ און זײ ג
 אחןר ,שם*ךע א מיש שאפ איזי ארײן
ארײגקומען. דארף םען װי םריהער םעהר

 האלם יװיאן די אז זיד, פארשטעהם עם ־
 איהט נעםם םען עבירה. אן פאר ראט

 צו ,גרױוענם־באארד״״ דער «ו דערםאר
 <ר און ױניאז דער םון טריבונאל דעם

 שילט טו באשםראפם. דערפאר ווערט
 דעו״ ער איז *י !ױניאז דער וױדער ער

 ?... «?נש , םארקויםטער א ער, םרענם
 אױןי שטעתט ער אז 1ױניא אארס^י װאם

או- אזױ״נאר קאז פריומר״»ח אביסעל  פ
:׳ ? םעחר דאלאר עםליכע דינען

ה פארשמעחט איז, עם  *ו ^;בערינ זי
 וועלט, רער אין ױניאן קײן ראם זאנען,

ט אויך איז  איז יוניאן, קלאוקםאכער די ני
 איהרע —ארנײטער: די דאם דעם, נעגען

 םעוזר. \{^ס פארדינעז זאלען טיטנלידער,
 פון פוינציפ םונדאטענםאלער דער אבער
ן איז. ױניאן יעדער  םארדיגעז זאצ מ
• א<ץ איז <עלט רn ם וזאם. ן ו  ו

 םעהר- םארד.וצ«ן שטונדען. ר v נ י נ
 חשבון אוום׳ן ניט אבער J אודאי געלם,

ט ארבײטם־שםונדעז, לאננע פון  1אוים׳ גי
מן און נעזונט םונ׳ם וזשבון  די םון לע

 קיטנליעדער זיין מענען עס ארבײטער.
 כיט, םארשטעהען וועלכע ױנייין, דער אין
 שער־ וײנען ארבײםם־שםונחןן לאנגע אז

 די ארבייטער. םונ׳ם נעזונט םאר׳ן ליר
 באשיאען מענשען אזעאכע דאר(י ױניאן
 אפילו, ווען אונװיםענהײט, זײער גענען

 יוגיאז דער פון שונאים דערםאר ײערען «ײ
e זי, y o M רמסי w ־ זײ

בענשען.׳ איחר דארפען
 א פאר םאהיווןוס אייך שטעלט אעוט
 האט עס בריחןרציכהײם װעצכע חארםאני,

שען  שעפער, קצאוש די אין נע^ונט.ומר
 וואך םון ארבײ׳סמן ארבײטער טײצ א וואו
 אםת׳ען דער אין שטיש. םון טײצ א און

 צװי־ ארבײטער שםיס און װאך די חאבען
n נעחאט זיר שען s i געםײנ־ וועניג 

ר אם^פון דער שאםטציכעם. איז, זאך ד|
 ארבײטם• דאפעצטעד דעם צוציעב דאם ־

 םאר- םייצװייז׳ ױניאן די איז םיסטעם
ר ^דאפ^צטער אין געװארען יויאנחןצט  י

 אינטערעסען, נענע^עזעצטע מיט גיאן
 ןוײטערען איהר נעשטערט האבען וועצכע

 שטיק־ ידי צוציעב ענםוױקצוננ. ארן גאנכ
 זיך *יוניאז די האט טרייד אין ארבייטער

 ארויסשטעצען פון צודיקהאצמעז נעפוזט
 צאײנםיחרען װעגען סאחןרומען ראדיסאצע

או אוז טאנ ארבײטס קירצערען א  אנ־ נ
 ארבײטער װאר די םאר וואם זאכען, דערע

 װיכ־ גרױס פון דאם איז טרייד דעם אין
 ײאונש םייט׳ן רעכענענדינ זיד י טיגסײט.

 ױניאן די יין האט שטיק־אובייטער די פון
 צו צורייזהאצטעז *עםוזט מאצ אײן גיט

אד רי םאד םארבעםערוננען םארצאנגען  װ
 האבעז ארבייםער דיזע און ארבייםער,

 9דא און םארצארען. ווענינ גיט דערםיז
 איהר םון ױניאז די אפגעחאאטען האם

םארװעדםם. — נאנג נאםירציכען
 םך א אנמכען דא קאנען וואצם איך ■

 שעד־ װי םאסטען סיט באװייזען צו פעצע
 דער ינעװעז איז עם רעאהציאנער אה ציך

 יוי־ דער ארבייטס־סיםטעם-אין דאפעצטער
 י נעװירסט האט דאם שצעבט וױ און ניאז,

 ■ שםייד די םאר׳ אי שאדען נרױסען צום
 ־ לי וואד־ארנײטער. זיי אייפאר ארנײטער,
 דערםון נעצימען אבער הפבען טעהרםםע

 ן א י נ י-ו די ־און װאדארבייטער •די
חמ-יי;צו א• ם ו •נ םטיי צו  וועצ זאך אי

ז םאפם. אימ בחנננעז דא איך
 יאו#• איז סאםןיז גרויםמז דעם: איז

 אנתרעס, צװישהגך ױני¥ז, ד' האט ,1910
 ־ געזעזציכע צאהצ גצװיטע א געװאונען

 א>ז וו^ט יער^.פראםאהאצ״ טונים• ױם
 םון ענדע בײם געויארען נעשאםען אן1

 דאס םארנע׳שריבען, ה'<וט םטרײס יענעם
 ט<ורןן טעג. ום־םובים1 נעזעצציכע 10 אין
ט ק׳צאוקסאכעוי די  זײ את עז6ארביי ני

 נראד באיצאצט, באקוםען זיי שאר רארםען
נעארבי׳יט. יא וואצםעז זײ װי דע

 ־ םעפפעצ און ■חןסעי האכמרס, די סאר
 געויינם, נרױם א געווען דאם איז סאבער

 'טאנ, א םאר באצאצם באסוםען האבען וײ
מן זײ וואס ; v געארבייט. ניט הא

 פאר נעטױנט דאס חאט אבער זיאס
 שםייד־ די איז םינישער אפערײםארם, די

 געווא־ נאר דאם איז זײ םאר ? שנײחנר
 ־ נאטירליד חאם יתיאז פארלזסט-די א חנז
 פיי־ אנרימענם, רעם צזיט םעג, יענע אין
ט נעם  דיי• ארבײםעז׳־אח צאזען נןוואצם ני

 םאר־ דעם יװ־ר ״*כ׳מ שטיס־ארבייטיס־■
 אט11 דאס״-אצזא, שכירת^ טאג א צארען

איז טרײד אי( !אױארבייטער

ײ מן ו ם טים אבעוי זין• הא  אאייז ת
 וזאבען שםיק־שרבייםער די באנונענם. נים

 JW די את ארבײםען אננעםאננען
דינ ,ניס ױגרטובים, מנ מ  די . Dfn א

אט האם ױניאן  האם דאם ערצויבט. ניט ו
 אויך ווירתוננ שעדצימ א געהאם מיחגל

 אפעויצ־ די ווען וואך־ארנײםןר; די י1אוי
 נעקדםען זײנעז ־ פינישער די טיט מארם
 םענ אצע וױ פונהם ארביימעז טענ יענע

מן יאהר rii3 א םון א  פחןםער די שויז ח
 שא■ אק ײארארבייטער אנדערע די םיט
 פון נעװינם או^־ער זוםען, געםוזט אויך

 אזא אױוי האט טונים ױם געזעצציכע די
אױםרינען. נענוםען אציין זיך פון ארם,

 נעװעהרט אגפאנגס זיך חאט ױניא; די
ם. גענען  1יתיא חנר פון נעאםט<[ די מ
 עקזעקױםיװ די םון סיטנצידצר רי םיט

 *39. מאכען םענ יענע םצזנגען באארדם,
 ו~96 די רוםען און ש*ער די אץ צאוועם״
ר צו בתבער  פ^םיטע. גרױוצנם ת

otpt םארנחגמר״ ד*זע זײנען וזײנמר* 
 1י*9 חאט עם צאזןצ, אין נוצםער נצװארצן

אי ד*ס וױיטדזנרםו!, ניט געתאצטען  נ
מן יערען  איי| % םוב ױם מזעצצי

 אגחגחנר חןר שצעפלו ױניאן האצמ
 און בןגארד״ ״גרױוענם צום חעצפט

 דער אצע. ד^ך װייםען פאסירט האט עם
 טא־ צו מווארען טיאוס פשוט איז ױניאן

תס .אנצאותם״ די כען  יאון מעפןר, די א
 פארצארען םעהר אצץ האט נעװינס יענער

 באדױעחמטון נרוים צום וועוםוז, זײן פח
 איגדוםטרי. דער 1אי װאך־ארבייטער אצע
 ׳1ױניא די דאם את־מוועז, nio דער און

 טונים ױם געזעצציכע די א< װיםענדיג
 אויםנעתאצטען נוואצר םיט װערען טוזען
 אייננע־ ענרציך האט םראבעצ, םך א טים

און אפצונעכען. זיי |1« םייצ א װיצינט
n  no

אן  ארויםשט׳ןצען גײ דאם אויןו נאר 'וני
 טוכים. ױם נעזעצציכע פאר פאדערוננ א

oip פונפטען די םת אײנער 1וײ וועט 
b אח נעםארערט ריערען ײאם n נײעם 

אנויסענט.
 אין אצע■ װאם םאסט א איז דאם

 נמן וועצנען םון וױיםען, טרײד פצאוק
 שםיידארביינתר די װי זעחן, דײטציד יןען
 נאנ־ די נעשצעפט הןונען טרײד דעם אי)
 איחר נעםאכט איז ריקװערםם ױניאן צע

אי געװאונענצ א בתים בעצי וי אפנעבען  ן
 דארםען װעט מען וועצכער פאר זיציע,
קעםפפען. ניי דאם אױןי גאר איצט

 ׳םיר אצעה. נאךיניט איז דאם אבער
 פראנע די באטראכט בצױז דא האבען
 דארף טען צײם. פון שטאנדפונסט פוג׳ם
 באםראכ£עז אױך םראנע דיזעצנע אבער

 וועם איהר און שכירות, צי באציג לאין
 םטאנדארד דאפעצטער דער Dip זעח(,

 די• פאראורזאכט דא אויך חאט שאפ אין
 בצייבען אבער שוין מוז דאם צרות. זעצבע
ארםיסעצ. נעקסטען פאר׳ן

■ ען ה ע װ כ א ר םון נ ע כ א מ ט ס די  ו
ן י אי ק ײ ר ט ס ■ ^ ג א ק שי

 אודאי נאך נעדענסען צעזער אונזעת
 םטרייס מאכער װײטט םארביםענעם דעם

 גע־ נאקעםםם איז וועצכער .שי<)אגא,1;אי
 ,,אינדזשןונה״ ײרך באסעם רי;םון ײארעןי
 ײס־1י שצעזיעער, פרעזידענם און שאנס״

 אייגינע נןוו און זי׳יידםאז- פרמזילענט
 נעײארען. ״אינדײטעט״ זיימ: ;םטר^קער

 *חדידענט נענען ״אינרײטטענט״ .דער
 מיוארען, ,דיםטיסט״ אן1 איז ;שצעזינצער

 פראצעםירט ■ זײנען אכז־ערע אצע אבער
״שוא־יג״, נעוואחןן ty«bin ארן נצײזךעז

 צו נעװארען םאראורםײלט .;זײנען1או ;
 זײנען, פייםעם אלע פריזייז. אין נעחן

״ןײאחןן. ייר^.אימציערט פארשנמהט
ם הןוט טאנטאנ רעס מנ מי ח  שצע• פ

(.91 םק טעצענ^קע א ;כאסוסען זיננער.
 ױ־ דער פאר צאיער דער װמםאז,' פעטער ״
: םאצנכ זיר׳וױ צעזס ואם1 ניאז״ ,

 אוםניד edp פאורט ע?<יט1א ,דער
ם ײארםינן  םון ?ייםעם די אין אזרםײצ ת
 בע־ דארפטאן, סוגין״ וחנקטצמר, זיידטאן,
 אוז צעוױז שמיעדם״ זייצקע, רענבװצ^

 פון פײ^וס די נעהייםען טט כצאנש.
 טעם און שוםטער םעם סאםנער, םטאומ,

העגמצםאן.׳׳
 נא־ וועט, איגנמרגעשאנ*$ .או^זער .

 געטאן Tip ftp' עס וואם זעהן, מירציך
 וועצכע ,םארנרעמר״ דרײ די ווערעז,פאר

 אפע־ o'rto ftrvojn דעם צויט דארםען,
lw פריז« אין געהן ,?אורט״ צייט 'ftif 

, •’ נמרטין. וײעל

א,

. ' 1

■I

■

קאלדמװםקי. .v פון

 וחד גאר די איינע-^ן איז טאראנטא .
 און םקוירט שצאו?, זײ וואו שםעדם, ׳נינע

 דוררמ־' נים Tip האנען דדעם־םאמר
p פאכט p םטריי^ נענעראצ

 שוין עם האט צוריפ יאהר צווײ מיט •
 זײ־ םאדערוננעז דערגײ. נעהאצםזק נאר
 צו נעײארען ארױסנעשישם ראמאצסט נען

 שעה־ 44 א םאר מאנוםעהט׳שורערם אצע
 ,סקיי<" םיגימום א ר,וואיסטאדניי אימר

 שטי?־ארניי־ און וואך פאר שביחת םנן
 אווערט^יים פאר געצאחצט עקטםרא טער,

 דא־ וײנען םארברײטוננעז ,אצע וו. א.' א
 נזנע־ א פאר נעװאיעז נעכיאבם מאצםט

 הא־ באאעגאטים n אבעד ראצ־םטריי^
 הא־ און גאצייםענם ארוממזעהן זיף בען
 נצויז נאכגעגענען. םאדעתננימ די בען

 האבעז מאנוםעשטשירערס צאהא קצייגע א
 דץוט 11א “בארגיין א ״כאפען גע<ואצט

 נעחיערם חאם ױניאן דער םים זיד דינגען
 איז עם וועצכע תרד וואכען, צװײ שנאפע

 םים אייםאד חנר געװארען נעשצאםען
 הויפט־ אמ זיד דיננעז ראס באסעם. אצע

 א .njrr 44 די וועגעז באשטאנק זעכציף
 םאנופעקםשורערם ד^שצזמזןרע פון ט״צ

 י1אוי שאםפראפים א םארגעשצאנען האבען
 1מע האט (פריהער שעח האצנ א און 46

 ווי איוי און װאו) א שעח 49 סגארבײם
nn . םון אצע ־ ארבײטען קאטערם די 

 נע־ גיט ארנײטער די זיד האמז שטיס,■
 צװיי די ווענען שםארש צו שטעצען װאצט

 קאמיראמים חגו און שעה האצב א או;
נעװארעז. געמאכט איו

נעווא־ נעמאכם איז םעטעצםענט דער
 דער א̂ת ױניאז, חור םיט רירעשם חוז

 םידי־ ארניםרייםארם, םוז ארייגםישוכנ
איו ניט ומצכע אדער תםערים אייטארם,

 די צו נעבעז^קאנצעסיעם אננעחויבצן דער
b ארכײטער, j 'n פא* פריהער שוין האט 

 קאנ*• יעצטינע די מאצ. עםציכע םירט
 נע־ ארבײטעי׳׳ד״אבען די יועצנע צעםיעס,
 אײן און ײאבען צװײ :ויינען שראגען,

 יאהר וערכ׳ז האצידײנ^ באצאהצטע װאן־
 אר־ װאם די סײ ארבייטער, יעחע םאר

 9 און װאך, םון ארער שםיש םון 1כייטע
ט זוםער 1דורנ׳ שגתיש  םאר ארבייטע], ני
 ארנײ־ P'W- 1אי ײאד יי אצז^ וועצכע

מו םער> חנ  אויםער צאהצט.בא 1חיינע ו
 נאצאהצט ארנייטער אצע שרינען דעם
דורכ׳ן האצידיים צמעצ )9( נייז םאר

. י*הר.
 ארבײםס־באדיננוננןט, אןמגםײנע די

 זיי־ קאנצעסיעם, דערניאנטע לי אויםעך
 j''P ינים אייך םארוזעצםכיססעסינ גען

 זיי• באדיננונמן םאניסארע די ,שצעכטע.
 םאיד זיינען שסונדען די איחן*צע. נ«ז

r״p און וואך ,א44 םימום i ;אווערםיימס 
 שטיידאר־ יעדען םאר װײדזש םיניטום א

 סצעיד אין וואך א דאצאר IS םון בייםער
 פאר• איינער אויב הײסט, דאס צייט.

 דאצאר אכטצעחז װי וועגמןר דיענט
 דער״ םומע. דער ביו דערצענט ער ?רינם

 יי- ip אויד זיך, םאחאמחט זיינען, צו
 םע?טארי, םאדערכער א םוז ״טריטינגס׳

 און נוירם דאשטאר, •םרייער א ייייר וױ
םון םאצ אין נעצאהצט אזן האםפימאצ

i— ״ . ^, ..
דיס״ זאל םראנק די וואס אנשטאט איז

 וחןרצן םארחאנדעלט אוך וועךצן קוטידט
 ש*ט א ניייך האנצו מאיצ, א -סאר

 דאצאר־ צוויי או) דדיי םינםוורצעך, נעטאן
jsvwommDin סאר דינע

נעוא* איז ov װי נאנדעם oenv און
 *ip הונדערם םיטי אינער נעײארען סעצט

 1POUV3 ערשט דאם א'| פצאץ,. אויוי׳ז צער
 דער און שטימעך צום פאדמעצ נצמארען
 /0(900904 דאצער 6 דעם פון נאשצוס

 . נעװארעז. אננענוםען אײגשסיםינ איז
האבען אנב, םארזאמצוננ, דער בײ

W׳ w ₪ m אײנ׳גי 
פ 4אי פ«־)אםצונג דעל םון נעהאם

דעם פון jPonnowfe^lpi געוו  
|jri*n i*» מד וױ ײי1סרעדיט.«ו זי  

אײנםיי מוזען םיר װעצען :עקומע; ניט  
ו צווישען הרעדיט ביסעצ ראט י אצײן ו  

מן אק וו אפגעהאיםען וועט גי
 םאנטחואצער די פון צוואםעגפאהר א

pjn אױםצוארבײט׳מ צאקאצס טאראנטאר
 געםי פאו איינצעצהייטע] און פצא[
 ו די אײכצוםיהרען אום ארכײם טער

שטעדט ביירע אין ארבײט־םיסטעם
lb :

sm

פילאדעלפיא אין ידניאן נ»מר סמוה דער אין

װאכען. צװיי צעצמע ו

 אפמא־ משריבענע פיינע ניט אויך גען
ט כען מן ארבייםס־נענצר די מי  װען סיי
 א צוױע׳נן צו גזיטינ םאר נעםינען םיר
 ער דאם פאפיער, חתם׳ענ«ן.א צו נאט

 םאר־ זיינע האצטען צו זיך םארפציכטעט
 אײנ־ אױף און ױניאן חנר צו שוחןכוננעז

 דאם ווי געצד׳םאחיכערונ^ א צוצענען
 פאר א םים פאצ דער נעװען צעצםענס איז

ז J גפסעם•
 מיט איי ױניא!, די ה. ד• אנץר, םיר ,־

i«p אר־ די צו םארםציכםעט גיט זאך 
 םריי איםזור זייגען םיר און נײטם־מנער

 םאר געפינען מיר זוי אזױ חאנדצען צו
 זײ־ פאצען אײניגע אין בצויז .4פאםענו

 צו נעצװאוננען נעורען צעצםענם םױ נען
 מאנופעש־ די וועז ארביטריישאז, צו נןןחן

נעפא־ אוגו פון ראט האבען טשורערם
____ _____________ _____ jKin

 דא 1ה#בע םיד װאם ,njn טראץ אזן . ־
נע־ ג*ט םמרייפ גענעלאצ ?״ן קײנטאצ

ױ און האט  ניט הױם עד ̂■p האבען ס
 אוגוער םיט אפטאבען אפיציעצע קײז

 דאגאין דאןי סיר האבעןי אםס׳ן באסעם
 דים־ גוט שטארהע, שעהנע, א טאראנטא

 אל ft’iU איעפצוםדייינע און ציפצינירטע
 ־;זײכעז ארבייטם־באדיגגומען די

 ני וחגצכער אין װי, ערגער גיט צחצוטיז
,1 שט*דנ^ אנדער איז

 צ םאצשטענדיגע; א חאב׳ש םיר
 ,מיט און שעפער רי איטןר טראצ

 קיין ivp -שעפער3—2 פון אויסנאהטע
 אין ארבײטען ארויםמהן ניט ארב״מער

 Tin pa ;פ#רוך א.װאירקינג אד,ן שאפ א
S פאירד׳ .װאירשינג א אץ יזגיאן. m 

 נימ־טטש א ץו נאר ניט נענענען ניט
אועצ־ צו ניט אויך נאר סעםבער, הענדען

שראנשהײט.
 מיר וועצכע םאדערוננען, די *ײישען

 באצעבאםים די צו ארליסנעשי?ט האבען
א נעומן אויד איז צוריפ, יאהר 2 םיט

 פײ אין ױגיא| קצאושמאנער אונוער
א־ רייכע «יט םוצ אוױ איז צאדעצםיא  י

 םיר אז טא^ יעדמן ײאד, ימלע םירונגען
ט װאצטען מנ ע  יעחן אויםפיצען אצײן נ

 נים נדי ,דארום, צײטוגג הצײגע א װאך
 «נ׳ד חנר אין פצאין פיעצ פארנעהנמן צו

 איבערנ׳ד טרייען איך װעצ חןכטינק״ט״,
די פאר פאסירונגען וויכטינםטע די בען

כױט

ו ו

 עס״ צס װאו שעפער, די אין ד$ס פונקט,
װ רט  אפ־ נצ״ך עם ואצ װאך־ארביים, זיסטירט
.imps נעשאםט

n  ts«p«F מיועז אייר איז שופצר
 פצאופמאמר אצן וואו םירמ^ איטאן די

 איז דאם װאך. פזן נעארבייט האבען
 וואף״ארבײט. ״אמת׳ע׳ די נעװען אבער

 עמ־ -ביו16 פוז נעװען זײנעז שכירות די
 טיט װאך, א דאצאר צוואנציג אדן ציכע

 ציעצ באנום־םיםטעס, עקעצהאםטער אן
 אזעצכע אנדערע און .יאנעניש ארב״ט,

אנטיסצעך.
 װאך־אר־ דאזינע די אויםאוארבײםע!

 דאם נעהען םיר וױ איםן אזא׳ז אויף בייט
 םינימום־ אםו/׳ען אן מיט טאן, יעצט

 די אהן און באנום־סיסטעם די אהן סק״צ,
א נעײען איז פאטראװעם, אגדערע *צע

^ ס ר $2ס * ־ לי־יזײס ױ ם ט ם ױי  ו
ס ר ע ק ױ ר ט ץ ס װ א ^ ג רי א י

נעײא־ אויםנענוםען איז ױאןי צעצטצ
ײ חנן  פרא־ די כאארד דזשאינט אונזצר נ
ױ נע  פון סטרײפער ד• ארויםצוהעצםען ו
 חג־ פורמר גאנץ א נאר און ,pup נױ

 IVP'P צו נעװארען באשצאסען א«< באטע
 1אי שװעםםער די םאר טױזענו־־דאצאר 2

p גױ אין כריחנר iip. •. 
—iw n 4 א«ז ח»אמ«דאצ«אן• pa* 

 נעווא״ אננענומען איינשטיםינ צאשאצעז
 גד־ באצד דאצאיריאיז טױזענד 2 און רען

ועװארען. שיקט

 זי צוריש צייט ?ורצער א
 פין־חנם םעסבערם אײנינע געשוסען

 זאצזוך םיר צאסאצ ט״צארם דיעם
l אונמר ארויםחעצפעז. טרייען a f t m > 
 אויפנעגוםק! םראגע די האם באארד

 איינער פארפ, םרײנד אז גאשצאםען,
 ואל אײחשצנטם, ניזנעס אונמרע
 <ײדי די ארנאניזיײח מיט אפגעבען
rw םריינר און שעפער, םײצאר p 

 םר ווי ארנײט, ושר צז נעטמעז זיך
 איו, חמייםאט דער און ,isrp הארפ

 u איהם איז צײט קורצער א אין
ר *תאגיױחס צו מ  שןפער, 80 אי
 שאפ־טשערסאן דער און יוניאן די

 א מחארען, אנערתענם םאצשטענדינ
 געוז«ד נעוואונצז איז װײחשעם די אויױ
םטע ראס און חנן  ■ צײייעם א װאס — מ

 ■> כ׳ד ניט נאר איו פיצאדעצפיא pa םיילאר
» צר מאט איז — רערצו וואוינט ז  מ

אוײנער. 12 שבוז אחײם איצט
די וואו שצפמר, אײנינע 1אי •

s o ט נ ע ט ס נ ע ט ם ע ס ד א א  פ
ם א מ א ה י. ט נ שן

אפרי^ טעןkan 4 פרייטאנ, צעצטען
 נע־ ןופןעהאצטען םיםינג םפעשעצ א איו

i װעגען ײארען jn וזעצפעז צו םראנע.וױ 
 םון נ<נעא די pb מוני טהאטאם באפרייק

אװ משייםבער פראנציםקא;־ םאן; חנם
וײ־ חנדעם קורצע וױ נאכדעם קאםערם.

 אם־ םרײגד פון געװארלן, נץהאצטען נען • ארבייםער דיי שווערער'דזשאב,'םחםת צו
1םי ראנינם <. און װ״נבעמ פריינד דור, םון םעזװי אוז הערעז נעװאצט ניט האבען  םון 1וױסע און העחנז נעװאצם ניט האבען

p״i האבען דעריבער און װאן־־ארניימ 
אפטןשאפט. איטאנצען עס םיר

 א אננעקוטען op. איו אין,איטאנם
 pa היצױ דער מיט אבער שײצרער, ביםעצ

 דא־ האט װעצכער שצעזיגגער, פחנזידענט
 אוגטעררעדוננ צאגנע א נעהאט מאצסט
 דער םון דירעפטאר חןם מיט דעם װענעז
 גע־ אונז •«ם אגז דין, מר. 1איטא
 װאך יענער po אט װערען צו פטור צוננען

( • , איטאנםן איז אייד ארבייט
 אייכצו־ זיך מיר נרייטען יעצט און
 י ז ו י ו ז א ארבײט״ * װאןי םיהרען
יר ן מי ע ז ו צ ט ש ר א ז ם ו ך א י ו  ו

 אין טרייד״ גאנ»מ דעם 1אי ם, p ן ע צ
 און טאראנטא איז רא סײ שעפעל אצע
ר שענם־י איחר םאנטרעאצ. אי^ םײ  זי

װי טשער  אננ׳ד אונז עם,איז שװער זיין־
 פאראורסייצ ׳דעם 'אתיםצײעיסעז קומען

pa ײאדאר־ נענען קצאוקםאכער אונזערע 
ײ בײ איז וױןצכער בײט, «ר באשאפ׳נן ז

 א אז נעװאחוז, באשצאסען איז שיקאנא,
- וחד קאצעקטעט זאצ סענט pa 60 טעקס

 אדנזעד פון 1סעםבער ־יזזדען םיז רען
׳ \ ױניאן.
 אז נעװארען, באשצאםען או«ך איז עם

 קײן קריגען ניט װעט סוגי פאצס אין
 זאצ טעז,10 דעם אפריצ ניז טרייעצ כייעם

 אײף װערעז נעתפע( טיםינג םפעשעל' א
 ארױט־ װע:ען װאוטעז צו סא' טען24 דעט
 osr סםרייש דזשענעראצ א »1אוי נעהן

 רעקאפענדאציאן חןר צוים דזשוציי, טען4
pa מוניתאננחזס. שיקאנא׳ר רעם

ס א ט װ ר ע ך ה ן ד י  שע• די א
ז ר ע »

ומצכצן ״סאטפעצ׳ דעם דאנש א װארען י1 דער \נ»ס םןסבער^ גוטשטעהענחג כ«
 פאםענד jj'j.זײ.(יינען oip דענפט אפים

 נאקלעפענחע tup אין ארבײטע! צו
. . ' '׳ שא•.

אינער שעפער,'. עטצינ^ די צװישען
פאנ־ פוצזנ . ivp ניט 1האנע סיר װעצכע

 פיר־. םיצ?¥$רסי» די זיך נעפינט טראצ,
lp חשאהן םיר pa םע p ’H .ip., דער.

פי1נחגסםז רט־םיער די 1ר;
 ארבײ־ pp װאן jnpT’B דער pa טענטס

ftm אר־ אירישע חונלזנרט א אוטמפעהר 
ftjv בײטער, t אי־ די *רנאניזיר?.' אצע 
ע מפארםםענמס 3 בעריגע ײנ  םעהר־ ז
ט. אויך םטענם ־ * *תאניזיו
מן זזדשים פאר צעצםע די אין  םיר הןן

 :ארנאניןאציאנם־ שםארקען־ א אננעפיהרט
 |;אי* אישאן די ארגאכיזירעז צו ?עטפיין
 חמו<*.. חנר ידאצענט. הונרערט בײטעו•

 ארבײ־ אידישע די םיט דאס טאט.איז,
 איז פארםינ באצד שוין םיר זײנען טער
ײך איז וואם  ארבײםער ענגצישע- די מ
Dip באידציגט אפייט נענעראצ חנר אונז
 ס־.- ארגאגײזער דעם חדשים ןאר א אױןי
p fo■, טוט ומצלער ptfii .אלצייט

 יעצטיגען .ojn פון צ״ט מרזיוחנר
ג די חאט קןמפיק: װיינ־ פירסע איםומ נ

, ־ — ״ ,4*1' . . . 1

. . * ז . ׳ •. ■ ־ י

ר • נעהאס האמן זײ מ  פא. איטאז םיז.
 נאט אמר, פאר־שצייער. אנדערע די און
 את נעכראבען איו אייז דער דאנימז, צו
 אומינרע ■ p* מאיאריטעט נתיסע די

 ױינקז טאכער דרעש און ס?וירט שצאוק,
 ויאױארבײט, םאי אעבימ און צײב םיט

0 די טראץ ,60?80 |ijp וױי־ וןאצארדימ 
 די - יעצט. וײ,פארדיצנצז ווצצכע .דזש«ם,

 ױעצ־ װאו־ארב״ם, נעננער-פון ביטערסטע
 ׳פון פרעדיגער דז באשוצדיןט האבעז כע

 דינקן װאס, ױחנ סי איז איחןע -חנר
 אנהעננער שטארשםטזן רי נןוואחח יעצט

• װאןײארבײט. •pa פארטיידינער און
 ~9( אפנעהאצטען איז זונטאג צעצטעז

 אצע פון םאהזאםצוננ נענעראצ א װארען
 פאר־ צו טעאטער נעשאנאצ אין צאשאצם
 פאר־ מאכעז װענפן םראנע די <האנדצ׳ח

 י— סטרייש <ענעראצ א פאר גרײטונגען
 ײאדאר־ איינצופיחרעז — נויטינ אוי^

ײנ  :איז וצם9 דעם pa שטיםוגג די 3נ
 װיד נאכרעם און װאונדערבאר« א נעווען

 נן־ חאם שוחת ריעןע סון שרײבער דעם
 דעם po דעדינרױסקײט װעגעז רעדט
fts>a םיםנמם דאזינע ךי אײנצופיהחח 

א גױטוועדינפײט חגר װעמן ־און ; »ן

מ נאך איז שע«ער די אין א  שטאי? נ
 אי אימ, כײ אפיצו שוין ואגט טען ביזי.

 אה־ ר9אנ ,עצמו*. פאר שוין איז עס
מן קצאויודאמןר זערע א  װאס ניט זיך ה

 «ר ניט איז ס-ײאז דער באחצאמן. צו
»נר.5שאע קײן װען

pa iw א וחנרט יעיאן, דמר • רי ם  ס
 סטרײ׳ שטוגדען •אר א נאד אגן, רופען

p׳p, ו או ׳1אײ באם חןר זעחם 
 jiao -או צ״ס«!, אםאציגע נישט

 יו Ajn פר־מיט שפטעצט — ניוגעם
 פיצא 1אי טײצארס ציידיצם די

 ציםרי זײנען און זין פרעהאן פיא
 ו jpoippi!אויו - איו עגדציו ויאס

 סא ipjpp װעצעז ויי ויען צײט,
 כעסערע pm באחאנוציגג םענשציכע

i , : .pprn •
jm’ow ipp ft■ ן» n םיי• צײדיעס 

 די וואו נ׳סוארעז, ערײעחצט א*ו צארם
f חיצןי Tjn םים ײערט, ארבייט נאנצע t 
שאינט אונזער .דורכגעפיררם. באארד, ח

f t 1

ײ ן די כ מ ז כ א ^ ^ ר ױ ק ס
פיצא־ אין מאבער סהוירט אוכזערע

־* *

ם די ע די ײ ם ל ר א ל ײ ן ט ־ פו א ל  פי
א י פ ל ע ץ ד ד א א ז נ אך. או יוני

 1זי ה*וט עם וױ יאחרען פיעאע שױן
 לאמאצ א עקזיסטײם אדער נעםוטשעט

pa פיצאדעצ־ אין טייצארס צײדיעם די 
 טרײע איינמ׳ן פצעגען טיזא[ יעחנז םיא•

 אוגזעי טאז. עםװאס טרייען ױניאן״צײט .
 נעשײוט נעהאס האט אינטערנעשאנאצ

 ן9מרײ צו אתאכײזעי־ אן םאצ אײנינע
 אמזי־ טײצארס, צײדיעם די ארנאניזיירען

 שיי ײןי ןעםיגט טרייד אין ערפאצנ. אהן
 נאך בעסטע. די pa ארבײטער טױזעכד 2

 ײ פי[ טייצאד צײדיעס א אמ אצעמען,
 בא־ האט \ואם םצאכױז, בעצ •בעםערע
jin’ טרי־ד ■זײז צערנעז דארםט n s צאננ 

 1פעחינ?י־טע באזיצזוי דאחי װעצכער און
 זיך האט סוף .צום און ארבײט, ז״ן צו

 םייצארם ליידיעם רי .אז .ארוימעוױזעז,
 וױײדשעס קצעגציבזן ועהר פאר ארבייטען

to נרײכקז שמינדע! זײעחנ 1.אי  pa ביז 
 פאר־ אוהר ביויס שכת און װאך א 60

'•׳ , גאכט.

שעמר די אין דעלםיא ם האבען חלאו^  ני
# די סיזאן. שצעבטען i״p גפהאט  ספויו
 די ײאו שעיצר״• םיננעצ די אין מאכןר
ט אייך האבעז שטארש, איז ױניאן  *W ני

 פ«ר op אנער סיואן, שצעכטען קי־; האט
 צו װ«יט«ר אײנינע ואנעז צו ייר דערט

v ארבייםער די p c, ,צו פצאוצדשעאער 
 וחד װעצכע םאכער, םפוירט יענינע די

ײ *,map* םינגעצ די אין מחן יעצט צען  ז
 וײ א״דאב ארוםסיסען ייך יאצען

מ dp װייצ •רײזען״ ל&  VI נעפינ
ע רער  װאס סיצא־ט־מאכער, א״נינ
ipa תצייגצם נאנץ א ipipm ביי 

I ס די  סיצ ײאש״בצצ די איי^ •ר״וי
ס אז ,ippspa וײ וזייצ א  גאר איו ו
> ו  «י| opri op זױ שנאצ אווי ו

 צוריסמאמ ו•• ipJph קצאיקס, פאנגען
 props רעדוױיצ קצאײדשןפער. די
ד pi’sp* די צו זין. צאוט עס ווי  ו

P ם*ר ftt,( יי או» ipnpaca 1פאן־ א 
ן » ipips ױניאז״ חנר tpipi זייערצ 

pspj ד סים בריחנרpזי• װאס ם 
 יזניא!, אונוער ייר. צאזט עם וױ

 סיןױ וי pa םואזו -pnp'װאטשע{
ט וועצצן װאס כער  אײ אין האנרצען ני

נןנן וייער? אצאנו-סים  אינםעחנו איי
«P אשםראסט וחמלז שוצרינע .די?

:• יעז•
אן סיז  סשיי װאש די פון מהו

 עקזעקוטיװ די אן. שוין ייך פאנגם
 א rגטpבר מאכער םקוירם דעם
 <'P ד• ארנאניוירצז צו ןנערניש גאנץ

 אומ־ חאצב ארבײם ען4 װאו ש#*ל«ד, נע
 םון םעסינידיט דער צויט איז ז*סט,

 אז חאםעז צו איז *ייבענדערטאננמן
op אדבײט• r םים װערען גצקתינם 

פאמ.

,1 *

it ah'

ד ע ז נ ר 5 או א ל א ע ד ם
 ^אאד n 5 םון טעקם דעד

 אין הײם איגזער אויפביימז םעז
געו דורכנעפיד״רט פ#אג
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 אבד ■*איטישער דער פון קאמיטע
אױבענ־ די m אעםארםירט,’

םאראנשטאא־ ארגאניזאציאז ונטצ
 םאראאננט זי און ארגטעתעהםונג אז

 נעוזמען זאא 1באאר ׳ רז^אינט •דער׳ 1
 םאר האא קארנעגי אין באהסעס גע

 באשאאס*! .ווערט עם קאנצערנ׳.
 נעהמען זאא באארד דזשאינט

ײוסעס»3;«
צושריםמען. םארגעאעזעז וחוחנן עס :

 אז אינםארםירט, װאאוי ד. ארםוי םר.
 דער םון םארװאאטער סםראנג, בעז 5בא

 איוזם האט באנה, רעזוירװ נמדאראא
אינטעט  ספעשעא דער םון טשערםען אי

 *זאאו^ דער םון האםיטע אאאן וױקטארי
 דער אאס איגדאסטרי. סקוירט און סוט

 ער אאדצט חאמיטע דער םון טשערמאן
םאר־ זײן צו באארד דזשאינט דעם אייז

קאמיטע. דער אין טראטעז •
 אנגעםרעגט װערט צושריםט חגם אין ״

שאינט דער זאא מעגאיך איז עס אויב  ת
 םינקעא־ ברידער די אפאיגטען נאארד
 שוין האבען װעאכע אאננער, און שטײז
 עהנאיכע אזא אין געגומען אגטײא אםאא

סאםיטע.
 נעהײםען גוט װערט צושריפט דער

 צו אינסטרואירט װערען ברידער די און
?אמיטע. דער אין אטענדען

קאטימעס. פון בעריכטען
 זי אז באריכטעט האסיטע םינאנץ די ..

 און שטיצע םאר םאראאנגען עגאיכע חאט
 םאר םאאבענדע: דאס רעיןאמענדירט וי

tart שרייבער פרץ א. י. דעם םון באא 
 10 םאר װערען גענוםען זאא םאראײן

 גע• זאא דא אא םשכיא טיחטס; דאאאר
 וחנא־ די ; דאצאר 25 םיט ווערען >אט

ר  גע־ זאא •ריזאן סעג סינג םון איעג מי
 דעם דאאאר; 15 מיט װערען שםיצט

 טײ דאאאר 4 מיט האראעם םיון נחננטש
 דער םון רעיןאםענדײשאנס לי *צםם.

