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 צום קאכיפו* פון — עס אזויגעהט *ט
!קאמפף צום זיענ םון און דעג,

 חריעגס־דע־ אינטערנעשאנאא אונזער
 אויפהער. אן אוזן ארבײט •ארטמענט

 פארטיג ריכטיג װערט מען אײדער נאך
 װע־ אינדוסט^יע אײן איז יןאכו&ו* טיט׳ן

 א םאר פאענער אויסנעארבײכ שױן רמז
 אעדום־ צוױיטער א אין קאמפף נייעם
 םרא־ דער פרן געביעט דעם אױן* סדיע,

 און גארמענםס. איידיעס םון דוקציאן
 קאמפױ, צו לואמםױ פון מעז שפרײזט אזוי
!זיעג צו זיענ םון און

 פאר- װאס נאר זיך, דאכס איז, מען
 סטרײק גרױסען דעם כײט געװארען מיג
 אט און דרעס־כיאבער, און וױיסט די םון

 סטרײק גרױסען נייעם א יטוין מיר זזאבען
&p .קלאוקמאכער

 עס גריבעלט און יפוױבעלט װידער און
 פין אםיס אין טעטיגיןײט און אעבען מיט

 זיײ וױערער אינטערגע״טאנאא. אונזער
 די בעאמטע אינגערנעשאנאל די נען

 צו יארק, נױ אין כיעניטען םארנומענסטע
 צו דערשלאגען קוים זיך קען מע; ומנילכע
 קאינגס װיעדער װארט. א זיי מיט רעדען
 זיינען װיעדער און טעאעםאן דער נסדר

 פארנױ אםיס גרויסען אינ׳ם רוםס אאע
 פון באראטונגען און זיצונגען מיט מען

 • סטריײן־קאמיטעס. פארשיידענע
* * *

 שעפער ריםער און סחוירט יןאאוק, די
 פוסט היינט זיינען יארק נױ נרייטער אין
 ניט זיך דרעהט םאיטין לױין !אעער ייין
 ע א א !נים זיך הויבט האנד קײן אזן

 האבען כיאכעך ריפער און סקױרט מלאוק,
םעחצרנ

 זײ־ און אינטערנעשאנאל דער אין ימיאז
מאן. אײן װי ארונטער גען

 די האבען נראנדיעז און רוהיג שעהן,
 פונקט יטעפער די םאראאזעז מאאוקמאכער

 האט עס וױ םריה, דער אין אזײגער 10
 אונזער אין סטריײךרוף דער נעאױטעט

 דער םון סטריײדאױסגאבע ספעציעאער
 קאמ־ א אין האבען און *נערעכטיגלױיט׳/

 האלס, די אין טאוײטירט כיאסע •אהטער
 סטרײיריןווארטיר זױער זיין װעאעז וואס

אנהאאטען. װעט יזאטפו* דער אאנג וױ
רןאאוקמא־ די פון מאױט דער אט און

 אריין, האאס די אין יטעפער די םון בער,
 זעהר א פארגעיטטעאט זיך מיט חאט

 יטכאאץ און בראװ ביאד. עהראיך שעוזז,
 הא:ט, אין האנס טאר׳טירט, זײ חאבען

 איד ׳אלס און ױנג יטואםער, אין ^וואטער
 מיט — םרױען און ביענער קדיסט, ־אוך
 א ענטודאזם. און באגײסטערונג #מוט

 מיט האט קראםט מעכטיגע מערחוױרדיג
 האט און מ^ריטרוט דער םארגעיטטעאט זיך

 ניט באװאונדערונג סך א ארױסגערופען
 פיינד. פון אױך נאר ^פרײנה םון נאר
 דרך־ארץ גרױס כײט םיעא^רעספעיוט, מיט

 גרויסע די באװאונדערט אאע האבען
 אײזערנע די אײניגקײט, םון מאכט

 די פאר זיך םיט ׳טטעאס עס װאס קראפט
 דיסציפאינירטע, און ארגאנידרטע נוט

 טעכ־ און ױניאז. קאאויומאכער מעכטיכע
 ארריס־ זיך האיען הוראה־גע^רײען טיגע

!העאזער טױזענדער פון געריסעז
 אזײגער 10 נאך כיינוס פינף ארום .

 קאאוה־דיסנד דעם אין גאסען די זיעען
ן ריקט  סטר׳יי,ער. כייט ;עװען פוא ׳ט̂ו
 נעװא־ באיטאטען זײנען ארום גאסעז אאע
 מעגיטעך א םרױען. און מענער מיט חןן

 די אין ציהען גענוםעז זיך האם שטראם
 נעװען פריהער פון שוין איז װאס האאס,

 פיעאע האא־קאםיטע. םון'דער צוגענרײט ״
 פון פאי׳ז די געטראנען האבען מעפער

 פארבײ־ און מניאן פראצענט הונדערט
 דדטאינט־ פון אםיס דעם םאחטירענדיג

 דער איז סטריט, טער23 דער אין נאארד,
 מיט געײארעז פארהיאכט באאק גאנצער

סטרײקער. די פון הורא־גע^רײען די
* ♦ *

 אנגעהױבען זיך האבען עס וױ גאײך
 און ױניאן דעד צוױשעז קאנפערענצען רי

 מען האט אסס׳ן, מאנופעקט״טורערס דער
 מען װעט סטרײק א אהן אז זעהן, געקעמ*

 יוניאן די און אויסדרעהען ניט ויך
 באאד איז צײט הײז פאראארעז |י(אס;^ס

 ססריײן־מאשי״ די םארברײטען ^גענ|ט?ן •
 איז ױניאן קיאוממאכער דעי אין גערי.

 שוין איז מען יניט גײעס קײז דאס 1מוי
 ניט ס׳האט און דעם, צו געװאוינט דארכ■
 סטרײידמא־ גאנצע די און גענומען םיזוא
פארטמ. און םיקס געווען א«ז ש'\

מעכאא״ םערמװירדיגער א איז עם און
 דדשע־ וואונדערבאחג גרויסע, די אמ ניום,

vi, סטרײק־קאמיכןנ. נעראא

 ‘אר סאב-קאמיטעס באזונדערע די
 װי הארםאניש און פינקםאיך אזוי בײטען

 פעכא־ דעם פון שרײםאאך און רעדאאך די
 איז עם דאס זײנער, גוטען א אין ניזם
 הונ־ עטאיכע באװאוגדערען. צום נאר

 אקטױוסטע סאםע די מיטגאיעדער, דערט
 צום באאאנגען װאס אאקאאס אאע םון

 די צוזאמען יטטעאען באארד, דדטאינט
 און קאמיטע סגרײק דז^טענעראא גרויסע

 די זײנען ױניאן דער םון בעאמטע רי
 סאב־ באזונדערע אאע די פון כדטעראײט
 קאמיטע גרויסע די װעאכע אין קאמיטעס,
 ׳טאעזינגער פרעזידענט זיך. פארטײאט

 אאגעמײנער דער פון טערמאןיט דער איז
 פײנבערנ, ישראא ברודער און קאמיטע

 איז באארד, דזיטאינט פון ט״טערמאן דער
װייס־טיטערמאן. דער

 דזיטע־ דער פון מיטינג עריטטער דער
 אפנזוהאאטען איז סטריײדקאמיטע נעראא

 טען12 דעם אװענט, מאנגאג געװארען
 געקענט דארט יטוין האט מען און םאי,
 װע־ געװאונען מוז םטריײן רער אז זערין,

 ̂טאע־ ברורער צײט. קורצער א אין רען
 אהן מיטיננ דעם געעפענט האט זיננער

 צערעמאניעס, אהן רעדעס, באזונדערע
 האבען דא אז באװאוסטזײן, דעם מיט
 ב.ע־ דעם פון פיהרער די פארזאמעאט זיך

 יטפע־ עריטט קאספף. פאױטטעהענדען
 נע־ ער האט באריכטען, אאע נאך טער,

 און סטרײק פון ציעאען די װעגען רעדט
 קאאוק־ גרויסער דער פון יטכרעבונגען די

מאסע. סאכער
אאנגצר, א. האט פאראאמענכדםעסיג

 סטרײק־קאמיטע, דער םון סעקרעטער דער
 אנויע^נדע ץאאע ראא^אא א געסאכט

 נ^טער־ די אויפגעטראטען זײנען דאן ארן
 דער־ צו קאמיטע נאך קאמיטע םון אײט

 אום געטאן יטױן האבען זײ װאס צעהאען
גאײו ערםאאנרײך, זײן זאא סטרײח דער

 װעם ער װאס מעומ עדטטער דער פון
אויסברעכען.

 מענעדדשמר דער זיעגכיאן, ברודער
 םון טשערםאן דער און ױניאן דער פון

 אז ערהאעהרט, האמיטע, סעגעאמענמ דער
 נמנױ זײנען העדקײאדערם סעטעאמענם

 האטעא, קאנטיגענטאא אין געװארען מען
 גע־ ניט וועאעז םעטעאכיענםס קײנע אבער
 װאך עחטטער רער נאך ביז װערען מאכט

 זיך מיט האט זיענמאן בר. סטרייק. פון
 װאס סענשען, פראקטישע פון סטעױ א

 מ'ט סעטעאמענטס. מאכען צו װי וױיסען
 ברודער אויך איז קאמיכע דער אין איהם
 פון מענעדזשער דער םינקעא׳טטײן, מאקם

״טעפער. אסאסיאײיטא; די
 באריכטעט האט האאפערין ברודער

קאסיטע. האא דער פון
 פון באריכטעט האט מעטץ ברודער

קאםיטע. ארגאניזיײטאן דער
 באריכטעם האט בראסאאװ ברורער

פיקעט־לואמימע. דער פון
 באריכטעט האט פײנבערנ ברודער

רעדנער־קאסיכע. דער פון
 פון באריכטעט האט אאנגער ברודער

קאמיטע. טאון״ אוו ״אוט דער
 באריכטעט האט קאפאאוױטיט ברודער

פינאנץ־קאםיטע. רער ^דן
 פון באריכטעט האט װאנדער ברודער

רעאיעױ־קאמיםע. דער
 באריכטעמ האט אעפקאװיטיט ברודער

קאורט־קאמיטע. און אאא דער פון
 פון באריכטעט האט פריזאמט ברודער

א^פארמײשאךבױרא. דער
עי ױי  פיז באדײטעט חאט יזאטאעד ב

דױויז׳טאן. דזיטוירזי דעם
 פון באריכטעט האט באביכיט ברודער
 ברװך פון ניסנעװיץ ברודער בראנזװיא;

האראעם. פון רובינבוים ברודער און אין,

 באריכ״ האבען ״נדשיעםס״ דיעזע אאע
 נענוי״ איז סינקטאיכמײט אוא םיט טעט

 ארױסנערופען האט עס דאס אמקײט,
 אנװעזעג״ אאע פון באװאונדערוגג גרויס

 אפ״ הארציג איז *נדטיעף״ יעדער און דע
געײארען. אאדירט

 ענטוזיאזם םיעא מיט רעדע קורצע א
 יאנאװסקי, .ש גענאסע געהאאטען האט

 ער ״גערעכטעחײט״. דער פון רעדאהמאר
 •9א גענוג געיןענט ניכ פשוט זיך האט

 גע״ ער״האט װאס דעם, פון װאונדעיען
 מערלווױר״ יענעם אויף געהערט און זעהן

מיטינג. דיגען
 געװארען אויםגענומען איז רעדע זײן

באגײםטערונג. גרויס מיט

ר ע ד ע י ל ג ט י ן מ ל םו א ק א  ,66 ל

ם א ז ק ר ע מ פ ױ !א
 בייטאנ, אוהר 1 פונקט זונטאג, דעם

 באנאז דער פון מיטגאיעדער די װעאען
 אאקאא ייניאן, ארבײכער עמבראידערי

 מעטראפאאיטען אין נארזאםאען זיך ,66
 טע5 איז סטריט טע84 ארט, אװ מוזעארם
 װעט קאר מר. ״אײ׳/ רום אין עװענױ,

 קונסט איבעד פארטראג א האאטען דארט
 מא־ מיטנאיעדער די װעאען נאכדעם און
- ■׳ : ןויס מונסס״גאאע• די איבער שפאציער א כען

װעל• אאלואא, דעם פון מיטגאיעדער די
 דערבײ און פארברענגען גוט וױאען כע

קוסען. צו געבעטען זײנען אערנען, עםעס

?י געװאיגען. אדן ייחם חאבען װזנלכע בגדינ^ אדםע די אדא■ זיך ■ון װארן® ער זיך. בינײם מאכער תליוק דער
t *ו נעםאכא איחם חאם װאס ארבי״פ, *יביןרסענעליכע פין ^פיק־ארבײט, *ין גװאנג-זיק דעם שראכען םעחר :ים װיל ! t : < phfBWfiT&T 
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 תאג״ n יןי
 ײ אז נר,

 גרוי״ זעהר
פארזױ״ יר

ע י נ ב ײ י צ ר א פ ־ ט ל א ה נ י א

,גערעכמיגקײם׳ 19 גומער

ו ל. «ון םיםינגען %װיי t — געזעץ §ון׳ם יןר
אורזפכזו זײגע *ון יזיס

□ נ. — יי»ארי?וגעך f קליװלינד איז ואבייר

j ̂שז ןגעדיכו ת אדבי
/פעליו לום װאו ן1א ש

גײן • יגען

 גע- איצ^ איז,ביז שטום און סויב
 שוידער־ די צו װעאם גרויסע די באיבען

 צו *ױאען. אין אידישע־פאגרזוםען איכע
 דא־ און זיי, מיט נעשעהטט זיך האט זי

 האט און פײג אזוי געװען זי איז רום
 ויוירקאיד א^הר האט עס צו גע״שוױגען;

 זיף גיסט באוט אידישע װאם געארט, ניט
 א םון — וחןמעה םון און װאסער, װי

 אונ־ און םרײח^ט װעםעס םאר פאאין,
 זיד האט װעאט גאנצע די אפהענגיגקײט
 די אויך ",1 צװי׳פעז און אײנגעשטעאט,

 דער *םנר זאגען? עס קען ווער אידען,
 זיך האט װעאט גרױסע די אז איז, פאקט

 גרויסע די געמאכט. װיסענדינ ניט
 גע־ װי אזוי האט פרעסע אטעריקאנער

 םאחנגװיגען און קאנספיראציע א כיאכט
 נ*ר רציחות. באוט־פאראגײוערענדע די

 א אין םאררוחט עתעץ יוען, ניט װען
 אז^פמוך זמדײגער ןנעױע א*ז װעקזןאד,

̂ו ה#ט עט, דארט אדער ד חת׳  געקוײ מ׳
 דאם און איחנה עטאיכע געפייניגט אעט,
̂וט  נעאאזט ^ורות די צווישען מעז ה

 אז זײז, מען עס אז אעזער, די פיהאען
 גע־ די געשעגדעטע, די נע׳הת׳עטע, די

 רחםנא באא^זעװיקעס, זײנען ביאטערטע
 מצוה א דןוף איז באא׳ןועוױקעם און אצאן,

פײניגען. צו
 פאר־ באשטימט כאומחןזט האט כיען ־

 דר אונטערזוכען צו קאמיסיעס עיעיענע
 פינסק אין פאסיתנגעז דדערטרעכטיגע

 סיט און ^טעדט, אנדערע םיעאע אין »ו>
̂וט דעם  די און בארוהיגט, זיף מען ה

 אנ־ וױיטער זײנען אידען אױןי ׳מחיטות
 אבער םיטװאד אעצטעז פון נעגאנגען.

 געוזן. קענען מעהר ניט שוין עס װעט
 גאײכגיאטיגע די שטומע, און טויבע די

 געצװאונ־ איז װעאט פארברעכערי׳טע און
 צו צרצוחערען ענדאיך זיף געװארעז נען

 גע־ םאר געשרײ אידישען גחיסען דעם
רעכטיגקײט.

 זיך האט װאס געיפרײ, גרויסען דעם
 נױ איבער דורכנעטראגען; ישטורם א װי

̂זרק,  .גאנ־ דער איבער דאנען םין און י
 אײן ניט אױםגעחױבעז ה*ט װעלט, צער

 בוכשטעב־ נ«ר פארטײ, אײן ניט קיאס,
דקער נױ גאנצער דער איף ױדענטום. ̂י

,1919 מאי, טער21 דער מיטװאןי,
 נרעס־ דער אאס װערען פארשריבען װעט
 נע• דער אין ט*ג װיכטיגסטער דער טער,

 עס ױדענטום. אמעריקאנער פון שיכטע
 האט עס פאאין, גאנץ א נעטרויערט ה#ט

 דער געגען פראטעסט זײן אױפגעהױבען
 מענ׳טען האאב א און מיאיאן א װעאט

 העכ־ סאמע די ביז נידריגסטע די פון
 געביא־ די בי̂ז אונװיסענדע די פון םטע,

 כיז ^נסערוואטױוסטע די םון דעטסטע,
 איז עס אויב אולטרא־ראדישאאסטע. די

 דאס װען צײט, א מ*א א געװעז װירקאיך
 אאס חנרםיהאט זיך האט םאאק אידישצ

 גע־ עס איז אײנחײט, אן אאס אזעאכעס,
 םיטװאד• אעצטען ײעז

 זײער געװארםען חא^עז ארבײטער די
 הא־ קינדער די שעפער; די איז ארכײט

 סםאר־קײ די ססוחא, די םאראאזען כען
 לןראםעז, דיערע געיטאאסען חצבען יערס

̂וזען ה*בען פעדאער די  זײערע םארא
 ןונ^איסענדינ יאאע אאע, און ױטקארדס,

 דעםאנסטראציע, גרױ״סער דער אן זיר
 געװא־ צונויפגעממ^צצען וױ אזױ זײגען

 װע־ אויןי טאסזנ, גרויסער אײן אין חנן
 צו געװעז איז ■נים אאגעסײנעם טעס

 געװאאד־ דעם פראטעסט, דעם לעזעז
טאויט^רער־ אײביגע^ חןם םון פראטעסט

 ײערט באוט וועמעס ״דעם פון
̂יסעז  יאחרען, םויזעגדע ז״ס מױן פארנ

 װאס ניט, %לז w װײס וועאט די און
 בא״ זי םאוערעבען מױדעיאימןן א מאר

* s v r . ״ *•נעהט.
 די *ט תחן כאחורפס יד,ס םעו
תוגדער־ די אתיספי״™״ נרויסע

 טוי־ רי זעהן באדרםט האט סען יארק.
 סאא־ זײערע אין באיעם אידי׳טע זענדער

 אין מאר״טירענדינ ױניפארםס דאטסקע
 אויםגעהערט ניט הןוט װאס רעגען, א

 היסעא דער װי אזױ ם*ג, גאנצען פאר׳ן
 אידײ דעם איבער געװײנט װ^אט אאײן
 כאנריע־י א האבעז צי אום חורבן. טעז

 בא־ איהר דעמאנסטראציע, זער אינײ.ר
 ײאס א^ינדרוק, טיפען דעם און צײטומ

נעםאכט. ה*ט זי
 אידישע די געװירקט. האט עס און

 םאר־ צו געװען זוכה שוין האבעז צרות
 ציײ די ״אין םראנט־פײדזש דעם נעהטען
 אזױ איצט ביז האבען ײעאכע טינגען,

היםעא־ די פארשװיגען פארברעכעריש
אזננערעכטיגהייטען. ־!רײעדע
תנמאנסטרא״ דער איז גרױסע דאס

 אריױסגעש־פרו^ז א^ז ױ װ*ס איז, זיע
 געװען ניט זײנען עס אליץ. זיד ׳םון
 פערזענאיבקײ־ פראמינענטע גרויסע קײן
 די אט ארויסגערוםען ה^וכען װאס טען,

 האט אנגעהויבען באװעגוננ. געװאאדיגע
אונבאקאנ־ םאריועאטניסמעסע דער עס

 םון פאראײן דער פאראײן, פרץ א. י. טער
 זײן און צײטוננס־שרײבער. אידישע די

 וױר־ די געהאט האט אױפרוף ערשטער
 פואװער. פאס א אין םונק א םון קונג
 אז דערפיהאט, אאע האבען מאא א מיט

 טא־ םאגראמען אידישע שױדעריאמן די
 באוט די אז ;װערען פארשװיגעז ניט רען
 װאס םארטירער, צאהא גרױסער דער םון

 מערדערישע~פוײ די םון געפאאעז זיינעז
 אז און הימעא, צום שריים הענד, אישע

 אאס סײ און אידען אאס סײ אידעז, די
 שעהםען, געמוזט זיף װאאטען מענשען,

 דעם אהן םארבײ עס אאזען זײ װען
 דע^אנ־ די און פראטעסט. נרעםטען

 האט מיטװאף אעצטען פון סטראציע
 איניציא־ ידי גוט װי באװיזען,- גאענצזגנד

 םאאקס־ אידישען גרױםען דעם םון טארס
סאטצ די פצזטראגע אנעז5 טפראטעט

 מיאיאנען די \\t נעםיחאען אינעראימו
 איז װאס אײנער, יעדעד מענשען.

 אנגע־ זיף און גאס אין אלױסגעקומען
 געםאאגט ח*ט רײהען, h אן שאאסען

 געװען איז װאס׳ ךראנג, אײגענעם; זיין
באםעה־ אאע וױ צװיעענדער, שטאריןער,

נאך םטלײק מאכער קלאוק

 ־ױ פין צורופען אאע װי אען,
אױטאריטעטען.

y(\ די געװען אויף איז אזוי און m ; 
 ‘כמנדי* אין טאסען-קאנײענשאן דערבארע

ײק^ װען גארדען. סקװער סאן ש  v דז
 גאג״ די שאנדע צו צוגערופען האט שי]*
 &נ~ שענדאיכער איהר םאר פרעסע צע

מי עד האט שװײגען, םון ספייאציע  »י
 איחמ אאזנ אאע, םון צארן דעם געדריקט

 םענשען. רעכט״דענקענדע אאע אאע, און
^ ןיין אין הןוט ױהז ווען דאסזעאבע,  מ

מ n אז ערהאעהרט, רעדע סער אנ  ג
 געותוחמ־ אױסגעפאכטמז איז מאחםה

 ם^רהוסימ סענען עס װען אוםזיסט,
 וחואם די און פאגראםען, אזעאכע
. זײ צו שטום און טױב באײבען
ײננז, אונז וױ און, וועאם׳ די וועט ש

 m טויג 1ײבצ5ב מצחר ניט
ם עס דואדען. גי© עס זי וועט מעחר ב  ת

 אונאפדמננגינטיים גאנצע די אז אונו, ?יך
 P* שםעהם פויאען פון םרײהײט און

ח מצרדער צוױשעטע פויאישע די אויב ח \ 
 *tTM אין באהערשען דף קענען נים אען

מארד־אוסט.

IS׳■' a. -־ J ■j

 איז שוין אז ערװארט, האבען מיר
 מיר װעאען ״גערעכםיגסײט״ נוםער דעם

 זיענ גרויסען דעם איבער מעאדען קענען
קאאוסםאכער. די פון

 די האבען אױס, זעהט עס וױ אבער,
 סעטעאמענט די ױגיאן, דער םון םיהרער

 דער אן שאעזיפגער ב. מיט ?אמיטע,
 ארכייס שטיקעא שװערע גאנץ א שפיצע,

 בא״ די מיט ק^ונםערענצען זײערע אויף
 אאעס און עס, שײנט אט־אט סעס.
 דע־ מיטען .איז איז אאד״ א אויף געהט

 מוז מען און אפהאאק, אן וןומט רינעך
נײ. דאס ־אױןי אאעט וױדער אנםאנגען.'

 איז אומשטענדעז אזעאכע אונטער
 דער .װען ז*געז, צו שװער װירהאץי
 גע־ אאס װערען ערקאעהרט װעט סטרײרן
ענדיגט.
 דך װעט ער אז זיכעו/ איז זאף אײן
 הויפט״ די אײדער ענדיגען, ניט םריהער

 ניט װעאען ױניאן דער םון ם*דערונגען
װערען. נאכגעגעבען פ^אשטענדיג

דרײ: זיינען פאדערונגען די
 װאןײארכײט פון איינםיהרונג די .1

אינדוסטריע. גאנצער דער אין
 זײן ניט זאא ארבײטס־װאןי׳ די .2
שטונדען. 44 װי מעחר
 וױידזשעס םון סקײא מינימום א .3
 בא״ זײנען װאס ארבײטער, אאע םאר

קאאוק־אינדוםטריע. דער אין שעםטינט
 טוי־ די זײנען םאדערונגען די םאר
 קאם*«י, ארױס-אין סאאוהםאכער זענדער

אין זיך צוריקקעהרען ניט װעאען זײ און

 ם*אשטענדיגע אאס ען1סײ שעפער די
i 11 זיענער.
 און עס, װײסען קאאוקטאכער די און

 געדואד נױטיגע די דער£אר האבען זײ
װארטען. צו

 דאס ניס װירקאיף איז געדואד *בער
 איצטיגער דער אין װ^ורס •אסענדע

 געדואד, פון ר״ויען ניט קען םען צײם.
 װאך/ א באויז עױפם איז םטרײק דער װען

 גאר עס איז סטרײקער םיעאע מיט אאט.
 אנ־ אין װען געשיכטע. פארקעהרטע א

 קאאנ־ נעטראגען זיד האבעז װאף םאנג
 דער און אט־*ט, אז אוםט, דער אין גען

 האבען געסעטעאט, זײן װעט םטרייק
 אונצופרײ שטארח זיף געפיהאט כיאנכע

 נאף סאםיוי, אין ארויס ערשט דען:
 און אויסצותהען, זיד אנגעהויבען ניט
ארבײט. דער צו וױדער נעח נא,

 די װאו ה*א, אין ?וסט מען אז און
 םאר־ מען הען זיך, םארזאמאען סטרײקער

 וױרקאיף איז עס געפיהא. דעם שטעהן
 װאקײשען. אמת׳ער אן מײסטע די פאר
 אע־ דאס אז אדום, ערשט זיןי זעהט מען
 וױ מעחר, עטװאס ויןי אין ענטהאאט בען

 דיס־ מען אײענט, מען סאאוסס. מאכעז
 און ?קערטעא א באיען מאנבע סוםירט,

 סע־ װעאבער פרעזידענט, דער סוסט אט
 האאט און איבעראא, זײן צו עס נעדזשט

 רעדע. באגײסטערענדע גוםע, א ױי סאר
 אונגע־ םון רעדע די זײן דא קען וױ טו

? דואד
אנבא־ אין נאף־ נעחמט מעז אז און

s םאנסרמל איו סלאוסםאכער פװ סטױיס
 אי«ט הומט יוענעדע, מאנטרעאל, אין

 חלאוק־ נרעשםער דער ביי סטרייס א פאר
 און םאמער ם. .שםאט, יענער פון םירמא
 יענער םין דאכער קאאוס אאע האמא,
םטרײס. איז זיינעז פירםא

 יענע װעט ערװארטען, קאז מען וױ
 איז אגענטעז איו׳גפ שיקען אודאי םירםע

 אז מענליר םסעבם.׳ זוכען צו יאריז, ניו
 זוכען ײעט םירכיא חןר םון אגענםען די
 םאנ־ נאך • סאאיקמאכער פאינארען *ו

 ויעאען זיי סטרייס־ברעכער; א^ס טרעאל
 דערצעחלען ניט :אר ארבײטער די אפ׳טר
 ,IV נעחט דארם װאס םטרייס דעם ווענען

 ארניי־ די צוזאנען זיך אזוי װ«אעז און
נאיסען. ג*צח$נע טער

 הצןוויד אלע דאריבער ווארנען «דר
r גיו פון r אנדעחנ אלע אין

 פון פאתא^ןי זיף אאזעז צו ?זטעדנ^־ניט
 ■.cvb און םאטער ם. פין אנענםען די

 נחיסע האנען חום דורך ק^נען זיי ײארום
 פאז־מטען חענעדע פון נעזעצע די «רות,

 אזעל־ אונטער *רבײטער ארײנציפיחרען
 אינטערנע׳פיא־ אונזער אומ׳טטעניען. כע

 onvoo תיין אז ײאףי דעד איז,אויוי נאל
 און רען8װ ארײננעםיחרם ניט אה*ן זאל

 ויאם יזןטאנדען כאיען װעט tvs אוינ
 ער וועט; ארגייטען, אחין פןוהרען װעט

 ארעםט אונכתר iriim חג«ן«־םירם זיכער
 1אי אומײאאגזןן־ען דארםען יין■ וועם און

 דאריבער זאאען דז׳וייאם. פאר׳פיחננע
 אויפפאי אוטעדוט פון םאכער סאאופ די

 אלם פארפיהרען אאזעז «ו נ*ט 1%זי ס*ן
פזד מאגטרעאל, 1נא ברעמר ־׳ פטרײק

Jr tn

 ■יסעםען, דאס »ז פאקט, דעם טדאכט
 געוופחנ<ױ סטרײקער פאר׳ן איז װאם

 אונאננענעהפםנמ די און ׳טװערםםע די
 זעתד אױי># פאא דעם אץ איז ארביים,
#; נאר פיקעט טע; — ל״כטע  צעיע־ א
ױל טאניע,  וייגעיו חאאוה־׳פעפער די ו

any? און n ,אימי אז געפאתרI r  *ant 
ו י t אין אריינכאפען ו v r כאפען און it 

 טען אז וױיטע, אזא איז ארבייט ׳ןזםאך•
 tv — פאר^םעאזןן, קוים עם זיך קען
 ווערם אנכאטראכט, אין דאם :עהפט טען
 די ווארום םאחשטענד^יכער, פיעל נ»ף

 איג־ אזא מיט נ^־ניט ברענען םטר״קער
 וואט זיןי םםרייק דער אז געדואד,

ענדינען. ניכער
 ײ«» אז װייםען, זיי מעהר, נאך
 ,IV חאאנמן קאנפערענצען די אעננער

 די זיין םוז ׳שטארסער גרונטןוװנער, םvד
 אױןי פיהרער זײערע םון ארבייט

 זיכער, איז עם און םערענצען,
 פײן זייז ניט װעם ענטױ׳פוננ

 זיןי סוז סםרייק דער װאם סע,
טענ. איינינע נאך הען

יתיאן זמיוסעוס נארםענס לײדיעס אינסעתמשאנאל דער פמ אתאן אפיציהלער
PRICE 3 CENTS

ולא חחמתי בצדקתי
^ אראח ײ / (י •). נ

if געיזןכמיגקײפ סיין 
 זיך ייר חאלם

i ייחד ײעל 1אי f  bo* 
לאזעז•



בלייבעז װיל גאםפערם םעמיועל מר•
®רעזידענמ♦

 םארשפרײט זיןי האט װאשינגטאן םון
 !*מפערס, םעםױעא מר. אז קאאנג, א

 םע־ אםערמןען דער םון פרעזידענם דער
 זיד בדעה האט אײבאר, אװ דעריישאן

 ער װײצ אםט, זײן םון צוריהצוציהען
 ער וױיא און אאט, צו שױן זיך םיהאט

 אר־ שווערער דער םון מיעד זעהר איז
 ער װעאכע יאהר, אעצטען דעם םון כײמ
 גע־ מאחסה דער פאר ארײננעאעגט האט
 צוגע־ איז נאןי דערצו דײטשאאגד. גען

 זײן םון טויט דער דאס געװארען, געבען
 םון געזונד שװאכער דער און טאכטער

 זיין םארשטארקט נאד האבען םרוי זײן
ײןאמם. םון צוריקצוציהעז זיך כאשאום  ז

 גע־ ערקאעהרט איז צײט זעאבער דער צו
 פון קאנװענשאן הוםענדע די אז װארען,

 איהם באשטיםען װעט א. אװ ם. א. דער
 טויזענד 5 םון געהאאט זײן צאוזאען צו

 פאר־ גרויסע זײנע םאר יאהר, א דאאאר
 ארבײטער*באװעגונג דער םאר דיענסטען

״פרעזידענט־עמעריטוס״. אאם
 צארן גרויס מיט האט גאביפערם מר.

 גאנ־ די אפגעאיײןענט פרעסע דער דורף
 ערקאעהרט עס האט ער געשיכטע. צע

איגען. פשוט׳ען א אאס
:סטײםמענט זײן טײאוױיז איז אט
 א., אװ פ. א. דער םון שונאים ״די
 אםשװא־ געװאאט איהר װאאטען ײעאכע

 יעדעס האבען םארניכטען, אדער כען
 פרײ אדער עםענטאיף עררןאעהרט יאהר
 דורכצואװאר־ מיף עגטשאום זײער װאט
 לןאנװענשאן. קופיענדער יעדער בײ םען
 צו שנאה זײער באהאאטען האבען זײ

 זײערע ציאעװעגדיג א., אװ פ. א. רער
םיר. געגען פײאען

 בין מאחמודשװאף, ניט בין ״איף
 ניט בין איך ארבייטס־מיעד. ניט אויד
יוײן קען מיר פאר און ״שױטער״, קײן

m& איז שעפער, אאזען»זײעדין & wR* W 
אנ^נז5פאד ‘זײ װאס אז באװאוסטזײז,

E־ קומט הבתים בעאי זײערע פון p n
^ן אויף שטעה א*ך װי אזיי און מ ני ו  י
געדאנקע|<| כױינע אין פארטיפט סקװער

 י)&1₪אויסחםעג שטיסע א איך הער
 םימןערס׳ סיצאוק די זאא אעבען *צאנג

 אינטצרי די זאא אעבען ״אאנג ױניאזי״
 נעוחנן װאאט װעדאס אזוי נעשיאגאא!^

 mm פון װאונש דעם פון וױדערקאאנג דער
*הארצען. םײן m m

 די פון רײהען די ײערען 'רערװייצ
 אין און שיטערער, אצץ םארשירענדע

 אזן נ»ם, דער םון ברייט די איבער שפאן
 אוז רײחמ צעצםע די א; אן םיןל עצים

מד אין < אריץ זיי מיט םארשיר ס ענ  וו
ה¥צ•

P ער־ אוים׳ן צימער נרויםען רעם 1אי I 
 םמ» איד עצםעחגר אז זיצט פצאר ישטען

 ארזם בערדעצ, שפיצינע זיצבער־נרויע »
 םופזיגין ארום ארוטנעזעצט זיצען איהם

 v זייכע זײ דערצעהלט ער או; םטרײקערם
 אםןוצינע די םון ערא־נערוננעז שעהנע

אנםיחױען. שצענעז זײ וועצכע סםרייקם,
 , אויוי׳ן ארויוי מיר איז וױדער און
 היסטארימע נרויםע דרײ די נעדאנק

 די אין מייסערס הצאוה די פון מאר׳שען
 געכראכצמ האב איך און ׳יאהר 10 צעצטע
̂  pntfp יארקער נױ ײאס׳די מאא יעדעם

 סטריײן דזשענעראצ א ערקאערעז םייקערס
 • מאר׳פיחמ און פאצ) דריי לעצטע (די

מז, יארקער נױ די איבער ״פרידציך״ א  P. נ
מן נ״עם א אריין זיי ׳שרייבען םי  ײינ

 ׳ אתא־ ר1ח פון היסטארי דער אין בלאט
ir׳t י . ארבייםער־באוװנוננ. ניזירטער

 ׳*םערסצען■ אין שגזעדט אגדערע םיעקזנ
\4 אנצױפאיםען םארםינ ױן־ סענעדע אין

םטרײס. רעם
 אײנצעא״ אאע קאאר ניט וױיםען םיר
 אזא צו געקוםען איז עס אזױ וױ הײטען,
 האט רעא^רם, דעם אוים ״נ^ר סטרײס.

 אין סטרײה א םון אנכעפאנגען דך ער
 מעטאא״ די פון און ביאדיננ־מרײדס די

 געווען זײנען ב^סעס די ארבײטער.
 געװאאט נים האבען און אײגגעשפארט

 סטרײ״ די םון םאדערונגען די נאכגעבעז
 ״םרײדס וױניפענער דער ה*ט קער;.

 ארויס- באשאאסען אייבארײןאונסיא״ און
 אאע םון סיםפאטיע־םםרײק א צורופען

 מײס״ ז־י *אדן וױניפעג אין ארבײםער
 אינ״ םארשיעדענע די םון ארבײטער טע

רוף. דעם געםאאגט האבעז דוםטריען
 סמרײה דעם אין אינטערעסאנטע דאם

 אר^םגעו^פעז איז סטריי? דער דאם איז,
 •ני״י״ ײ םיו װיאעז דעם געגען געװארען

 דעפ \n ױני®!. דער פרן םיהרעך ציעאע
 א<ע ײ^עשראסע? זיך האבען סטרײק

 -M.rwodW די *ױ שטאדט־ארבײטער,
 ?אליס ד * זא*ר און פײעראײט טער,

םטרײ^.# זײ מיט אויך איז
 סארעספאנ־ א שרײבט עס װאס אט

״טײםז״: יארקער נױ דער צו יענט
 פואען אין איז סטרײס״האמיטע ״די

 אין טעטיגקײט יעדער פון קאגטראא
 איכט װאםער, מיאף, שפײז, שטאדט;

 אויטא־ דער מיט עראויבט נאר װערען
 רעסטא־ די קאםיטע. דער פון ריטעט
 סײנס האבען אפען, זײנען װעאכע דאנען,

 פון ״עראויבט אױםשריפט: דער מיט
סטרײק־האטיטע״. דער

 שטאדט־ אנדערע די און גרעי מעיאד
 די ניט אבסאאוט ייהאבען אויטאריטים

 באײבט פאאים די מאכם. מיגדעסטע
ער־ דער מיט פאסטען איהר אויף נאר

םטרײקען מ«כער קלאוק די װען
קאהען ם. םאניא פון True translation fllsd with flM 
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 האבען םויזענדע צענדלינע די אין
 םאר־ ױניאז, זײער פון רוף דעם אױף זײ

 ײרד מאחפירט און ׳שעפער זײערע צאזעל
 סטריט׳ םער23 דער צו עוועניו פלנפטע

 דעם םון אשים חנם פאריײנענאננען
 צו פארנוםען זיך און באארד רז־עאינם
 נעצוי־ זיר האבען אזוי עווענױ. פיערטע

 מענשעז שורות אונענדציכע לאננע, ןנע
יארק. נױ גרױם פון םײצ יעדען אין

 יגננע םרױען, און םענער אלע, ײז
 הא- איםאאיענער, און אידען אלטע, און

 אעבע־ דעם םארנעשםעאט זיך מים עןב
 טאאידאריטעט דער םון סימבאא דינסטען

 סאאסעך פון קאאם, ארבײטער דעם פון
 אן םיהרען ארבײטער די װעאכען ר,ארף
 זײ וועאמנן דורד און יצאנג דורות פאר

 ״זיכער וועיצט די מאכען צו באצװעקזןן
דעםאקראטי׳׳ס װירקיציכע פאר

 אפגע״ זיך האבען פארבײגעהער
 הער^יכע דיזע באםראכטען צו עטעלט

 הא־ און פאנאראםע מענשליכע צענעדיגע
 געםרעגם נײגעריגמייט גרוים מיט נען

 מײנט דאס װאס צװײטען דעם איינער
 איז ״סױױ^יענס״ םון מארטש דער $ט

 עס זײנען ״װער און מיטװאך״; ״טיטען
 דער און מארשירענדע?״ ״פרידיציכע״ די

די זײנען ״דאס געװען: איז ענטפער
 ״דזשענע־ א אין ארויס פיײקערס היאות

J סטרײק״. האיל

 זײער מיט געבויט האבען זײ ווע^כע
 הא־ בע^ײבתים די שװײס! און כלוט
 זײערע םון םארלאנגען צו געוואגט בען

 דאס פון עגםזאגען צו זץי ארבײטער
 ױניאן, א אין ארנאציזירט זײן צו רעכם

 1א אנגעשיצאסען זײן צו איהר דורך און
 ארבײטער״באװעגונג, ארנאניזירטער דער

 ערװארבען האבען זײ ווע^כער דורד
 געגע־ זיי האט װעאכע און מענשעדרעכם,

געזעאשאםט. דער אין שטעאונג א בען
 מיט םארשירענדיג זײ זעה אץי

 אן םיט און #טריט זיכערע און פעסטע
 קממפען צו ענטשאאםענהײט אײזערנער

 דער ביז באוט, טראפען אעצטען ביז׳ן
 געװען איז דאס זייערער. זײן וחגם זיעג
 אין םיײןערס קלאוק די םון ענטפער דער

 קאאוק די פון חוצפה די אויוי 1916 יאד»ר
פאבריקאנטען.