געהײםעז. גוט װערען *אםיטע
 מאי ערשטען דעם םיז םראנע די
 אפאי״ ײערס עס אױםגענומען. וחנרג•
 סטו״ ברידער די םרן קאמיטע א ס*ט

 ׳רובין פעראמוטער, חויטנער, ■יין, חננם,
 מאיט־ פינקאװסקי, ),17 (לאקאא קאחען

 זײ איז אוצאג׳ גרײםער, אנאיע, מאמיץ,
 רע״ א ארײנברענגען דעם װעגעז דארםען

*אםעגדײשאן.
װע־ םדאגע די אײפנענומען װערט עס

 האט הײאען מעיאר װאס אוקאז דעם גען
 זאאען מיטיננען לויץ אז אתיסגעגעבען

p אין װערעז געםיחרט ניט p אנדער

 שוין איז באצאהאט, האבע; אאע ניט תאף\
 גע־ קאאעסטירט דאאאר טויזענד 8 בײ

 קורצער א אין האפען םיר ארן װארעז,
 אנ״ און האבען צו געאד גאנצע די צײט

בויען. פון ארבײט דער דער מיט צוגעהן

ײ ס. די ב ר ע ט א ק
גע־ יאהר דיעזען האבען האטערס די

 אב״ סיזאן, אויסערגעװעהנאיכען אן וואט
 קא״ די םון ײי־ידזשעס אסיציעאע די װאהא
 גאנץ א האבעז דאאאר, 35 איז סערס

 םיט סומע. די געקריגען צאחא ^?לײנע
 ?אטערס די האבען אויסנאהטען, אייניגע

 דאאאר 40 פון געקריגעז פיאאדעאםיא אין
 האבען״די אװערטײם טיט חעכער. און

װאך. א דאאאר 60 ביז געטאכט קאםערס
 בײ אן געהט טעטיגקײט אעבעדיגע א

 אײגענע אן אויםצוםי?סען קאטערם ת
 נײער אונזער אין סאטערס די םאר רש

ניאדינג.

m

& ן. שא ע ט נ ע עז ר ם
 סיז*ן דעם םון דעם'ענדינען נױט

 םיצאדעלםיא אין אונז בײ א; זיך סאנכט
 הײםם דאם ■רעזענטען, םון סיזאן חנר
 און סשערסאן ׳שא■ דעם *רעזענטירען «ן

 ארבייט זײער םאר סאמיטע ■רייז
o מדך n .סיזאן
r*ם w A נע־ יעצם ביז שױן חאכען

 ט׳שערצײם שא< די :■רעזענטען 1אנ?
 פון ט׳שערמאן שאי דער ;קרעםערם

סי[ ט׳שערמא; שאס דער ;סאן און
םםאל. פו( ט׳שערכ־אן שא• דער

p:רעד איף ווען r וךעןצנסע^ םון
ך ומא  שריי־ דעד אז דערםאנען, אױך אי
ר םענ א בײ האט צייצעז דיעזע םוז מ  מי
 צאמזצ אונוקר םוף בדענגמזעם *צע םו^

- ipwKh|« םשײן און אץואט׳ס •רעזעכט א 
 פאדז סעקרעםער אצס ארבײט ױין פאר

. יאהר. 4 אעצטע די
, א. װ ו ן נ י י י : .2 צ. םע<ן. נ

 ווערט עס און ענגאיש אויםער .?ןיראך
 ארײנ־ זאא פראטעסט א אז בא׳מאאסעז

האא. םיטי איז ווערען גע^?ט
n האא^ יארס ״נױ דער פון פראגע 
 באמאא• ווערם עס און אױ&גענומען װערט

 םארי זאא באארך דזשאינט חנר אז סעז
 ט^עק עחמטען דעם אװעקשיהען אויםיג

 דאאאר 5000 די אױף דאאאר 1000 םוץ
 האט באארד דזשאינט דצר װאס באנדס

־ געסויםט.
 דער װענען באריכטעט זיגםאן ברוחנר

 ערקאערט ער טרײד. אין אאגע איצטיגער
 האםײ האנםערענץ די ^ דעם גאך אז
 צו אנרימענט דעם םארנעאעגט האט טע
 אעצטע די האבען םאנוםעהגשורערס, די

 טרײד זײער איז םארעםענטאיכט איהם
 סטײטמענטס אאע די םון און צײטונג

 פארשיעדענע םון געמאכט ווערען װאס
 זײ אז זעהן, מען קעז מאנוםעהטשורערס

 דער װעגען באנײםטערט זעהר ניט זיינען
 אנדערע די און ארבייט װאך םון םראגע

 באהויםטעט זיגמאן ברודער פאדעתנגעז.
 צײ־ יענער אין סטײגמענטס די אויט אז

 האמיטע טאון ־אװ אויט די װעט טונג,
 און ארבײטען צו אנםאנגען מווען גאײך

װאך. דער אויח זײן
דיירעקטארם. אור באארד םון באריכט

 פון מעמבער א סארגאאיעם, ברודער
 גריײ םון ארבײטער אן p* 23 אא?אא

 איז ער אז אינםארמירט, ײאאזי און בער
 און םארמאן זײן םיז געװארען אטא?ירט

 געװארען באשטראםמ איז םארמאן דער
װײסט אײדיס דעם םאר דאאאר 50 מט

 צו םוחגכטיגס אי^ ער אז
 אםא־ איז עד װי דעם נאך װײא געאד,
 געצװאונגען געווען ער איז געמארען סירט

 ארבײט. חנר םון טענ צװײ םטאפען צו
 וחד אונטערזוכט גענויער וועט זאך די

חגן.
 באארד עקזעקוסיװ דער פון ?אםיטע א
 ^םראגע די אז םאראאגגט 17 אאסאא םון
 וחד איבערגעגעבען זאא םינישערס די םון
 9 אאקאא םון אאהאאם צווײ די צו רען
 גיט זאא באארד דזשאינם דער אח 17 און

 אין אײדזשעגכ ביזנעס חײן ארײנשטעאען
 האםימע די חגסארטםענט. ריםער דעם

 אז םארשטעהט 17 אאחאא אז ערהאערט,
 האנווענ^אן, ®ח באשאום א איז דאס

 און אויםפאאנען םוז אאקאא דער וועאכען
 םרא־ דער איז ערנסט גאנץ זײנען זײ
 טיטװענדעקײמ ?ײן ניטא איז עס גע.
 טרענס־ צו זיך םינישערס דיי צװיגנען צו

 םאצאט א אין הען םראגע די און םערירען
 צװײ די צוױשען ורערען געשאיכטעט צײמ

אוםן. ברידעראיכען א אויף אאהאאם,
 װעגען באריכטעכ זיעגמאן גרודער

 ער און זײדענבערג פון םטרײה דעם
 אפגע־ זיך האט קאםימע א אז ערקאערט

 די און סטרײ? דעם םיהרען צו שטעאט
 אר״ דער צו געגאנגען זײנען איבעריגע

 טעג װם־טוב׳דיגע די װי אזוי בײם.
 זאא מען אז צר אךרעהאםענדירט קוםען

 בענעםימ נחנטערען א נעבעז סאמיטע דער
 װעניגער אדער מעהר וזאבען זאאען זײ אז

 אוים־ זײערע םון טײא א דעקען צו גענוג
 אי״ וײ אז באשאאסען װערט עס גאבען.

 15 צו קריגען זאאען אייבע בערגעבאיבענע
 ־Dpjr דאאאר 5 צו און בענעםיט דאאאר

׳ וואכען. דריי נעססטע די םאר טרא
 דעם טשערמאן דער שאיסט דעם מיט
n . מיטינג.

סעחרעטער. לאנגער, ל.

שעפער פסוירם און סלאוס
 ספע״ דעם םח ?וױםירונגעז װײטערע

 חאאוה׳ דער םוז סטריײדםאנד ציעאעז
• ױניאז מאכערס ריםער און סקוירט

: שע&ער אססאסיאײשאן
 ברפיוױי. 1872 בראס., בלאונער

 סש. 22 װ. yp. 120 ם»נ. קל. ווינשערנעאיאג.
 סם. 27 װ. 40 ליפאיץ, און גודמאן ס״מאן,
 סם. שע33 װ. 9P. 20 קליױק פלײאער
 סם. םע28 *. 3 ^׳ד^נזנל, און ?ענקעד

 סש. שע30 װ. 141 קןן. ovipo •יױואדיצ
 סט. שע29 װ. 141 אװארץ, און פרײנק

 סט. טע27 װ. 87 ביאס., ®אםעראגץ
 עװ. םעKK -1 55( קא. און וױיל דזא. ע.
 סם. טע35 וו. 00 און אדלער א. ע.

 סק. טע33 א. 30 לעװין, טאזאס.
 עײ. םעדיסאן 130 גאלדשטײן, אל.

 סט. טע31 א. 30 און באס דזש.
 םם. טע25 װ. 108 קא. און װענדארן• א.
 סט. טע27 װ. 34 קא. P* ליב^ײיץ ל.

 סט. טע30 א. 38 קא. און םאנדעל םילאר,
 עײ. מעדיסאן 180 מאנגאגע, פילי*

 םט. םע82 א. 38 לױױי, ם. און א.
 סם. טע20 װ. 30 #עקםטײן דזשאס.

סם. םע32א.־ 40 קא. קלאוק פײם$וס
, סט. םע27 װ. 12 גאלדשט״ן,

 סט. םע21 װ. 12 רובין, חעררי
 םט. טע25 װ'2 4 פאנק, און מ#רקס

 סט. טע22 װ. 1550 קא. און װפלפבערג ל.
 סט. 25 װ. 159 קן>. סוט און קל^וק כעלל דחי

 סם. םע28 א. 3 דען, און געםסקעי
 סט. םע32 װ. 38 ק*. און סײמאן לואים

 סם. םע37 װ. 134,'םפנדעל און *#ןי
 עוז. םע5 — 302 לאכמאן, מןןקס
 סט. טע20 װ. 30 *לינגעו/ ח. און ד«א.
 סם. מע20 וו. 122 ■ערלםוםעי־, קונ*

 םם. םע19 ײ. 16 יאסס, י סעמועל
סם. טע27 װ. 15 אזםראוס, װם.

 סם. טע24 װ. 125 ווערםחײםער, און ליװיי
סט. פהג24 װ. 27 םײמאן, און סײם^ן

 : דיםטריקט םענדערס אײדזשענט ביזנעס
 םט. טע25 װ. 147 צוקער, און טיעדריר

— סם. םע25 ײ. 43 ■אםניק^
 סט. םע25 װ. 137 דרוײז, ח.

 סט. טע25 װ. 152 ?*. קלאוק דזאיגם
 סט. 25 װ. 147 בארעגסםײן, און פי*קעלסט״ן

םם. טע38 װ. 102 װ#געל,

 דיםטרי?ט םרײנדס אײדזשענט ביזנעס
 םם. jfbl7 א. 17 עסלער,

 ~ סט. טע47 װ. 24 װיינריד,
 סם. טע17 װ. 54 פעדער, און דאקשיזנקי

ט.\ טע17 ײ. 17 ׳מאטץ דזפ.  ם
Vםם. מע17 װ. 30 לײקין, ק.

: דיװיזשאז אידעסענדענט פוז שעיער
 גאאדבערג׳ס ה. אײדזשענט ביזנעס

: דיסטרי?ט
 ..םם. מע20 וו. 32 קא. קלאוק זועלױר

 סם. טע20 װ. 30 שין•, און גאםהעלןי
 סט. טע20 װ. 30 לאכסאן, און אסטראןו

 סם. טע20 וו. 11 קא. יק8קל עקסיצרט
 םנג םע20 ײ״ 120 װפיקאװיץ,

 עיג טע0 — 4550 קא. קלאוק ריםין
 סט. םע20 װעשט 32 סאן, עםינגער ל.

 ־ .םם. במ20 זו< 11 כרןם. סו»«ו
׳. ׳«װײגוזאפט ארן סיגעל

 דיסטריהט יהױגס ג• אײדזשענט בימצס
 סש. סע27 װ. 12 קיאזלאנסקי,

 סט. טע24 װעסט 142 גדין, און «צלאק
p 27 גאלדסאן׳סון f iסם. «צ £

 .BO טעM 24 651 קא. ־?לאוק בזןרנעם
סס. טע24 װ. 61 דארענפ^לד,׳ און ^ראוויץ

 דיםט. פחגס דזש• אײדזשענט ביזזנעם
 סט. טע28 װ. 127 לײסג^ און מעדפװ
 סט. jm20 M 38 קלסיק קריגער

 סם. םע26 װ. 147 םטעדמאן,
 סם. םע26 װ. 147 )ס. ל. ס.
 סט. טע30 י. 38 קאס*וימ, מ.

 סט. טע30 װ. 24 ביפס., ברענער
 . סם. םע26 װ. 110 #בראס. װ»עער

־ סט. סע26 װ. 158 .0 ג.
סם. פע20 װ. 9 מאערםסעם, און יײזיקסאן

 דיםט.: בראנםיעאדס אײדזשענט כיזנעס
 סם. םע19װ.. 10 — 8 כ. און ב.

3 בר$ס., לעװין - 5,  סט. םע18 «
 סס. םע18 װ. 120 עלטי«1נפו ריגאל
 •*. סם. סע18 װ. 0 — 8 ברפס., סט״ן

 סם. םע18 יװ 7 אגײדערםאן, און ירןגסלער
 סס. םע1^ ױ• 21 אקםאן, ».
 סם.* םע18וג* 15 לעװין, דג

 ' ^jdo טע18 װ. 38 מינטץ,
 סס. םע18 װ. 15 זזארליק, און ■יטערםאן

 סם. םע19 א. 51 װיענעו*, און שנײדער
מרםין, »ון דינערסםײן  סם. םע10 װ. 4 אנ

 סם. םע10 װ. 556 קא קלאזק װאגא
סם. םע18 ײ. 12 מינסטעו, און לייבאײיץ

 דיםט.: בער?אײת׳ס איידזשענט ביזנעם
 םם. םע21 ײ. 355 סשלאוי, און גאלדסםײן

 סס. םע21 ײ. 48 םאזור, ב.

 סס. םע21 װ 19 ס»ן. ק*תעעאון י.
 סם. םע21 װ.;<מ.>« קלפיק מוןדעי!
 .so םע21 װ. 19 פײנבער^ און חינדעל

 סם. טע21װ.נ 85 סײערסםײז,
 סם. סע21 זו. 40 קא. קלאוק פוייראר

, ג6© «נ21 \\\ 40 זזננמןלםאן,
 סם. סע21 ». 4» וזאנדעלסאז. ווצלפסאן_»דן

 .1 ׳ - J90 ס*21 ». 430 צןא. קלפוק װאלאך
 סט. ס*M 21 1« סייא■*}♦, און יענזיגער
.B0 ס*21 װ. 132 ביתבריס, און ם#רקוס

•%״’.״׳

[ I T . i

j9r jo t i  .ii 12—t t  tinm 
 jbd טע21 װ. 29 םסנםער, און גרײסבערג
 ספ *o2i װ. 35 בראס. לאנדעסםאן

J90 *oSl'.fl 355 חפהן, אי| בליױוײם

דיםם.: םײן׳ם מש. אײדזשצנט ביזנעס
׳׳■״יי <. •

 * .00 סע22 א. 24 גליקםאן,
 םס- פמגn. 22 129 םיג*ל, און װיינסס^ן

סם. טע22 א. 32 ק*חןןן, ©. װ.

שענפ ביזנעס ײדזז  דיםנ^• שוססער׳ם ה. א
סם. ם*31 .11 9 בענדער,

V » ?*

•■־יי; ̂ייאײ “ ■' -
ט ריםער פון שעפער : דעפארטםענ

n 11. 28 ברפס. װײנסםפן ל. oסם. סע 
 סס. ם*21 .'11 54 סןןן, און אזאפיר*

 םם. ם*25 װ. 130 לודװיג^ ד.
 jbo ס*25 וו. 20 בל#*, און לוסטגארט*[,

iro. ,םם. גר*ן 98 ל*ב*נדיגער 
 םם. ם*23 װ. 71 בר*ס. גאנגאס

 סם. ט*22 .11 36 ״םיג*ל א.
 jdo םעn. 28 44 ס״מאן, ן1א פרידםאן

סם. ס*4P• 119 11. 17 קל^וק ב1קלא
 ס«. ם*25 .11 40 ג$לד**םער,

 ברפדמײ 721 ?פ. קלןױק עלאיד
 J5D ט*20 .11 27 קאנדן, א.

 סס. *036 .11 201 ביפ^ קלייגב*רג*ר
 סם. ט*8 א. 50 קריקאן•׳
ספג ם*17 .11 40 ״ביפס. ליפאזיץ

ײ : שעיער ברו?אינער
 .11* מפגח*ט*ן 118 גארק^װיץ,
 *ײ. מפגחעט*ז 110 ג«לה אדן ג^לדאזםײן

 .11* םאנחעםען 105 דפססמ״ן אדן ײז*ר1
*וו. מאגח*ט*ן 95 ר*ז*גב*ר^

m sru w__________ ״ -
 v _ .11* סצ:ח*ס*ן 100 שולסאן,

ן,11א ב*ס*ן װי *  * .11* סאגח*סען 75 ל
סט. גארדען 44 בענדזסאםיז,

מ נוארה׳ םח שעפער  דזשזוירזי. נ
ברו^ מאקס דורד

9נ .n* סירינגפ^עלד 379 גר^ס, ל.  דזש. ג. רק«1
 דו«. נ. ארק1נ עװ. *ליזאב*ט 09 ר*?*, ד*

 .11* םיריגגפילד p.* 120 טײלארינג פײסזןן
 ארק1ג .n* ט*15 — 289 קריסס, ן1א בארןםער

̂סט, ן1א גי$זב*רג  .11* םירינגפילד 218 רו
ר^#1נ .11* סורינגפילד 218 בראס. סאנדלער

: דיםטריקט דאודטאוז םון שעפער
םס. מ*12 א. 42 ג*םינג*ר,

סם. טעM 10 53 *;ס»לצ09לי און ה«בער
מ1י 124 ק*ח*ן, ן1א חארקאװי ל.0*רסיטי.1נ

סס. ס*12 א. 34 ק*. קלארק ק. א.
סס. גרין 208 בױילאמ״יץ, ן1א «נײדער

סס. ספריגג 150 מארקםאז, ן1א סםאן10
V- סם. סע9 א. 42 )ריסקין, s
סס. ט*m 14 110 קא. ק1קל* פ*רײם

בר^דװײ. 822.ױי,1לי
*01 #p w 9 * s .א o i l* .םט

םם. סיריגג 151 ׳*11ל* ן1א ^*רניק
• סס ם*14 א. 5 ק*ח*ן, \1א בראס. לעמים

p n^ pofi סם. ס*10 א. 84 ׳ח*לף |1א
סם. םפיפלק 30 ״01ךאז*גבל

cl 66 ק1קל* ח. ארן .igp .סס. ס*8 א
ה ײ סס. םעm 9 52 י

on*n 9• 61 יק9קלP .א J5D * o il
^ י סם. ם*9 א. 65;;גאטז^ספן,
סם. ס*9 א. 51 4#ק*ג ן1י אראנאײח

סט. *09 א. 01 םב*ו?,1ןכל
סט. םע9 יא 61 פערםיז״

. י ז .סם. םע9 א. 67 ב*ױ*נס^ײן, ו
סט. ס*9 א. 39f ׳י16*רדל11« ייון םםפז1ג

סם. *olO א. 80 סםמםןי.
סם. טע9 א. 50 ג». 0י9קל 19^1 ף
ססג *09 א. 34 און.לעװיו, ןיל*ר4

סט. ם*10 י. 83• יר^זענ«*לד
•לײ^ ימיװערסיםי 88 תפ. ק1קל* !יאנא

סם. סע12 ». 8 לאיקינד, ̂ז.
, סם.• ©*15 .11 153 חאגגעו*, א\ז ^רבאװ

סט. ט*9 א. 59 טםיםח,
o א. 04 קפ. קלפ\* *ודינג i l* .סם
o א. 8 או^װעליו, קאח*ו i l* .סס

0—141 דזס״ק*בס, J , 1 *װ. *6
סם. סע8 א. 53 ,11שנ

/ ״ .*00 סע8 א. 07 ח*נןג«
י י סם. םע8 .11 39 *לב*רם,

סנג םע8 .11 39 ס*גפמװרי,
*וג ס*5 — 09 אייזזנכבערג,

*װ. ס*5 — 78 רײגג אגן סינקעל^נפײן
. < ־:J1* *05 — 78 *ר«םײן,1אל

«irw95.. 80^ מ*קם r«4־ o ^ h i> פלײסג
סם. *012 *«*3 בר*ם., רלײפ*

jsd*;613 א. 54 ז,ייקיד*«
w p אוו * ^ס9ס /1ײי .u ^ rn r! ״; >v

11,- 35 ׳ק*ל*ר און וו*אל*ר

?J

» j

i׳■׳

m

■



iVo«.r *■■■ft• - -. .

הויז״ ״ױניםי די
םערעדאצקי). יענטע צו ענטפער (אן

קאהען. ם. פאניא פון

 1אי פאראינטערעםירט זעהר זייענדינ
 פערצינ װאוינען עם װאו חויז, ױניטי דער
 םון םיטנצידער שװעםטער, אונזערע פון

 ~4ל ױניאן דרעסםײסערם און װײםט דער
 זאצ איר אז נאטירציו נאנץ איז ,25 ?אצ

 םען װאס נעז'*אעס5נאכפא אויפםערסזאם
 אײנדרי־ די איבער שרײבט מען און ז$נט

 הויז. דיזער םון ארוים טראנט מען װאם קע
 אז וםתודה, םודה אויך זיך נין איך און
 םרײנ־ מײן-נוטע םארבעטען חאב איך װען
 הויז, דער אין םערעדאטציןי יענםע דין

 איהר געםטארעט זיך װירהציך איך האב
 װאם אצעם אויף מאכען צו אױפמערקזאם

 און אנציהענד דארם מײנונג םײן אין איז
 נאטירציו, נאנץ עם איז דאםיר רײצענד.

 צעזעז זאצ איך װאם זאך ערשםע די אז
 הײנטינער םון ״נערעכטינקײט״ דער אין

 פון בעצ־הבית׳טע, נייע די זײן זאצ װאך
םערעדאטצקי• יענטע

 איהר פון‘באשרײבונג דיזער םון נון,
 א״נדריקע די און הויז ױניטי אין וויזיט

 דארט םון אװיסנעטראנען האט «י וועצכע
 די םערעראטצקי יענטע אין דערסאן'איך

 באקצאג געה איז שרײבערין״ ,סהיצען
 די״צװיי־ הערען וועצכע דיכטער אויןי זיך
 ״בצױ די זעהען און שושקענדיג״ זיך נען
 זאנאר אפט נאנץ און װינפענדיג״ טעז
 עם וױ און וױינענדינ״. ״״שטיינער רי

 םערעדאטצקי יענטע האט םיר, זיך דוכם
 אונ־ םון בירנער פרײע די מיט באנוצט ןיך
 פאר ״סאבדזשעקט״ אצם הויז ױניטי זער

 פאנטא־' ריכטערישער איהר און םקיצע, א
ױ װעצכע זאכען, געזעחען זי האט זיע  ט

ניט. umjrt בשר־ודם״ם ־•דאטטע
 1?ענ« װעצכע בײשויעצ, צום די, פאר

 דער אין װעצכעװאױנען פרויען ױננע די
 נצױ־ צו אונמעגצין־ זיין װעט הױז, ױניםי

 אײז צאדעט צעקטשורער א װען אז בען
 מיירצאך די װערעז םראנעז, שטעצ/גן צו

 װעצ־ אײנעם פאר און צוםישט איז רויט
 דרעס־ און ווײסט יארתער נױ די קאן כער

 זיך אונמעכציו װי כמעט איז מיייוערם,
 םון זעכציג צוױשען אז פאוצושטעלען,

 דעם האבען קײנע זאל מיטנצידער איהרע
 אצע אז איבערהױפט און רעדען, צו מוט

 סול- אײנענעם זײער פאר זיף שרעיןען
 בײנע• ,זאט װעצכע פערזאן א פאר
 זעצ־ אין צעקטשורם די םון איינע *ואױנט

 פאר־ זיך שװער אײנפאר איז .צימער בע;
 ךיעזע ״פרעםען זאצ עפעם אז צושטעאען,

 יעפעם מוזען ״זײ װײא ,“םרויען יזנגע
 רעדען כיט ?יינער זאצ דאך און פרענען,

.“זיך שעהםען זײ ״װייא

 זײער םון אורזאכע די איז םיעאײכם
 שטעצען ניט ז״ער םוז און שטיצשוױינען

 דער װאס פוכקט, דער געװען םראנען 1קײ
 אצעס װאהרשײנציף האט צעקטשורער

 פאא׳ז 1קײ איז עם אז קצאר, אזוי נעםאכט
דיםקוםיאז? םאר םארבאיבען
 א וואם אלעם, ניט איז דאם אבער

 שא־ און זעהן קען םאנטאזיע דיכטערין׳ם
 םיע־ איהר םיר װאצטען פיעצ אזװ םען.

 װאצט זי װען םארנעבעז, האצב ציינט
 ױננע אצע שװעסטער, םערציג אונזערע

 לעבענס־אוסט, םיט פול פרויען, רײצענדע
 מיט רייף זיינען םאנטאזיען װעמעט און

 און ציעבע םיט דורכנעװעבט ביצדער
 םו־ א צו שטרעבען װעצכע צערטליכקייט,

 אין צעבען, א צו אעכעז, אצזײטיגען לען
 םענשצי־ און באדירפנים יעדע װעאכען

נעשטעאט צופריעדען זאצ םארצאננ כער

 פיעצ אזוי — װערען,
 װאצט זי וועז פאתעמן״־ האצב םיעצײכט
 שװעםטער ציעבע ױננע םערצינ אונזערע

 ברידער, אונזערע םאר םאר׳םםר׳ען ניט
!םענער די

 םארט מין אזא פאר זיך שטעאט
 ענטהאצטעןפאין ווערט וועצכע ,“״םםירח

 װי זעזזן מען ,װיצ :אױםדרוק םאצנענדען
 א איין םען צאדט אױט, זעהם מאן א

 צזןפטשורט ער און אעסטשורער שעהנעם
“יציטעראטור. איבער

סערדאצלוי! יענטע שװעםםער אןי,
 םער• אונזערע א״ןי וועצעז “״מםירוז א<א
 םאר־ ניט םאצ קײן שװעסטער ױנגע צינ

 א אז זיד, איד.ר דענקט װאם נעבען!
pip צוםריע* װעט טאן שעהנעם אײן אויןי 

 ? םחיעז ױנגע םערצינ דענשטעצען
 און מיח די זיןי גיט איהר ווען סטײטש,

 נעגעגשטאנד, דיעזען איבער מיר םרענט
 צעיר א אז םאחיכערט, אײף־ איף■ װאצט

 מיט׳ן א״ננעצאדען ניט װערט טשורער
pyw אז אויף און איהם, אויוי קוקען צו 
 צעם־ די צװישען זיך נעםינעז אפט גאנץ

 זא־ און שעהגע קייז־ נאר ניט טשורערם
 4װאצנ איך און סענשען. עצטערע נאר

מע־ מיינסטענם זיינעז צע?טשורערם װאם i םא?ט, דער אז םארזיכערט, .אויןי אײך

 מענשען שטילע פון קינד א בין
 — םאנירען געאײדעלטע מיט

םין םארק־געשרײ דער ם׳מאױ
דרויםען

 טיהרען זײדע
באריהרען. ניט

 זיך ציהט און יחום־קײט םײן ם׳לױפט
 :דורות־פאנאראמע דער דורך

 עלטער־עלטערזײדעם די פון
 םאמע די ביז

טאטע־םאםע.

 שטאס־קײט לאננער דער אין בין איך
 —׳טפעטסטעו דער גאר אנגערינגעלט

 בלײכען װעל איך אז זײן, קען און
 לעצטער, דער נאר
•• •לעצטער. דער גאר

II.
ן איך י ט ג  האנדלען צו באשאפען ני
 י :םעטאל רויהע םיט
פאר־ ערשטען צום זיך םוז ד&ם

װאנדלען
קװאל ברודיגען פון

 ציהרונג, געשליםענע פײנע, אין
 — קרעל םרעכטיגען אין
 :באריהרונג אין םיף• םיט קוםען צו

ט > •• •זעל טײן טאן װעה ני

ײן. שלאןש א
 םארגעם ׳אײן שלאןז אײן, שלאף

m ,געװען, איז זואם אלץ —
"W o w T o r W f f שוין 

טא ר מעהר ני ײ׳  — נעבײן, ז
ת א זאגאר כוםט דאך  ט
 צוגעהן, ווען חלום אין
 ׳נס א צןען חלום אין

שעהן נס גרעםטער דער  :נע
אלעמען זײ קענםט דו

 זעהן עילעבעדיגע נאך
קול׳ ער  זײער א־ן.הערען

 ׳האר*ן צום זײ דרירןען און
ם א װארט א שטיל און  צארט׳
 אםאל, וױ יזאגען, זײ
ײט, װײטער יענער אין  צ
 םאד םון —־ אםאל װי און
 בעז, צוױיגלעך ברענגען זײ
אט װאם קינד, א ײי או.ן  ה

•• •פארשײט זײן ניט, זארג קײן

 םארגעם, אײן, שלא^ אײן, ישלאף
װירקליכקײט. די פארגעם

 איז םתיען, קײן ניט אוז נער
 םײםגמנס זיינען אצנעםיין אין װײצ פאר

 זײנקן ווענינ און צעקטשורערם םעענר
 אויך און שרויען. םאראן זײ צװישעז

 אײן אין דערצעהצט אײןי איף װאצט
חן ױנגע א אז נאננ, מנ  םרױ ריי
 וונ־ נעװיםען א שםיםע זיםער איחר םיט
מ די אונםערהאצטען טאג  ׳ און םרויען ױנ

_ ׳ געםט. יײערע
:םרענט איהר װאו דארט איהר, זעהט

 א פאר אנפאגג tv ניט דאט איז ״צו
 1פי צעבען דעם' אין עפאכע נייער גאנץ
 טײצװײז איך בין ז. א. ?״ םרוי דער
 ווײל ניט אײנםארשטאנדען. אײף םיט
 1 װעצ־ «ו צעבען, נײער דער אז גצױב, איןי
 םאכען איהר װעט שטרעבט, םרוי די כען

 א■* איהר אין זועט און םרוי אוים םאר
 יחגט און אינסםינקטען איהרע שװאכען

 ג<ד מוםערציכע איהרע טויטען איחר איז
 אםו^ איז עס אבער ניט. דאס פיהצען.

 םארםײצט האט מאן דער וועהרענד אז
, אויםפערקזאמקייט זײן ע י ג ר ע נ ע ן ו  • א

 איבערנעבענחײט צערטציכק״ט, ציענע,
 םוצ וועצט א צוױשען ציידענשאםט א.ץ

 האט םעטינלײטען, און אינטערעםען מיט
 און.״ םארגאמענהײם, דער אין םרוי, די

 םאר גענענװארם, דער אין זאנאר םיעצע
מן אן נעםיהרט צאננ דורות טי  אײנזיי

 טעטינלײם איהר םון םםערע די צעבען.
 חגר־ און באנרענעצט זעהר געװ/ע איז

 ציעבע איז ציידענשאפט איהר איז םאר
 און ריכטוננ, אײן איז נעריכטעט נעװען

 ’ םענטימענםאצ געמאכט איהר האט דאם
 איםער זי האט םאנטאזיע איהר איז און

 םון םריהעו־ ניצדער, שעהנע נעמאצען
 ,“״פינדער שענע םון נא^הער איז “״איחם

 «צױ — נעװש איז רעזוצטאט דער איז
 םעגטיםענטאציטע־ ײײגערשע קראבענע

נעכט״. ״שצאםצאזע און טען״
 װעצכע ארבײטער־םרױ, די אבער
 צעבען א צו צעבען, נײעם א צו שטרעבט

באטיי• װעצכע און אינטערעם מיט פוצ
 —נמ^איזצג מצרײארנ ד«ד t** nn צ*גט ן

 פא־ אין װי נוט אזוי עקאנאםישען אין
 itpv םאר חעמפםט און לאמפוי, ציטישען
 — נערעכטיגסיים סאציאצע און נאמישע

 םאר פעםפםט װעצכע םרױ, ארבײטער די
 דיעזפ — אױםקצעוזרוננ, א>ן ביצדונג

 אזן געשטאס איחר םארםײנערט האט פרוי
 אצעס פאר פארצאננ א ענטװיקעצט האט
 און רייצענד, 1או איידעצ שעהן, איז װאם
 םארשטע־ אידעאציםטישער איהר אין

 • שעוד א םון ביצד א זי זעהט צוננם־קראפט
 װאו װעצט, א און צעבען אידעאצען נעם
 דעם םון גצילזעצעה״ט און װאויצזיין דער

 נעזעצ־ דעם םון נאוים דער איז מענשעז
 םונ• דעם אויןי געבויט בכין, שאפטציכעז

 נא־ קאאפעראטױוער דער םון דאמענט
 ,םריינדשאםט ציעבע, אםת׳ע ײאו װענוננ,

 אײנענ־^■ םארבייטען װעט חבר׳שאםט און
— —־—, זעצבסט־איגטערעם און נו*ז
, מאטיװ׳*, ״צייט דער נעװען איז דאם .
דאלארם םון םארשפארוננ די כיט און —

w

:דיערשםעפאציענםק
קארםילאװ םרים םון

 ביים געזעםען איז דאהטאר נײער דער
 מיט און אםיס נײעם זײן םון פענםטער

 ארויםגע־ גאם איז באיק טרויעריגען א
̂ען פיעא אזוי לןוקט:  דעם זײנען ̂מעג
 אײנעם קײן און פארבײגעגאמען, אפים

 פון אײנגעפאיצען ניט גאר איז זײ פון
זײן!... צו קראנק זײנט־װעגען

 פאר׳ן רענט, ע כ י י ד« רענט, און
 און צאהיצען, באדארפט מען האט אפים

 אצײן זיך און דערהויםען אינסטרומענטען
 עם װי םיהרעז, םריהער וױ יצײטישער

 םרי־ זיך ווייצ װאס דאקטאר א םאר פאסט
 נאכדעם ערשט און אײנפונדעװען גוט הער

 דאס זיך זאא וגאנען םון טאן. יפדוך א
? נעןןמען איצץ

 נאך דא?טאר, אנטקעגענדיגער ךער
 געה׳ןט. מךל מעהר האט נײער, א אויך

 זי׳־גע האט ער געגאנגען. מען איז איהם צו
 אנ̂־ אן טאג ערשטען םון ״עקספענםעם״

סאכען. געהױבען
 טז^־ איהם איז פאציענטקע ערשטע די

 פון םערקװירדיגעי װאס און געװען. דיג
 יעאים דער ער, װאס פאיןט דער ,איז אאץ
ע, די איהב האט מזצ, ט  אײכציגע די ^

!צוגע?ויקט זײגע פאציענטקע
̂שטעןחט עס  זי האט ער אז זיך, פאר

 יענעט צו זי און האנד נענומעךבױם ניט
 האט ער ארײנגעםיזזרט. אנטהעגען װאס

 פון איז זי אז אויפנענוםען, אזוי נאד ױ
 יענעש צו און... ארויסגעצאםען איהם

 ער יאטעװעז, זי זאא ער ארײגגעפאאען,
. ־ !דערחאאטעז אעבען בײם ?* זאא

 פאר׳ן ראמעז1דערי דאס זץי האט זי װי
 נאר טויט, םאר׳ז נאר ניט נייז, 1טויט

 פאד װעײגן. קראנק םאר׳ן באויז אםיאו
wn אדער ׳שטאןממן צו f t אא־ *צרואכען?

 נאר איז עס װען ד«ארצען, איהר פון פען
!געקומען דעם צו

 דאם מדטװארען אמאא דאס האט זי און
 װעט אפזאגעז, איד״ר םון זיך װעט ער אויב

 אז ארען ניט איהר ס׳װעט ^טארבען. זײ
 נײער דער האט — !שטארבען זאא זי

 אי־ דער װעגען ערביטערזנג מיט דאקטאר
 געטראכט. אעבען װעאען איהר פון ראניע
 דאך זי װיא אאעמען נאך אז אויס װײזט
אױך... זײן געזונט און אעבען

 שטארק פארדראסען, איהם האט עם
 אנטקעגענ־ צום איז זי װאס פארדראםען

 די פון קורירען זיך אװעק דאקטאר דיגען
 אנגעטרא- איהר האט ר ע װאס װאונדען

 זינען אין געהאט ניט יענעם האט ער װען.
 ער צוצר£ײןען, פאציענט?ע א ע נ י י ז

 און באהאנדאעז, קענען אאײן זי װאאט
 יענער װי װעניגער אפשר איהר װאאט

 אהן גאנצען אין גערעכענט. װיזיט א םאר
 זי װאאט געװאוםט, ער האט געאט,

 פינ- א פון סטראם א אפיאו אאזען ניט זיך
 געװען זי איז שטאאץ צו ארויסנעמען. גער
 װאס אימיצען פון אומזיסט זאא זי אז

פאראאנגען.
 פאר װאם פארגעשטעאט זיך האט ער

 .צװי־ װאאט עם סצענעס אינטערעסאנטע
 םאמעקומען, איהר ^ןיט איהם זיי, שען
 װי און צאהאען, װעאעז איהם װאאט זי װי
 נעוזמען, װעאען ניט איהר בײ װאאט ער

 אײ־ ער, איו דאם אז איהר ערקאעהרענדיג
 א האט זי װאס דעם אין ^ואדיג גענטאיך
 װאאט דערנאך באקומען... הארץ שװאבע

 ער ^ואדיג ניט װי ערהאעהרען איהר ער
 אז שואדיג... איז ער װאס דעם אין איז

 געמאכט, אזוי אאץ האט אאײן אעבען דאס
 וױיםט־מײ־ א זי, און דאקטאר, א ער דאם

 פאר גאײכע קײן קענען ניט זאא הערין,
 שטעאט אעבען דאס נאר ער, ניט אז זײן.״.

 אע־ זי וױ אנדערש זאא ער פאדערונגען
-----------בען.

איהר ער זואאמ אאײן, איהר םאר און

 מיט װעו גאיק דער ?יך־ װאאט געזאגט,
 םארװאנדעאט. אומגאיק אן אין ם ה י א

 װאאט זײן, געװען ניט װאאט עס װי אז
 קייץ װאאט ער אויב געײען. שאעכט איהר

 װאא־ נעװען, ניט דאקטאר ערפאאגרײכער
 מיט געהאט ניט געםאאגט, זיך זײ טען

 ערםאאגרײ־ אן יא אויב אעבען. צו װאס
 צײט חײן קײנמאא איהם זי װאאט — כער
 שטענ־ װאאט ער אנצװןיקען. געהאס ניט
געװען. םארנומען אנדערע מיט דיג

 געװען הויז אין יע עױן װאאט ער װען
 גע־ זײנע םון װער װאאט איהם צו און

 געקומען, גאסט צו באקאנטע אעהרנטע
 אהינצוטאן. װאו האבען ניט זיך זי װאאט

 ניט ארם קײן זיך פאר דאן זיך װאאט זי
 קענען זי װאאט װאם װעגען געםונעץ.'

 זי נײן, װײםטאאך? װעגען רײדען?
 פארגעבען קענען ניט אאײן זיר װאאט
 מעניטעז אזעאכע צװײטעך איז זי װאס

!ארײנגעיןומען
ערקאעהרען, אאץ איהר עם װאאט ער

 איהם װאאט זי אין געטראכט, ער האט
 פאראירענדיג װאאט זי און פארשטעהן,

 איהם מיט באנאײטער אעבענס אאס איהם
 זי כיאכען. יטאום דאקטאר א אאס

 גע־ פאציע;טקע ן י י ז שטעגדיג װאאט
 איהרע םון אנדערע נאר װאאט און װען

 ער שײןען, איהם צו מײקערינס װײםט
 גױ און דאקטאר אאעמענס זײער װאאט

 ךורך דאך ײאאט זי געװארען, פרײנד טער
 טובות געקענט אנדערע פיזנא אזוי איהם
טאן.

 אננערױ זי.איהם האט ״עגאאיםט!״
 אאע דאף זײנען גענומען גרונט אין פען.

 ער האט אײנציגער, יעדער עגאאיםטען.
 דעם װי איבער ך י ז האט געטראכט,

 נעאײקענט ניט גאר עס האט ער אנדערן.
 אן איז ער געזאנט, ער האט אמת, אויך:

 װאס איז איז. ער איו, ער — עגאאיםט.
? איו ער אז טאן ער זאא

ער װאס געזאגס נײגיט איהם האט זי

 שארף אזוי נאר איהם האט זי טאן. זא̂י
 אײנגעגראבע־ קאס אין טיעוי איהרע מיט

 זיד אגגעיװ?ט, אויגען ברענענדע אבער נע
און געכאאט הארצען בײם האנד מיט׳ץ

ר--------ארויםגעאאםען. אפיס םון איז ע
 נאכגעקוקט, םענסטער דורכ׳ן איהר האט

 טיטען אין צוטומעאט איז זי וױ געזעהן
 דעײ זיןי געבאיבען, יטטעהן װײאע א גאס
 גע• רים א פאאץ איוזר םון האסטינ נאף
 דאקטאר אנטקעגענדיגעץ צום און טאז

ארײננעאאפען.
 הא- דאקטאר נײעם פונ׳ם באיקען די

 אנטיןעגענ• דעם םון אםים אױפ׳ן זיןי כען
 אמ <ואײן ער און אםגעשטעאט דיגענס

 אפגעטרא• םענסטער פון װײטער אביסעא
 פא־ עחפטע אײנציגע, די ״זי׳/ :טען

 געמטאנען• דארט איז זײנע ציענטקע
 םארװאונדעטעי דער מיט זי איז וױיטער

 איז !געקומען יענעם צו האר״ן איהם םון
 אחנר געװען קראנק אזוי טאקע דאם זי
ם כדי געגאנגען אחין איז זי ה י  צו א

 יע־ מיט האט זײז*זי הען עס ערגערען•?...
 -ip צו טאג יעדער אסגעםאכט אזוי נעם
ם כדי מען, ה י  דערמאנען.- זיף אן א

 נע־ איהר םון האט ער װאם איהם װײזעז
 גע־ זײן ■אאגען געװאאם האט זי ט.6כיא

 חןוס איד»ר םון האט ער װאס םאר װיםען
 א מיט זי אװעחגענומעז, גאית אײנצינ

איבערגעאאזען. הארצען אין װעהטאג
 אאגע־ פענסטער םון ?יך האט ער
 איבער׳ן האבען באיקען זײנע און יןעדזרט
 וואאמ נעבאאנדזשעט. אפים פוסטעז
 געהומען. איהם צו איז ניט װער כאטש
 דאך װאאמ ער פאציענט! אײז כאטיט
 ם׳דארף װאס אויםםערהזאמקײט די איהם
אװעקגעגעבען.! צןגהן םאר

 און ־ געקומען, ניט איז קײנער נאר
 ניכד אאע װי אויםגעוױזען, ^ןאט איהם

 א איהם האבעז־זנעגען יןומענדיגע
 כדי זײה צי געזונד געמאכט *שװערונג

אאצוחגו ר ד« י א םאר איהם מיט
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ת זיד קױןט אונבאשםיםם א מב תן ♦T« אחם איג ה חנ  ס

אױנזמ. איהרע 1אי זיןי נטװייזען
 אונ־ איו דאם — ארוים. אםאל םימ זי רןדט — נײן, —
ך! לי  און אהין האא איהר װיענען וי נעתמט #אמליןי — מנ

םארװיענמן. וועאען איהם װאלט וי וױ זיןי דאנט עם אז צורי^
* • ״ טראכסםו? װאם וחנמן —
 איף — אונמעגליך. איו דאם שטארבען. ניט וױל ײיך —

 איף י !קינד ארעם ?ראנפ, טיין דו שםייכלען. צו זיןי צוױנג
 לאננע איהרע זיינעז אונםעכטינ נאנצען אין האנד. איהר נעהם

םינגער. אױםגעמאגערטע
ליעב. דיך תאב איך אינגעבארג, —

ם איננעבארנ וױענט םיעד שטײכעלט. און b*p ת
זיןי. ארום קוקט און — יא — זי זאנם — יא, —,

אריין. קומם קארל הארצ׳ען. רוןי אץי
 אלץ שױן װעט איצט נו, — הויד ער זאנם — !האלא —

? איננעבארנ םרוי גום, זײן
ששייכעלט. און ?אפ דעם איננעבארנ װיענט םיעד

זיף. ארום ?ופט און זי, זאנט — יא, —

געשטאר־ איעעבארג םארשטאמן. נאתישט האב איך
אונםענליף. איז דאם נ נײז ? םזן

 ציםער; צװײםען םון נערויש א רערהערט זיד חאט עם
באוױזען זיך חאבען עם און טיר די נעעפעגט מען האט האלב
 חאט עטיץ דיענםטען. די געווען זײכען דאם — אנימ׳עד םיעל

 נע־ ואנ א הערבאר הוים האט עםיץ און יאסערען נעטםען
ש־ש־ש... :טאן

*

אויםנ׳ד און ארױסנערערט איך האב — ניט, װײנט —
ווירחנ םיט דארםט איהר וויינען, ניט דארןי םען — זיך. הויגען • •*

מײנע. םרײנד אוםגאימ, אײער איבערטר^נגעז
 געםיהאט נים האכ איך אבער געשטארמנן, איז אינגעבארג

װאאט הארץ מײן ווי אױסגעזעהן, האט עס םרויער. שום סײן

א| ג מן י  דעם באװ^גען האט װאס — מגג
 מײקערס וױיםם דער םיז סוירהעל *ונימי
 שױן עסםפעריםענט אן םאםנז 1צ ױגיאז

 זייערע מיט נעענװארם דער אין
צוקונםט. דער פון ®אנטאזיעס

םארגע־ גרויסער א וױרי^יד איז עס
 דיעזע ערנסט’ ווי באםערהען זוו נינען
 עקםסע• דיעזען באטראמזען ®רויען ױמצ

 םאתעהםט הויז דיעזע און ריםענט,
 םון הערצער די אין •*אץ א װירה^יך

 דעם א& ׳צזעצען װעאכע אונז, םון וויעאע
 גע״ ערעפענם איז חויז דיעזע וואס #םאסט
 אר־ פאר און ארבײטער־םרױען בײ וואחנן

 װאס םאהט, דעם אייד איז פײיעז« ניעמנר
 װעט הויז דיעזער םון ערםאאנ דעם פאר

 אויםער םאראנטװארטאיך זײז ניט ^ינער ,
מ די עצ  םרײנד די םרױען. ארבײטער ז

 אין גאר אז האפעז, באוועגונג דיעזער םיז
 די זײן ניט ױניטי־הויז די וועט ניסנן

אײנציגע.

ארדאן פון םנ אי ילו
 וואך םון םראנע די וױ נאכחןם

 נעײאראן דיסהוםירט שויז איז בײם
 VO אוז קלאוק אונזער אין יאחר אאר

 אננענוםען איז עס און טרײד׳
j ל. j*אונזער םיז קאנוחננשאן דער בײ

 באאוד דזשאינם דער בײ אויד וױ י. װ.
 און לאקאלס, די פון גום־חײסונג די םיט
p איבערנענעבע! זאגאר איז עם ra w n 
p די צו וואוט רעםערענדום א צו m a p o 

nt p אננענוםען אויר איז עט אי[ raw n 
 אימד זאל טרײד אונזער איז וואד־ארבײם

 . געוױ־ איק נאד דא אמ װעחןן, געפיחרם
 וחנלמ ױניאן דער אין עלעםענם םער

רן םײ כיענליכקייטען אלע טיט טרייעם  ײ
 אוםריינא״ ײרר םײ אוז םיטלמן רײנע
 חןר אין אוטצואווארפען, באשלום דיזען
«ד דארף ױניאז אונטןר װען צייט  קאנ

 דיחנ וחןגען באסעם אונזערע םיט רירען
 י חנם כאנייען צו אום אײד ײי םאדערוננ,
p וועלמ געננער דיזע אנרימענם. n « i 

 8 איז *וםײלאן pro tvp צאהל אין קלייז
ד• X2 ; 117 לאקאל )1 : קלאסען
 פרינציייעלןן סתם )3 און לייט ביזנעם
געננער.

 באי טענות יעדענם נעמען לאםיר
 גערעככג זײנעז זײ «ו זעהן און זוגדער

ת די נעםען םיר װעלעז צוערשט  גמנו
ײ נעננער. פרינציייעלע די םון  pnst ו

 *רנ״םזנר דעם מאכט ארבייט װאף דאם
 *ום םאדקויםט איז pro םארשקלאםט,

 םוו םען םארם»ז, צום אויןי מי נאס
 פ*ר- דער צייט, אין הוםען פינקטליף, זיין
 אום םרײבען אײן איז האלטען װעט מאן

ן ארבײט״ םעהר װאם ארױםצוהריגעז  או
 אדמר דזשאב, דעם אנהאלטען װעלענדינ

 די זיו פון מען וועט רעיז, א הרינען '
ײן וועלזןנדיג און ארויםטרײכען, נשמה ו

ן « « ס « t ו i e
j ן א מ ר ע ל ל ע ה

 נשס[ז. מיין ארום באפם א און װאאקענס, ב^ײענע גען
 און באוואוסטזײן, אזזן איעגט װאס אענעבארג, אויף pip איך
 פונקט הארץ, מיט צוזאמען דרי?ט האגד עםיצענס װי פיהא איך
עפעצ. אז ווי

 נעבען זיצט ער ץ.5א זיך ש^אםט ער !?ארא איז גוט װי
 W די אויח אטאאס גרויםעז « מים זאא װײסען דעם אין מיר
 תרכצױ םויגע^ א װי איז גוט — נעאגראפיןג שטוזײרט און

 #טט גאנץ וױים איך ער♦ זאגט — ערד, דער איבער םאיהען
 צײדט, ער אז און גארגישט איהם אינטערעסירט ̂ערד די אז

דערפין. וױסען זאיצ קײנער «ז #ניט װיא ער אבער
 !אקסעל שצאפען, זיו אעג און ר»ענד די אין זיף נעהם — ר

געבױט. שטאר? זעהר איז איגגעבארנ אז זאגט, אלטער דער
 העהר און איהם איף ענטםער —־ דיר, דאגה איך גוט, —

 קציידער מײנע האילט, איז סיר אינגעבארנ. צו אום וױעדער זיף
 איבערצױי זײ גיט צײט קײן האב איך נאי דורכגענעצט, זײנען

 הצײדער מײנע צו נאנץ^עגאא מיר איז אכית׳ען אין און- בײטען.
 אפגע־ מיר זיף האבען פיס מײנע . ניט. צו דורכגענעצט זײנען
 איף װען זײ. אוננמר ערד זיי ניט שוין םיהא איף נוכיען,

 און אויפגעהויבען זיף װאצם איך וױ אויס, מיר זיןי דאכט געה,
 אז ׳מיר ױך דאכט אפטמאצ בארג^ א אויף ארונטערגעילאזען

?ני. די אויןי געה איןי
 אויס ציה איןי האנדיאיז. מײז אאנג וױ ניט, װײם איר

 יצאננ, אזוי איז האנד מײן אז זיך, דאכט מיר און האנד מײן
 זיף אויפהױבענזײג נים צימער פון טיר די עפענען הען איר אז
 און געםא^ען בין איף »ז מיר, זיף דאכט אפטכיאיצ ̂טטוא, םון
 גצײף. ׳צזטעה איך אז #גוט זעה איף כאטיט דיא, אוים׳ן יציג

* שיף. א װי זיף, װיעגט ציטער דאם

(מארטזעצוגג).
 סורכד צו אננעהויבען סיר אין מטימע די האט סיטאמאצ

 סיר. אין גערעדט איצט האבעז שטיםען צווײ העכער; אעץ
 געג^ויבט. ניט זײ האב איך אבער אײגגעהערט, זיך האב איד
 גאײכגיאטיגען, א האבען צו זיך מיהענדיג ארומגעגאנגען, ביז איך
אויסזעהן. זיכערעז א ימעהר נאך

צאנג װי געצויגען. צײט די זיר האט «נג5י אונערטרעגאיך
זון די האט £י.כט שטראטען  איהר סיט צוזאמען- געשטארבען

 געשמי>־ אינגעבארג האט רותיג און גארדיגען די אויו* גענאסען
w א וױ #כעאט p/ גן-עדן. פון חאום׳ט װאס

 װירדע מיט דארו* מאז א געשטארבען. איז אינגעבארג 1
אוםגאיק. זײן איבערטראגען

!דיענער און דיענסטען איהר ניט, װײנמ —.
טרויער• אײ^ער טראגען װירדע כיט

 אדער ערד, דעד איז באנראבעז אינגעבארג׳ן מען זאא ן
 םוײ םון פארהיטען איהם און םארבאאזאמירען קערפער איהר
 אור־עאטעחגן, די פון געװעאב אונטערערדישען דעם אין אען?
 שאאח אײביגען אין געשאאפען זײנען הירכע, דער אונטער דארט
פרױען♦ םיעאע

׳ !דיעגער און דיענםטען איהר װײנט, ניט —
 חאײדער ױנדטוב׳דיגע אין געקומען זײנען דיענער אאטע

 דעם זײן באהיאםיג עפעס םיס ניט קענען זײ צי געפרעגט, און
האר♦

, !באומען באומעה —
װענד קײן שטואען, ?ײן ניט םעהר שוין זעהט מען — •

 נאכט די ביז אנגע^מען, איז נאכט די ביז גענוםען דאס האם
 די #טעג נאסע קאאטע, אנגעהומען זײנען עס םאראיבער!״ איז

 ניט און בערנ הי אין צוזאמענגעקאיבען זיף האבען װאאהענס
 זעא־ דעם אין געדרעהט זיף האבען זײ אויםװענ, קײן געפונען

געברופט. און קרײז בען
 שום קײן געפיהאט ניט האב איך געשאאםען. ניט בין איף

 האב איך טעכיפ. געװארען זײנען געפיהאען מײנע ; כױדיגהײט
 מען האם אט אינגעבארג. פון אויגען די ארונםערגענוטען ניט

 אאקאהאא, דעם דעראא;גען הישענס, די פארריכטען געדארפט
 אין ארײנגעאאזען ניט יױעעם האב איף קאטפרעס. א טאכען
 גע־ איז ער דאקםאר. דעם אױסער קראניןער, דער סון צימער
שאאס. אין װאוינען באיבען

 פיבערדיגען הייסע;, אינגעבארלם אװעקטראגען פאעג אץי
 בין איר ארײן. בעט אין צוריק און װאנע דער אין ערפער)ר

 אינגע* טײן דאף עם איז דעם אויסער און שטארק, זעהר געװען
 ״זי באדיענען צו רעבט קײן געהאט ניט האט קײנער און בארג,

כײר. אויסער
 גע־ םון אויפגע׳טפרונגען אינגעאמ איז בײנאכס אײנטאא

 אויגען גאאנצענדינע פנים.און אויסגעצויגען אן כײט און אעגער
פינגער. די אויןמ עםעס צעהאען צו אנגעהױבען זי האט

- זיעבעז, צעטעאעך, זיעבען — אױסגעיטריען זי האט י

ר ע ק ד ײ ר ט ץ ם ץ, א ם ײ ם־ ר ױ  ו
ץ, ם אנ ט. ק ל ע ט ע ס ע ג

 ״גע־ פון רעדאקטאר הערר װערטהער
:רעבטינקײט״

 װיסקאנסין, רײסין, םון אעטער א אין
 דער פאר 54 אאיןאא אונזער באדאנחענדיג

 די צו געגעבען האבען מיר װאס חיא«י
 שרײבט שטאדט, יענער םון סטרײ?ערס

 נײ־גע־ יענעם םון סעהרעטער דער ,אונז
 דער אז ,114 נוכיער אאקאא גרינדעטען

p'noo קיאדײננ ראבער שיקאגא דער בײ 
 געסעטעאט איז שטאדט יענעי םון מא.

םטרײקער. די םון גונססען צו געװארען
 גע״ זעהר נאטיראיף, אונז׳ האט עס
 מיר און נײעס, גוםע די הערען צו םרעהט

 ארע סרעחעז אויף װעם דאס אז גאױבען,
״נערעכטיגקײט״. דער םון .לעוער

׳גרוס ברידעראיכען מיט

דארםט איהר

 אינגע- װען טעג, יענע פון אײנעם אין פאםירט האט דאס
אויגען. די נעעפענט געהאט נים נאך חאט בארג

S

 פאנ־ און נערעדמ הת, אין געלענען ױ איז נאבט כאנצע א
 אויםנעטאטערט נאנצען איז נעלענעז זי איז איצט טאזירנג

ווארט. אײנציג קײן ארויםרײדען נעהענט ניט חאט וי און
 זי איהר. אויןי נעקוקם און בעם נעב«ז נעזעםען בין איו

 די אונטער רײםען בלויע םיט בלאם דורכזיכטיג געוועך איז
 די און אפען האלב נעװען זײנען צײהן װייםע די אוינען.
 װאם אוינען, די אויוי אראפנעהאנגען האבען װיהעם לאננע
^ א האט פולם איהר שפאלטע;. שםאלע װי אויםגעועהן האנ fig וײל1עגש.-מ רעײפר. אםײג« nmip ננעבאראינ צו צי עהנ איר ויי שנעל אזוי אבער

 צ;מער. איננעבארג׳ם אין טעפיכער קײן אוןגעסאן ציםערקיכד דערשראיןען א םון קול א מים
• ׳ !בלומען בלוםע;, —

אז דערלאזען, ניט קען איך ״ניין, :געטראנט האב איך
♦ *

 ערר. דער אין שאא̂ן זyאײביג איהר שאאפען זאא אינגעבאמ
 ורע־ פארםויאט זאא ?ערפער איד«ר אז דעראאזען, ניט קען איר
 םארבאאזאמירען. זי דארױ מען אז #עס הײסט !נײן נײז, רען,

 װאס םומיע, א געזעהן האב איך ניט. אויך טויג דאס אבער
 !נײן נײן, םאראכטונג. און שרע? מיר אין אויפגעװעחט האנס
גיט. אויך טויג דאס

םיע־ א ?בר, װיגענדיגער נדינער, כײעםער, א ? ים ״דער
 ארוםגעצאסט '׳םיש איכטיגע מיט װאאד גרינער אײביג םער,

 איר פיש. םארקאײבען זיך ?ענען דא אבער קאראאען. פון
ײ װי האב׳׳געזעהן קערפער אינגעבארג׳ם ארום זיך בדעהען ז

 און מידיגקײט קײן מעהר ניט םיהא איך און צוריק׳ קרעםטען
שאאפען. צו פאראאננ קײן

 דערקענט אויפגעכאפט, אינגעבארג זיך האם צײטענװײז
װערטער. פאר א ארויפגערעדט און מיף

 שטיםען אאע די געױבעאט. האבען םיר אין שטימען די
 גע״ האט אײנע די און אײנער אין צוזאפיענגעגאסען זיד האבען

געױבעאט. ױבעלט,
 א און ?ינדיש שטימע, איהר געקאונגען האט אנדערש

 צוזאסעננעהםען גע?ענט ניט ױ האט אפטמאצ הײזעריג. ביסעא
 די מיט גערעדט זי האט פאל אזא אין געדאנקען. איהרע
 דער- ג^ייר האכ איך הענד. די פרן באװעגונגען די םיט אױגעז,
 געװ^רען, ײך5ב איז זי זאגען. געװאצט האט זי װאס ?ענט,
 נעםאצען זיעען אא?ען דיקע איז האר די און געװארען מאגען

פצײצעם• איהרע אויח םנים, איהר אויף

 און םדײהײם םאר םײטען צו מאדע דער
צו אום זײ״ װעצען ״דעםא?ראטי״, ד מ  ג

 * פון צו-ארבײמען ,בעסער דאס פארילירען
 tv אמת, איז עם װאזי. םיז ניט און שטי?

 טייעוי! א איז מענש פרײער א זײן צו
 ארבײםער די צו אבער גאט, םון מתנה

 *רגייםעגד טרייה ?אאוחס םיז ספעציעא
^ דאס זײנען שטי?, םון דיג אי  P* ט

םראגע. גרויסע א נאף
DDip o םון סיזאן דער װען p ^ p 

 און ?לאו? יעחגו־ אפ זיןי זעגענט אן,
 און םרױ זײן סים אפרײטאר סקוירט
 םאנאםען פאר די פאר הינדער

 אי| אוחמ געהט ער וועז סיזאן. ביזי
 קינ• די נאןי שלאםען םריה דער אין שאם
 איו שאפ םון ooip ער װען און דער,
 ארבײ- אייניגע זײגער. א 10 ארום שוין
 3 נאןי האלב ביז באויז אװערטײם םען
 גלאס זיך אזוי ^אטכענען אנדערע און

 נאך אריינכאפען אוז שטונדע א־ ארײן
 ODip עס און באנדעל. א נאןי באנדעא, א

 שרין ,שאאםמ הײם א ?ומט מען װען אויס
irווע די עסט מעז פאמיאיע. גאנצע די ro 

 ,*איינטד האצב שוין איז עס װעאכע רע׳
 א זופ׳ אביסעא כאפ א ;יט מען םרארען,
 די וױ אזוי אײלענדיג פאײש, שםי?עא

 שפעם, שוין איז עם מצרים. אין אידען
 יון אויםשםעהז װײטער באאד דארוי מען

 א ארײנכאפען שאפ אין אויםען וױדער
 ־ ‘זמים. זיך טאן שוש?ע א באגדעא, בעסערען

ז לעגם םען באס. אדער םארמאן דעם י  ז
 סאפעד טײעחגן נאד-חנם גאײך עאאפעז

 מד דעם אוי^י שאעכט װיר?ט דאס און
ױי• לײדען צו מאכמ עס זונד.  םוןבויו־ו
 fompncIp אנדער אז עפעס אדער טאג,

 pro 1אי שאאםענדיג ענםװי?עצט. ווערט
v דריידעאט עס רוהיג. נים אויך t אק 
 נוסא# באגדעאם, נאכט נאנצע די קאפ

 מטר׳עז״ כאפעה׳לעהען, שאעכטז^ אאטס/
 פאוי־ דעם מים ברודער גדמער א ווערען

 אײן פיז באנדעלס גרעסעחג ?ריגען מאן,
* 00 װ. ז. א. םינגעצס. סײ\ ניט ?אאיר,
Dpip מען אאע בעט םון הויבט

 Pלויפן טאג, שױן איז עס צו װינדאו אין
 שאפ אין צײם, די זעהען זײנער צום

 ,־ וועם ארבײם די םריהער. זײז מען דאח»
 1צ זײן נאר «rp מען װערען, פארטײלט

 צוױי• דעם אײנער צוױנגט עם שפ^ם.
 n ישאפ אין צײט אין זײן צו טען

 pro ווען און שאפ. דעם כםדר װאטשען
 יזד און שאפ, איז גאט דאנ? א שױן איז
 pro זעצם 4חאל זײן קריגט אײנער דער
 צו אן פאגמן סאשינעז די םארען, זיף

 יאגענחאא װיאדע א ווערט op רוישען,
 ין דעם אריבעריאגעז וױא איינער

 א טטעז א שנײדמ-גראדע סען
 ארויםפיני״ װיא יעדער און בײם,

 אנדע« ׳דעם פון םריהער ארבײט
s ?ריגען צד ערשםער דער זײן צו

* * טםײי*
עדגםסמ די ניט דאם איז

• * -v י פעריי
ס א ע פע אײןי ( 410 זיי

 54 ל. אײדזשענט ביזנעס
שיקאגא.

געװארען. באײך בין איף
 איז זי װאנען ביז ׳היץ םון גערעדט זי האט שעה גאנצע א

?ישען. אױם׳ן געפאאען םארמאטערסע א
 אזױ וזאבען זײ םיר. אין געשריען האכען שטימען סך א

 םאראא־ איז זי — געהערט. זײ האב איף אז געשריען, הויף
 אויםהער אהן האט שטימע אײז געשריען. זײ האבען — !רען

 ד»אם •צוױיטע די און — !אינגעבארג !אינגעבאמ :געיטריען
 שרעק־ כייט גענעטען, אונטערגעבראכעגערהײט נישט געבעטען,

װערטער. זיף צװישען שארבונדענע נישם און אונמעכטיגע איכע,
םיר. אין נעשריען שטיםען די האבעז נאכט און טאג

 אז געפיהאט, האט ער הויף. אין געװאיעס האט פאצא
נעפאהר. אין איז באאעבאסטע ךין

 ציכיער מײן אין ארוטנעגאנגען איף בין שכור׳ער א װי
בא?אאגט נישט געװײגט, גישט האב איך אראם. און ארייױ

זון, באײכע די געשפיעאט זיר האט פארהאנגען די מיס
 גארדינען די מיט זיך נעהמט װיעדער און דעמערעז נעהםט עם

 טי?־ טיה־טאק, געהט. זײגער דער זון. באײכע די שניעאען
 ער־ זיר טראג איך אז נעדאכט, מיר זיך האט טײאמאא טאה.
 עס נאר .װי שנעא־צוג. א אין זיץ איך אז ,pvm װײט געץ

 דורכגעאאפען גארדינען די איבער איז זון די באװיזען זיך האט
ײ.זיך האבען טײאםאא און באעטער, די פון שאטען א  צוגע־ ז

 זײעיע זעהן געקענט ?אאר האט מען אז גאהענט, אזוי בויגען
 די אינדעךבױם. א םון באעטער געװען זײנען דאם פארםען.

זײטען. די בײ צײגדאעו אאנגע געהאט האבעז באעטער דאזיגע
 אז באםערקט, און ^ציפערבאאט אוים׳ן גע?ו?ט האב איך

אין אאץ פואס. שוואכער א וױ אױח, ציטערט װײזער דער

ר ע ם ד ג נ י ל ה ױ ל ם ל א  םון ב
ץ ל. י. ר ר פ ע ב י ױ ײן ש א ר א ם

 םריהאינגס־ יעהראיכער דריטער דער
 פאראײן שרייבער םרץ דעם פון באאא
Dim נאר װערען געםײערט יאהר דעם 
םריהער. וױ גאאנץ און פראכט סעהר 'מיט

 איײ װערען גענעבען װעט באאא םאר׳ן
 דער יואנצערטען. שעהנסטע די םון גער

 אױף שיליסקי, יאזעףי טענאר כאריהמטער
 איז עד דאס זאגט, ״טײמס״ די וועמען

 שפיע־ אין איז חפץ יאשא װאס זינגען אין
 אידישע און קאאסישע זיננעז װעט -לען,

 פעני זינגערין באריהטטע די זאכען.
 סאםראנא־ רייכער איהר מיט ׳חעס?ע
 און עואם דעם באצויבערען װעט שמימע

 כאראקטער־ קלאםישער באװאוסטער דער
ער װאס װײזען װעט •״וזענרי״ טענצער

האט — ?pi»np זעחר בי\ זעהט׳אויס, עם וױ אין/
ט און זיו  םיט פואם. אינגעבארג׳ם װי אויםציטערען, גענומען האט צימערמיר אין געשריען חאבעז שטיםען די געבעטען. ד

 מיך האט שרעס א און אפגעשטעאט זיך זײגער דער חאט אמאא
 און ציםער דאס באהערשט האם שטיאקײם א ארומגענומען.

 בא־ ניט מעהר שויז זיך האט גארדינען די אױף שאטען דער
ווענט.

 זײנען צײט דער אט אין םאראיבער. איז צײט אאנגע א ־
 קאײנער דער פארגעהוםען. געשעהענישען זאגדערבארע פיעל

 ניט זיך האט װיהעס איננעבארג׳ס צװישען שפאאט דונקעאער
 גע־ פארשטײנערט װי אזוי זײנען צײהן איהרע פארענחנרט,

װארען.
 איז זי באװעגט. ניט מעהר שוין זיך האט אינגעבארג

 אענגער איז זי אז אויסגעדאנט, זיך האט עם און רוהיג געאעגען
 שפאאט קאײנעם דעם אויף טpוpגע אלץ האב איןי געװארען.

 האאב־םארמאכט געווען אױ ער ;װיהעס אינגעבארג׳ס צװישצן
 איך האב — באדײטען? דאס זאא װאס אונבאװעגאיך. און

, . געטאן. מראכט א
 װאאט איך װי dwis אויפהויבען, געקענט ניט זיך האב איך

 טאן, געשרײ א געװאאט האב איך געװארען; פאראאיזירט
 צואעגען געווען איז ׳םאן גע?ענט האב איך װאם אאץ, אבער
 נע?ענט ניט איך האב םאא גףרן אין און צייהן די צו צוננ דעם

גע־ אינגעבארג איז אויםגעצויגעז *ײהן. די פאנאנדערענהפמן
׳ # תהיג. און נלײד אעגען,

ר; דער םון סקריפ א חגרהערט איך האב מיטאטאא טי
 דער אין געשטא^ז איז ?ארא דא?טאר. דער ארײן איז שטיא

 ניט האצ איך כאטש ער^שטעהט, אז געזעהן, האב איך ;טיר
ם. ;עקוהם ה ^י  בעמ צום צמענאנגען איז מארpדא דער אוי

האנד די איז אעבעגםאאז #האנד אויםג^הויבען^וונגעבארג׳ם און

נעהנטער. און נעהנטער אאץ
' ניכ• אויך טויג דאם נײן, ״נײן,

םײער. פון םלאקער אין קבר א פײער. דאס באויז *באײבט
צונגען." םײערריגע ױבאענדיגע די איז

 פאר׳י אאנקע דער אויף האאץ אנאעגען באפויאען האב איך
 פאא־ געדארפט האט װאס שײםער־הויפען, גרויסע; א פאר הויז

זעהן. עס זאאען אאע אז ׳בערג די םון העכער ?ערען
 באגיסעז געהײסען איף ה#ב בשמים מיט און אױא מיט

 דעם באדע?ט ה$ט רויזען װײסע פון טעפיך א האאץ.• דאס
 אינגעבארלם םון געםאאםען ער איז מיאר?װאא א ווי אזוי וועג

אאנקע. דער איבער טרעפעז, די איבער ציטערען
אךױסגעטראגען האבען זײ װען שעה, די געקומען איז עס

אויסגעבעטען באומען מיט דעם צו אאנ?ע דער אויוי אינגעבארג
• * י

ף האב שײטער״הויםען בײט הארט שײטער־הויםען. ךזי  גע־ אי
די אוז דיענער די אױסנעשטעצם זיך האבען ארום און שטעצט

געפרענט. זי
 איצט אז געענטפערט, און שמײכעצ.געטאן א האב איןי

בעסער. שוין איהר איז
אויפ׳ן טאן pip א געװאלט זיד ױאלט מיר אקסעל, —
הימעל.

ך האט עס גארדינען. די םאנאנדערגעטמען האב איד  נ
 גרױען א מיט םארדע?ט געײעז זײנעז מעלדער די רעגענט.
 הימעל אין נעשט^ענן איז כסארע םינםטערע גרױםע א נעבעל.

 דעד םאר pjrw םיז זײנען, םײגעל איבערגעשראסענע די ן1א
זײטען. אלע אין לאםען1צ כטארע, שמארצער

ף אקסעל בירהען־בױם, ?לײינער אונזער מאכט װאם —
 אינ- זעהן, ניט דיף הען ער װאס טחיעריג איז ער —
? געבארג
ער? מאכט װאם ־—
 ניט װאגט װאס ?ינד, א וױ רעגעה אונטער׳ן שטעהט —

 װײם איז שטאם זײן װארט. איז ארײ| הױז אין ארײנצונעהן
 און ארונטערנעלאזען זיף האבען בלעטער נאסע די שנעע, װי

ניט. זיר באװעגען
נאנץ? נאד איז באנ? הלײגע אונזער ן1א —
'־ אינגעבאר^ נעװיס, —
? יס1א זי זעהט װי —
מים א צו ?ױגעמנדען איז װאס נד,1ה געלער א װי —

• . באלעבאס. זײן םרן םארנעסען ארן
 שמײכעלם ן1א זייט א אן ?אפ דעם אן ינט1ב אינגעבארג

מיער.
װענ? ים׳ן1א מען זעהט ױאם איז —
p ניט זעהט מעז — p י1אז אױ עם אוגז. ארום םענש 

םו־בר. » אק למבעז מיר אז מײנעז, \vp מען אז סט,1&
אקסעא! ניט, מזע זעהם פײנעצע אײנציג קײןיאײן —
פאײנטי^יהם, א אײנכ^ אינגעבארנ. ׳דא ס׳איז ,נײן,—

 % עפעלבוים. אייפ׳ז דארט זיצט
ט— ם א ?1װ ס ע ט
מייל־■ און בלצטער םון צידעק קלײנעם א אעטער זיצט —

t דער גיט אלץ נאף הערם :ארױס עס תט1ק מאל  w in

 אונאויפהערליף האט װאס מיר, אין געװען איז שטימע אײן
 שכװ־׳ער א װי געװײנט. ניט האב אבער, איף, געיאמערט.

צימער. מײז איז אחמגעגאנגעז איד ביז
 םעדער־מע־ דאס איף האב ,1ט איןי װאס װיסענדיג ניט

 אין עס ארײנגעשטאכען ארן שרײב־טיש םון גענומען םערעא
 געתנען האט עם געפיהיצט. נישט גאר האב איד .האנד. מײן

 ארײנגעשטאכען האב איך יא, ט.1בל געזעהן האב איןי בלוט.
 |1א וען1 נאר ־׳־ ארײן, האנד םײן אין פעדער־מעסערעצ דאס

? װאס 1צ
 האט ױאס מיר, איז שטיםע א נאף באװיזען זיף האט עס

 זיך האט זי !העלפט ! העלםט ~ :גערוםען אוגאױםהערליף
הענד. די געבראכען זיף האט שטימע די — הענד, די געבראכען
 אײג־ געמחט איך האב מײנער הראפט גאנצער דער מיט

 איך מאן. א םון שטארהער געװען איז זי אינגעבארג. האלטען
 פאר־ אםטמאל איהר האב איך אײנהאלטען, נעמוזט זי האב

 זיך האט איהר געיאמערט. געמיינט, האט זי לײךען. שאפט
ארײן. ױאלד אין אנטלויפען געװאצט
— ? זעעאעךערשיטעתנג א עפעס פאסירט ניט האט —

דאקטאר. דער געפרעגט האט
!טײערער מײן ליעבע, איעבע, —
 און נאכט א מט1ק עס פארגעהט, ארן טאג א doip עס

פארגעהט.
 םריהערדיגע דאס מעהר ניטא הויז אין שױן איז איצט

 א ניט זאלסט 1װא איהם. אי] יגט1װא שרע? n שװײנען.
pip ,האט םניט׳ער אצע יח1א אײנגעמיגעגער, אן ער זיצט טאז 
 אױ — דערגרײכען ניט זאא אױער דײן 1װא באזעצט, זיף ער

 געשרײען און גױאלדען אינגעבארג׳ם איהם. 1הערסט ם1מעט
שלאס. םון זאלען די אין פארגלײבען שטענדיג וועצען

 צס1פ דעם טאפט ר,1טעםפעראט לי נעהמט דאהטאר דער
ען. גיט |1א אנ ת^ סט  זאגט פנים זיין &ון יסדח?1א דער אינ

פאײצעס. די מיט ציהט ער ׳ ;נישם גאר
 מען װאם ניט םארשטעה ארן טראגען1צ בצייף, בין איד

 קען איר פאראליזירט, ‘וױ איז ?ערפער םײן טיר. צו רעדם
 געדבט, םון ^ipdid אןינציגען ?ײן סיט באװעגען ניט ין1ש

שלאםען. נים זיןי איד לעג יאזי
 דאס — איין, איף דרימעא םיטטען פאר א אױח אמאל

הענ־ עס וועאכצן אויוי װאצד# גדייעז דעם יף1א pip איד אלץ.

 זײן ױעט באאא און קאנצערט דער
 קא־ ססאר נױ אין כיאי, סעז3 דעם שבת,
 עװ. לעקסינגטאן ן1א סט. טע107 סינא,

 װעלען הינסטאער דערמאנטע די אױסער
 װע־ װאס אנדערע, נאך אװענד דעם דין
 דער און ײערען, אנאנסירט שפעטער אען

 פאר גענוסרײכער א זײן װעט יענד1א
באזוכער. אלע

 ביז באל א זײן װעם קאנצערט נאכ׳ן
םריה. דער אין

ר ע ט ײ ב ר ג א נ ק ױ תי ל מ קו ס
 םאר־ גוטע זעהר שאכט םקוהל אונזער

 אונז איז עס צי. קופע; שילער שריטע.
 מ. פראםעסאר ?ריגען צו נעלוננען אױך

 אונױוערזיטעט פעםערבורגער םון פערסין
 רעקאסענ־ מיר און םעאוייע, לעתען צו

 שטודירט וועלכער איינעם׳ יעדען דירען
 טעא• שטויירען צו אומבאדיננט טוזיה,

m אחן װײל ריע,  cjn\ שפיע- ניט קיינער 
 דאס איז קינדער םאר האעציעל נוט. לעז

 איז זאנםט נױטווענדממייט, א אײנםאר
ארױםנעװארפען. נעלד דאס און ציים די

 אלע צו קורם דיזען מיר^גיבען
 לעםאנם, 8 דאלאר 4 פאר שילער אונזערע

 אינםטח־ אוים׳ן 4 איז טעאריע אין 4
 נעלע• דיעזע אוים נוצט פרײנדע, סענט.

‘ .. נענהיים.
 איר־ אויף שפיעלען װעלכע אלע, אויו

 זיך קענען אינםטחמענט, וועלכעז גענד
 זיןי ארקעםטערם. אווזעחז אן אנשליםען

 ביז םריה 10 םון טאנ יעדען סעלדען *ו
 א. 143 םפוחל, אונזער איז אבענדם 10
 אר־ :טעלעםאן איי. עװ. און טט. טע3

.3593 משארד
דירעפטאד אלטערמאן, ח. גייטהען

 אוינען זײנע קארל, נעשטאנען איז זײט א אין דיענםטעז;
נלאנצענדינ. און נרוים נעוועז זײנען

 זר װי קאליר, גרינליךבלויע; א נעהאט הימעל-האט דער
 הא־ פייגעל די נעבלאזען, האט װינטעל פרישער א סער־צײט.

שלאס. פאר׳ן בויםער די 1אי און װאלד אינ׳ם נעזוננע[ בען
 שלאנתע א רינע, א ;איננעבארנ אויף נעקו?ט האב איך

בלומען־בעט. אוים׳ז נעלענען זי איז
 האב איך צוננען. פײעחייינע רי באוױזען זיר האבימ עם

!פײער !םייער געזעהן. נארנישט מעהר שוין
 אי־ אויםנעהויבען זיך האם זײל פלאםיגער שװארצער א ־

 וואם רויך, דינעם א אין זיך צולאזען אח שײטערהויפען כער׳ן
 דעם םון נלויק״ם דער אין העננען געבליבען שלײער א ווי אוי

 זײנע אין צוריםען זיך האט שלייער דער םריחלינג־היםעל.
 *ווע?נעלאזען צװײטע דאם גאר אײנם זיך האבעז שטיהלעך

 נעמראגען זיך םוינ#ל םליהענחג מחנה א וױ און מאל איגער׳ן
דער,הויר. ,אין

פארגט) (פארטזעצוננ
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ג ע !ד
תג!  שענסטער דער דאך איז דאס ז

 דער אין װארט קראפםפואסםער און
 דען מיינט װאס שםראך. מנגשאימנר

 דאס ניט אױב איבערהױםם, לעבען דאס
 און שוױריגקײמען אאעראײ םון בייהוכמח

 אע־ און זיעג זיעגער? דער ארויםקוםען
p a. אבער ותרםער, םארישימדע^ צוױי 
pa זיע־ באדײםוגג. דיזעאבע און אײן 
ם נעז ע  זיעגען אהן אעבען און אעבען, סי
נים. אעבען ײ\? איו

up* גאײך. ניט איז זיענ א צר זיעג א 
 קוים זיך ױיגט וואס — זיעגמ, *אראן

f i לןורצװײאיג אזוי זײ. םאר קעםפען 
*  באדיי־ קאיינער אזא \\b און ויי, 1|יינ
 דערגרײכט מען וױ שנעא, אזוי אז םמג,

 ענטטױשונג, ביטערע די שױן <ןוםם ״,1,
 װאס ,Dip ניכ געםיהא: ביסערע דאס
pro םאראן זיך האם n r־־
ר jco מ ri ווזנאמנ i״pu תיערהאפט rst 

n r n אעבען; גאנצען אוים׳ן וױרמוגממ 
 דער זיין געםעגם האם עם סייער וױ »י|

r m, םאר געווארען באצאהאם איז װאס 
 האבען עס שםערצאיך און גרוים וױ וײ,

 זײ וואם אגשמרענגונגען, די זײן נעםעגם
 דאם אבער זײ זײנען געקאסט, האבען
 גע־ האבען זיי וױיא ,pmw װערם אאעס
paw אעבען. דעם זין נײ*ם א

 אעצםען דעם םון זיעג דער אט און
 אײדים דער פון זיעג דער איז סארם
ױניאן. םאכער וױיסם
 דער שװער. אגגעקוםען איז ער
 העאדישער, א געװען איז איהם פאר *אםו•

prono געקאסט; זיעג דער האם באוט און 
 האט זיעג גרויסער דער זיעג, דער אבער
 װאונדען, באוטיגע די םארהײאם שוין

 מרע־ ביטערע זודיגע, די אױסגעםריקענם
pn; איבער־ םאכער, װײםם אײדים די 

 דענ* די באוואוסםזיניגק, אםת די הויפם
 מיט זאמןן זעהן קענען וועאמנ #די קעגדע,

 אאעס האט עם אז וױיסען, אױגען, מאןןרע¥
 זיע^ דעם צו צוצוקוםען אום נעאוינם,

ײ  און ניט איז זיעג דער אט אז וױיםען, ו
 בא־ מאמענטאנער יזײן פין זיין גים קען

 רע־ װאס זיעג, א איז דאס אז דייטוגג,
 זיעג, א אעבען, גאגצע דאס ותואוציאנירם

 שענער, אעבען דאס געשםאלם נואס
 װערם איז ײאס אעבען, א םעגמאיכער,

,r t .לעכזן
 פארשטעהען אאע נים אז וױיסמן, סיר

 דער און קאםח איצטיגער דער װאס נ*ך,
 מײ־ געװיס יועאעז די באטײםעז. ויעג
po, אם אז Dip ,הא־ מיר וואם אאעס 
p a אננעבאאזענע גאר זײגען געשריבעז 

pmrw ; די טעווז. אין זײגען זײ אבער 
 מעחר אביסעא םאכען צײט וײ אמשר וועם

jnjpran םיר וועאעז דערוױיא און 
 אוגםערצוהעאםען. צײם דער •רוביחנז

איכט. די דעחעהן וײ חעאען אםמר
 וואמןן צװײ םיט שוין האכען םיד
 מא־ םואען דעם אויוי אנגזןוױזזח אוײהעד

a r t איהר אין ױניאן דער םון 
papro .װידער־ דא עס אאםיר האםזי 
prifp שנעא, אזוי :ווערםער פאר א אין 

 אײמעװיאיג• האט אסס׳ן באםעם די וױ
מז «ו א י סיס האנםערענצען ה  םאר־ ו
 דער איבער ארבײםער די מון ס<העדש
 שוין זײ האבען םראגוג־ שחארשססיד

ט מלןו  רעכט דאס נעשאאגען. אלס זיך וןו
tpppo t t דאך איז דאם ארבײםער, אן 

pm u ײעד! ^ צי רינ  םון אםעם דער י
ו1 י  עסזיכד זייער םון צעבזח, pnrsri י

ץ;  הא־ דעבאםירען, צו דעם וחמען סננ
p a גים זי^ העגען דאם ערמנארם, מי; 

091 pnpo ײ  זײ כײ איז דאס גינג ו
pmid ,זײער איבערצוגעבען וױ דאטחנאנע 
9X20 דאסזעאבע ױניאן, חנר צו ביזגעס 

m  ,porn i t  •m א האם חנסארבײםער 
ה ק חז מד מ ײן אוין• ^נ  אס תשאב. ז

w f i י עס האבען  געקעםםט. באסעס ו
הא זײ pm סאסענם, דעם אין •^מ<יך,

 דעבאטירען צו בארײט ערקאערט זיר בען
 זיײ פרינציפ דעם איבער לואנםערירעז און

 דער פאר געכיאכט קאאר זײ האבען ערעז,
 געשאאגען, זײנעז וײ אז װעאט, גאנצער

זיעגער. די זײגען ארבײטער די דאס און
 צוריק װאכען צוױי מיט שוין אאזא,

 איהר םײערען געמענט ױניאן די האט
 אאײן א*ז וועלכער זיענ, מאראאישען

 ארביײ אײנציגער יעדער אז גענונ, גרויס
 נאכדענ־ אביסעאע נאר קען וראס טער,
 גאיק־ המכסט פיהאען מעגען זיך זאא הען,
 דער אז איצט, אבער שטאאץ; און איך
 הינזיכ־ אאע אין פאאשטע;דיג איז זיעג
 וױרקאיך איז ער אז עם~אונז, שײנט טעז,
 יחען מען װעאכען װעגען סארט, דעם םון

 איבערטרעפט ער אז זאגען, רעכט מיט
ערװארטונגען. אונזערע ע4א

 יןאמף דער אז זאגעז״ ניט קען מעז
 זיך האט סאכער װײםמ אײדים די םרן
 אין גציתאיכער א אין עןאנגעפאנג
 םאכמנט. פסיכאצאגישעז ריכטיגען דעם

 גאר געיועז אין מאמענט דער פארקערט,
 רער װען דאז, גינסטיגער. קײן נים

 שױן איז אנגעםאנגען, זיף האט קאםף
 געקאגט האט מען װען צײט, די איחמ

 שםארקע יענע אדער די אז ערװארטען,
 ארײנ־ דןי וועט הראםט געזעאשאםטאיכע

 אאזען גיט איהם װעט יקאמף אין מישעז
 װעט ענכשיידונג אן אז און צוםאארןעח זיך

 די גונסטען צו װערעז ארויסגעגעבען
 אנגע־ האט האםן» מין אזא סטרײקער.

 די װאף א שטונדען 44 םאר םאגגען
 אנ־ האט קאםף אזא ״אטאאגאסײטעד״.