 די געװען אבער איז םארשידעז װי
 ?אאוק מארשירענדע די צװישען שםיםוננ
 מיט־ מארש, אעצטען זײער אין מייהערס

 ניט איז עם ,1919 מאי טען1 דעם װאף
 האכ^ און ביטערסײט די מערלוען צו געװען

 מײקערס קאאוק די םון םארש דיזען אין
 אונ״ די זיכערהײט, די געפיהאם זיך האט

זיעג. באאדיגען א פון פארםײדאיכי־ױיט
פאר־ זײ האבען ערנסט און שטאאץ

 רויסע א ארױס קוקם זײט, רעכטער דער
 זײנע קײקעאאך. וױיסע מיט םאםשײאסע

 נידדע אזוי ער טהאגם בריאען גרויסע
 אויגען זײנע מיט קוקט ער א? נאז, אדיפ׳ז

 רופט שאפ אין נאעזאאןי. די אריבער
 יעחןן װײא רב, חןר משה ר׳ איהם סען

 דעם ער רופט #צײט מנחה צו סארנאכט,
 שטי־ םרויען ױנגע צװײ מנין. א צו עואם
 איהם, מיט צערמאיף און גוטמוטינ פען
 מעשמת זײנע פון הארציג אאכען און

 םײהערס סאאוק אמאאינע די איבער
 זיף האמנן אפרײטארס די װען םטרײקס,

 כיאשינען, זײערע סיט ש^עינעז געמוזט
 םאשינען די זײ באם דער םאעגם נים אז

 האט סשה רב ווען ארן ארונםערװארפען.
 זײן פון םינגער צװײ צוזאםענגעבויגען

 אנ־ האם .ער װעאכע מיט האגט רעכטער
 שױן האט ^ון שמעה־םאבאק א נענומעז

 אויפגעעםענטע זײנע צו דעראאנגט כמעט
 דער איירי דאמע, זײן האט נאזאעכער,

 ״באאײדיגט״ שטארט זיך זײט, רעכטער
 דער איבער קאאפ צערטאיכען א מיט און

 זיך האט טאבאק די וועאכען פון האנד
 בא־ האקעטיש זי האט אויס־געשאטעז,

 דזשענע״ א אין טאבאק! ״יעצט מערהט:
 װאאט איף משה, N םע! סםרײק? ראא
 דער נעריכט״. ניט אײף אויף דאס זיך

 אסע־ פאר א און צואאכט זיך עואם-האט
 צוױי די מיט זיך רײצענדיג רײטארס,

גע־ איהר ״האט : אויס רוםען פרויען,
און אײנאאדונג אונזער אננעמען זאאט

 װעג דער ארבײט. און האפיטאא שען
 גע־ מוז עס גוטעם. קײן צו ניט םיהרט
 חןר און וועג, אנדער אן װערען םוגען
פרעזידענט, םון מײגונג דער אוימ װעג,
 דעמאקראטיזײ עכטע ״אן זײן נאר העז

 זאא װעאכע איגדוםטריע, דער םון רונג *
 אנערקע־ םואפר א אויף געגרינדעט זיין
 אר־ װעאכע ז־י, םון רעכט דעם םון נונג

 יעדען אין נעהכיעז צו אנטײא בײטען,
װאויא־ זײער אן ריהרם װאס באשאוס,

 דארםען זײ װאס ראאיע, די אדער זײן
אינדוםטריע/ דער אין שפיעאען

םארשאע־ װיכטיגע אנדערע צװישען
פאאגענ־ די זײגען מעסעדזש זײן פון גע
 דער אז םארשאאג, דער ער׳טטענס, :דע

 איבער־ זאאען טעאעפאן און טעאעגראףי
 רעגירונג דער םון צוריק װערען געגעבען

 װי שנעא אזוי אײגענטימער זײערע צו
 װע־ אײזענבאהנען די דאס און טעכאיך/

 זײערע צו וחנרען איבערגעגעבען לען
 צוױי־ יאהר. סוף בײן אײגענטימער

 דער װערען אנגענומען זאא עס אז טענם,
 פאר קאנסטיטושאן דער צו אמענךמענט
 און, .. ; םרויעךשטיכירעכט אאגעטײנע

 פארבאט װאם געזעץ, דער אז דריטענס,
 דעם ביער און װײן פון פארלןויף דעם
װערען. אםגעשאפט זאא דזשון, טען30

 אין גאר האט פרעזידענט דער װאס
 מיט ניט אםיאו דערםאנט, ניט גאנצען

r אין װארט, א ־ n ,װענצז אײ מצסצדזש 
 ״פאאיטישע״ טויזענדע און הונדערטע די

 מאחםה, םון צײט דער אין ארעסטירטע
 נאר־ אויך געשעהן. זאא זײ מיט װאס
 עספיאנעדזש״געזעץ, דעם װעגען ניט

 אנדערע אאע די און צענזור דער װעגען
 מיט האט מאחמה די װעאכע זאכען, נוטע

 דעם אין איז דעם װעגען געבראכט. זיף
גיטא. גארניט טעסעדזש

לןאנ־ דער אויב איצט, איז םראגע די
 אױף טאן אפשר עס װעט אאײן גרעס
 דעם אױף אבער אחרױת. אײגענע זיינע

 װי װײא, האםען, צו םיעא ניט אױןי איז
 פאר״ רעפובאיהאנער די איז איז, אמת רער
 דעםאקראטיע פון הינזיכט דער אין טײ
קאנסערװאטױוער, פיעא פרײהײט און
 װעאכע פארטײ, דעטאקראטישע די װי

טאיאריטעט די געהאט איצט ביז האט

 אעבען געשטאנען איז פאאיסמען א
 םרײנדיז, מײן זיןי האט עם וױ און אונז,

 חאם אויסגעװיזען, מײגןערין, װײםט א
 דערי װאס םארדראסען שטארק איהם

 און אײנדרוקסםאא אזוי איז כארש
 געאעגעג־ קײן גאר האט און ״פרידאיך״,

 יהאב, זײן געברויכען צו געהאט ניט הײט
 איז קיבעצצן, צו אביסעאע איהם אום ארן

 און איהם צו צוגעגאמעז םרײנדיז מײן
 ניס, איחר ״װײסט געפרעגט: איהם האט

 מענשען? די אט עס זײנען װער אפיסער,
באאשעװיקעס?" אמאא :יט עס זײנען

פיני די מיט אנשטאט אוגז סיס געהעז ײערען םארזארנט ניט, בעטעא אײכטע
 דזשענעראא א אין אפיאו װעאכע שערס,

 שםע־ ניט זאף אנדער סײן קענעז סםרײק
 אבײ משה, ר׳ און טאבאק״. נאר וױ סעז
 אפערײ־ דעם םון געטראפענער א סעא

 אאנג װי עה! ״עהי זאגט: שפאס, טארט
 געװארעז אפערײטארס דאס איהר זײנט

 אז זיןי, דאכט מיר ! העאדען אזעאכע
 םי־ די מיר, אז גום, גאגץ װײסט איהר

 ערשטע, די פרן געװען זײנעז נישערס,
 װאןײארבײט םאר אניטירם ה$בען װעאכע
 געװאוסם, נוט נאנץ האבען מיר חאטש

 סטריײד. דזשענעראא א מײנט דאס אז
 ר׳ באגריסט געאעכטער היאכיגער א

 אפערײםאר דער און פיגישער, דעם משה
 צערטאי־ א האנט רעכטער זײן מיס גיט
 און אקסעא איבער׳ן םשה׳ן ר׳ קאאם כען

משה!״ ר׳ אאארײט, זײם ״איהר ז$גט:

 צװײ ארבײטער אן אדער א. אװ ם. א.
 װעאכע די, םײא. ענד רענק דער שען

 םרעזי־ אאס װערען םטור מיר פון וױאען.
 דאס װעאען ל., אװ ם. א. דער םון דענט
 דער אױף אזיסםיהרען פרובירען כיוזען

 דעאעגאטעז אםת׳ע די װאו קאנװענשאן,
 איף קעז אויד ;װאהא־רעכם זײער האבען

 םאראאזען צו װערען איבערגערעדט ניט
 צו פון פרעטענזיע דער דורף אטט *מײן

מיר. צו פרײנדשאפט גרויסער
 דעם אוגטערזוכען גוט זאא כיען אז״

 צורי?צוציהען װאונש םײז װעגען קאאנג
 געפינען, מען װעט ׳אמט מײן פון זיד
 האסט װאס אײנעם, םון שטאםט ער אז

 פאר און אמעריקאניזם מײן םאר טיןי
 ארבײטער־ דער צו געטרײשאפט מיין
 דיע־ אויסגעפונען האט װעאכער און זאד,

 ארויסצושטוםען מעטאדע ־ אײדעאע זע
 אר־ אקטיװער םון פעאד דעם םיז מיף

 איבײט, םון זאך גרויסער דער פאר כײט
מענשאיכקייט.״ און גערעכטיגקײט

 איז גאמפערס פון ענטפער דעם םון
 אין אםיאו מאא הײן האט ער אז האאר,
 םון צוריקצוציהען זיף געהאט ניט זינעז

 צו ענטשאאסען איז ער אז אמט; יײז
 אאנג, אזוי םאסטען זיין אויף באײבען

 מא־ װעאכע און ;קענען נאר װעט ער ײי
 דעם הינטער זײן ניט זאאעז עס טיװען
 אז אבער שאעכטע, אדער גוטע קאאנג,

 גארניט אויף םאאשער, א געװעז איז ער
 סעםױעא זיכער. איז דאס כאגרינדעט,

 אויסערװעהאט װיעדער װעט ;אכיפערם
 באײ״ װעט אאעס און םרעזידענט, װערען

געווען. װי כען

 עטאבאירט האט סטרײק־^מיטע די
 װעאכע אירגענד און םרעס־צענזור, א

 םריהער מוז װיניםעג םון מיטטייאונג
 האסיטע. דער םון ווערען גוטגעהײםען

 טע״ די באײבט ניט, קאםיטע די עס טוט
געשיסט. נים אעגראכיע

 איז שטאדט אין אינדוסטריע די
 35 גאנצע פאראאיזירט. םאאשטענדיג

 אנגעשאא״ זיך האבען ארבײטער טויזענד
 איז פאסכדאםיס דער סטרײס. אן סען

 זײ״ םאסט-ארבײטער אאע געשאאסען.
 דרא־ האמערציעאע די סטרײט. אין נען
 און םויט־ נאר געשאאסען, זײנען טען

 אנגעגו־ װערען רעגירונגס־מעסעדזשעס
 די און םטריכדקאר טעאעםאן, דער מען.

ך זײנען פאסט  אר־ אויםער גאנצען אי
 ארויס גיט נעהט צײטוננ קיין כײט.

 דאנערשטאנ. אעצטמן זײט וױניפעג אין
 אנ־ זיף האט םײער־דעםארטמענט דער

 ארבײטער־ סטרײהער. די אן געשאאסען
 מערב־ גאנץ דאס ערהאעהחנז, פיהרער
 צום צוצושטעהן פארטיג איז קענעדע
 קאאגארי, װאנהאװער, דאס און סטרײק,

 טעאע״ האבען װיקטאריע און בראנדאן
רוף. אויפ׳ן װארטען זײ אז גראפירט,

 גויט די אויױ קושענדיג ניט װיניפעג,
 ױם״ א האט נעװאאד, םרן געםאהר און

 איז עואם דער אויסזעהן. טוב׳דיגען
 םײדאעןי־סטרײ״ די און גאסען, די אויח
 זונטאג״ בעסטע זײעלע אין געהען הער
 זײנען טעאטערע די האײדער. דיגע
 דער םון עראויבניש דער מיט אפען

סטרײק־קאםיטע.״
 באטראכט אומזיסט ניט װעא, ײעא,

 װיניפעג אין סםרײס דעם ״טײמז״ די
 באזונדערם ״אעניניזם״. שטיה א פאר
 הא־ סטרײקער די װאס כעס, אין זי איז
 װירס־ צײטונגען. די אפגעשטעאט בען
 אא״ ניט : חוצפה אונערהערטע אן ׳איןי
 םאר און ערשײנען! צײטונג א זען

 ער־ סטרייק״קאםיטע די װי אט װאס?
האנדאונג: איהר קאעהרט
 ציײ הײנע ערשײנען ניט װעאען ״עם
 ער־ אאזען ךײ װעאען טיר *ביז טונגען,
 װיר• א םאר װאס וױיסען, םיר שײנען.

 עםענכד דער אויח האט צײטוננ א סונג
 פאר־ דער אין דאס און סיינוע, איכער

 מײנונג עםענםאיכע די איז גאנגענהײם
 אוגזער געגען געװארען אויפגעהעצט

 םיר וואאטען דאס םיהאען, םיר קאאס.
 זיד n וואאט אםעז, ארעס וײ געאאזען
 גע־ וואאם און אאנ^ דער מים באנוצט
נים.״ קס כױר וויאען אונז. געגען ארבײם

 דמגרשעריש, וױיסאיד קאינגמ דאס
 איהר פון ״םײםז״, די ןאון באפעהאעריש,

גאטו״ז איז ניט אפשר ןאלז אגדיוגסמ,6ש

געמהנער פ. מ. דר״ פון

 ?אאוה* אוגזער םון סעכיבערשים די
 טוײ עטאיכע פון באשטעהט ױניאן מאכער

 אי־ אאע מעמבערס. גוםשטעהענדע זענד
 גאנץ ארבײטען ױגיאן דער אין סייאונגען

 די װירקזאם. גאנץ זײנען און םאײסיג
 יעצט ביז איז װעאכע אפטײאונג, אײנציגע
 און געװארען םארנאכאעסיגט אביסעא
 אויסבעסערונגען, םיעאע אין זיך גויטיגט
די י איז ר א ט י נ א א ם א ר ט נ א  ק

 אויםםאסען דארף װעאכע ד, ר א א ב
געזונט־צושטאנד. ארבײטערס דעם אויף

 װארום געװען זײנען אורזאכען םיעאע
 אאנ־ א פאר אםגעאעגט דאס האבען מיר
 םראנע די מיר כײזען יעצם צײט« גער

ערנסט. גאנץ אויפנעהמען
 זיך דאח* ארום צײט ?ורצער א אין

 װעא־ צו סאניטארױם אונזער אױםעםענעץ
ן  בא־ זײן ײעאעז םעמבערס אונזערע מ

 װע־ שװעריגקײטען םיעאע און רעכטיגט
 פראבאע־ דיזער מיט פארבונדען זײן אען
 אײגע־ אן האבען םוזען װעט מען מע.
 אזעאכע אונטערזוכען צו קאיגיק נעם

 כיעאדען זיף װעאען װעאכע מעםבערם,
 םוזען וועט מען טובער^אאז; אויף קראנל,

 אזעאכע, אום םארזיכטיג שטארק זײן
 םאר־ ניט זאאען הראנק, נים זײנען װאס

 און םאניטארױם אין םאעצער די נקםען
 סו־ װעאכע יעניגע, די ארויסשטופען אזױ
 אערנען מוזען װעט מעז האבמז; דאס זען

 וױ אױםצוםיהרען, זיף וױ קראנקען, דעם
 ביז םאםיאיע דער אויף אויפפאסען אויך
 הײם, זײן פאראאזען װעט קראנקער דער
 םען הוםען; צוריט װעט ער װען אויך און

 לויאנ״ דעם הײאען םוזעז פיאײכט וועט
vt<\ סא־ אין פאאץ האבען װעט ער ביז 

x גיטארױם•
 וועאכע םראבאעמען, נײע םיעאע

 װעאען םאראויסזעהן ניט יעצט םעז
 דא־• און טאגעס־ארדנונג, אױם׳ן ארױן*

 וועגען זיד זאאעז מיר אז גאײכער איז חם
 האבענדיג נימ םארםראכטען. ^וין דעם
 אז פארשטעה (איד הײם אײגעגע הײז
 הא״ אועאכע םיר ײעלעז גיכעז אין נאר
 קאיניק א װעגען דערװײא מען ?אן בען)
 אנ• זעהן אבער םוזען םיר רײדען. גיט

 נױרט א ם. ר י י ״נ א מים םאננען
 םיד ווען דאן, נאר נים װיכםיג זײן װעם

 טאיניה, ודינענע אן האבצז 'יתאען
 געקענט פיעאעס זי װאאט יעצט אױך

 איםער םעםכערס. אונזערע פאר אױםםאן
 מזנםבערס אונזערע צװישעז זיןי געםיטנז
 !יד נויטיגען װעאכע קראנהע, עםאימנ

 זי' װאאט גוירס די וחנאמ היאזי, איז
נעבעז• נצקאנט

 געקאנט אויו וואאט די..גױרס
םאםיאיע םעסבערס דעם ארויםחציםען

 די אערנצן און פאטיאיע יעדע באזוכען
 די •אױןי אױפצוםאסען אזוי װי פױיען

 נױטווענדיגקײט די ערקרערען קיגדער,
 •' און שפײזען געװיסע אופט, םרישער פון

 וו*ל־ זאכען, אנדערע פיעלע נאף און נאןי
 וויסצז, צו יעדען פאר װיכטיג זײנעז כע
 jr ט י ה ר א פ צו װי — קורצען אין

ט. י י ה ק נ א ר ק ן ו פ
 פריינד אונזער האט צוריק יצאנג ניט

 דירעקםאר דער איז װעאכער פרײם, דר.
 םאניםארי איגטערגעשיאנאא דער םון

 —אײ צונעשיקט טיר באארי, קאגמראא
 דעד װעגען רעפארטס געדרױוטע ניגע

 סאניםארי יארקער נױ דעם פון ארבײט
 יװאונחנר״ א װירקליך איז עס באארד.

 ’ ארבײ-ײ שיקאגא׳ער די און ארבײט .כארע
 יאך• נױ די זײן כיקנה זיכער טעגען טער
 וױכטיגע אזא דארט האבען װעאכע קער,

אינסטיטוציע.
 םאר פרײם דר. קומט יןרעריט פיעא

 אױך וױ ארבײט אונערפידאיכער זײן
 ג»ך ארגאניזאטארישער גרויהער זײן

 קראנקהײט סארט יעדער פאר טיגקײט.
 ציײ פאר אפיאו קאיגיק, א םאראן איז

 סוכאגן זיי אז וױיסען קראנקע די נער.
 <}איני$#'< ר ע נ ע ג י י א זײער אין

ד גום און אדענטאיך װערען זײ װאו  מ
̂  געהן ניט דארפען און האנדעאט

 וחנתן זײ וואו דיספענסעריס׳/ ^םרײע
 אוך ״שנאחגרס״ אאס באטראכם אםט

 - זײצר אויף אאנג שטוגדען װארטען
 אוחױד זײ דארפעז אפטפאא און נעקסט

״׳f; אונטערזוכם. װערענדיג ניט נעהן I י'׳-
מר זײן םיט םרײס דר. אבער אנ  ג

 געקאנט װעניג װאאט איבערגעבענהייט
 חנם האבעז גים זאא ער װען אויםםאן,
 * חנר דיחי םעמבערס די םרן סוםארם

 איז ארבײט די װײא באארד, דזשאינס
׳ אויסגאבען. געװיםע םיט םארבונדען

 צאהא אין קאענער םיעא זײענדמ
 שיקאג* איז פיר קאנען יארק, גױ אין וױ

 זיך םיהרען צו ערװארםען ניט נאטיראץי
 קאך װאאט םיעאעס אבער נרויס, גאנץ

האמץ זאאען םיר װען געװארעז,. נעטאן

 זיר האבען סצענעס פארשידענע
 םריהמארגען. יענעם אין אפגעשפיעאט

 א ארויסגערוםען האבען זײ פון אײניגע
 נעאעכטער, האדציגען און גוטםוםיגען

געדאנק. ערגסטען אן װידער אנדערע און
 אפ זיף שטעאט בײשפיעא, צום אט,

 םינישער, א הסתם מן #מאן עאטערער אן
 א גיט צוריה, קאם.אויף זײז אום דרעהט

 װערט געזיכט זײן אוץ זיןי הינטער קוק
 דערזעהט ער װען איכטיגקײט פיט פוא
 געוזען װעאכע מענשען, שורה גרויסע די

 שטעהן ער באײבט מינוט א נאןי. איהם
 אום זיך קערט ער פארװאונדערונג, אין

 אאנגע אונענדאיןי די ,באמראכט צוייק
 טריאומפירענ־ א און פארענט, םיז שורה
 זײנע אײף זיף באװײזט שמײכעא דער

 איז אן זיר צינדט םײערא א און איפען,
 האנט רעכטער זײז מיט אוינען, זײנע

 צום הוט שװארצע זיין רוס א ער גיט
 ציהט אויגענבאיק זעאבען אין פאטיאניצע,

 מיט און שםערען, צום ארא• צוריה זי ער
 טריט, פעסטע מיט און קרעפטען פרישע

 שנעא אן ער הויבט מאן, ױנגער א װי נאר
 אז שנעא, אזוי םארווערטם, שפאנען צו

 אנגע־ ברונעמסע, שענע א שכן׳טע, זײן
 נעם א איהם גיט קײם, באויען א אין טאז

 בא־ כאומרשט א סיט און ארעם, אונטער׳ן
 דעם צו זי אײגט שטימע, אײדיגטער

 האנט רעכטער איהר םון םינגער פיערטען
 איהר אײב, דב ״עה, : זאגם און נאז צום

 אײד בײ און אוועק, םיר םון נאר אויפט
 מיסען *אין מיןי םאראאזען רעכט איז

 די און אײנעריןד אײצר םיך, קאםף,
 ױנגע די און טענער דרײ רײהע, נאנצע
 צױ ארײנגערעכענם, אאםער דעם פחי,

הארצאיף. זיד אאלעז
 צװײ געהען רײהע אנדער אן אין

 מעגשען, עאטעחןן אן מיט םרויען ױנגע
 אױןי׳{ ארויס זיך זעהט dp וועכמן כײ

 שװאר־ א הוט אונםער׳ן םון םאטיאניצע
אויוי מעשצנע* םון און יארםואקע, צע

 מאר־ די נאף קוס איף װעהרענד
 אעצטע די אן זיף איןי דערמאן שירענדע,

 פײקערס ל«אאוק היסטארישע צװײ
 דער אץ «1916 און 1910 פון סטרײס

 פון און עראינערונגען דיזע םון אײנדרוק
 ארבײטער־ םון סצענע הזגראיכער דער

 רוםט אײניגקײט און םאאידאריטעט
 יענע פון ביאדער די זכרון טײז אין ארוים
סטרײקט. היסטארישע צוױי

אױ־ מײנע פאר וױ בואט זעה ׳י׳איןי
 מײ־ קאאוק דיזעאבע םו; טארש דעם גען

 געהען זײ װי זעה איף .1910 אין רןערס
 אוגזיכערע סיט שעפער זײערע םון ארוים
 אײנגעבויגעז קעם זײערע מיט און טריט

 באא;״ און אונענטשאאסענהײט סיט און
 װי־ ניט באװעגען זיך ען)באיל דזשענדיגע

 זעאבסט־צו־ הײן װאוהין. אאײן םענדיג
 אײגענער זײער אין גאויבעץ תײן טרויען,
 מחנה א װאס מאכט דער אין — מאכט

 זיף מיט שטעאט ארבײטער 50,000 םון
םאר.

 ביאד א ערשײנט אויגען מײנע טאר
 רײהען זעה איף און מארש צװײטען א םון
 אין ארבײטער טויזענדע צעהנדאינע םון

 מענ- דיזע ; שטאדט ,םון טײא יעדען
 הערצער, צוקאעמטע מיט מארשיחנן שען
 די אויף צארן און , פארדרוס מיט םוא

 זײערע װי נאכדעם װעאכע, םאבריקאנטען,
 אפגעארבײט זײ םאר האבען ארבײטער

 אנגע־ האבעז זײ װעאכען םון סעזאן, א
 בעאײ די זײ, האבען טויזענדער, זאפעאט

 ארויסצ* אײגםאך זײ געוואגט בתים,
 צו אום שעפער, זײערע םון װארםען
זײער-ױניאז, אויפצוגעבען זײ צוױנגען

קאנגרעס אין

ט בערגער  םים־ אלס צוגעלאזען ני
קאנגרעם. פון גליעד

 זיײ קאנגרעס סון ערעםנוגג דער צו
 אאע זיף, םיהרט עס װי געקומען, נען

 ניײ אאע אויד איז חאנגרעם־אײט אאטע
 װע־ צו אום האנגרעס־אײט, ערװעהאטע

 איז זײ צװישעז אײנגעשװארען. רעז
 סא- דער בערגער, װיקטאר געקומעז אויןי

 געװא־ ערװעהאט איז װעאכער ציאאיםט,
 פון מיאװאקי אין דיסטריקט זײן אין רען

 עס װען אבער, טאיאריטעט. גרויסער א
 װע־ צו איהם םאר רייהע די געסוםען איז
 קאנגרעסםאן האט איינגעשײארען, רען

 דער־ ניט מאסאטשוזעטס ?ון דאאינגער
 בער־ אז ערקאעהרענדיג, דערצו, אאזען

 צו געװארען םאראורטײאט איז גער
 ניט־ זײן םאר פריזאן יאהר צײאנציג

 ער, דאם און רעגירונג, דער צו אאיאא
 א פארצושאאגען בדעה האט דאאינגער,

 בערגער׳ס םון םראגע די אז דעזאאוציע,
 אי־ זאא סאנגרעס איז זיץ זײן צו רעכט

 הא־ ספעציעאער א צו װערען כערגעגעבעז
 דעם זאא^אונטערזוכען וועאכע סיטע,

 אםיאו האט אאײן בערנער בערגער״פאא.
 אבער רײדעז, געײאאט און פראטעסטירם

 בערגער געאאזען. ניט איהם האט מען
 ספע״ א םאר םארקומען טוזען אאזא ײעט

 וועט ער וועאכער םאר קאמיםע, ציעאער
 בארעכט^נט איז ער אז באוױיזען, סוזעז

 עס וױ שאנגרעסםאן. אאס זיץ זײן צו
 זעהר שאנסען זײנע זײנען אבער שײנט

 ג*ר עס עד קען וױ ״םאסע און סאײנק.
 םאדאור־ ניט דען ער איז ? םאראאננען

 •רײ יאהר צוואגציג צו געווארען טײאט
 געגאויבם, האט ער וואס דערםאר, זאן
 ארײנ־ באדארםט ניט האט אמעריהא אז

 אזא סען וױ און ? םאחםח דער אין געחן
 נאר םעגש אנםי־םאחםח געםעהראיכער

p וחנלען צו העזח די האבען t םיט- א 
 םאראײגיג״ n םון קןוגגרעס םון גאיעד

!שםאאםען טע

מעסעדזש״ פרעזידענם׳ם דעם
אײנ־ האט רויאסאן םרעזידענט אױט

 בײ געװעהנאיך, ער פאעגט נצםיהרט,
 ער־ אאײן קאנגרעס םון ערעםגונג דער

 זײן פאראײענען און איהם םאר מיינען
ש.  זײענדיג אבער, טאא דאס מסעדז

!#  געקענט ניט עס ער האט פאריז, :צױן5
 צוגעשיקט דארום האט ער אויססיהרעז.

 איז און טעאעגראפיש, מעסעדזש זיק
 קאנגרעס פאר׳ן געװארען אארגעאעזען

 סענאט־ םשוט׳ע םון סענאט אח
מאוירקס.
 םרײ דער פון םאחטה, םון םראגען ׳די

 נאציאנעךאיעג דער םון מנס־טריטי,
 זײן אין פרעזידענט דער ניט דיםקוטירט
 דער אויף אפ ער אעגט זײ םעסעדזש.
 װען איז קומעז« אאײז װעט ער וחןן

 איצט, געענדיגם. זײן שוין וחנט אאזנם
tv ניט גאנצעז אין זאף קיץ נאף איז עס 

 צו םריה צו געװען עס װאאט ®ארטיג,
 ער־ אזױ אורטײא. אן זײ ײעגעז סאסען

אורזא־ די וױאסאן ירעױדענט מאעהרט
דעם. ײעגען ניט רעדט ער ווארום מ

םצ״ זײן איז דארום באטראכט ער
 טאן צו האבען װאס פראגעז, גאר קעדזש

 אנגעאעגענ״ אינעראיכע אםצריקא׳ס נדט
 װיכטיגסטע סאביע די אאס און אנממן,
 סאםע אין אװעח ער שםעאט ®יאנע
ארבײטער־ די טעסעדזש זײן םון ®דאנם

װיגיפעג. אין סמרײה דער
 גע״ קענעדע, װיניםעג, שטאדט די
 א אין װ#ןי אעצטער דער זײט זיף פינט

 בא־ אויט װעאכער, סםרײס, דזשענעראא
 גאנצע דאס פאראאיזירט האם וײכטען,

 אפגעשנײ איהר שטאדט, דער פון אעבען
 ײעאם, איבעריגער גאנצער דער םון טעז
 דער איבער בתים בעאי איעציגע די און

 סטרײה־קא־ דזשענעראא די איז שטאדט
 ניט נעוזט באפעהא איהר אויף כױטע.
 טע־ דעח צײטונג, אײנציגע קײן ארויס

־ערע אאע איז טעאעםאז דער אענראף,  א̂נ
 םאאשסענדײ א אין זײוען אינדוסטריען

 צײמ דערזעאבער צו ,שטיאשטאנד♦ גען
 ®א״ אאיין סטרייקער די רוהיג, אאעס איז
 זא־ גצוואאד״םאטען סײנע אז אויוי, סען
 די כדי און ווערען, באגאנגען גיט אען

 פון אײחון ניט זאאעז אאיין ארבײמער
 געעסענם קאםיטע די האט חומער,

 און שיײו־סקאאחנז, קיכען, עםענםאיכע
 צו טאג םון זיף שטארגןט סםרײק דער
טאג.

 שטאר־ א געמאכט חאט םםריית דער
pp\ אייוי אײנדתק jnjrbu r fir t 

גאר עם *ל1 און וױגיפצג, אתס שמס־ט
.A.״־ . י/ ׳ M t ־T •

 פאר־ ארבײטער־פראגע דער אונטער
 ״וױ :װאס אמ פחנזידענט דער «הט

 טוען ײאס פתיעז, די און מענער די ♦
̂ו״ וועאם, דער םון ארבײט טצגאיכע  ז
 םאר־ םעהר און םעהר אאץ קרמען

 געמאכט זאאען זץ אזיי װי מדזננען,
 רחד באחאנדעלם און גאיקאיכער, ואן

 איג־ און גצם^נחגז די םון מםער
 און אויו• האאםצז ךײ וועאכע וטײצז,

זא• זײ אוױ וױ וױיםער; אלץ

G E R E C H T I G K E I T  *•lnUin«d Inr and in tk• InUrerti i V i v c . i l  o( tta inUniatlonal Udto• Oar- 
ment Workers Union. Office, SI Union Sounra. Now York. N. Y.
B. Schleaiuger, President; S. Yan 
Treasurer; B. Lioberman, Business

קראנקחײם, &ון פאא אין
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 אונזער ה$ט שיהאגא נאםען דעם
 פון באדען דער װײא דערפאר, *ט#דט

 גוט זעהר איז שטאדט, דיזער ארום א\ן
מד וױ אזוי און ציבעאעס, זעען &אר  צי
 טשיקענ־ אינדיאניש אין מען ,רוםט״*עס
 גע־ נאפען א דאם פען האט דערפאר הא,
*שיהאגא/*  נען

 כיען װען דאס אבער, גאױב איך
 נאמען א זוכען געדארםט הייגט מאאט

 דער אין שטאדט גרעסטע דיזע םאר
 זײן געדארפט נאמעז דער װאאט וחנאט,

 שטאדט קײן אין וױיא *אינדזשאנסשאך,
 ארויטגעגעבען ניט װערט אםעריהא, אין
 אינדזשאנק־ פיעא אזוי דזשאדזשעם םון

 געסטרײקט האבען אונז. ביי וױ שאנס,
 געקרא־ באאד מיר האבען מאכער, וױיםט

 די סטריײןען אינדזשאנקשאן. א קען
 די סטרײקען זעאבע. דאס װײטערס,

 בעקערס, די טימסטערם, די •רינטערס,
 דער דא באאד איז מאכער, םיגאר רי

 אוג־ ברוטאאסטער רער מרעהאיכער,
 װעאכער אינדזשאנקשאן, סענשאיכער

 צו שטעהן, צו סטרײקער די םארבאט
 צו זאגאר און איגען, צו זיצען, צו נעחן,

 טאמער און סטרײק. דעם װענען דײנקען,
 באאד איז הייםט, מען וױ ניט איהר מוט

ט אפיאו זײט איהר •ריזאן,  בארעכ* ני
 האט אזוי טרייעא, דזשורי וןײן צו טעט,

 אוגזער פון צײט דער אין דזשאדזש, א
 םאראורטייאט סטרייח, מאכער וױיסט

M אפ־ באויז פאר סעג, 60 אױף םײדעא 
 מײ־ צוױיטע א טעאעפאן דורך׳ן רוםען

 סקעבען. ניט זאא זי אז בעטעגדיג ״דעא
עטאיכע זײנען מאמענט, יעצטיגען גײם

 — םאר קאורט״ אװ *האנטעטפט אין
מענש־ חריגען װעאען םאר ניט, גאר ®אר
 שטײ גרעםערע א און באהאנדאונג *יכע
 ״פרעםערענציא״ דער פון ברויט, מעא

 א איז װעאכע םאנופעקטשורינג, סמאר
 אטעריקא; באריפטען דעם פון טײא

קאפיפ. מראסט
 אינדזשאיקשאנס אאע טראץ ׳אבער

 פון װערען עס װאס שטרויכאונגען און
 אװעיוגע־ אויטאריטיס שטאדט אונזערע

 צו ארבײטער, די פון װעג דעם אין אעגט
 האאט באדיננונגעץ. בעסערע נעוױנעז

 סטרײקעז. פון אפ ניט חײנעם דאף דאס
 האבען ׳טיקאגא אין אז ׳עיינט מיר און

 און סטרײקס, פיעא אזוי םוניוט טיר
 װעאכע אירגענד וױ פעהר, נאף אםשר

 װאאט עס ןאו אמעריסא, אין ?טאדט
 דעם רופען צו צײט, געװען כאעכען

 פאר אײנפאא און סטרײק״/ ״גרױסען
 פארשי־ אאטען, דעם אפשאפען פאא אאע

 די פעגאיך פאכט װאס געזעץ, מעאטען
 ארויסצו־ אינדזיטאנקשאנס רזשאדדטעס,

נעבעז.

ti&fw

 טע־ דיזעאבע ?ומט, איהל װאו שיקאגא.
 מעגשעז, און אינקס, אדער רעכטם מא,

 געהאא־ זיך אאנג אעבען א האבען װעאכע
 נעבאף זײנען איגקס, אי רעכטם, אי טען

 געבאד װײםעז זײ און צרות, גרויסע אויח
 יא עפעם רעדט פען טאן. צו װאס גיט
 נאר *םענטריםטעד/ םיז מיטען״, ״א םון

 ניט. זײ האבען פאפואאריטעט גרױס קײן
 מא״ האאוק אונזערע אז זיך, פארשטעהט

 םאציאאיםטען, זײנען װעאכע די כער,
 היבש א דא גאט, דאנק א זײנען, זײ אוץ

 אזוי אינגן. אאע זײנען ירבו), (כן ביסעא
 שטארס גאנץ חברה אונזערע האבען

 האבען און ריכטונג אינקע די אםאאדירט
 אר־ אאע צו קאאט גאנץ םארהאאטען זיך

 סאציא־ באריםטען דעם םון גופענטען
 סטעדמאן, אאיער ארבײטער און איסט

 רעכטע. חי פארטײדיגט האט װעאכער
 םון שטעהט אונזערע, םארמײ אײבאר די

 עס װי און באאבאכטעס, און װײטען
 ענטיטײ־ דעם אויף זײ װארטען שײנט

 הא״ צו דײנקען זײ װען מאמענט דענדען
 אין ארײנצוקריגען אויסזיכטען אאע בען

 סאציאאיםטען, ״רעכטע״ די כױטע דיער
 פאר־ װעאען דדטבון, זײער אויט װעאכע,

 װעאען אינקע די אויב פארטיי די אאזען
אויבערהאנד. די ?רינען

טאי, טען13 דעם געװען איז דאס
 הא־ פארװערטס״ ״ספעיטעא א דורף װען
 מצכ־ די דאס דערװאוסט, זיף טיו־ בען

 אסס׳ן פאנופעקטשורערס קאאדינג טיגע
 אגרימענט אײז אונטעמעשריבען האט
 װאיר־ קאאדינג אמאאנאמײטעד די פיט

w .ײנ^ון

 פון דרײװער מיאף און בעקער די
געװארען, כדטוגע זײנען שסאדט אונזעד

 בעאי• זײערע זאגען אמװײנעסטענס אזױ
בע־ די איינםאא, אײז נאר ד,ערט מזים.
 נאכט־ארבײט, אפשאפעז װיאען קערס

שאא־ גאר זײ װיאען ארבײטען, אנשטאט
 א וױאען דרײװער, נייאך די און םען!

 א דאאער 9 אויף יטכירות, אין חעכ^רונג
 חס זײ דאס זאא כיען אז װעאכע װאןי,

 װאס די זיי, װעאען נאכגעבען, ושאום
אנבײ־ פאר מיאף די צו אונז שטעאען

VO,] די דאאער 35 ;אנצע 'םארדיענעז 
מײ־ די אויט און טעג. 7 םואע םון ואף1
 א דאס איז באסעם״ ״מיאף די םון נונג...

 גרייטעז זײ און םארדיענסט, גרויסער צו
 ארבײטער זײערע באקעמםפען וץןןונו

 פראגע קײן איז עם קרעפטען. טיעןאאע
r ׳נ*ט t ,גוט״װי אזוי בעקער די בײדע 
 גוטע!אײנגע- האבען דרײװערס םיאך די

 צוגעגדײט זײנעז און ױניאנס מוגדעװעטע
w '̂5M*יעדער אוין באסעס ?ײערע «צ*םערען 

גע״ זײ אנטקעגעך װעט עס װאס ע
 זעהר זיין אבער װעט עם װערען. ,סאבם

 *םאר װאס סטרײגער, די פאר וױכטע
 יז1־»געס אין םובא^ום דאס שטעאונג א

 װײא סטרײקט, דיזע אין נעהמען וועט
די״ פובאי^ום דאם ךא אײדעט צוםעאינ

») ברויט הריגענדיג ניט חמט,  מיאך .
״עואם םז) אויסדויער חןר איז צײט• אין

ױ אזױ פונגןט זײז דא װעט  דער וױכטילו
 די אויט סטרײקער. די פון אױסדױעי

 לער נןון בעאמטע די פון םארזיכערונגען
 |;זײערע װעאעז ױניאז, דרײװער מיאך

 די םאר נאר מיאף, צושטעאען מעםבערס
 נױטיגע עהנאיכע אין און האסייטעאער

׳ פעאע.
v.חדקרט f , נמועא :.היבש^ א 

n ײ סאציאאיסטען אין אונו ג

 איז יאהר, 9 גאנצע םאר אנגעהאאטען
 םון באוט די און ערםאאג. מיט געקרוינט

 אאױנססי, קאפער, קרבנות, געםאאענע די
 דאד איז איבערינע, די און גערעטציןו

 זא־ נאף איך דארף אומױסט. געװען ניט
 דארוי ׳ ? גאיח זײ װינשען טיר אז ׳געז

 מיט זיף פרעהען םיר אז זאגען, נאף איף־
 גאױמה, און האפען םיר ? זיעג זײער

 אטאא־ די פון מעמבערשיפ ;רויסע די אז
 געװינס, דיזעז אפהיטען װעט גאמײטעד

 נאר אפיטטעאען ניט הויפטזעכאיף און
 זעא־ רער אין װײטער און װײטער געהען

 ברײטער אאץ מאכענדיג דיכטוננ, בער
 םאאשטענ־ דער צו װעג דעם ברײטער און

 ארביײ װאס די פון באפרײאװג דיגער
טען.

 איענעפירט אאננ פון שױן איז עש
 םאעק דער װען דאס שעפער, ארנזערע אין

 קאאפערײשאן, אאע ארבייטען אז קופט
 צוטײאען פארדינט, םען געאד װיפיעא און
 ״ארבײט״ איבערהױפט גאײף. אאע זיר

 װעאכע פרעםערס, די בײ גוט זעהר דאס
 גאייך פארדיגסטען, די מיט זיף טײאען

 אונטעױיפרעסערס, די מיט גאײף אויף
 א אין פרעסערס, צוױי אבער זיף האבען

 איז עס אז ארומגעזעהען, שאפ געװיסען
 אבער־פחד די ׳זײ אז ״ױשר׳דיג״ ניט

 דער אויױ אװעקשטעאען זיף זאלען סער,
 און אונטער־פרעסער פיז שסופע זעלבער

 אויף סצעק פון צײט דער דורף זײ געבען
 פשוט דזאבען זײ און טאכען, צו יצעבען א

 דז^בענדיג ״טיקעסס׳/ גנב׳ענען גענוטען
 אר־ אנפאנגען װעט פען װען אז בדעה

 דא־ זײ װעיצען זיך, פאר יעדער בײטען
 נו, דערםאר. געלר די ?אאעקטען מאילס

 אונטערפרעסערס די אבער *יף האבען
 און גיצאט ניט איז עפעס אז געכאפט

 אין׳דער געמאיצדען דעם װעגען האבען
 האבען־באיצד א^סערס װעמעס ױניאן,

 האבען און. אוגטערזוכונג געמאכט-־א
 האבען או| קאנספיראציע, די ענטדעקט

 דער צו איבערגעגעבען היים גאנצע די
 כל הודם האט װעיצכע באאו־ד, גרױוענס

 אאע םון װײדזשעס די ״ארעסטירט״
 נעלר די און שאי, דיזען אין םרעקערס

 א^עס װאנען ביז װערען געהאלטען װעט
״אויספרעסען״. זיד װעט

vימסטאמ
זילבערםאן• ה. פון

 ניט אפילו איז אאקאא אוגזער אין
 פא־ גרויסע באזונדער סײן פארגעקומען

 גע־ צו שאדען ניט װעט דאך סירונגען,
באריכט. שםיקעל א כען

 םטרײס, גענעראא יצעצטען אונזער זינט
 װי ניט אויםגעלאזען זיך האט װעאכער

 אינל בײ איז ערװארטעם, האבען מיר
 װעל א פין זאף קײן פארגעקומען ניט
 לא־ אונזער םאר באדײט^גג איז עם כער

 שלעכ־ צום ניט און גוטען צום ניט קאא,
 הא־ מיד װעילכע שעפער, אונזערע םען.
 גענעראיצ־ לעצטען אין ױניאניזירט בען

 שעפער ױניאן גוטע אלע;זײנען סטרײלו,
 ארבײטער אאם לײטע ױגיאן גוטע מיט
 באדעגונגען. ױגיאן גוטע מיט אויף און

 מען װען אנגעלעגט מעהר נאף איז דאס
 האנ- לאהאל אונזער אז זינעז, אין האט

 םון פדאצענט קלײנעם א בלויז טראאירט
 םראצענט ?לײנעם א םאלגאיף און טרײד

ארבײטער. די םון
שטע־ זיף װעט אײד בײ או# און

 ױניאן אזא מען קען אזוי װי םראגע א לען
 ערהלע־ דאם םיר װעלען ? אנהאלטען

 װאס ארבײטער די װאס דעם מיט רען
 זײנען אונז, םין האנטראלירט װערען

טרײד. םון ארבײטער בעסטע די פאקטיש
 צוױי פון באשטעהט טרײד אונזער .