 די פאר אינטערנעשיאנאא די געפיהרט
 נאןי און האױואאנד. איז מאכער קאאוס
 געװען, זײגען סטרײהס אזעאכע םיעאע

 ניט געװארען געװאוגעז זײנען װעאכע
 ,mnp איגעראיכע זײערע דורד פיעא אזוי

 םא־ גוכדאויסעוץועהאטען דעם דורך װי
טענט.

 ױניאן טאכער װייסט אײדים די
 װען קאטף איהר אנגעפאנגען אבער האט
 םאר־ שוין איז טאמענט גינסטיגעד דעד

 ארבײ־ מײסטע די װען און בײגמכאנגעז,
 געזארגט, און געטראכט נאר האבען טער

 דאס, צונעםען ניט זײ בײ זאא טען אז
 ״גוטע די אין געװאוגעז האבען זײ װאס

 אײדיס די איז דאז ערשט צייטעך.
 נײע איהרע פיט ױגיאז טאכער וױיסט

 אר־ שטונדיגע 44 א םון פאדערונגען
 םון העכערוגג גײער א פון בײטם״װאך,
װ. ז. א. װ.. ז. א. װײדזשעס׳

מא־ דעם גראדע האבעז באסעס די
 םאר גינסטיג זעהר פאר באטראכט כיענט

 צײט, רי אז געםײנט, האבע^ זיי דך.
 זיף אונטערגעבען געמוזט האט מען ווען
 איז סאטריאטיזם, אױס ארבײטער צום
 גע־ גראד איז עס אז איז אווע^ שויז

 רי םימ באס אערנעז צו צײם די ^ןופען
 יאדד םעטע זיבעז ״די פאר ארבײטער

ך,  דערצו געהאט. האבעז זײ װאס חנ
 װען פאמענט, דער גערועז עס איז נאך

 בא־ איז ארבײטער די םון קאפף יעדער
 באאשעיױסטי־ א אאס געװארען טראכט

שוט דאך עס איז חגװאאוציע, שע  א י
 די ארויסצורוםעז כוחות אאע מיט חוב

 אײגמאא זײ אוז קאמױ, צום ארבײטער
 זײ װאס אעסאן, א געבען פאא אאע פאר

 מען מוז איבערהויסט געדענקעז, וועאען
ױניאן. זײער צוברעכעז צו זעהען

גרינד״ אויסצופירען דאס כדי און
 דעם אויף געפאאעז באסעס די ױינען איך

 געגאויבם, האבעז זײ פריגצי•. םון יאאן
 א און שטונדען םוז עניז דעם אין אז

 אר• די <ןענען וױיתשעס םון העכעחנג
 דאס נאכגעבען. אביסעא אפשר בײטער

 געפאכט מוז דזשאב דער נים. אבער םױג
 צױ םוז ױגיאן n גריגדאיכער. א ווערען

 נויטיג איז דערםאר וחנ^ז. שםעםערם
 םון אתיסצושםעאען באסעס די םאר

די אז םאדערונג^, אזעאכע וײם זײזןר

־ v p ס י נ זײ זאלזמ ארבײםער
ײ אז און נאכגעבען, ן ע נ  מו״ זאאען ז

 דאן אט ט, סםרײה. איז ארויסגעהן זען
ײ מען װעט שאאגעו. ערשט ז

אנדע־ םיעאע און פאםענט דער יא,
 העכסט געווען זײנען אומשטענדען רע

 אונ־ זזןהר און באםעס די םאר גינסטיג
 חנרםאר און ארבײמער. די פאר גינסטיג

 דאם שוין ארבײטער די םון זיעג דער איז
גרעסער.
 פון גרױםהײט די פארשטעהן צו כדי

ג ארבײטער דעם  נאר זיך מען דאח* זי
הא־ : םראגע אײנפאכע די אט שטעאען

 עס װעאכע אויםגעםיהרם באסעס די בען
 און ? םאדערונגען זײערע םון כאטש איז

 אאע אײנציגע. קײן : איז ענטםער דער
 אין נאף דא זײנען םאדערונגען זײערע
 ארויס־ האבען זײ װאס ביכאער, זײערע

 הא־ קאטפןז װאכען עאף גאך און געגעבען,
 יעדער פון ענטזאגען זיף געםוזט זײ בען

אײנציגער.
 אנ־ אאע זײט א אן ן0אאז װעאען מיר

 זעהר כאטש מינדערװיכטיגע, דערע
 בא־ װעאען און פאדערונגען חוצפה׳דיגע

 דאם םון הױפכדםאדערונג זײער טראכטען
 נאר װען ארבײטער, סעקען צו רעכט

 ניט און הארצען, צום ניט זײ איז ער
וחשבון. דין קײן גצבען הײנעם דארפען
בא*, די האבמן פאדערונג דאזיגע די

 פאר־ אונצוױיםעלהאפט אבסאאוט, סעם
 איר־ םון דיסטשארדזש יעדער אארע;.

 נאר האם וועאכער ארבײטער, אן גענד
 — עקזאמען־םעריאדע, זײן דורכגעמאכט

 ארבײט ער װאס װאכען, צוױי די.ערשטע
 ארבײטער דער אויב װעט, — #שאפ אין

 ווע־ םארגעבראכט װעאען, נאר עס װעין
 טשערמאן, אונפארטײאישען אן פאר רען

 םאא איז רעכט דאס האבען װעט װעאכער
 שאפ אין ארבײט װאס ארבײטער, אן פון

 פסק׳ענען, צו מאנאטען, 4 װי װעניגער
 גע־ געווען זיא דיסטשארדזש דער צו

 אונ־ אויב און אינגערעכט, אדער רעכט
 מר- אדער איחט באם דער װעט נמרעבט,

 זיד װעט ער אדער אגשטעאען, צוריק זען
 אויםיןויםען הענען אונרעכט דעם םאר
 װאכען 6 ביז 1 פון געאד, סופע א םיט

 באשטימט װעט װאם סומע, א וױידזשעס,
 טשער־ אונפארטײאישען דעם םון װערען
 ארבײטער, אן פון פאא אין און מאן;
 4 איבער שאפ אין שוין ארבײט װאס

 די, אאע פון פאא אין אדער מאנאטען
 ױגיאן־ נויטיגע די שאפ אין טועז װאס

 טשער־ שאם־טשערטאן, ד;ןר װי ארבײט,
 דער מוז װ. ז. א. פרײדקאמיטעס אײדי,

 אונפאר־ דער אויב ארבײטער, געפעקטער
 דיס־ זײן אז געפינט, טשערמאן טײאישער
 צוריק אונגערעכט, געװען איז טשארדזש

 באצאהאט הריגען און װערען אנגעשטעאט
צײט. םאראארענע גאנצע די פאר פוא איז

 װארום ערהאעהרען, באאד װעלען מיר
 דאזיגע די אט געװארען געטאכט איז עם

 םאר־ דער אט װארום ;קאאסיפיקאציע
 שאעזינ־ ב. פון באטראכט װערט שאאג
 אאם שטאמט, ער קאם װעמעס פרן גער,

 אבער ארבײטער. די פאר גיגסטיג זעהר
 אז ווערען, באטאנט טאא א נאף זאא דא

 דער קאאסיפײןאציע, דער אהן אדער מיט
 אב־ דאס אויױ באסעס די םון םרינציפ
 ארביײ דיסטשארדדטעז צו רעכט סאאוטע

 געקראגען םארשאאג דעם דורך האט טער
 דער פון פרינציפ דער און טויט־לןלאפ זײן

 אן םון דיסטשארדזש יעדער אז ױניאן,
 םאר ווערען םארגעבראכט מוז ארבײטער

 פײערט געריכט, אוגפארטײאישען אן
 גלענצענדען זײן פארשלאג דעם דורןי

טריאוטף.
 פאא״ דער צו װערטער פאר א איצט

 ױנ־ דער פאר סײ זעלבסט. סיפיקאציע
 אר־ די זײנען באס דעם םאר סײ און יאז

 אין צוטײאט נאטור, זײער אויט בייטער,
 גתנסע־ דער קאאס׳ אײן קאאסען. צװײ
 װעאכע ארבײטער, םון באשטעהט רער,

״ן מעגען  אבער ױניאךאײט, נוטע גאנץ ז
 זאגען, העז מען אקטיװע, זעהר הײז ניט

 ױניאן דער צו גאײכגיאטמע גאנץ זאגאר
 די זײנען ארבײטער די אזעאכע. אאם

ם איעבסטע ײ  דארח זײ םאר און באס, ג
 זאא באס דער אז האבען, מורא ניט מען
 אור- עעניגעגדע א אהן סעקעז חאיאה זײ

 רעככד קענען איהם זאא וועאכע זאמנ,
 אונםאר־ דעם םון א;יגען די אין פערטיגען
 צװײטער א םאראן טשערמאן. םײאישען

 שאפ אין טוט װעאכער ארבײםער, יןאאס
 םאר־ די, ױניאן־ארבײם. וױכטיגע די

 הײן ניט באס בײן זײגען זיף, שטעהט
 װאס און ארבײטער. װיאקאמעגע זעהר
 געטרײע אאס ארויס זיך װײזען זײ מעהר

 זײ• װיאקאפעז וועניגער דאס ױניאךאײט,
 ער וױא גיכער דאס און איהם, זײ נעז
 םאר־ דארום איז עס .prom םטור זײ םון

 אט זעהן סוז ױניאן די װארום שטעגדאיןי,
 װארים עקסטרא־באשיצט. ארבײטער די
 ׳ TP די אם אױב אז האאר, דאן איז עס

 אײכם אזוי זײן זאא ױגיאדארבײםער זיגע
ארבײטער״ אן אירגענד רוי סעקען, צו

 זוכם דאד ױױאךםאן, א כאםש איז. וואפ
 מען ברױמ, שטיסעא זײן היםען צו עי

 אונםארםיי• אאע מיט — אז אױםסוםען,
 אמת־ די דאך ויאאען — טשעראײם אישע

 די איבער ארוסגעהן מעהר םוזען איןטױוע
 מין אזא און שאפ, אין זײן צו וױ גאסען,

 וחגרען, מיאוס גיך גאר זײ הען געשיכטע
 זיר קענען בעםמע, די מײסטע, די און

 פרױױאעגיע גרויםער דער םון עגטזאגעז
 דער אין אדער שאם־טשעראימײ זײן צו

 אײביג װעט זײ װיבאאד פרײױקאםיטע,
 צו געסעקט געפאהר די םטראשעגען

וחגרעז.
ארבײטער, די אט אז קאאר, איז עס

 םאר שא• איז װיכטיג אזוי זײנען װאס
 םאר אױד און ױניאז, דער פון אעבען דאס

 מוזען שאפ, אין ארבײטער איבעריגע די
 דער װי פוגהט שוץ. עקסטרא אז האבעז

 םאר װיכטיג אזוי איז װאס יןאפאנדיר,
 זיף מוז מאחםה, דער םון פיהרונג די

 מיטאע̂זTשו אאעראײ מיט ארומרינגאען
 האט סאלדאט אײנםאכער דער ײאס
 פא־ םון פאלען דעם מיט װײא ניט,

 דער װי פונקם ;אלעס פאלט מאנדיר
 םאראײניגטע אונזערע םון םרעזידענט
 שטעאע, הויכער זײן צואיעב שטאאטען

 אוג־ אין זיד מוז פארנעהמט, ער װאס
 בא־ מעהר מיט באזארגען צײטען רוהיגע

 אזוי בירגער, געװעהנאיכער א װי שיצוגג,
 שאפ אין באשעפטיגט איז װאס דער, מוז
 זײן יוגיאן, דער פון אינטערעסען די אין

באשיצט. עקםטרא
 קאא־ דאזיגע די אט או עם, הײסט

 הינסטאיןײגע־ קײן ניט איו סיפיקאציע
 אוכד צואיעב,די דא איז זי נאר כיאכטע,

 אנ־ אין אט און ;שאפ עם1 אין שטענדעז
 אומ״ עקזיסטירענדע די םון באטראכט
 די אט געװארען געמאכט איז שטענדען

:צוטײאונג דאזיגע
 םאריןױ מוזען דיסטשארדזשעם אאע

 א פון םאא נאר׳אין דין. בית םאר׳ן טען
 װאס ארבײטמר, אז םיז דיםטשארדזש

 ײניאד־אינטע־ זײ אויױ אסעןפט-אויפצואה
 ארויס רוםט וועלכער שאפ, אין רעסען
 גע־ די ניט אויב פארדאכט, דעם באויז

 איהם םון װיא באס דער אז וױסהײט,
 פאר טעטיגקײט זײן צואיעב װערעז פטור

 באװיײ i ס א ב ר ע ד כיוז ױניאן׳ די
 באגאנגען האט ארבײטער דער אז זען״
 טאן צו גארניט האט װאס אונרעכט, אזא
 קוים און ױניאךטעטיגפײט. זײן מיט
 אנ־ צוריה איהם ער מוז ניט, עם ער קען

 בא־ נאף איהם און שאפ, אין שטעלען
צײט. פאראארענע די םאר צאהאען

 אנדערע אנבאאאנגט װיעדער װאס
 אזעא־ פון הײסט דאס דיסטשארדזשעס,

 הא־ און ארבײטען און זיצען װעאכע כע,
 ױניאךטעטיגקײט, קײן ניט שאם איז בען
 פאר סעקען באס דער אטאא אויף קען די

 זײן עס זאא — אומנישט און אומזיםט
 וןען עס אבער פעאע, זעלטענע גאנץ אין

 דים־ אזעאכע פאר אט איז — טרעפעז
 װעט װעאען, װעט ער אויב טשארדזשעס,

 געאד־ 8 מיט אויסקויפען /קענען זיף ער
שטראו*.
 געװיגס גרויםער א איז דאס און

 דער האט איצט ביז ארבײטער. די פאר
 גע׳םסלן׳ענט טשערמאן אונפארטײאישער

 אחכײטער געסעחטע די םון נונסטעז צו
 א*ן הוגדערט. םון םעאע 7 באויז אין

 א*ז םעאע הונדערט םון װערטער, אנדערע
 אונפארםײאישען ךעם אויט ״באס דער

 גע־ מאא 93 געװען או\טײא ן׳ס8טשערמ
 אונגערענט. מאא זיעבען באויז און רעכט
 אונפאר־ דער אםשר איז אדער ? היתכן

 8 חליאה, געװעז, טשערמאן טײאישער
 בײדעס .נײן. באס? צום םארהויםטער

 איז באס דער םאא. דער גצווען ניט איז
 פע־ מעהר פיעא אין שואדיג געװען טאקע

 אונפארטײ־ דער ניט מוז אויך .7 װי אע
 םאאשער א דוקא זײן טשערמאן אישער
 טשער־ אונםארטײאישער דער נאר מענש.

 אדער ברידה, אײז באויז האבענדיג םאן
 שאפ אין צוריק ארבײטער דעם שיהעז
 צױ האט סעקען, איהם גאנצעז אין אדער
 געמוזט דיםציפאין נויטיגעך דער איעב

̂יט ער כאטש באס, םאר׳ן פסק׳עגעז  ה
 איז באס דער אז געװאוסם, גוט גאנץ

 ד?וס דעם.באס גערעכט. גאנצעז אין ניט
 װיעדער און סעקען, געקענט גיט דאר ער

 שאפ אין צוריי« ארבײטער חנט שיקעז
 אין באס װי מיר, זאגעז נאכדעם, ארײן

 ^ױע־ צופאטשט זיןי האבעז ארבײטער
 אוגמעגה־ך געװען אױןי איז געזידעאט,

 ד אי; גע׳פסק׳ענט ער האט דערםאר
 באס. םון גונסטעז צו 'מײסטזג^םעאע

 n װעט אגרימענט, נײעם דעם אכער
 נ•; האבצן טשערמאן אונפארטײאישער

 ארוײזי אויף קעגען װעט ,ער ברירות.
 ד.־ און אוים׳ן.באס, געאד־שטראף א גען ,

 יג אין אז ערװארטען, מען tvp םאר
 * באם דער וועאכע םוז פעאע, פיעאע
 ־נ ער וועט םרײ,* גאנצען' אין ארױס

 םארשאא:• אננענומענעם נײעם דעם
געאד־שנ א איידען וועניגסטענס זען

 נײעס גאנץ עםוואס וױרקציןי איז דאס
 און דיסטשארחש, םון םראגע דער אין

 אינטערנעשא- דער םון פחנזידענט דער
 שטאאץ רעכט מיט העז שאעזעגער נא^ב.

 אײנ־ געאונגענענר זעהר דעם אויף זײן
 זע־ באסעס די אז זיכער׳ איז עם םאא.
ױ״ניט עס הען  היבשע א ניט זמהען דאם (

 ערםאהרוננ די אבער ארבײטער, ביםעא
 הא־ זײ 1א וױיזעז, באאד שױן זײ װעט
 אנ־ מציאה, קנאפע א גאר געכאפט בען

 מאדיםיקאציע דאזיגע די אט נעהםענדיג
דיסטשארדזש, סון םראגע דער אין

גיא־ אױף איז ארגומענט זעאבער דער
 ארבײטעז װאס ארבײטער, די פאר טיג
 מאנאטען פיער װי װעטגער שאפ אין
 ערשטענס, מאנאטען. םיער װי מעד»ר און

 וועני״ ארבײטען װאס ארבײטער, די םאר
 איז שאם, א iw מאנאטעז םיער װי גער
 העכסכדװאחרשײנ־ װערעז געסעקט דאם
 םאקט, דער שטראױ. גרױסע אזא ניט ציף
 א שאפ דעם איז איז ארבייג^ר דער אז

 געװיםען א צו ביז איז װײצע.׳ הורצע
 מין צום געהערט ער אז באװײז, א גראד

 צו שאם םון װאנדערען װאם ארבײטער,
 עס אוינט װאנדערער אזא צואיעב שאפ.

 א אפט מאכען צו ױניאז דער םאר ניט
 די ניט נאר איז עס אויב םײט, גרויםען
 שאם. אין ױניאךטעטיגקײט פון םראגע
 צײט געװיסע א עם נעהמט דעם, אחוץ
 צו צוצוגעוואוינען זיך ארבײטער םאר׳ן

 איוזם איז װערעז ער אום שאפ, א
 טשער־ דער מעג דערפאר אײנגעזעסעז.

 געאד־ א באשטימען פאא אזא אין םאן
 באס דער אז נעםינט, ער אויב שטראף,

 אב־ זײנע אז רײז, גאנצען אין ניט איז
 אנדערש צװײםעאהאפטע. זײנעז זיכטען

 ארבײט װאם דעם, מיט נאטירליןי איז
שאפ. אין מאנאטען 4 איבער שוין

 װערען אויפגעהויבען נאר קען עס
 אײנםיה־ נײע די אט געגעז טענה אײן
 האאטען װעאכע די אז איז, דאם און רונג
ױפגאגא זײואי פאר עס  אב; ipoip *\ א

 אגיטאטאר־ אדער אגיטאטארס אאס ׳שאפ
 אינ־ אנארכיזם, סאציאאיזם, םון שעס

 װ. ז. א. באאשעװיזם דוסטריאליזם,
 גיכער קענען באס דעם םון װעלען

 מא־ םיער ערשטע די אין װערען געסעקט
 ניט זײ םאר האט ױגיאן די און נאטען,

 םאר װי באשיצונג עקסטרא קײז געמאכט
 איז דעם אויף ארבײטער. אנדערע אאע
 ערשטענס, תירוץ: פאאגענדער דער דא

 די ױניאן די זײ םוז ניט םארלאנגט
 זײ אויב און אגיטאטארס, םון דיענסט

 או'ף טאן עם זײ זאאעז טאן, עס וױאעז
 זײ־ זײ אויב און אחרױת, אײגענער זײער

 זײן זײ מוזען אגיטאטארם, ערנסטע נען
 מיםיאז. זײער פאר אײדען צו פארטיג

 װע־ ארויםגעזאגט דא עס זאל צװײטענס,
 אזעלכע פאר גראדע אז הלאר״ גאנץ רעז

 האט אגיטאטארשעס און אניטאטארס
 ניט מורא. װאם װעגיג גאנץ באס דער ־

 דער איז גאאט רײדעז װעאכע די, פאר
 חאומות, אאעראײ איבער ארײן װעאט
 נאף האבען אאײז אגיטאטארס די װאס
 באס, דער זיר שרעל,ט םארדײהעט, גיט
 ױניאך װאכזאמע פראקטישע די פאר נאר

 װאס אלעס, אז )אפ היטעז וועאכע אײט,
 אגרײ זײן דורד צוגעזאגט האט באם דער

 די אט װערען. אויםגעםיהרט זאא מענט,
 אנגענעה־ קײן ניט באס דעם פאר זײנען

 דא, זײנען אזעלכע און פארשוינען. מע
 אוײ אדער ױניאז, דער םון אנגעשטעאט
 שאפ םון ארבײטער די םון סערװעהאט

 קײן אין ניט זיך נויטיגעז זײ און נופא,
 אגיטאטארס די מעגעז דערפאר העאפער.

 די שװײגען גוט גאגץ אגיטאטארשעס און
 אויב אסור און מאנאטעז, פיער ערשטע

 מינדעס־ דאס אויף אײדען װעט ױגיאן די
דעם. םון טע

 עקסטרא אפגעשטעאט ז*יך האבעז טיר
 םראגע, דער םון אײנצעאהײטעז די אויח
 םרא־ דער אין אט אז מײנען, םיעאע וױיא

 מינדעס־ דער געװארעז געמאכט איז גע
 דער שאדען העז װאס קאמפראמים, טער

 דוכט אונז טעטיגקײם. איהר אין ױניאז
 גע־ ניט עם האבען מיר אויף כאטש זיד׳

 קא־ פונהט איז עס אז שנעא, זעהן:אזוי
 איז טעטיגהײט איהר איז ױניאז די פױר.-
 םארזיכערט, מעהר םיעא איצט איז שאפ

 יהוני׳ םון װעז םריהער״ װען־עס־איז װי
 93 באם דער איז דיסטשארדזשעם דערט
געװארען. םרײגעשפראכען גענצאיך סאא

 װארט א זאגען נאף מיר ד־ארפען
 ־44 דער םון זיעג גרויסען דעם װעגעז

 הע־ דער און ארבײטס־װאך שטונזײנער
 םאר סײ אאע, פאר װײדזשעס אין ־עױנג

 שטיק־ די פאר סײ אוז װאדיארבײטער ״י
? ארבױנמנר

 זיףי האבען װאס ארבײטער, די ניין,
 ווײםען, מניאץ, דער םיט !ינמערעסירט‘
:u גע־ זײנען םאדערונגען די כאטש 

 װעניגע אבער האבען געװארען, ־־;טעאט
 און נעוױגען. צו ס ע ל א ;־װארט

װעא^ני םאגןט, א איצט עס איז ־אד

פאליסישענס די פ«ר כרכח 8 מלשעוויזם חןר
זעלדין. א. פון

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 

Apr. 11, 1919, as required by the Act 
,1917 ,Oct. 6th ־ of Congress approved 

known as the **Trading with *the
 Enemy Act״.

 ב*א' קײז ניט-געװען װאאט עם אויב
 איהם װאאטען װעאט דעד אויף שעװיזם

אויסגעטראכט. הסתם מן פאאיטישענס די
באלשע־ דער װאס ״שאדען״ דעם

 װעט אײראפא אין אנגעטאן האט װיזם
 היםםאריקער צוקינםטיגער דער ערשט
 צו א האט דור אונזער אפשאצען. קאנען

 אדער איהם פאר פאראורטײא שטארקען
 אװעק־ איהם קאנען זאא ער איהם געגען

 א אלס םלאץ ריכטיגען זײן אויף שטעאען
 צו־ דער ערשט לןראפט. געזעלשאפטאיכע

 אן מיט װעט היסטאריקער קינפטיגער
 מיט יןאנען קאאטקײט אונפארטײאישער

 און צוגאידערען איהם מעסער שארפע; א
 די פון זײטען גוטע זײנע אפסארטירען

 מא־ איצטיגען דעם בײ אםיאו שלעכטע.
 זא־ װאס שטיסען שוין מיר הערען מענט

 באאשעװיס־ איז װאס אלץ ניט אז נען,
 װהײט, עאען װיאיאם שאעכט. איז טיש

 גע־ קענעזס, פון םראגרעסױו א אמשא,
 באאשעװיקעס, די םון געדאנ? דער פעאט

 ארבײ־ װאס די נאר דארםען ״עסען אז
 לואם״. מיט׳ן אדער הענט די מיט םײ טען
 גאר־ װעט געזעלשאםט די אז דענקטז ער

 װעט״אײנםיהרען זי װען פארלירען ניט
 דער איהם געםעלט עס פרינציפ. דעם אט

 זעלבסט־םארװאל־ אאקאאער םון פרינציפ
 אײנגע־ האבען סאװעטען די װאס טוגג

 סאװעטען די אז אויך, דעניןט ער פיהרט.
װערען אײנגעפיהרט מוזען װעט םארם

 רעדט דאס און צוױיטער. א אין אדער
 באא־ ?ײן נאר גיט איז װאס מענש, א

ניט. אויף סאציאליסט קײן נאר שעװיס,
אײרא־ אין באאשעװיזם דער אבער

 איבער־ םען מוז געזאגט, אויבעז װי םא,
 היםטארי־ צוקינםטיגען דעם םאר אאזען
 געעזאשאםט־ א שוין ער איז דארט קער.
 אויםגעטרײ־ האט װאס ערשײנוגג, איכע

 געזעא־ דער םון םונדאמענט דעם סעאט
 דארט װעט ער צי געבײדע. שאםטאיכער

 װערען װעט:אײנגעהאאטעז ער זיעגען^צי
 אדער יןארדאן/ ״סאניטארען א דורןי
 ער װעט באיאנעטען םון װאנט א דורף
 אויף אײגפאום גרויסען א אויסאיבען דאןי
 געזעל־ און פאליטישער װײטערער דער

אײראפא. םון ענטוױקאונג שאפטאיכער
 איז אמערייןא אין באאשעװיזם דער

 זיך אאזט װאם ערשײגוגג אן אבער שויז
 װעגען אנאליזירען. צו ארט אוים׳ן שוין
 לואן וואס באאשעװיזם פאטענציעלען דעם

 און אינדוםטריעאע די אויב אויםברעכען
 לאנד אין דא אינטערעםען םינאנציעלע

 אינדוסטריעאען אן צו ברײנגען װעאען
 ארונטערצודרילוען צװעק םיט׳ן ?ריזיס

 רע־ ניט דא איף װיא ארבײטס־יצױן דעם
 באל־ דעם װעגען רעדען דא װיא איןי דען.

 צױ שטארק אזוי װערט װאס שעװיזם
 פא־ די פון און צײםונגען די אין שמירט

 אלץ װי באלשעװיזם, דער אט איטישענס.
 אמעריקא־ די פון געשאםען װערט װאם
 געקיגסטעאטער, א איז פאליטישענם, נער

 א — פאנטאםטישער א מאשינאװער, א
 באאשעװיזם אמת׳ן דעם אויף האריקאטור

 אײראפא, אױפגעטרײםעאט האט װאם
די אין נאר אעבט באאשעװיזם דער אט

- י <

 פון און מיאיאנערען גרױסע די םון מוחות
 די אויס דריהען װאס פאאיטישענס די

 מיאיאנערען. גרויסע די *ון םענטימענטען
 אעבעדיגע ?ײן ניט איז באאשעװיזם דער

 ביײ און םאײש באוט, מיט באשעםענים,
 די װאס צוצעאא, מין א עפעס נאר גער,

 כדי אויסגעטראכט האבען פאאיטישענס
שאאגען♦ צו זיך װאס מיט האבען צו

 געי םשוט איז באאשעוױזם דער אט
 אונזערע םאר גאט םון ברכה א װארען

 איחם, מיט האקעטירען זײ פאאיטישעגס.
 האדעװען זײ איהם, םיט זיף צאצקען זײ

 אן װי יחיד, בן טײערען א װי איהם,
 זיף דען מען קאן איןסאפ״. ״אײנצי;אויג

 םון געװארען װאאט עס װאס םארשטעאען
 באא־ דער ניט װען מאליטישענס אומערע
? שעוױזם
 איז פאליטישען 6דע פיז אאגע די

 8 זעהר מאמענט איצטיגען דעם בײ
 זיך האט םאאיטישען דער טרױערעע.

 אאע־ םיט ניט עפעס געפיהאט מאא אאע
 איז געזעאשאםט דער אין ראלע זײן מען.

 אוכד אן מיט מענשען א םון װי געװען
 געװאוסט, האבען אלע געװיםען. רײנעם

 אז נעװאוסט אויף האט אאײן ער און
 איהם געטרויט קײנער אז וױיסען, אאע
 קיײ אז ניט, איהם גאױבט הײנער אז ניט,
 םאעגט ער ערנסט. ניט איהם נעמט נער

 שוא־ א מיט ארומגעחן מאא אאע דאריבער
 און איםען די אויף שםײכעאע דיגען

 איײ קוקען אויסמײדען געױײנליך פאעגט
 דעם אנשטאט אויגען. די אין גאײך נעם

 די דריקען םאײצע, די גאעטען ער םאעגט
 ער האט םריװאט ציגארען. טײאען האנט,

 ער האט געשםײכעאט. ציניש מאא אאע
 ער האט םארואמאונג, א םאר גערעדט

 צו ניט כדי ארויף אויגען די געגלאצט•
 באײ שםאטישע די מיט זיך באגעגענען

אודיענץ... זײן םון קען
 אויח פשוט געהאלטען זיף האט ער

 דער־ עואם. דעם םון גוטםוטיגקײט דער
 צו גרײט געװען פאא אאע ער K8 צו

 שליחות, א אויםען טובה׳אע, א טאן
באאטע. א םון ארױסצושאעםען אדער

 אנגעשטאנען אבער זײנען איצט
 אנ־ זיף האט עואם דער צײטען, ערנסטע

 אביסעא פאאיטיה צו באציהען געהויבען
 אומרוהיג. איז ארבײטער דער ערנסטער.

 אור־ אויף האט מענש קיטעא״סאאס דער
 עואם דער אומצוםרידען. זײן צו זאכעז

 םוךשװערע משא דער אונטער סרעכצט
 דעם אונטער רעגטס, הויכע טעקסעס,

 זיך סאן פאליטישען דער יקרות. בראגד
 א מיט ארויסדרעהען ניט מעהר שוין

 איבער׳ן גאעט א מיט װיצעאע, ציגיש
 צי־ א אדער ביער, גאאז א מיט פלײצע,

 םון מען םאדערט זײטען אאע םון גאר.
 קאן טאן אבער טאן, עפעס זאא ער איהט

 ער װײא װעאען, זאא ער אםיאו ניט ער
 גרױם;ר די מיט פארשטענדגים א האט

 אבער רעדען זאא ער אינטערעסען ביזנעס
 באא־ דער איז גאיק זײז צו טאן. גארניט

היאןו. צו געהומען איהם שעװיזם
 םאר געװארען איז באלשעװיזם דער

 גארטעא רעטונגס דער ׳פאאיטישען דעם
 דעם םון ארויסשאעפען איהם דארח װאס

 גע־ אײגענער זײן םון שטראם זודיגען
 ער װערט איגנערישקײט. און מײנהײט

 זײן םון נעץ דעם אין םארפאאנטערט נאר
םײג־ און• אונבאהאאםענקײט אײגענער

 שטאלץ םון געםיהא א מיט אנםיאעז דארף
 סטרײחערין, יעדע און סטרײקער יעדען

 םון אז םיהאען, טאכעז זײ דאח* וועאכע
 איצט ביז האבעז זײ װאס קעמםפע, אלע

 געװען ניט קײנער איז ,אויםגעפאכטעז,
 * רע־ זײנע אין גרוים אזוי און רײך ״אזוי

זולטאטען.
 מיר גראטואירעז הארצען גאנצען םון

 םיט סטרײקערינס און סטרײקער די
 מיר זיעג. זײער כ^ט און ?אמםן* זײער

 זײן זאאען זײ אז זאף/ אײן נאר װינשען
 ױניאךמיטגאיעדער׳ גוטע אזעאכע איצט

 סטרײקער. געווען-אאס זײנען^עס זײ װי
 ניט איז ױניאז די דאף,'אז זײ״וױיםען

 םאר׳ן אאגע גאענצענדער א אין געװען
 קען עס אז דאף, װײםען זײ סטרײק.

 דעם אויןי אויף האבען טײאװײז אז זיין,
 אז זעהן, מוזען זײ געהאפט. באםעם די

 אין םאסירען ניט מעהר הײנמאל זאא דאס
 זײער אין אז אמת, איז עס צוהוגפט. דער

 םטריי־ די האבען װאכען עלןי פון הןאמפןי
 :רוי־ דער צו אנקופען געמוזט ניט קער
 דערםאר אבער אאגעמײן, אין וועלט ם*ר
 געםוזט איגטערנעשאנאא גרויסע די האט

 םון אאסט נאנצע די זיף אויןי טראנען
די עס האט גאיחאיכערװײזע האמםף.

 עס האט זי און געהענט, אינטערנעשאגאא
 גע־ אויף אבער האט עס אויסגעםיהרט,

 מיר ריפען דארום זײן. אנדערש קענט
 סטרײקע־ בראװע די צו צו מאא א גאןי
 צו־ דער אין זעהן צו סטרימןער און ריגם

 זײער םאר זארגען מעהר אביסעא קונפט
 אמת׳ער םון געםיהא א מיט און ױניאן,
 םון ױניאנס אאע מיר גראסואירען םרײד

 מיט האבען וועאכע אינטערנעשאנאא, דער
 איבערגעבענ־ אזא און געטרײשאםט אזא

 זײע־ מיט זײט בײ זײט געקעמפםט הײט
 אײ־ דער םון ברידער און שװמסטער רע

ױניאן. װײסט־מאכער דיעם
 םון בײשפיעא א געװען איז דאס
 אםיאו זעאטענהײט א איז װאס אחדות,

 ארבײטער־ דער םון געשיכטע דער אין
 אין האט מען אז איבערהויפט באװעגונג,

 אויד זײנען װאכען 11 די אין אז זינען,
 װחײטגודס די װי ױניאנם, אנדערע םיעאע

 ראפער־װאיר־ און יןימאנא װאירסערם,
 גע־ אאע װאירקערס ממבראידערי הערס,

 זיעג־ ארויס אאע און קאמפן^, איז ײעז
 װי־ ניט ארויס זיך רײםט עס און רײף.

 גרוײ די זאא אעבען :געשרײ דער אענדיג
 גארמענט אײדיעס אינטערנעשאנאא סע

!ױניאן װאירהערם

און חאנד א אוים מר שטרעיןט הײם,
באאשעװיזם. דעם אז זיך טעט

 וח ניט זאא פאאיטישען דער װאו
ם אין טרעםען ער װעט שטעקען א םען  ת

״באאשעוױזם״.
 באהעםפםמ פאליטישענס די װיאען

 ארױם־• באאשעװיזם װערט פראחיבישאן,
ארגוםענט. אן אאס געשטעאט

 און םייג צו זיינעז םאליםישענס די
 דאגע־ שטעאען זיך ניט מוט קייז האבען

 אנחד און נלחים טױזענד עטאיכע די נען
 סא• ײילען װאס •סטראפצעס, גאט׳ס רע

 די בײן״. א װי ״טרוקען אםעריחא כען
 גאחים די האבען אישױ ״פאטריאטיזם״

 פאאיטישענס די האבען אויסגעכאפט,
 די באלשעוױזם. דעם אן אננעכאפט זיך

 פרא• אײנםירען װעט מען אז איז, טענה
 םאר־ מענעשן מיאיאנען װעאען היבישאז

 רעוואטאט דער און ארבײט זײער אירען
באאשעוױזם. — זײן מעט

דער׳חרג׳ע־ פאאיטישענס די װיאען
 ׳אמשא װי רעםארמע, מיאדע גאנץ א נען

 םאר װײדזש מינימום א כאשטימען
 געזונדחײטס אײנםיהרען אדער פרויעז,

 בא״ אדער ארבײטער, םאר אינשורענס
 גאײןי דא איז קינדער־ארבײט, שרײנקען

 באאשעוױום► —־ װאםען םארטיגער א
 באאשול זײנען רעםארמען די איז, װאס

יױסטישע.
 טובח א פאליטישענם עטליכע װיאען

 שאנטם, פ. טעאדאר םרײנד אונזער טאן
 כחוח אאע מיט נעבאף זיף סטארעט װאס

 סטרע•־ נױארסער די םון אחיםציחען
 יע־ םאר סענט עטליכע צו נאף־ הענגערס

 םאבוױיס שטאטישע די אויף םאהר דען
 או;״־ אז זײ מאכען עאעװײטעדס, אדער

 אין באלשעװיזם דעם װעגען טערזוכוגג
נויארק. סטײט

 באא״ האט עס שײכות א םאר ,װאס
 זיף איו קאו״־םעיר העכערע מיט שעװיזם

 זיף מענ מען נאר פארצושטעאען, שווער
 אז פאאיםישענס, די אויוי פאראאזעז שויז

 כדי אז אוים׳פשט׳אען שױן װעאען וײ
 םארזײ און ארדנונג די םעסטצושטעאען

 נויטיג איו באאשעײיזם געגען זי כערען
יןאר־םעיר. אין העכערונג א

 אעדזשעד דער אין באאשעװיזם דער .
 געװאחנךאזױ איז אאבאני אין לײטשור

 םארםרימח שרין האט ער אז פאםואער, '
 .4״•ראםאטום״ דעם גאנצען אין דארט םון
 באאשעוױזם דעם אאזען געזעץ־געבער די

 באאשע״ דער מויא. םון ארויס ניט פשוט
 םיעא אזױ מאא םוםציג איצט װערט װיזם

 װי אעדזשיסאײטשור, דער אין געברויכט
״פראסאניזם״. דער

 א פארשאאגען װעאען אימיצער זאא
 הויט־שינ־ די אונטערזוכען צו רעזאאוציע

 באאך װעט אענדלארדם, די םון דערײ
 : זײטען אאע םון געשרײ א ווערען

 באאשעװיסעסד באאשעװיזם, ״אהא,
 געטויטעט װעט רעזאלוציע די און
 גאף װעט רעדנער דער אײדער װערען

איבערצואײענען. זי חאבען צײט
 די העכער*ז צו םאר מען שאאגט

 וױ״י באאד װערט לערער, רי סון שכירות
 באא״ םון דער׳געשרײ אױפגעהױבען דער

שעװיזם.
 די םאר טוב ױם א פשוט איז %עס

 גע־ דיענען קאנען זײ אי פאאיטישענס.
 קאנען זײ אי און הערשער, זײערע טרײ
 אנטײבאאשעװײ םאטריאטען, שענע זײז

קעם.
 פאאײ די װאס נאר איז חסרון דער
 דעם מיט אםיאו שוין דאבען טישענס

 האבען זײ איבעמעזאיצצען. באאשעװיזם
 באא־ דער מאם. די איבערגעכאטם שוין

 פום• םין א געװארעז שוין איז שעװיזם
 יעדען םון געבריהעט װעךט װאס• באא,

 אונ• ארײז פאלט ער װעמען אײנעם,
 מיטעא א גאר ניט איז ער םוס. טער׳]

 ביר־י דעם פון מויא דעם םארשטאפען צו
 דעם איז װאםעז א ז5גערזאר איז נאר גער,

 גע־ פאאיטישענם גרופע אײן םרן קאמפוי
צוױימער. דער גען

 דעם װיאען םראהיבישיאניסטען די
 איײ װעט םטײנדהאםע די װאם שאדען

ר משקח אױוי םארבאט דעם דורף דען  ח
 ארגד דער טעהם. אינקאם אן דורך הען

 אן באאשעװיזם. ־— נאטיראיןי איז -מענט
 םאאען װעט זײ, זאגען טעהם, אינקאם

 אפשװא־ װעט דאס איז רײכע די אויו*
ארימןג. די פון אונצוםרידענהײט די כען

 אינקאנד םון:דעם געגנער די קומען
ױ זעאבעז דעס ברײנגען און טעקם  ארג
 סען אז איז, װאס באלשעװיזם. — מענט
 ארויםצױ עואם דעם אײגגעוואוינען װעט

 אײנ־ גרעםערע אוירי טעהסע^ אאע אײגען
 ניט גאר צײט דער מיט ער װעט הינםטע
 וואס און טעססעס סײן צאהאען װעאען

! באאשעװיזם — ? עס איז
 םאאיטײ די װעאען צײט דער מיט

 אנז 1א ע«עס געםינען דארםען שענס
 ויחנרט דערוױיא אבער שאאג־װאדט,
 עמספאואטירט זײ םון באאשעװיזם

געוױםענאאז.•



£אמ אן זעחר אמ אישו די . • ײנ  *ון א
ד צאחוגסצו־ די באעײדעג^ א זעדיר ײ ו

 אר־ שגצנדינען *כמ »ן ען5וױ וועבער
 שמונחמ אכט אלצס. דאס מאג. בײמס

 אכם «ן אלזא, װאף, 8 טענ זעקס טאנ, *
 ארבײמם־װאןי. שםוגדיגע פערציג און

 באשײדען םעהר זיין קען װאס זיןי״ דאכט
 םרײדס םיעצע אין ווען צײםזון, הײגםיגע
 ווען װאך, 8 מםונדען 44 מעז ארבײמ

i n װערט מטונדיג^ארבײםס־םאנ אבם 
 ?אנםעחיוא- און אלם אס8 באטראכט שוין
 אינ־ פיעלע אין שױן רעדם כמנן ווען מייו,

 אר־ שטוגדיגען זעקס 8 םון דוסטריען
« א װאס,איז דאם אבער ? בייטם־םאג  כ

i פאר n ״פארברע־ א איז וועאט גאנצער 
 םא״ צארעגסער די םון אויגעז די אין כען״

 אסטיטױ1פ דער פון או| גוםעקטשורערם
 איראניע אן װי איז עם פרעסע. אירטער

 ארבײטער,׳ די גראדע 18 שיקזאל, םון
 די פאר זײדען טײערע די װעבען וועיצכע

 זיך זאאען אקםוס, אין זיך באדען װאס
a אױף געפיגען n שטאפעא נידריגסםען 

יצויךשקאאפערײ. פרן
 אנפאנג סאטע פרן האבען באסעס די

 די םון םאדעתנג די ״נאכגעגעבעך
 אז ערקאעהרט, האבען זײ םטרײקערס.

 ארבײטער די דאס אײכשטימיג, זײנען ןיי
 און אכט װי מעהר ניט ארבײטען זאלען

 -y י י ז 1אבע װאך, 8 שטונדען םערציג
ס רע ע ש ז ד י י ו  א־ 1 פ ן y ל א i ו

ט ל y נ א י צ i א ם ר ע נ ע ל ק ר א ם
I ן v ר y ׳»ו

 קענען פרעכהײט און ציניזם ?«8
 מאגנאטען םיאק לאחנגםמוי די באויז

ארויםוױיזען.
 אארענס אין םטרײק איצטיגער דער

 אזױ פונקט רביטערט,8פ זוי8 פונקט איז
 װי גרויזאם אזוי פונקט םארצװײםעאט,

צוריק. 1יאה זיעבען ®יט
 אויס קוטט ארבײטער אאחןנםער די

 אויסערגעװעהנאיף אונםער קעמפםעז צו
 איז שטאדם די אומשטענדעץ. שװערע

w׳ פאלשטענריג f l jh b w די פון W׳ 
 פא־ די און בעאםטע שטאדט די באסעס.

 זיי און שיק״אינגאעף זײערע זײנען איצײ
 צערע• אהן און אםען װיאען זייער םיעז

 םען שעהמם יארק נױ אין דא מאניעם.
 ר8ם אײטען, םאר ביםעא 8 כאטש זיך
 איז־ מען קעפ, ברעכט םען וועאם. דער

 פען אבער פייןעטס, אי?ער זיך דעיןעװעט
 רעכט־ צו םארדעיןעז, צו כאטש עס זוכט

 18 נױר האכ^ן יארת נױ אין סערםיגען.
 אײן אין האאט וועאכע ארבײטער־פרעסע,

״׳וא8י8״ק שרייען  םיעא העאפט דאס און !
^ ענ  אנחגרע איז און יארק נױ אין וו
 םיעאםא״ 8 כױר האבען שטעדט נרױםע

 ױניאנס סך 8 באוועגוגג, ארבײטזןר כיגע
 צו חומט עם 18 ארן םרײדס, סןי א פון

וחגנדען. זײ צו זיר מען נױכ^תען א
צו אאצדינג אבער געהט אארענס איז

—_ - -  r _ ־ r ־■- •י־ ■ * ײ ׳ • if i'/i םמרייקערס די h  im p *• ו ׳ י
 סאד חאי ײרך ז%נ<ו וחגיצם אויםעדאימד

jro ארבײטאר און ציאאיםםישער n a גוד
 ״•ובאיסי־ ביסעא א הריגען זײ טיראיך,

/  וױםחנ< פיעא אזױ ניט װײם אבער מי
 אוכ״ זײנען אאעםען גאך דארפען. זײ

 וואממד און צייטתמז עםאימ זעחנ
 אר־ אײנעגע, םים פארווארפען שריפנמן

J קעכ»פע, סםרימןס, פון נײז^) םיגע im 
 די םארנאכאאםיטון נימ אייך קענעז זיי

 זײנאן וואם #םראמן וועאם אאגעםײנע
 חנם און ברענענד, און וױככדג אזוי איצם

וחד אפגעגעבען ווערט סטרײק אארעגםער

מז  m .א׳בריתז סר ו
 י 8 —׳’ באשאוס דעם נעמאכם

 אר יעדעז םאר וואף * דאאער
 אויםגעש שטירםישע האבען^

־צוזישען אויםגעבראכען פרײד
 םי נ*ד םריה, דער אין

 םײ די ויך האכעז םטרײקעז,
 ארבײגג דער צו אוריקגעקאהרט רײד

 גענונ געהאם ה*ט אעװיאנם מיס
 ארכיי- די ארגאניזירען איז ערםאהרוגג

 םיאאדעאפיא, םון שעפער די אין טער
 ארבײם פאראנטװארטאיכע א1א אבער

 נאך זיך י1אוי זי האט װיעאאנד אין וױ
 י1 האב איך ײען גענוםען. ניט קײבמאא
 וױ געװאוסט האט זי אזוי װי געםרענט

: גקענטםערט זי האט האגדאען, צו
 אר- װעצען װײס איך װאס ״אאזנס

 אױמ• ויף איזי האב ארבײטער, נאניזידען
 חוץ 8 מענעדזשער. אונזערי פון נעאערנט

ם  ט^ד• םיט טאז צו מהאט איך האב מ
 אויםערגעיוײנ• געװען זײנען װעאכע אעןי,
 ארבייטמר גאאז די און באגײםטערט, איף

 פאד שטיצע מעכטיגע 8 געװען זײנעז
. ז״ ו^ c;א

^ דער םוז אא^אא א שי ײע טע אינ
 װיינ• איז ארגאניזירט איצט װערט נאא

^• דארט איז אעװיאנט כייס און אאנד,  ח
 ןאי* דצר אין העאםעז צו םארבאיבען װײא

 ארמ געקאסט ױניאז דער האט עס ׳בײט.
 צוױי די ארגאגחירען צו דאאער טויזענד
i‘*-" ׳ v שעפער• i r

םטרײס א
ד j פון ל א װ כ בו

 זעאבער דער אמאא נאף געװארען. טירט
 זעאבע די אפאא נאד קאורט, אין עואם

דעמאנסטראציעס.
 גע־ ערקאערט זי איז אבער מאא דעם

 נעומוחע באשטראםט און שואדיג װארען
 גוס אווי געווען איז דאס דאאער. 5 םיט

 אנגעהויבען האבען באםעס די זיענ. װעא
 םאראא־ א איז קאמף זײער אז אײגזעהז

רענער.

 האבען באםעס די *גײם/ געוחגן ־ זימען
 או] שטאדט אין גענישטערט און געזוכט

 אײנגעמד זײ זיןי האט צס אוטגעגענד.
 מײדאער, זעקס באויז געפיגעז צו בען

 ארב״טעץ צו װיאיג געװעז וײנעז װעאכע
 יע־ אין דרײ — סטרייק־ברעמנרם אאס
in .צו״ געװען זײנען באסעס די שאפ 

 װאס געװאוםט ניט האמגז און טומעאט
טאן. צו

 ארױםנעװיזען האט אעוזיאנט םיס
 ארנאניזאטארישע אױסצרגעוחנהנאיכע

 אאע זײגען טײדאעד די און פעהיגקײטען,
באגײסטערט. געורען
גע־ באסעס די נעבאך האבען ואס1
 די באויז געבאיבען זײנען עס טא^ קאנט

הא־ ארטיקאען װירקאיך, און צײטונגען,
 װאו ערשײנען, אנגעהויבען בצאד בען -

 ־8ניט8ארבײטער־י״ נערופען ױ האט מען
 זעא־8 נאר און מאכער״, ״טראבעא טאר/

 געװײג־ ווארפען באסעס װאס נעםען, כע
ארב״טער. ױניאן די אויף איך

אנגע־ אבער זײנען סטרײקם דיא
ײנען םײדאעןר די און גאנגען  נעװארען !

אף װ כיעהר נ טי ק העטען. אין א  מען פי
ט האט  געגען מיטאען אנדערע זוכען געמוז

ײן העז װאס ײ.1 ם1װירק מעהר ן  װי א
• ? ארעסט אן

 םטרײק־ברעכערינס די פון אײגע
 האט מען קאאנע, א ארײנגעבראכט האט

 אונזער איז וואראנט, א אתיסנענומען
 ארעסםירם איז אעװיאנט איאיען םרײנדין
 אונטער געװארען געשטעאט און געװאחןן
ט ^־  נע־ האט לדיס זע בײא. דאאער הונ

 מאנ־ /עקסטען װערעז אויפגענוםעז זאאט
 . אר־ 1גאא די בײטאג. דיגער א 4 םאג,

טמ  : א^ צאײטי צוט צזוסקגע דוזײז רעי
 שםי״ צו אום ארבײטס־קאי^ר זײערע

 דער ענהייט.1אנװע זײער מיט זי צען
 מאא יעדען געפאקט. געװען איז קאורט

 ארױםגעבראכט דאט אאיער אוגזער ווען
 גע־ זיך האבען פאקט, וויכטיגען א עפעס
שםימעז הערט  ארביײ גאאז די םוז די׳
ריכ־ די זײנען דאם אזױ! ״אט : טער
 גע־ איז פובאיסום דאס װערטער!״ טיגע
 מיס האט מעז זײט. אדמער אױף ײען

 זי און שואדיג״ ״ניט ערקאערט אעװיאנט
פרײגעאאזעז.
ארונטערגע־ איז םיאווער ברודער

 די םון אײנער וױינאאנד. קײן םאהדען
 איבערצונע־ אײנגעשםיםט האם באסעס

 אבער ארביטרײשאז, צו סכסוד cm בען
 האם באארד ארביטרײשאן די אײדער ►

 האט צוזאסענצוקומעז זיך געהאט צײט
 איז, סטרײח דער מחראגעז. חרטח ער

 גע־ מיכטיג האט םען אנגעגאננעז. אאזא,
 סײז מעהר שויז זײנען עס און פיהעטעם

 גע-י האבען באסעם די געווען. ניט םקעבט
 אויפטאן, עפעס נאך מוז םען 1א םיהאט

ארעס־ אמאא נאך איז אעוױאנט סים און

 גאנצער הנר זיד ד.אט אגנעהויבען
 אדותרםײד פיטשינהעז א טון מראבעא
 צײמיג^ פיאאדעאםיעד א אין םענכמצ

 ״?אטפאיינם 8 ראזענפעאה 8אײד מיסס
n םזן קאויריד n זוײסם דעאםיעד8םיא 

o ױניאן,האט מײקעדס דדעם און n אד־ 
 האט םען דעקט.6ענ ווערטײזםענטעא

 וױינאאנד. 1אי םאראײדי 8 םאראאגנט
טיג אױסמסוקמ האם דאם  : םאר^נ

in םאראײדי, 8 ראא:נם8ם שאפ 8 ז8

 אײ אײעגט און *עזער, געדואד, האט
ר צוםײסוז•. ביז ארמיקעא □n מ

o צואיעב ניט n ,װײא נאר ארםיקעא 
 שמערצאיך־ 8 װיכסמער, א איז ענין זיעד

באומיגמויכמיגער. א וױכטיגצר,
 איהר זײנט צוריק יאהר זיעבען םינז

 דעם םון זnגערוא םיטגצריםען אודאי
 ענטריס״ און מיטאײד צער« פון שםדאם

o איבער צוגאםען זיר האט װאס טוכנ, n 
 װעאם. גאנצער דער איבער אאנד, גאנצען

 האט הארצען אין םײער הײאיג 8 מיס
 מים שטעהן צו ^שװאתנן םסתטא אײזר

 חאפײ דער םון מארטירער טויזענדער די
 די ־ מיט — אינקוױזיציע םאאיסטישער

 םון קינדער און םרויען מענער, םױזצנתןר
 פון און פעאקער אאע םין אענדער, אאצ
 פאר־ קוים האבען װעאכע אשונות, אאע

 וועאכע אבער אנדערע, די אײנע שםאנען
 אע״ אזוי 18 אײנגעשטימם, אאע האבען

אוגביעגאיף. 1אי װײםער בען
םטרײקער!״ אארענסער די צו ״היאוי

 1אי דאס אא!ונג, אײער געװען 1אי דאס
 אײער צו טרײהײטמ^טבועה אײער מיועז

האאס. אײער צו זאך,
נענע־ דמור האבען אײר םין םיעאע

 םארװא־ די צו הײם צײטווײאיגע 8 בען
 די םון יזינדער םארהונגערסע נעאט^

 אײך יך1 האט אפשר אדער םטרײהערס.
 םון אײנעם קריגען צו אײנגעגעבען גים

 וױיא קינדער־כיארטירעו/ קאײנינקע יענע
 סײ ארבײטער, די םון סײ אײנער, יערער

 נױ פון באפעאקערונ^ אאגעטײנער םו^דער
 ברויט בעבען צו געאײאט זיו האט יארין,

קינדער. אארענסער די צו שוץ און
קינ־ די ארױםצושיחען אײנפאא דער

 װי העגט, איהר אויב זיד, דערמאנט
 ויעבען םיט געזאט^ן האט באוט אײער
 זיד האבען אויגען אײערע װ צוריה, יאהר

 עגטשאאסענ־ און כצס מימ אגגעצוג^.
 גע־ אדער גמהערמ האט איהר װען הײט

 אארעגס .“*אארענם װארמ דאם אײענט
i געײען איז n ,ײאו יאאץ i n פון יסוד 

 א ט1אגגעםיה האט אנן־אעבען איכט
ען, כ אי ק  םיט קאמםױ צװײםעאטען1םא ^

o n אס־בײז.1א־8 פון 1יסו
 1געוועהנאיכמ 8 געווען ניט איז אס1

 בתים« בעאי געגען 1בײםע1א פון סטמײן
 און װײחשעס [nvovi 1פא ײק1סט א
 8 געירעז איז אס1 ן.nשטונ צערע1קי

 הא־ װעאכע יגנוגגען,1בא גענען סטר־ײק
 ג־ ו א ש י i י ם אעבען אס1 געמאכט בען

 םאו־־גאײר אין באדינגונגען ןי, י א ג ע מ
 םון יאדע1פע באריהטטע י1 װעאכע מיט

 גע׳ 1אי 1ענגאאנ אין קיגדעײשקאאפ^יי
 און זעקס עח־/ 1דע אויף» גךעח 8 װען

 גע־ !ײגען דאס — װאןי 8 1דאאא יבען1
 םון דיעגסטען1פא כשניטאיכע1דו י1 װען

 צו פאפיאיען מ8געה האבען װאם ,1םענע
 איז טאג 8 ען1שטונ צװעאןי ען.1נעה1ע

 און בײטס־טאג,1א געװעהנאיכעו* א געװען
 טײם,1אװע אלבײטען געמוזט האט פען
הוגגעה םון אויסצוגעהן ניט אום

i 18 ,1אפש געחגנקט 1איה n םטרײק 
 די 1פא ״!יעג״ 8 פיט יגט1געענ זיף האט

 1דע װי געווען 1אי אס1 ארבײטעת
 ״נאך 18 םיתס, פון ״זיעג״ 1סישע8קא

 די ען״.1אא18פ בין איך און זיעג 818
 העכעמנג 8 אגען1געק האבעז אוכײםער

 װאס י1 פראצענט. 20 1בי 5 פרן אוין אין
אכען אד ה a פ y i י ס  ד#־ % *עיזראגען זי״פ

 גע־ סמריײק □n נאך האבען װאף 8 1אא
 !סענט צװאנציג םיט 1דאאא 7 אגען1ק
 ־1םא עםװאס אויך זײנען שטונדען י1
 יגע1א1 י1 1אוגטע מנװאחגן. צם1קי

אא־ י1 עס האבעז ״זימגעס־באײנגונגעז״

 זיך פארגעסם םען ווען^ גיט ץ1הא דאס
קתבים. װײטע די אן ניםאעך צו

 ניט קעגען אאחוגס פון 1בײטע1א די
i אהן &אםי*י 1זײצ געווינען n פו) היאוי 

8 i nאמײטמר־באוועטנ^ 1אגעמײנע 
i n פארי־ גיט 1טא םטויײק 1ענסע1אא 

i ט1ווע געהן. אאחון n םאר- ײת1סט 
 אויוי שאנז-םאעת 8 ?ײז דאס װעט אאחון,

 אאם און 1אר*בײטע אאם געוױםען 1ע1אונ
ר 1םי װעאען מענשען. טע1צױױאי?י  חו

i אז אאזעז, n אאחןן1פא זאא סטו־ײק 
 אנערקןך 1םי ?8 םײנען דאס װעט געחן,

 ויינען װאס ינטנגען1בא עכט1 אאם נען
 פון אעבען דעם םאר־ 1געפאה א- םםש
in איגע1צעהנ iy m o אזא .1בײטע1א 

p סאאס אונאןוי געגען כעןnב1פא rw 
נעהמען. ניט מװיסאן אונזעוי אוין« 1מי

 ל*חן<- די 1םא טאן מען קען װאם
 נא־ זאך, עישטמ די ?1'י?ע1סט 1םע
 נ^אד״ םיט שטיצען צו זײ אין איף,1טי
 םםו־ײסעך די םעגאץי. 1נא וױ פיעא וי1א

 םון זין בוכשטעבאימןן 4אי חונגירען
 גע־ ט1גאניןי1א דאר־ט !ײנען עם װארט.

 זײ און םופ־קיטשענם איגע1צעהנ ען1װא
 י1 אין .1ײהע1םט אאע כמעט באדיענען

 רי גיטא, בתיט שטיקעא קײן איז הײמען
 די םי*ד. הײן ניט האבען קינתראעןיי

זיך האבען גאנעטעס אטישע1יםטאק18

id. א׳ברײען i n פון נס-עזידענט
 מיט געזעהן זיד האט #1בײםע18 גאאז רי
פ און באסעס רי עד ר מ מ  װעגען זיך דו

i n .נע־1אוגםע ענדאיד האבען זײ אאגע 
 האט 1װעאכע ימענם,1ג8 |8 יבען1ש

^ן18 די צמ1קי1פא שטו ײטס־  50 םון ב
 קאאױד־ 8 ט1אײנגעפי האט און ,48 1אוי

 אײגגעוױאיגט האבען ים11צ בײדע שאם.
 םוז״יװײתשעס אגע1פ די צוגעבען1איבע

.18ײש1ביט1א צו
 118בא י1 בעת ✓בענה סאתען אויױ

 1איה געהאאט^ן האט ײשאז1ביט1א אװ
 1ע1טויזענ האבען יהאא סיטי םיטינג־אין

 סען8ג אתסיגע די אנגעםיאט פעגשען
ם אויף ט1געװא האבען אזן  באשאום ת
/ גײנאכט. שפעט ביז

פ 18 מייגען אמאא דאס א ש ^  8 איז ח
 העכסט םיינם שאפ 1נײע 8 און נײעו/

 װײטע־ אהכײם. 1קע1יא ניז שײנאיד״1װא
n מיס 18 עז1באוױ האםגז פאסיתננעז 
 גוט געדתז איז םאת־אכט ענפעאד׳ס1רא

ם.1באג ^  8 אערױאנם, איאיאז םיםס י
i םיז 1םיטגאי n 1באא עקזעקדםיװ  איז 1
 אין אײדי.1םא 8 געוואתח אד8ב לארט

 צװאנציג י1 זײנעז טענ צװײ וױ 1װעניגע
 ב*יט1געא ט1דא האבען װעאכע מײדאעך,

סםזײיק. אין אתיס
א מאדנע 8״ אעבעז״, ״אײדי1פ כ׳

 קט,1פע8ב םײדאעך די פון אײגע חאט
i n  in ^K אין 1ונטע1א איז 1שא 

ײת•1סם
 האא א געדונגען האט אעװיאנט כדס

 םײדאעף די אעתען גענוכמן האט און
 פעהי־ געװען זייגעז זײ טוײיד־ױגיאניזם.

 -1פע םון געװען זייגען ,זײ ינס1שיאע גע
 1יאה 50 ביז 14 פוז #ס1עאםע שידענע

ע םון און ^ פי ח א  נאציאנאאיטעטען. פ
 צו װי נען8פארשט האט אעוױאנט מיס

 האט זי און אעך,1מײ די צז אפעאיתן
im א אין ip אײ גחפעי 8 געהאט צײט 

 האבען װעקכע מניאךפדויען, בערגעמננע
טענ. גאנצעכע ןעסקטכעפמ ךױךאיונעדפא

iy צו ^ y n n אע־ סים האם צײט 
 האט זי שטעטיא. דאס ט1שטודי וױאנט

 איז און אםיסעס צײטונגס די באזוכט*
מננ1בא אין געקוםען  ע־1םארשי די םיט י

 1איה האבען וחנאכע מגיאנס, ארטיגע גע
 זײ װיפיעא שטיצע םימא אזוי געגעבען

געהאנט. 1נא האבען
 האבען װעאכע 'י1בײםע18 גאאז רי

 םינןײ 1יבע18 םון שאםט1ע1מיטגאי 8
DinJin, נעווען זיינען o in :8 t8n טע־ 

 ניט האבען די איהת העאפעז אין טיג
 מיט מײדאעך.םוט די צוגענעכען 1נא

 זײ האבען זײ שטיצע, 1אאע1מא 1זײע
 אע־ מיס און פיהעםמז. געהאאםען 18?אג

o םיעא זײ גיט וױאנט n n p 1«1אי 1םא 
פאאג.1ע

1באא האט ארגאנײזצר 1אונזע

ע פדן ם ענ ק י צ א ד ע ר ע ס

iy 1איבע אביסעא שאצם o n םו[ װערם 
a אפט צו באנוצט iy פסיכאלאגי, n 

וחנן געזוגד צו איהם קופט עס אין ט1װא

 אין געקוציען יק1צו אאנג גיט בין איף
 1אװיגציעאע1• 1גרױיםע א םון ה1יא נױ

װעסט. מיטעא 1דע אין ט1שטא

 צומומעאט װי וי1א מען ט1װע פראװינץ
 לא־ צו 1יהע1ם װאס ניט װײםט מען און

־ םיעא אווי םאויאן 1אי עס פען. ה ^ א  ״
חי ׳ע1טעאטע די ־י שאנס״.  זײעו־ע ת

 און זיןי, צו תםען צוזאגען, יגע1ײענ1ש
 אבענ־ די ײנגען1ב1םא ט1א1 ט5̂ױ איהו־

 גתיסע י1 מיט קיבעצאתיעס די ען.1
 גע־ אײף האי^טען טישיצעף, י1 בײ חכםים
 גתיס גאסען די און טע^ גאנצע םאנגען

 אומתהיגע לעבעדיגע מיט םויצ שען, און
 מען און מהען ניט אײף אאזען פעגשעז,

געהן. און געהן פוז
 (ניט 1ײנ1־ם1ױגעג א דא האב איף

iy חיליאה זאא פרײנד, ױגגער הײן i 1זעצע 
 1אויסע iy 1אי פאכען...) ניט טעות קײן

 גאנץ איהם מיט ט1םאסי דאם בײט.1א
 םיה די גענופען זיף האט iy און ׳אםט
 נײארי}-.־- וו^זצן צו מײי פצוה די און

n װײזט זאף שםע1ע י1  to  iy□ 
 ביײ1א אם1 װאוינט עס װאו טאא1קװא

 ־18 י1 דורך ציהען עס װאו און פאאק 1טע
 אויױ שעפער אתמיגע דײ םון 1בײטע
הײם. 8 װענ זײער

פי־ א .1זײגע א זעקס אתם 1אי עם
 און 1ע1םייל 8 1אבע 1בענ8 װינםעד םעז

 1צװײםע םיט געהען 1םי .1^יכםיגע 8
 באיקעז םײנע װאח* איף אתיוי. עוועגמ

8מי 1אי זוי8 דעטעקטיװ, א װי  אינ־ אעס1
 ײט1ב איז גאס די נײ. און עסאנט1מע
 םעגס־ די םון איכט ישע1עאעקט דאם און
 8 װי אױס 1םי פוםט שיאד^ח און 1טע

 ? װעסען 1םא איאוםינאציע. צתצטיײטע
?...1ײג1ם םײן און 1מי 18ם 1אפש

w :pd\ אץ8 גתפעז, נאנצע נעהען 
 אײנפאף ,1געזיכטע נטע8ק8ב אײגענע,

yDnM̂ ya 1װע איך םרױען. און 1פענע 
i םון צוםישט אביםעא n באקאנ־ נדיױסער 

בין צי וױיס אי^ פענשעךםאסע. 1טע

ציהט : "1נא זמוז ,1נא ״זעה
 איף אום, ײד PP איר בעא•1א ׳ן18ם מיד
 מון איהם און מאן1ױנגע 8 געהט עס ועה

מ שאאנחע צוױי געהען זײטען בײדע  ױנ
i פײדאעף י1 מײדאעןי. n n #אאםמ הײר 

 יר1 װאאםען זײ װי וי1א איז עס און הויך
 בײם געפיגען װעט עס ךײ םון ijm וועטעז

חן. 1פמה 1בחו
 פסיכאאאגי״״? שטיה א ניט דאס 1״אי

 ף,*איהר8״ ײנד.1ױגעגד־פ פײן קוועאט
 אסטצ1י 1מי ײבעד,1ש 1איד. ײבער,1ש

חןן ען,1בעסע 8 האבען פענשען מי א  ש
אײף״. פו| ?ויו

 םמגסטעד 8 ביי שטעהן באײב איף
 ײזע|►1• די אייען און שוןײנעשמםט א פוז
 דאאומי זיבען פציאה, 8 באפת איז עס

 בײ שיד. 1פא 8 סענט נײנציג און אכט
 f״r אזעימג קאסטען שטאדט אין אונז
y צוױי ״ײימיעא דאאער. צעהן n u tf ip 
ר אי׳ן עז1אײנשםא דא אס1 קען פעז  ני
זיר. איד װאונדעו■ י«״.1יא

i פיד ציהט ײגד1ם םײן n 'l l בײם 
)j בעא.1א

 װי אזױ עג^1שט iy זאגט !״ pip״
 עו װען 1תאמי א צו זאגט 1ע1אעה 8

i אין זיד ?ו?ט1פא n םט.1א
,pip אח יג1א1ש זיף פיהא איך

ע םיט םתי 8 חי  מל געהם 1הא נ
 וור־ אס1 טאכםעה ױנגעז• 8 פיט אןעםט
 •n אין שאפ אײן אין בײדע זײ בײםען
^ הײם. 8 איצט געהען ע ה אי  ממנמי ב

 דאס צהאמען. 1עאמע יגעז1וייע1ט פים
 פמן און אײנפאד וי1א 1אבע דאף איז

 אבער םוײם. יעחגז אדיף דאך עס זעהט
 עו איז התפעאוית מיט פוא איז םוײינד מײן

p :/ אגט1 r r
o װמגען דאס פען ?ען ״טיפיעא n 

 פסיכאאאני־ 8 1םא װאס און .אנשרײבען
ie קעז עס pijn'i שעס in| ,אזױיסקומען 

i 1 ױאס 1־עאטע די i8 iמנחן פח והען 
 ב^• י11א1 ײאס ױגענד די און אויבײטעז

שאס. אין װעא?ען סוז הען
 אין בעם ,1מײגע 1ײנ1פ אבעו/ —

 בע^18 םײן אײן אאז — איהם, בײ זיך
 דאושען בײר* פסיכאאאגי, י1 אפ אאז און
mi... זצהט טאט 1פא בעסעה 1מי זאג 
 אר־ m פון געהן םתיען םיעא וי18 פען

 דא זײנען ? םענער־ װעניג אזוי אזן בײט
o אין n װאו 1שעפע ספעציעלמ נעגענד 
? םמיען נאר בײטען1א עס

אננעבאאזעז, אביםעא פמינד, מײן
: זאגט און בעא1א םײן אפ אאזם

בײ•1א עם 1וא11שעפע זיעען א1 —
 1װא אבעז־ םתיען, אי און 1פענע אי ט/ן
 גאר זעה ? pip 1•סיכאאאגישע דיץ אי«
קארם. די אין

ך ק pip אי D די א i8p. י י ען ז אג ן י  ?י
 א**יי|8 און אנתנתנ די נאך איינע שנעא

 םעגזא־* .1מזננע םיט אנגזנפ^אם נען
המגגצן 1סצנע בײנ?, רי אויף

טנ) ע מ |^ « ױוי 1מ i י n ^ ר א פ ט א א י

1םא איר n פים אנצוגעהן עאטערען י1 n 
 גאג־ דאס ײסעאט1אויםגעם האט ?אמיף,

 אויך פע; האט אפא1אײ אין און ׳1אאנ צע
 אונזערע יבען.1געש תןם װעגען םיעא

 האבען פעךש?אאפען טוגענדאיכע פתםע,
 צײ־ י1 אריױ טינט ס1עפע •ציסגעגאסען

 ־8P81P מיט נעוױינט האבען און טונגען
m די אויף עהרען1דיאעךט rp,װעפען ־־ 

 עא״ !ייערע סטרײקערס, צאאזע1הא די
invo, פארפאוכטע די םון אננערײצט 

 גע־ האבען אנארכיסטען, און אגיטאטארס
iy פון אװעקנעהפען אאזט i ,פון הײם 
a n אונת־ פוטערס. !ייערע פרן שויס 
n ט1אױפגעשױדע !יעען 1אא־היטע1מא 

 פיטאען און װעגען געזוכט• און געװאויען
m אפצושטעאען. ״םארברענען דעם אזוי

 זײ־ גאנצע,. ײגס1ט װאגאנעז, גאגצע
fin םאיכנד די אט מיט אמעפיאט גאװען 

 — שאאכט, 1אינתסטריעאע אן פרן אענע
 גע־ לעבען, דעם אויף פאגדאם א פון נײן,
 אױן־קא־ 1טויזענדע םון עהרע און טגד
שני?עס.1םאר

 אחיסגעהאא״ ם1ײקע1סט די האבען און
 סענסאציע דײ 1אבע םינאנציעא. םען
 ןויגע1ײכהעnyuiK 11 איבעה1םא איז

 סטי־ײקעד די אאזען1פא האכען דאמען
 אגיי מעאט די |ynyo8i געטמען יך1 און

w im n. געשיהט ממ «1היא yiyn| 1א| 
באאד. inyn געשי?ט
 1אי אאײן היאןי פינאנציעאזנ 1אבע

a יפװע?מן1א מטען 1מי גענוג. ניט n 
 אױפ־ כװזען 1מי םאאק; ayi pa געװיסען

 לאגצ די אא^ס־באטעגוגג 8 הױבען
 נים איז עם געודעהגאיכע.1אויסע אן איז

in א איז עס — סםמית א באריז r rn p 
 8 אין גא1?אמא ׳ 1נמעגשאיכע1א געגען

 מעכ־ א םון םיטען אין אאנד, ציװיאיזיתמגן
1באיהענ ,1םיגע n באוועגונג אויבײטעױ

*1» m innמױען גאניזאציעס1א 1בײטצ
ט פאאיצײ די אנדעדש. ^ a יםנמהכ^ן1אשיסט ,ayp ב n ,זײ סאםיוי prno זעהן

 1אםיא געםינט און םתיצן און 1מעגע אויןי
 פאו־ענטפעחס. 1צ זיר נויםינ 1םא ניט
ר די סצ ^ א  1באסטאנע די און yom* א

yona באטעס. די פױם ם'ראיד8נ 1אי

lyaiyp n םון מכדז די אויסשנײחמ n 
iyo"r»K i םה n ,נג^ ױ א  זאנםט ב

i וחןט n 1גאנצע Dyoa^i8D lynyp 
im m•

 עך און אםײגער קעגיגליכען אלטען 1אײ*'
 חונ־• און צעחנדליגע לינקס און רעבםס פײלט
 און כגים י#ר*ידענע םים סכוו/ דערםע

 מכוו^ הוגדערפ נא מכװ^ *עחן נא *•רדעינ^.
 געװעסגצ^ה m ...1מכות חונדערט «װײ נא
 יס1א דאם ער גיסט עראמעגם, אבער קעניז^ א

 ־מוםוןןם, ®אראוילבזע אויף נאר לארן ויין
 דאס סדברױוצ װיספזע און יידאמידען חרוב׳מ

 ניפ ער^ס םײגם צװײטמנ^ און אײגם. איז
 אנצוחאל- נדי אזוי גלא© םום׳עס ער ?רנסט.

די אנצו^לגזען לאנים בדי דעם םעד
 ער יוערדע. קעניגליכע םראדיציאנעלע אלטע,
״ז מים ערנספי גיט א»ילו םײגם  ״אזפון ז
חנויס״ על חפתך

 חײנםיגע איז ,iy !יײסט גאם, א*יא װייל
 דאך חאס גוים. פון מאנאיאליזירם צײטען

 װילחעלם׳ס »ו באלאנגם םלחםח דער בעת גאם
ן «טאב. םיליטזגרי^ען ו  באלאנגט גוים צו י

 ן1א חיםז^י. דער אויך נאר ערד, די נןר גים
 חײנטיגע קען גאם *ו ומלח א אז !יײסט, ער

 צענ• געחעריגער א אחן דורבגלוזן צים *ײםען
עד תעגגט גוים פון און זור. ״׳יויב׳  זאל אי

̂ל iy אויב שטארבעןן אדער לעבען  ױיסגע־ זא
 זאל ער אויב פויללן; אין ײמרען קייל׳ע®

עה אין וחלרלז דעראמױ?ם ב תםעני  ער ױי
 זאל ער אויב און י#ראל ארץ גאקומען ?אל

ת און ױין1 תאכען j■» «1י1א סיו
 גע- װי !װײםעגנ^ און אײגס. איז דאס

 חעכ־ Dfi און חלוםות-קעניג- * עו־ איז זאגפ,
 גו יארגינען «יך קען עי װאם װעגען םם^

 טיר די עפענען װעם ער בעת איז, חלומ׳ען,
i״ «ו i f r /אין ערגעץ זאגען, לאמיר חממך׳ 

 *וקראאינש, אדער *וילען בעהםע?« רוםעגיען,
 וארבלו• א ארײנװארפזןן נים איחס סען ?אל

 אדער קיגד קריסםליך א וון קעראער םיגטען
y* זאל מען u ט *יהם  רןוואל!• 8 םאבען ני

ואגראנ^ * בכלל און ואגואם... *יאנערען
םלד א ער אי? פאסירם^ דאס ביז אבער

 דעם און חרופת די חארץ, «ײן קרוין, ?״ן
אפיקוםן.

 דע־ א און קעניג גגעדיגעד 8 איי ער און
קעגיג. שער מאקראטי
 גע,8•ר די אוגםערזוכע! װעם םען װען

 מלחםז^ לעפםעד דער אין שולדיג איז עס װער
 װילחעלם «8 ארווסװײזען, אפאװ־ זיך װעט
 אפאר און #י8ל8גיק nrwt און אוולדיג אי?
 — געז•8ז גדערע8 װי באנקירען, אידישע די

 זאגט. װילחעלם m לײן,8 ®8ג אפ׳אר און
 דער גיט נאר אלע, — *ולדיג זײן קענען אלע

 בא־ זיך חאם ער אויב און מלך. יסח׳דיגער
 עס איז מלחמח, לעיטער דער אין טײליגט

 און דעמאקרפטיע. פון זײם חגר אוץי געװען
 נאםען אין נים געה^נגען גים קײגעם חאט ער

 \\9 נ*בזעו אין נים און אוימוזקראםיע פון
 איחם ביי איז יעדע פרייע און קראםי^8דעם

 נאך. און ^נאה 1אי קאנסםיטוציאנעל. תמיד
זאגם דכפין, נל מעגיג. גוטער 8 איז ער #

ער.
 און קומען ל8י ער« זאגם װיל, עם װער
 מון און מרור. קעגיגליכען זײן פון געניסען

 ז^גט — ניט כט8מ עס ראזאיגקעס־װײ^ דעם
 נ־8 אפ׳פר איחם זײגען םצות די וואס — ער

 וױין דער און םוף י& ?ריעת װי ׳יװער קומעז
 קומג^ 1גיט כם8ם עם קגבוע און אפאי קוםם

 דער־ און דור*טיגע, און הונגעריגע לע8
חארץ| קװיקמאײעד

 נעבםען ערשם לײ|8 אפאי «8ח םלד דער
 ער וועם ײעלעז, װעט גאט ז8 און געחונגערמ

 איבעריגעגס ניט זײן סארגען אויך אפ*ר
 קעניגע: אגיפ ®1*י ביטעחג 8 1»י עס זאם.

 נ-8רע? באלעעװיזם, לו*יעם,8םלחםח׳ייעװ
 םען און ^ייהעגיאיען. לערלײ8 — סמרוקציע

 לעס8 ביי אכער חעןגם. די איז גאט בײ איו
דכפין. נל דעם:

םלן•. אונוער גנעדיג, איו ער
ביסעל8 זיד פימרט ער י8 אםת׳ איו עס

 אוך גוט איתם איז ח״נם אבער ז״נע. חײם לע
 דער אויף װי אלץ חאט ער און חלום׳ט ער

חורין. בגי האזתא חײגו, עבדים — חאנט
 לפגח און פרייחײם די איז מלוכח ן״ן

בירועלים. ער, זאגט חבאח״
 I ירואלים אין ײןז נעב^ך ער װיל אוי,

 אװענך ער װאלט יך, ז דאכט לעבען, חאלבען א
 דער ביו אויםצואװאויגען זיד כדי געגעבען,

 םוםער דער ב״ קגגען צו כדי םערבי, ^תל
 די ארט אוי£׳ן געניםען *ו נדי קבר, רחל׳ם

 באנך די גדלען\מים8ם די םיט רפז^יגקעס,
 אוי»ורוכטעז כדנ אײלבערםעז, און סערען

פאל̂נ אידיאזע דאס אזן ל#גד אידי*ע דאס

ײםעחם. פסוק אין וױ מלוכח די פיחרט און
״ן  חכריכים־ רײגעם פון איז גטעל8מ ז

 עכטען פון זײנען םלך סעדגו זיינע שםאןי.
 מםעריקאנער זײן *םראזזלט. םלכח זײן םרור.

 גמניגליך און ברייםליך זיך זי«ם בת־םלכח
 *דזשיג&ר׳ בן־םלך ז«ין און ״םואװיס^ די אין

״קארנער״. נאחעגטען » אוין* *תעץ
װעלם. n װי גוט איז — אלײן איחם און
 »1אוי פופקארם קיין ניט חײנט פטופט ער

 קונים די נים חײ;ם וײםם ער םםרים חעםמער
 בלוםעם ער סטרים. קאנעל אין אלעסrדי ב״
 ער סםריפג סעגםער ין1ו ם##ק דער בײ גים

 לאד P'P lit נים װייסם און נים פםרײקם
 ברויפדרײחע. דער אין גיס ^מעחט ער אוט.

 ער .o»inp קוםענדען פאר׳ן :ימ ציםערם ער
 דעפארםי־ איזע זועט סען ז* םור* נים האט
 פאר־ װעט מען אז נים, גיםערם ער און רען.

 זײנע פאר טירען גער8אםערי? .די םפכען
«̂ג זײט יענער פון ליעבע און מײערע

ג דער איז וזיעם ^י גליקליך. ק
iy קײן נים אוזךיעפצען גים p y ^ p 

 •אר׳אעור׳ט עד חנביאנ אליהו װי מןניפעז,
 פולע פיער םים ווי וועגינער ניט םים ויך

 ביליגער גיט ?ײן םיט זיך קמיקם ער כוםות.
 אויןי איז גדיא*. ״חד ווי א*ייז גייםטיגער

ױת פארפלאנםערטע ^װעזיע, חײגםיגמ אלע  ק*
 ברינגען .*ון גדויסען גריעהןן. » ער הןם

 — חזריז• בגי המחא חײ$ו, עבדים תידוץ:
 מיר זײנעז חייגם געוהנן, םיר זיעען ^עכט
«ר״.

 לע8-י8«י8נ האמז ימעם ער באמע: און
o a p אין חי^ו נאפיאמלע » אח גלות איז 
 דןרוױיל איחס װיל גלות יאױ״אל. אויץ
 אייניגע געבען, גים רמגם נאציאמזלע קײז

 איהם גים חאיק קיין פאך האמןן צױביפטעז
 ־8W א^יכיגצ און ימראל ארץ דװעקצו-^גמן

צן איתם מילען ס׳ ײ כי ^ ::\8געצי די פ

ר א. פון ;ליעטאן ע ג לי ה א װ

True translation filed with th •  
Postmaster at New York City on 

Apr. 11, 1919, as required by the Act 
of Congress approved O ct 6th, 1917, 
known as the “Trading with the 
Enemy Act."