 א מיט קלאסעךארבײטער, באזונדערע
 ענג אזױ איז,״אייגענטליף װאס דריטע

 אז צוױי, די פרן אײנעם מיט פארבונדען
 צו קלאסיפיצירט רעכט די פארלירט ער

באזונדער. װערען
 ײ ם האבען מיר בײשפיעל: צום

אין טוען פינישערס די ׳ם ר ע ש י נ
 מיט געטאן װערט װאס אלעס דרעס דער
m• ך י̂וד ערדא ןאשימ סײ3 ל,עגיר א מ  ^יך באסעס ײ

ײ י ר ד אויך האבען מיר און האנט,

 דער «לײ\ איז הגית׳טע בעל די װאו
 אײגע־ איהר זיף זי .םארדרעהט םיטער,

 םון איינער װאו דארט אבער האפ. נעם
 םאדערט םיטער, דער איז ארבײטער די

 גע־ און םעהיגקײטעז םןי א װירקליף זיך
פאזי^אן. דעם אנצוהאלטען דולד

 קאג״ צו גליק דאס האט ױניאן די
 פעהיגסטע סאמע די םרן םף א טראלירען
 און דרײפער־פיטערס, אדער דרײפערם

 םינישער. םעהיגסמע םאמע די פון אויך
 באס א אז אפט םאסירט עם אז אזוי
 םיט אנצורײסען זיןי האבעז מורא װעט
ארבײטער. אײן צואיעב ױניאן דער

 סך א םאראן זײגען עס כא$ש און
 ניט, ?אנטראלירט די.ױניאז װאס שעםער

 געװאלדיגען א זי האט דעםטװעגען פון
 אזוי טרײד. גאנצען דעם אױז« אײנםלום

 איהר געסױנט האט ױניאן די װען אמשל,
 52 געםאדערט און אגרימענט ערשטען
 שטונ־ אונבאשטימטע אגשטאט שטונדען

 א אז חגכט געװעז איז אמאל (װײא דען
ל ^  א 11 אדער 10 ביז ויצען זאא מ'
באדארפט האט זי אויב בײנאכט זײגער

 איהר האט׳זי דחנס), א ארויםענדיגען
 שע־ ױניאן אלע אין געװאונעז םאדערונג

 האבען שעםער נינדױניאז די און פער
 שםונ־ די רעדוצירט און נאכגעטאן גלײף
 נאכט־ארבײט. מיט זאף זעלבע רי דען.

 נעקראגען ארבײטער ־ױניאז די האבען
 שטונ־ יעדע םאר האלב א ארן שטונדע א

 נאכ־ שעפער ניט־ױניאן די האבען דע,
 אנבעלאנגט װאס בײשפיעל. דעם געטאן
״נאן די האבען דא װײדזשעס, אין אבער

ן:ז ע ע ט נ ײ ! ה ג א ט נ ו ז
r די אין אן זיך טוט ?ונטאג הײנטיטח 

ײוימר, שענסטע  זיך פון אראפ ווארםט ?̂ן
מטזאו| טחיעד דעם  מאנדזעטען אין קו

 יאהרצײט. עליכם שלום צום זזויו אפערא
 םאל<ןס- א נאר םרױער־אװענמ, הײן נישט

דער, איז טוב ױם םאלקס א טוב: ױם
 דער• צו צוזאםען זיך קלײכט מען װען

 באליעבטען אונזער פון נאםען דעם מאנען
 וועט מען עליכם. שלום דיכטער פאלקם

 שלום בײם לאכען און זינגען שפילען,
 אין זוגםאג,, חײנטיגען יאחחױים עליכם

 איז אוועגמ דער חויז. אפערא םאגהעטעז
4אסס' שנארער די םון אראנזשירט

• *

 קינסט־ א זײן מוז דרײפער א ס. ר ע פ
 קײן זי קען ניט %) יציין, איהר אין לערין

 דרעס־ פריװאט בײ זײן ניט דרײפער
 מאס די געגעבען װערט איהר מייקינג.

 אדער סטײא, דער און װאארע די און
 דרעס די אױם דרײפט זי אלז מאדעא,

דאמי. א םון םיגור דער אויף
פע־ אין ספעציעל פעאע, פיעאע אין

 קײן גיט האט קאסטיפער דער װאו לע
 אדער פעמ צו למשא, װי פיגור, קארעקטע

 א פאייצע, קײאעכדיגע א פאגער, צו
 פאא דער װי ׳שײפ אאנגען א אדער צען
 א אױפגעכיאכט װערט זיין, ניט זאא

 װאארע, ביאיגע אײנינג, םון ראמײדרעס
 מען בראקט און פען האקט אײנינג י־עם
 דעם אויױ אן זיף טוט ער ביז אא:ג אזוי
 קאסטײ געשײפטען ־ פאאקאמען ־ ניט

 דאפױ־דרעס א אן מען טוט דעם נאף כיער.
 דעם אן שטאפט פען און פיגור א אויןי

 םיאט ער אז אזױ שפאטעט פיט אײנינג
 גענוי אױס קוקט פיגור די און אױם ןיןי
 קאס־ באטרעפענדען פין שיים דער וױ

טיפער.
 די דרײפערין די נעמט ערשט דאן
 אויס זי פינס^פינט מיט און װאארע

 סטײא. נױטיגען דעם פיגור דער אויף
 צו געהט פארטיג, איז דרײפערין די װען
 אדער טעקם מאכט און פינישערין די

 האט דרײפערין די װאו דארט בײסטען
די ארײנגעשטעקט -^  נאכהענגענדע פינ

 אװעקגעשניטען מערען װאארע שטיקער
 איהר ■ םאר פארטיג איז דרעס די און

 קאסטימער דער ה., ד. פיטינג. ערשטען
 דרעס די אן איהר טוט מען און לןומט

 די צו זעהן צו םארם רויחער איהר אין
 םיגור. איהר אויח ריכטיג םאסט דרעס

 פאראעער איז פיטינג ערשטער דער װען
 װ/נאכע דרײפער, דער צו צוריק עס געהט
 נאכוזער ״םערמאנענט״, סיעמם די כיאכט
 אױס פינט װעאכע דרײםער דער צו צוריס

 און סטײא, אויט׳ן באפוצעכצען אאעראײ
 מען װאו צו שטעכט םינישער די װײטער

 קאסטימער ד*ר װײטער^ומט און דארױ
• םיט. מען און

 צװישען דרעס די זיןי דרעהט אזױ-
 #האסטימער און דרײםער םינישער, דער
 בייים אפ נאםײ^יה זיד, שטעאט זי ביז

 געאד גוטע באצאהאט װעאכע ?אםטיטער,
באס. צום איהר םאר

 חןר אײגענטאיף איז פיטער דער
 האב איף װאס ארבי*טער תאאס דריטער

 א איז דרײםער גוטער יעדער דערמאנמ.
 םיטער גןײן קעז אײנער פיטער.. נוטער

 גוטער קײן ניט איז ער ביז זײן ניט
״יי ״ דרײפער.
 רואס די פארגעטען*אז ניט מוז כיען

 ניט זײגמז דרעסעס רײכע באשםעאען
 זיף מיט טראגען און ״קבצטם״ קיק

וזי אדער משונעת, אויף אײסענס ארום
r • • • * ״ ״ ־ .X
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 ױניאן־שעפער די נאכצוטאן צװאונגען
 פארדרעהט ארבײטער זײערע האגען און

 אזעא־ און״נאד עםישיענםי מיט «אפ א
 אר־ װאס עאעמענט דער געשיכטעס. כע

 שעפער ניט־ױניאן אט־א־די אין בײט
 אר־ קריסטאיכע םון מײסטענם באשטעהט

 ארבײ־ אזעאכע/אידישע אדער בײטער
 מען װען צוםרידען זײנען װעאכע םער

 ארבײ־ די קריטטאיכע. פאר אן זײ נעפט
 יעדען ניט געהען שעפער יענע אין טער

 זײ נאר ארבײט,׳ דער צו םריהמארגען
 אנ־ זיך שעמען זײ ״ביזנעס״. צו געהען

 װאם און ארבײטער. װערען צו גערופען
 מען אז אונטערשטרײכען אזוי נאןי קען
 פען אז םא?ט דער װי ארבײטער, אן איז

 זײ מײדען ״נו ? ױסיאן א צו באאאנגט
ױניאן. דער צו באאאנגעז צו אויס טאקע

 דער מוט מיר האפען דאף נאר
 אויך ארבײטער יענע געוױנעז צו צײט
 פאםי־ םאאגענדע די זײט♦ אונזער אויף
 ״אריםטא־ םאמע די םון איןאײנעם רונג

 ױניא־ דער אז װײזט שעפער קראטישע״
 צײט דער מיט װעט ג^דאנ? ניסטישער

. דערגרײכען. זײ צו אויף
הא־ שאפ יענעם פון ארבײטער די

 וױיד־ זײערע אויו* רעיז א געװאאט בען
 געפאדערט האט זײ פון יעדער זשעס.

 א מיט ״אא געזאגט האט באס דער און
 צוזאמענגעקױ זיף זײ זײנען ספאדע^/

 ניט סטײשאן, םענטראא גרענד אין מעז
 סטאם זיף נאר מיטינג, א פאר חאיאה

 איינער הארץ ביטער׳ ׳זײער אויסרעדען
 מײדאעך די םון אײנע צװײטען. ם׳אר׳ן
 אין שעפער ױניאן אין אז געהערט האט

 באם צום סאםיטע א מעז ^י?ט ׳אזא.םאא
 זי מען. סמרײקט נינו גיט ער אז1או|ז

 איהרע ארויסגעזאגט םײראעד יי האט׳
 אזש זײנען זײ געדאנהען. ״זייגדיגע״

 ! םסרײ?ען זײ געװארען. דעךציטעדס
לואיגג?' ״גאםהינג

 דאדיבאשצאםען זײ האבען ענדאיף
 איהם און באס צום קאםיםע א שיהען צו

 ניט, אז גוט, איז רעיז א ער גיט זאגעז״
 צוואמען. אלע שאפ םון אװעס זײ געהען

 האט און אויסגעהעיט זײ האט באס דער
 דעיז א ^אבער אױסגע׳מוסר׳ט. גוט זײ

 און אאעםעז דױ)א און געגעבעז ער האט
ײ#װיפיעא דוגןא  נעװאאט. האכען ז

 צײכען.דער א נימ דאס איז נו, \%
 נאד *האםעז• און װארטען מיר צײט?

 90 לאיןאצ; און אנשטדענגוגג אביסעא
i א םארנעמען וועט

סמאיעסקײ. אד״ח ®יז

 . האאפעראםױוע « פון געשייכםע די
לאונדרי.

 ״קאאפע״ ושומאא ענגאישען אין׳ם
 איגטערעםאנטער אן ויך געפינמ רײשאן״
 הא־ ימיידאעך עמאיכע אזוי װ< ארטיקעא

 אאונ־ מאאםעראטיװע א גענרינדעט עןנ
 וױ זיך לעזם ערםאאנ שנעאער .^יער דרי,

 די זײגעז אט םעשזז. אויםגעטראכטע אן
: פאקטען ארת׳ע
 יאהר א פון מעהר ענעס פון משןי אין
 אאוגדרײ םוםיגע עפאיכע האבען צײט

.סיאטעא, איך מײדאעך  פאעגמן ומלכע ;
 שכירות, איװאף דאאער 5 און 4 קריגען

 <ע״ אנשטרעננונגען אימעגע זייערע דורך
 דא־ 15 צו ביז‘ שכירות זײערע העכעיט

 דײ האבען ךעם חוץ א און *װאך, א לער
 םריהער װעאכעפאעגען מײדאעד^' זעלייגע

 #טאג א שטונדען 18 צו זאגאר ארבײטען
 בעאײ אײגענע געװארען זײנען זײ נאר װי

אר־ שטונדיגען 8 דעם אײנגעםיחרט בתים
 אר־ דער צו איצט ־געהן זײ נײטם־טאג.'

 סאנ־ נאכמיטאג. 4 נאד הא?ב אום נײט
 ױם־ נאןי טאנ א אדער פריה דער איז טאנ
 10 אום ארגײט דער צו זיי געהען מוב

זײגער. א
 אהן דורכגעפיהרט ?ײ האבען דאס
 קאנגרעם־ אהן און אאיערם אהן געזעצען,

 זײ זייינען צײט הורצער גאנץ א אין אײט.
 אײ־ זײער םון קאפיטאנען ״די געװארען

אזוי: עס איז צוגעגאנגען שיהזאל״. נענעם
 ר^נסעעמיא ירדגאוא די

 פון מײדאעף די עקספאואטירט האבען
 נאכט דער ,אין שםעט ביז פריהםאמען

 קאנדײ די שכירות. קאעיגליכע זעהר םאר
 נאף געװען זײנען אאגעמײן אין ציעס

 איגנא־ זײנען פראטעסטען טרויעריגער.
 דער אן אנשאיםען זיך געװארען. רירט

שטעילע. די פארלירעז געםײנם האט ױניאן
 גײסטער רעװאאוציאנעחן םאר א
 צו באשאאסען םארצװײםלונג אין האבען

 װעא־ אאונדרי, האאפעראטיװע א גריגדען
 װערען אפערירט און באאאנגעז זאא כע
 גע־ איז דאם ארבײטער. ארנאניזירטע פון

 זײעד צו אויסװעג אײנציגער דער װען
 ארױסגע־ האבען זיי לאגע. טרויעריגער

 די צװישען שעהרס דאלערדיגע 10 לאזט
 צוזא- געאוסגעז זײ איד עס איז ױניאנס,

 דא־ 25,000 פרן סומע א טענצוקאײבען
% ~ • ....... ^ער.

צוגעטרא־ זײנען ארבײטער די װען
 זײ האבען ארבייט, פראקטישע צו ג*עז

 טריט אױף שװעריגיןײטעז אנגעטראפען
 אויפבויען געװאאט האבעז זײ שריט. איז
 לאנד־ די פון קײנער אבער #הויז אײגען אז

 פארקוי־ געװאלט ניט האט אײנעגטיכיער
 ױניאן םרויענס דער צו פלאץ קייז פעז

 באמיהונגען לאנגע נאך אבער ״אונדרי.
 א קריגען צו געלונגען ענדליך זײ איז

̂אץ. פי
 זיד׳ זײ האבען םלאץ א האבענדינ

 ‘איײ די אבסי הױז. די אויפבויען נענומען
 האבען בוײמאטעריאאען די םון נענטימער

 קײנער און באיקאטירט בוכשטעבאיך זײ
 גע״ ניט בוײמאטעריאאעז קײז זײ האט

 םאאשע דורך בקיצור, פארקויפען. װאאט
 ענד־ זײ איז הינטערװעגעאעך און ;עכיען

 פארשידענע אין קויסען צו געאונגען ליד
גא. h א. ה׳איאץ, שםאהא, צינעא, ערטער

 אםח׳ע די אנגעהײבעז זיך האט יעצט
אאונדרײי סען חרינט וױ : שװעריגקײם

ײ איז זוכעז וואכעז נ#ןי ? פיאשינען  ז
 ?אונ־ גאנצע געאונגעךא דעסטווענען פון
 פע׳נסיל־' האאאמביא, אי] אפצוקויפעז דרי

 נאנ־ א'ן איז איעענטימעד דער װײניא,
 זזאט -ער און ביזנעם די םון ארױס צען

 פאר׳ן געהאע׳ .מורא קײן ניט דאריבער
 מאשינען די קאפיםאא״. ״אמאניזירטעז

 םארטלאנד,! נאןי געװאחנז געשיקט זײנען
 פוןי איז סםאהײה נאך פארטאאנד פון

 מאשינען- וואו.די םיאטעא, נאף ספאקײז
נעווארעז־. אינסטאלירט עניאיד ױינעז

אחיפנעשװאוסען׳דער איז צום^סוןי
טען^ײזי, נעמט װאו הױפט־פראבאעם

 װאש־ אנדעחנ או) (?יאכסאא), סטאו־טש
 נע־׳ גיט האט געאד 'וניאז כזאטעריאלען.

 *םוףם־ סוחרים ל׳י שיינם, עס וױ ׳צניעקם,
 זיךענט־ האבען זײ און מאוםמ, פאסיםיק

 פארקױםען צו דעם׳האאפעראטיװ זאנט
סחורות. די

 נע־ מײדאעף אאונד^י די איז ענדאי׳ך ?
 װאש״םאטע־ נויטמע די הליגען צו לןנגצן '
*ננע־ אז םרײנד, א זייערעז ד*רןי ריאלעז •

 אוועקשטעאען זײ און ארמיקאען אנדעחנ
 דיזער איז סוף צום קעאער. אין זיר בײ

 עס אבער נעװארען. ענםדעקט ״טרײד
 דעם איז עס און גענומען אאנג גיט האט

 קאג־ א מאכען צו געאומען קאאפעראטיװ
 אז םירפע, פארטאאנדער א שיט טראקט

 מא״ נויטיגע אאע צושטעאען איהר זאא זי
 אנ־ האט אאונדרי די — און מעריאאען,

: ׳ . ־■•: ײאשען. צי נעהויבען
 ־רואך ערשטער דער פאר ארבײט די

 איז דאס דאאער. 187 באטראםען האט
 אין און ,1915 נאװעמבער אין געװען

1  1א געסאכט שוין אאונדרי די »אט1918
 אאע טראץ דא?<ר, 2300 פון אומזא^

 בעאײ' ארנאניזירטע די פון הינדערניטען
ן i i «: -•־*ױ‘ בתים.

 רואבצן קאאפעראםארקעס אמגר׳די
 קלענערע מיט באױז באנוגענט ניט זיף

 האבען זײ העמיע'ש'כ>רות, און שטונדע)
 קאאפע־ די װאס געהערט עפעס אויר דאר

 אײראםא אין אויפגעט^ך יזאבען ראטױרען
 •יאײננעריכםעט דאריבער חאבען זײ און
 סאניטאריש/ן אאע אאונדרי זי>|ר איןי

 שעד און בעסטע די — פארבעסערוננען
 ל£ל אזוי ברעג. פאסיםישען םוךם סטע

 רעגירונגס״ אפיציעאער דער זאגט הפחות
 חושד ניט וזאיאה:הע) מען װעמען רעפארט

 צרס פרײנדשאםט באוונדערע אין ז*יז
* ' ; י יואאפעראטיוג

 אנטך האבען וײ : מעהר נאןי און
 םון געדאנק דעם םארשםרײטעז צו הויבען

 שטאט. גאנצער דער איבער זעאבסבדהיאןי
 אויםרוןי אז ארויסגעאאזט אויך האבען זײ
װאו ארבײטער, אונארגאניזירטע די צו

לאמרױ־ ״זאונזער
 קאענערע און שכירות העכערע צאהאט

אײערע?״ ניט קענען װארום שטונדען;
 זיך האבען איםאעט דיזען דאגק א

 ױניאן, דער ׳אן אנגעשאאםען מײדאעד 25
 אננעהויבען האבעז גיכעז אין גאר און

 די מיטגאידער. נײע סף א ארײנצוהומען
 אױסגעטראטעז האבען מײדאעך אאונדרי

 נונד א איצט איז סיאטעא און װענ, דעם
שטאדט. ארגאניזירטע

 נ^ט זיד האבען מײדאעף די אבער
 אאונ־ ערפאאנרײכער זײער מיט כאנוגעגט

 קא־ א געגרינדעט אױך האבען און דרי
 אאע קויפעז זײ װאו סטאר, אפעראטיװע

 די שפײז־םראדוקטען. נױטיגע זײערע
 דיזעאבע זײנען סטאר דיזען אין פרײזען

 אבער זײ קריגען דעם פאר איבעראא, װי
דיװי־ די מאנאטען דרײ יעדע צוריה

jn :r ~ . ן
 ערקאערט װערט עס װען אמשא, אזוי

 סײ־ א און דיװידענד, פראצענטיגען 8 אן
 דאא. 30 םאי געהויםט האט װעאכע יעא

 פרא־ 8 צוריח נאכהער קריגט פראדוקטען,
 באטרעםט װעאכעס דאאער, 30 םון צענט

 האט װעאכע מיידעא, א און דאאער, 2.40*
 צוריח חריגט דאאער 20 פאר ;ער«ויםט

 דיזער םון מיטגאיד יעדער דאאער. 1.60
 די שטימע. אײן און שעהר א האט טטאר .

 באשטימטען א קריגען שעהר־האאדערס
שעהר־געאדער. זײערע פאר אינטערעסט

 האם סטאר רןאאפעראטױוער דער
 בא־ װעאכע קאמיטע, ספעציעאע א אויך
 קױםען און םארכיערס ארומיגע די זוכעז
 אמשא, אזוי, נרינצײג. פארשידענע אויף

 א םאר פאטײטאס כײטגאידער די קריגען
 פריװאטע די אין וױ ביאיגער העאפט

סטארס.
 הא- דער פלן ערםאאג דעם דאנק א

 קא־ דער זיך האט אאונדרי אפעראטיװער
 שנעא סיאטעא אין געדאנק אפעראטױוער
 שוין האבען הײנט־צו־טאנ פארשפרײט.

 איײ ױניאנט טרײד ארטיגע אאע כסעט
 דױב־ א און סטארם, קאאפעראטױוע נענע

 אװעק ניט שויז גיבען ארבײטער צאהא שע:
 צו שכירות זײערע פון סענט אײז קײז

סטארײױפערם. פרױואטע ׳די
הא־ האאםעראטארם סיאטעא׳ער די

 סאר־ םאבאיק א אפגעדונבעז איצט בען
ר 640 פאר ?עט ע  זײ װאי סאנאט, א ^

 גאנצע םארטערם די דירעקט^פון קריגען
 םיאך, אײער, גרינצײג, מיט װאגאנען

 האאםעראםמוע די ״ םרוכטען. און םאײש
 גרעט־ די איצט האבען ץניאניםטצן טרײד

 ׳זיי שטאדט. איז םאבדיין װאורשט םע
שאאכם־הױז. א איבערגענומעז האבען

 אוים־ חאבעז קאאפעראםארס די ״׳-װען •
 5 צו קריגען פארמערס די אז *געפונען,

 םױ זײ װעאכע םאר מייף קװארט א םענט
 חאבען חװארט, א הענט 15 צאהאען זען
פארנאנ־ צו אאײז אונטערגענומען זיף זײ

 א■־ אויך דאבעז זײ מיאך. די דערטײאע! .
 רעפרידזשירײטאר* אײנענעם אן נערוננען

 חאמנן צור^ צייט געװיםער א סימ
דאלצר םױזעגד 10 םאי

די ־םיחנז
 ליינעל ייני*ן »an$t סילזי ת#נחננםיתמ

ק זײ .jjfp יעדער אויוי כ  אום־ iv אי«ם מ
נ פון זאץ ^ ן ו (1 ן ! ט ו ו » י  

 םאכאם. k ר ע ל v י ד נ ע ז י ו ם
 ארואד כאטרעפם, •ראםיט רײנער חנר

p רעכענענרינ i t ^נ־ א ו ו •* הו«אײ 
ג י ד * נ ^ ו י ו . ט ר ן > » ו

 מןו^עראטיוומ דרײ אויף־ fttavn זײ
 קאוכ־ םיט רעסםאראנעז, און בעקערייען

דיזעאבע. איבער צעןןרצימערען און רוםם
 IPP באװענוננ ערפאלנרייכע vtv י
pup די איז בצייבעז ניט טאר 1או!ניט

n m > r i
r t  \P3PoIfrbMrJH

 צאנד^ סון ארבײםער 5איבתג די
 V נ«יד א*ז םיאטעצ אץ ערפאצנ

 ו קאא«עראטיווער דער ם*ר ארנוםענט
 ױני) טרייד די dipt ױעטנג,

 (,tie נעכיעם אױפ׳ן אויפטןון נען
ראזניז.

 וועצמ םיר, זעוממ אוױ אם
pi ארוי• צאזעז ארבײםעד די װאפע 

 ס זײ באאר וױ הענד, זייעחנ
.P'Ytnrawp דים ניט זיך

 םיפיננעז כאארד עסזעסזפװד װיכטיבע צװיי
ל. װניאן דחןסםאכער און וױיסס לײךס וער

L

 חנר םון .באארד m םון׳ם םיטינג א
 מניאן, מיוקערס דרעס און װייסנ* אײדום
 געײאחנן אפנעהאאטען ־:איז ,25 אא<ןאא

 1919 מאי «ען13 דעם אוחננט דינסטאג
 סט. טע15 איסט 7 זזױז, פיפעאס איך

טשעראײדי. מאםיאם, דזשעני שוושםטער
 קאםיטעס פארשיחןנע ערשימען עס *

 ־ip גר,ױוענס די אזיסגעחערט. אוךווערעז
 חנר וחננען באריבט א *דײן שיקט מיטע
 עוןזעקוטמו האח, ׳ב^רטא מיס פון קײס

 איז"געפונצ^ונע• וועאכע טעםבער, באארד
 די גענען האנדאען םאר שואדיג מארען

 אױכד ניט םאר און ױניאן דער םון רואס
 מענעושער פון׳ם פארארדנונגען די פאאגעז

 חײסט באארד עקז. דער ױניאן. דער םון
 און באארד גרײחננס פון באשאוס דעם גוט
 פון אױסשאיםען זי באשאאסען ווערט עם

tpy. .באארד:
בא־ ?ורצעז א אפ גיט װײס ברודער

 סטרײתס געגעאיבעתעב^ די ווצגעז ריכט
 רעסאמענ״ זײן אױןי צושטאנד. ז»ער און

 א *גגענומען אײנשטיםיג ווערט דאציאן
 טיעמ־ אונזער אויסצודריקעז רעזאאוציאן

 48 אאק. פון באארד עקז. צום דאנק םםען
 זײער נינמא, ברודער צו ׳ספעציעא און

 נעאפסערט זזאט וועאכער טעגעדזשער,
 אונזער צו עגערניע און צ*יט נאנצע זײן

 נע• אונזער םון צײם אין ארגאניזאציאן
 פיעא האט וועאכער און סטרײה, געראא

 סטרייה דעם ברענגען איז טיטגעהאאפען
 סע־ א צו שאם בעקער׳ס ס. דזש. איז

טעאטענט.
 נע־ ערװעהאט איז װאס קאמיטע די
 יןאנ- צו צוריק ײאכעז עטאיכע םיט װארען

 םון דירעקטאר פרײס, דד. מיט פערירען
 סאנטראא סאניטארי אװ באארד דזשאינט

 װערט באריכט ijh באריכט. א אפ גיט
גוט

 איסט א ארײנשיסען װעגען פראגע די
 אינספעקטארט װעאכע פון פערזאנעז, םיז

 אײ ײערט װערען, אויסגעקאיבען זאאען
 פינף. םון קאכייטע דער צו בערגעגעבען

 צום ערװעהאט װערט שעהנהאאץ ברץדעד
 ױניאן דער םון דירעיזמארס אװ באארד
אססאסיאײשאן. קאיניק

W באאו־וי
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 עהז. פיז׳ם נייטיננ םפעציעאע «
 ׳שבת, נעװ^ורען אפנעהאאטעז איז באארד

 נ. אוהר 2 אום ,1919 כיאי, טען17 דעם
 ׳שוועםטער םם. טע21 ײעסט 16 אין מ.

ם׳פעריײדי. פריעדטאן, מאאי
ער־ איז װאם ?אסיטע פינפער די

 .WP פון׳ם כעװ«רען װעוואט
 חןד םאר םארבער״טונגעז מאכען
 מעדבערם־םיטיגגמ, םון רופוננ
 פון׳ם רעק*סעגדא*יעס די וועאכע
 און דיוט די העכערען װעגען נאארד

 ראטיםי*ירם <»א םריטם־נעאדער
 ה^ט סעקרעםער דאםיאער נאריכטען

 רעקאםענדאןיימ זײ פאר נעאענם
 ו בחןנט׳ש, יאידטאון אידי׳שע;

 די םפעציעאע דאס נעפאסש האבען
 .פח prvnt נעתפען זאאען מיטיננע;

 ix אייח׳ןמנטס גיזנעם םארשידענע
 o׳t« רע?אםענדא*יעם די האגראעז

 * 1אי דױם די העכערען װענעז באארד
 ײאוזמן. ײענען אויו טריטם־נעאדער,

 רעה'«נזענ כאטראבטיגג גענויע א נאד
 «וריס*ואװײממ ?אטיטע פינפער די

מ אידי׳שען פון׳ם רע?אכיענד*ציעס מג ח  ב
 אזו♦ נרינחג׳} פאאנענדע די אננעבענדינ

 סי* בחןנםט די פוז םאיאריטעט די ויי
p ח«»מז יוניא! דער פון סיננען t r די 
 .TW וער אוינ און פארחאנרעאט, םראנעז
 TH די ijrcjHflHV ixo^rv: אvז נאארד

 ברענו .אידי׳פען פין׳ם קאסענדאציעם
 איננארירען זװ געחײסען ■•שוט װאאט

 נרענט׳פןם. אנדערע די םון באעאיםע-
 דאריב«ןר ׳שאאנם קאגזיטע פינפער

 איו פיז׳ם כ׳יםינג םפעןויעאער א דאם
 םאר-רעם װערען גערופען זאא כרענט׳פ
 Djn אװענט יאנער׳שטאנ מענחגז

 ט*נעס־«רתונ| דעם פארראנדאען צו מאי
 *W ניט םיטיננ אעצטען צום איז װ*ם

נעװצרע;. אעדיגט
*VP חןר פון איינאאדונג חןר אויף

 n פון פארטיידינוננ דער פאר דיטע
w זיידםא!, װערט פױאע;, שון אידען r■ 
 היר«ד ם״מעאצײיי^ אײבאװיץ, האאץ,

 דמייס*ב• נודמא^ װאסיאיעװםסיזג וייץ״
 -dr םריעדםאן מ*אי און רייזנערנ םאז,.

 פארטיצטען צו חןאענאטען אאס װעחאט
 דעםצנםטר*־ פראטעסט דער צו ױניאן די

 eyti נארחזז, םהװער טעדיםאן אין ציע
 Dn מיטײ^ך פאר אראנדפירט װערט

 יר*• איז טרױער״טאג אאם רא• טען21
 אייף ■אנראסצן ■ויאי׳שע די נענען טעסט
 אחיס־, כוויצאאסצ; אייר ײערט עס איחן;.

 אאנעםיינעד דער צו אויםרוןי אן צואאזעז
 או־נייט חזר פון םטאפען צו טעמנעױשי•

 נאכ• אוחר 1 סאי, טען21 דעם טיטײאך
ד דעי איז נעסקן אנטייא און נױטאנ ח * 
דעדאנםטראציע. טעםט

םמסרעטינר. עעחגחאלץ, י.
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 םון כױיגונג ךי איו ריכםיגער פיעא
ער־ די זעהן וועאכע עק*נ*סיסטען, י«נע
 װ*ם דעם, אין קריזיס א םון אורזאך שטע

ע ר ‘.י **י י צ ק ו ד ־  ארגא־ ניט איז א
 ווי- א םאראן ניט איז עס וואס ניוירם,

םארשי־ די אז אױפפאסען, זאא װאס ינן6
 זי׳ין זאלען •ראדוקציאנם־צוױיגעז דעגע -*1

pit- d די אויב אנדערע. די םיט אײגע חסכם 
 אױט ארגאניזירש זײן װאאט •יפמ׳הציע

 דער אויב סדר, א םיט פאאן, מוױםען א •
וןראפט, באינדע א נעוחנן ניט װאאט םארק

 פון חשבון קאארען א געהאט װאאם און
אײנצו״ ט כ א ם די און מתאכפראגע

 קא־ םארשידענע די הארםאניש *רדנען .
 פרא- דער אין ארבייםער און •יסאאען
 קאנ• אונטער קיין :ים װאאט טא דוקציע,

 קײן צירקואאציע די ניט און םוםפציע
 נאגצע די ארױסרוםען. ניט ארידסען

 איז־ניש וראדוקציע די װאס איז, «דח
 אינט זי וראס ארגאניזירט. •ראפארציאנעא

 איע־ אינדױױדועאען פונ׳ם הענד די *ין
 דער איז וחנאכער **צאונטערנעהמער,

וױרטשאפט. איצטיגער דער םון יסוד
 טבע די האבען יזאפיםאאען םרייע די

 עפענט עס װאו דארטזןן, שטרעמען צו
T t נאכפראגע, א נאכפראגע, גרױסע א

 די געװעהנאיך. וױ גרעסער, איז וואס
 קאנקורירעז אונטערנעהמער *״נצמע

אנ־ םון איינער ניט וױיסען זיף, *וױשען ־ל
 ארט געוױסער א זיר עפענט הױם דזנרן.
 װאו םראדויןציע, סארט גע\ױסער א אחנר

 דארםען זיך געבען געאד״ מאכען הען ם*ן
 װי אבער אזוי סאפיטאאיסטען. די אאז א

 קאפיטאאען וױםיעא גענױ, ניט וױיסען ויי
*P ה פאדצרס  פאר מוז, םא ד

 וױ אזױ אונארדנונג. אן צו פונמן וץי,
 פראךוקציאנס נייע םמגאיכקייט א

שטענ־ םוז טא םאראן, תמיד איז אודיגען
״ן ! ג  די נאך יאגעניש א אויםעניש, א די

 מיט זיך שםמאט מס װאנעט ביז ואי׳פען
 װאס זיך, ערקאערט דערטיט א■ אסאא

 אדער •ראספעריטעם אדער האבען םיר
קריזיס. א

בואט׳ר. אכיסעא זעהן דאס אאמיר
i r<

True translation filed with th# 
Postmaster at New York City on 

May "23, 1919, as required by th# 
of Congress approved Oct. <th( HIT, 
known as the "Trading with th#
Enemy Act.”

 געעפענט זיך האט מאחטה דער צואיכ
 געקענט האט מען װאו ארם, גייער א

 געעפענט זיר האבען עס געאד. םאכען
םאבײהען. אמוניציאנס מצאהאטע גום
#געאד געהאט נאר האבען וועאכע ״אאע

פאב־ די אין ארײנגעברעקעאט עס חאבען
 אנדערע און אחציעס געקױפם דיקען,

 א געהאם האבען װאס װערמחפאפירמן,
 אדער גופא, םאבריקעז די מיט ש*יכוח

אײזען, וױ אינדוסטריען, נאהנםע די ־סיס
 געװארען איז עס װ. א. א. קו§ער מסאא,

אױסכאפע־ אן בערזע, דער אױף כחאח א
 פאמרעסערט האט דאס זײ. אוין• ניס
 נע- איז עס נאר ײאו ספעקואאציעס. די

 צוזאמענגעאײגט דך האכען סעגאיך וחנן
 אן געעפענט און אונטערנעהכיזןר אײגיגע

 א:־ האבען אדער אםתיציאגס-םאברײז,
 די טעטאאען. טיט חאנדאעז צו גאפאנגען
 איז ארבײטער. האכען דארםען םאבריחמן
 האט נאכפראגע. א זיי אויוי נ^ווארען

םעק־ א שכירות. הויכע געצאחאט סעז
מאטע־ רױהע האבען אױך דארף סארי
 איז װ. אז. א. גאז האלץ, #קױאען #מאא

 אאע די אט אין אויפאעבונג אן מווארען
אפ• האבען קאפיטאאיסטעז די אוױמען,
 געשעפטען פריהערדיגע זײערע נעגעבען

 אדער םאבריקאנטען, געװארען זײגען און
 אױפגמאעכםע נײע די פון אאציאנערעז

 זיך האבען ארבײטער די איבדוסםריקן.
 אויסגעסאכט האבען און כאזעצט דארטען

 די אז ^אעכט. ניט פאחזעאםניסםעסיג
 חאבען םארדיענם, גוט חאכען נר1»רנױים

n און קאיידער עסענװארנ, םיס פדעסער 
Mארטיקאען, חױנה נױטוועגדיגע ־אגחנרע '׳ 

 האבען צו געזוכם האבען און נעאײזם נום
 אאע ארבײטער. די פאר סחורות סעחר

 אססא- חריף. געװארען זײנען ,סחורות
 הא- בערזע דער אױױ יאיירען סיאײשאן

זײ* איגדוסםרח&ם פיעאע נעליםען. בען
אפגעש״ואכם, געװארען דעם אואיעכ געז

 ארכיײ די אי סאייטאאען, די אי וד*א
 אמו־ דער צו אפנעגעבעץ זיד חאכען ואןר

o j r w .די דך האט נו, איגיוסםריע 
 כױם זיך האבען אפגעשטעאם, םאחסח
אט אסאא מסמ פאב• אסמיציאנס די איג
אר* די געװארען אינעזאנט זײנען רמדנז,

 ויאס כדט געוגאם טם ד חאנעז ג^טעה
n מו אעבענס־ ת פזן קרעכוער ביים שי
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 קאײדער עסענווארנ, אאע זײנען כײטלען,
 הא־ אומםארהויפמ, געבליבען װ. אז• אה
 זײערע נאכקוםען געקעגט גיט זיי בען

 באגה־ אננעםאנגעז זיד האבעז צאההרנגען,
הריזים• א — באנקראטען נאד ראטעז

 אםוני־ די פה אסשםעלעז דעם מיט
 אק־ די נעפאאען זײנען פאבריקען ציאנס
 ארײגנע־ האבען װעאכע ״סר א ציעס.
 זײגען דעם, אין קאפיטאאען זײערע אעגט

 אגדע״ געוואחגן. געבראכען גאגצען אין
 אנ־ האבען קאםימאאיםטען גרעסערע יע

 גופא באנקען די געאד. סך א געװארען
 ?רי־ * איז עס טרויען. צו אױןי הערען

 ארגאניזאטאר, אן נעווען וואאט זיס.
 װי גאײך אז אויםגעפאסם, ײאאט וראס
 פארטא־ פאבריקען אמוניציאנס די נאד
 תיכף קאפיטאאען איע זאאען ״זיד כען

 אונטערנעהכיונ־ אנדערע צו איבערגעהן
 ורע־ אויסנעארבײט זאאען עס װאר ״גען
 װאאט פריערענס־צײט, א פאר זאכען רען
 אר״ דעם נרוים. אזוי זײן ניט ײהוםה די

 װערט אאץ און אבער, פעהאט גאניזאטאר
 זעאבסט־ איז טא באיגדערהײד, געטאן

 צו־ א קוםען ס׳םוז אז פארשםענדאיף,
אעבען. עקאנאטישען אינ׳ם טרײסאונג

 וױיא געקוטען, איז פראסםעריםי די
 צו אנגעפאנגען האבען יהאפימאאען די

 די אין — אינדוסטרי נײע די אין פאיסעז
 האט קריזיס דער אינדוסטרי, אסוניציאגס

 אטוניציאנס־ די װי גאייך קוטען געטוזט
אפגעשטעאט. דך האט אינדוסטרי

 בײשפיעא א גענוםען האבען מיר
 איגדוסטרי, אםוגיציאנס דער פון גראד
 אונזערע פאר איצט זי האבען כױר װײא

אינגאג־ נים נאר אבער איז זי אױגען.
 איאוסטרירען צו

 גע״ זײנען וחןאכע אאע, די קריזיסען. די
 פראדױך דער אין פאראינטערעסירם ווען
 גע״' הפחות אכא האבען װאסען, םין ציע

 מאחםה דער םה סחי דעם מים אז #ואוסם1.
 םען און ענדיגעז, פדאספעריטי די זיך מוז
 מען דערצו, פארבעײיםעם געומן איז

 פאר־ גרױס םיט געאט ארײנגעאעגט האט
 מאוזמה םון איבעמאנג בײם זיכטיניוײט.

 רע־ די פאסט אינדוסטריען פרידענס צו
 וױיט װי פאדקוסען זאא עס אױף גירינג

 עס און ארדנוננ נעװיסער א םיט סעגאיך
קריזיס. א פון שארפי־ױיט די זיך פיהאט

* * *

אילוסטראצ״ע. א נאד נעםעז לאכדר
 אנ םען האט נענענד נעװיסען א אין

די אייזענבאהן. אן בױען צו געפאנגען

 צו אז דארטען םאנגען קאפיםאאען פרײע
 אײזענבאהן אן בוימן צו אום שטרעמען.

 בוי־םאטעריאאען, רעאסען, נויטיג זיינען
 ארבײ־ די םאר הראםען און װאוינונגען

 אנםראגע אן ווערם ׳עם װ. אז. א. טער
 אן סומט עם זאכען. אאצ די אט אױןי

 פאר־ אױפאעבוננ דיוע אױםאעבונג.
 פון צײײגען נײע אאץ אױף זיך שפרײט

 מאכען צו םארטיג ̂אום אינדוסטרי. דער
 אום שטײנלױאען, נױםיג איז רעאסען די
 נויטע זײנען אאקאמאטיװען בויען צג

 פון אמפמט דער מאשינען. ספעציעאע
 גע״ אאץ ווערט אעבען װירטשאפטאיכמן

 אעבען אוגטערנעהמער אאע און שטיגען
 פרא־ גרויסע מאכען צו האפנונג דער מיט

 ענ־ אײזענבאהן םון בויען דאס פיטען.
 נאכ־ די אפ זיך שטעאט עס זיך. דינט

 יזאבען. דערמאנטע אאע אויף פראגע
 ער װאאט ארגאניזאטאר, אן געװען װאאט
 פראדוציאנס אאע די אז נעזעהן, גאײך

 באשעפ־ נעװען .דינען װעאכע צוױיגען,
 אײ־ פאר׳ן מאטעריאאען שאפען צו טינט

 די און אםשטעאען זיך זאאען זענבאוזן,
 ארבײ־ און קאפיטאאען געװארענע םרײ
אנאנדער אויף איבערגעהן זאאען טער
שאפען צו ־— זאגען אאםיר--------אךט

 אזוי טראנספארט. פאר׳ן םראדולטען
 ארגאניזאטאר, אן םעהאט עס װי אבער

 מאשינען־םאבריקעז, די פראדוצירען טא
 וױיטער אאץ װ., ז. א. קויאעךמינעס די

 אײזעננאדין, דעם בויען צו פראדוקטען
 נאכ־ די טראנספארט. פאר׳ן ניט אבער

 זינלט. בויטאטעריאלען ־ די אויף פראגע
 א״מדשוס אן פאראן איו םארק אױפ׳ן

א — אדוהציעאיבערפר אן סחורות, םון
באגאײטער. זײנע אאע מיט קריזיס
 די װאס דאם אונטערקאנסוםאציע, די

 א*ן שכירות קײן ניט קריגען ארבײטער
 םיטעא, אענענם די יןױפען ניט קענעז
 אננענרייט, געװארען זײ פאר איז עם װאס

 דלם פארשארםט און אא״ן פארשטארהט
 טע־ דיעזער אויט אבער, איז זי הריזים.