 דעטיך און ערד און הימעל חיינט איז עס
 רעװ^לז־ און פאלקסעזערעאפט און קראטיע

 זײנען קעניגע און אגאנדער. מיט אלץ און ניע
 זיג־ און ב^ל^עװיקעס. װי םרין״ אזוי חײגם

 קלניג א צו און טראן א צו געזאגג לויב א גען
 אין רײדען צו װי נע£עחרליך פונקםאזוי וויז

 8 גען8טו־ צו דער8 ך8«פר גיט־ענגל״פער •ז
נד.8לז־ב8ח ^רויםע!
 זײן ערלויבט ל8ם ם8י מיר זאל ך8י ארן

ק8י גױ םיטען אין  אין ארײנצזרײסען זיך י
 אידיעען דעם טדן געדיכט^י׳פ סאםע ד*ר

 8חוי באגייסטעדטען 8 מיט ט8רי8פראלעט
םלך. •סח׳דיגען אידי׳יען דעם פאר

m\ לע״8 נאד ע̂כ איו חילם, איתר אויב 
 טרין״ געפעהרליך. אזוי גים גאר דאך ^סןן,

 גע־ חאבען ואס1 ?עניגע, יענע ר8נ ד8י ^ינען
 בלן״ז). (עלי*ס לי»ירמע8 די געגןנר קזננמם

 רp ווי פוגקם *רא-עלײ, איז ?עביג םײן »ון
 בעלגי«עד דער װי ^.n8P»o נעזי«ער8י8י

i װי און קענע p .יעדענזואלכ^ סערביעער, 
 ׳ײם1 זײן אין ניקאלאי װי כאװ• nt8 ער »*ו

 ענג־ און גקרײך׳ס8»ר גזךזען איו ער בעךו
סלחםח^יות^. ןאנד׳ס
 1געײע קעניג םײן אמאל איז טאכזער און

 איז קע:י^ אידי^ער 8 איז ער װײל »,1טדי
כ^י׳סטע י1 גע׳כפר׳טער. 8 אויד חײגם ער

 ^וין גיבען ליםטען8צי8ם גטי־צױגיסטישע8
 ישראל ארץ נגען8רל8£ טעג מען ז8 חײנם

 אנריחרען, גיט :אר ל8ז מען אויב אידען, י8®
 אייקודסים גרעסט̂י די און בער.8ר8 די חלילח

 עסעז קען םען ז8 ׳צו שוין גיבעז אונזערע
״ פון און 18קגײדל פסח׳דיגע  חאבען ומאח ז

ײמן דאך און f לידיגעדיים־פ8פל 8 בל l ip־ 
 ־8ג8יי8אינטערנ און ליסט8יי8ס לוציןנער,

ליסט.
ר זאל לעבען ^ריבער: און  פסח׳דיגער מ

1םלך
יסח. איז עם און פריהלינ; איז עס
 איז עם עם: הײסם — סריהלינג איז עס

 און י8ק ײן מונקעלער דיר גט,8ז חײנע װי
 םיען* טעםסם8 דו און רגען.8ה אין ליכטיגער

װ8 פסט8ה און שעחן ?וי8 חלום׳טט און  ז
 —יסח איז עס ריש.8נ זיי8 ליעבסם און ברײם

 פריחלינג, פסח, פרײחײם. מיט שכזעקט עס און
 םען שרײט װי גערעכטער, גאט — !רײווײם

?אמביג^זע? 8י8 ביי 8הוי ניט
ר ל8י לעבעז םאל:8 ד8נ ריבער8ד און  מ

1םלך אידישער פסח׳דיגער
וריחליגג-םלך. 8 עי.איז

״ן איז חשיריס שיר  רש.8מ לער8ג8צי8ג ז
 שולםית 8 — מלבח וײן שלמח. 8 יאיז1ע

 ער םויט. פון 1רקע8אי?.שט ליעבע זײן
 לאקען זײנע װאשם און בעדג »ו«ן״ שפריגגם

o םים p פון *אר׳שכור׳ם לען.8® די פון םוי 
 כוסוו^ ארבע די *ון חויפםזע?ליד, און, ליעבע
 !••ן פאר •8P יעסטעט^שען8מ זײן ער בויגט

.*יס איחרע 1* לעגם און ר״ךגעליןבםער8ח

i אדיוי ?מדדנא אין זyא8םyײנג18 אידײעק־8 דערםאר ער װאלט לעבעז לב8די 8 n  ער איו חר8י נץ8ג 8 מעהר: ניט געגעבען.
 ^רושלים און פרגסח ןײן טםי טרוד ך8געב

 איז פסח אום און קאו. אין איאפיניט קריכט
״ן סים דנוםזגן8מ עד  זײנע םים און םלוכח ז

חלוםוו^
 רדי:ם8פ נ«ר ם8ח ער און נאר ער חלום׳ט

חלוםו^ זײגע
np ,סיעד. איז םיך, איחד פאדאמעחט מלך
 געיאגם מלכח זײן איהם ם8די ססח ערב

האם ער און ןנװייםען אין »ײ| ײן
o «ןליעב p ן און םען8ר אז ך ^ ײ  כשר׳ען אז

o געחאט נים p םיט צוצושפארען. וואו קאפ 
 ער חאם פײעד רעװאלוציאנ^רעז •טת׳עז

^ אויםגעראמם אנ  םיט שםוץ. פיראםידען ג
 פאר־ צי האט !עלבסם־אויפאפפערזטג זעלטעגער

8 ®j p i ב נארpםים איניײנעם חםץ ד8קל 
 םים און לןפעל. חילמינעם £5כעגע8צזבר 8

npynr ונויפגזףילעפם בכלל ער האט סיה* 
o p .פסח.

 און דריםלען איצט אידט לאזם סא
חלום׳זז•

 ואגס אזיפגוווותקען, ניט איהם כדי א*ן
i «ום נאך םיר m p ,מי טאל שםיל: גאגץ א

< I מלד •סח׳ריגער דער אלי ? לע»עץ

ם ן1פ טאג אין ynyn ײטער1ב ע ^ינ אנ  א
i סםויײ?, n  אטהויז1 בײם שא1ווא אין 8

i פון גyט ישע1היםטא ר< אין n םער  עמ
ש^ אל רוםי ^ו ציאן.1ו

iny^iyD i ביז 1םי ;yQip י11א n־
t 1מי אדן גאס רyמ  |yDy:i8aיר oyii ̂

 ־nDpy^y י1 םישמ,1צ 1גא איך וועך דא
^i |1א זיך ציה^י אצםםלאך שע y i זיך 

jy בײ |ypip זyאyאפשמ ip גyשyאין פט 
 lyimi םצגשען״גרואעז יiyoo:yE. 1 די

iy: און iyoyi; אאץ o ^ iy.
 י1 אין 1טי ?ופט ײנד1גצנד-פ1י מײן

.^  iy ױאס oyi םיט נליקליף אמ iy אוינ
 ארן ״1״פאעזשי םיצל י1אז געבצן 1מי קאן

oyn d די װאס p̂ i האבצן ?אנצן צס1כ8נ 
piyii 8 o פון n... י־

 1םצנסםע א אין ײןי צ1?18ם איך אז
 מונטאצן יזיט, יםנעשמעלם1א איז עם וואז

in שזנגע אחא- ''^ p, זױהפ iy פאז־״ן םיך 
קדקעז דיד סײנ ״וואם : זאנט און בעל1א
r י1י1א  nט8סyט ס םי מננ » ( ד 1יז ײנ  םר

 די בעמגו־ באמתובם ),-״דו זיך זאגט
תד 1שטוזײ און .סענשען •םיבאלאגי/ זי



וואונדער איןי מענער. און נער

און כעס זײן םארגמסט פוײינד מײן
:;ט

 עס נים? אאץ נאןי םארשטעהסט -
 די פארדינען ערשטענם פשוט, גאר

קאר־ אײ!י זײ םפענדען סעוזר,
ײ זײנעז צוױיטענט, און ניר,  שטאר- ז

 די אױר ארױזי גיכער זיןי כאפען און
הארס. אהטע
 און מעהר פארדיענען װאם די י

 בע• פאא אאע זיף אעבט שטארהער, ןײנען
 םיאאזאםיש, םרײנד מיין צו גיט —ינר

 דער פון פסיכאאאגי די שוין איז אזױ
*תאט.

 װאו קארנער״ ״ביזי א צו סומען םיר
 יא־ עס װאו און קאר א דורף הויייצט ^נס

 םון בין איף אטאםאביאס. סןי א זיך נען '
 קײן םארגעס איף םארזיכםיגע, א נאטור

 סטאטיס״ א םאראן איז עס אז ניט, מאא
 אזוי און םיעא אזױ מיט צעםעא םישער

 םון צושעדיגטע און גע׳הרג׳עטע םיעא
 םאר־ איף ארן אטאסאביאס. און קארס

 צע־ אין זײן אויך קען איף אז גיט, געס
 ניט איז אעבען דאס װי אזוי און טעא.

 אייןי, צו געוױדכיעט איז עס נאר מײנער,
 איף וחןמען םאר אעזער, טײערע מײנע
 זעהר געדויערט עס און איף־זיף/ היט שאזי,
גאם. א איבערצוגעהן װאג איף ביז אאנג

אוםגעדואדיג. װערט םרײנד מײן
 ער .“״זיינער ־־6באי שוין איז ארבעא מײן

 איבע*צײגען, א־ן איבעררעדען מיף פרוםט
 ז״ף היטען יאדם או, אטאכיאביי״ס די או

 אבער מענשען. רי םאר מורא חאבען און
 בײ שױן ארבײט איצט מיה, זײן אוםזיסט

 םאר זיד שטעא איןי םסיכאאאגי, די מיר
 א שטױם, שװערען א איף חריג אט װי

 גרוי־ א אום, מיף װארםט מאםע מװערע
 מײן ט5םאי עם םיך, דריקט אאסט זאסע
ענד... צו איז אעבען מײן און באוט
__nut איבעדצונעוק גויטינ נאג«ו ווי *V
 א אױף אײן םרײנד מײן געהט ניט, אונז

 אוים׳ן זיןי שטעאעז מיר סאמפראמיס.
 גרוסען די באטראכטען מיר און גאס ראג

 שטעהען מיר וױ כיעניטען. אנקומענדע
 דראג־ א בײ װאנד צום נאהענט אזױ

 אן הויבט אײנער רוי םיר זעהען םטאר,
 שטעהן באײבט און אונז ארום זיןי דרעוזען
װאנט. זעאבער דער בײ ראג זעאבען אוים׳ן

 בין סארזיכטיגע אז.א איהם יןולן איר
 פאקעט־ םיין זיו צו ציה א איף ״טו איף,
 בײ־ םרײנד, םײן זיך צו ציה א און בוך
 םרעטדער דער און נױטמ, מיר דינען דע

 װי אי איז גנב א וױ אי אויס מיר מוקט
v .שטאײ הױכער, גאנץ א איז ער גז*ן 

 דרײםיג, יאהר א אלט גוי, רוסי^ער סער
 אפגעריסע־ פגים, םארגרעבטער רויטער א

 םאראא־ באוט מיט װיאדע און סאײדער נע
אויגען. םעגע

 ער אן. אויך איהם קוקט םרײנד מײן
 ער און מורא קײן גיט איוזם םאר האט

 םון םסיכאאאגי. זיין רוחיג גאנץ מםודירט
 כאםען אטאםאביאס און קארם די צװי^זען

 בעמ גאנצע יוארנער אויםן ארויח זיך
 דאכט, טיר אפ, אטעמען מענשען.זײ מיט

 און וױיטער געהען זיי גוכיא, בעניעען אז
־ אז• קומען בערג אנדערע

 א גוי רוםישער מײן טוט פאוצאינג
 טוט און גויע ױנגע א אן כאפט שפרונג,

 גויע די זײם. א אן אביסעא שאעפ א זי
 א אױןי אנבאיק נאף׳ז הויכע, א אויר איז

 אבער איהם, פון זיך װערט זי רוסישע.
נאה איהם געהט

 דונעיט—י ! טאריע #הײם א קום ־—
v איהר. אויף ער

 צױ מינוט א װערט ׳אן איהם קוקט זי
 פאר רויט װערט זיך, צו קומט ׳עראקעז;

: שרײט און כעס
 איף הײם, א געהן ניט וױא איף —

! טיראן א ביזט דו םײנט, דיך האב
 — דיר! איף זאג אהײם, קום —
 װי רציחה, אזא מיט גוי דער זיך סאכט

 װעאט, די מאכען חרוב װעאען װאאט ער
 צענזױ ניט רוסישער (א דו... חײם א קום

װארט). רירםער
דו... םײװאאים טויזענד צו געה —

 װארט). צענזורירטער ניט ענגאישער (א
 ניט װעא איף עו־ד, דער אין דיך האב איך

מתן♦
דו... בעסער, דיר געםעאט זשאן. —

 צו םויסטען פאר א ״אויס ׳&טעאט ער און
 דמרשרעקט ױ אבער #אש איהר םון מאכען

 סיט אריין פנים אין איהם קוקט <יס, זיןי
:צוארכעים און חוצאה

 בעסער מאא טויזענד איז זשאן. —
עפעם... מיר טו און דיו/ םון שענער און

 אויף װארטען װאאס ער ,וױ גױ דער
 א זיד האט אײנלאדוננ, דאדגער דער

̂״יןי שאאגען. גענומען זי און געסאן װא
 םארשםעהן אעזער קאוגע מײנע

 אזא אנגעסאימנן זיך האט עס אז םסתמא,
 אויױ געשטאנען איז מען אז געזעםעא,

n .קעי
יצוקאכט— !אײדי א שאאגט ער —

צײ- ענגלישער אן ן1פ רעדאקםאר א
־ אלס פרויען וועגען םונג  די

םוגג־לעזערינם,
 וחנאמנן געשםרעןי םוײװאטעז א אין

 האבען צו אױסגעקומען טענ די איז מיר
 עגגאי־ היגער א פון רעדאקטאר א םיט
 מד פיר איז נאכםיטאג-צײטונג, שער

אזוי : םראגע די געײארעז שטעאט
 צײטונגס״אעמך אידישע די זיך באציחט

!שורנאא?* אדער צ^יטונג איהר צו רין
 האם — פחנגען, צו מייז איד װאם

 געםאכם האאחןר חנדאקםאר דער טיר
 אײזנר אייענם װאס איז, — םראגע, זיין

 אדער צײטונג איהר אין אעזערין אידישע
 זי אינטערעסירט װאם ? װאכענבאאט

 און ? מײסטען אם צײטונג דער אין
 טים זיך זי. אינטערעסירט װיםיעא אויף
? בכאא צייטונג דער

 רעדאיר גױ׳שען םאר׳ן, זיף האב איף
 נים עס הױב איד אז געװען, םודה טאר

 דער אין שרײב איך כאטש װיסען, צו אן
 װעגען און םרויעז פאר ״גערעכטיגקײט״

 ׳מעהר נאך םרויעךאנגעאעגעגהײמען.
 םײן נאך אז געזאגם. איהם האב איף

 אאײן רעדאקטאר דער קוים קען םיינונג
 ציינד אדער צײטונג אידישער דער םון

 קאארען א םראגע דער אויוי געבעז שריפט
ענטפער. באשטיסטען און

 ענגאישער דער םוז רעדאקטאר דער
 צוגעשא־ טתיעריג דארויף האט צײטונג

 בא״ םיר פאר ױןי און קאם מיט׳ז קעאט
 שוועריגקײם, גרויםער דער אויף קאאגט

 צױ ער האט — 1,אונמעגאיכקײט!׳ ״נײן
 םון װארם א ארויםצוקריגעז —־ געזזןצט

 מיײ א איהר םוז העחנז : אעזערין דער
 װאס וױסזנן, : שיעכס אתר גוס #גדנל

 װאס און צײטונג דער איז געםעאט איהר
 ארטיק־ װאסערע ; נים געםעאט איהר

 געווען בעאן א װאאט זי נײעם אדער אען
 וועאכע און צײטונג, דער אין צויגעםינען

 אדער סאציאאע עלואנאםישע, — םראגען
 פײס־ אם זי אינטערעסירען םאאיטישע,

\ טען.
־ םארדרוס א ניט דאס איז  האט ־

 — רעדאקטאר דער געקאאגט וױיטער זיך
 די װען צײם איצטיגער דער בײ װאס

 באװאונתןרוגג מיט קוקט װעאט גאנצע
 ער־ עםאכע־פאכענדער גדויסער דער אױן*

 באפריײ און (״אפהױועא״) הויבונגס
 די ווען םרױען׳ די םוז באװעגונג אונגס
 און שפראכען אאע איז פרעסע, גאנצע

 אזוי וױדםעט װעיט־טײאעז, אאע אין
 אויםםעריד םיעא אזױ אוז פאאץ םיעא

 צו באײעגוננ, דאזיגער דער צו זאמיןײט
 אמ-פערספעקטײ אויםטואונגעז איהרע

 די זאאען צײט דער אט אץ — װען,
 אאץ נאף צײטונגס־אעזערינס אאס םרויען

 בוןי, םארפאכטער א רעטעניש, א זײן
 ;רעדאקםאר און צײטונג־שרײבער םאר׳ן

 םערםעא א מיט װי פונהט הײנט, אז
 גים צײםונג די זאא צוריק יאהרהונדערט

 םאר־ דעם באשטיםט אוז קאאר 'וױםען
 נאר אעזעײן, איהר םון געשמאק און אאנג
 םינ־ דער אין טאפעז דארםען נאך אאץ

 םיט און אזוי וױ ספעקואירעז, און םטער
? אעזערינס די באםרידיגעז צו װאס

 גוי׳עשער דער גערעדט האט אזוי
 רײד זײנע םון איז מיר און רעדאקטאר,

 האב איןי הארצעץ. אוים׳ז געװארען שװ^ר
 ביטערען און טרויעריגעז דעם געםיהאט

 צײטדנג״ די געגעז אנקאאגע זיין. םון אםת
 אםת אזוי פונלןט איז װעאכע אעזערינס,

 אידישער חןר סון אעזערינס די בגוגע
 אומעט אן װאכעדבאאט. אדער צײטונג

 זיך האב איך ײעז ארופגענופעז מיןי האט
שרײ־ װאס צו : םו־אגע די געשטעאט

? םרוימן װענען און םרויען םאר בען

 איגםע־ און אײעגעז וײ צו װייסם וחנר
 מד ווערם רואס דעם, מים זיך רעסירעז
 זיתרםוועגען? פון און זײ װעגעז שרימןן

 איז ארםיקאעז וײ װעגעז דוקא נים און
תאנד ״םתיען דער  דא איז *פםייאונג ו

 אנדעחג די װעגעז אײך נאר פראמ^ זײ
 באאעהרעגדע םעהר r* וױכםיגזגחנ נאף

 שדייבער אגדעחנ אאע פון ארםימאען
 ״גערעככױנ־ דער אין שרײמגריגם און

ם/ ײ  נים תיינםאא םעז הערם ורארדם ק
 אםיאז אעזעריגם, אוגזעחנ םת ווארם א

 םיז זײגעז װאם םראגען אזעאכע ווענען
 אאס סאי וײ פאר אינםערעס ספעציעאעז

? ארבײםער אאס םאי און פרױען
 םחשבות םרדיעוײמג דאזינע די אם

 דער־ דער ארויסגעתפעז כײר בײ האם
 פרן רעדאיןםאר כײם׳ן געשפרעך מאננמר

האב איך און : צייםונג עגגאישער דער
 רעדאקםאר דעם בעםעז צו באשאאסען

 עראויבען םיר ״גערעכםיגקײס״ דער פון
 קאאנע דאזיגער דער כױם ארויסצרקוםען

 איז אפען צײםונג-אעזערינס די געגען
 הערען און אעזערינם. אונזעחן פאר פרײ
 זאנען. צו דעם ווענען האבען זוי װאס

* * ♦
 פאר rpsp אין שוהל־לעהרערינם

 וױכבױגע איבער דיסקוסיע פרײער
צײבדפראגען.

 םיס איז וואכען עטאימו םים צורמן
 1אי אעהרערין א ברוקאין, פת וואוד עאיס

 סוספענדירמ האי־סקוא, װאשינגםאנער א
 איהר צדאיעב שםעאע איהר פון געווארען

 צײמ־פרא־ עיןאנאפישע באהאנדאען ^ארם
ען/  שמאדםישע די איבער פפרגה דער ג

y גאך נאאד האמ שוצען n סושמו־אפען 
 ארויסגע־ ״חםא״ דעם אם פאר וואוד םיס

 אעה־ אלע צו באפעהא שםרעגגען א געבען
 שר העכערע די אין אעהרערינס און רער
 פארבאכמז וײ און (האי־־סקואס), אעז
 פראנען די שראעז די אין דיסלןוםירען צו

 און באאש^װיזם םון פעאקעד־איגע, א םון
 עקאנאפי- אדער פאאיםישצ עהנאימו םון
שםרײם־פראגען. שע

 איז וואוד םיס מים אינצידענם דער
 אין שיאער א וואס דערפיז, ארויםגעקומען

 ווארם דאם פארםײםשם האם קאאס איהר
 וואס אײגעגע דאם אאס ״באאשעװיזם״

 שיאער׳ם דעם פאחײכםענדיג ״ניהיאמם״.
 ריכטינע די איהם ערקאערען דורך גרײז

 ״באאשעװיזם״ ווארם פונ׳ם באדײםונג
 אײ רוערם עם װי — אעהרערין, די האם

 א אױויי עגםפערענדיג — בערגעגעבען,
 םײנונג איהר אוים אז געזאגם, ׳פראבע

 פאר סאװיעטעךרעגירתג רוסישע די ״איז
 צארישער דער אײדער בעסער רוסאאנד

 כדם פת שיאער צוױי אבסאאומיזם״.
 איבערדערצעהאם האבען קאאס וואוד׳ם

 אעהרערינ׳ס זײער הײם ושר אין זיך בײ
 דעם ארויסגערופען האם דאם ותרםער♦

 דער גענען עאמערן קינדער׳ס די פון צארן
 צר דעם רתגען האבען זײ און אעהרערין,

 עדיױ ארו ״באארד צום קאאגע א געשיקם
 אץ וואוד םים באשואדיגענדיג קײשאן״
 ״אונפאםריאםי־ קאאס איהר א*ן באנוצען

 עדיױ ארו *באארד דער אויסדדיקען״. שע
 אה אויפגעטםעז קאאגע די האם קײשאן״

 םירען, געשאאסעגע היגמער באהאנחגאם
אה א —  געגען אױסדריקאיך איז װאס ז

rvm, די באשםראפמ דערגאך האם און 
 איהר פון זי סוספענדירען פ*ם אעהרערין

הי און צײם, וואך א אױף שטעאע  דער־ אי
מז אז פאדזאגם, שםרענג בײ  צױ וועמ זי ו
 רוא- נים זי זאא תאאס איהר איז קופעז ריק
 פת פראנע די באריהרען צו מעהר״ גען

אפיקררסות״. עהנאימו אדער באאשעװיזם
גע־ דעם אױף האםנז דײשוא-אעהדער

 ער אפעריקאגער. ױנגער הױכער א זיף
 שאק־ אן איהם הױבט און גױ דעם כאפט

כעס. טיט אען
 בײז, םריהער אן איהם קוקט גױ דער
 אסזד אן איז דאס אז זעהענדיג נאכדעם,
 צו זיד װי איז אונטערטעניג, ריקאנער,

 גע־ אין ער זאגט םארענםםערען, ײע^ען
: ענגאיש בראכענעם
וױיף!״... םײ אים שי ״באט

 רוסם — האזבענד״! םײ איס ״הי
 דעם אויף קוקט און גוי׳ע, די אױס אױף

 א וױ אזוי אראפ, אױבען םח טאן ױנגעז
 םאר־ וואס נאר א צו דעדט סאיגערער

שו א ניט שםעהט  זאך.^ געוועהנאיכע ע6י
 צװישען אױס בחנכם געאעכםער א

 םאאק •אר דאס וױיםער, געחען זײ עואם.
 כױיאער די םים גאר איצם ארגופענטירט

 שפעםער כױנום פאר א רוחעער. שוין און
אחײם. געארעםם זײ נעחען

עוועניג צווײםער צו צוריס געח איר

 װאס נאסען די צו נעהעגםער זיף אאז און
 םיך האאט םרײגד םיין קאפע. אין םיהרען

 די וחןגען םיר צו רעדם ארן ארבעא בײם
 תסישעז פריכױמײוען פרן פסיכאאאגי

ם%ק.
 געפיהרם מיד עי האם פארגען אריף

 כױין שטאדם. פיז םײא רײכען א װײזעז
 א צוגעגעהם. בײנאכם איד האב ארבעא

 דעם אבער באדיענען. אאײן זיך קאן םרוי
 נע־ שוין איהם איך האב אבענד אנדערן
 באחישם האם מיך ארבעא. בײם שאעפט

 פארשרוענדערישער ײיכער ארדכױנער דער
 גאײכ- גערוען איז ער וחןאמנן צד אעמז
 אאע געפוזם איהם האב איך און גיאםיג
זאןי. אנאנחנר אגוױמען װײאע

 בין צדריסען, איז ארמא זײן אדיב
 פארבאײבען עם רחנם אזיי אז זיכער, איך

 ביזי געווארען איז עס רײיא יײכ^ אאנגע א
 איז ער ארן פאך, ײק בי״ שגײדעדײ בײ
o סאז צו באשעפםיגם צד m זיך. ארום

.m ap• זײעחג אק עדימיישאז״. אוו 
 אנגעיױ״• אעהרער די האבעז פראםעסםען

 פעסםגעשםעא- א אוימ אז ערשםעגם, ןען:
 םוזעז שוצ־סיםסעם חנד אין געזעץ םעז

 געהאאד .באארד״ פונ׳ם זיצונגען ע ל א
 גע־ הינטער נים את אח אפעז װערען םען

 זײ איז דאריבער אז און םירען, שאאסענע
 עדיוקײשאן״ אװ .באארד פונ׳ם האנדלוננ

 אועעזעצאיך וואוד םים םון פאא אינ׳ם
 באשאא־ איז האנדאונג די וואס דערםים,

 זיצוגג גצהײםער א אויןי געווארען סען
 אױםנעפאדערם דערבײ האבען אעהרער די

 נע־ די פארעפענםאיכען צו יי1.באאר דעם
 נע־ האבען וואס מיםגאידער, די פון סען

 סוספענדירונוג וואוד׳ם םיס םאר שםיםט
 אויט אז אעהרער, די אן װײזעז צוזייכתנם,

 עז־יד אוו .באארד םוג׳ם רעגואאציעס די
 צײט־ םון דיםקוסיע די איז אאײן קײשאן״
 אאגעמיײ פונ׳ם םייא וויכםיגער א פראגען

 אז און ש\&>; די אק אונסערריכם נעם
 אזעאכע איבער דיכמוסיעס די אױםשאיסען

 און היםטאריע פון קאאסען די אין פראנען
אונםעגציך. פשום איו עקאנאםיע

 אווי ״באארד פונ׳ם. האגדאונג די
 האט וואוד עאים םים געגען עדמקײשאן״

 אאע פון ענטריסטונג די ארויםנערופען
 נאנ־ איבער׳ן אעהרערינם אח שוא־אעהחנר

 האבען אאײן וואשינגמאן אין אאנד. צען
 אםגע- וואד אעצםע אעוצ־־ערײוניאנם די

 אױ&- און םאסעךפארזאםאונג א האאטען
 דיםהוסיעס םרײע םאר קאםף א געגומען
ר מ  די אין צײנדפראגען װיכםיגע אאע אי

 רעװידירונג א פאר און רעגירועם־שואען,
 אװ .באארד םונ׳ם האגדאונג דער פח

 ברױך פין װאוד םים געגען עדיוקײשאן״
 געװארען אנגעשטעאט אויך ?ײגען עס אין.

 פא־ דאזיגער דער פאר קעמפען צו אאיערס
םראצעס. געריכםאיכען דורך דערונג
װאשינג• פון אעהרער־ױניאנם פיט» די

 אונטער ארגאגיזירט זײנען וחנאצע יםאן
שאן *אגמדיהאן דעד  טיט־ אוו פעמר^

 םעדערײשאן ״אמעריקאן דער את שערס״
 איצטיגען זײער אין ווערעז אײבאר״ אװ

 וואשינגטאנער דער פיז געשטיצט
 דעם םון און ױגיאז״ אײבאר .סענםראא
 װײ .נעשאנאא דער פון אאסאא דארםיגען

 וועאכע םיט איעג״, םרײו-יוניאן מענס
 ןיײ אעהרערלױניאנס די קערפערשאפםעז

 אויך איז האמו* דעם צו אפיאיאירט. נען
 יױ עםפאאים .פעדעראא די צוגעשםאנען

אך,  16,000 ארום אאיין צעהאט וחנאכע ני
םיטנאידער.

קאמו« דער אט אז זעזזן, צו איז דעם פון
 פאר אעהרערינם און שוא־אעהרער די פון

 רעגירונגס די איז דיסקוםיע פרײער א
 צײט־פראנען װיכםיגע די איבער שואען

 נא־ נרויםער פון קאםו* א ווערען איז האאם -
באדײמונ^ ציאנאאער

 אלע ארגאגיזירען צו בארועגונג א
לאנד. אין פרריעדארבײםער

 פרוי־ גאציאנאאע די פון פיהרערינם די
 זיך נרײטען ארגאניזאציעס צךארבײטער

 צו באוועגונג מגערגיןןע אן אנצוהויבעז
 אין םרויעךארבײטער אאע ארגאנידרען

 זײנען וועאכע שטאאטמן, פאראײגיגטע די
ארגאניזירט. נימ נאך

 םרױ^ךארביײ מיאיאנען םיאע די פח
 באשעפטיגט הײנט זיעען ותאכע ״מער
 אינדר פארשידענע און אונצעהאיגע איז

 באדינונגען, און עםיעסbפרא םסריען,
 קאײנער א נאר פארהעאםניסםעסיג, איז,
 ארגאניזירען צו כדי ארגאניזירט. טײא

 פרויעך אאע םון ארמעע גרויסע גאגצע די
 װערט אאנד, גאנצען איבער׳ן ארבײמער

 טרייד־ װיםענס ״נעשאנאא דמר פון איצם
 אין קאנווענשאן א גערופצן איעג״ ױניאן

 װאו ױני, צוױיטעז דעם אויף םיאאדעאםיא
 פאר פאענער װערען םארגעאעגמ וועאען עס
 קאםפײן ארגאניזאציאנס מיכםיגעז א

 פרוײ נארנינדארגאניזירטע אאע צרוישען
 שטאא־ פאראײנינמע די אין עדארבײםער

טען.
 ווענען ערקאערונג אפיציעאער אן אין

 קוםענ־ דער םון אויםנאכען אה צילזנז די
 רעיםאנד םרס. זאגמ קאנווענשאן דער

:״איעג״ דער םת פרעזידענם ראבינם,
ען, די מ ערו ד  עננד זײנען וואס ענ

 םונ׳ם זיך ענדיגען דעם םימ שטאנען
 אםע־ די םאר געבראכם האמןן קריע^

 מעג־ נײע פרױעדארבײטער רמןאנער
 אין געאעגענהײטען, און איכקײםען

ת אויך  צױ זארגען. ;און אאסמען ני
האנװענ־ דער אױח דך נױפהוםעגדיג

 םר םיר וועאצן םיאאדעאפיא אין שאן
 איבעראײנונג םים אה פארזיכטיג זעז

 פיו אאגע געענדערנמנ די באםדאכםען
 װאם זעהן און םרייעדארבײםער, די
 דאזינע די אז ווערען געמאן דארןי עס

 אפדוםען נים זיך זאא ענדערונג
 די פון אינםערעסעז די אויף שאעבם
םרויען.

קופענחו די פאר יראגראם אונזער



mא יןדענ״יי^ נוםער.' למגסזען ן p m יר®* 
9»וי»םעדק איז ל9® »91 ידנ?. םאבעז ם1

19 ?י»®,3י3קלי» * געזוען עס 3 9 1 19 »p3i®e» 
 o«ii«9 װערעז ®»רג#כלעסיג» ל9«9 קען גום

1® וויכםיגע^ זעזור  באיי װי סעדור י»3 *9
דס׳ם.9

D• .1« 19«39«לי«099 «זעלנע — באאק 
 *״• ױנזערע »ין קלינגען ל91'ס*י־סי»19י

 josywny באלײדיגוגג. » װ» בסעם םען
m, 19 ®9* די י«3 װיל i| ף1» זאל« ««ih 

 חיל®• אוואנען, 9 אויןי װי ,1939® רחאנות
ז מנ®® »t [.91911 ל^וען י  װעלגע ,9ל9 יי י

 אר• דעד ױן 19ב«*ריי איחי געוואלא וואלטען
 לס9® זי *רייכד. * וױ אוני, א גינער כײ^

•3 ?»ד  •יויי וחדס ®9יי ,9בלי«צל קײן •אר •
 װי םעחר ikv אין ®ארדארס און ײעלקםז

 ל׳־9 1אי »9 אז? אװײםעגס, םמנסביל. דער
 9ני» א«ז עפ ®ןעזיע. קיין נים געםיין

 אםת: ויין ל9י ®1911 נילד, א״גציגע קײץ
 ניו אמעכם און ®וארןי איז נ^דעל ״די

 ,9י9®ר ווסאע 9 גלאט איז פ9י — בלוט״
 ר׳יפמד9* אייגעמס *ו גארנימ »391 וועלנע

 און ,9זי9*אג» דער *ו ני» און לונגס־קראמט
f םייסמע ד» זײנען ?עלכע9 in ir• ,

ג מ. ר מ ענ אז  1קײ ניט 1939® םיד. — ר
 גזדירי״י חאבעז םיר ס9ײ ,09י יייוי חרמח

 *גערענטיגקײא״ נונמד לעיםןן אין בען
ן ®ליכמ חןר איבער ו י91 ו  י« «ו 19*1 י

ױ אויסער *מעדמלעך די ס»רײקער.אין  נ
ד ר9$י יי  י9 זיבעי# מ»ר ־י־ ?ײנען י

 איוד אין לעסt«« 9 ®אר 19» וועס 19יזני די
 19ל9» סמרײקערס, די ז«י, ?t9®*r»P, 9 9י

ײעז ני® מו. די ײ י ®ון בער9 ל  אנחר מ
 n אויג ?9 זיכער# םיר וײנען וײ» רער

ה טדעלחאנ עס וועלנע ווענ^ן סמרײקעה  זי
 וחך ״ז־םי«גליעתר9יײנ וױרקליכע ז״נען

ען איו גי» וײ לען  19 ®ארלאנג^ה נימ מנ
ל Pjrojm וײ״ *וליעב ח  קלײן/ זוי9 איז מ

מ לען9? ענ םםר״קןןן, •ויוענדע און םויז
i p . j i i t Ayir.itt■. .. a  .irm m

9 וינען.1גע »ו סםרײק אײג^ נוםער »1
י ײ ^199 91 0* מ « « « ער1 און »

 י9מ *יײת״ יענע trantrya כעז9ת םיד ווען
 חאלטעז 19 אוס ?9 געװאוםם׳ גי» סיד בען

ײמ י1 »9. ®9י אויסער׳ז ורײמ$•8חליס99 קל
 ®ינ»• 9 בטע« ז9ױני »ד1 ס»9«געק9 »9« .
 דער געק^םפ ח»ם עס װיפיעל דעם, ®ון םעל ’
מר . אנ 9 ס»דײק\ ג 9 *ו םײנ» »1 r9 גען׳» 

n ײוןז סאדייקעד • ו י  I"P י9ג געומד נ
 זײ וו^יל געסטריוקפ, חאבע־ן און נדיקים,

 חןר *ו געטרײאא®! זײער גע*יחל» ן9ב9וז1
ן. ו ױנין י  «i »9 חאבעז לע9י ייעלע י

 1אי געחן זי% לאזען »ו גי• אוס סארײקער,
i w. מ ט געםה  דא«עלט, ווערעז גאצאחל

ז ךײ וױםיעל מ א  זײ וועז פארדיצנט״ ח
ן חאבען ^ ט ײ ג ר א ע i ג # r.. םיר און 

ה מ לוי ם »9 ױליעג 19 ג  םארײקער םןר» מ
I9»au ♦i «9rv יי?ו*» געדאד®® גימ י9ײ 19ז

ם ע ר ד א ט ק » ד ע ר

 ציי־ אצע אבער נעדו^ו^}. האט סםרייק
מ די pat דען אנ  ■ ווער© איז אמטרעננוננ נ

רעזולםאט. דעם ןעהענדינ געװעז,
א  אונמר םאר חוררא דרײםאביוען .

wאינטעמע r pײ1 י צ \tio»s>i9ov ט -
« ־ T 'י !fc: .A-,V^:^.tPa י י.

 •רעםערס מצאוס םענעדישע־
.35 צ«מאצ ױטאן״

ן --------------
םהײער. ױניאן 31 *אי:טערנע׳*י*ג»צ,

 i, טוב םזצ האתנינעז אונזער אז .נעםט
 דרעם און װייםם פוןי״דז זיעג *ום

םטרײין״.
ן״ א ם vב י ה « ד

.p. 64*5 םענעחעער

אנא^ םקװער. ױניאן 31 אינמץמ^וי
 ױ• דעזײנערם דער םון נאםעז .אין *י

ײו טיר נראטוצירעז ,45 צאס. ניאז׳  מיט א
 אוינד חאט איחר וואם זיעג גרױסען דעס

 1אי שומםטער אונזערע סאו םט6געקעם
 צאסאצ. ׳*ײעסטער אונזער םיז כרידער

p םיר om נייםט דעם;זעצבמ טיט או• ? 
̂  דעזיײ אונזערע םיוזרען אויך איתר וחגט
 p, עקאנאםי׳מ זײער םארבעסערען w נער

 סיםנציךער אנדערע אצע ײי סונהט <אמ
 יױ אינטערנעעןאנאצ נרויםער אונמר פון

מר דער אין ניאן, אנ  W,גפרמענט ציידיס ג
.“אינחםטרי

,45 לאס. נאארר עקז.
u א. •  t רעזיאננט. ,1 * ט• 

^ י ו ע ז א , י ן א ם ק א צ פ ׳
ט׳זערטאן.

 איגטעתע״ שלעזיגגער, •רעזיחננם
 מנ• װ*ממרס גארםענט לײדיס ל9ג9שי
: םקווער ױדןןן 31

 ו»ח וױיסס גחיסען פוךם עגדע די
 פונפט געווען איז סטרימן סאבמר דרעס
 אגגעסונ- זיד חאס »ד װי םײעראיר אזױ
 דער כיז ח*נעז םטרי^גמר נרןןווע די גען.

 םיד די וורויםגעײיזען נימ מעוט לעצכמןר
 סאגטאג דעם אפילו און "דעסםעמיצדגױימ,

 צוזא• זיך איז םען איידמד םרײח, דקד אין
 װעגען שטימאן ה*צס די אין םעמעמסען

ם ^ננעטען  די זײגזמ נײצט^גריכמנט׳ ת
ד וױ גראחנ געוושרען געפיקעט שעפצד  מ

 סטרײקאד־ה*- םערםכמ די כ^טש פאר.
 דעם פון פונהטען רי געװאוסט שױן בען

 שױן איז סטרײק חגר און אגריכמננט גייעם
 הא־ געסעטעצט, װי טט אזױ נעווען דאן
געטאן וױיטער אלץ נאך אבער ?ײ בען

ײציעז, •ארעפענטליכם וו^ם — ב. א
veya 9 איז עס ענשםוםיגללדעס »91109 1

^. ער1 *ין מג לדע 19 אײגמ׳ אוגז אבער סי
דעם. אין אםת ביסעל חיבסע 9 9י איז עס

 גי• אײד םיי — יהודי. איש
 געענמיעיפ״ אײך בצז9ח סװ• רירס.9גג1א

ה »זוי נים כאפא j«?9W ויצלס יימר ײי גי
עס איחר  איינ־ חןר ?יע» איחר »ז ח«גינ^ םי

און אננעאריבען, עפײאס ח^ם »9ײ ׳«יגער
.T9® *י ני® סיר מגן9ח »91 מעוו^ײי »91

 גןך ני» קעגען ®ײ װעלנזן םאנוסקרייסען/
 19 לס9 1י1 בײ גיס מיר ן9לס9ת ברוינען,

®אר־ אײער מיר קענען לגליד9» אגדענקען.
עייילען. נים לאגג

 ®אד• יעחיטער אײער )1 —בלײםען.״ י.
ן1א את ל»גג  לעא• ®1ל» חנן.9גצײ ער»יל» י
 1י9 ,1נײ )2 *געחנכפיגקייס״. גומער םען

ײ ?9 גיב^ 1מגקע  לען1חאנ געקעגס חאבזה ו
 •9» גצײיס עס »לסנ1ו יעס, חען ®נדער׳®.

1» »pvn 19נ עס איו אגב »ײ»ונ^ אנדער 
 רעכם א »9ײ 19® אויב ,9®ראג 9גרויס א

ײי »9י 19ריק1אונ»צי או  1» 1בי ימ91ו 9•
9• 19»93 »91 *ױ א*ילי גיצה 919 0  לײ11
09®n « i. ז ,1םי  19יב1גל ײס,1 19אוגז •ו

נ39ײ עחר1  9לכ9יי ««9ליד»רי»9ס 9 יייו י
ג1א »ל1 T יועיצז 19ל»9ח9ײ in י «  »1»י9מ
«11 ®1919.

ח — ספצרבער. i»« י r »9נוי  1אי ל11
 אוי®־ נמ9לײ9ג ני» »9ײ 1איח אז קענסיג,

 #1אי .19גזףיריב t939« v« »9ײ מעיקזאם׳
9ליי »9 אימ• ם9ײ יא, אויב  1»א נים ר1

 י9י 9 19ב9ײ ליך91ק* ן9ל9ײ םיר .19390®
1 «9 י9»יג 19י»יקל9 9  9לכ9ײ 1ײ «9®ר*ג 1

י91ג1א 1909® י9קל ז9ביי11• ן9יעל1 ®יי
131» .93»יל־*רא319ק י9י 1צ 331ל9®»

 או} ארנאניזאציאז ײעד1 צו פליכט זייער
9o איז 19b i9T»״ iw? די וטן ehpn 

 אין נעגאגנען םריזזער ?ײ זײנען שטימען«
ײ ל"(, ovpm דער ^ ט  געשטא־ זימאן װ
אי נאן צייט. װאכ^ עלןי פ

 איו עפ ! 199099 בראװא בראװא,
 ר9לדיש9ד» ר9אײ װאם גיט וואונדער »ײן

 םון צײט ר9גאנצ חןר חרך ?יך ז-9האלט
 םיגוט, צטער9ל ר9ד .ביו 9Pto ״סטרײ»

 ניט באגץםטערוננ, םיעצ אזוי ארױם .חפט
 ״9ת9א^נט ר91אונ פון רײחאן די 4אי נאר

 י9ארבײט ר9אגצ3 רער בײ נאר שיאנאל,
באװעגוננ.