 װי פונלןט אורזאך, ערשטע די ניט אריע,
 ניט איז קרעיייט אונטעמעגראבענער דער

 רזןזולטאם א איז זי אורזאך, ערשטע די
איבערפראדוקציע. דער םון

 דא חאבען מיר װאס ב״שפיעאען, די
 םדן אורזאך די אז #אױך װײזען געבראכט,

 א'בער• אאגעםײנמ אן ניט איז לריזיס א
ן א נאר פיאדויוציע, ז ז ײ ז ו א ײ  ט

 איבערפראױקציע אן איבערפראדוקציע,
אל־ אן צװײגען. אײניגע אדער אײן אין

c

( * ר מ ג מ י ל א ם י א

י פץ ל ת פ . נ ס א ר ג

 טאג. װינטער װארםער א איז דרױסען
 פענסטער בײם רוהיגער א זיץ איך
זעה^ ארן

 גאם דער אץ אנמקעגענאיבער
 םױערם. םען און מען בויט םע^ גראבט
 אימאליענער פארשװארצםע און ברױנע

 געלע אין אדן בלױע צעריםענע, אײן
 פארםיכער אץ און קלײדער ארבײט
 :שטײינער שורערע גרױע^ #גרױםע שלעפען

 פונדאמענט. דעם ל״יגם מען
אינזשעניר דער

 דארט. און דא אן װײזמ אדן רעדט און באפעהלט
 געריהרמ ארמ פון ניט ציגעל קיץ װערם (עס
 באפעהל). עםיצענם אהן
 אימאליענער פארשװארצטע ארן ברױנע די ארן

 שוױיגען. אדן ארבײםען לױלקעס^ די רױכערען
 פארבארגען זיך אין טראגענדייג שװײגען,

זומערלאנד. ודארםען און זוױגען דעם צר בײנקשאםם די
 זומערלאנד דדארםען ארן זוגיגען דעם אין ערגעץ,

 צעאקערםע, נים םןןלדער ווארםען
 רײםקײים^ פון גליהענדיג רוארטעז,

 ;פאםעראנצען־גערםנער וױיטע
 האר״ן, ווארעם א דארמ אדיך װארם אםשר

 בײנקשאפם פון שפױל כלוםעם וואס
 איטאליעגער םארשווארצמע ארן ברױנע די אױןש
 געלע אין און בלױע צעריסענע, אץ

ר ארבײם ^ לי  פארםיכעד, אין און ק
 שטײגער שררערע און גרױע גרױםע, שלעפעץ וראס

 לאנד, פרעםדען דעם אץ םרעםדע םאר בױעגדיג
 ליױלקעס די רױכערען

שוױעען. »ון

 יואס ״גערענפיגקײמ״, Id נוסער ארן איבערגעדרוקפ **)
^2דא50•א יין געווארען סארחאלפלן איו י

 אדו״סרד ניט Vfp — באראנאװםיןי גאן
 איבער״ א| זױ אזױ «תקם קריזים, א םען
 די זײן ניט שען םיטאען אעב^נס אין שום

מ הוננער. א םון אורזאך םי  אונטער• מי
 באראנאװסקי, טונאן אױך זיך שײדעם

 קדיזיס ענגעאם״םארקסיסטישער דער פון
 אין עגכעאס און מארקס אױם מעאריע.

ע אן נ ײ מ ע נ צ  איבערפראדו?״ א
 טיגאן אויט ״קרח'ס א פון אורזאך די ציע

 א איז מעאריע- - באראנאװסקי׳ם
׳ ת י ױ ו ל ײ  די איבמרפראדוקציע ט

הריזיס. א פון אורזאך
 אז באמעמןען, אױך נאך וועאען מיר

 ענט־ דא האבען מיר וראס טעאייעז, די
 ״ א י ר v b די בגוגע נאר איז וױקעאט,

 װאס הריזיסעז, די ?ריזיסען, ע ש י ד
 באשטימטער א נאך רעגעאמעסיג קוםען
 פעריאדי• די אט םון אורזאכען די צײט.

 פון נאשײ דער אין איגען קרידסען שע
 און געזעאשאפט קאפיטאאיסטישער דער
 ױאאטען עס אםיאו װען פאר, קוםען זײ

 פאסי״ אויסערארדענטאיכע קײן זײן ניט
 שטעי״ זײנעז אורזאכען דיעזע רוננען.

 מיר האבען במיאא און וױריןענדע, א דיג
 פון איבערגאנג ן ע ג י ד נ ע ט ש דעם

קריזיס. א צו אױפאעבוגנ אן
, די אויםער נ י ד נ ע מ  אוג״ ע
 זײנען אורזאכען וױרקענדע אױםהעראיןי

 װאס פאסירונגען, צופעאיגע פאראן אבער
 קריזײ אזויגע קריזיס. א ארויס רופען

״ אנרוםען םיר װאאטען סען ר ע ס י ו  א
ע כ י א ט נ ע ד ר  צו געגענזאץ אים א

 באציײ װאס״הענען געװעהנאיכע, רי
 • י א ט נ ע ד ר א אאם װערען טענס

קריזיסען. ע כ
 קען קריזיס אויסערארדענטאיכער אז

 שאעבטען’ א דורך װערען ארױסגערופען
 עפידע־ אן דורןי מאחכיה, א דורך שניט,
 ויויהע לרינען צו אפהאאט אן דורך מיע,

 דער גערוען איז עס וױ אזױ מאםעריאאען
 םארי־ םוז יאהרען זיבעציגער די אין םאל
 איז עס ענגאאגד. אין יאהרהונדערט גען

 דער אין קריזיס א טאנעןיענטש דעםאאט
 ניט חאט מען אינדוסטרי\וױיא טעלסטיא

 נארטה םון בוימװאהא קריגען געקענט
 ארויסגערױ הען קריזיס אזא אמעריקא.

 אױוי זוא א איז עם װײא ניט װערען פען
 זיײ זײ וױיא פארקעהרם, נאר סחורות,

 צאדז־ צו ניט אױנט עס טײער. צו ;ען
 טא־ רויהע פאר פרימען גרויסע צו אעז

 זיך שטעאט אינדוסטדי די און םעריאא
אפ. דעם ^צואיעב

 פארקומען יא קענעז לריזיסען אזױנע
 רײדען ם^ר פארקומען. ניט קענען און

 קוםען וועאכע קריזיסעז, די פון אבער
 אויסער״ קײן װען אפיאו פאר, שטענדינ

 ניט זײ רופען פאסירונגעז געװעהנאיכע
 גאטיראימנ, ארדעגטאיבע, די אט ארוי^

 װידערהאאענדע זיך צײט צו ?ייט פון
 דער פון רעזואטאט א זײנען קריזיסעז

איבערפראדרלציע. טײאװײזער
 א אזוי װי בקיצור איבער םיר חזר׳ן

 סריזים א קומט. קריזיס פעריאדישער
 אונטער־ דער פון רעזולטאט א ניט איז

 אין אפהאאט אן םון ניט קאנסומאציע,
 די װאס דעם, פון נאר צירלואאציע, דער

 הענד די אין איגט פראדוקציע נאציאנאאע
 אײ גוט ניט איז און אינדיװידופען םון

 פאר־ די װאס #דעם צואיעב גאניזירט.
 פראדוקציע דער פון צוױיגען שײדענע

 ארגאניזירט, פראפארציאנעא ניט זײנען
 שטערע־ א קומען צײט צו צײט םון םוז

 םון אפריהער הומט שטערעניס די ניס.
 אײן אין איבערפראדוהציע, טײאוױיזער א

 שטיא־ דער םראדוקציע. דער פון צוױיג
 איכד איז צװײנ דעם אט אין שטאנד
 אינגאנ־ אדער פאראאגזאמען צו שטאנד

 אנדערע םיז גאנג דעם אפצוהאאטען צען
 צוױיגען אאע װײא צװײגען, אינדוםטרי

 זיך צװישען זיינען פראדוהציע דער פון
 שטיא־ א פארבונדען. און םארפאאכטען

 דער פון צוױיגעז עםאיכע אין שטאנד
 ארבײטסאאזיג־ ארוים רוםט םראדוהציע

 פארקאענע־ א שכירות, נידעריגע קײט,
 אונטער־ אן הױפיןראפטאון דער ^ון רוגג

 אונטערהאנ־ דער דאנק א קאנסומאציע.
 יענע אױך אפ זץ־ שטעאמן סומאציע
 געברויבס־ םראדוצירען וועאכע צוױיגען
 איבערםראדױד אן ווערט עס םיטאען.

 הרעדיט דער סחורות. אאע אויױ ציע
 דער אונטערגעבראכען. אינגאנצען ווערט

 שפרייט קאטפאיצירםער, ומנרמ קוײדס
 אעגדעד אגדערמ אאע אין אײד אויס דך
צרות. םון קוואא א װערם ער און

 די ניט־ארגאניזירםקײט, די איז
 אלר־ רי אעבען עקאנאסישען אין אנארכימ

 בא־ םא לןריזיסמןראנחהײט, דער םון ז»ו
 באזײםי״ אין׳ם זײנע רפואה די שםעהט

 דעם אפששםען איז׳ם אורזאך, די נען
 ,1 ײנםיהרצ1ו אין ^ינצעאאונ^רנעםער,

 צעמן עהאסאסישפן םון צוױעען אאע אז
װערעז• סאנןמנטרירט ואלען.

< סאציאאיןם. םײגם דאס
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ײ ײד .מאנםילט״ אי«ט  1אי אונז ג
 סאנוםעקט׳טר אונזערע ?ציװלאנד.

^ נוואצדינע ח^כען וערם מ  םיר וױיימז י
ר םון עוין מ  אזא אנים״םרטכטען *
 *פילץ זיך מיר ה«ומן ■«»}, אעןאינענ
נערי^ט: ניט אױך זײ או̂י

 נ׳ד קאיװאאנד אין אוגז האט נאט
 הײםט, Dm ,רעסערים*, םים נענשט

 זיי־ ארביטרײמורס, סארם םין «ז» םיס
 «דניטרײט*ר^ 5איינם* שוין «ײ ןנן

 ױניטד אין אאגעםיין אין אוביטריישא
 מעל־ םיז זאר א איז *ננע^נענהײטעז,

ו ם מ  אז איז״ חארזוען. ארוט װידעלט ן
ז  ארביטר״טארם אזעצבע נןון קרינט «
pvo rm א בראנדײם, א וױ ifrtT און 

אי אין אזעלמ, ג«י  pm חנרלײדען, *ו ג
» און ןויםיצען אנער שםוזאםם ג*ט  1ג

 ארביטרײנמנרם סעט אזא ארײן ^ריגט
מז םיר זוי  דןום איז ארײגגעיזרטמז, הא

גאט... jib גרכת » איינםאל שוין
מן ה*ט עט ענז  ארביטריי־ אונזמרע נ
ד באשיציםען vt trovayo owt ספיס  ײ

in שןנ^און ײח  נאכחער זײ הןוט os װ
 אוםמײאתועז ט<ונאסען נעדוםזס:י»זײ

 .1נאשל#&« אצײן pribr זײ װאס ואס
ט ה«וג«!-<*ד זיי ס ו י מ־ כאשציס׳מ ^י  י
m דיםפױטס, שליכטעז *ו מאשינער״ א 
tnײ■ ובען» . ן מו « ^ ? * # מן טיר ד *  מ
ru אױםמתןוי•־ ז״ n * s  rv.| ^סי n־* 

mj# jm* זיי מן w u ,איז זװרזח 
S דערטון זײ ויץגעז אױם צײנט עם זוי i 

-pm ,ײ*ס ז^נטעז,• גןיר• װײא *וםרייעז 
ד *ז ו.ײ נעהט ר ת מ אג  אזן «זון-.? נ
םיי טןונןן אצרײט. זיד דוכט איז אצזןם

pW ♦Or!ITw TjfTJW
 ׳שציסטעז צו “״סאשיגערי א װי אזוי

ך סעז און»1׳ טנסוכים  ח«נען, ®צרט חו
ײ װי אזוי איז  שוין מען פאננמ צײמען נ
 װארום שטונחגן, 44 ארבײטזןן צו ־פן

 י צײ»ער ארבײםען עפעם םיר זאלזח
 ,T פאר ילצבענס־טיטצען די ןײנען זי׳ןרצו
 אחיפנע־ שעחן גאנץ םאגאטצן 8 אעצםע

 טען וױצ זוײסער אח חענצר, נפד שםיגען,
# פון *נערימנתב די ח*מנן דאך ײי י' ע  ד

 סענשע!, צעבעדינע ■ ד«י איו םען יאויד,
 s< סיר ח*בען \,strn י*ס יפר ס׳דפחי

 1האבע םיר און םיסימען פאד א רופען
סטדייק. « װענען רײדען צו אננעפאננען

 מאנופעסמשורערם אונזערע איז
 חאט מען און הערצער די אייננעםאצען

 ״באצ׳טפװיקעם״, רופען אננעפאננען אונז
id* פרמ<ז מיר ײ«ם t e ^נ«ו גיט מייגי 

 רי אין צושטענרע די נ;ט אונז געפעדצט
 ןעםעצט רעגיעװנג די *פיצו נאר ׳פעיעו

ניט. אויד אונז
 ז#- םאנוםעסטשורערם אונזערע »ז

 אז פאקט, דער נאוױזען האט צינען נען
 צו םקוצם נעעםענט האט ױניאן אונזער
 צעגדער, אנדערע םון נירנער די סאכען
 םאר טרייד, אונזער אין ארנײםען ײעצנע
 ?עגױומ עתזיםטירענדער רער פון נירנער

 חו־ ם%װיעט א םון גיט און אםעריהא אין
 אונוי«פצ«ר ח*בען צײטוננעז. די נימננ.

 הןונען םאנוםעקנדפורערם די און דירט
צײנער. די טיט נעקריצט

 די אץ .צו׳פטענדע jnsbss םםרייקם,
 הפבען — םארדינסטען, נרעםערע עעפער,

 חעכער שרײען צו פננעפאננען נ«וך טיר
מ װי פ ם  חגם םון בירנער אצם יעצט, מ

 חןובען, צו רעכט א יאר םיי הפבען לאנד,
 .אונזערע וױ *ט*ט*ב'לס, תײן ניט אויב

 איז מאנוםעסטשורערם, מאטריןוטישע
 םצרען צו »ר־םעיד5< אויןי גענוג נאטש

■ ארנײט. דער צו קאר דער סים
m םאנוםעקטשוחנרס די n| זיף 

 ער־ ווערם מעשח רי אז אײםנעזעהן,
 ״ב«ואשעןױקעס/ שוץיען םיט אז נעי־,
 זײ האגען העלםען. גיט נאר זיי יועט

 געשעפט דעם אין ארבײטעז פננעפאננען
ריכטוננ. אנדער אן פוז נ«ר

 אונסער־ זײ ה*בען שײנט עס ײי
 םאר־ רעפעריס *גו באארד חנם נעטריבען

 לאנג*ם«רשפר*«נע די סאכען צו טינ
 נעםײנט, אןדאי הפנען זיי .“,טאשינערי

 װעמ דאם אז דייצאםאטעז, גתיטע די
די פ«צו#םעלען וױרקוננ די הןובען

■" םטרײק־באװעטננ.
 צפזד פון עויז ווײסט איחר »י אבער

 אונ־ האבען ,“«<ערעכטינסײט נוטעי טען
 מעכא־ די צוריקנעװיזען ארבײםער זערע

 \jnfra באסעס ו< ײי ניך אזוי נאציע
 דיזע שעפער. די אין םארטײלט דאם

 אוקנעלוםיערטע אזא איז;׳י טאכןנאציע
ארגײ■ די האט דןום tv ארבײט, שטיקעל

מ phi נעײןירע[. ״  נעשרי־ ווערען שורות י
,  כאל*םט ארבײטעה די שוי[ הפבען «ן
 וןוצ pm אויכ שױן שםיכמן זיי און

י ווענען ייין םםרײקען  DVM ptaarunvB י
ptjft װעחןן. ארויםנעשטעלט s

מ1אי אײך ד• וחןצ איו » מ ע  א?ן נ
 נארישער דער פון תטציח דעם קורצען

 פאר־ האבען ב*סןס די װ*ם טאכענאציע
 בפארד'«וו דעם םון נאמען אין םייצט

 מיפיעצ זעתן ,וועם איחר און חןסערים
די עם שכל ״ מן *  אין BV&V3 קלאופ ח

S אםיצו ה«בען וו#ס הלױולאנד i  ivj 
 אײנשטיצען ועט1 דןום tv םיינען, יממט

ארבײמיןר. די
yn זתרט אנפאנג בײם נלייד sm 

 ootfp דער וױ אזוי Dtp )ונצוהערעניש,
pn כיצי־ געױ^רען ,איז לעבענס־םיםלצן 
 װײתשעם די גציאדפט זי; װאצטמז ,“נער

 דער־ $\ב«ר דאט וועאען זײ רעחצירען.
 חעכערתנ p'p םון, ןובער טין״ ניט זױיצ

 ארנײ- די גאר pnvo וױיחשעם n אין
 פד־ צײייטענם, וזלום׳ען. ניט t>vv טער

 דאר־ װייתשעס זעלבע די אז זיי, קצערען
 ט«ר 6 יז3 קראפס אין םארבלייבען פ«ן

וחנט טריטי שלום די וױ נאכדעם נאטען

/■« ,  r ^חיז ,pram נעםײנם  זעחן. כמן וועם או
 זז«ר עפרוון דער VM אייס צייגם עם י1ו

 «ו דאן ווייחשזנם יpun 1 אין זי? ,גען
. ק ר י צ ײ ן >י ח ־ ;

 די םאשינערי. דער pujm ס1צװײטע
 ח*בעז זפלען ?זאפ יעחמ ארב״טמר׳פון

 ערײיילט ז«וצ י#נקיצ רער קאנטיל. »
pnini אויוי Bin אוםן םןולנעגדען : 

|vp באס דער זאל םריחער  נאםיניי־ «
י און יפאנס  שאפ אין יפצען ארבײטער ו

5wnrw׳p איין w m fis\ .ימומיטע
p״i או־גײם ׳ ׳עם װעצכער אײנער 

 מעם־ v זייז ?ען יאחר א װי װײנינער
w דער םון כער / r f s פדןר ?אמיטע

מ *אוז -- .׳  יארןי jw’bvp usmrHr די
Dtp א טצט װערען ערװעתצט eavP> 

 בא׳שםעהן דארןי ש»י־קטונםיצ דער
 די אין פעייאן. 5 װי וױינינער ניט םון

םון יעיער אין ארבײטער י  מפארטנמנט/
 םאר־ 1זײעח ערװצחצען Dip דארפעז שא•

<«:'־ - םר«מר.
fliw נפםיני״פןונס, די m h s .ז. א

שאפ. איז װערען נעחאלטקן מוזען װ.
no דיזעי ,  * djvp 1אי טיטען vvr.,

*as-it i
םעג *<ייו

 זואהצ דער פאר פדאגען סען
צו»רניי וױ פעטטפרי, ־an פון

dvii tsDvt *in* ארבייס
 iw באציהונגע! jnjtepa נען

 :׳;׳ •,*>»־ ■-־, ■■ י טרגײט׳נר.
 אויד דאיץי <mavp דער

tv pravnvD גי זפלמז שאפ אין 
p pmtp״ya ,א. דעסיױטס t. •ײ 

 lv ח^ט ארב״טער אן וחןן
wp־i* צוס מהן םריחער ער 

 םוו צום געוזן ער |pp נאכהער
 ניט אאץ איז ווען-אי רעכט,

מנ  פפ יייז *י מהן ער נ
 געהן נאכהער דארןי פאיטרעםער
 נו םארסאן, צום ק^ספציינט

 os אייב איז סופעראינטענדענט,
 דימר ^זח נענונ, נים אצץ

ײ ותרען או־פגענומען  IP « נ
ja*o דןר Jmaipp י1דאר arrava* ו 

 אי) וחנלמס ot^rva ז״ער שיסען
najravp״ivB, מענען o n 

 םירסא. דער צו שריםטציף
w דאחי a v a דעם Ba” >vo*p »או 

ן ptp»ra’n און מ v חנס 
anחןם צו שריפטציןי פירסא ־ 

Dtp
םון yariD ־an 1אי 'FJ

•  • י ;י < • :■ : י   t ■י

m
.(vtravavava v)•

mפיגהעלעס״ץ. ל. פון
-

איןי האב  pniy ape ד*• v םיט \ 
iP3>jm ,*ד ^ ד פ .  pm»v אן eanpava: 
pw גיט inptpa אידאי v יפחו  svn ו אי ■pnpp י איחר זואצט יוסןון סטמר»  נ

d טפטפר ,prow tpavp אםשר pi איתר 
ם  װײםט איחר |.pam« סטרײט-זוויך ת
S T ,אבער tv די pi*5p םןובער t״tPa 
ך ?עספפער »טע  ײערע1 חןובען או

Bpnee איטער ppaiviipa האט איחר 
ױײטער״ איף רעד וױטען, toapopa שוין
Dtp די papp ם»כ?ר t״tpa ט» vanv* 

w p j»w j זײ t״ptna pta -ײם ימי«ז?
IW י « ף ע ב - נאוי ע ק ײ ר ט ן צ

tv װאתם טו ײיס> ץט אלא«טג Dfn װיד?ד איחר IPt*Vipi
dp ואצ tt pfeip םםרייפ א ?

'npv,| .צװ^וי
 איז נעגאםע, v pntpa ער איז אמאצ

pmpa a’opo אין Tmv3~iPD'U3H. *an 
aau, דעם^ולט און jpaw בײחן זיד םיר

.ap arn w o
fv״at oa־ •ppDiavo pitt^p v

n פון ap^aom v און טשותר p f  Uh 
tvrvvmvDDv ivdppd

atD” a־־Dv>p, פטר >a t . pta*pi־ Dvn 
 va* נלײו איו הפב ^evopppa י אסאצ

Dpnpb פילו זועז* pװןוצט ר Dtp םיר 
נאי יעצם שוין זעהט ער נעזאנט. ניט

enptav ר ווי־ או^ו? vn» אטא^אויסג׳ר 
pmpt, איז sivv ב?סער און ,tvovaav 

 אין און דזשזצערי■ מים גאהאננעז איז
ײן ס? % osmvrts ׳פויפס״טיך ז הי  ג

papDapon .פין
 ovn יפחר?ן, פיעצ? די רvפ אכש־

רp האט ,eapapava ניט זיך IPavn םיר
v t שטארק appaדp3 רט Dta1צוי iPD’iv־

. אויןי uta ליר, י ן י ^ י  npvava ויין א
 ד?רש,,וױ3א נאנץ ipufiata איו “״איף

pר iPiao rv ,אמאצ np |pn נעװען 1אי 
 האב Dip או\ך און נאװענוננ. דער אין
 ?ר אײחס־ ןןף3 אס?רטט,3 צייף3 איף

םיר. טיט צורעדט שטאר? ױך ה*ט
ip איך יןDtp 3 יט3 אבער  pmnv 

Artramm צו איצס
at tv a^w prran,מײז^אםאצי־ ־

 מאנוםעטטשו־ ptf>p א איז■ ד,3פריי <?ר
 ־ip* דער םון םעםבער v נאד איח רער

 איך חאב דערצו, אםסאטיאיײסאן ט??טיװ
v באשצאסען t נעצע־ דער טיט נאנוצץן 

 שמועם v איהם מיט כאפען צו גענהייט
jpapti 3אי װ«ום ?צאוהס־םיטואציע, דער• 

 pnapnm פיעצ אזוי איצט רעםירטpט
מענשעז.

 אין איהם בײ אויב םראנ? םײן אוי(י
-Dappa ער ה*ט אויד, pro סטרײ?ם שא&
aro־D : .

 dpbp jpt בין איו ? pn װאס —
a״ v " t יחסן ?

 אויםר?ר־ םיר ־tve האט ?ר און
nv שװער, i״t צעהצט n  nPD’a.
np־o ,״עואצט םיר ער האט כצ 

 וייגען בכצצ .סטרייקם ן^»“איבעדצײנע;״
אי אין “אוםגציס dm־u v״ ח  די ירעז'3.

 רעס טארםרײבען זיי דאם אינרוםטריע.
 צײד?ן דערםו; tv און יאר? יו3 טון טרײד

ou וונקט ם?ר”»רנ די  nfv ב?אי די וױ 
בתים.

— ,D־atfp־at ער האט — םטרײ?ם,

ד או «  • מ?חך נ
ה*ם

•’ ־<

v w p

v
■pa tpn אירנ?נד evnpa tsrova װןולט
u n  pupa םטבייס * pq» « p i j »®

 איהם |pavh ומרט?ר sots') paמיי
 IPDtJpa Dtp ער. pv ipiatypaav ושוט
r אױןי y n  va,\ פאר e״np פ אוןvר 

atovn.איך ־ a»n ניי ?ריזזרט33א ח«נים
האט ער און *ונקט שװאכ^ דעם איהם

— ——  j i t *  ti t  eapaapa « « '
 ארבייטפר, די םויפלןוטשפס, דל — ׳
 ער האט — לײט, י«ון3ױ pdu pרpאיי

 tvavn — אויםנעשריען, םארסאסטיש
taiv שוין Dtp ונענארם! ם*ל צוױיטע^
”at — םאכטפר, — זײ, v־pdu p 1יא3ױ 

 IP3’Da«n dpi אין שולדינ jpa«t לייט
 -p< שולדינ tpa״t זײ ווי Dpai* ססרײק,

m i אין Dpi 1916 'אהר אין םטרײפ. 
 דעםאלם אונו jpavn ארבייט?ר א״?רע

 ט3היי אייד דאםזעלביג? און אפנץנלאפט
•• ! סטרײפ dpi סיט

— Dpi איחר ם3מיי mi —A איןי 
— ט.3מײ ip װןןס. anapiva.יט3. אויט,
 •־V אייר פרבײטער י1 חאבען װאם סים

DDtpapa ? צי aiv n  ipatp ph״ipo
 ארן םטרײקען צו ניט צונעזאנט אײף

opiava די ען3זײ npbanv םטרייפ? אין
— dv ,dv, — 1 שרײטP ,אױם — 

ppvd Dtp tut Dtp b f. ײייסט איהר 
3 iva,װאם׳ארא — ער, מאכט — יט 

”ipa_... ארבײטער אײ?רע פייפער t
 די רערצעהלם םיר ?ר האט tp און

piapa>vt, שיכנ)זג3 דע3ײםע1הארצ? 
 ptipp* די אײדער ,1916 יאווו־ אין

anirepPDiavDנעסאכט חאבצן ־ . dpi 
 papptv jpavn• ״t ,אײדער לאידאום

op'v צונעשלפםען און *רבייטער אלע 
anap^pn ,s די v s v חי  ־5י31פא dpi ײ

ipd ויי האבען אײביד, י1״אוי ױניאן די 
dip j ^ v ,חײםט a n p־ uitva Dtp־,np 
Bapitpa ליי t | id ipo«aiv n״atשא■ ־ 

Itpan ip, 1םא װירסליד ipipp וײ אויב i 
 אר־ יjpavn 1 רוב otp ־,at eavt און,

 ,װאס ; Diptoappa אאיװ3 גאדז בײטער
jp 3 סיר ױניאז? םיר^א דארפען titnלויו 

״ דאטם — |,pavo לעב«| א ! » |
תאבען — ,1p ואנט — ,ntv אט

Ufa ipIph םיר i>va m dvi
in ti

m

m

 ?לאײד אײערע Diptnappa taut דעםאלט [ םארלוםט » ברעננען או^ שעדליך ןיינען
ײטער.3»ר םאר׳ן |u«בןום םאר׳ן

v T איף *in אזוי, אױב t.» אייב 
 טו לאגע, די נוט אזוי שארשטעהט איהר

 צו jpotp אלdp 1 צו איחר לאזם װאדום
דאם יט3 איהר זעהט װארום ? סטריי? א
1&■4■׳-..............t “? iPvrotvt 'צו 4

איײר IPn װײםעה איד upu אילא, -

ײ » tv ט3יי6גע  jpavn םיר און  npavo
.PPVD Dip |P3” D

tpa שםןומ  Jvov ip im  tut ip '־'•
: iPnrpaD'ut און jpnvnpa 

ptavn םיי  ! oipp’ro palpt*.
געשטעלט

.. •

, B■ ״k . atv ■an ti jpt״v ” t ipIpii D❖ 
dvii ipav •IPdip pnn ו ם׳איו 

jpoippaivt איחו־ וױיםם n ;,v p 
”jpoptpavv lP3 <ייט t (אי n 

 ptavn 1טי ,-jpavn צװ?לוי אימױ
jpd איין איז w jpp»r וײ

protppniv jp>v«ייי בריײ?ל?ו
t’3 Tt jpavn ” t ipav ,D”aiv* 

div tie Dinn ! י1 און npDtpa 
 t’a ,jpo”a־u» jPDippapntv גיט

annt ■jpavn1 ־» jpavo Dttopa 
oapo סיט pa)pi JV’ai’ ipn םיר 

Dvn DP .JPD3'31VD Dlvtipa JP3
v dovpwbv סו avn אוז t iut oou___

jpa”t *no מיר auviva •i tpa'lapa.׳ ״
ד ם׳איו dvii איו, avt סילא —  ח

,ipaunv® לאנג שנין rv בעװען לטvם
atav־ t r p o w  Dviv-D’o_

 «יו דאנט ? DBvIapa לvט dpi אייר
tvavn i«P איז T t IPD Dvn ipavii 

p”ioo  v i» D”iapa jpev raw 1א 
b איטר p  ,|npt du rava oapppa ovn 

”S3 jP3 ארבייםער די אי ,iv’ai’ יי אי t 
ocaip rava jpi ־* !ייעחנ סיםaranv- 

•iva
 ui ip Dvn — I ho** ים3 —

jpavn iPD” 3iv n  — ,jptnpa 
pa ip ס*ל i’ti taivבלv.םט״

 T'*t זײ IPavn dvu סיט —
jmvp’ero איו םרעג — ? DtvJapa מ*ל

 מאכט — װײםט, ,ר1אי זוי —
v p  tut אי| אישמ הויפט די dpi 

 ovn JV’ai’ די jpn ײאדארבייט.
v jptn DP11 n tv ,JP1P1 JPD

 —םיר, jpavn ,D”anv־iv" פײי־
ip, — װי proupa T>anpipa

PDU DPI דיי בײ ipo” 3iv, םיר 
paװvלט jppapi ” t dvu JPonv 
ia’ סיר w pro’ll tjr̂ tpt* 1צ 

n  tpavn ,חגחז־לײס P1P” V 
1PD” 31V pa, 11 131א’’D1VB IPI

.Divapavv ipd”ii taiv
— ? DVU D’O

3 m ’v dpi ov —לד* 
jpa^pi הל^קמאכער evn ova v 

jfopa ajnt v anapnpa”a צי dpi 
jpp”tdd jnpa װאד־ארלײם, פאי A 

at־ pW t « D”t v  : Dnptoappa 
am־ ppa dp dpiv םםרײהען iv t 

 taiv ם?לט ovn ...tipn ארבײמ,׳׳
 jpavn — “3ארבײם שטיס אונם?ר
ava pa .צונ?זעצט — jpavn 1מי

,*י.

י

5vt- : oavropa י1 ייר ’IV’ai 
P” idd v jp tn  jiv jpavo 

3 וועט װער ארגייט, p  in’v 
t p  nm»t י> ipo” aiv 

3 up jp>ui׳ יםJ”P וו»י־ארגי׳ 
otpi י1 רע״לטאט? דער איו

3 jut an dpi jpapapaאיין יט 
■Vr -t’v jpa^aive rv iSrov 
!o ip ttfa  pa5ptv« ̂
,ip ovn — ,"DiPP

'#3■ ««•«»
.־■%



.. ■q

mi
*T*‘"

׳21

JwUWli 
m םאר  inana 
 *רײנסײמן יוים

 opt* ײחי »י! אײי װי פראנע
v ארבײם רי סיסטעס T B pi y$t 

באנום... אהן ...otapa מיט וחנחנן.
.int פיתזא .

,ooa<'־vopp אנרערע אצע אױןי
» אױןי  דים־ ־*ן קאטסלײנם ח

pv אדביים חס־ םון םיסםעם 
 ipcpi.' א צו אמאירען קאנםיל דער

npan •אויםנעקאיבען דארז IPiptt 
 oitpp מרעראא א פון t׳np*tn א

 דאם חייםם, דאם דיםםריקט. דיזען
מער־ דער ווי נאכדעם tram נעטאן

H| אוים, נעהם רעשערים יעצטמע די 
a צײם יענער ביו זאאען אאײן זײ 
אױםמהן. נים

inpo op םמרייקם. קײנע זײן ניט
 — : װיידײמט םון םראנע דער איז

ip זאל יארר יןדער i יעדער פון באם 
k p םיט pn אויוי אײניגען זיןי קאנםיא 

npon V סין פראגע רי טאינםען צו 
ip אויב «ײח«עס. i וײן םיט נאם *app 

 ניס רעפערי קיין אייוי זיו ןןtapp סיא
איינימן. ' ipt רעפערי א Pit opoa'pav־ 

jn א םון n׳rnpe דים־ םעדעראא » םון 
קאורט. טריסם

piv רעםע־ אזעלכע םון עקספענםעם
 דרײ — t« וחןרען נעחןקם רארםעז דים

opDjpaopv ipoipv רער צאהלען װעט 
אס,׳ ip םערםעא איץ און נ i ׳שא■־ 

, מאונםיי.
i im, ער׳טטען דעם םיאײכט אמ עם 

ipo דעד אין poanppa ארכײ־ דער םיז 
aatapttva ipo, רביטרײטארם״ אז* pr־ 

poavan אומאארטײאישע tprapo, זא־ 
ipi וואנאן ipottto'tv אר־ שטיהעא אזו 

- נײס•

(םארםזעצוננ).
a סרויערינ sm *אויוי קױןם ער ;ביאט ער און פאצ

טיר.
!ממונד זײ זײ.געזונר, —

onpoo anpapaant און ברמדאמ דער אין n םימין פאכם
.ipana

tpip* דעם אוך אױמן איהחנ נאך איך מוז IPiapiapa 
 אונםער פון ארויס זיך זעהס מאם ינים, איוזר פון אויםדחס

 נאר לאימן. איהרע נלאנמן גאאדינ הונג גרויםען איהר
 װײסעם עפעם אױנען, איחוזן םעריר גיט טוין איך זעה אט

םיכעצ• וזײםע דאס וועחט עם הוגס איוזר אונטער םון וועהט
גאנזוען אין װערם זייט, א אן זיך פארדרעוזמ בריםשימ די

קאײז.
 האם י1רײ א וואלד. אין י1אוי םלאנמרט טויב מײםע א

 וואלד, נאויז נײפכ. נא» םען זעתט םעהר אח געטאן, נלאנץ א
— וואאד. יואלד,

םיו. אויו• מאריננט ביאם, אח סװיטשעט פאצא
1 ■אצא —
 איז נארנ. אונםערן אװעט *אמי צױםם ינ1ש#רי'ננענ ניף

H. נרום? אעצטער דער נים 'דאם E
a" 'איכנענ^ת נעײנר, זײ — י J ■

אי«ען. רי, אויף בײגעשםאין א ccev םיחצ איך

26
4גי מעהר שזין איז איעעבארג 0 

 אין כרעיען די אויוי אויו• זיך הױנט ער םענ^ א איז אט
אין יזי אײ ױיפיעא־ײמ — צוייממ א טרע•, איין ייריין. חייי

*tr

c l

Wi

 אויפ־ זןחר דעם פון זײנען אאאוק־טאמנר
 געהם ציינער פארקריצםע טים מנראכם.

 איין אין זיר האאמ |tro און ארום ס*ן
m m מז אנחזתז. די איינמ  <חנן ? ו

nnn ן ? סםרייקען שוין «
 דא שוין וואט וועאכער ר«»רי, דער
o אוייי זײן געוארפט n ױ םון םארלאננ 

 נים דעתזײא נאר איז ס*נוםמ?טשירערם,
* ivowvs. די װאם טעלענראם די גאד m 

oram אונזערע פון נעטראנען האנמז 
mhp ^אפגאוס־ ױי זיך דאחי םשערא״ט 
lib סיז אפעטיס דאר *.wnrtvoip

מ אויא אנ  די מרייעז ארנייטער ם
זא־ ריזער װיתמן,אז *מאוסעהטשורערס '

 רע־ די םון רעסאםענדיישאז «נאנםקר1 ■
 דןר פון יןוסט מאשינערי א םאר <תױס

תננ מי םאאנעז. דאם םוזען זײ אוז ח
ו—'־ מ  םאנופציזםשו־ די נאריששייט «

 זײןר וואם אליין יעזום שוין מחן חנרס
* אננעסאבט. דא האם ,םאכענאציע׳ ,

» די ענםשאא־ זיינען ארבײטער הי
:קרימן «י ס«|

 םיניםום א סיט ארבייט וואו )1
> י

 םאר יױידדפעם איז העכערוננ א )2 ■■•׳
וואד־ארבייטער. יעצטימ די

ארבייסס־וואזי. שםונדינע 44 » )3
ײגיאז חןר פון אנערקענוננ די )4
 י מא׳פינעריי אמת׳ע » און )5

קאניפלײנטס. שאיכסען
 *ײאען דיזא ותן באםעחןם, שױן ײי ,

tjrum אר• טויזענדשר נעתען נעשריבען 
 שטים־ «ום פרוימז, און נמגער ג>ממר,
 א pun אדער פאר שטימען צו קאססען
 14P פכים׳ער זייעחנ אויו• אנ׳נד סטרייק.

אומד ענטמקןוסענעם דעם לזנזען סען

JF2S

צו

’־•/

pm : — סטרימן ! okp^ •

®  ■Ml

 םיקרזט k דורד נעשטיסט וחןרם dp ׳
 שבת אננןחן וועט שטיםען דאס באלאס■

 טען,17 דעם דינסטאנ און סאגטאנ און
םאי. ipo'So און טעז19

 יארס גיו איז גרידער אונזערע
באצד אױך וועאען דא םיר «יין;

• |PM
שװעם־ שריטיםארווערט^ םואע סיט
ז ברידער אח י י w קאמפו* י n pur !

ר ג א ע פ ר ע ט ע ר ש ע ן ס  או
ן ו פ ^ ס ד ע ש ח ע ע נ ר ע ז נ ו • א

 די *ו םאמז באיזאנט דא וױאעז טיד
 אלמ r® םענעדד*ערס און :סעחן

r ניי ®ת אאקאאט ימטעתעשאנאא v t, 
 בא״ די דאם תאנטרים, די םון וױ נום *זױ

m ריבטימ m זייערע איז טימממײט חד־ 
 נעדײסט חאב׳ח װיאע| זײ וואם א«סאאם,

ם »יז  Tpi סיר םוזען נוסער, לױפענחמ מ
דינ־ ווי שיעטעד נים רעדאימויע איז

 אויזי אױך זיר כאציהם זצאםז דאס
 אח כריזטי-יזריימנר דענםען,

װײםקר.

,* a

-$v£

w ער י טיר די אין שוחנר ;וי עםענם ער טיר, זשר בײ w זיך 
 אויא וױיגמר געוזט ער חויז. 1אי פארשװינרם ער אום. ניט
o תרך נעתט «ר טרעפען, די n ,ר ה*ריד*ר. װײםען לאכגמ» 

.IV ויך מאכען אוינען זײנע ;א■ זיך שטעאם
m ער װאם אא־ז, םארצארעז האט מענש דאזינער רער  D<|n 

 אויםגעקריצט יײנען וומרםלר זװוײ באייך. Dim ip חאם.
 אי« אסipo'v. 1 וײז י1אוי dpv ער .1טי וױיסמוי רער אויף
ip 1אוי שוין שטעהט^ו־ אט צימער. זײן i איז שװעל Dtnp 

 נימ, װאגט ip אז־יעצזנעחן. װאגט׳גיט און 19צים זײ^ אױן«
« אמ ipo’v אס1 !גיין »j

! ניין !גיין יא? פאחוײײםאוננ? נעאעכםעס יאמער,
ipipd !נײן 'v dp ח?גט, די dp קגי, זײ ןיד ז9טרייםא — 

o ,1םי אין איז •םארצוזײפלונג די דאס. נאויז ro 1סי אין• 
m 191ניא םארנ?ב?אם? m נסר איינע ויך ip i צוויי־ ׳̂- .׳ 4•■• *י

 ס׳הום?! און םארשױאונדעז גןערם אײנצ קאפ. נױק אין םער
»pipi, אום rt .1' פאחווױטתן. זײ םאו־שװיגד^ן

 שםײמא. איך שטוהא^ א אויס זיך m איך
op*p אויף איך פיהא גיײנפשמאס א ipb'3 n. 9.י1א,

ע יי v* 5 י w n  t\ .זיו ip«*id ,םוי pnnrepa ,1» אוינען 
m א האנט... .?נכנאויזמ? o p. ,

w רי a v א װי •וניוט .1-טי19איב בם9שוו m inpj איר 
 אחס onpj און «י י1 אויוי ר9ארונם זיד אאז איר שםײנעא.