און גראטואאציאטנן די גליהוואוג־ ׳
 די אין דרי^ט93אויס 19ר9װ װאס שעז

 דרױ םיר װאס ן9גראם9א9ט גאנריסוננס
J9P און כשר וױרקליד איחר חאס ידא 

 שענעם אײער חרןי• פארדמט חרליד9
 איצ־ דאס (9חאפ סיר און ויך חאאטעז

 שע״ די אין גרײך9זי גדיג9צוריספומ טער,
גוטע אזעלכע ®ונסט וײן איחר וועם יער

־••־^ לספי933א עןײגז ארחערצ 9י9ווג,א
 _ חאחױד אונזאר אז סט9נ ־ ! פרײד םיט
נראםולאציאנמד 9סט

~ * און ט י ' ח ו ו ס. i ד
ה ג נ א ל ר ו  מ

p 191 םון באארד דזשאינם םאר ^ p 
באםטאן. אין מגיאן ר9םאכ

 ,1י1 ®ו® רו»לאגי 1אי אא» ם,9י ױעגעז
 םיט קוק» איחר אוי »,3םײ איחד »®9ב
.193י1א 9 נ 9 י א

» ס. או ד אל  1אי ל99»י«י ײיער ײ י.9ק
 »91 »ין *P1T193 ®19ײ fiat צײמליד חי91

»י ר•9נים «9ל א9י י  *199039 19 איי 19י
 סרײכען *ו אײך בעמען םיר *נעט. 19 19®

 אלץ, ®י« 39P93® ®1999 13או און אפפזער,
1® .19■ אײד בײ קוםם 0911 1 9»*« 19*9»•« 
19 צו 19חל9«יי» גי® מיר 19חעל 39 1 9®P9ii 

 •9איי 1אי 1933W09® די 19איצ ל9י19יי«9
S מקוםות. 9י

1אײ — װאלאד. ל•  131א »9« בדימי 9
»11093 .»»1193 »9ח 09

D3«19P, , ;
 D9H און וױיםט ז,די9ב9ל זאצ לאנג י ,
 לע־ ואל 3צאכ ,25 צאסאל ױניאן ר9כ9ס

! שיאנאצ9אינטעמ 9נאנצ אומער בען

ר י ! שצעזינגער נט9זיד9.י
 חנד םון 3םיטינ ן9צ9צי9סי א ^אויןי ״

 ארציגגטאן אי( pk. 10̂ מניאן תאטערס
 פח באריבט דעם 3חננד»9»םח1א חאצ,

 אנרײ 19ד 1אי *9אם»ט9 נץ9קאגפער ם9י
 הוררא אונטער געווארען נומען93אנ םענט

ן.9שר»»93
 -9ת9א»נט ר9אונז זאצ ן9ב9צ 3צאג״

 »ר רם9װארס גט9גארם צײדיס שיאגאצ
אן!״ א ז י א ני ׳ן י ו ו 9 צ צ ע ר

.19^119390 v * . .

 אברמו און ר9זינג9שי בענדךסאםין
י :נאראוי

דכױס גריסט9ג ״זײט תג ם9,  נאןי ו
9 אזא i9 iir? .9לעב עס קאםסוי n איג־ 

- 4!״ ױניאן טערנעשיאנאצ
ר, 9 ד י י ג ש א. •

אזןייא• סיגסינעטי,
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■ ■ ■f t - * I I I .  —  I I' ״

:193ױנ9שצ בי
 םאר גראטולאציאנצז ״הערצליכםטע

^. װײסט- דעם איז ג9י1 דעם ר ט ^ ס  ס
 אתלי• ב" ז9יכ3 אין 9זעצב דאם װינשען

א.3שי?א ,100 צא?אצ

 oinnya ®אארק
 piMD® אוט »9ח »911 »«9ע»ײ 1זײ דאו

ד 1939® 1םי אויב ^1931993 יי  ״9® »91 י
יל»ד,9® י«3 י11א ®19®®3993 19לע»
 אזס אייך כי• T9®93 רי® אזרײבמר איחר וןי

גע־ ועוור ױ*ימז סיי *יז ענײילייגינ^
i װאוג׳יזז i ן גו געלעגענחײ* ךו ח#בען*» 

^ דער *ערזענליך. עם , י,  פוור• >-םיר11 בו
 ,tjnjni «»רעמגםליכ» גי& דארף «#עחען, 1

ז ער י ן י  כוור»ק*ער, •ערזענלינןן 1* * »
• «*ל איינער »י«יעל יייז י  1» חאלפןן ג
n זיו, o ר  ניפ איז עם •ז געדענקען, אבער ן

 «עײ גינץ א״נןםם 1»רוי»ו*װינגע *עחן
 וזעלנער עולג^ דעם אויף געפיחלען זע;לינע

פ ע ה, ״נ j* א״גענן ו in

qiiMip j, 11 װי*יעל נ*ר וױים• i i  tjrsvii» 
ט •tBsitp דער  •ונקפען ס״ססע •1 «ין ח,

 o*ii *לעם, סםרייקער די פ*ד או;«עוי.חרט
 תינ־ מאננע איז און געװ*לט, ח*בען «ײ

 עי־ «y>n זיי י«יעל11 םעתר נ*ך זינםען
ױארפעפ.

 «*ר ?*סיליםענפ א״ער _ לארבער. *
*ו אונזערע tu דער איבער געדאנקען ו rn 

ן ד1 » * ך אונז איז ׳•םינחןרב״פ ן1א יו » 
 מעלעו םיר אבער *נגןנעתם. ז/תד טירליו

 מייל אוגטערוריקזו, םחען נרמוע{ אײןר
 ניפ םיר ױילןן .גערענטיגן״ט״ רעי אין

 דאנק־נרמר געװעחנליכע די *ט איע»זחדען
n םיל לןך. e» ײ 1# !•גען, אײד *בער  ם

ך ה*כען וי  די *ס »» ס*ננע, «ון געחעדם י
 איינער גע*ןל«. נימ ויי וײנען געדאנקען

זיי :געז*גם אמז ת*ם  איי«*ו. W ויינען .
 עטװ*ס עיװארטעם טיר חןבען א״ר #ון

 איחר זעחט »ט •םארקערעם״. פיעיעיע^
 דער ויעיען געטעלעז ניט קען םען *ז י«ויז,

 «$ר חאלט אײנער װ*ם מעלט. גאנזער
 ח*ט ער װ*ם אזוינ^ פאר, *ריגינעל, וועכםס

 *נ־ (1 קוםם געל״ענט, נים ק״נעם טון נ*ד
 11 »1אי ט#ר וויו עם *ז ז*נט, און דערער,
 גלייר min' זיינעז מ״נונגען בײדע ור*סט.

11.» ם מ ל  לם1ע דער :א<ז חי'י«י*ד די י
 אינםערעסירט און עי, ל״עגט ן1א לײ«ם.

ײפ^לייז דער םים j»i« ןר •yn !יו,  יעי־ !
 איבעריג^ רינטיגןס ד*ם » זיך טראנטען

 דזנרוױיל איז ױ*דאדריים ױעגןן •ראגע ד<
«1 עס געוו*רען. אנגעריחרס בלויז נ*ד  ײנ
if ד• s מ*סען •yiy iŷ n w בא־ 11 •ראגען 

 אין ם*ן געװיס עם ן/עלןן יר6 םראגסען.
י .גערענםיגקײם״. סערען1נ ײײסעיע ו

 טעערמאן שצעזימער, נענדזשאםץ
 Iio האםיגמ םטרײס דזשענעראצ דער פזן

 ױניאן 31 אינםערנעשיאנאצ, ,25 לאקאל
, :םסװעד

אוים־ טיט׳ן אײך ליחנן1גראט ,טיר
 םיר םטרײס. מאכער װײםט דעם פמ גאגג

 װאם ענעתיע גתיםע די באװאונדעתן
 נרויסען דעס 1אי ארייננעגעבען האט איחר
י פאר תאםוי  חאם איהר טאנער. וױיסט ו
 אויםמחאצ־ ארבײט װאונדערבאחנ גפטאן

 דעם אנצוםיהרען 1■ אתאניזאציע די טעז
 םטרייהער די אז חאפ«, צאםיר םטרײס.

 מיט ארבײט דער *ו וין אוםקערע[ װמצען
 טיט נעםיחצען, םאלידארישע בעםטע די
 זין האנען צו אוס אײניגהייט םון נייםט א

 װאם דאס אלעם מים באנוצען םעתר וואס
נעך.1א1געו האבען זיי

םא־ הצאוס נאארד חשאינט .
m ,ױניאז

ר, ע נ נ א צ .5
_םעסרעטער.

: באראף א. אי[ שלעזיננער ב.
 די 1צ ן1א אײד *י נליסװאונש ,א

 ! זיעג גרױםעז זײער n םאבער װייםם
 אינםןרנע׳טיאנאל די םון נלידער1מינ אצע

 גןד דעם מיט זיין ^טאצץ ויכער קאנען
יעומוי״. שוועחןן דעס.נרויםען, פון וױנם

ר- ליידים באארד דזשאינט » 
 אןן ײניאן מארקערם סענט

קציװצאגד.  םאודרײ־ א וױיזעז טח יאהר צוױי
 טע* אונוער אין אנשטרעננוננ םאכטע

 אנשטרעננען זיך םוזעז ,םיר טיגקײט.
 פרזײ אלע ןורגאניזירען צו ערשםענט:

 לצניםלאטױוער א אין עךארבײםער
 געזעץ דאם *װיננען צו כוי טאבט,

 םיט חנכם נצײכע םרוי« די גפגע[ צו
 ■ראםע־ איז אינדוםטריעצ םעגער די

די או זעהז, צו צװייםענס: , םיאגפצ.

 אינטערנעשיאנאצ פחניידענט, םר.
 : ױניאז װאףקערם גארםעגם ציידים

 םים צאצי*כ«1גראם ,הארצינע
םעזיענע, אץערע  װײט די no םריחער נחי

iu־d װאיסערם jw איצט no װײםט די 
מ ׳און ח  האצ־ װאונרערבארע די םאכער. ד

 אייער איז אין סמיייימר אײערע םון טוננ
 גתים ארוים תפט בכצצ שטאנד פעסםער

 ארביי־ נאגצסר דער סון ננ1נדער1וא1ב«
מ/ טער תגו או ״ ב

ן■ » s ו ; M צ מ.
שענ. י  חעט קצאםה, םעסרעםער ח

י\ניאן. מײמרם קעס’ את

םאר שכירות נצײכע no ם^דערונג

:םהווער ױניאן 31 אינטערנעשיאנאצ;
 מזצ הארציגען אוגזער אן ״נעםט ׳

 מד איז װאט זיענ גרויםען רעם 1צ נ1ט
«1ווא  jw« ײםם11 דער סאר נעוואחה נ

ם«, צאמיר ױניאן. מאכער דרעם א דאס ה

-אױפהע־ און םאהט « װערען אצעמאצ
 אר־ נתארעמישער בצױזיא זײן צו רען

 אז װירקעז, צו דריטענס: ן1א גוכממט;
 קרי׳נכם־רמנוצאציעם רענימגנ׳ם דער

 אכנע־ נ^ועצציף |1א סראסטיש זאצ«
 בצײבען צו אגשטאט ײירזע װענרןט

 ראםאיזנױטינ בוכיסםאב. םױטער א
 סרױ«, .די פ*ר פארדמרעז 1צ כדי

ײנ« אם1י  בײ באשעפטינט וזיינט ו
 די ארגײם, אױסמיאלמם סרידצימר .

 זיי איז D*n שוםיו, געזעצצימ זעצמ
ײנ« ןײ נמווארע^װזן גענעבען «*. ז

ײ באשעסםיגט ווען  צושמערוע רעד נ
«n מאעס  סריעג פון «רביים סאמי

 צפגעבעז ןיך eyn קאניתנשאן די
 ים־,1א באטיאפםע^א!! םים הויסטז׳מציר

 «ו אםבעםםע! אזױ;«י אצבייטען־סצענער
«צ(אראבצץםאן10נ'ײצנטש« די צייזעז

מי ״ בייגמד טי n נק*ל נ r ^ e<"*

ii נ. צײדים אינטערנעשיאנאצ  אונ• סון צידער5םיט רי סיהרען מעם איהר
 זיןג 1צ זיעג no זצר.אינטערנעשיאנאצ

« זיי וועם 1אי »ג ח  צע־ העכערען א 1צ ג
בענם־םטענרארד״.

.23 צאה. םון .כאו*רד עהז.
א ח. טענעדזשער. ר, « ד נ װ:

 אונזער tie נרא׳טיצאציא( און ״נרום
« רעם 1צ באארר, עהזעסוטיװ ם תי  זיעג נ

no זײער אין ײניאן םאכער װײםם דעד 
» ם חי  י אר־ שםונריגער 44 א םאר שאםסף נ

מ אנדערע די און בייטס־ײאר א  ״4ז
a .י, ם-ק ד א \ ב ב

J םעקרענמרצאקאצ 1
ען :•־< נ ו פ ע ׳ •־ ג
 באנרעצ א נעװארען נעפונען איז עם »־■

«1צ .םיסעםם. ם  אפים איז אסנעחמן «
 ,25 צאקאצ ױניאן װייטטמאכער דער פון
ט16 ס ע > < ו • םם. םק21 וז

« נעסונסן אזיןי אי« ,.צם ר « אחמ1ג » 
א| סון •סארד װאירשיננ א טיט הענדבוזי

 םצארשיימר. סירםע דער פון ײטער3אי .
,w »םט., םע56.743 אין אסנעהנמן הום 

1 r,p>pra1מ »י .י■ ,)גז מםוליצןנר. ו

! שצעױנגער סחנייחןנט
 ג גראטוצאציאנ« הארצינע .אונזערע .
 סאר איגטעתעשאנאצ די |1א אײך צו

tan »םטרײק םאמר װייםם זיעגרײכ 
ױ זיד האט וואס  געענרינט. נצארי־ײד •ז

 נרויםעז s נענומען חאט צאיואצ אונזער
 Iio קאסו• שווערען can אין אינטערעם

מן גױר מאנ«ר. רחנם און ײםט1( די א  ה
 . םםריײ- ,די סון די־צןיחןן נױנ^עפיהצט

ח חי מ ̂)ר מאם -ן4װאכע «צזי: ד' מ ■. SI

 :םקווער ױניאן 81 אינכמרנעשיאנאצ,• -
ט ר .גי מ  דחנס ti»r װײםם די אי

 נראטוצא־ חארצינםםע אונזערע םאכער
ך װינשען םיר זי»נ. ־יימנר צנ ציאנען  איי

prator a n ׳ צוקוגסט״. חןר אין ערסאצנ 
 נארדן ציזדים באארד ז׳ומאינט —

 Mf ייניאז װאריןעדס םענט
- 8ft^3,30 צאקאצם ה־נםינעםי



p ״ n g n v סאגשואסוד w יעם 
p » i7 ,א*ײצ mm צ«ר אין  ײני*ז י

peStnwH יאצצס־ גחיםער א ותרען 
 Ho אראגזימרס םיגער־פרייהײסס־מיכדנג,

די *יון. *fcm יארמער נױ די מ . די  סי
 *יימ־ די און •אלעסםיגא m רעסובציק

jwm די סון נ*נען m אויפ*ד ארבײםער
t r i מ 6 צ י דi 1ד י י צ נ » * m m י ד | ז י י  ז
m a p ד מ י ־ א מו צ חו ם ו ס ע צי ת מ ו ח *  :ר

j דר. i ,טתי םצאוו מי p« ז n t' m t ק י ײו  א
ש, j תורװים i ,אן ס ײג , ד׳ ט '» נ י » 

. ד אן, יזוודזו ו ם ט ש, jo י. שי די ו  jo נ
j u r a .09«און 1אב«רסא ד j n n ט  וי׳י

r דורבנ*»יהרט אױן־  p rum שאד סאצי  סווי
סראנראם.

ר yv'oo ,שוץיא? אידײוק די סי ײ רנ  י
צי •ארםײ ת  אר־ אידישע אצ« pen ציון י
o ותמען בייםער r םייצר און נאהנט איו

, _ ______________________

ײ חן נים זאצען ן »  דערװײגמגס םון ש
 «ד אוז װארס וייזנר זאנ«ז און limp און

מן ס דיער ציי מנ i אין ו n היםםאריש־ 
nar ipn אידײצע די בויען טון אדבייט 
 די^זע א די ®אלעסםינא• אק רעסובליק

 גיט ם*ר און נים סען ארבײסערשאפט
 *ר־ *ױםבויאונבם נאנצע רי איבערלאוען

 נמעדליתג^ די םון com די m בײמ
 די וואו סיםיננ otv קוםם וױוניסםען.

 איינ־ ויערען. פארהאנרע^ט וואם אראנע
סרײ. סרים

«וע״צ. ji א. jo M די

* jjrum ם*ר?וואונדעז וחגם
 עםמדסמד nri*ran tyn *תטאר

 pK אױסגעחנגם, איםער םיר זײנ?ן טעם
ם י מ י  Iאו פאפיציע ?יעד אוי* זיד. *
מר דאר אויו אנ  זיך זאיעז םיר וחנ^ם. ג

10 con מן מ  ניםם^ כדם טא• איז סאנ ןן
ס תי מ  דעס אײנער פארנינעז נים םה אר
 6דע אריבעריסמנן וועצעז םון *ױײםעז,
 איזוורױסא וזאם ארבײם זײ פון אנחנחנן״
 ,באדערמ, פארסאן דאר גומ. ניס געקוםעז

ן  ענ־ און םיקסאן, פאר *יים פסרצירם מ
 1דע צו ראל׳ער •*ר א םעהאען װ*ך דע

. י  אויפגערעבב^ זעהר סאבם דאס ווון מ
 אוים מ*• *זט5 סהײם קיפם םען יהמ יײז

םאםי^יזג דער צו מנס חנם
עי גיק, p דיז w ייסס םיםםעם 

 אונפענט אײן םאר םעגטעז דעם סאבם
 ורעט ארבײם וואןי כאדו^ סייפ םויג

 :ארביײ צווישען רייםערײזט רי סאשאגתך
ר• דדפעיצססי וײ ארבײמער. אדן םער  מ

 הסם יענער װאם ב^נדעיל גחנסעחנן א
 דער אתנמערפאאען, וחנם געקהסגזגן

 .גזד וועניגער וחנם באם סדער מא־םסז
 דסם םאדעח וחנט ער קיטמס*. די םען

 גימ וחנט וחנחנז. געםסדערם \vp װאס
 וױיין קאיעיגקײם, יעדער פאר באדערן

סס  צײנג נאס דעם אויןי זיח וחנט י
כ*ס דער קערם ארבײמ טטיה בײ סמנר

•hip. mtuieowot, •tc.. of the aflm• 
n i l  ptbUcaUpB for tho fait• O o n  
fa th• r t t w  haptfon, n p M  bf the 
Act of August 2 i If 11. embodied in 
section 441, Postal Laws and Regain• 
tfoas, printed on the reverse of this 
Cons, to wit:

L That the names and addresses 
of the publisher, editor, managing 
•ditor, and basin••• managers are: 

P u b lis h e r : Interaatkmal Ladles 
Garment WertenT Union, 11 Un* 
ion 8q  ̂ Now York, N. Y.

■ditor: 8. Yaaovakp. U Union 8«  ̂
Now York, N. Y.

ט ר שי אנז ר ׳ ״ די סון ס
טי »«ר ,ליעג ם ע מנ _די א ר א ע פ ש טי לי א • i s

י ע ד ד נ ע ג ל א ן פ ע מ ס ד פ ר ן א ע ל ע ל װ ײ ט נ מ א נ ח ע נ

. < ח ל י א ;ח ן מ נ א ש א i — ל t u n m o 
א ;־״ ש א ן ש א ס ב א ק ײ ש ז . —י ר ט ס י נ י ל א י ד ;ו ;

ם ־ ט ע ק י jd75 :ט  , ijo o i a m  ,2 jOO ו א
: ל ס ע ס ה א ן STB ב ו $ א 1 5 _

ר 8 : א ס װ ה ע ן ט ו ו פ ט ס נ ע צ א ר ח פ ױ ע א ל ט א
• n a a b d l a k h a  a i m h i n h i a  ^ a a 8 |  a  * a a a m ^ M a s a g

ד ו■ ײ ל ג ן ט ר ע ד ו ע א ר ע ײ ^ א ט ע ק י ט
ppw ha » ען ם קו ײ מ ^ד, <ג jo נ  ברןודווײ 857 םיטזדזמערז
b o• ײוועסאגט עני אין און — ,673 םט ת א יימי ה

ד w..־ * p נ « 6  a n ^אארי *.j

#רס םג מר חױ־ r® מ  קא*וה אלמםיי
ם סקוירס און מו  דאם נעהפם יוגימ״ מיי

 וואם דאם וױיל *נמםרא^מ. אין אאזנם
ם אדינם'«ין•  \,vairatv ריזע ם*ר ני

 וחד איימזנטירם זא< װאי־ארביים דאס
 גואר זיןי צױנם םרײר. אוניער איז חנן

 איעפיחמ יואד־ארבייט םוזעז םיר אונז.
 urwe׳i* וחנם דאס מרײד, אונתר אין

 סיט 5ל*קא אייז סון ק«נקורענץ דעם
can ,מים ארנײכמר אײן טון אגדערזנן 
 ײעל־ 1>יבאי »צע רי און זװױימן״ חנם
 ראם *יז אנגעמחןם, רא apt איד מ

םאחי־ «ית ז«< אוגז *ון אײנער יזס־ער

פראנקרײר. און שטאניען אין איילכזרם?ח סימםםע די פון גע«רעםט

ען צו ם קו ע לע8 אין ב

שםונדימר 44 אײז טאר װיירממנט
2186 TVHwrip סעצ

ן ; ע צ מ י א ש ח , ? ?
*דײס םארקם סס. 12

ODD םמזיננ בעקוחןוזםע און שענע זעהר
»rVi ] i r i v לי  ם ק די ס ס  n .  j
j 90 , שײטער * םױרםעלםױב  (;

 That tbs two paragraphs asst .4צומען זיעע אוים דערגײ
above, giving th• nsm— of the odaera 
stockholders, and ■esurtty holder■, if 
nay, contain ant only the list of stock• 
holders aad security holders as they 
•ppsar upon .th• hooka of tho com- 
pony bat side, in casta where the

אין אויכטרעכמז וועט ש#יעאער, םחנדעצ, וואוגדער חגר
ר ע ר3 ד ע ר מ ע כ י ל ר ה ע י

opon tk, bo^w.of Ik• *י י ״ ן ״ ז י •  
truit•• or 1■ w  other fiduciary rota- 
tlon, tho a0d | of tho por*«4Vlf>r- 
poratlo■ Un <«Aoai ooch tn d M iJ• 
acting, ia |h n ;  •loo that the •aid 
two paragraph*: cot atii mtitcBcaU 
ombracinc aSaat’a tall knowledge aad

condition, ntidor which Mockhotdera 
and nocarity holder■ who do not op- 
pear open tho heoke of the company 
aa tntateoa, hold ■lock and •ocaritioe 
ia a capacity other thaa that of a boaa 
Mo owner: and thto afiUnt h*a no

ף ע ב מ ע פון ם

אויםו דער אונטער םט., בױרצאן װאן אןן נוצווארד א׳שצאנד

אראנזשירם

 צוןאםענגעשטעצכ איז ציעג א־אכזא און םוזיס ■יסעצט רי
םאראײן. נעזאננם םאציאציםטישען און נעורגדגשאםמעז,

 א םוזיקאצישע מאכען « איו חןר,ציב: םון אויםנאבע די
 P גרויםע אצע מים ■רײזען, ■א«וצערע םאר אונטערנעםוננע(

» אנפאננ. געםאכ^ןיער ווערם זיידעא טאשא

ר ע ײטער שי־קאגא׳ער ד ם ארב ט עול ם װע ד עו  שו ג
אננ פ ען װעט אוז אנ מ םען. אין קו א מ

 ־ײאויגס אוחד אויב וואױננ^ איהר
מז רעם *; נים בארד, אין א  Tn בײ נ
ז װאײנט. איהר מ

J2 ביד ױג־אז אײער גצייך שיהט 
 דורן• אדער יצםאנדען מים אםים אין

• צעטער. רעדמויפמרירטען א
ם איהר ווקן 3 ו מםינ  א אין וי

> urntp o אן גים ימו«יםא n טון
 ארױס מוסט איחר וחמ האיאיטאצ.

רער סון א»יס אין נצ״ר ויך םמצזתט
ױניאן.

o »ן ייד רעממם «ײמ די .4 n 
 טד ל9«ס*י ייר האט איהר מאם סאג

g און אסיס ־איז םאצדזןן o n n im i 
ד ^נ j T, ץ • בוך. ימיאן ף

סוז כענצפים קרמעז צו אום
 פי♦ ותרצן עיזזאםינירם הראנקער !חװ־
יצמםאר. ײניאן |רעם

מ ». די ן י מ ס מ  rtanat,פין א
 םזן סעמזיפיידיסס [חמםױדי^

 י-1«א וועצ׳מ סײאײנצן אימר יז׳״מ
ײצרצן. אנעײמנט נישם טיוו

7. * Ijrppnp מן וועצמ ט צי  ני׳ן
»r ט  ווערע עקזאםינדט דירטען מ

*׳ך דארמן און אםיס, דאיזטאר׳ם אין

. ש . ח , ע ן א ר ד . ז ל א פ י צ נ י ר פ

נ א ן ט ד או ג ע כ ען א ס א ל ן ק י ע * ל ^ א ם נ ע מ ז ד י ם ד נ ד פ ר ע ט ר א ם ט «ו
I M a t R n s m s e m w A a e s  ( L A A ^ w e s m A e m  m m a a  — -  -     . t ם,— ד ד ע ל א ץ ק ך א ױ ל ■ ע ם ח ױ ם א • ק ס ם ק ע ש דז כ א ס

מ נ ע ר ע , ל ד ב ד ר ר א ח י ם א ל ד ס p ו ע י ע ו ן צ ע ג א ל ש ר ע א ד
aay tatoraot direct or Indirect In tho 
Mid •took, bond*, or other *rcurttioa 
thaa a, m  dated hr him.

(My com■alaalon' expire• Mar* »- 
1120), Notary PnbHc. King■ Connty 
Clarita No. 4, Bogiotor■ 1*4 Certideatea 
AM New York Connty Clerk, No. 4 
Rogiatof', No; 1•jm  Bronx Connty 
Clnkh No. I  Bogiotor*• No. 244.

l«J |i־  -1t i ןי ו S « ׳
ן י ר א א מ ם - ױ י א נ נ י ם א ק

ד! םםרים. S?ei07 אץ עדזענמ »רק8 ו א ט י ס נ ױ ז ם ד  ה ש
א װעלט בי מ א אל ע׳ ק ע ה  ם

ל און די ח ע ם ד א ען , ה  ם
אך ת נ p כ  m y »ד יי  מ

ע ר ע מ ע ח ם ם ס־ ני  אד
עז פונ ע דז — ג ל ז י א ב  י

ע סארט ע ח ס איז ם א װ א  ד
ט ס ע ס רייכער, DMTttsv ש

ױ ם i00y000 ו ר א ט ד א פ ע ד
% A % '

jc ■דן ®יקסט n y v  M w V
o־«y e s  4B4 ,װעניו ע

ן ־ א ו ע ײ ה ע ג נ ו ר א ע כ ך ר ג ע ש י ל א ק י ח ם מ א ר נ א ר !
ױ ע כ ז' ד ו - ץ ו ע ס ג א װה י מ דצ — א נ ע ל ע מ ש ג ע ד ע ^ ו פ ז

ר ע ב מ ע ה ױוtbd מ אר ױז י ח עי ץ * קליז j ;•4 ־׳; t:
ױ א ט ד א י ע ן ד ו י פ ד ד ע ם ײ נ ו ^ י ט ײ ט ט ם ײ ם ן ס ו י א ט י ח ם א מ י ק נ ר א  י

ר ע ײ ט פ נ ע מ מ ר א פ ע ן ד ו ד א ע ט ײ נ ם װ ט י י ט ל ם ע ם ס א ג פ נ ױ ץ י ם ם ד נ א מ

ו »ץ ייאד אין םאצ 3 םעצדען
יתיאן. םת

 בצויז זיינען בענעטים צו &
 איי iro*n ימצכצ רי רצכםינם

 אײן םאו אםוויןצינסםוע צאצס
זױ מאס n אדער בעמא/א־ כאם

 ענכי״צעי-פוז־פ־ פאנכע וועמען
 חזם פאר ומןצםצן קריטיקעד

 וחזלץ דאר r* םענ^ר בעסםען
 חגד יא״פא דעם איהס jtfbtl און
עA י d געזאנמ אי) ם ס ד ג ו עז ג

• ען #ג ס
3 pm ריק׳אמ וייט איחר 
ר מ ovn 3 אי  ,pRnuno ו איחר 

נזט׳אמחמו־ נישט »אר רעמגט-
4 0 m l ד ערשםי n ײי o 

תו מ ן 1PO10 אױס׳ן גצצאחצט ו
M M A A S t i S  A f l A - - * - - - מ די יען רעגולעד וואכ^ ודבדי

•180
-  M A a s s i i m  a m  ; #  •mlWfWO JI

 ־,׳דזזאם את םצגיט״ז־םימשם־גור 3
דאצאר. 6 סאר ניאאנם .

6 tnM vrnp  n ruM סאציאציזם׳

M m  A M ' a o ^ M A A  A  A M d d A ^ A ^ A A t h A f c Uנוסײי אק סמאי.קוםס ^וױעס^סמגי 
ר 340 מ ר *ח 300 ט מ Jsoo גו

A A A M d A A ^ C A A t o A A A t a t o W k A  M U f t  |  S R gPno w^pipifp po ומרחױז הײיט;
iVnO 'Ty  ByIIiI 

t» ציצי װמיים *ח מאינ יוןוצןוםניא

ק ר א ם ר װי ש ע ן ד ו ם ן ן ת ע ר פ א ט ל א ר ב ױ

יארק נױ םםרימ, גרענד 374
ט 7 ם ע ע28 װ ט. ט ױ ט סו ם ס ס ס ע ם ט. ע ע 1400 - ס ט ם ני עניו פי װ  ע

ע58 מ מ, ו י ר פ אן ס גי ו ו י ר או ע ם ם ע ש ט ס ע ם װ ו י נ ע װ  ע
ץ ל ה ײ : ב מ ײ ע ט ג נ ח .׳:•־־ ב

ם ע ה ע ך װ. נ ו ע פ » ע י ן ״ װ ם ״ ס ט י ■ “״פ ם עניי ײ ע

ײ ». ft M תיסמןוריצ אצדדמתאו ג
• און חיציווױט ססודיס ציוג י י ח א

•  .  a ^ a  --------------------- -----------

•rk  CHy



 סעשיױימןןי *אין
 ארטיקלען. װערטפולע

. 25םס ט נ ע  / ם

בענד■ װניאן 9«ולןזד .

W.

'-*£231

ארו אלטעױישאו און ",״1־1י
so לאסאל ז8יוני

נעװא־ באשלאםען אײו טיטינג מעמבעך לממממ &יים4
א־ 5 ואזיעדער״מעמבערזאלגעטעקםטװערעןכדט  ד

 שטונדען 4♦ א אױסצוקעמפען סיזאן םגעלןםטען צו אום *ד
אויםבעםערונגען.1מרײ אגדערע אז װ*ר י,גױ&ס
 דאלאר 5 ריעוער אז איז ױדאו דער פון באשלום דער

 אי־נ־. $1.50 דעם אריץ שוין נעהמט װעלכעד אסעםמענט,
 שםע־ ניט װערען באצאהלט זאל אסעסמענט טעתײשאנאל

מאי. וטען5 דעם ביז ור מער
 דעם אפ צאהלט און קומט לעצטעו, צום אױוש ניט וזארט

שנעלםטען. אט וואס אםעםמענט

M לאהאל כאאוד עסזעסוםױו
n , 'J ,םעקרעטער. ודדפםאן

ר ע ט ײ ב ר נ א נ רי
ארבײטער אידישער נרעסטער און דעו־מעכטיגסטער איז

װעלט. דער אױה ארדען

• םודק גוסערען 18

ײמער^מגג ךער ה*ם וואם ארדען, אידישער אײנציגער דער איז ארב
-------םעםבערם. קאנםאםפםױו זיינע פאר !אניטארױש

, ijfl געזעל• א אױך נן|ר ארדעז, אן בלויז ניט איז ריננ ארברטער 
באוועגונג. ארבײםער דער אין צענםער שאפטלינער

̂. עקאנאמישען אײעד אין אײך שטיצט ױניאן די  — קאמפו
f • מעמ־ זײגע צו פױינד א איז ריננ ארבײטער דער 
פרײד. אין און נױט אץ בערס |•

.2612 טעאעםאן.ארםשארר

!םוקסעם נרןןםטער - וואך םע9
 ״*° ״???? ,,איששאל ע6אא otf־u בעוואונדערט ה*בען בעזוכער 75,000

-I־ יו אי! טהארא^עױםחי פון אפערעטע[ אלע איבערמראפען . ״
ענד׳3א און מאטינע זונטאג שבתאון אבענד, פדייטאנ

וםעןאפױל3אמ צוטעו וטעז, ו דעם
 יי' ?יזועייי• ה׳ סעםםיז. ה. טהאמאשצװםפי, בארים ה׳

ל סוניס< :■ריסאראנאס אוגזעדע אלע צופערמאן, ה׳ נאלר, ח׳ גרינבערנ,  1ל”*י
• נרינפימד, ראזא ציהערנערג, חמינא אי ד יימבעל׳ ס א צ •פ ?2 ™5£י2?£ םי ״״י ר—װײםםאן. מ הנד אפערעםאא פירריזער אננאזשירט אוין■ האבען םי רי  מ

פראדאימאא• גייער אונתר איך גומפאז, ה׳ זינגער, טען

דעועמ אלפע דאס
AN OU> FASHIONED MELODY

םהאםאשעװסקי. ב. פו; וראאאנ א םיט אהטעז 3 1אי אפערעטע
 זאלזר םיז נעםאמז דצתאדאציאנעז טהאסא׳טעווסקי, העררי םון אויםנעשטאטעט

?אפידום. ל, נעלויט.םון סינעריס האכשםײן, י. סון ארענדזשםענט מאן,
IX רום׳שינםקי. י. םון ארהעםטער םיםםאני עקסםרא א; מיט טוזיק נומערען 

דאודי. דען פראריוםער, בראדװײ בעריהםטע! דעם םון אראנ«שיר» מענץ
 טענצער 2 גרעםטע די ײאונחןר־וראראהשאן ריזער םיר אנגאזשירט האבען טיר

?א• און סאלאםאגאף חערר :באצעט קאזלאױ׳ם םון

!נייעט איכערראשענדע - .
 כעםי םאד. קינסמלעריז מריהםטע נרויסע די אז באקאנט טאכען םיר

 1גאנצע דעם אויך אח שפיצ^ען«סוו צו אן פאננט טהאמאשעװםקי,
שעועגאלד. ה. מים צוזאםען םאי, מאנאט

ױ :חאםעדי נײער נאנץ א אין ליעבען״ םעגעו־ ;ו

 אוכזער םאר םארשטעלוננ עהםםרא א; — אפריל טען30 אכענד, נדטװאר
גאלדבערג. לואיס הערר טענעדזשער, דזשענעראל

45 כיז 18 פדן עלםער דער אין ארײנגענומען ודערען מעםכערם
ר. ה א י

 טעכד דער װעלכען אוי,ש פעלז דער איז כאווענוננ ארכײםער די
װערע^ נעכוים וועם צוקונםם דער פון •על

םעלזע;. די פון אײנער איז רינג אדבײםער הןר
|f a a- ,> י - _ . »

!אן גלײך זיד שליסט מעמבער, קיץ ױט נאך דיט איהר אױב
M ‘ ׳ :ווענדען זיך אױםקינפםע נאך

<.iH«MMrsanLiMr«iU

!זענדאו שנת ױ?<?ז
— - f

יעת־רינער «טער דער

ד ״ 1 א ו א ז י ס א װ ם ה א י װ י ם

א כ
שטרױ לײדים און מי״לינעױ די ®מ באארד דזשאניט ,פונ׳ם

יוניאן ארבײםער העט
. . > ס ׳ ת שטאטפינדען ו

ץ ם א ע ל ר א ר ח ע װ א ױ סינ א ס
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1 Harry Gotti, Business Mgr.
ע נעניא׳ם •סאהם  פון'״פאבליק שמארקער איז געפיהלען״ ״עדעלע פיעםע נ״

אן״, םון שפאנענדער געװיסען״, ״ריינע םון אינטערעםאנטער אפיני
תענד:״ ״פערלױרעגע .. י

! *urn &טע םוקםעם. גרעסםער י 1 וואך טע5,
אבענד, און טאטינע זונטאג איץ שבת אבעגד, פדי״טאג

ם • טען»פױל13 און זטען2 ׳וטען ו ת *
|j» j אאײת, םאד. ראםהשטיין, עאיאם ה׳ נאאדשטייז, דזשזמי מיס געביא, מאקס 

נאלושטײן, יאפאב ה׳ םאםאילאף, .n פעריןוין*, םאד. י,1םינ?א םיס
אין האאענחנר ח׳ און באייכער ח׳ פערלץיןי, ח׳

ד
.. - . . . . . ו' .

םון איריקם זײקיז.) ג פון (םוזשעט געביא םאהס פון אקטען 4 אין צייטביאד
פעראטוטער. און ארנאאד םון פױזיה נאאדשטײן, דזשעגי

עװענװ. טע2 און םטױמ מםע 'm \ ‘ r» Mf-IM J ,.f ־ ”־ .»

טעאטער פלײם אױרוױנג
םטריט• םעי14 און פאײס אוירװיננ

 דער פון קאםיקערם כעסמע אלע
ײן בײ ביהנע 1אידישע  פאר־ א

.שטלוגג•

 תור טאטינע דאנערשטאג
 זוטען דעם «סוז) המועד ־

.1919 אפױל,
.־" םאר פאחעטעאוננ עזזחנן

.?רכער חשולוס
טעאטער. ■אײם אוירוױגנ םון םוםאצר

 חשיי־ «,1נדא •*טער יועסםיז, םעם
 און נאטאנזאן דזשואיוס םרענפך קאנ

 שא־ נאאדזן סיט צןזאמ׳ש אוחרג«אץ,
brw ראזענסאל״ בארים פירא, o נא־ 

 «י[ — װייסםאן, א<ז:בעםםי דאאסהי
 אונשטצרבאי־ז נאאדפאחגןים אב^זם

האנמריע. בער

לעםעלם צוױיקזני ױ
* ° ♦ (* * •

• * * צ• ״
P3BCM»CT08B8Bg

IRVING PIM THEATRE
םטריט. טע14 און ■אײם אויחויננ

.1351 םטײוועםאנט טעאעפא!, ׳ ־
י.אדיתפמ שװארץ, םאררים

1 וואך טע8 . ! וואר טע8
 םאםג זונאג און שבת אווענם, פרײמאנ

 אפריל 13 און 12,11 אװענט, און
םוהםעס איטערארישער גרויםער דער

דעם .
סעכסער שמלעד׳ס

הי־רשבײן פרץ ®ון *
 שןזאייין. רדיסאט פון אױ«עםיהרט

 אין זיף באטײאמעז המסםאצר םאאמנדע
. ;םייםםערומדק דיעזצן דיע •

 לוחוינ אדלער. םילי ״ײארץ, םאוײם
 נאלד־ יחיאל ראזענאל, כארים זאץ,

 בעדטהא און םענעטזאלץ א. םםיםח,
גערסמען.

מאפינעם די ®אר פרעזענט א
 אונזערע פאר איבעדראשוננ עקםטרא

 • ב*«מר םאםיממ ג ״ ־
םינעע9ם זזנםאג און שנת הןט

 קויפען בי*ם פרוי, irn» utc יעדער וועט
 מר די •רעזענט. »באהוםעןי םיהעם, זיין

איפר פארןזזסםוק דעש פון זיק
ל • דןן ײדעל מיי מײו ם

איצ^) יז־יד ה«ב (איך
 אוד אןן זיננט םארריס.שדדמד״ן װאם

ס] םוהסעפ,פ'עלמ זער ח־׳ ט ש ם״ ע ד

 ׳מםטרא-ײיכ
-מנשנם, אאי

םעכסעד.
פאר



pc וודאנדשידם

טאנ (ערשםען «מןם &is איףל, זוטען דעם דאנערשטאג,
)nos מלזזםועדי

«w r ׳ ן א י נ ו , »י ם ן ס ו . 3 א װ ע
אובער .

 ױ און ישואל אדן איז רעפונמס אידישע די
אד־ אידישוןו דער פון אויפנאבעו

גײסעושאפפ'
, s רײדען וועלען עס

 חד דדרװימש, א*דק יצחנן דר. זשיםלאוזסקי, חיים דר.
קדפמאן, יחח־ה דד. םײנמאן, חײם פראפעםאר פינםתי,

בראון. צג און בזדיש ג אבעףםאן, ד. .

סאנצערם א
מ פון ױ ר ram װעם אידײמ־סאצאכסעז נ  truram nn.]