J^vבpאיננ
ס םאושוױיםאומ«ייז װיםיעא *,  וואס א,9שטײב dpi אין י
ס! אויא-איחו• שװ?בט מן, איחרמ איז 1,או . •ני  פא?* וואס איי

 !אינג?ב*ת אייביג, אויוי ornopj זײ ! jprjpa שט?נדינ נען
!נ9אי ירavn 1 איך

A 1םײ איז d9pppjtdd אין שײער איז האך« םיין  .bvp 
 חאב פארטאנט תאב איך װאם אאץ ניםא. inpo שויז איז זי

w אזיא, זיד שטעא איך ?ן.1אא1ם» איך  ipn םשונע. נים 
ip אויס פאאזח אפשך תהום• tptpddj'd א — אוינמ די םאו־ i 

I tip >זאא איר וחע א dvi י1אוי נסטש !קענען p9«n v 
ני י*ייי T* ײאתײמ י י׳  טו איך גײן, 1ויך jpipdv’W 1אי פי

dp ,או־זכד זיך, «?ז9אתםשא חם9נ איר גאײה שסעח איך גיט 
ילײ *ננעהויממ. זיר האט וואנא?ן כדין װאנאעז>
dp םא־ ך?ם 1»י 1אי חחפים ײאמן, 1האאם?9מ4 תאמ 

djpd ה*ט op ייר ya’WPMV. .. ׳ , ׳
inpi 1ניי ? 1וזאא איז. di»i י«ויי-11אי אפשר זי. איז 

po ?גאו-אין א׳פמי ײח? װאו *יםערצן ip9pp? נײהאויד 
Dim .איז«י

 וואס ,imps םיו־ פיט איז װאס ,jjrwnm 1מי 1פי איז וואס
o »1 ה*ט m v i סיי «IPtp. נא•^ זי^ יחמ Di’nwpr ײכ-1 און 
ן םייגס נא״ן 4»די׳ י ז9פאראאי ;עהאט איך האכ םום

ipirm ניט T« האב איר נײן, w אויוי tip ip i, ה*כ איר 
f י1 םיט ■נים d»i ייד tvony נים ־ ,oipcv'pj כים i tm 

י ניט האט אזױגס ניין״ ס «01• *T נאד טיין ו^יב״יוייסען 
im יא איך חאב ראם שמיפא?ר, אויף א9םיב w. '־

« חאנ איד ח v וואאס איך im *, ;ווזמעאם9א tm ד  נ
־־ !ארומנ?הן קעגם

 און TPTPi טון צייכ׳מס נעזסהן in חאנעז sm אויפ׳ז
4טו־י< Pt״Tura פון

M i

 האכ אויםמערקןאם םו̂נ איוע• פון און פום םײז פון אפדרוק
 םאו־• אוחמסמאנמן. בח איד אמראכסצז■ב ג׳תוםען איד_זײ

»iPojsm j ת מ ניימ ״י  טו־יט, prnp n זאםז• אינ׳ם wpd מ
u* טרים זינ?41 ז׳י זכחן םיין אין אײמעזוסע «ױ האביז; 

p 1אי חאינ^ אין inptpj זײ איך האב אפםטאא i 1אי אוחמ 
x׳ ארם1 אאנג אח װאאו• n m m  D v w w n w. נ׳ד «ײ
אית איז נצהאאימז אאץ נאך זיד ה*כ איך — ■uwpi זײ זוגד,

■ געזענענען.
« זיך האנ איך *Qil;iJwf>p^ ip’» ״ i אתיסנד »ם«א 

m au, גענאיב?ן 1ע1נוי m w •בי dpi 1אי *ייכ׳מ קאײנסם 
: זאםד.

ip זיך האם pwmna די i ^mpppsp’iiv איז הוםשפר 
 .אויס־1אי 19או־בײט אן ipwippj איז dp ;אחיםנןךפפתננען

— י םערד. י1 נעשפאגט
:ipb׳dw dpi Djpinpi האב איך

fv■ איז װאו — / m
ip i אעצםע! *ופ געז?הן. נים םעהז־ איהם תאס סוט׳שער

 גר •un וױיס באהנ־חויס. אוים׳ן inptpi את?ס ip האט מאא
ipd 1אא ,1יאה ip i איז חונם jPeW a nwn

gw האט במטשין? prnn י1 nw u פוסט־ איהו• סיט
 איי־ < בו־יגממ?. די אט תאם9נ האם אויסז׳דזן א?נד9 .אן קײט.

אײז־יג jpxau איז גס,9?י׳* יjmpa 1 זיינען דינ
ipw: 1אי ארבײבןד־ אז p נפװאאס אין »iparm t וײײ 

.9בױםשס י1 ן9ניג
 IV ס׳איז ן». זי dpi און pp«v זי א9שט טיסי^ נים —

j אט9נאשט הןב איך — ,pprn'iu 9אאט  v> 
הויז. אין אויײן בין איך - ״׳_. «,1 ״ו_.1_׳ ,..--------* ׳►יי*' ■1£■ ׳

 w —  P f   r  — — —״ ־־ ^ ׳

tnim זיך איך חאנ — ? צוכייס ן9אייכם א pj ו* ip i ר9אאם 
 ,inpt כ׳ביז אויסנלהוג^ם, שחמאיד bvn .איו — סאוײ
אויםנעשםאנען. חימט פמה תחו־

ip בײ i איז 19אאט im w  opvp חאחו  דאס ״19אייפץ'
m אייגם jpo האט vpipi djpppj נאך o n, וױ n דך םלעםי

r- - ■ »̂ * :'י״•׳־* • > IPPWOnv. . ־ . . . ׳

: ׳־ ? *וגוײט׳מ dp worn », — לי
. ? 191פאח9אוועקג impn י1 איו אאמ אױס—
ן |PP אם1 —  אז םענלױ, ײיםען. נים באשטימט אויוי מ

i א אויוי אד ׳גאיך9ט םאגאט, א י1אוי n r. איז «י nvDWPPnv• 
i«p ipi .יאריז .
/ יז?1קייזפא —
m זיר «הט n יא, — ip9 9זינג.|
ײ — נ ז ײ י *ד מ H. ? זיננעז pvr י H k
Jrppap p מי כא־כאו — v  doipi n ז\י 

m m  jpt’I op אזוינן tpavt ? - '
 אפ אויר, נום אזן זיע׳ח, ipp זי אז זיך, פארשםעהט —

inpt .אז אײעעםיהרט, איז 1צ״םע אוגזערע איז נאר גום
מ9א ייר ipo דאחי »אץ  אםשא, ,t'jpaip ,vt im שיא. v איז ת

p'P i« און טאמ אי זײז זסאסם n  op om  »̂jpip9p שופ 
מ ניט םענ׳ש n ײ 1אי נאיג׳ u  o w p i  obm נישם IPtyp 
 •19שוא נע9פארשיד ?ײן גאזוכט ניט האסט ח אױב טאן,

o r t ןיננפן. אגנאאאגנט וזאס אויר, אק 9ז?אב * 
J*a ip זיר ח*ם איו9»«ט i iprtvpj ד  נ׳ד גימ חסנ אי

poor ip געטאכט האט «אס?איך .m» tv װאס חאם i( ןײן 
 ניט נאך זיך \זאט pm• נימעךבױם. א*ינ?סdpi 9 םון הרייז

באװין?!.
 גע־ איהם האסבנ אױפ׳ן'באהךהויזי tv ׳ס0ד הייסט —

otv PPI אמםיס f iv o
— •iipn ,r

^ ני^־^עהן? פעהר הססגא-איהם iPDPPr און — ■ ■
העח־. 4ניי — ;:•־ .

t»  dptpovmiv וואו ׳גנב׳ט,1זיד/פא 1אי אאזיםפן־־מאב 
op, די נעשטאנעז איז jp r a 'i a האב איך p p ro n a |n*־אויפ

opjnpt. איי «י m m םיט פוא tp r^ pj• 1שא v איד^ואג '
n האנט די םאז  ip r v ױנ םוא :?ישענם ט מ ס ײנמ טי  impj ז

n און קנעם inpo ס כישס נאר האב/ איך נישגג 1נא  נן־ ני
1'׳ פוכעז.

 -pj *ײ«י א itv |PPPor dpi הו̂ג dpi ipotm אאנ
מ יײ ׳otpmpi Upv זיר תאב איר •1¥0 א מס א  •p* ניעכ^. י
ipoupt r חאב איך •Wow א9^טײכ א האב t אחנגממ־אאממ 
n תאאו האג איד JPtt IIP9pt dpi םים ^m 1םיט׳  inptpi 

וואאט tpo וױ פונקט יאצ*. 1» און iptpi n פיז *ייכצגם
או ויך P אויוי מיאנם. איהס נ trtu ײנען1 נס9אנןדצײכ1ם 

p איך jsn«ט9דיג ®ז זױיממס י1 עהנאיו נמײעז i צתענאנ־ 
dpi tv r a  m .או ארם« ip חןףאנם תאט n ^?מ־יטש n 

tvu מ־ימשהע tiw patnv  rv  pm* J tfp o rp w n n  opn 
ip אח i ^ס־יםשק Dtp אל׳י apn ך ט אי  n אזים inn ממענ

...........» «ג nאין js’td פתיזי

̂י־י*: ” If.'־ י׳ף

ii

w m

n*b איז
m m

vtv אנגאסאכט ...... ..........................imi 1■ wi■ |*י**ח~'
י נים האכ ip מוםעא. ו ו ץ ס9« אי « י איי אאץ ה*ם ip 4ב

r האם םידסטק נעמאען. jtv נעוואיצם w  m תי געפיהאט
aען.1אא HBjg  W*

p אסזס.9ר n םים ptpj inp9P« ײד האב איך i נעאע־ איו
D'pvve ■vtPD נעפיגען נצסענם נים apn איך און זאס־, ןנע

po9pi n םז־י^  .p! apn p 1, מנאאנצם• tvapn 'זײ | vײ 
 אױס־ םיי ptapn זיי זיי• optpva .1&יעע םײן םים *ננעריטרס

 נאך Diii'DPJ םיר IPapn זײ .maipiapt אמי dpkp נעועהן
mfpnpa ,rt .איך םיך jpnnDPJ in  apn ײרך t,נעאאפען, ״ 

 גינאנ־ אען9ח^־נ וחמ.א אוים׳ז jnptlpi apn איך נעפאױנ?ן.
 1אי tPDivttPi איהז• אױך זיך ip apn מװױס .aopi טישזק

•IPJ'W י1
 איך ;פאהףצונ א איז iptwipj אט91פאתטא ין3 איר

apn זיך ipi>m  ipan* jpanow אאנקצס. און iptSpd אוז 
ffapn — o 191א9פ אאנקעס, n x fi |tv זיד ms ipanopt אנט־ 

. - הענען.
3pn ip i'tt נאהףחויס א\יפ׳ן נינםומן ײד איר ip i jm- 

inpt 1 א אמטער פוז קעפצא אPD0JPD. ה א fw, 3אי? ײנ iP 
ppp*-,ipn vsrrtip n u ll,| א...9אסס י119איב סאאפן װאס

חאאד. 1םיט׳ מהן אח״ס wpipa in איך apn עת*ד1
ו ra איר י ען אייי נ נ טי מ pio אױזי ג  i p i• פון j m t ' i a  ip i 
Dpi אאץ T in o a m rp a in  opn 1סײ app. 9םײנ pn oapn- 

j nppupa tpa
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 opn IP •pvvv mw»»D tv DDpnpj אאץ apn איו
ip זיך j ניט אלץ dp Dinppvnatv o m n איך נינ^ םאבט 

I pyw ranv im
i  apn r»״wm in n  m  j t m  ooinbw Df אוד

t'V אאץ ipav נאכט. n ײנטoptt ptotpap w 1 טערמהז,
OTDpb. 8םי

pop* 1 ץ5א איו ipivttpj,ווי ויט dp װאאט DMtpiain r t 
 אין lvttpj איז שאהנחייט אין nrt jtt ־an «ן באוט םיט׳ן

r p  pff* םייז »ח m p  .o ii ter  •vn otmapaopn ortja 
opnjar »י ,jppiiDva ipotm ipoPDr 3pn prtr םים

IP Tt י ir tfi, א aramrא ־ V t opn vv .TPoanKi 
arrirant iPDprtv־ tpapn iyapa p sn rtie .rvp אויפ־ ויר 

dp .r t  eppapiapae m  ,iPlJptt n  |tn ptannn נע־ אח 
9nsr pnpttאןוי ׳ y*s0 סײנםאא, ײי! '}j- שװײנם, אאעם 

m ניט שװײנס!~ *ntr Dpi, וואם ipa ipp ipd אםאא ’,IPiph 
m־un ניט שםיא, א נית, — ”ttr ivaa«ia, שװיי־ שרעשאיך א 
m, וואם r o  ei'arpa opn 9אא a>)pt> .ipi'ia אאץ t'v 

. א . *וסט!
1 jptatppaap tnt op ipaאצא נאכט. י» Tpa i't  opn 

oavarpa apn r ניט אאץ v  m ipppayi tv ovnpa ױד פון  ו
ipp איך װינהיא• צו oumpiapn ; ,יא apn Dim r tv  ipav 
vttv tiptt tnn opn tv ,oapnpa apn r* 1אי *  ?arampa 

r םענםאלע! t v נים .1םי iapi,TB^ װאס to im, ביז r v 
an tv ipuvapatv־ vav'D און ppvip ipotaw( אױוי v?p *i־ 

v oipm װישעז• pi in  opn op קאיעצנדינןד־ t'v dpi ,|pe 
ipttpa איננעפארג׳ם rapo ipip». \.ipo ״ייט tv *ipo PV 

d ptapn ovtt»״mapiatrrrv opi otjopa ipaar p וןיגמד 
npa׳?ipoo

*

ip איפנ^ v tpiatvpaap apn איר i ipav פאאם opn אננע־ 
pa'tn ^םא װ  אתיםנצשװאוסצן איז פאאפ dpi (to ,iptpi ם

v oaprop ^ י נ • opi apn in t ס;ש־אאפאז אינט> f i n 
mpt םיעא .ir 'D  panpi op i oetmtpa opn

eapirpa r איך t  3pn װינקעל אײן םון otv .;צוױיטע 
m 1אי םינסט?ר.  .ipeoapb otv (paavavats |*a»ל —ד  פי
i אאיין אופט n סמעתיש. t  ip rn  irip o r n  .r tv ttr  rv 

.jpivttpa oipopprtv פ*צא?ך אויא (tv ?font «ן פאאימ
r האאט v םיר IPivttpa.

v ;ipo'v v םים in iv o  jnpnpi r* o p n  Jpof 1א« 
dpi איתם אין dpi o m  — iprapo >ntv ;owiapa &&אא; 
ip i שםו־אא jtt איכם rv ת אויוי געסאא׳מ  p̂אp •o'ai יי

jnPtia dpi T« 3pn איך apn י1 פאדסאכס (.pa'tv
 paa'v- אױב ,t'aipapaant pronpa oapttpa opn הארא יא,

op opn aipa .םאו־אאננט nm r v  ip אם.13איי Dpn ip 
?”JpDa גים ootvttpa און הוננע־ 1אוי3)>גאיס קײן פון aivt 

 װאם ap jipapaa'v jpapn אחיip 1 ;ארכײס סים oapa את
dp איז m m סארא at J־ jappa v m rn  r v נאנ־ אין בין 1אי 
*n p ia v  dppp V ן po pm ,ipi r v  pa dvyi| סאתאײכם 

1 סאדל׳ן םיט םיו
 אוױ אאײן, יא, — אאיין, אפיאו ptapi oapppa apn איר

וױגה?א rt װינס?א םון anaptata ,*rt בײ oamepa T* ײאב

4Petapaain
~ B f e ׳

ipn po nt pnpttpa rv א םים  own .•pp׳opn oippv a םיד - •־■ . _ _ .«
V .v» ■וםס, .-jt9'

n  ipaptt ,idvi int wpa«v n
pQiim מחמם עםיץ וזי

rv Dim p 3 m  v  mmra 
*mtpj, pcpn.oi

h *jjrnfi: ־ l-lf JU,
i ׳ l  J

h'M

*\ י C

 •d papia ך םיט שאײפמן די מװדיפט
pyman panan |tv אאץ topa

v oipm אpםp סים pi r t  opn שסיא pntapip, הי v 
irP וואאם ovapippa.

ipprjtrtpi r» apn. 1אי
in  apn int w. . ם מ pa *ami |tv povunmאויפנ  p fit- 

apn ptpartpi n נוםמז  rv  .ippant tv ippant r® i b w 
T םײז נאײ^ םיק piptpa איו  ^ p ia  p n r mpaaoane ,npott 
ip i שסײכ?א pmap opi Itv ; סיט apn ippavipa paiptv 

ona ipa ip i Tv apn .)ppam tv ippant |to oavawta p« 
pimav opi m.,ooampa pntviipo ותנז om  op tv ,{potp 

jm  âava n  ipotp אא*ז• om זייז ■op apn r v  ; oot מ־ 
itv ootvn טײן iapaiv i't opn now"־ttran o״.

־ אבער...
rv  tvavorpa ra r v מיין oiponvD anapoivn ,ipo'v 

'pmpi'ii און «ניס opi oapn די םיט ־ ^r'V Dki a און •ipt 
tountpa

״ גײז. — ׳ ~1ציי .1נ
.jpapo iPDtapa opn op .ipanvD rv נאכט י1

n ײי  rv נאכם r v  Itv ova ipa o»nt opi ? ipa'mpo.
r 1אי •ipaponpi כיס opi jpaptt וױא איך t  apn ניט mwpa־ 
ipd אײזי iip ip i,איך ־ ipn n  apn גיס יק־ םח jpo'ipa, נים 

IPontv םיין hvn. ניח — am־ otptpa opi oivtt dp, װאאס 
v tnia .jpa»> v oaptpa 3 אח נאוט ביס?א tpa^apaיי to

C';; •r5v o אױ«ץ p i.— ,rv,■”-■ ״I :־ V
 ;popnvD aptrrv : opipova op opn סארי אאטע די

אױוי ,tpopa שםייכ?א א apn r» אום.opi 3 איצואװיש׳ח
atav op rv סימציך וױפיזנא  ipo opi ; ipaoamvpaatv■ 1םי 

pa opi t פאאס3אאע ipav — ,!,,a jptaatipa ניס «  apn*
»״* ̂ *7'.

.1 ןװריקגמעחרם דך האט —־

JL>

«art rv'jntttpa ap t T «  .|popi ipa” o r  v apn r• 
o־o Ptitpa apn 1אי ■ניס, 1םיי םיז ײיםה־מ opi סינוט r  r”־ 

f in םײז opn ta w אין 1יי IPD'apa ipvava,
n םארי אאםע to  *rtv ipopp pto v wapiarpaap opn 

*rv• r 19יקנענאס1ןװ an tv־ to. ־—
Hn Tt onpm vo op*,־ apn t « tv ניט oapppa אומד 

.. -inn v nt jnpt
tv ^apipova r v  apn o m  apo ipa v rv o n p פי?א 

rv iprf סיין prn app| תי mpt p נ om  ra T * •IPivttpa 
.imvttpt tn r n o_ « » *־“ ■ : , * . , •

* gj
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apo ivotppt ipa«t op - פוז ipm o iPa^ipnDnvatv. 
,ipipor m p a 'v  ortpR o n u s  p9**i ipa'oapoiv . t 

ipopd n פון in  opivaipi ,ipr'apoprva jtiv אדןי J t o 
m p ip־ v נײ non, ?גײ I rt'npa

a ,non p«a v to איך  papr ,in  DPa״f jpi'tvpa p 
1 to  nnv tnaom apn

rv  IfttPJ rv'opapa opi סיה o״pa איסין in  tpapn 
o ניס  op opn oaapiapaomv ; oaptata־n o rf r^ אײג־ 
 ipap סיט 1אי apn «אד,1 *ין אעעמ־יג ,oava v אין םאא

o nt oipmpi־r t  apn'a ; oamapao'm op opn nova r 
v״oipnpaa צו impa |prn Dpi •ipavoemc op pv oan 
v ■ .ipoiptt ‘ די

inpo |«tSni'5avoatv rv םיר  op tp ^aartpa in  opn 
pom» ײי אוםנלייזאיר  iponp  i n  op rv Itttpa op ra T 

«ipeoero opi oa םיר in p i apn *rv tv ^aartpa r t  topn
םרויער. (to תחום

Itv ipdp'o vm נײז,  oatvipt ipa opn im io  i n 
ipovttv םיד םים; p o n v  n ^טימ »o n  ipnpa tn>a tn 
ponp םר?אעא jptpipaDviv n o u n  r »  apn iprw i ,wart 

wno ipajano r«, יאץ tpopna• אק *attpn.־
jpanapa apn r v וײגם, די»ptf oopa pvav»-|papip 

nt in*־ pomrorpaapovtiv םיס װאאד  onrirnoriv ; r 
fat (pan ipoatv ipapatpo v .זײ נעבעא ap tpapn ipsrta- 

o'aipapaam ipotapa װאאד, ;אסעשסאג *i'tv riv  — firm 
•pa o'm aptrv opnpa opn jpopa ptp v  apn r v  ovtt 

opn otopotvT• jc שםאאס, to n rw t) bp opn otopstv tw 
nt .איו געאויכטען apn ינים איהר dpi (nt tnytpa פאר־ 

jpoapipov «’•*» »«״>apnr« W ן,1י די 'פארמאכט»  rv י
r'v Iffata nt דסםאאם ;םיר epn נאאנץ טיט׳ז »r נז־״^אנ־

pn DWtPOtv tie- ינים. איננעבאת׳ם םיר אין נעאויכטען טען
a׳atoapiva ,ipJmto v ,iporitv ipavmta r t  n,־ iptnm 
.tpaavtn pv

r v  im  ,p װאאם »anptwt w»r ! אױזי jpaptt paavi 
•va v ,imaptptwa v irotovonv ip m n  pv m m  Damp 

o»"a!־ ,in ”> p r r o  ipapiipa'V ipapp im  r v  im  ,p 
ttv r* וזאם o  opn .Dim ,o n  jpojjrvuiipaipnpa to  ipoivtt 

oipttppa.
)l

p$ PIT *
IPDOMfix מגו

מ^ מס  וממ ומלבאד ו
11t|Hi1 m *mBi .44«! •iliîד^אוור.^ סעל U4a44iijmrwu* ו  iFDio nwt גי
 ov *ודיסמל קיק וויז
jw קאס■ דז*ם,” PFn ח

tt oipiatn — void,po׳
tWfWrr |FVWtrfl• UhtC 44444*4 4*4•פ — - -- ■» - -  וױ׳ י^חר עטיליכע חיבמע מוין

 roipipi'D «ן ipdpd נייס׳ס־
jv po '^ארנייטעו־חייp aim 

pa| צופרידען piv IPifor
|pa*n op . jatapttva m 

o r״lPt אין pv ,am 
rv 1« רייח׳ח די f t 1444614 44  די oTnwuri jFDgo כייסזןד

oewr jn ־־ ijn דפאר) j 
 םעטיעיצ אזא ד^מן קעכען

באוועגו חנד שטעלען זװפרידען iAgk&MAAAAABOrflFBFi Ofn i|p89^pV 
 ptfH( און DfiHf וועאכע

v 6 װאורמ it tm,אױס •
t 4ודדקציבקימ

מן אגדעחנ, ד ז , מן י י  ו
Â» Â̂AAkAA Ate teAAAAoortp nanor ,iוועלכזן זויממן, — םען  opptt
jto די |» מ ד־ » ב״ ר — א

tpapn ivtio "t m jpa'tia
o זיי  ptoppv prapp iPiptAteAteAAteAk 44AM4*te (a4 4 444̂444 aV aזײ vnw באוחומז קעגען זיך 

w r גןװזק איז pm h

AAA AMiAiAAבאנזגענט xro דירזמ^ םרעהדע 
ח קעגיז זײ ;םעחר  ״

<®ארכאײמן גים ם*ן ; 
pro אאע גים i  pm h p* 

vr\w \v גײםםער S*£*rot 
f געדאגקעז r i r  n  ; m rn 

 חממוי n זײן גזגדארסט במ
 די מוואחגך זימען׳

 תאבעז וחנצכע יענינע די
ר מ  די׳ *ר״חײ*, ®ון טי

 •n נפוואחא זיעאן רעככעקײם^
 ♦1*וגם*ויזידיקי דיערע טאאגער,
m\ באװאטננ ארבײנמור די 

jn\ זײן געדארפט rm vm m 
איין ס*בנג ברוםאלע דחמ

a ptnvttr pt01־־W  rv  ipoo 
v ttv1־ jpipt tn*e pip tp atapa t 

aatapttva npo''aiv ian וײז
ipn n1 ־*tv iP3"j DiPB'p___

r i a  utonp dpi ipoatv ipoivtt 
an־ ttv "V'ipa די t*v aatapttva 

v  |tv tptt־nt mpe p t r  ipa t 
j  1 npspn n  .op'mpoaiv 

atapn n־ea r  in m  ntippi*v p 
atom m •vato־ mnvttv n  pa 

ato־ \ \Xr. jnpoopipa 
ate"3ip n  ttv־ IPDvd 

otv |» ip ,שאום IPtte **t tv 
v״n papa*־apapa"v tv ,D 
1*t IPipt " t tint ipvope

pv זײ ױאו  IPapp IPipt___
pana סאיגאען mimt־pv jpo 

tt p pi rv  op־pi rv  ipi 444444 41̂44*4 ̂aâ 4AA44414M44arapp'ipov in  oapt,־ ip i 
pi״ Dpi tpo aartPD0"av3 n 

pipntaiu'D n  ttv p'npap n 
P'41•'־ — pv 4T IPJ”t UtD
v מראימר aiv׳־ipo 

j” t9.־. — m oinvi'B r v 
a optt־j”i ipa D 

<a rv aaumva in  ipd 
tm apt י  ־atan r» יחאו י

tpyavt in  ip i ripor־ 
uvU'v aatapttva.־ 

acvp m״pv rv i
n » ס ג סי » ip i tie ipio 

vnoapvavP tpapn aatapttva 
o ipo*'aiv ” t 1«  natta־*i  b 

ava'־pt**9” tt o n  ivd janpoo 
wapt, איז-גײ rv  p it 

t־penapp » tpiptata o i 
■ariifivT B  n  jPDipn 
_ v trta  nt ipdvq 

v n אי־מאום t pv־t 
pip ' t*a m rJ 

•d n  ipipt Dipor 
ר  pv חעאםע «

aiv IPO^־♦ nt־Tt «p  •i

a
> it?ahPlr"
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>
Tort. N. Y. a t e  the Act oC !torch t, 1*7*.

AccepUaoe far maHtac •t m etal rate o t  poet•*• prortas* tor to *action 
j t o  of October t, 1*17, authorised on Janonrr *ft It If

ממח־נימל חןואססןןרס
רעױאלדגיזן• שסילע ךי

oen ,jfB»opp־ipo"3i8 pW פין
T סיר tpapp סים:פסאפס, ipaen סיד t 
 <et ipa>m אזעלכעו, אן tpaeom ניס
«;PW>P ip «ו T>anp זיין vw o n* 

 כאראק־ אײן חאס ip ממר״ססרײק.
 איחם נאר נעחערם װאס םש־יססיפ,

 זייז סיט אױם *ן1 *ייכענם ip :אליין
רוחינסײט. ipa'>;nnp;aw מייקליו
*ipo «ו ;ים איחם אין tw ie; ;יס

*tie tee j” p tv ,1'<6א נאר חיסטןריסע 
 נאטירליכע און געײעחנאיכע גאגץ די

opoupmpj איחר איחם. אין םעחאם 
onto ססריי־ די וואו חטלס, די אין אריין 

prow m i חכט עס און *וזאםען, זיך 
 *וו״מז זיין oasp; איחר אז ו|**ןי, «ין

oen ,iprape געםיטאיו זיו נעחםען 
תי1 me זײנען איז ;אטםיםאנ־אפחח, י

מארנען חןו װאם זארנ, טינרעםםע די
JiOt־! JIt u r r e t

o אין n ^םאםןננ jjni םון םטרייס חנר 
 *נגעפאנמז זיך האם סאטוסכיאמר די

 1אי אז>ינער 10 םיםװאו םאראע*טעז
׳ • פרית. דער

 םכח ריכטינ אױף■ איז pa>pt דאם
an■ חנר n e: אר־ מטונדינער 44 א פון 

 םאחןרוננ די טסעאען *ו בײטס־וואד.
 נעומגען *ו געםײנס שוין אױן ה*ם

 mpo אז װײםען, ארבײםער די איהר.
 ניס זײ וועאמן װאו א שטונדעז 44 וױ

 «ו *ו װײםען, באסעס די און ארבײטזןן,
ipbbopp נענען o n העכםם נעווזןן װאאט 

 נע־ גטרנים זײ וו*אם עם וױיא זינאאז,
חאאפקן.

 םםרײסער די נים ipaen אזוי *ונסט
 tpinp; זײן «ו אורזאכע poonao די

jib ;n אינ«ר<ער in eo םיניטום- א 
 אז וױיסען, זײ װיידז&עם. tie םסײא
 נאכ־ נעםוזט opoea די אי*:מ*א האבען

;tpap די nneB;; װאדארבײט, םון
dp i זױיסונ^ זיין n שסיצ׳ד־ .רעדם 

 יץחמשאסם, pponao די *חן חײד,
n ip  n  •w w• ׳און mpt מאםזנז

tm איחר זמרס oipon מן סי  אינער אי
 קאסוי. איזםינען ד*ם אין םאדןרונגען ךי

םאר װ»ס כאדקמןגט, איחר pm אין
V ק תנ תי א אתיםנ׳ד opn יוניא! ד• ס
*X n f a איבער די וחןאמ פאר און «*e 
*r ארוים זיינען פא*ו*סאמר סײויןנד 

 ־די »ז װײםג^ איחר ותז ן wdmd איז
» »י  םעחר ניס גאדײגמן prunnps ח

 רעווא־ גאנ«ע » װ• וחןגימר, ניש אזן
 זיינט האןווידאינדוסםריע, un אין <ו*מ
vmדי איבער *רטטוינט סעווד נאך ־ 

 פיחאס, איחר און תחימײס, ז*«מרנאחן
t t ׳ איו׳רm  onjroe םערק• דעד םאר 

oen tiro : װאס וױרדימי
tort rttoto to to to toto^te | | t o A A A * i A  A r tV ר«וי*או*יע. י*«דאע __:________

•pr « חנײ*אי*יע, טסיאע Dir איו 
 און סאאוסס»מר*יואט*ף, איווסינער חןר

 דעם, אין גום אןיין זיך איחר .סיאנט
onjrt הען אנדער׳ש או אײן, איחר oy- 

׳׳ זײז• ««תים
ooip oenrv באוואוסס־ פואער ד׳ןר

מ״ט, ין6 ראכס, pe «ײ|  וועא־ *ו אייני
ר  tW’Btn *ו זעאסען וויריןאיו אי« מ

 ארבײםער־נא־ אונזער אין גיײ**יןא •
o ir Jnnm נענוג ׳שײן איז אאײן iv

prapi א״גוױנען י«דען ^ ריי ס די ס
אויסגאמ דעם אין זימרחייט •דאסס*

1DOMP fl«.
wj• דעס ooip פואער דעי •now 

to( ססריימר די iv סיחחןר, ו״ערע iv 
מ ׳די מי  זייפרע אין אי*ס סרסמן ו

פי orr זת<ד ג  קאאוקטאכער דער םון ני
«♦op .|p »וױרפאיו אי •;p do״t •ױנ 

 פוא־ דעם ניט ח*ט יואס •*ןןיסייאאיעד,
nr •new tpoe ססארקע״ די poDpe 

v t n, וואס pro>nn ײניפדםאעג. דעם 
 איז ער וױ אאג^ אווי to זזײס*ן,)«ײ

jn r ’t ,ח*;ד opn נע־ םאעג דער 
pnpn אינבאפאעפסן און ריין 

v m# •זי tpppn אויסי ניס 
dpi אויס־ אום סאנס, סינדעסטען

 די קאסיסמאכער די םאר
אאע אץ נאדיננוגנמז

4Dr ■4

4# *V,, A ׳

ד ו מ ן י . , pnoopDD-ODMn ♦•nv
 רוחינ?ייס אונמומחנאימר ד*ו ־־

 פיז י«דאײיױס1ח די וו*ס ד*ד,
מ א מ  נעפיחרט םריחער tPapn י

דענאטעז, ׳*סירסדינע חײסע
o>»dpdp« נעא, *זוי <*װ*דען» 

m דאד o*n naeup זיר .tPUNBPuo 
 װדאכע סגדידארכ״כ^ שון סיססןס *1

o איו n p אמ נים> pmp; pniv אזױ 
 איי־ איתחו נעםונעז חאט און <*נ*דע,

אין יסגאר *ארס״דיגער תוסאפסאיכע
n ריױמנז vn poאיז ימייז, ״ pir ,םויס 

p o  .proDDVS |w ip: פיחאיז 
>»m ;|r׳m  pro און no d tPipn 

p irn , W OfH DD<*. •םיסםעם ד 
• י תיי די מו עpnDwi prnwn ייו ו ;

npoo’or ,איז וועאכער םיניסום־םפײא 
 ארײנזװנרעגגען סינתא איינפינער דער

 םון אעבען דןם אין דכערחײס אםת׳ע
•> ארנייםןר. די

 זײ prp ײסס םראנע, אײנ*יגע די
im; סאנען p ,םיעאײכם״ איז, אביסעא 

 ום־םסײא6םיגי דער ןיין א*dp 1 נרויס ײי
 מארשי?דענע די םאר וױידמזעם פון

 בא׳ןועםטינט זיינען װאס מאאכות, בעאי
 זײ זיינעז ;הלסוידאיגחסםריע דער אין

 וױיא, רוחי^ נאנץ opr tPiPii אייר אנער
 tpapn זײ נעז*גט, par tpspn סיר וױ

 אויםער־ די *ו •noiv םואסספן זײ?ר
 ,tPO”ii זיי און זייערע, י1פיחר׳ װעחאטע

 קאנפע־ די אױױ זײ םאר ומאפן ,,f אז
tpv;in סאסע דאס אויםפיחרעו PODP3. 

. _______אום־ די אונטפר מגאיף איז.ג*ר װ*ס ........... ........  iimi miiiii,׳״םענדען
סא־ װעאכע םבוו^ די זײנפן דאם אט

 רר דעם םאר סאםפןי גרױספן חןם כ*ן
 ארביײ אאע פון געאאסענסטעז חינססען,

 חאט סיקזאא דער װאם טער־קפטפםפ,
 פור* אין םיםצומאכען. נאשפרס אונז
ipv דער :םסאנענדע םבות די זיינען 

 איינענער דער פון באװאוסםזיין טיפער
 װאס די, *ז •nont םואפר דפר םאצס,

tpnpor ױ  דיי םאדערמםע podd איז.
pn| חויפט־ וי װאס דאם, און פאספוי, םיז 

pTwrunpe אויס־ זײנמ יוניסז דפר פון 
;pnpiip; tpospep סיי tprniv םיט־ די 
Jאיpדpסײ אין נופא ר tprmv יוג• דפר 

 אײדער נאך אםס׳ז dpdds דער און י*ן
 אנגע־ זיןי* האס קאםפוי חןו *ראקםי׳ש

 איבערנזד איז dp ויסס אאעס. פאננפן.
 אײנ־ די אויםןװארביים?! אי« באיב?ז,

 די פח אויסגאיימננ די און מאח״ספז
 פון און פסחדז»?ן. וחמיני»-וױכסי;?

 !?םיטאיכהײם, po™• די dp ooip opד
 כא־ אוױ איז ײסס ^”prnrrjpJpr די

jroonpopin א . דפם סארtpror 
 ?ר opn רעכם סיס אײי׳״לסס פאספוי,
 םון נעסיכםע *un א»ן נאהאכס באייבעז

ר  opn אונספר באזמגוכג ארבייםער ח
POfi:) יי« P>w .^•*יעײסאו 

m "m ' m
tpnpi ovo סו  האנםערענ־ די id נ

ttrrmv ipv די npnpoiriDD אר־ די פון 
a און בײםער n  tie באסעס •t'DOv 

 אאץ onpi וױיס?ז, םיר וױ וױים, אוױ און
 אזוי װײםפר ז*א dp אויב איז, מוור^

jnpi ניז mo oiv, ססרייגד אא? ניז 
pr>pii jpopjib אויםגפנאיכפן ,pnpn 

 od to אונוואוזרסיינאיר, גסתים dp איז
pnp>p; pr>pn n די n ir p i'n r וחד

i»  t»ir tn י די י ר ג י  סםריי־ pכ ז
 אויסמשיתדם prapn pa^pn ׳די פון מר״
opdd o ײיןי n אייניגסײם זיתי- פון 

 ?נם׳פצססוננחייםאיןאײן פעסםער און
 רי%!א*וקםאכעד Dipl פאר דאס, ײסן

roapn •no tpayn אזױ «ן n r i r גע־
נאוואוסנהינינ____

־«vnp 3S POVP5 די

________ ponv ------------------------------------------

 אייד אינגמתסיפסנאא. pvab די ױניאז.
 םיס פיתרפר מטרײע און גרױספ «אפ רפ

o n גרויםעז ^  זיײ סיר װעאכען אין זי
 נים pPni סיר אבעו־ זיכ?ר.^ אזױ נען

 tP>Mi םיר פאסירונגעז. די סארכאפען
 מאאויןמא־ ךי נראסואי^ חװ־וױיצ נאר
 איהר םים ווירחג איתר םיס ױניאן כער

 זי וועאבעו םים אויםנעהאאטענסײנ^
 אאײז יסם האטפו*. גרויםען איחר שיתרט

 «אנמא¥'סנס-פראפט.1 סון זיעג א איז
 גסא־ םים ווערען םארסרינען opn װ*ם
p;n אין בוכ׳פםאבמ i n םון געשיכםע • 
m ,וױנ־ םיר און ארבײםער־באוועגוגג 

id ; jpr, אין זיכער איזײנ?ן1מ נײן ,o n 
id אזוי tnpp שםארס און רוחי^ און

i וױ ,o«v ip3>prin אין n .סאםפף 
opn זיד ipudbpud, אזוי פונקם tnpp, 
p 40 »זוי און רוהיג אזױ i«opריס1אי« 
 הים־ סייז יסס ־ ן ענדינען זיד ip וועם

 אוננען1האנ האםטינע קיינע םעריקע'
 פאר־ ניס וועאען ipoipii 1<אגא אדער

 אײנ־ טיעםען און ינתיםען opi !ונקאען
pm אט פון inD am nnii ipipn 

o ביז P'V^Diin שםיאער n  iv מאטענט 
% זי?נ. tpo'iii 1איה םון

. . ־־• _ דיזם• העכערע
ipoi; ipi'I אין db *גערעכטינקײ,ט׳, 

IiD.ipptipjpo i ,1סא1זײ ס. יהסס n 
i n ס  מניפז,' װײםנדםײקפמ און װן

 סנ״ טיהעא1א קוחו׳מ א איז ,25 אססאא
jpapipi 011 1 אוחאכעז, אײניגעDHי 

 oiP3pnpi זסאפן סעםבערם h םון זײוס
וחגרען.

 אנ־ י1 אז אײקענ^ ניט tpp קײנער ־
p;papip; אורזאכעז r;  Hkop mpt tp״

1 •n till ,ppםען1א tnp• iv tn^p*D 
jn ;p p ;n פײנעם אםשא, נדסנאיעת 

opn אײנםאאען גיס tPiD> iv, 1 אז•

י»

ײסא׳̂נ ד»ז און
i n  ,ip ta מ־ ײני*ז רעי םון *ושםאנד 

pm « נאגץ ip in ;o, סיינעז, 1סי d 
ipn , .TPippiKop « ,ipipopa ,װייס

u װאאט op אןיב p  pmpi נויסיג od 
ipovp? i n ^  ייניאן די pm סםמי

 k poop איזאד אין o«.ip; tpnpi װאאט
prwpnpi .וױים, ̂וחנר סםרײק־^אנד 

i אױב n ^סםו־יי pm אםיאו ײסאס ער 
f^ r געםוזט tpoip, אויב ip אזוי װאאט 
 ײסאס מניאז די pm ,proJonp*;; אאננ

noDiDPP tpnpi שװאן־. אזוי ניס
Jp;«o ins ddii ,tpmpJpip אאםיר

 וןאצטעו dpddi די װפן סײנס^אז אונז
ooiihipi, ,זױיסס־ אײױעם די אז אםסא 
”p- האט ױניסן מײספרס ioo tppam d 

n, 1 איחו• אין פ*מד ip tn oואאטען 
דvDאמי אייאעניס אזא אין pmpr ניס

o n  tp;;mv י1י1א םטמיפ i n .ױניפז 
 א ,prapipnv — גאױבפן ip״t באױז

ippnoi, 1עםע1אוננאנרינ אן — iv 
jpjpp ניף pr»»nv אמ־ 1בײםע1א די 

tpaimvipo ם1 — 1הוננ« ןי1ח ויף* 
o צו נעםאכט זײ האט n  tPi’P’t 'i 

 זיף 1אפס אױך jpoJdP ייי קאםפוי•
prap;pjipo;io . יהער,1ם פזפא IPii זײ 

 od,«־d אז געחאםם, גוס■ אאץ װאאטפן
 אױם־ p;׳pp ניט אתנײטפויוװעאען לײ און

האאטען.
opko i n ,איז איו אד עם,  קיין י
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חי ק ע םע4 *״טע1; חן׳ ע1> בע׳ ת ע ט ■ אלען,8ת
ס «י i מנסצעחן און f m t

tn איד״סע די ■עריל חא« געחײסען i. 
ת ב ע ד  אוםגעגאנגעז, םי^״םיר ב1ט pi• ן1א אי
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* געזעחן.~ טײכעל קיין

 אלײן~♦ פארלאזען, געכליבען איך כין ׳נו
 :נעשריבען מיר בריעןז א פעריל חאט מארנען »1אױ

ow ױ םאםע ״םײן t ,שט דיך אל1 איך םיר  ליעבען, ני
ױין״״. און יץ1 איך און • ־ ו

♦ .ס״
ו בין דערשל»;ען  ;אװעק שםעדטעל דעם םח אי

 םאםע;עבארען, םײן םיך ם׳חאט װאו ׳טעל1שטע פון
עע פארבראכם דארט כ׳האב װאו טעל,1שטע פון םי

יאחרען
ע און טענ.״ זו;י;

ך iw און געװײנט און אװעק א ױין; • וזיינפ^ ביז ו
װעגט או־ן • —עבען11םעט־;ע1א גאר חארצען אין יך1 ם׳

לעבען פינםטערען מיין דעמאלט ײט1 נאך ם׳האט אןן .
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*________■ a^ VXu ■ *״׳ ,___■ י י ו  לאנױר ארבײטער. די «ון מדצרוגגצן ן
vowj\ מ ױ ת ן ײ י ר  צום &סאאסען, מ

מ. ח א ײ  ארביי־ אינסערנאציאנאי? די נ
 אז צסשצ. אן, נעםם #גפעחגנץי גמר

שסונרינען  םעחד די ארבײטס־טאנ. «ם.
p>m גים חנניתנג nr מר  צןר די צו אי
 רעמד וחנילכע יכמוורס, לצחמיסקי קאלע

 צושםאנ־ .אאקא^זנ pip«i:bnJ ז״ד נימ
ך ווארפעז און חנן*  איאתקט. חום ײי
ip i חןניתנג סעחנראאע די אז איז, סיף 

 נעזעץ־ חנר |1א כמננמ שעגער א נצײנט
דורכנעםאאעז. דאך איז אראיעקם

 נױרא צ»באר אינטערנאציאנאאזן די
opn צװאנצינ און םיער פיז נאאטעהען 

 וחד װעצבע פון פערםעא דרײ םענטען,
>jp רי און רענירוננען די פאויטרעםען 

אר־ די םערםעצ אי*ן און כאאענאטים
. נײםער. ״י

 בױרא דער םון עוברא .חויים די
ט ת  וו#ר בולעםינם ארױםצונעבען זײן ו

 גאנ־ רער איבער צאנע ארבייםער חנר גצן
ipv .בא־ װעט הויאט־םאכט איהר װעצס 

jnpor זיף־ װעם טאםער דאס דעם, אין 
 װע־ ניט יועט װאם רעגירוננ א טרעםען

 באשצוס א צו אונםערװארםען «יך \9ל
ip פון i ארבײטער ran p u tp, .ח., ד
ײע־ גיט tpam צפנים אפיצו עם וחןט זי

 נעזעץ־אראיעהט אצם םארשצאנען לאן -
 שערפער׳שאסט, נעזעצנעבענרער איהר צו

opii םאכעז קענען בױרא ארבייטקר די 
 באםרע־ דער ביי ע נ א ר פ נ א א|

unara* וועם וי םאצ אין און חנגירונג 
 *ופרידענ׳צםעאעגחנן פײן פרעען גיט

 פאהט dpi קענען זי װעט ענםםער,
ן צ כ י ל ט כ צ פ צ ו א האםענ־ טיט ט

,סאחנן.
 כױרא די ווערטער, אנדערע אין

dpii צו איעאירען קענען פאא אזא אין 
סזד dpii און סײטגנ אםענטאיכער חגר

?אלםעיז ם• ®ון

 רענםם. העמרע צו — איינעגטוםרעכט
מד ט חןנם די א א  םארנרע־ זיך ׳ ^
 די איידער ,‘םיז^־-גמהו י1אוי םערם

 ®יךאו־נײט,אןן i»dd*p די שם״עחח,
 ? פאריואס םאנמויאל• פון ארײזאן די

 האבען עםסייסני«ס ריעצ די ווען װ״א
 װענינער םאולאן איז עס אז ־ חנחעהן״

 אויח נאכםראנע די אײדער ותןחגוננעז
 העמרען אנגעהוימז «ײ האבען זײ,

 אג־ פראפארציעס. אאע אויםער רענם
 כםעם םארי^יאהרען. זיד האט נעהויבען

 נע־ טענאנטס וי זלאבען מאנאט יעדען
 װערם רענם זייער אז נ^טיםעם, 1קראנ;

 דאאער, צװיי דאאצר, א םארנרעסערג^
 די טען ביםאעכװייר׳האט דאאער. ירײ

 איינינע אין אז אננעיאגם, אזוי רענט
 די איצםער זײנזע יארס נױ tip טײאען
ױי רענט  זיײ זיי ויי גרויס אזױ מאל «

 הייזעו ־קייז און J317 אין נעווען נען
 אוינט tv 09 ואנג^ jjto נים, םען בויעם

 איז 09 אז זיין, |pp עט 'און ניט, ויך
 אוינם עםטײםניה ריצא א פאל ריכטיוג

»v צװאנצינ האבען » םעהר נעװים 
 מא״ א דאאער דרײםינ צו אפארםםענטס

 צו אפאךטםענטס דרײםינ איידער נאט,
 noun די סאגאט. א דאאער צװאכציג

ויאס צו היינם דיזעאבע, האבען ?ר וועט

True translation filed with the 
Postmaster at Near- Terk City oa 

May 23, 111*, as required by the 
of .Congress approved Oct. <th, MIT, 
known as the "Trading with the 
Raemy Act•'

 האם קאםישאן אינוועסמיניימיננ מארי
rfi> ,אױםנע־ פאחןעתרם, אױפנפםאז 
 איחר אבער וועני^ זעריר זי חאם םאן

 ייינ^ » אין םארנזמוםען איז ארגײם
 אינםערעםירם דך האס עואם דער װען
 אר־ די און ארנײטעד־םראגצ רער םיט

 א באװיזען אויף חאבען זעאבסם בײםער
 םח פארהןרע די אייםעחוס. שםיימא

 צזנעצוי־ דאריבער האכנן קאטישאז דער
 ברײםע די םון אויפםערקזאםיןײט די נען

 הא־ ־אונטערןוכונגען איהרפ איז מאס׳נז
 צװישען פראפאנאנרא אאם נעדיענם בע;
 חד אונזער אלעם. דאס ארבייטער. די

 3אוי ovt ה*ט קאםיםע קאנטטראגןשאן
 איז אז8רעפאנםםראק׳ tun :tvoyi נים

 pvo םון פראגע װיכםינםטע די נעװען
 װעגען םען האט םראגע, ברענענדינע די

 אוז נעחערם װעניג םארהערען איהרע
 היינעם האבען אונםערזוכוננען איהרע

 *VP די tapti איצם און איגטערעסירט. ניט
 רעתא־ םיט באריכט א א«נענענען מיטע

 עגד־ פײן גים איז dp אטת, נמנדאציעם.
 נעקענם האם םען אבער באריכם, איכער

V װ?ם' pp’dvp זײ »י ערװארטעז, t 
otip םונרא־. די טיט באטעםםינען כא 

 רעהאנסטראק־ פון •ראבאעםען םענטאאע
 זיך זי האט דעם אנטםאט און ׳צאן,

 ידער אויף א«נ?*טעאט הוי«םזעכאיף
 ראם װי נ?ײך וואחנונמז, םון פראנצ
 די אדער װיכטינםטע די געווען װאאם

 אר־ װי גלײך פראנ^ pi’op’U אײנצינצ
 נלייר ניט־זויכטי^ איז בײםםצאזמפיים

 חד די ביטער. ניט איז יסרות חװ־ וױ
iprpviMAivp גאגצע די האם קאםיטע 

פאר־ רצ?אנטטרא<דטאן פון •ראנאעמע

 זיד האם יארק נױ ׳שטאאט אונזער
 רע?אנםטראיד םים באשעםםינם אויף

r, ר נים דאך האם עםאאם אוא — « » 
 םאדנער אזא אהן אויםתימען קענם

p אוז «ראבאעם?. m p ראבאעמ8 די איז 
tpr.pi, — אינפאוענזא, שפאנײשע 'ווי 

ײסער ■ונפםצן, םערצעהן  ■ארםײע[ אינ
 א םיט צוריפ זאכען. אז?לכע נאד און

 רא:אעטע8 קײן ותגען םען האט יאהר
 »י נזדטריבען און נ?רעדם ניט ל9ס' אזוי

 רע־ האט כען רעקאנםטראקשא;. װענען
 מען אומעטום, און אאעס קאנסטרואירט

 ועהאנםםרואי־ אנגעהויבען אפיאו האט
 האט דאם נעוױם, רעקאנםטראקשאן. רען

ס ר ע תי ע  װײא ציים, קורצע א בצויז נ
 אויפנעהערט זיך האט םען װי נאייף

 ■ראב־ אאצ אונז בײ מען ה*ט שאאנען,
^tvrpvnpoivppn jpipm tppp אװPP־

 וױ איצטער, ■אאיצע. רער אויןי נעאענט
op װען אוים, וױיוט tpp jpo בא־ זיר 

ד וחנן םאטען, ברײםע די אהן נעהן  ח
 הא- tPDPii■ אןן זיכצר איז םאקראםיע

 ניט tvo דארןי עי?ור, א אח[ טיר נען
p״t ,אפיאי רארר מען רעקאנםםראק׳צאן 

opn tpipu מען »ז וױיא רעדצן, ניט 
 דערחד opap צו נאך זיך כ»נן tpp רעדט

 טא?י מען האט אענדצר אנדצר? אין דען.
 בײ אבער תודעם, אהן נעטאן צטװאס

גארנים jpo האט נעטא! װי אזוי אונו,
װעניג גיט Vfmם*ר t>3vn װאכצן  גאר־ pojr<34«־ tV׳*Pr»®ivppn דאר

 אויפנעהערם האט jpo װען געבאיב?ן ניס
tprpn•

מ ז י : י תנ א זיך dipo איזזר •ריץ״ .
1 tpopr/

 ripnppivp nprngfi די אזוי ווי
 אינםםרומענט אזא לירך נערענקט חאט

 אוםרוחינסייט • די צופרידענצואוטצאען
 אוננא• T>pvr אױ־ ארבײטער די םון

אן נרייםאיו.  ,op איו אמבאגרייפאיכער נ
 אר־ נעװיםע או «יץ, דןרםאנט םיז וואן

צר ט  אייננע־ האנעז םארטרעםצר - ׳ניי
•א»ן. ראזיגען opr צו אםיםט

רצנטס. חױכע פון
 די אז ,tpipr גימ tpp ם׳נז יית ■

 *pi איז רענםס און װאהנוננען פון פראנע
 זײן. צו דארןי op ווי נעװארען מטעצם

dp Ht jr יױיסצן סיר te מאכנעא א אוז 
 דער נים איז pup גױ װאהנוגנען, אין

 איז אםעריסא און שטאאט, איינצינפד
 די 1ײעאכע אין לאנד, איינצינ? דאס ניט

 שאר־ טאנ יערען װערט פראנע װאהנוננס
 קיין נעבויעם ניט צײם א האם מען םער.

 יאחר, פאר ל?צטע די פאר »יז חיח?ר
 -dpopp טטײערען, אינהאם אאע טראץ

 pnpii* גאך אוז שםייערעז ■ראפים
 ניט נעװארען ipdv׳»pi זײנעז ,tpnp״De׳

 ברויכ?ן ײעאכע אארײטניקעם, װאנינ
 pnn א איו dp אוארםמענטס. נרעסערע

»אץ װערט רענט די און װאהגוננמ אין

 אאדעניש ?אורםט, די אין אאדעניש
י צװישען  טענאנטם. די און אענדאארדס ו

 נע־ םענאנם א האט ב״ צ. נראנפס, 1אי
ק אז נאטיט, א קראנען  װערט דענט זי

 מא־ « ראצער זעתם אױןי םאתרעסערט
 א1א צאהאען dipppi ניט האט ער נאם.
 *IP האט װאהמנג אנדער פיין און רענט
 צענד־ דצר .tppapi dipppi ניט אויו
 זאצ ער ראס-פאורט נעבעטען האט אארד

ip און סענאנט, opr ארויסםופ^ i -טע 
 דאם װאהין? .ipdio נעםוזם האט נאנם

 נאד ;יט איז דאס אןן ניט. tPo װייםט
 אין און גרוקצין אין אזוי, בראנטס 1אי

 בראנקם אין בעסער. ניט איז מאנהעמצן
 ם»־ ?טאיכע tpinipi בראנזװיל אין 1אי

האנען זיי א<אוטטאכט, t"K 1אי טיציעם

ט האבען םיר •  ערװארםעט ם״צא ^ני
tip רער tvrpinoDivPPn פץ האמיטע

אנגזד איז ותלכא  יארמ נױ ?ס*»ט
rטpסםיטח. אװ?רנאר1 בײ נעייאיעז אט 

 נעהאט מיר האבען סאמיטעס װאס־װאפ,
nnPD ווי mpi, אב?ר tPDippiO’m 

tienpn »אי j'ljm יארין ניו דער אױם?ר 
 קא־ אינװעסםינ״טיננ םעקטארי סטײט
 נאכגע־ קאםיםעס אצע חאבען טיאאן
 א.18«צ זעצבען opr און איינעם פאאנט

 אזוי פראנע » אונטערזוכט האנמן זײ
 אזוי ענין דעם םאריצאנטערט tPo צאנ^

pn»or, ר9י *ז  אויפנעחפרט זיןי האם יז
 גןןןי pH אמםערעסיתנן. צו דעם מיט

 ב^ריכם, u מעז םארעםענםאיכם אלעס
 הײנער נים״און צײענט ײנ*ר1< ותאכען

 ניט דערםיט מיץ איןי גיט. םאחמטעחט
^עק־ סטײ^ י*רח נװ די אז צו

ן ע ר י ט נ ע ז ע ר ם ■ ע ן ד א מ ר ע ש ט

 אינטערנע־ חןר םון ארכײטער רי
ניט קעגען אוך מנהען צו װאהיז ניטסט. טע17 װ. wow. 110 װײסט *יאגאא

ר. מ מ  שםײערען די ♦ייגען ער^טענס, ז
 טייע־ ארבײט איז צווײטעגס, חצכער״,

 פאטעריאא איז דריטענס, און חנר,
 גע־ הײזער.באזיצער.זײנען די םייערעד.

צרױואמ דאס איט — כארעכטיגט װיס

 מאיממוערמאן חנם •רעזענטירט
 ג*אדענע א םיט לעװיה סעם בדוחנר
ױני^דטעטיגקײט. גוםער זײז םאר ממ״ן,

קאםיטע. די

 אצארם־ באוונדערע דיננען צו אפארדען
 איצטער, ביז געווען אמ אזוי םזממס.

 װאם הצרבסט, אין ?ײן װעט װאס הײנט
 זיײ עס דאן? רענט די םיס זײן װצט

טענאנטם, גרויען אײנינמ םאראז נע;

זיד. קו־צצט ער און וויחם
 דער אוין• געחוליעם דײ־מ״לזהד ד^מ

nnwr גןך זיך חאפ און רעװצלוציע חךי יון 
ױ קר#«ם.  זיד.געירעחמ חאם ®יצנקרײד י
 און געקיצגא. ייד ח*® 1יי ייעג םים׳ז

 י«ד1סצ *ין woo געבצמן זיד רוסלצנד
 וורויסגןך איחר ײצם עס און דעװאלמױעס לע

■וי״ און ייאןזליען אין נאמח. די ביסען

 םען וױיל ,1געד»גקצ חײם^ולן^םצםיעע
 און *עזזגדלינע. נצי ■ניס, אײן גיא געתאא

Hn־w ft f ד יײרןיעאיאצ יי ײצ• ®עו״  ג
 איחרן יצראשעלען געקעגמ’ חײנדדייל^םאאיע

 חצ® און ינים׳ןר ^•גצ׳יייגעלצע צעחנדליגע
ד צמזגויקאגער אונזער **גענצים אביסעל ײ

ײ די געבענ־זאך. 9 איז 0וא אבער י  חו
ja^rw tm עס :א«ז זאך

 יער9 איחס* מימ צואריחע סיר זײנען
 װיל איך װיכםיג. נימ אי*® איז יצס ? ניפ

*םלווצפ: זאגען נןר אײד
 װי נמךיח׳לע, א •אראן איז ירצ״ען ביי
ם א אויף חאם ײייצא חאלכער א אײגער  מ
 אומגעלומ־ די נ$ר ארויסברייגגען געקענט
 ער װי צב/ר בו־בו־כו. :קלאנגען «ערם«ן

אוםגעלוגד זײז י1אוי ״געבוקעם״ אזוי ח»«
 ג^יענט off** •צר זיד חצמן יוין* יעדמעז

תיםלען. די
איי• אז •צחקערפד ?יך, ®חןימ צםצל־ ייז

ז גן־צדן׳יע ייד צוגיסמ ג#ר י׳  איענסטען ױי
 בלײ־ חימלען די I ג^רנים — און יידעלזן

ןל #דער ■#רצי^רנג בעז  :ערגער *HP א̂ג
 לים9■ײוו די און גצר ייד זן»ענ• גיוצם דער

הציקע. » געחן
ײ\ ייד &jb#& עס מ  XWV יײ די ווצפ«

 אלע *ז #איצט םענח׳ן ביג^וגצויר^דענע
 «ון גזגחערםנ תצבען סיר ווצס רײד, *עחגע

 געי נים הצבןן אמיעדע, און און מילסאג׳עז
W• אײביגען וון חיםלען ויי אונז •אר 

מר: 9יק^*9«ון'י אלונ^  גי^עום נייער א א
®p עמנעו םאאמדעצגליכקיימנן און חצס 

 -גצ m חײסם געזצנג, י^מגצי י ײי®• ײי
 איחם תאש *ולם #ל רגוגו דער ימן^אנמצ*

!םאך געח וארגממען. גמײצל■ גיא
m יצד w ״לים צמנד  iw & m i ײי י

Tru# translation filed with theצסיאער יצי p e צמצייקאנער, אסוו׳ער 
 מףילצ* אםעריקאגער חוגדעיא־׳ירצאעג■יגעד

 ■אריז איז חצבעז אםעריקא.סוו ?ײן »ז סען,
p לױלקע » i ימע־ יז אמת׳ען״ ®ז און אזלום 

 פארגעסען אבער צי c#n «לום. ריקאגיעען•
 חןםצע*״, ״װןר » םימוגז^ען װילסןג׳ען

 אײרן״ אין בןגרןמו דןר» זןם זןל םען כדי
לע9 ײד נעםצז הזז וזערם דעדוון, און .9•

Postmaster at New York City oft 
Nay 23, 1919, as required by the 

of Congress *pprored Oct. •thf 1117« 
known as the "Trading with the 
Enemy Act"ט #לונדבײסעגיס א חונ׳ p גלי i חןר 

 װע־ וטור נים pinin קעז מעז p» םלחמזו
םלחםח. חני וון װי יינקט חגז*

ר נןד איז א»עטער און  קרןץ־קי־צגק- מ
 א ןד$ר נ^ןײם9ז־קרייוי י געקיםעז חײמ

 םלחםדדידוסח. א אויד «יט.חק3|יקיעד7»י
 eg טרליען. גיסזגז םענ#ען ׳ווײגען, םעלצען

 ויחרסס, גקחײם.9קר ײ כס׳אםעח® דעס יין
 דר און חווח דעד *ו ;ןליעבמ דײן לסייל,

 »רערען צלוםווון םימ׳ן זין ורעהסט !ויעסש.
 די אין נ**9« םעז גי&ןן. גיסען, גיסען,
 םעךכלייענג וז9?יצג. דעם ווליעב גןסען

pn דערואר, או*ר אזיך איו אלץ דןס 
 רגןך9• מן« .**יעי״ אינדיאנןר דןר וױיל
* סען ת י  ל9י צי נ'צז*9װילס ז7ג9נ«יז9 מ

 לױלקמ די רוינעדעו נןר גים זןחן זמ» למען
ןpun די באגראכען *ו אויד נןר *לום, «ון ו  ו

• *• סדחטדג
י מ ײ י ם *ואיןגןקערם ייך *״יי י » 

יילו̂נ האבען סיר :ןניז חוייס
 tpoupup ז״געז ׳סלום־מדינגונגען די

opsp* pa tpngrpi יועדס*־ דעס <ון ז*ל 
וך1 דורכױים tnpnrgi װ*ס •*ל*ץ, לזי

סלינדדזןלןג#ם י ײײיייז 1ײ ״•יגלען.
ר * גי« זיך &* » npi,|« גןזעדו ?ד ה*ם 
״ן  • נ<ס זיו ngn ער •[mini יין «נים. י

n־tm u  np, ינרען •לן מ#נען* jnptpi 
t|׳* •» ו א« ײו «' י ײ um«<י ד יו ״וי » יי׳ ‘ . . t.1rfkr *;til*• v.i• ay ' -Ly-a יי4.

 דינגור9«לום־ב די *לום. נײ oy חןל«
w ^וחנלען דײ«*?ז די אויסגעארבײ

*Jinאו»ער*רײנען ססחםא
(.ye זןגט ןזוי *לן£>
>«n93 r%t 9 אײד ^jnayi :

w ן ym yn  lym n ny3 ?ערסםען צום אי 
ym ל9« fiyi) ך  *לום־ די גו אײרןוא תן
 גע־ (,yo זןג« איוע^ צו אי« ן,yרח*נדלונג9«

 (in .^מסיעף״ אינדיןנער ןלגזער (9 קוםעז
 אינדיןנער ןלםע (9 חנילאנג* איחם חן«

 געזןגם: אזוי איחם *ו חןם (in 9לױלק
^1י כ , (״in•‘•' ײ( לױלקון די י
חןן1 סגתג: ן »ײ רyג9איגדי ד« גײ

ye) ב*9גי9ב סלום׳ סאכם ye) ״װןר דעם 
y ••mחײס« םלחנצ׳דחן^ די — •״ ; oy 

7|t 4fti* 1א קרײן 9 «י| יס1א ויד) (ye 
S>*וy1ר nאו( •ײ( ם.1ל9 (1• לחלג^נ י 
7»yttyt ; נ  יל.10 1* יל10 «ון *nyi לױל̂ק

in} איז דןם Jiiyi די y)y;*u nya9H3m 
391« ye,) װילחן yftiye.) מן ײ  גזך מ

 סלחסזו, h ו^ןנדיג* jdo moan קײן
 -tnyiOMil 4»<זז:םלחםח די (ye בןגרןבם

איו םלחםה־חןס חני (in לױלןןן« די 9ןר9
e  pyti9)ױיו• «■׳ y ingo^ H  )1• im 

m זיימנ(1 ie♦ י י מ די נ ל  (.yt^yo *י
s*״iy»*ft. iy39nj«« מאויומי חןר *9»

e ױילען (yn און ^ r או( אוקרןינא 
y»3yen) םלחםח ויחרמ yayi) אונגןרן in) 

 Wiyi )in לןגד01ר אין מלחסח ויחרע( ולזג
 םלדוםת א בײ חאלא ey )yn )in תסלןנד;

n r) )וױאזעז *לום נןך׳* y^l*.»n) און 
ך געגען א^ (ytr»ii7 או( ױגן״סלןױאקיא  א̂י

ye,) באגרן׳• די סיםן: בעס*ער חני עס איז 
y^ i עחלט. קריעג־חןק*

oy אלום לאגג י(19 יעענ*ליד“ איז —
$ta »זיג wpn tye װאוענ^םיל־ עיסלקין 

 ןבער יןחר. חאלב א (1• לן קיםא א *«אנה
 לען9בן§ איו ?ראצעגי* 9 ד:9י ׳חערם איחר

 און דןס ײו.9י *י( r3jnyi59p-o^ די
 יקעל«11ענ* ?יד חן* 0911 קראגקחײם״ 919
 ילןכפדועלדער די אייןי״ (yyesr«י יד אין
in) ןכדןם: pynwyaif* ומל« גאנ*ע די 

ayrarin )in•)^ די ^yiriyi^Bro אין 
ואריז.
*9מ 1יי •nywrga גקחײ«9קי די

* נגןחײ«9קי *(iMy'non אין איו זי  ן ני
W3ye געזת* איז in) אלןן יןי1וו רק9סם 

אנן ויןג סי«'( «ריחגן1צ איז ער אדן אברים
ב*מ« pnr י9י ציום- מי» ויך «דעח« י7

י-  * i

«K69
 tPil נוט

 1םוןדיםםרי
י pr®n צארדס י
י PPW9 פרינעז  י

םעהר. נים מערניש,
 האם ponpifp רעקאנםטראקשאן די

ם פאקםען 9*ל די אט  נעװאוםט, מזוי
 אנער זײ, וױםען גים dipppi גיט האם זי

ר פון לימוננ׳ א פצאז־פאר איהר  *חאד■ ת
ט טאן *ו וופניג *m ה^ם לעפע די סי

n ip. םאןטען. 'll *tPBJpn״ipi, *בא 
- פראםיםירינ^ קעםפפען  O'HPi אי« ־

 עס — “\vtMn. ניט דארןי סען ווענינ.
 ארנײ־ lupi-tw נעאר נענונ פאואן איז

 איז •ראםיטירינג tpp»pp*a און טער,
 jotmvtvrn א איז אונמעליר נםעט

 םונדאםעגם on י1אוי געבויט אין װעצכע
פראםיט?[. פון

 בא־ פראנען רעגם און װאהבוגג די
 װעל־ ,tP»*» DUfiupip' צו צאננען

 און באצריגע » אעזוננעז: צװײ ה^בען נע
 נינ^ דעוםים םײנען םיר צוקונפטדיג^

 ליזם8סאצי אויןי װארטען דארןי טען »ן
 איז DP אעזוננ, צוקונפטדינער דער טים

 םיצו8 אחגר יאהר א םון םראגע א נצויז
 םא־ פארטינ |pp tPo מאנאםען. עטציכע

 צווײ מאנאםען. pp'&p אין הײזער נען
 ־8P — tPiiunvn טויזענד הונדערם

 jpo |pp — אפארםטענםפ און סעחשעם
 הונ־ צװײ די און הערנםג^ אין האבען
 םים װאלטען װאהנונגען טויוענד רערט
 װאה־ אץ pnn דעם אפנעשאםט »םאצ
 ■וא«ריאײ* א און יארק. נױ 1אי נוננען

̂ן  ראאער םיאיןןן Dipnjtt צוױי םוז ש
 או ניט, הײסט ואס נענונ. נעױען װאלט

tpn םי־ הונלע־ם צװיי אויםצעען דארןי 
 םערצינ ipnv ציואכצינ איו mpi ציאן,

ip םיציאן * rf איבריגע דאם און jpo tpp 
tpinp די םון pab *םארטגעחש?ס. אויו 

pu גיו שמאדמ רי r וואלמ Dipppi dp 
tve, תו m w ar יגאצס יניו 'bp

dipppi .עטציכע באדייטען װאם טאן 
 וואלט דןןס ? ipJiri םילי«וז מהנרצינע

 די ®ת אינטערעסזק די *ננעריחרם אכער
 נ*ט מע] טאר דאפ וי?צ־עםטײטני?עס,

ױילדס ט*;,  ■רינני• opr jpipi איז ו
 פראםיטען. פון אײגענטוס, פריװאט פון

- , טאן. נים עם טען װעט ,
envor n» אםיצו און  tP און npn 

tpovttro tpp אט8שט f̂iii צו IP’U 
 צוקינפטדיגע א tpupi dp װאצם הײזער,
 ,unppJpDKJ די פראנע. דער םון לעווננ

 lpnpp^ptga דער םון שיכטען ארימע די
 טאנ. tPi’Di«n איצסער, אבער ציידען

 ניס jpipp זײ װארטעז, ניט קעגען זײ
tpuunvu tnv ipdipd' ik, ענעז וײ? 

 פןד tpo pp^pu רענטם, די צאןזאען ניט
 מוטש םראגען םח.די tPP זײ. ם.ץ דערט

 איז תיסי.וםיד. באלד• אעזזט טײצוױיז,
tin װאועוננסאאץ װענינ ip נױ 1אי 

 פארנעמען פאםיציען טויזענרער יארק?
צװאנצינ t« ארטםענטס88 און הייזער

m
. . _ n r T » .  _ L--------------------------------------------------

-P * P ק ק צייגדאדי^ א p א n w ra אח 
dp t* ביליארד־תס^ אין t  *ip3 339 איו 
 איז op *ווי ײי םימ prp שטעוטעא, אין

n אויסקוםעז u  tnv־»tP רײ אחן איז■ 
ם. ביאיארד װאםע ס  אפנע־ װאצט dp י ת

ו טיסינעז oyu די פאר אצאץ ש«ארם י  ז
ג א איז ײונ מ ס .ווןואם dp ,d'dpi ני  ני

JpiWS ^ר ב׳מו מ פאואן jpi״t 09 א
 װעל- פאמיאיען, טויזענד?ר צעהנדאמ?

 DeipcDnpw און הײזש־ פארנ?מען 9ב
 װאצם tPO רומם. פוםצעהן אזן צעהן פון
 dipppi װאהנוגנ?ז ״pnponv, די אין

ס אפשסאחןן r ני a n i ס ס  די, םאר ת
dp .t א איז זיך נויטינען װעאכע p איז 

 סאנא* ?סאימ בצויז םון פראנ? א דאו
 אױםתר איז' dp אווי וױ jpd jpp ם׳מ,

tpp jpo ,jpo זיכעך אין דורכםאכען זיןי 
 םא־ *אע די אם tpri בםרס רוםם, אכט

 זומער־צײס אויןי ארויס םאהרען מיאיען
npn̂ די אין אדער ים צים pii.

אננע־ ימװים פען װאצט פצאן אזא
 npav אזוי זױ ,בן»אשעװיזם'. רופעז

 װיכ־ ניט איז אנרופען ניט איהם זאצ מען
 װאצט np װאם ,Dtp איז װיכסינ טיג

 ■ראפיםירינג*,“ -די dJpdtpibv תיסי
 אױפנזד װ*לט?ך אזמדאאררם די װײא

 מד װאאס אוז טינחםי^ זייז צו ה?רט
w tpirm vu tpe*r ,די tPi’D’ii ppSpii 

«do די ןײ. אין זיןי ipo װאאטען״מר 
 װער — װאהנומעז, pnp״i פאר צאהאם

 ? אוםזיסט זזויז א אין tPinyu dp װיא
 dipppi tpo5*u tnPi«r>’o די און —

ט ׳אר'ינג?םזןז  אס רעננמןןצד. וחןניג גי
pup םאו׳םינ וואאס׳גן אםער tpupi די 

 חמ* אדער שטאדט די pa>pu חיתער,
”pnn t *ין נ?בוי?ם, װאצטץן שסאאט P 

אזא .jpiipi ניס וזאאט tpuunfii אין

if>
, Sr׳

+~
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the

ױב א) נעװען רעקאנסטראקשאן. סון *נה
op 18פל אזא אז זיר, פארשםעהם 

ם ס׳מ חאט  םון tponginp djpppi ני
האםיטע• רעסאנסטראקשאן אונזער

ר ע ד ע י ל ג ט י ל ®ון מ א ה א 9 ל 6,
. , ! ם א מ מ ו ױ א

ײסאנ, אוהר 1 !ונקט זוגטא^ דעס  נ
 באנאי *an פו[ טיטנציעדער די ײעלמז

 אאימא ױניןוז, - ארגייטער ?מבראירערי
 םעםו^פאציטאז אין פארזאםאע! זיף ,66

 po5 און סםריט טע84 ארט, *װ םחעאום
ם אין עװענױ,  וועס n«p םיר ״אײ״. מ

 די איבער םארטויז>נ א פ»רסו?צען דארט
 די tp>pu Dpippi און שיגםג^ נריכישע

tV3VD *tpnp'JiD'D ר א מ מי  אינע* שן
?ונסט־גאצערים. די

ןןעצ־ צאהאצ, dpi פון םיטגאי?חט־ די
 דערבײ און םארבריינגע[ גוס jpJ'ii גע

r ,tpj*ip5 dp»p״tPDPnpi tPJ צו tPDip•

 נייעם א aranvo nr דא jprn סיר ־
 א םארערען םיר םוני. םאר פראצעט

DT'J ,סיר וױיצ ■ראצעס jpr»t איגער־ 
 םאראור־ אועןרעכט איז ער אז צייגט,
 עס אז און טויט, צום נעװארען טיילט

ס, ») אןז ?נ ם האצט ס?ן יואס אונז ״  א׳
 IPDPD םאר ריננאור״ npi ■ריו». אין
 מעא־ אין פארנעקינמן, סרײ«<*איו ױין
 פאדערט םאראורטײלס, איהס האס כער

 גאשטימם סאםיסיע, די םריועצ. נייעם א
 Dm נאטואבטאן צו פרעזידענט םון

 9ל9ס* סרייעא. נײ«£ א םארערט פאצ,
 אױפ׳ן פארנעבראכם .באוויױע, n ,פון

 *י ippiipid'vw ויןי האבען םריי?צ,
o פאאש^ ויין p 'io o n  ip i תי א ס  פון א
 *■jpnpi חאט װעצמוו םראכציםפא, סאן

d*pi ם tpn זין האט םאצ מ ip io’m,
iv o ia n  n  T in־tP3iipp)>o*p, צו t*n 

 •ראסױסימו׳וןר i$to npr םון וחןרפצײג א
ippdpvd* אװ p rpo ip א dppip די פון 

*P3>pu jwup זיינען jpau אע־ חןר 
ipJpnopn ^ג וואדזם חןםןוקראטי |$ * 

 ? טריתל dp״j א םוגי גיט פרינס
 מד אונזעו? וזייצ דערםאר, dp איז - *־.

pvpt אםשו־ זייגען װעצכע פאורסס, און 
iupi ou jpiip* פארנאננע־ רער אין 

 pp )ifi'DTPDJpifih* איצס־ זײנימ היינ^
אסינ םעהר גיט נען 9ײ3 די פאו ייין ו

■ipo ib a n ןפי un- . סיא'<ד ס 38^ו

- אציימם״ ,סריי?א
ipd ,ימי«ן n סראגו

 ױו םייגעוס n »ון 1ייני«
 nip רעגירומ כריטימע

P נ*כ*וג?כזמ tron a  n,
# ן ו(י ןוייסא ־ , ר « » 

 אװעקנעציינט ארבייטער נאנטירטע
vpipii p i^" אוס tPinp iv 

 pnvofi• ארגאניזייםיש
n״jnp ראדיקאא׳ו ^ גנ ח חו ן  פן

m n  vpnpsv ניט m is 
ן נעוואאס פאר  בצום־פארניסוד^ א

 װאךזמדאיז tP*w ארביים׳ור די
ע־ טח זיי®* ןןתאגיזיחןן צז פי hfifiAnâan haÂii ShAA fit Uga aA a t  aa figאון יאליטישע pr>Dipvpp

a n שן כנ די פון ם צי ם  י
י tpu סיאטעל,  ארנאנמזו ו

 can נעהאט האנןן טעױ
 איו שטאדס, פון צעבען דעם

ו «ן צם8נ?װ נינער » ג ו י  א
ד אין ןױ םארט, ע ת | צײס א אי » 

 *an פון נןשיכטע פריהעריגער
8P'iPD8 ל9ס* דארוי 

tPP פאר זיד an* פיז אנאדכיע 
tPivripa, וױ rr'a*tPJ*D n 
ן ש«ײםם דע«ימ*י בי, «  גיז

 אחיםנאםריג?! |p3fin וחןלסג
ip n n  pup3i*nprrpipi אין 

pb, םעהר זיף דארף אפמריתא 
*d דאם, פאר iv םיעאע Umni 

”P װאס אוגשוצדי^ טארס id 
ײן  *pH פאחאסצוננ פרײע אין רערע פו

tin .אונטערדריקט

׳**«/ ״ו

 ני« (yp )ye ןז אײ<םד (.yog«גוױי קלעו«
ן ותל« די (yo9wyi«n םןל ײין םי« ו  י

«ii7 .n»n3y9i»w )yeip מוז ססיח  :03y״
N אידעאאנן זײנע yinymnnn )ya|n) »גי 
if םענ־ פיעל. צו גצי באגײסמזגדוג^ װעניג 

 Jnve *eip ןבדןם י9 גערעכעגט, האבעז יען
vp h רyריגyד ױן e־ וײ ״ װן צ י ^נ ר  װן

 איײ גי« זיך *ןר ססית קיגדערלןך! לינקע,
1 לעז

 פאר םועונג מילסןנ׳ס 9י ברײנג איך
 זײ מי r)y3it און onn געחן װןס דיי

י פארלצמגן; oy»y זוןלםעז ן  (nyj opn וצן ו
« די זוכען און ארום ^n ^ y i^  y»en) 

 אין .גלןנץ jyiJgJ רy«1ז אין ווגקםען״
 בןקלן״ און כןמײנ^ן oqn די, י9« ידאכס;

 אײני־ oyi )11 »»i».)y3»*»»win* oyn <עז
ײמן װןס די, ר99ור,־7יבק *לום; גען  פון ל
*רערען־ חןר *\ן און קיודקרןנקחײ* י׳גי
ג8נ?חײ9קר

 וױ (in קלןגער ךןויגצ ד♦ *ו דאי
 אין ןסןל םיט (yoip4B»3 )yp ם*יח כעי:

 JQNipi* ײפמןר1ן רץר w זײנזגז ײדעאלען
 זיד איז סןייאליזם ו«י: i* איד זןג

̂ iypnagi א״ג*( אן nyog ®!*יולימ, טאקע
 איז yבyר-ליypלyפ און ני*. דערוױיל *ןדצז

 זיך (ya»»t )yeq־u99 )in פעלקעד־לי^ן ײד
װ א«ז ם1*ל אײבי^^י (in יצגרןמען.  9 ז

ip* זגא: w ,אידעאל nyop סלזוסח א צז 
 (yp (״ytpaii )nyny«w 1יא *י®•3 & ?ומ#

 ^גחענ־ (in tyeys דיר־ני* םיתישו ני« סען
V און קל«»מסא׳( י1ײא h itof.)
קזןן.תמיד און מילסןן pנyoקלוגע^ ^א
ר «(41ר«-9יי 7^זנםי י*° ז>גזגז רינמײ מ «י«ם. גער

 *ורי^ססוןך װיל* איתר m אלעם^, ג*ד
 רליןנב«yiiya) 99 יוטיד ײןנל* יי זזי ׳ןעס
*r ילע 1*יי לום״ *&>v\ גרײמ ויך יי«נמ

יידן3* 1* חאלז דעם
tetyinWifm V-H,׳ ..•־.י ׳ ?.{ •,>. JT• ' ■‘ "z

in) י װיל^לם  גד־ t»n לחבדיל, וװױיסער, מ
yn) ם,1סל א«ן פאחקאכמ in) חני לא«9ניק 

 «9ײ חבדלוי^ אלפי כאלןי לחבזייל *װזיםער,
yin* nVpiiy3) אן y3»a»»n) מיל• ם.1*ל 

 געקלונ״ יאחרחונז^רמ פ^ימעל 9 «9» לםyח
yj) ןי«ן םיט u » h  — inyiiw ׳איחר *lליyב 
 די 1אי 3נ1*ל oyi חימען *ו □רי ?09וי

 א«ן כ«9יקnn» *9 א«ו בבלל וחני«
t»n i *אם, f  m »איחם לימב17 ג\י«י in 

‘^ חו י  חנײ (in סלחמה^ מג3«יגס1בל די י
 Tyny« גאך עחגליך1ג^ jye.. *ליס« י9•

 ־oyi חגר ביו... סלוס׳ אײכיג^ א( מלחמח
מלחםח. םטזנר

un• דל ן«ך פיחרמ yllא«חר אח למ iyp»
 גי« ל9מ א««ן מי« — וױלסן(( ג*9? — ?י

j^y*ppyii9) םי«׳ן sgp ךי סים און 89אי 
ין^1אר פים

in) ן ס«ר ^ ר  tin ^1סל סים׳( זק• פ
 וױל־ און ופר«חנן.7 א«חם סי« וי«נ?ן «יד
90,) o»in m»»n, צופרידען. יך1« א«ז 
ר חןר m און < ^ רי ע  *yn ^מישי״ א
11 (yjgniנ׳צו90«ל:
נlרyג הןםםו — _ (19 ל?ן1ל« םײן רםyי

^ ? סריחןן
yn* ח*םז ןר :בןתחיגען איחם מילס^ג

«.iya»iiju
m )in דןר nyagfuin פחר איחם מענו

___̂ :גען
 םלח«ן| פו( pnn «1 בןגרןבען 1הןסט —
yn* חןבען^אזן װילסןן ny nyn&3y 
jSsymw ,^חןר האסטו׳ במיזןר ny'nan ןםזד 

^  די (yayii7»»o ס«ר (yoyngi ריקןכ
ppn; 7 *ווײםמנס״ (yo»»nזנ9ליז.«ר111י 

ywye,) 9 ס*«ח אז (TP®ײו םים ?יםעז י  י
ל.9®

ip װעש א*שר »וז i זיד אינדיואער PP־
 *•* 1» •סינ*ל*גי* דער »ין א״נל^ען נץן

ײ 1®י tPMPO וויליויראן * ל ײ ײז»» • י  י
5.*lP i'H e 4tf•

 זיד םארשפר״ט װעצכער דעםאקראטיע,
 אויכ ? וחולט ipt איבוס־ סײ?ר א וױ

ע פון םזונכע מו  טאנכע און pppipj אונ
ddiivp ptpuw nc פאחןצםערם; זײנען 

 tpipu tvDP* ניס jpp qpi צוציעב אייב
d אץ D"proMhp* ?ײן pi םוני־םאא 

 אינדוס־ און ■אציםישע אנדערע אין 1אי
 םליכם די DP איז ראן פעצע, טריעצע

 ארנײנמרשאםס *תאגיזירנמר ר9\ פו|
in 9*ל :אגד־פון p u a דעטאפראטישע 

 פאציטישע זײער אנצושטרענגען כוחות
pim את ptipp באשא־ רי םאר סאבט 

 אז ,tpnpt 1* אןן ,pvpt93 9נײ םון פומ
dp זאא pi׳o”prD3pnp* tpnpe. ל וי  נ

P3b»pi ותא־ שוחגריג?ײטען, סעכנישע 
IPtiD ,o”pi'D3inpj npi tpnpor id

tnpu  tpo’ipappii* ׳הרךdpi רײנינ?ני 
jin ^שטורג o*ir .טר<עם *un IP3’« Vi 

n ײרף־ 1אי װעאנ^ :אנצער  tP35pu אר־ 
 iv tv ייר שטרעגנען tpovo בײס?נד?
P'8 1אי הימעצ גײעם v כאשאפען 'u 

9 רר\9 P
 זיח no סיטעג רpײנטינn חןר

 םיכד 8 און װאתוננ א אמערימא פאר
 איז פאל? אנמריהאנער דאם אז באצ,
 נײער ד?ר איז דאם און װאך, im אויןי

vpnpos ניט קאורםט די אפילו װעס 
אוננערעכט. חאנדצען צו וס־אויבט ןײן

מן, סיר  IP3vn דארוי טוני אז נצוי
 -איגער* זייגען םיר וױיא ל,9סרײ גייעם א

 w נעהאט גןורניט Dan ip או צימס,
»tv 0ב װארפעז טיסvבip  tv i p i 'v ,tP 

 איז םארברעכען, יענעם נאגאגנען האט
 םיר tpn באשוצרינט. װערמ ip װ?צכען
ip געגצויבט, װאצטען  tvעטװאם האט ־ 
D ץו נעחאט irnn tvD, גױר װןוצכחמ 

v i גיט PUP1.| וױיס, איד tv 1ײ1 *יף 
 איך tim אצזו, אײך פון jpdvj dpi אין

 IPiPi אבםאצום זיינען 1םי dvi זאנ,
 םי־ א אצם גיסומ1בצוכדםא -און מארד

o םעצ »  i t׳tpr*e איתענר » צ ?  װ
 זא־ איך םוז זעצבסט זין 1פא ײס•,1שט
 בלום־םעטא־ די םארהאס איף ראס גען,
Pi, אוז Dm ס גצױב אין  ־pi»ri n אין ני

 פאר נעוואצם בתסאצער פון זאמ?ײם
n ד1אי פוז ?נםשײומג  שטרײט, א ^
 ipiV אײנצןצנ^ צװישען זײן ip צvז
*tpr>ii ,!?צאס? tpiniv ip iv רעניתנ־ 

זעצבסט• נען
dtvd J איו בצום־פארניסוע t רי־ . 

pdppi מ אין ,“אפציאן צ מ ר ו י  גצויב א
j אין און ניס n f t n אױך זיכעי־, ניז איר 

ק ניס. נצןיבס איהו־  איחר און איף װאט א
 -nayvPP PDPinn dp איז יא, גצויב?)

 are איר און ,urvpv ■אציטישע און שע
poppin אייר  ,tpvprn און גייםסיגע 

אפציאן. מאראצישע
n ר מ ײנ מ ip ^ון א i -וו?צט iPtio 

ײ׳ * ברײננען צו .אויספיחרען א 3נ
* n jr v i' iw iv  js”V pipo 

] או אציםישע ■ pt

far ד_־.