עג די טװע פראגראם פולמ די טפ מ ב מלי ענ פ ע ר װערען. א

םקעםםפױי _ '
 אםיס איז און ,j« נרענד 286 *יון״ י5«ת די tie *פיס איז באהוםען צו טויז

®ילאיינזמ• «תלי.*ית אלן בײ און םט., דילזזנםי 89 םארבאכד, פון

שער ארן םערארי ד לי ענ ב א  ̂■ #
— - דער בײ געגעמן וו*דס ~ ~

• ii לאהאל יזניאן סלאוסםאמןר
■ m נואנזזוױל־

װאך ט ל מי רי פ א ד ד ענ ב ם א ען,6 דע ם ! 1919 ו סױו( אנ ןעי  ם
ד), פםח ענ ב ײבאר און א ם, ל אן 219 לײסעאו מ ק םם. טע

ס״ ײד וחנאמן *ראגראם דער אין א םאצגענחן: די א[נאינ
ר םארםראנ — שיאליאקאוו י. א. מ ױגיאניזט. םרײד או; האא«ןרא*יאן אי

רג •7 .. סן לד * ע^עלער• ם*עדז^ טוויזאגםםולער דער ״יי• גןן
M ■אנד פ. סאלא. םענחולין — אבראםאוױפר ס  י׳מאאסאםאר. — דיי

, םאראעזמר. — דעסי9לא j סאאא. סאאראנא — ל׳ייקין ג^םם
מי ®ינקעלשםײז מ. כ׳מרסאן. — יסאײו׳א) (םאי

*

p# אין במתיםזק *ו םיקעסס אױןי אריי אימםדים o ױניאן. דזןך םון
דו «ז נ gnw אלע m חא ptP  rm rm ן ויך זועלען מ ו נ  נןאע־ דאר סיט מ

מן קוםזנן און נענחיים א  גײסםיגען םון אנענד אן םארנריינמן אונז סים *וז
׳ . םמרמנימן.

tpדי p. ארד # *ן. פון ב i ל i ל י. װ. .ב*
תי. מ י.< ־׳-• ס ד רןז ר. ב ק ט ע ד ס ע ס

< . 1 I י I . •' . * <

3א*י»ל'י 5 M .ל J .װ אן ' מי י * ̂ * י » ו ׳ ■ * ‘י־
מ הזיו ע שליסדיף פ אויס

> » י ג ד ג ו ם י י *
ד ייי r ■׳«ל« •יי m און■♦ז״ •a«-נ

ן ונמגן6#זיי ן נ i בי i| ק ל מ ר ז דו

i4 P
ן םם. קמנעל 196 קן גי ר ^

ס פי ע 238 א ט ר ע װ פ ענ װ ע

]Sami

עורדעוחןונעזמיר
 זונםאנ לע8 אפמ יס6א
נאכםיסאנ. אוהר 2

 • םיםכױדערליכעזנ̂ח
i לאהאל פון כאארו הסזעקוםיװ

» » « ־ » ■ * ׳י ׳t ~ ׳ • ־ • ׳ <י « : * י • • ־ » י • » * '^ ־ * ׳ ■ • . *׳ ► ־ • ' n*•׳  , s ־?■־►*'־ f^ ׳ '’ ”

ר, פ. ע ל ט א ר ה ע ש ח ע נ ע ^ מ. מ ר ע ב ל א או װ ט ר ע ש ־ ט

• •‘ . ר ע ט ע ר ק ע ס , ר ע נ נ ױ . ש ח / ׳ פ ׳ ]I ־ ׳

ײזעל־רעסמ״  ,נ
 חײםם 4

־ ם ע ו ו ק ע  ב
!ט יp 1 כ י ל

QDKp רי
m ב ־ ן ף ן

ר ײ דע ענ  םערג
עז מ! ג ד ר ג

ײמר יעדיןר . מ פרײם א jwu ראחי — גלעזער םראגם וואם א עי  «*< יז
נארוועזיםעם. אד«ר ׳שמערצען םעראזרזאכען ניט זאצ או[ ,up וײן אאםען

 םערםיידען «ו געװארען נע׳אאםען איז .נײזעל־רעםם״ בעקער׳ם ל. ג דר.
, טותרעסייםען. «9»רי

נעסער ל. נארנעס דר.
ז ן>יםאמעטריסט •* י ^ען י טי ^ו

100 Lenox Avenue 215 ׳ East Broadway
1709 Pitkin Ave.f Brooklyn 895 Prospect Ave  ̂ Bronx

עז. בעםםע דײ בןי עקזאםיױרט װעדען אױנען מ ס ^י צ ע ס ס ך ע ^נ

הפס; רחנ נשרה םצוז
רה ת שמו ע ש ה מ חינ ט

פרגלױח Jt a ח״ג והרב p9p דר. ח״ג חרכ השגחת תחת
אינל. םאתארעםעז ײמ אואװיםז ה נמנױוער ביי

m m  BROS. & MARGARETTEH, Inc.
OFFICE AND BAKERY, 309^79 EAST 4TH STREET. 

Nm t  A n . D. TeL Orchard 4014 New York
 קיימ אײנחסרקן ןן<*» נים ייר י¥למ ייי קאםםאםער אונמרע מםען םיר
im אויא ארדעם און נאסען םולעז אונזער פאחיכטינ אעזט בלאםם, r נאנרעל 

mto ]9 איnve nm. ' . י » • ,

סאסײעסי ועראםיזוימיאן די
A » | M M  A ^  A A A A A A A ^  k A A  A a  A A B bA

ט ע ען װ פ ױ ק ר ע ען פ עז ד די ה א י

i a \  •

י s * ׳׳ * * ^ * 9 ׳ I ״ ון.דער,ימיאן8אלע.,.םןםנןןדם.. צו
ו I ) . 1 * : ־. 1 י ' ) • ׳

װאם איז ®רײז ױ ר עט בע רי ם א ל דע די מ א ת. ה פרי
* י . ___ t ~ * ♦ ־ * ^

ם ל ע ם ש ע ע ב ר מן ם אי ר ע ד ר ם א א ®ײרזער. וו

םאםײעטי סאאפןראסיװ יוניאן
V. ־ ^ . ^ • י



מז ײ ר א  n צמישןז נעדאנק זייער ׳
o םטרײימר. p פאר *ון אן זיך כמנ 

 הןוכען װאם אבער נום, נאנץ זײן זיך
 וואנען םוז ?... סטוײק םאר׳ן tippi זײ

o זיך זײ כעהםןך p לעצ־ דער אין חןפם 
 םאמענם תרימישען tan איז םיכוט, נמר
« ־סםרײס פת  *דװאקאטעז די ותרעך '

^ס״ז’ פאד׳ן ״ם
t אײגע אוך p זײ הוטעז *נדערע די

 סיר זױל?ן, ,סיר
מ  נעחנכס זײן סוז
 וחד צו די. צו אפילו

 אונז זיך נליםט op םען
 אוננערעכם״. ןײן *ן

ײיאם^יז- וואודראי

 ולא חווזקווי בצדסתי
). כ״ז, (אױנ, אר*ח •

IV גערןכאעקײפ ס״ן 
 ׳ימארק, ויך »ין ח*ל«

 ■H ני« איחר ײעל ױן
ל*י״.

רעפארטער םםען» «מון

צו גרייט איז אוז געמיםער גײז«ז .א tan בײ לײסעאום, מאנהעםען אין טיטאג
o םון שלוס־אהט . n ,וניד די ווען םםרײה# 

 םוןי זײנעז אגריםענט נײעם דעם פון טען
 בא־ םעהרעטער שצעזיננער, ירעזידענט

p* פלאר ליבערםאן עליאם כרודער און 
 און םטרײסער, די פאר געװארען געםאכט

 זא־ נעדארפם האבען םטרייימר, די זײ,
דער זאל צו :װארם לעצםע דאם גצן

 אננעסומעז אםם׳ן דער טיט אנריםעכט
 און שבת י ווערען. צוריפנעװיזען ארער

 .וױב־ צוױי נעווען װירפליך זײנעז סאנטאנ
טענ. אינמערעםאנטע און םינע

 דער דאם איוזר, דארפט וױםען און
 איז םמרייק נרויםען א םון טאג לעצטער
 דאם !טאנ שטורעםדינםטער דער איםער

o איז רוב p נער־ *אגעםיינער פון טאג א 
 אױםרעגוננ. אלגעםײנער .םון ײעזיםעט,

dp זיכערקײט ניט א ע«עם זיך םיתלט 
 opi*1 םוז און דארף װאס זאך יערער אין

o ווערען. p ײעז טאנ רער איז dp דארף 
 װאפעךשטיל־ א ווערען אונטערשריבען

 אריינטחד ווידצר דאה* dp און שםאנד
 ארנאניזאציאן רער םון. לעבען אין נמן

o און נאדיגנוננצן״. .פרידאיכ? p אי־ 
 נ׳ןוזט םרידעך צו apnp, פון בערגעהן

oipoDinpo אויפ׳ז שװערלער נאנץ צו 
 אוים׳ן װי פונקם נעביט, עקאנאםישען

• • געביט. *אאיטישז«
םטרייקמר, די םון םאסטיטיננ?) די

ײ־ dpip’ jPD>j»npj»a imini װאס ס א  - ט
 מצרסװיר־ א שטורמד^ זעהר איםזזר נ?ן

 די אט םאר זיך מיט שסעאען ביאד דינ?ן
זא־ דארםצז סטרײה?ר די ווצן םיטיננ?ן,

_ ,  MMttt UMUilV f|M« IU1_1H fttpi - i ׳./ ציי-יhj ttjm vuijד י י« ■־? ■ ־ ײ
I ,פסיכאאאגיש?ר אויס?רג?װצחנאיכ«ר 

 דער אין װי מעהר םיאיינט מאםענט.
 אנ־ איז םטרייס דער װאס צייט, נאנצער

 רי?ז ארבייט?ר רצר דערפיהאט נצנאמצן,
שויןי איז דצםאאט !סראפט אםת׳? זײן

מן עלקעפ ד?מצאג?ר אוגטצר א  םיר ה
 tPDnrpi סאא אײניגצ צייט ^צצטע

 אינ־ אוכזש־ אין טעטינהייט דער ננען
 p^P'D די נאצוג אין אפיס נמאשאגצא

 מר אויסנצפאכטצ} זיינען וואם וריישס,
nm 1אי םאנאםע: 3־2 אעצמצ די אין 

p פאר זיענ א טיט נ??נדיגם זיך האבצן 
םיט־ די םאר זי?ג א םיט סטךײק?ר,

-י ן • “ • ײ I י״' vw יאן ׳ ^ . ס
 און אא?ס וזהום זײן אין םארשאיגנצע

 צורוד?ר* די אן אן זיך ׳שלאגט וואס «א?ם
pd, דאז״ שיינם כװאאי?ם.*?ס ם?כטיגע 

 פון קײנצר איז מאמענט דצם אין דאס
 באטראכ־ צו םסוגא ניט פאלזאסעלטצ די

ipd םארשטצהן.די צו לאגצ, די ריכטינ 
 פיהאצ[ צו אט םאמןנט פון׳ס ?רנסטקײט

 *םאא נאך tap טריט פאלש?ר אייז דאם
 אנשטחןנ־ נאנצע די דאס דצם, צו פיהרצן

 צײט אין אר.צײם שוחזחן נאנצע די נומ,
 !tnpi פאראאר?ן חאיאח, ,wp פאטפן» פון
 פוא־ םים optnsv חאאם די אין אופם די

 זיצ׳מ וואאם םען װי זיך דוכט dp װער...
 םוכפ אײן װאס דינאםיט, פאס א «1אוי
jpp פארניכטמ!. און אויפריים?] אלץ

 א דאס ,jpD^pr ניט פאסירט dp און
^ipdpi רppטרײD די םון טײא d אין

 איי־ דיצמ אט •לאטפארס, אויפ׳ן אחיף
^  זיי חסחנווז. נאאע אויא װייזצז און ט

 גצפינצן ם?םצם?נם דעס אין זאא?ן
«ה pdij אײן כאטש נוטןנז אײן נאטש ז
!•וגפט
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 רא־ דרײ פון און ארבײט 'װייניגצר וואך
 אין םןנחר מ*ד * דאלאר אײז ניז לאר

 נאר־ זיי פאר אין דאם אנצר שכירוו!
 זײ פאר איז דאם נארניט! שבי כיט
im נוט גאך w האט םעז אײד?ר Dip 

tpiipppi.אב?ר, איצם ״ ipd urn האט 
 ראס טוינ װאס םו נאפונמן, שוין דאס
שוין

 חאבען בכאא וואס נאר איז גאיג דאס
 אפלא־ ipd םזל... פיגסטער א לײםע די

מן זיך, דאכט דירם,  אבער ,tinm וײ ו
״?צות זײ?ר? נענען שסיםם סען .! D p 

 DPiP טוט dp ומר דאך פיוןלט פאל?
 איהם• פאר שרייט pp ווצר און איהס םאר
 אונ־ איהם זאגט אינסקינ?ט ג?זונםצר זײן

d םערי p דארןי שםיםען pדער לויט ר 
 טוט ?ר און ,npm די םון חנפאםצנדאצי?

o p שרײ?ר... די אפלאדירט ער כאטש
 סטרײפ k לייכט גאר ניט איז dp יא,

 שיחד םיעל ^p’tf נאך אב?ר אנצוםאכנ?ן,
 און צנדינען. צו זי?נרײך op איז רצר
ר האט p״idd רpםאכDPדר און װײסט מ

ס ב ע אן! אין ד  גרויסער דער דעבס, םאןײם^רם. דערפריז
 פרײהײטס־קעמ־ און ארבײטער־טריבון

גע־ האט יעדער װעמעס ספער,
 ער־ זײער און ארבי״טער די םאר קאאפט
 געמאם־י ניט \VP באםרײאוננ, און הױבונג

 דעבס מאס. האײנער אזא מיט װערען טען
 ״איזם״. יענעם אדער דעם צו ניט געהערט

 גרויסען צום אאגעמײן אין נעהערט ער
 אילע םיז מעהר ער, באםרײאונגס־קאמפױ.

 דעם אויפגעטרײסעאט האס אנדערע,
 בא־ נץעם א צו ארבײטער אמערײןאנער

 אדער די ^ניט איז עס און װאוסטזײן,
 ארבײטער^ר‘יענע' אדעה די יענע

 דעם יזירען5#פיאנ$פ קען װאס גאניזאציע,
 גע־ קעכיםפער דער העמםםער. גרויםען

 ארבײטער־באװע־ גאנצער דער צו הערט
 סאציאליסטײעער גאנצער דער צו גונג,
 צו־ אאע און באװעגונג, ראדיקאאער און

 אױסשרײעז פוזען כחות אאע מיט זאמען
 זײער און םראטעסט זײער װעאט דער פאר

 באפריי- זאפארטיגער דער פאר םאדערונל
און דעבס װײןטאר ױדזשין גענ. פון אונג

 k אווע^ געחט 'װאס טאג, יעדען מיט .
f געסעטעאטע די איז אאגע די װערט  &o*ii 

 דעם נאך איז סטרײק דעם נאף ׳טעםער
 S ב?י אלױ זיעג ײאונדערבארען וױרקאיף

 T אי| אז ערײארטען, מעג מען און סער.
 p וחנס ײאף נעקסטער דער םון משך דעם

 ip גןןי וױ גאנצען אין ניט אויב אאגע. די
ווערען. בעםער נאף געװים װאונשען/

p זינען, איז האבען נאר דארף מען .)d 
 & wr\v געענדיגט זיך האט סטרײק דער
 םאד כמעט מױן איז סיזאן דער ווע, דאז,

̂י אי/ שעפער םיעאע אין װען און איבער, - 
 סטרײ די טאן. צו װאס ניטא טאקע ?&ױן
 f I דאר אעדיג, ארום איצט געהען ,װאס קער
 ■ ארבײטסאאזיג זײער אז םאחפטעהן, פעז

 אױס מיט,די טאן צו גארניט האט יןייט
'r פמו» נאר באדינגוננען, גוטע געפיהרטע
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 דער גאויבען. גיט עס קענען מיר ניט,
 מיט מוז אמערייוא איז ארבײטער־קאאס

 װעט ער און דעם, אױף ענטפערעז עטװאס
ענטםערען.

 דאס װעט באאד אז זיכער, זײנען מיר
 א םון װעיען פארהיאכט אאנד גאנצע

 א מיט צוזאמען פראטעסט םעכטיגען
 די םאר םאדערונג שטרענגער דרינגענדער,
דעבס. פון באםרײאונג

 מוזען טאן, עס דארםען ארבײטער די
 זיך ^עהםען דארפען צו ניט אום טאז, עס

 ׳&טיא־ חאיאה, זײ, זאאען אאײן. זיף פאר
 בא־ די פאר טאן גארניט און עװײגען
 דער זײן עס װעט דעבס׳ען, פון פרײאונג
 דער און רעאקציע דער פאר זיעג גרעםטער

איז װאס אאעס, פאר קאאפ טויטאיכסטער

 ניט האט װעאכעד כיענש, דער דעבס,
 גע־ אנדער קײן ציעא, אנדער קײן געהאט

 ער זינט אעבע), גאנצען זײן אין דאנק
 דער אין ריס גדויסען דעם דערפיהאט האט

 אין איהר צרטפאאט װעאכער געזעאיטאפט,
 די און ערהויבונג די װי קאאסען, צװײ

 און געטראטענעם דעם פון באפרײאוננ
 מאן דער — ארבײאער־האאס בארויבטען

 װיר־ אין פריזאז מאונסװיא אין איצט איז
דדעיגיא.

צנ4«י.ע11.טנ פאד^דטײצט 1אי עי___ - גת.יזחןדרעיס אאטער דער בײטאיז געענדיגט זיעניײד וױר«ציך זיו פרןוגיעסײוד
 םראזען אײניגע פאר םריזאן יאהר צעהן

 רעדעס גאענצענדע םוך/יינע איינער אין
 אהײא. הענטאן אין צודיק צײט א מיט
 ער פארזינדיגט. ^טארה זיף האט ער

 פאסט ארבײטער דער אז געזאגט, האט
 א זײז צו װי בעסערעס, עפעס פאר זיך

 עהנ־ און קאנאנען, פאר שפײז און שקאאוי
'װערטער. אזעאכע איכע

 מיט װעט טען אז געמײנט, האט ־כיען
 װי האנדאען, װײכער אביסעא דעבם׳ען

 ״םארברע־ עהנאיכע אנדעדע אאע מיט
 גרויסער דער פארט דאןי איז ער כער״.
 אגן װעאט־באריהמט אזוי איז װאס דעבס,

 געאיעבס. און געאכטעט אאגעםײן אזוי
 װעאכער, דעבס, דער םארט דאד איז ער

 אאס ״געאאםען״ 1912 אין איז ער װען
 םאציא־ דער םון פרעזידענט־לואנדידאט

 א געצויגען ער האט םארטײ, איםטי״טע
 דארום האט כיעץ •טטימען. כײאיאן געגויע

 ׳עטרענ־ דער װעט איהם פאר אז געטײנט,
 א געפינען געזעץ אונעבבארמאיכער גער,

 זײן אין אז געגאױבט, האט טעז זכות.
 אאײן וױאסאן פרעזידענט זיף װעט פאא

 דעבס אז דעראאזען, ניס און ארי^מייטען
 גאר־ איז עס אבער פריזאז.., אין געהן זאא
 דער ודפבונות; אאע די םון געװארען ניט

 יאהר, 63 שוין איז װעאכער דעבס, אאטער
פריזאן. אין איצט יפױן איז

 זײן האט ער װעמען ארבײטער די און
 בערעד־ גרויסע גאנצע זײן אעבען, גאנצען

 פעהיג־ גאענצענדע זײנע אאע זאמקײט,
 און געװידמעט? יטרײבער אאם קײטען

 אכטען און איהם איעבען װעאכע די, אאע
 מעניטעז, מיאיאן גאנצער רער און ? איהם

? גע״עטימט איהם םאר האבען װעאכע
מן זײ ױי  יפװײגען עס דערוױיא. עו

 ער װעמען אײזענבאהךארבײםער, די
 זיבעציגער די אין נאף ארגאניזירט האט

 און יאהרהונדערט, פאריגען םון יאהרען
 געגאנגען 1894 אין איז ער װעמען פאר
 מײ דער שװײגען עס און פריזאן. אין

 געיטטיטט האבען װאס ארבײטער, איאז
 .1912 אין פרעזידענט אאס איהם פאר
 װעמעס מיאיאנען, די שװײגען עס און

 ריה־ זײנע מיט געריהרט האט ער הערצער
רעדען. צינדעגדע און רענדע

׳טרעקאיד. איז ׳שוױעען דאס אט און
 דעם דורף װעט ער דעבס׳ען. םאר ניט

 װעט ער ענדערען. גיט זיף האר א אױף
 איבערגע־ גרױסער, זעאבער דער באײבען
 גע־ אין ארבײטער־־פארהעכיפפער בענער

 אויסער׳ן געװען עס איז ער װי פענגנים,
 די םאר עס אח שרעסאיך געםענגנים.
ײ ?ענען זײ װאס טםא, ארבײטער  עװי

 .—־ איבערהויםט זײ ארט עס אויב געץ־־ל-
 בעס־ און גרױסע זײעיע פון אײנער װען
 איר־ אהן זײ פיז אװעקנער^ען װערט טע

 זײ און *»יט, זײן םון מראד װעאכער גענד
 ערג• די רזו: ז י םאר דעם אין גיט זעחען
 ^באאײדיגונג, ערגסנמו די שטראוי, סםע
געיןעגט נאר האבען קאאס, א£ש #זײ וואט

 קען דעבס־אנגעאעגענהײט דער אין
 דער אנבאטראכט אין װערעז גענומען ניט

טsאון אזא געװען איז ער דאס פאקט,  ני
 ניט און אזא םאציאאיםט, מין אנדער קײן
 ער אז טרײד־ױניאגיסט, מין אנדער קײן

 אינדוס־ דער פאר געארבײט מעהר האט
םאר װי ױניאניזם, פון פארטע טריעאער

 אאנגע צו נעװארעז םאראורטײאט ער,
 וױיא דערםאר, נאר געםענגניס פון יאהרעז

 מאחמה דער םון צײט דער אין האבען זײ
 קאנסטיטוציאנע־ זײער מיט זיןי באנוצט

 :עגעבען אין רעדע פוךפרײע ועכט יעס
 גע־ און געדאנקען זײערע צו אױסדרזק

פיהאען.

 אינטערנע^אנעא גאנצע אונזער און ראף
 גראטױ הארציג זיך מעגען אאע אאע, —

!זיענ באדײטענדען םיעא םיט׳ן אירען

 מױן-עד ה#נען מיר װי דעם, אחוץ _
 םיעאן נאך דינען װאך, אעצטע קאעהרט
 באסעע מאנכע סטרײלו. איז שעםער

 דעו צו געהערט םריהער האבעז װאס
אר פועאיען ניט זיף בײ לענעז אםס׳ן,  נ

 מניאז, דער פון םאדערונגען די צוגעבען
 האמפןי דעם ױניאן די אן םיהרט זײ געגען
 םריהער, װי ׳שטארקײט, זעאבער דער םיט
אונטערגעבען. זיף װעאען זײ ביז

 און פאחמטענדאיף איז אאעס דאס
 באדײטינןג. נרויסעד אזא םון ניט איז

 עפ סטרײפ: יעדעז נאף עס איז אזוי
 קומפ אאעס ביז צײט געװיסע א נעהכיט

 אין םטרײל דעם םון אכער ארדנוננ. איז
 נרוײ די ױניאז דער םאר אויסגעװאקםען

 די קאגטרײארבײט. םון פראבאעם סע
 *mp* נױ םיט לאגקורירט האנטרי
 אױם רינט עם װאו אאף/ די איז קאנטרי

 יאר^ נױ צו געהערט װאס ארבײט, די
 וחד םאחפטאפם אונבאדיננט פיוז אאף די

 דערייןאנםמ אין שאם דער ה., ד. רען.
 וײ װעיען, ארנאניזירט אזוי פונלט מוו

 ארבײ^אײ דער יארק. נױ אין ׳טאם דער
 ױנ״ א װערען מוז קאנטרי־יטאם דעם אין

 יפטוגד ועאבע די ארבײטען און יאז־מאן
 ׳ אין וױ פרײז, זעאבען דעם קריגעז און דען
 קאאד טערען װעט עריטט דאן יארח. נױ

 זיענ גרױםען דעם םון באדײטונג די־גאנצע
סטרײק♦ מאכער װײסט אײדיעס דעם םון

 הײן ניט איז דאס אז זיף, םארשטעהט
 פון ארבײט אן ני^ און ארבײט, אײכטע

 *n םאדערען ארבײט דער צו טאג. א
 m כחו^ ארגאניזאטארישע בעסטע די

 עגמרגחן,; איז געדאנלעךארבײט בעסטע׳
 ft* םארםאגט. אינטערנע^אנאא די װאס
 אר* חגר צו גענופען זיןי יטױן האט מעז

m. ■ בײט• m

 t איעבערםאן עאיאס
 ל״דיעם דער §ון מיעי־קלוירק •ריחעריגער

 סענעדדיער איצם ױניןן, םײקערס וױיסמ
*גערעכםעק״מ״. ®ון * יאנאװסקי ש.

 «ון4געמאלען איחם חאס ארטיסם וער «י
 ®׳•יעף אין עדיםאר : *«? ®יםעל וײן ^גרון.

 אײגענמאיה־ װאס, צואיעב מאמענם, דעם.געחןכםיגקזיט׳/ מון
 און ווער ־־־ סטרײלען, ארויס איז מעז

 פאראורזאכט, םטרײלן דעם האט עס װאס
 ניט סעטאמעום 1לײ דאז איז זײ םאר און

 װערטה ניט איו געװינס קײז איז גענוג
זיעג. אאס באצײבענען צו
 מיט אן פאנגעז מענ׳טעז דיעזע אין *

 צו םארלאעגערען, צו אאעס וױאמייט
גע־ ךןאט מען װאס אאעס מאכען גארנישט

 אפ״ האט האשיכע עדױסײשאנאא די
 זײן געזאאט האט װאס אםעיר די געאעגט

 די־ סקוא הײ אזירוױע וואשיממאן אין
 -טען19 דעם אויןי ׳םען12 דעם שבת, זען

 םאר• לענען םיר *ון שכמ, א אויך אפריא,
 הא• וועאען םעםמודסי די דאם זיכערען

 ברעג• אזן קוםענדיג םעמעניגעז גרוים בען
• םרײנד• זײערע זיד םיט גענדע

 ױניאנם, אאקאא אאע די םון נאתחנר
נע־ םטרייק אין אעצטעגס זײגען ותאכע

M I
 מער אירגענד אױב קוים, גאױגעז נױר .
 אבל זאך די נאטראכט װאס דרויסען &ון

 באגריזי קאײנעם א חאבען \vp יעמםױו
װניאדאר- קאאאסאאער דער םון אפיאו

 םון פארהאנדאונגען די אויט דערוױיא,
 אפ־ זײנען װאס חאנםערענצען, בײדע די

 םארשטע־ די צװישען געװאףען געהאאטען
בא־ די פון און קאאוקטאכער די פון הער

 װאך־אײ םון אײנםיהרונג די פר^פיטען
 צײט אנדער אן אירגענד אין איז בײט.

 ענטזאגט זיףי אחאוטין באסעס די װאאטען
‘װע ארבײטער די ציייט םארהאנדאען צו

באסעס די אז נים־אז, זיך זעהט סעם,פראגראם דער אי? אט זיך דינגען צו אן םאגגעז זײ און װאונעז,  װעאען וועאכע שם^םען 60 םיז כאר אאין נעױארען אויפגעטאן איז װאס כײט
 1או ענגאיש אין ^יעדער ארבײםער זינגעז

 םון אאלנער מר. םון געםיהרט רוסיש,
סלוא. חגנד

 אײ דנגען וועט אאפרעד דזשעין םוס.
פאאלםאיעדער. דישע

 אעלטשורען װעט טאטאס נארמאז ךף.
צוקונםט.״ חנר צו וועג ״דער איבער

 עדױקײשאנאצ דער םון רעפארט א ־
־ סיזאן. ®ח ארבײט

פיהטשור• מואװינג ספעציעאע א
ט^ועממין. קאחז מ־. םאניא םיסס

 םיר םרײ אפעיר דיזער צו טילעטם
 אין בעקומען צו ־ םעםבעדש. אתוערע

 אײער בי* אדער װניאן חגר םון אםיש
אאקאצ.'

 אאץ נאך סאגען מעמבערס אונזערע
 וואו ■אעיזזויז, בדווםהאא׳ חגד וױן געחז

םארצװײפעא־ «חןם געשפיעאט ע»-װעדמ

ך זײן זאאען י א ד י ר  און געשטיכיט, פ
 װעאען זײ אז האפען, טעגען זאא טע; אז

 פון פאדערונגען זײ קאביו* א אהן נאכגעבען
 די װעאכע פאדערומעז, די ארבײטער, די

אױסגעארבײט. האט אאײן צײט
 װיכ־ די ערשטע, םאטע די געגען *טוין
 םון איינפיהרונג די פאדערונג, םיגסטע

 טיט באסעס די זיך שטעאען װאך־ארבײט,
 פאדערונכ דער געגען כחות. זײערע אאע

 זײערע ארױסגעשטעאט זײ האבען
 אאכפיא;, הערען די :האנאנען יטטארקסטע

 זײ װעאעז אם״טר ראפאפארט, געטצקי,
 םאר־ ארבידטער די איבעררײדען קענען

 װיכטיגסטע די אט זיי-זאאען אז שטעהער,
פאאען. אאזען גאנצען אין םאדערונכ

 ב. האם רעדען אאע די נאף װען און
 איצט, ערשט אז עומןאעהרט, שאעזינגער

 ארבײטעױ־ די זײנען רעדען, זײערע נאף
 איבערצײגט שטארקער נאד םארשמעהער

םון נױטװענדיגלײט דער אין געװארען

ג  די אין אמםערנעשאנעא דער ®ון ס1ן
םע ; מצ מאנאטען! דדײ ;

אפ־ צײם די ניט איצם נאך איז עס
 ווערטה דעם נענױ און ריכטינ *ושאצען <
 י6ארבײ אויםגעםאגענער גאנצער דער םון .

 אפצושאצען ריבטינ פריח צו נאך איז ,עס
 געיואונע״ אאע םון פואע׳׳באדײטומ די
w ,מאטעריצ־ גרדםען דעם םאר םטרײקס

 ערחױבומ גײסםינער דער איז נוצען לען
 אר״ טויזענדער צעחנדאינע די םון נאר .גלם

 די איז דירעקפ זיך חאבען 6um גײם*ר,
 דער םאר אויך גאר באטײאינט, שסרײקס
ר מ  אינטער־ אוגזער םון םעמבערשיפ מוג

 גרויס. גאנצער איהר אין מניאן געשאנעא
 געפיחרט זעגען סטריי^ס די םאקע, »םת

 הערצער די יאר<ן\אבעו 1ני אין נעמאחנז
 אינטער־ אונז^ר פיז םיטגאיעדער אאע *ון

r חאבען אאנד גאןצען איבעד׳ן נעשאגעא* 
 פון חערצצר די סיט טאלם אין געשאאנע?

 יארקער נױ די םון סטרײקעה פראווע די
 אנ־ געהאאטעז האכען אאע ; מקאאס י

 יארפער נױ דעם צו אױגען די 'נעשסעאט
 אום־י גרעססעו חנר מיט און קאספױ־פאאץ

L אױם־ דעם אױןי געווארם נעדואדיגקײט 
J זיעג־ דעם אויף קעמםע, אא^ די םון נאמ י 

 סטרײקס, אונזערע אצע פון ענד רײכען
ס א װ ^  םא־ דרײ אעצטע די אין דא זײנעז !

געזוארעז. אױסנעפאכטען נאםען 1>:
 די זוען שפעטער, אזיף אאזע[ אאעם דעם I פון אפשאצוננ די אאזא^ וועצען, םיר

שטרעגגטע  אבי• tt װעאען נזנסיסצר .ן^מ
 pn ורעט מוח דער און בארוחײעז סעא

ר ח ע ם ^  באטראכטען צו דענקען, צו מסוגא ן
 םאר- װירקאלך איז רא װאס |&)&גאוטיג3

 אויגד באויז זיד װיאם איצט ממוסען..
מן די  זיי־ וואם ^מםיחאעז, וואריםע n ד

m דעם דררך מװאדען ארויםגזניזםען 
 געאנטישעז דעם שאוס זיעגרי^נעז

 עס !סםרײל דחןסםאכער און וױיסט
 חענםט ו׳י ווארט א זאגען ויד ^
b סצענצז דראםאטישע !. p i ם*רמ- זימצז 

םטרײסער n םח מיטינגען די בײ קדםען

 דער םיט סטרײס, םון םיהרע׳ר די םיט
 געבראכט ד^ט װאס קאמיטע קאנםערענץ

 פאנם^רענץ־ דעם .םון סעטאמענט דעם
 א נאך ענערגיע, צײט וואך א נאך טיש,

 אוםרוהיגע שך K נאך עסעניש, הארץ סך
 v !געכט דעחפאאםענע• נים און טעג

 ? אײט יענע דאם קימערט װאס אבער
!אן נארנ*ט זײ געהט דאס

 םיט דינגען זיו^אן פאנגט מען און
 םיט שאםיטע, םטריײן דזשענעראא דער

o סטדײפל (\t םיחרער די m וױ אזוי 
 באסעס די םון תריגעך קאנען וואאטען זײ

 !װענינער גענוסצז חאבען איז סעהר
זיצ*ז, סטרײס םון םיחרעד די• און

ם י נ כ ײ צ ר א ם ־ ט ל א ה נ י %א
,״גערעכטיגקײמ 14 נומער

 *מעקט עס 1 פריזאן אין .״ידעבס1 זי'ט
 — אויס. זיך פרעםט עס קממיןי. מימ

רעדאהציע•
מדינח? אונזער אין זיך חערט װאס—.2 זײט

בוכװאאד. נ. —
 דרעס־ און װײסט די פרן זיעג דער—.3 זײט

 אלע צו באראף. אב. — ױניאז מאגער
 דרעסםאנער. און ,װײסט

 אין ענדערונגען פא^טעחענדע די—.4 זײזט
םיגיןעא־ א. — אינדוסטרי קלאוק דער

שטײז.
 די צװי^ען םעטיגקײט אין לענען—ס. זײזט

 פערא־ ם.—קליװלאנד אין קלאוקמאכער
שטײן.

פו^עזיע זיין און סאנדבורג קארל — .0 זײט
דינ־ דער און רויז די גאאנץ. . א —

םינסעאשטײז א•
 דער דרעצןןזזלט װעלכ*ר וארמער,

 און חערמ, און זעדום ער װאס
םעחר. ניפ

 דער אז זיכער, שױן איו עס שאאגען;
 ױניאן דער געגעבען האט וועאכער שונא,

 שוין איעגט װידערשטאנד, שטארקען אזא
 דערםיחאט דאן ערשט און כאזיעגטער א

 אײזער־ די אי? עס אוםבאזיעגבאד װי ער
 אײנינ״ דער אין שטעלט וואס םאכם נע

 דעם איז !מאסעז ארב״טזןר די ?1b לײם
>  דערםיהאען מאא, אאע װי םעהר סאםענ

 ױניאן, דער םון סראםט די ארגײטער די
 אאעסענס ארגאנתאציאן־און םון מאלם די

 אין אױםנעשטורעםט. ווערען געםימער
 דורך אויםט סטרײקער די פח םוחות די
 דער דורך •אסירומעז םון קײם גאנצע די

 אז זיד דערםאנען זײ קאםפפ. פון׳ם צײם
 סמרײק דער וואס אי\ד און צרות אצע
 נא־ איז עס און זײ פאר געבראכט האט

 דערפאר וועאען \ז׳ױך זאא עס אירליר
 בעסער א אאץ םארגיטיגומ... א־צעסעחו
n םון tpmpwa צו סעטלסצנט s iv w w i 

mivr ת ם?חר »לס v זײן פ»ר מזזו rw■ 
מר, בייזוױלינסײט.י ו?»רצל«וז?ד לי
ר און o איז, מרפון יזצא פוצל מ p 

 די אם אויוי מאסע קאמפאיזםע נדומזע רי״
 «1« זיו מים ניכצר שם?לט םיםיגנצן

\■tXrn ים, אױפנצקאכם?! בדויזענחןן,

PP*!־? י. — טער
 קע־ ב. — (ראמאז) אינגעבורג — .7 זײט

— לײדיעס״ ^ראפענירםע אערמאן. *
י קענאז• א. עאעז

 דער אין אגרימעגט סעפלמעגם — .8 זייט
אינדוסטרי. דרעס און װ״סם

 ט^ילד־ די פון יובילעאום צום — .9 זײט
זײדעא. ם.—ױניפז װארקערם אזוח רע:ס

 נאטיץ־ביכעל. רעדאקםאר׳ס פון — .10 זײט
ט1 הל«» —־ נראקטיק און מעאי־יע — .11 ײ

י.1ראגא
 אינטערװעג־ חאנען מיר װעלען — .12 זײט

 האאטשין. מ• — מעקסיקא? אין ציע
(געדיכם) בריק װיליאםסבורגער ׳ן1אוי
 ליע״י און פסחליגג גראס. נפתאי —
װאהאינער. א• ־־־ (*עליעטאן) בע

 לאנ־ 5— יוניאו דעזײנערם ־די— .13 זײט
רעדאק״ צוױ^ען ^סועסען קורצע גער.
לעזער. די »<ן ־מאר

 (ער״ װעלט מרעמדער א אין — .14 זייט
״טע• דער ערדבערנ. ש. — צעחלוגג)

ראטהשטײן. ב. — קעז
 — װעלם *רויען די — .15 זײט

בעדריק.
 דזשא״ ־— £אלקם-טעאטער א — .1» זײט

 עדױ- איגטערנע^אנעל לאווען. זעף
 ליבערטי. ם. ־־“ דעפארםםענפ קײאזאנעל

 אדװערפײומעגטס. — .19 און 18 47 ?ײטען
ן םיםיגג — .20 זייט  — באארד דזשאינט וו

 גרײמ ױניאן קלאוקמאכער לאננעד. ל•
באװע־ ■ראפעספ די קאם«^. א *ו זיד

רו/ מײלעךס סעיאר געגען גונג גוי

אר יעם םאר סײ װאכעךםיסטעם דער  געהד זאא ארבײט די אבער כדישיקואצ םען׳ס
 ערםאאנ גרעסטען דעם מיט װערען

 לײ\ רי אז נױטיג, איז שנעאער, װאס
 יארלן נױ אין ױגיאן מאכער וױיסט

 ן צו כחות איהרע אאע אנשטרענגען
 ־] טאכט. *געװאונענער איהר בײ בען

 ארגאנ*ױח באיעען װעלען עם בעסער
 f און װײםט־שעפער, אײדיעם מײסטע

 װעחגן אפגעהיט װעאען עס מעהר
 הן ארבײטער די װאס באדינגונגען,

 דאם סטרײק, דעם דורף נעװאונעי
 ארגאנ^זירע| צו זײן װעט אײכטער
ט קען ארגופענט לױיז קאנטרי.  ט

 צום אםעאירעז
 ם דער װי טרי,

 הריגט ארבײט
 מעה םיעא יארל
 וועניגער פיעא

 סאניט^ אעזאכע
 זײ, װאס גונגעז,
האבען. גארניט

 שטעגו אזא
£ און טאציע  טי

M בײט U W'

 לולאולר גאנצער דער פאר םײ און בײטער
 און י־«ען ױניאז די דאס און אינדוסטריע,

 אםלאזעץ, ניט פאדערוננ איהר םון װעט
 הערר אםס׳ז, דער $ון םרעזידענט דער איז

 םון ״העכסט-איבערראשט״ געװען םינגער,
 די אז געמײגט, האט ער האנדאונג. אזא

 די מיט באזיאטען זיך יןומען ארבײטער
 אזוי נאםירליף, געװען, ער איז באסעס,

 עצה־נעבער, אאס צו^יןומען םרײנדאיף
 אײנגעפא־ ױט גאר אויהם איז עס אבער

!םאדערען קוטען זאא ױניאן די אז אען,
 די נאד-אן געחעז דערוױיא געװיס,

 פארהאנדלונ־ די כדי אויז לאגםערענצען.
 זיײ שנעאער, װאם זײן הענען. זאלען גען
 בײדע םון געװארעז אויסערװעהאט נען

 וױיטערער א פאר םאב־קאמימעס ?ײטען
 און װאף-ארבײט איבער םײ דיסהוסיאז

 פון פאדערונגען אנדעחג די איבער םײ
 םארהאנדלונ־ די צי אבער, ױניאץ. דער
 םריעדליכער א צו וועאען\פיהרען גען

 זאנען. צו שווער איז דאס אויסגצײכונ^
 אײ־ בעסער, םיעצ באגרײםען גאםעס די

* םאר וואס ארכײטער, סאגמנ וױ #חנר

 אונ־ וועאכע פאר טיקעטס האבען םיר
 םענט 90 אר1 צאהאעז םע&ערס זערע

 שוין איז דאס און דאאאר, 2.00 אנשמאט
 פיע־ די טעתס. וואר דעם םיט צוזאסען

 און ארבײם רעליגיאן, מיט האנדעאט סע
 זעהר פון נעשאיעלט ווערם און #סעקס
 י׳איחר זעחן, *ס געהט אקםיאדעז. גוטע
 הרײ קענט אוהר אמוזיחוז. זיך וועט

 עדיױ סח מפיט אין טיקעטס inyn ^נן
 .*ױניאן 81 ;דעפארטסענס, סײשאנאא׳

 םון אײעי^סזגלדעטער בײ אדזאי סהוחנר,
r. . לאקאל. r■:;ג ־ ‘ , .

 צו יעצט, געהען םעמבערס אונזערע
 איז פרײזעז׳ םעסינ^ן -שאר דער״אפצרא

 קריגעז מיר דאם איז וױכטיגסמע דאס
ען וועז סיםס- ^ ע ר ע  דט אלטס ידין אני

מריגעו.:
 יױ אמזערע פםח םון ײאך די

^ ניםז אכ ט אר מנײך• דל ט
•אויפכיאכען זיד צרריה זחנצעו םענכערם

. רענחן ע.
 םמרײק דעם #ון ב»דײטונג די ואדמײמזם

 איך *יםפלימני* אויןי ױניאניזם »ון און
/ ׳ א י צ י מ ס ר ע ד

 פאך־ ומרם חארץ דאס את דאס חערעז
 גוט נאנץ מײסען זײ !גלום מיט לאפ?ז

 חא־ ויי וואפ אל?ס taopi האכ?ן זײ אז
o כאר בען p  ,o m vi זײ tp a p קית«אד
w דורכנ?ל«וז?ן, ניט n p םארנאנ*׳ד 

o סינם, p די איבעד נקארבײם חאט מקן 
o םוזן דאפ כחות, p יע־ אננעשטר?ננט 

 וואס אלעס םיט נאנוצט זיך ;ערװ, דעז
א אלץ ipcnpp צז ipiipj םזזנליר גאר

 jMPotopo.-»npDpa א אי| שעהנ?ר?ז
ך ■ אויף «יר tP^por p און א ^  און םי

an נחורים,  d p ,ק מוןס אזעלכע בו ^ 
 ז געטאן וואס װײניג• סטרייס פאר׳ן נאר

מן וחזלנ? א fn «מוי ה i ,rpip w• om איין* סאכ בײ טאנטאנ ipooapii ה#ל 
ײק צ׳יים ■anשג״-טיכ־ און בעטהייי?} אין §ון ipapjpaay מ־ »זםסי