3י

eev• T in ipi' dvd pr'$vn גיס 
pni« איו D ,ubvona v״TPi

ip אין ברעכער.  ,inpo איז |V 
ipu pd .תאט ער נאר n  o iv rp i 
 אממ t”« איז וועסיה ניממו*,

evn ip נעסײנס iv .)?הץצס 
r ציייען איהם iv נהגציכע n v 

די חענר  V tPiPJV'vpvm פון.
p^ pii זיי ^  w tpi’iDiv זעתר זיינ

אייר. און 1סי נענען בחיכען
 n און ארנייט povruvnv -י
נ גארניט• tpipp גערענסיגקיים פון

jpno tie.tpj םאו־ציחןן אצקט T in
tpvu ט סי ^ נצוט־פאז־ אןן געוואצט וי

ip פון גיםונ^ i איז זייס אנמרזןר ViP
VוDיPצ P1’03P1P«IK״PDP1V ,D״D און 

 P3am ,n םון גוװואצט ציפי?צ עצ?גד,
t»v-tpjm ^מן סאבג  a ,n-tp5pu ו

tpi'M סאבם, אין dpi tpjip6 
ip ®יז i ,נעשיכםע . Wipnmpeiw dvi 

 t נעוואצט iv ציך1סײ1אונפא ס1פיה
tppm ipbav dvi ביתוס־ציסנר פון

*an פח און tv'DipD'i פון ײהײס,1פ
pםpנטצינp^ ױ| ג?םעתרל.יך איר םײנונג»
n א  T in  .P’Dvipvdpi מאכט ip i  |ito 

 איבצוק ibv םוזעז טײנונג עפענםציכ?ר
 D«prp3piw און ,tpipiv באזײםיגם

 Tn v «ז וױנמעצשטײ! ijn זײן טוז
וײנט פארשםעו^ איף־ ווי און, ■ובצי?.

■I’DPjnpi tPinp iv tpסvצeיoנp 1איח
 JID ערציהוננ n ײחי ני1ט 1פא קײט
un* אויזי סײנוגנ 1?עפ?נטציכ d p i 

 DIPP, 1 איהו־ DVli אופ( אײנציגען
d p iJ איי1פא אײער םןן צװאגג 

? ש סי ^ TPT'OfiifPP און 1«
'ipppiid וויצע[ 1טי iv ידי idp 

^ טנ Dpi»,nvn די געםיהצ, dpi טיי
ipd' ii פון ipjgi ,ויעצכמ אמעריפא 

ip ר03אי ײ,1פ i אוננערעבטיג?ייט 
ס א םוט ippp* נים ת  II 1טי סרייעצ. ני

ipiv ; ז,pצ p’tpdv n  tv עםענםציכע 
« ט ײ  איבער אינפארמירט וײן צvז ט

 ווי פיעצ, אזוי װענינםטענם םאצ
טנג p^oarpp די איו  in אין סיי

 ?ספערי?אנער צום זאגע; טיר
 dpii ip iv ,ips'i זיינען םיר (1א —

 fep»3 v םוני גינ : tinpn אונז
”tPt *ו ii8P אןיוי אונשוצי זײן tv ־ י י  ״

 DP ןמצכ׳מ 1אוי םרײעצ, ציכ?ן
'pdd זיין ניס ippi pi«p אוין 

jin p 1סי ii tPigt״i’tpdv div ipd
 ■אציטישע אצע באםרײ םאצ?, ;עם

 t''P זאצ נעפאננענע. אינתםטריעלע
 אין lpum tP0צ8הpג ניט םתי ?ײך
tvr צוציוןנ t״pip םײטמען

in *  .oip3 ציצ׳יעב ip«t 
iPD” 3*m. n  ns tv» u n |» 

^ וועצט. א  V Par>* ז
DipDvb n. 4צ«נ<  P3Spii 1פי 

 אויי tvapi פרייחײם
:בעצ

fitn  T in 1או

M'sikL &&&*

iffU.
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■ M u t e  t e t e  a a  a  a  f c | j U  ,  A  g  * t e l•*TOPאויםדעדגאכם חנם עד אח ז 

e n v, ציים נאנצע די איז ער 
ps די post מ«נ<, אויפ׳ז

1/a t e t e t e  A t e h k k A *  a ^^a a ^ ^ a ד אויגען גוארםרערםע די סיס  מ
Din אח ןדכמנדעל, צתצקאיבענע 

 *ױוי גא׳חידדאם ױך pnngn *ין
 חאם וואס קאאמאנאוױםש׳עז א

 ו נאר ןוצינדמאר ווױסמוױזען
ױם אוםן owd וזאס און ®ראסחח;

k t e t e t e  te A te t e * A  a a a a  a *  ̂ A  A^ איז יאנאר וואס םאר חן9פארשס גאקענם
■a Sa a j * ^ ■  t e * *  * a  a a  t e t e a a s u I^^ a | ^ a  a a  A  a  A t e t e Aאון97נאכ #•געלאזען, אווי  גאג די סע,

כױאוס• איחם איז וחגלם 9צ
סצמנ א צסשצ, דאך, <מן אס—

^ t e t e t e  | 4 * M i  M f t i ^ M b A t e t e  ■*■ * « « -     * a  a ® »  j  ^ t e t e t e  אד חא״ - באקוועס, סאכאן אליק דך, 
האא״ גאכלעסימן דאזמזנן דעם םוםר'ם9ג

M A t e  A * • *  t e t e  t e t e  te te  t e t e  t e  t e  te te  t e - a J t  # a  a a ■ ^  a  a  a  . te W j h ■ ■ .• *  trrwn tm, — ױן בײ ׳מ מאנאוױםש ■
ayo prrat םען, נעםם oy .מן און *זױ

*t e ^ *  \  l i t e i f t H  t e i t e t e t e  A t e *  9 % ^ t e  t e A t eוואשמ םען אױף, רויםט ן9ם #צז הלייב״ 
pb >n)yb o st'a n s םי<ד חנר ps 

tiro ®ײערם םצימן, די ארויס צאײינ 
ii*m *tyrm׳» ; o ru  *ns trnyn t 

n  ! into
’osn ar ps יוייונח׳דינ ךך m־•*

הענד ביידע •ארלעגם פים, די נד*םרעיןט
A A ^ A S *  t e t e t t e t e t i M *  * ^ A t e g g L  t e ^ ^ A  A A  - A  t e -  i l t e a t e a  t e t e  A te# "  wOyO#"3 wflv ״jUt |MfP I •PB3H 
ו ״ ו י ו ׳  nw>sp s  ts; ווי *ns ,o*n» 
jn איז ער אז האמינעםיהלם גאד^   

ס זנר ער.מבמ עקזיםםירם, זנר גווינ
זו«יט ויםמס#ז ar זיד ur>pmr־ « :
te te te te A . < t e  A .te te  a  t e t e t e  A a  A . t e ^ t e  A t e A ־־ A t e t e ^ t e  I t e t e t e ^  t e t e  te. t e t e.אראאגערוארסען םוײרחןד חאם ער וייז >

■■* t e # ^ A  t e ^ ^ k  t e  t e A  t e ^ t e t e *  t e t e  ̂ ^ t e M t e a f t ojn ,ן סים קאמער חנם נאכרעם ־ראק
*a  t e t e  ^ t e  A t e * *  t e t e t e ^ t e  t e t e  te te ^ A  t e  t e t e t e  t e t e  t e  t e t e t e  M l k t e u f t k t e M,אין חאקדסוץ K מ די  Tjr תא□ *רום ו

*רמטעתזר איז ז׳טי^נט, די אױסגץט^ן

י ■״ ,

<*5

:^־

«י און D«n «יײ*ם קאבמז מדען נ
t e t e t e  U h  te fc  a a  a  a .a A  * t e t e t e  t e  a  te A  * J ^ * * t e  • u ^ t e A f e i t e t e M l t e l l k* ** V* ער חאס זיד, םון ארוגמרגעװארסחנן

a a  a  a  te  *  ^ t e ^ t e  * t e  a a a  a  a  a A * * M  t e  t e a  t e ^ t e  t e  t e t e ^ ^ t e t e ^ t e ~ ^ * t eמרײער. נעמיחקט opn װאים ער וױ אוױ
*t e t e t e ^  t e A ^ ^ A J ^ ^ A *  * t e ^ ^ ^ * t e  A A A  A  A  A  t e t e ^ ^ A t e * t e ^ ^ ^ * * Aנעועםער זװמתיטען now Tjn w* איו 

n די a n, ביי איז געםיהלם/ ער האס 
a* D סאל. אלע וױ נים א*ינד, ( m

a a  A * m k * ^ ^ ^ ^ t e  *  t e ^ t e  t e * * t e  * k t e ^ t e  A *  a a ^ a חאס DFty סארנוםען, קאעס םיס ?י איז
t e  * a i l  t e  *  t e  * * t e  ̂ M t e t e  * * t e  * t e t eזױחם זי וחדמץ צו אזעלמס, עחניץ וי

A ־ t e t e  A  A a  A A  A  A  A  ^ A t e A A ^ k  ^ A t e ^ * t e t e ^ t e  * t e t e ^ * *  t e t e ^ ^ t e  !יחעגיע, סארט דאזינע דאט און זיו,
 אתיס־ אינאוועדו טאזיחסךארא כין יןןט

 דרישזגגדעס, מוחןרעם, whiw מו*יסען
tw.’חאט v oty^vrvj^l םרײ f lN

t e t e t e * * *  t e t e * ^ * * t e  t e  A A A A  A A  A  A a  A A A  a  A  A l  A  a  A t e  A  A  | A | A t e t e  * * * * A* ר i מ  o m ת«ונ אונבא׳טסימםזןן Dipl 
ן #יח<ט י  איז חיוח׳דיג נאיייכמנס אױן י

>«p ^.גליעחגר
 א^#■־ זיך פיז דעתאןי האם ורען«ר

ypt« די מומינעז y ,בגדים o«n וי• ער
t e A A ^ « t e  a a  ^ a  a  t e t e t e  a a t e  u  ^ t e  *  * j *  t e t e  ■ te m א אויף זװזאסעננעילעגם סאדזיכסיג

»•*=3 ... A  A  —■ — A ^ ^ a  A ^ A  A t e ^ ^ A  * t e t e  ^ ^ A  A  ̂ A  A A A  t e t e  t e t e t e  t e  ̂ t e t e  * ^ ^ ^ ^ t e t e t e t e  ■teA  a  A  no טארנען ts סלוס, div קוםענדיג און, י
in <גוװנ חוס אונבאדיננם ער n אױס־ 

urona, ו א נעמז עיו די אויןי און * 
 אוחממר ױזי ער חאס —»נ«אסעז,« נייע
d̂ און בעטעי, איז םאמג n נעדאנק א 
־M איחם סדן נעגוםען חאט איהם אין

מז, א p צ m : מן א tram*יי ם  p ן מ ל מ  ו
a די איחט םים אמ Iwidt

 psxiinי*ױמר ותר *מר אײדער
 ארויםוױםרעמן מסזאם «יים נאך האם
am פאר t ^1אי וחנר האט,איחם בולג 

y סיס פארמוינט איהם r^ n r^ o 
jnvpn

 סרזס געחתחט זיו חאב׳מ ממירזת די
m און no סון par חנס n ססײ און 

 אין vans חנד ts ערד האם לאזאטירם
tr* 0 די נאר אמ ימם t — non4יסנ 
ר דעד מ ר חן גיס איז «  סין s וױ מ

>ps .r a די וחנלמז now אנמד איז 
 גאסאאט tew sts אייי ד*ך מז םאז•
n וה ייח׳ o n  s םחיחד «נען דך זאל 
osn now s םיט רוזעײז^ יחיד s זית,

 jjJjm p« *וױיםימ 1אי ױו^ג*ר נעפינם
rw p ך פון מלבמױם די קערמר, די ״  ו

ױ iyt״t otters חנ  פחגכד וזי<ד נאר י
nmn jn ^יר ח*ס דעריי >o*ny נאר 

rto » תלםיי s •ביד o r t דך s סרײ־ 
 trap *י,1פיל* s אחנר יאענ^ י בעי־.
 py אנדער׳ח איז׳ם rvrvt ,trap םיד

p tr o rtn y .n n s חנר 'בג3 גאר 
 לאגג מוי) איז ,rta< חנר *,tyrn ימנרמר

 trapt וחסײם די •tnsnw פארפוייט
i s  ,tyonow dips ו י jp י  n גיי 

ps v j ,ױי ם ײ ד  t .* ביו s «ימ«ס נ
 nor איך Jtort pn אסודיר tts לייסן
 סיי־• norj די כאגייסםער^ װ*ר P» ייר
yj סרזיס זיו הײכם nyrtyp pm po. זי 
0 o rv) ,ח  חייסט םתיחד, זיר אמ n *י

nryo nyra p f םים now p»t חנר סיס 
;osn nor די 1אי צעבם yo*to •בוכ׳פםא

שריפם. וײראיח
מ די איז בריעי• ס סרייב איר  סוי

מ * ם מ r כרי<י פיז׳ם בו s ארייגגןגע־ 
jM«”< יחנבזג מײארעז מז srar ,תאוח 
— ;rror חייםס nyjy» .oy הרינט ojn 

 דןד די ײיוי ooy; y;«t now די בריעי,
ton ן^ סיו  איחר בײ וחןדם oy אין מ

 גייסטײ 1מי s נאגעחר, » *תיםנערומן
 «ו ty^nmyi די םים זיד םאריימ^ מר

אויס ױ דדיקם דאס און פאראייגינען.
nyuojy ts ps. או ענםסער איו ת  חנ

 יע־ אוז ימ«ער. ts nyooar דעם אויוי
 װערען nts its װיחנר, סיר מריינם נקר

m םחןמדע *ווײ ow מאס hpss חייטי־ 
י י  tiray’JnsD »n כיז ייין;עײמגסער, ״
y;«s r ,פארא״ניגען ייך t דער םיט 

 יחוד 8 וײ בײ װערט ןװוייסער״עס
opara now רךזמיות.  pm חמער, נסןי 
yar ps — י»  ביידע די tts ,nynm נ

;nrnr ןײנען oesrpara ps זװזאמענ־ 
tm s  om ttnhsoww חומױת׳דינער 

<מ תאוח,  גים <t 80״P י8נ וחגרם ות
. . . ם א ז

om די y;m r זד ער אח ומירות;

m

translation filed with tha 
at Now York City on• 

Mar **, 191*i as reqaired by tho 
of Congross approred Oct. 6th, 1917» 
known as tho **Trading with tho 
Bnomy Act״״

ארױסטרים דער .
טען14 חנם ®ריח, דער אין םיטװאך  

םון א&יס איז געזמסען איך ביז מא/  
,נערעבםימיים״ ps חרבנענ<זד  a n  
yrnnD *ײםונגעז, nyrps « די דם  
, osn זאנט d vnpro וחד זעחן נעודאלט

כאיד דך דארוי יװאס םסרייק  o n  w  
, תס״ די ,ני  tyj»y; .קויס אגחוימז  
o ניס r•; p»p p tr to פסר איו  
• yrnp jrarprtt נאריממז תן. ד מו

'<ױם נעעתןרם. אניסע<  Tm iyasn. 
שסרייק תר איו נעפיח<ט האב איו ווי  

וױכסיד די  gmy; סאמר pts>p די no 
סארדולט דא  ps ^so po גייעס poo
*וױ׳מן )וױגקע<  s  ps ryrw py tJ»

■ te  g  m ■te * * a  m m m  f c *  a  a  a  te  t e ^ t e  * ^ t e t e t e  * * t e *  t e  ^ t e t e t e *  t e  * ^ t e t e h  * t e t e  t e e * * י<ס3808אױס*  tpam potyot״ e*iytns
tts סויתיגמור.

*so, a rt tnyt וױ<ם איחר  ,ootp —
ר׳דד״ו

ps ■ # a n אויםנץז״ימז חאב איך   
•;ts sn s loop; vp s  ps ייסוגגעז די*  
ms P i גאר * w tssm y o e י , י ז

׳ ־  %  t  4 6 g־  .  .. f  '%> '  *  /■ '׳ 1 ׳ * .. ׳ *

_  ,S S nrt p tr ׳ry ts» osttj־

. . . . .

t » ®snms5r ps טויזלים׳ם׳ איחם 
ts פ<יחם *ר ps אי־ אױמן <ז*ם*ן. ד*ד 

ר  vn>3 s אויםנע׳פסריים ns איהם מ
s חיםע<  om יכםינער> ps 4tt חינם׳נן 

a  ■pt part־oypa»> y r ר מ  om ps מי
yareorirtsinwran חנר>» ps ײ 

sos osn earn> ,גחנסער ps tyoru 
a n  ps oris om>o at ,an n a ריינמי 

ps os ps ,>yr» t*» װי <זפט r n t  s 
s װײם, ווײג^ eapt ג׳מ  Tts נע<עז 

typ>sn, באװותם s  Tt סתיידמ־
om AP'ty< םארפלאםםע s •®יט מםאלם,

y rtsttr yooss s האר Twnaroaai 
s  ts pr< ,םים וײס yotn>3ear ברוסם 

pm ps * a rts  ps חאנד o>sn ױ s 
o rt onm om osan  ps 4»rao תי־

a n  tm ps ,ty>w tm >yo וױיסער* — 
s םערער n tm *tSp pe פיתרם om 

Tts itrvno t»»>pjnr a  om ,vim 
o rt אינםערגרתד. גע<ען tyotp oy ps 

tnyttrw אותױת נאאדענע ארוים  ostt 
a n  ps t« ,ופם> t*  Tt ty?yor tm 

tm .Tyoam ps trast די — aroarn 
ostt w>yto wviievn .tywsar; tm 

s onm tm tm tt אונבא־ חױת׳דינען 
*p. i  m  h  j s a 

Trt om pns T t onm tm ar om*< 
ip;y» po o>mmv ,פרוי y>s om tm 

to n דאכט 4ט«י r  T t onm ,Tt 
tm pvm  m o>sor ר» sto o>nm 

jyi3y>itDW m בײנסענײפ, s׳ts , r 
new n  roo רייסם >po T נ<וםטע־

 ארױמ.- קזןדאער ם פון
 איז אױםגעבאאט, זץי ימום ער וחנז

pw אויןי ®א*ט נעװען x $ o ער• ראס 
t o v פאר געווארםעז איהם זיך האט וואס 

 עד ostt ,Dtp. pmp; *יו אומען, די
ןווזאדענ ם<כר*ים זײנע געטראמען תאט

t e M k  _  t e t e t e  t e  a  ̂  a  A . a  a j a  ^ ^ t e A _ A  t e t e t e  * t e t e * * *  * t e t e t e  * *  * * ^ t e  t e t e t e^ a נעלעגם  (yttyi tm rtyom Dip tm 
l atm ts o i r tm im aprt ■tyi’Ty; 
dp ar osn u stm  ps ts ,or•; s ts 

 Tt osn ey באנרייפע!. oiypy; ,טנ י8נ
tts ,tynttyaj’m onm» וױ oy ג■8ײ> 

ar tytipoytarsm■ ossnm* איחם  ant 
rs>■ a n ;r  ts *rm m.

o>nman ar osn a ; ב*<ד n s 
ts 8 ניס־־נ^ד at. tsj ,>a»m oipײז> 

r s ניט אויר rtjy o r pn .an>pt a n 
ov’s פארוױינםע  tm ,onm tm now 

n*t>wrr ,m o. ״

yn so  n s ar אעבעדיג tie ss*is 
osn ,aoy>w מנוסעו tpn<rat Tt Tm 

p*>s Tt po oray tm ,a, די n ’?>p 
osn ױ  גענופײט ,nryo nya איהם, י

T>njno s  twnt 8ניטן׳ד> :
 osn —!טרי־מא־םא םיא*<א־<א, —

o»y>rp; ar די ייך אייי y;rt ttmtn־; 
j — דינ & n t f n m 1סריסאםוןד*א 

s jyrm w ’rm osn ar jytt tm 
8>pm Tm am ,פוס ojn apt tm 

tvo'tm באדארפט typyornns אינ׳ם 
 y; omt>• ny tm .arn-«< *װייגמז

tm ar ts ,tjnstty; apt נאך s  nst 
ar onyar os •>nyp arrm or T>om

r
ops a.־? rt

רעכטען געבען דער
 •tyw’J t'om מםסנזם

tyjyp *its-am ar us> *tt tnyt אויס־ 
mm TSJnri n s ar pm po .|yo>sn

,o M m y i'a s t » osn ps prHan 
om  Tt nrararaas ת ײ  אויפ׳ן הענט נ

pmjo at tm •>n בײ tm : ao*t T t 
its ovisoyiorm osn ar,* ,נאר ,vu

*t e d t e *  * * *  A A A A A  A -  A  a a\ • • j?**tt yr3*n s
nryo nya ,on*s ns oy ארױםממױ 

t*m tvo׳t  o>stt ar ts ,wsao t 
v  ps ,nsSr fat8'4s3s;ano*m pn 

a n  ps pn נאכץ 4«־יי ,tnyoro*m
jrpmosto*! >yo*3s p ose ooanyi 
ps ,amarp o n  o>yp*tto» oyr 

 Tt o>n*B tvo ps any;<*די סםייםס
ro> ,o בכ« s ,arnry3y> ,artnsor,>

I  ^ ^ * A A  A t e ־־ ' ‘ M• s *ם־אזוײא
a . a  —  *  a a  a  a  t e t e t e * * * * t e  t e  * ■ r a t e *  ^ r a l ^ t e * M *  t e t e  t e t e t e  ^ a  a  aדעם ארויםגעצויגעז ״שנעל האס ער 

tyo**tm ,פאוײנר osn םארי»ע«עלם 
s  tsajn bio s  osn ,>y»y» pm n*m 

mor> בײ osn ps jrrojyats a n 
e*o tso i i  s*tn s  *t ,proosoato Tt 

p*t האנם .tJrt»t> a n  p s
 אייננענעבעז. ניט onm Tt osn ר*ס

osn ar nm tm נעפרופם TSt >«)א tm 
vm  osn ar t*s ,>sds ts; איהם 

tjnrutn p סוױיס, s ארויסנעזזמס s im
y; ar n s — ,prBS>p pr3*tnyus osn- 

■y; ap  n s oy .ts :ot>r om tyotp 
ytnru p*p j»**njnjnty; s ותגדס  ts

■t e t e u *  *  U t e  * A A ^ A  ̂ t e S t e  ^ t e *  *  * ^ t e ^ t e  ^ * e * ^ t e * *  ■ t e *  r a ^ r aניס סען דארזי כזזות iTrm סעI דארןי 
pr3*s;**s nt>3 Tt-~.

t>sn o* נײם n  ar osn'T t tsorn 
osn tm ,proanuopytm pnr;su*s *po 

o n  >yooyp po prot;y;o*tai •ױם־טוב׳ 
*ns *tt toarotsttw  Tt osn tm pnn- 

a p  oat סריומד *nonr yo>s i t s 
l'e*m tynpo o;ypy; prosor■ye>ra 
tm pm ar osn *po*t>sn ow .t>sn 

s װע;ם, אײן  tPoujoo'rts T ts וױיס 
n s  om *rayn״osn ar .Ty;>sP pro 

ױ p*t pom אױו י  o;soan טנגטעד 
v;nrpytts :oi>T83 pom3snno*m 

*anum t«  jnt;s o n  nranso'm prs 
Tm pnrstra a *  s  p»s>r רי •T*r 

ts Tm oiy>m s ar osn o r  a n s 
83 <•so  oan tsד> TSJ׳trt tyorar t 

o>ns»s3 prssn ptr om  TV םאר׳ן 
3s nsonn .>nyo**׳Tt ny osn a 
yn*T ts orsoan מ ױי  y;yoant<** ו

nns* s  om apt ar ostt pram>s דרײ 
tnnsen  ns ar pm oo*tpn pnnr 

p*»p*8, ow״ mD anny>. o'pe־p*s.״ 
 דאםאלם, ar osn pram?• y;*ts' יי
«oy Tts — tsa  to*m v» tnany;>s* 
*>ps JsraaiD anip>a y3 ;י;ע;די> 
 זיי־ <yooyp ps jyonn ןױים ytosi די

ar jsro**jpt* prsor tm w **t po 
;tv;tey]D*m prantoon po a n s osn 

tie nyrm;sTB tw ts tns no**t **us 
*arom •Tt-Tm onrto ar ap t ytn

ns ps •tsoy; ora s  to  3sn —* 
ey; ssn t*s *St־au  o>n יט; *y»*m 

aie s- האנ <ענם  tns pr3«vty;ar T*s
די‘ Tm נא< pm• |yo*mro*m וואס,
***.o״ tm oy •tnsais run*t tm 

Tt to 3sn ,ton t» ostt so r;* מביי־ 
Prvn די oan*p* ys>yt, די ys>r 
p*tto, די tyn*n ns*u ya>r, די ra>yt 

,in sars >uy; trartn p tr ,antm t. 
o>׳.p tr on>**tt«s

— ?pns*o s  atm onjm ostt — 
a n n s in  woo, a n  Tm opip״ ts 

*sn ,0*83 jnyostt — 4nn;mttatD 
an;m p*b t * f tyo*mo*;t* yarn 

arm■, די Tin tyfty; **t ,onyp**opm>p 
a• די פון אמ;«מר א<ד3, w r

a n  onp ,aro*a n  aam 
tra onyt יס; t s  •t>sn a n  o*rm 

*S3 n  ps o e m ra  *tts tm n ps
 םםריײ) סאכער קלאוק דעם וועגעז ריכםען

 ארױס, זממ ®ון נאר נדר איז אס אז
om אגחוינען זיך דאר^ סםוײיא דנד 
ארום• נױנוםעז איינמע אין

a- 0 0 א
t 1 *■ י  1 ■ W t - ־.f:_ . ■ ׳> %

tnrr tsj >yoaro s.pntyj n s oy, 
*an*B s  ii*m n*rm prr*t~ to pm 

a n  ostt yr*ajrj a n  po ■•*ray
ויייר
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s tJTStw — arj**t o n  *i*m optpyj 
to ;״ ;tn r o>sttyj prssn ostt ,y;ny 
 jy>m tyosi>so yanjm t*>opj■* וױ

pnn*oo*m osn די po ty>nras3 די 
m o*m on*tt .pr>sarjyj די ■stHto 

— o>**ny;nr >yo*3s t * pnsn pro 
po Tra s ין,8דיס*י> arf**3 nyj nyas 

;njynyj p tr ! o n  aio **t Tm t« 
tnryj to  prssn rms3 o rs m  onr 

ar;yo traru 8י tm רם,8י *py■ om 
t*s tjt< די s p*t osn o>stt .ojyn 

 yrrsn די p׳o>sti סרױמנר nra י8«
ostparoo'm anjitss p*p oyraru* 

a; *וססװינען: נים קיים n  nr pmy 
o**3rm, •מסחסא *ns arn*t s  tny

י *ייט די נים אכער m(י  nt pty אר־
 *y> oyw prosj די זיינמ pn בײט.

an  tto jsotso an  ns osn j n 
pr:**t o שסאדנ^ גרזימר n  rtn s די 

prn*t osn jrnso tmyj Tm tjt>p« 
 t>*os >**n ״oraoV.<* קײן pmy; ניס

n om ny;yo *n tm* ׳ױזיעך■ pro>sti 
**t po nyny* ps aany»*«t» t« 

s  preuymm oHnt נוונמן **;;urn 
r*B o**mt, s  nns,׳׳ -p»  *n tyo>stt 

s<׳  p»tpy;o*m tss T סך־ >.anm 
osn — מומן nrara yn*>P *n, — 

nyonson. ססעי an זאגט
TW *n ps **t trano osn tm — 

?ty<
j>to yarn toe**n osn —

׳ , jtyormB׳3 * • • j- ״ '
p*p tvo psn ■"Pci arm  o n  Tm 

jjraroo*’* aס part .tnytojypyi}**ני
j r r r<

- -i ' A t

o׳Tt odsb ס  סענםיםענטא<. p*t w ני
prjsnrart ,nym*D m sns — םאר מען 

t« ס ra nvra oy n*; ני s .prsyjpsJ 
tyj»t tyn**n *n T*m ts t<* ס  so* ני

*<•or t m  o a n  ns e n v  .oaroo«j 
on s tiros) *n .o**p>mr yjnso s 

. om rnsnr זיי;ען ען ס  טרא־ n מנ
n s pnsto ס ארויםצוזעוק. ניט  8ני

nm א an  .tso nr *nstt s  yp>*ra 
,oovn y>yp;to .ny>yp«a s  n s tso 

a p  .an**>fr y>yp;to 8י oan  tm 
T®3 *n ...jm tv>pw *n T*t t»o**tt 

qb די o>s׳*w p s o.nv; pro tt« J 
*sb s  p s *tv 'pso ,tvn*n yjres>r 

tu *n n n s p>B*ra*n osn tm  .a n 
iV3*>nm8J nyn i n m a t e  V3*>nm 

p*p o*j tm ריסס  ostt yoso s  its 
onyt pro' .prist nr antr ? sye ט  ;י

oam tra ,ann*D p*p ט w* ני  p*p 
pr**nr: ״prh**n *n ps ! ,רעכטם 

dp<*;דאס .״ *jsbo p*t w D'm optp 
•tso

tyssD nt nm T t o>nnsB onn«< 
ns t*s  Bst .oJra**iyiOpy is״*tm t 

**T r p s  nyj typ .T n *n dbi> >t b 
nyp**opm>p *rrt nsB snntn, o*m ר  י

.*w o w  s**poy ar**B a n .  w!n»*J 
n  s  p s  p s  ,a p  s  p s>״y ם ח a* א n 

*a n ,  ar;*03m ,nynoot> s  T t oam 
ן .pro**t y>s סיז רא״ a מ a s  o>sn 

o ;* s m  a n  4y r m s o  p*s p s 
03sn — s s o r  >sny»; s  ,T rap 

. t » tJ»o>sn **t T t
4JT< ײ p _  4נ i  a a s_____

oray ,pn*r ײ וױ o*m p*p n ז a ra n 
̂ “ ־ .נים
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חוי«ט
זוםער• םון וױים

וױיסע די ארויסנמגומען זזןוט ער אןן
 יייים׳ז nsryj0*m**0 זײ osn •לורערעו,

so זײ ה*ט «טע<,  y3*>oy> מיט׳ן y>y*; 
 ארונטעיגע־ oyn ,D0jn»y;ny3'K זyינוב

nyn*no *n iysnri;*־osn tm y זײ s־;
i •isov; 

tm tyr*ny;ons ,״ סאר?אםטar ,o s
oy;ra>SBW* o**3 o^ jery ;p rm  v t 

•n n  T m  ty;;snyi n s  oyn i t e 
n;«n, האט ;;****n;yn n**3 opyory 

K>. די Dy;yi?yp פון ,prrtn ra**tt *n 
ny n אדן s  ,pttnonr ;*n;w;sDnyo;m 

 *o;y;**s t*s ny אז ש<ום, צום ;עהוטען
 o>s« ny;**p .tBony;;i* א ny; ^ךנ <יד•

 -3yn װי ,nynnra tyay;y; ;ים איהם
 tm ,nns* צװא;*יג און זיבען-אכט םםע;ם

 oyn *ז ;tyBs>y»nn איהם איז מח איז
 אין ;עראםען איז ny »ײ< דערפאר איז
«;osn jr מאסע די טאטען. תר t זיר 

t איז ױ;;, נעהאאטען יףאו r t ׳צוין איז זי 
 םען Dsn ,nns' פופצײ בא<ד tyny; ט»צ
אכט־אודררעםי;... אצם1נע״ ןי

 בא<ד ׳שויז;צהא<טען האט זײנער דער
 בעדארםט ער האט זײ;ער א ;ײן ײן.ג

 אין ,r*>B א אויוי ׳טםונרע״ ״א ;עבען
p אפי<ו שוין ראט 'p ם צייט  ;עהאט ;י

 אריענענוםען האט ער װ*ס פי<ף, די
אויםצו?אכען. טיר, זייט יע;ער פון

 א זיר איז אריי;נע;אםצן האט ער
 איי<ע;דינ איז און מי<ך, רויהע ;צאז

טרע■• די פון אראפ
ם jyny;׳פוין איז ער װען א  און אין;

ט זיך הארצען אין האט  אוים;עהערט ;י
 ארו;־ דאם איז ny ם<י;ק װי חידול)׳]: צו

 פון פצוצים osn ער און טרעפ, די םון םער
 בריעוי־ Djn ;עהן דערזעהן, דערװײטענכ

םרע;ער.
 אפ־ נעװען <8דע;םטמ שוין איז ער

 עד <♦ויה סון שטרעהע היבשע g ןעגזומען
 ד»אט אוםגמקערט, באלד אבער זיך ^טה

 ^ון םיר, דער פאר אװעקגעשםעאט זיך
 איבערגעגאנ־ איז וואגען־ער ביז מווארמ

 בריעוי״טרעגער דעם זאגאר האט ער גען.
 ער צו געטרעגט איהם און ^•געשטעיצט,

 קא^יאנא־ םאר בתעו* קײן ניט ה*ט
 בריעף־טרעגערץהאם^איהם דער וױם״ש׳ען.

 ג^צויגען האם ער און נײן! נעענםפערט:
ט. וױ #אקסעא די מיט ^׳ ד חי ר׳ א פ

 און זיד, צו געקומעז דערנאך איז ער
 ער וועמען םון םרעגען: גענומען זיף ה$ט

 געװא־ איז ער און בריען*, א ערװארטעט
 ניט ערװארטעט ער אז ?יצאר, זיך בײ רען
 בײ אבער איז עס רױינעם. םון בריען* קײן

 האט ער אז געװען, ניט סםק הײן איהם
 שטיק א אצינד בריעוײטרעגער מיט׳ן

 צו צוקוסען ער וועט װעךניט־װען עײכות.
 װע^ און פײף, א געבעץ וועם ׳מיר זײן

 האט ער און קאיצמאנאװיט^! אױס״טרײען:
 מין אזא עפעס דערםיהאט טעשה בעת

 פיס די אז אברים, אאע איז װארימקײט
 ער געהויבען. א^ײן זיף םון זיך האבען

 געטרא־ איהם האט עם און געגאנגען איז
 אין געפונען ה$ט קאלמאנאוױטש — גען:

אינהאלט. אן לעבעז

י א ױ ר פ ע ש י ױ א ױ

לוריע• אםתר דר. פון

'nMi

גך־ איז זיף געםינען חוה און אדם
 עסען צו םארבאטען זײ גאט^וזאט עדן.

 אט םון סרוכט די וױיא בױם, אײן 1םי
 אויגען, די עפעגען זײ וועט בוים דיזעז

 שאעכט איז װאס דערגעתן, װעצען זײ און
 אג־ האט שיצאנג די גוט, איז װאס און

 גאט. פאיצגען צו ניט פרוי די גערעדט
 און פרוי, א װי נײגעריג, געװען איז חוה

 םארבאטענעם פון׳ס געגעסען האט זי
 םרוכט די געגעבען אויך האט זי בױם.
 בא־ דערםאר האט גאט מאן. איהר

 שאאנג. די און חוה׳ן אדם׳ז, ^טראפט
 ^פער״ ״אין געזאנט: ער האט חוה׳ז צו

 דײן קינדער; געבארען דו װעסט צען
 דײן מיט רעכענען ניט זיןי וועט מאן

 איבער הער״טען װעט ער נאר װיאען,
ר/  גע״טיכטע ביבאישער דיזער אין די
 אאגע די געשיאדערם אײגעגטיציף װערט

 צײט. יענער אין פרוי אידי^ער דער םון
 רע־ טאן דער קינדער, האבען דאר^ זי

 דער אבער איז ער איהר״ מיט כענט־זיף
״ הבית. ב?ל אמת׳ער

 איז אאזא, אויפגאבע םרוי׳ס דער
 גע־ איז אױפגאבע דיזע פיאטע. א זיין צו

 1קײ אין הײאיגע. א ישראיצ ארץ אין װען
 פאר באטראכט ניט זי סען האט אאנד
 ״זײט ישראיל. ארץ אין װי װיכטיג, אזוי

 די אן פיאט און אײך פיעהרט םרו^טבאר,
 אזוי םען געםיגט װערטער דיזע . ער.

 אנדערע מיט ביבעא. אונזער אין אםט
 זיף פאר געהאט האט איד דער װערטער,

 די מעהרען צו אויםגאבע הײאיגע א
 יענער םון איד פרומער דער מענשהײט.

גע־ הא^ ער נאט, געפאאגט האט צײט־
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 ארץ אין מען האט דערפאר און געװאאט,
 נײ״געבארענע די באהאנדעיצט ניט ישראא

 אגדע־ אין װי בארבאריש אזוי מײדלאך
 פיצעגאן םעלרןער אנדערע די יצענדער. רע
 נײ־ דער׳הרג׳ענען אפט צײט יענער אין

 האבען אידען די מיידאעף. נעבארענע
 אינג־ האבעז געוראאט בעסער אויף אפשר

 זײ זײנען אבע^י מײדצאןי אײדער אאף
 םאעגט װעאט, דער אויף געקומען שוין
 דערזעא־ םיט באציוזען די צו זיף סען
אינגאאף. צו װי צערטאיכקײט בער

 זײנען הינדער װאס דעם צואיעב
 םרוי די האט אידען, םאר׳ן הײאינ געװען

 וױ םרײהייט םעהר מאמע, אאס נעהאט,
 בײ צײט, יעגער אין פעאקער אנדערע בײ

 באויז ערציהען פאעגט מוםער די װעאכע
 געהע־ םאעגען אינגאאף די מיידאעך/ די

 אינגאאך אידישע דעגירוננ. דער צו רען
 העכסטע די כיאניעם. די ערציהען פאעגען

 די אפנעםען געװען איהר פאר איז זאןי
 אװעקפיהרען זײ און חדר, פון קינדער

 די ערציהען פאעגען מאמעפ די אהין.
 עקזיס־ אפיאו האט עם רעאיגיעז. קינדער

 מא־ אידישע פון פאראײן מין א טירט
צו געװען איז אױפגאבע װעמעס םעם,

 םרום זײן זאאען קינחער זײערע אז ז^הן,
געאערנס. און

 םארן געװען איז זיך םארמעהרען
 ־ דעם צואיעב און זאף/ חײאיגע א אידען

 :געזעץ בארבארישער דער זיך ערהאערט
 קײן יאהר צעהן ניט האט םרוי א ווען

 דײ אויף גם׳ן. זי מאן דעד מוז קינדער,
 געװארען באשאםען זײנען געביעט זען

 װיא 9געגדעס\א*/ג9א שעחנע אזעאכע
דערצעהאען. דא איך

 יאהר צעהן געהאט ניט האם םרוי א
 םאראאזען ביים האלט זי ?ינדער, קײן

 פאר, איהר אײנט מאן דער מאן, איהד
 וױא זי הױז*װאס פון נעטען זאא זי אז

 פעט.9געטש ניט זאכען די האט זי נאר״.
 זי האט געשאאפען, האט סאן דער װען

 צו שאאםעדיגען, א אװעקנעפיהדט, איהם
 פון טייערסטע דאס — עאםערן, איהרע

 געװען איז גאט צוגענומען. זי האט הויז
 גע־ האט און איעבע, דער מיט געריהרט

קינדער.־ פרוי׳מיט די בענשט
 איז טיעף װי וױיזט; אעגענדע דיזע

 םרוי אידישער דער פון איעבע די געװען
 זעאבםטםארשטענדאיך, צײט. יעגער אין
 פיוד געםוזט האט איעבע טיעםע אזא אז

 סצענעס. ריהרענדע טראכישע צו רען
unv ווען םאן, מיט׳ן גט׳ז זיך מוז פרוי א 

 יאהר. צעהן קינדער סײן ניט האט זי
 אידי־ .אז זעאבסטםארשטענדאיף, איז עס
 אזעאכע שיאדערען זאאען קיגסטאעד שע

סצענעם.
 — סאר אש שצום שטעאט אזוי
־ שעהן און פאעטיש רב םון גט: א ־
 זײ־ זײ וױיא װײב, און כיאן זיןי צוגעהע׳ן

 קיינ־ קיין און ריאה צעדזן מאײרהרפא נעז
 זיך קעהרט ױ ניט. אאץ זײ האבען דער
 צו קוס א מאא אעצטען דעם כדי אום,
 קראגען דעם געאיעבטען. אויף׳ן טאן

 זאא ער כדי אויםהויבען, איהם זי הײםט
פארהיהאען. ניט זיף

כיא־ די געװען איז םרוי די װי אזױ
 'א פאר געװען איז םאמע א און מע,

 זאך, הײאיגע א צײט יענער םיז אידען
 םאר באצאהאען געסוזט סאן דער האט
 אזוי איהר. םאר דיענעז אדער װײב, זײן

 א זוכען צו דיענער אברהם׳ם םאהרט
 מתנות. רײכע מיט יצחק׳ן, פאר כאה

 נע־ זײן באקומען צו כדי דיענט, יעקב
 דאס זיך זזאט צײט דער םיט איעבטע,

 אנדערע בײ װי געענדערט, אידען בײ
 אײ־ פריװאט םון װאוקס דאס םעאקער.
 מאן דער װײא אאגע, די ענדעךט נענטום

 דיזען םון הבית בעא דער געזעצאיך איז
 װערען זאכען אנדערע אויף אײגענטום.
 מיט צוזאכיען זיצט שרה געענדערט.

 שפע־ די אין טענער. געסט, 'אברהם׳ס
 די בײ פרוי די װערט צייטען סערדיגע

 פעא־ אנדערע בײ װי גוט אזוי אידען,
 אין פיאן. פון איזאאירט שטרענג קער,
און קינדער די כײט פרוי די האם הויז

 א זיף בײ גראדע ער האט רעפאדטער.
 דער פון אויסגאבע סטרײק' דער פון גופער

 אן םיר צײגט ער און ״נערעכטיגקײט״
 זי גערענק איך שורה. געװיסער א אויוי
 באפעהא דער אבער אויסװעניג, אױף ניט
 אין גאײך שעפער די ״פון :געװען איז
האאס." די

דיסציפאין. פאדט

 זיך גאס דער אויף ארונטער בין איך
 סטרײ־ צו נעהענטער אביסעא זייהיהען

 רײהען די אין ארײנגעדרעהט זיך קערס.
 איז רײהען די איז מיכ־. מארשיר און

 סטרײה, װעגעז רעדט מעז רוהיג. גאנץ
 קאײניגי טויזענדעראײ װעגען אױך אבעי

 םינדעסטען דעם ניט האבעז ײאס קײטען
 זיך װאאט װען סטרייק. צום שײכות

 האר־ די פון סטרייפ א ײעגעז נעהאנחנאט
 גע• |9מ װאאט זאגען, א^נמיר פענטערס,

 קאאוססא־ טויזענדער אז דענקען מעגט
 מיט װי דעם מיט זיך אינטערעסירען כער
 די אה אבער שנײ, פאר־יאהריגען דעס

 גאײכגיאטינ־ ׳כםעט קא^ט־באוטיגקײט,
 װאס םטרײה, ם9אײמןג זײער צו קײם
 גאנצע א נאר סטרײק א גאאט גיט איז

 א געסאכס םיר אויוי האט יעײאאוציע,
 זיך האט דא אײנדדוס. םיעםען גייארדיג
 ערנםט, טיעםעז ןוון אײכטז^ דער נעפ״האט

 ענמשאא־ שסאאענער םון שפאםיג^יט די
 אין אי נעםיחאט זיר האט עס סעגהײמ.

סמריוק באסערתוננען*וח|גען איגע9צופ די
 פאוידערײען וױצען, ך,9ווערט? די אין ‘א

^ גאר םטרײק דעם םיט האבען וואש  צו ;י
A w איז סטרײק פון אױםגאנג דער אז

נה

w צו אפיאו ניט זיך אוינס דעם װעגען 
חגדען.

* ♦ *
 האט ױניאן די אז װײםט דו ״סײ,

 גויזענד צעהן פון ״פרײז״ א באשטימס
 מאן ױגגער א זיןי װיצעאט — דאאאר?״

 אפ<עפא־ און נאז פארריסענעש א מיט
 ״קעסשעד צו חאש׳ש ער באקען. שעסע

אימיצען.
?״ א פאר ״װאס ײז פד

 זײן מיט זיכער איז װיצאינג דער
 דו ״װאס, ניט. זיך ער אײאט קרבן,

שט? גאר וױיסט  א נאך ביזט דו און ני
 אױױ םפיטשסט און מאן ױניאן הײסער

טינגען!" די מי
 מיר בײ האםטו ניט, איך װײם ״נו,

װאס?״ דאס, איז װאס עואה! אן
 באשאאסען האט יןאמיבע םטרײה ״רי

 דעם צו דאאאר טויזענד צעהן געבען צו
 אין סקעב א געפינען װעט װאס פיסעט

 איבערפאום גאנצע די און — יארה״. נױ
 בחור המם^געזונטען םון^אט ענערגיע

 היאכיגען א אין ארויםגעריסען זיך האט
געאצכטער.

-  האט — דר׳ערד, איז דיך כ׳האב ־
 איו אבער איז ער נעזאגט. קרבן זײן
 האט ער פארקעהרט, געװאמנן. ניט כעם

 שפאס דער אז קענטיג געשםײכעאט.
B 8 *געטאן. הנאה איהם האט

 אויף געװען איז רחטנות אםת׳ער אן
 זיד האבען וואס פאאיסאײם, עטאיכע די

 פעדיםאן פון געגעגד דער אין געםונען
 װי שטײף אײרישער, אן אײנער, םהװער.

 גאנצען ^אין אויםגעזעהן האט גצטשקע, א
ע;םוישט-

 פנים״ זײן אויף אײענען געקאנט כיען האט
 די םארםאײצען סםרײקערס, ״ארבײטער,

 ״טיע״ דעם שטערען סײדװאקס, די גאסען,
 דעם אםיאו קאן םען גארניט, און ־־־ פיק״,

 אפגערעדט שוין באנוצען, ניט פײפעאע
 געװארפען האם ער ״קאאב״. דעם פון

 יע־ אויף ׳דעם אויח האםנונג פון באיקען
 דיזעאבע איבעראא אבער טראטואר, נעם

 אויף םאיהוקט זיף האב איף ענסוישוגנ.
 קוק א וױדער האב איף װען און װײא, א

 פנים שטײםען רױטעץ, דעם אויף געםאן
 אביסעא געװען איין-באק שוין איז זײנעם,

 קיײטאבאק. פארציע א םון געשװאאען
 עס. הײסס יצרות די פארקײט

8 8 8
 אין פרויען װעניג געריעז זײנען עם

 בעסםען אם ממן האט זיי אבער רײהען, די
 גע־ איז קאנטראםט דער ארויסגעזעהען.

 מע־ די םון װאכעדיגקײט די גרוים. װען
 צוגע״ חן מעהר נאף האט האײדער נערשע
 פון טואאעטעז געשםאקםואע די צו געבען

 האבען זײ פון סד א סטרײקערינם. די
 מיט מאן ױגגער א באומען. געטראגען

 האנד נעגאנגען איז אויגען םאר׳חאום׳טע
ד אנ ה ײ  םמרײד:* די םון אײנער סיט ב

 יענע םון אײנער איז פנים אירוי רינס;
 מאכם װאס אוםרוהי^ אײף פאכט װאם
 ױנ־ דער וױיטקײטען. גאד בענקען אײף
 ניט געטרוימט. הענטיג האט מאן גער

סטרײק. װעגען
* * . .  * •
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 םוינד איאס ערותארט ג^וונןןן, װערס?
 יענצר אין חײוער אידישע די שטרא!•.

 זי אכע9ה<יםע^.ײ 1האגען^עיוא? צייט
 מים/אריעננמואישע געפאאגצט געווען נעז

 מײעחג מיס באוואקסעז און בוימעד
 םארבױינד םרויען זץ פאעגען דא פרוכט.

 חאנד־אױ זײער וענךיג0. זױיט, פיעא גען
 זײעו־ןן מימ זיף ^פיעאענדיג איך בײט׳

קינדער.
 #-צײט יענער איז פעאקער אאע װי
ך בײ חאבען אידען די אייד םאעגעז  ד

 די* מענצר. און םרויען <־־ ׳שסאאפעז
 מיט כאהאנדאען מעז פאע^ט םרויען
 רי םאעגען אםט זעהר םארזיכט. מעהר

 פון פרויען די זײן שקאאםען ־ םרויען
 גצ״ אבער האט דאס הבית. בעא זײער
 עראױבניס דער םיט באויז פאסירען קענט

 אידישצר דער םרוי. געזעצאיכער דער םון
 שקאאםײ די װעגען געזאמגג האט געזעץ

 האבצן אידען םרויען. די װעגען און נען
 פון אויםנאהםצ קײן געגיאדעט ניט דאן

 חא״ געקענם האבען און םעאיןער, אגדערע
 םרױןן% צאהא אונבאשרענקטע אן בען
 ױ&ן\ געהאט המאף שאטה וזאט אזוי

 הונדערט דרײ ' און םרויען הונדערט
 אידי׳פצר דער ).¥ שקאאפינעךפרויען

 חני װעגען געקימערם זיף האט געזעץ
דצמ בײ װאס פרױ, דער םרן אאגע  אנ

 1אי אזוי םאסירט. ניט האט םעאלןער
 מײגצו װעאכען אויט געזעץ, א ארויס

 19 וױ םרויען מעהר האבען ניט טאר
 9ני איו ער װען םאא דעם אין — האט

 גװ באזארגען צו אאעמען אימשטאנד
 9טאר םרוי נײער א צואיעב עסען. םיט
איבריגע. די אײדען ניט

 ארכײטצ םאעגט םרוי אידישע די
 האנד םאכען םאעגט םעאד, אין הויז, אין

הממ.ביב& 1.געווע איז װעאגע ארגײט■
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 אי םארהױםען םאעגט מען װעאכע און
 19א םרעמדע אין אויף און ישראא ארץ
 גזלפטא איז הבית׳טע בעא גוטע א דער.

 גע 6װער זי אידען. בײ זעהר׳הױף נען
 : װערטער פאאגענדע אין שיאדערט

 •9ג זי קען װער םרוי, עדעאע ״אן
 פאד .העכער איז װערטה איהר ? פינען
 איחר* בײ זוכט נשסה כיאן׳ס איהר םערא.

 1אוכו ניט דאס זוכט ער און בארוהמונג,
 איח& זי טוט גאנצע׳אעבען דאס זיסט.

 פאײסינ׳ ׳רעות קײן גיט מאא קײן טובות,
 האט און םאאקס און װאא אויס זי זוכט

 האנדעאם^ אן װי הענד. די םוא שטענדיג
 חױו סאר׳ז און זיף םאר זי שאפט שיף

 נאןי איז עס װײטען. דער פון חױנה
 ,,פארזארגענ אויף, שטעהט זי װען נאכט

 דיענ״י די און נאהרונג מיט הויז דאס דיג
 ד־אגצ- באזעעם זי ארבײט. טיט םטען
 אידד װײנגארסען, דעם באםאאנצט םעאד,

 * יסראפ^ מיט זי באװעגט שואטער רע
ז«ו רוהען, ניט זי אאזט ארמס איהרע
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 ̂<בײנאכ אויף ניצאיר, זײן צו שטרעבט
 קאו ענערגיע. איהר אויס ניט אעשט

 שפינ► צום האנד איחר אויס זי שטרעקט
 ארימא^ אן ניט פארגעםט זי ראד.

 קען^ זי װאס מיט אײדענדען דעם העאפט
 צו מורא װאס ניט זי האט שנעע פאר׳ן

 באשיצג* איז הויז איהר װײא האבען,
 ני< פעהאען הויז אין ,און דרויסעז, םון

^ םעחאם עס קאאדרעס, װאריםע קײן  אוי
 פאר פורפור און איגען קײן הויז אין ניט

 סאן איהר רױנדער. איהרע און איהר
 ?י טועו/ כאא א זײענדיג שם, א האט

 םאר־ און העטדער פראכטפאאע װעבט
 הויםםאן דעם באזארגט .זי זײ, סויפט

 אכת זי איז רײכטום אין גארטעא, א מיט
 *I באגעגענט טאג נײעם דעם געטאן,
 מויצ איהר פון געאעכטער, מיט ארויס
<1 באײבט טרײ חכמות, ארויס קוטען

m*

 גןך האבעץ פעלקער בארבארימע די *)
 רײ• װאס פרויען. פיעל םאג הײנשיגען בײ

 ער. חאש *דויען מעהר ארץ איז, אײנער כער
 17 ני® נים ■אסט טיליאנער א פאר װי »זוי

 לאץ«.^יױ6י זומער און וױנטער א ה^בען
 םאןיצו ר׳ייבען בארבארישען פאר׳ן גיט *זזסט

פרויען. צאהל קליינע א תאבען

 . *j; איהם איך ה*ב — ? ארויםטריט
. שרענט.

 Tya;*iy<6׳ אייבידרוהיגער ־דער
ך : נעענטשערט װיררע מיט ט8די אי  בין ,

י *tt דעם אויף ׳טטאאץ  aasopis>P י
im p; או;עור אויף א*נערופען זיך B*m* 

אנסוױ* איז ny םטריי?". צום סארערו;;
tynsny; tvs אמ ײייצע״ א אױוי T t n* 

oyn « זאנ;tsoy, דהעם יגיזו װי< ״װי *nn 
it' ,׳ oyn <יױוס" טהעיר ny סורפרײז
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T שטיצ האב איך און ;ען, t jm 
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ערםיטמםארצײםעו
 עםענען צד רענירונג דער *יז

ע ענ ײנ קלעיקם• א
 וואעינגנ^ פונ׳ם אפטייצוננ די
האס וועצכע דעפאדםםענט, :אר

 די ־זץי האט ,1914.-אױנוסם, זינט
 אין טרזיד־ױניאגיהסען פרױען טון צאהצ

ד סופציג אױא פארגחזםעגמ עננצאנד ח •

axg

ilWR .פון ברויט חײז נים *&ט זי הױז 
הן םױיצז, א החנזי  זי ארױס םרעמען אי
ליעבען. צו זי מאן איהר בעגשען, צוי

נרויס־ באשאםען האבען םרויען
 זײ אימנר איבערשטײגם זי ארםינעס,

 שענ״ די אם, נארט נראציע די א<עסען.
 םרױ א מען דארןי לױבען ענםוישט, קײם
 םרוכטעז די גאט. םאר סורא האט װאס

 אױד איהר״ םאר ןiron הענד איהרע ®ון
ric ײ\/ לױבען אאיין װערק ז

 שזננהײט די אפ, נארט גראציע *די
 ווער־ צוליעב.די זיר קען עס צגטױשט*.

 ניט האם אידען בײ אז דוכטען, «עוי
 און ליעבע אז $אעזיע, קיין עקזיסטירט

רא־ ר,ײן געשפיעאט יניט האבען *עגקייט
 בינעא די איז אבער אכית׳ען דער אין. אע. :

איעבעס־ביאדער. פאעטישע מיט םול
 פאר אפ דיענט יעקב װען אזױ

 זיבען ״די ער: זאגט יאוזר זיבען רחל׳ען
ר1 ה א  טעג״. אײניגע וױ אדועק פיר זןינען י

 אױסדרײ םיעפער און יטענעד \v'p װאס
^וערטער. ד'זע י1ו ליעבע, •n קען

H ; »וױר- דער פון כאראקט$ריסטײ 
 דאםפאבײליעךיע- אז באױז, נײינט מין
 עס װען ביױז^־אן, גא<קליך זיין קען בען

ארדנונג. און פריעדען*1 ‘איעב£, הערשט
 פרױ אידישער דער פין ראילע די

 בא- צייט יענער *אין גערוען איז אאזא
 כיא־ א וױרטין, א געװען איז זי שרענקט.

 פרויען םאר ביאדוננ העכערער װעגען כיע.
 הא־ אױך רייי׳ד. קיין געװען ניט דאן איז
 אויס־ װענינ געביעט דיזען אויױ זיד בען

פרויען. אײנצעינע נעצײכענט
יטטעאע, א דא איז ביבעא דער אין

 נע־ אױך איז פרױ די אז צײגט, וועאכע
 דאס באטראכט האט זי סוחר׳טע. א װען

 די טיט געקויפט. דאס האט און סעאד
 בא- זי האט הענד איהרע פון םריכטע

 כיאכען פאעגט זי זוײננערסנער. זעצט
 דאס םאעגט און אײװענד פײנע דאס

ט פאאט עפעא ״דער סארסויפען. וױיט ני

וועלם
(בליגדער). בטדרימ

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 

May 23, 1919, as required by the 
of Congress approved Oct. 6th, 1917, 
known as the “Trading with the 
Enemy Act.”

 “זי טאנ מייצטינעז אױןי סדךבױם״/
tn\ אי־ אאס באריהםט םרויען אידייעע 

 װאאט בײשייעאעז טאטעס. בעדגעבענע
 װעא איף סך. א בריינגען געקצנט מען
איינעם. אויוי אפיטטעאען באױז זיך

 באארר דער פון סטאטיסטיקעס די
 די אז צייגעז, יארין נױ אין העאטה אװ

 ער״ די אין קינדער םיז מטערבאיכיוײט
 קאענ־ די אידען בײ איז יאהרעז, שטע
 אז #צו גיט העאטה אװ באארד די סטע.
 איבערגעבענדױיט דער צואיעב איז דאס
טאטע. אידישער דער םון

 אטאאיגע אין האט פרוי אידייטע די
 אויפ׳ן אײסגעצײכענט ניט זיר צײטען

 אוט־ די וױיא געביעט, װיטענ״טאפטאיכען
̂ינען מוטענחגן  גיגסטיגע. געװען ניט זי

 אנ־ אוכי׳טםענדעז רי זײנען אבער איצט
 זיף האט םרוי אידײטע די און דערע,

 געביעטען פיעאע ־אױוי *ײסמצייכענם
 געזעאשאפטאיכען און ..קואטורעאען םון:

אעבעז.

 פרויעךקאנ־ אינמערנאצייאנאלער אן
שוױיץ. דער אין פערעגץ

 ציריך, אין זיך האם פאי טען12 דעם
 פון צוזאמזןנפאהר דער געעפענט ״טוױיץ,

 לןאנ־ אינטערנאציאנאאעז ״פרויענס דעם
בא״טטענדיגען״פריעדעך. םאה פערענץ

 באיטעפ־ זיך האט צוזאפענפאהר דער •
 פונ׳ם ארבײט די ^שטודירען םיט טיגט

 אין קאנפעיענץ פריעדעגס א^װעאטאיכען
 קאנפע־. כייט^דעם ספעצ^עא און פארמ,
 (קאװע־ אפטאןי פארעפענטאיכען רענץ׳ס
 פעאקער* נײ־גצגײנדעטער דער פון נאנמ)
 אויפ׳ן איז אפטאף דאזיגער דער איש.

 געװא־ קריטיקירט שטארק צוזאטענםאחר
 געגוג אארזר באשטיניען ניט זײן פאר רען
 ‘אינ׳ם פרויען די פון אאגע קינפטינע די

 פון אעבעז עקאנאםי^ען און פאאיטייטען
 די צונויף שטעאען װאס נאציאנעץ, די

4פעאר,ער-איגן
 פאר־ דעאעגאטר«עס, הונרערט איבער
 זיד האבען אעגדעד, םופצעהן מרעטענדיג
 די צוזאטעגפאהר. אינ׳ם באטייאיגט

 געהאאטען איז ערעפנונגס*זיצונג ער״שטע
 מיס םון פארזיץ אונטער׳ז געװארצן

 דער םון פיהרערין די עדעםס, דזיצעין
אציע אטעריקאנער  צוזא־ אוים׳ן דעאע̂ו

פענפאהר.
ךג------

 העמיא־ עאיס באאטיש, עפיאי זײנען: קעס
 קעאי, סאארענם רעגקין, דזשענעט טאן,
װאאד. איאיען ארן

אנגעהאא־ האט צוזאפענפאהר דער
 ישאי־ דער בײ פאי. טען19 דעם ביז טען
 ערװעהאט איז צוזאפענפאהר פולם סונג

 צום פאהרען צו קאפיטע א כעװארעז
 און פאריז, איז םריעדענס־קאנפערענץ

 איצטײ דעם געגען ארויסטרעטעז דארט
 פעאקער־אינע. דער פון קאװענאנט גען
 ער־ זײנעז קאפיטע דאזיגער דער אין

 אפערי״ אײניגע אויך געװארעז זועהאט
דעאעגאטקעס. קאנער

* * »
 װע־ פרױעךארבײםער אמעריקאנער

 אינטערנאציאנאלע דיםקוטירען לען
פראבלעםען.

 טאג ,ךער קופט געהנטער^עס װאס
 סרייד־ פרויען נאציאנאאער דער פון

װעט װעאכע קאגװעדשאז, איגע^ס ױניאן

זײ װאו און סאםיטעס סםױיס נאזונוערע ױ
װ־ בעפינקו

קא־ סםרײה דדשענעראא נרויסע די
 פאר־ אין נעװארען םארטײאט איז מיטע

 און סאב־קאמיטעס באזונדערע מידענע,
 און קאפיטעס אאע די סון איסט א אי« דא

שאע״ פיעזידענט זיף. געפינען זײ װאו
 אא־ דער םון טשערםאן דער איז ?ינגער

קאמיטע. סטדײק געסײנער
 סאוא — : קאםימע ארגאניזײשאן

 210 האא, בעטהאײען ט״שערמאן, מעטץ,
 ארט- טעאעפאן: — סטריכ. טע5 ׳איםט
.2560 ־שארד

ברעס־ דזיש. — : ?אמיטע פ״קעט
 סט. 23 האא, אראינגט^ן טשערפאן. ^אאו,

 ארט״שארד — טעאעפאן פאײס. !מארתס
;2585.

r — : קאםיטע האל n. ,האאפערין
228 ,9 אאקאא פיז אםיס סשערפאן. :
— טעאעפאן פאאר. טער3 עװענױ, םע8׳
.6753 סטײװסענט: .

א. — : קאמיטע םאון אװ אדט ,׳
 סמ. םע23 איסט 40 ם^ערפאן, אאננער, ,
 ,גרעפערס — טעאעפאן פאאר. םער3^
^7140.

, ,  פרײ ס. — : בײרא אינפארמײשאן #
אפס  טער1 סט., טע23 א״ 40 טיטעיפאן, ׳/|

.7140 גרעפערסי — טעאעפאז *«אאר. ,
פ־ינ־ י. ־־־ : האטיטע רעדנער

 טעי4 סט. טע23 א. 40 טיעערפאן, :ערג, *
̂.7140 נרעפערסי — טעאעפאן ואאר. ״
i ס. — : האםיםע קאורט און לאא
 טע23 איסט 40 טשערפאן, ^עפקאװיטיט, ״
 .7140 נרעסערסי — טעאעםאן :םט.י

קאםיםע, רעליעןז
 אין סיטען װעם קאמיטע רעאיעו* די ׳\•

פאײס. סארקס סט. 23 ו?אא, אראיננטאז ״ ,
כדןזערמאן. וואנדער, si ־׳ *

r n a* • ,םעקרעםעד. העלער i
»2685 ^ארנדטארד ^ומלצםאן,

‘ ' '׳ ־

ע ט ױנ  פרן מאבער הלאוק מ פאר ו
ברדקלין

 דע^ איז ניסענעװי״ו ד. ברודער
 דיװיזשאן. ברוקאין דעם םיץ טשערפאן

 פע׳חיבען 99 איז זיר געפינם אפיס דער
 פארזאפאען ברוקאינער-־טטרײקער די סט.
עײ. פאנהעםען 16 פעאעס, ראיאא אין זיןי

 מאכער תלאוק די פאר וריכםע
בראגזװיל. פון

 דײ ביאנזװיא דעם פון אפיס דער
 סעקפאן 219 אין זיך געפינט װיזישאז
 די טיעערפאן. באביטיש, א. כטריט.

 זיך פאדזאפלען סטרײהער בראנזוױאער
לײסעאום. אײבאי גראנזוױא דעם אין

 מאבער הלארק די פאר װיבטיג
.,סיטי דזשוירזי פון

 פאכער קאאוק דער פון אפיס דער
 אין זיד געפינט סיטי דדשױרזי אין ױניאן

 טשער־ ק^טאער, פ. סס. פאנטגאמרי 76
; ״ , • ־ טאן.

 םאנער תלאוק די פאר וױכמיג
נוארס• פון

 פאכער יןאאוק דער פון אפיס דער
 פאנסגאמ־ 103 אין איז ניארק אין ױגיאן

 איז בר<ס פאקס ברודער ׳ סםריט. רי
• דירויזשאן. יענער םון טשערטאז דער

 םאבער קלארה דײ מאר וױכם^ג *
הארלן^כ. סון

 פאכער האאומ דער םון אפים דעד
 1714 אין ייד גזןפינט חאראעם אין 'וניאז

 איז ברודערירוכינבױם װ.’ע אעקסינגםאז
ײ האראעם דעם פון ט׳טערפאן רעד גמו

<>4- -1: i*־׳

 םיאא־ אין ױני אנהויב צונויםהופען זיד
 אינ־ דער װאסםט גרעסער אאץ דעאפיא,
 ארגאגיזיר־ אמעךיקאנער דער פון טערעס

 די פון און בכאא, ארביוטערשאםט טער
 דאזינער דער צו בפרט, פרויעךארגײטער

 ־אדן לןאנװענשאן פיעא־פארשפרעכענדער
 פראבאעםען, װיכטיגע איז נרויםע די צו .

באשעםםיגען. זיך װעט ײעאכע^זי פיט
פראבאעמען, אינטערנאציאנאאע

 די פון אעבען צום שײכות א האבען װאס
 אענדער, אגדערע אין פרויען־ארבײטער

 וױכטיגסטע סאפע די צװישען זײז וחגאען
 פרא־ קאנװענשאן׳ס דער אויף פראגען

גראם.
 ראזע כױס און ענדערסאן פערי פיס

 דעאעגא־ די זײנען װעאכע שנײדערפאן,
 טרײד־ פרויען נאציאנאאער דער פון טען

 פרידענס אאװעאטאיכען צום איגע ױניאן
 צו־ טעג די װעאען פאריז, אין קאנפערענץ

 װעאען זײ און אייראפא, םון רײןקומען
 האנװענשאן םיאאדעאפיער דער צושטעאען

 זײ װאס אאץ, איבער באריכט גענויען א
 און־ שאיחות זײער םיט אויםגעטאן האבען

 םרויען־ די םון אאגע דער איבער אויף
 אענדער, אײראפעאישע די אין ארבײטער

באזוכט. האבען זײ װעאכע
װע־ פרויעךארבײטער בריטישע די

 יןאנװענשאז פיאאדעאםיער דער אויף אע;
 מעקאר־ מערי מיס דורך פארטראטען זײן

 דעם צואיעב ספעציעא איז װעאכע טור,
 מעק־ מים ענגאאגד. פון געהוכיעז אהער

 ברײ די איץ טעטיגקײט איהר און ארטור
 ןזײגע קײ^גן, ־רויעךארבײטער

 דעם &ון ^אקאנט שױן אעזער אונזערע
 האבען מיר װאס ארטיקעא, םיעציעאען

 ^גערעכטיג״ דעד אין איהר װעגען געהאט
װאכצן. עטאיכע מיט צוריק םון יןייט״
 פארטרעםערשאםט שטים־האבענדע די
 אײנשאיסען װעט האנװענשאן דער אויף

 אפטײאונגען, אאע םון דעאעגאטען די
 נאנצען איבער׳ן צעהאט איגע די װאס
 נאציא־ אאע פון דעאעגאטעז די ; אאנד
 טרײד־ איגםערנאציאנאאע און נאאע

 מיט־ אאס םרױען האבען װעאכע ױניאנס,
 םארשידענע פון דעאעגאטען ; גאידער

 און ארבײטער םון שטאאכדםעדעראציעס
 קערפערשאם־ ־ ארבײטער צענטראאע םון

 אאקא־ אזעאכע םון דעאעגאטעז און טען;
 דירעקט זײנען װאס טרײד־ױניאנס אע

 איגע. נאציאנאאער דער םיט פארבונדען
 פרויעך צאהא די װעט אופן אזא אויף

 פארטדאטען זײן ײעאען װאס ארבײטער,
 אי־ ביז גרײכען קאנװענשאז, דעיר אויף
טויזענד. הונרערט דרײ כער

 די אראנזשירען פון אויפגאבען די
 נוײ אאע באזארגען םון און קאנװענשאן

 דער פון ארבייט דער פאר טיגלױיסען
 א פון הענר די אין זײנען קאנװענשאן

 פרויען פיאאדעאפיער דעי םיז קאטיטע
 פיהי/ןר־ דער אונטער איגע, םרײד״ױניאן

 דירעקטאר טיאעי, פרידא טיס פון שאפט
 טיס פון און איגע, פיאאדעאםיער דער םון

 דער פון אנפיהרערין די נױטאן, פאואין
 אר־ ארגאניזאציאנס אינע׳ס ז־ארטיגער

״ בײט.
 עפענען זיך װעט קאנװענשאן די

 ביז אנהאאםעז װעט און ױני טען2 דעם
 גע־ ײעאעז זיצונגעז די ױני. טען7 דעם

 באפ־ ערשטער רער אין װערען האאטען
 אויף פיאאדעאפיא, פון קירף מיסמי״טער

 דעאעגא־ די פאר צימעדען גאס. כאטסאן
 אינ־ אין געװארעז צוגעגרײט זײנעז טען

 קאנװענ־ דעם פון וױיט ניט האטעא, קאין
שאךפאאץ.

םרײד־ םרויען םיאאדעאפיער די
 זײן נאטיר^יף װעט װעאכע איגע, ױניאז

 קאנווענ״ דער אויף הױפט־םחותנת׳טזג די
 טע־ און נרעסטע די םון אײנע איז שאז,

 נאציא;אאער דער פון אאקאאען טיגסטע
 זינט יאהר״ צוױי אעצםע די דורןי איגע.
 נא־ .דער םון קאגװענשא! אעצםער דער

 פיאאדעאםיער דעו* האט איגע, ציאנאאער
 pc טרײד־ױניאגס ארגאגיזירט אאקאא
 מע־ קעאנערינס, ארבײטערינס, ־ אפיס

 און ציגאר־מאכעריגס בעא־ארבײטערינס,
 טיטגעמאאםען האט אין שוא־אעהרעיינמ

 דרעסטאבער, פיז ארגאגיזירוגג דער איז
 שטרי־ טעאעגראפיסטען^ םאשיניסםען,

 און אײנבינדערס בעקערס, װעבעד, הער,
► ־אנדערע.
טרײד״ פרויען פיאאדעאפיער די

 אגפיד״חד רי געװען אױף איז איגע ױניאן
 שטונדיגעז אכט אן פאר תאםיף םוךם רין

פרויען״אר^ײםער n פאר ארבײסס״טאג

 * דעפאדטםענם, אײבאר
 ארבײםס־קאנדיציעס די איבעד אױםזיכט

 צו געווענדעט איצט זיך האט אאגד^ אין
 ארכײמער־ צענטראאע הונדערט אכם די

 פאראײניגטע די אין קערפערשאפטען
 זײ אז פארנעשאאגען, זײ און שטאאםען,

 אינדוסטדיעאצ אייגענע עפענען זאאען
מיטגאיעדעד. זײערע פאר האיניקס

 ־ מייסס פון באהויפםוננ דער אויט
 געהיאםס־דירעיוטאר טהארן, פאארענס

 שיאנם אפטײאוננ, ־חנרםאנטער דער פון
 זיך אויף נעמעז צו םאר רעניעױנג די
 באט איז קאיניקס, די איבער אויםזיכט די
 װזד װאס ארבײטער, די באזארגעז צו אן

^ מעדיצינישער נאף װענדען זיף אען  הי
 בעסםער דער סיט קאיניהס, דאזיגע די צו

 אונטעיזױ -מעדיצינישער עקספערטיװער
 ל־עס פאר באהאנלאוננ, און ראט כונג,

 אײן ביז םענט צעהן םון פרײז קאיינעם
 דאזיגער דער פאציענט. א פון דאאער

 אויסרעכנזגנען אויף באזירט איז םרײז
 און ’ ערפאהרונגעז, בידאיצטינע די אױט

 ץײס דער מיט אז מעגליד, גאנץ איז עס
 פארקאענערם טעהר גאך פרײז דער זאא

 דער אן װענדען זיף װעט דאס װערען.
 װד קאיגיקס די װאס פאציענטען, צאהא

 כאראי,טעו דעם אן און כאהאנדאען, אען
 בא־ וחנאכע און קראנהרױיטען, זײערזן פון

 בא״ װעאען קראנההײטען זײ זזאנדאונגען
נױטיגען.
 דער פון םאדשאאג איצטיגער דער
 ארבײטעױ דעם פון האפירט איז רעגירונג
 הײגט שוין װערט ײעאכער פאאן, קאיניקס

ערפאאג באדײםענדען םיט •ראקטיצירט

 װערם יארק נױ אין פיאאדעאפיא. איז 1^1
 אנגע״ און םינאנסירט ארבײט דאזיגע די

 איגזער נאר װײ אנדערען סײ\ פון םיד״רט
 ־ גאד אײדיס אינטערנעשיאנאא אײגענע

 אין װעהרענד ױניאז, װאירלןערס סענט
 די װערען פיאאדעאפיא אח איז באסטאז
 פון געשטיצט ארבײטער־קאיניקס דאזיגע

 די אז פאקט, דער פאסעס. שטאדטישע די
 פארגע״טאאי־ איהר קאפירט האט רעגירונג

 אינטער״ אונזער פון דירעקם פאאז גענעם
 א נאטירײןי איז קאיניקס, געשאנאא׳ס

 אינ״ אונזער םאר יואכיפאיפיענט גרויסער
ט דא ערשט םערנעשיאנאא.  צוריק אאגג ני

 געגומען אײבאר־דעפארטטענט דער האט
 פלאן זעאבעז דעם גענוי דורכפיהרעז אאײן

 עם װי אבער, דזשוירזי. נױ נואדלו אין
 דער מיט רעגירונג די איז אױם, זעהט

 ײ אז בעסער, pn וועם עס אז כױינוננ, 4
 עפענען זאאען ארבײטער־ארגאגיזאציעס

 זײער״אײגענער אויף קאיניקס אזעאכע
איניציאטיװע.

 איבער אויפזיכט מעדיצינישע די
 יואי״ פארגעשאאגענע די אין ארבײט דער

 צו איבערנעבען רעגיערונג די װעט ניהס
 שטעהן ײעט װאס עקספערטען, סטעף א

 דזשײ• א. דר. פון דירעקציע דער אונטער
 אפ״ רעגירונגס דער פון הויפט אאנדזא,
 דױניענע אינדוםםריעאער איבער טײאונג

מעדיצין. און
 דערכיאנטעי פריהער דעל אויסער

 סטעוי אויפ׳ן זײנען טהארן פאארעגס כייס
 דאקטויי צוױי פרויען. דריי נאך פאראן

 דר• און בעיהאן א. אידאיםה דד. רים:
 ריעד, דזשיז אארי מרס. איז מייו״ עאאיז

 ״פאאקס־נעזונד• דעם אין הויפט־נוירם
בױרא״. הײטס

V זי *
 פאקמעז אעטערעסאנםע אײניגע

פרױען. ודעגען
 ערװאקסענע צעהן יעדע פון זיבען
 שמאאמען פאראײניגטע די אין פערזאנען

פרויען. זײנען
V « נ¥

זײ״ פרויען טויזענט הונדערט איבער
 אמעריקאנעי די כײ באשעםטיגט נען

אײזענבאגעז.
* » V

 ענגאאנד אין ארבייטער־׳פרויען זײ* ־.
 ספעציע־ א פון עטאבאירונג די פאדעדען

 אויפפאסונג דער פאר ־סיניסטערױם אען
נעזונט. פאלה׳ם אויפ׳ן

»<* * f« s
 זײנעץ פרויעז *םיליאן דרײ איבער

 עננאישער דער אין באשעפםיגט געװען
 פון צײט דער אין טראנספארנדדיעגסם

מלחםה. דער

g§JJEjwlJS&Ufrjt *As" ..»*י

 רעדאקטאר דעם צװיטען
לעזער. די און

 װאס וו»ה זעלמ די — נרינבעת: ה. י.
 ער איז גריעןי, אײער ערחאלסען -ןה?: ר,ס

 ענג־ אונזער איז געיוזרען פארעפענפלינפ
^-י  ח«־ מיר און .דז«ןזסמים״< אױםגאגע ל

 דורך אנגע»רעגם גלײכצײםע אײך יוב בען
n איחר אויב פיםיילוגנ, דער ®ון װלעןצ 

 יענער איז נון, אויך. אידי^ אין עם װילמ
 ים£6 יאםט פון נעװ*רען פארהאלםען גוםער

 געזעחן. גים *גפראגע אונזער האם איהר און
 װ^ס אונגליק, דער דא איז װ^ס איז גו,

 מיף? װי *זוי געיילדעד, אזא מאנט איחר
 מיר װען נע׳חרג׳עט? איםיצען װאלםען

 װי־ אונז לאזען צו גזג*ריבען אײך א:עןדי
 06B אײך בײ קוםט װ#ס אלץ, װעגען סען

 ערנסם,־ גאנץ געםײנם געװים עס מיר ה*בען
 װילען םיר *בער אימער. עם מײנען אןן
 װײ מיר אגיטאציע; קײן מליגה, קײן ניט
 און םליצח׳װען װעלכע סאקטען, די לען

 אין ײי אזוי נון, אלײן. שוין אגיטירען
 פאקטען די זײנען ״גערעכטיגקײט״ אונזעי־

 איבערגעגע־ דא זײ זאלען טו געװען, ניט
 םיײ לײדיעס אלע :קורצען אין װערען בען

 געקראגעז האבען פראגציסקא סאן פון לארס
 בא־ פולער מיט פװי אזבת מאג חאלבען א

 מיםגליןך די םאג. גאנצען פאר׳ן לױנונג
 װעל־ און צאחל, אין 350 ,8 לאקאל פון ךער
 נא־ זײנען, װאקםען, אײן אין האלט כער

 געװיגם, זײער םיט צופריעדען זעחר םיחלוןי־,
 און זײ עיקעז זײט, אונזער פון מיר, און

 גראטולאציאן - חערצליכסטע >ינזער אײך
 איז דאס אז גלויבעגדיג, זיעג, דעם מיט

 האט איהר װאם ׳דעם פון אנפאנכ אן בלריז
 .א£ם גאר אזרײבם דערגרײנען. צו גאך

ײ?י?ז זײ אין נזיעם. נוט? אזעלבע

<■-?i t י ־*vt ■ • י-״י• T ׳י״ץ
(' זיך ז*ל םראןטעז: מיר :ים. ו דן ק׳ ם ע י

,L| s ענארם.4אי אמז | m ןיחאנן םיר
)ביםען#1ו ײי^ליקליה גים חאר א

אין

 דער אין לאץ9 פראםינעגטסטען דעם געפינען
 אנדערע אלע אין אייד ארן ^ערעכטיגקײט״

 אויב איגטערנעאזאנאל, דער פון אויסגאבען
 זיך מאםערט און כעס, אחן :אר גויטיכ.

 מיםפאראזטענדני־ אוםזיסםע א:צוםאכען ניט
 םאן פון אז ניט, אויד פארגעסט ׳יע סע.

 חיבשע א איז «ארק גױ נאך םראנציסקא
 רעדזעיסטיררטער א זאגאר אז און אםרעקע,

 ײען דאס און װאך, א באלד געדיםם בװעף
 םיטװאד, טיר, זאגען אן, קוטם בי־יעף דער
 גוםער לויפעגדען דעם אין שוין ער קען
 אויף בלײבען טוז און ווערען, געדרןקם גיט

 נעח־ םוז אפט דאס אזוי, נוטער, נעקסטעז
 קעגם איחר ביז צײט װאבען דרײ א םען

 עס װי געדרוקט. באריכםען אײערע ועהן
 גארנים דעם װעגען איהר האט אויס, ועהט

געטיאנט.
 צױ דעם פאר -דאגנן א — מאן.—ה דזש•

 עם װעלכעז אין צייטונג, נומער געשי־טעז
 דער פון זזעג גרויסער דער בארינטעט װערט

 װעלכער ׳סיקאגאא, אין ^אםאלגאמײטעד״
 שגײדער־באסעם די װאס ׳דעם אין פאאטעהם

 װאס ױניאן, די אגערקעכט ענדליך האבען
 און שטונדעז, 44 איצט אא ארבײמס־צײט די

שנײ־ די חאבען פאחיםעחע^ מיר װ* ײ.
 א קריגען צו אויסגעפיהרט שיקאגא איז רדע

 פרא־ אמאליגען דעם *ו עחנליך *פדאטאקאל׳/
 דער און מאכער קלאוק די צװישען טאקאל

 אר־ לאגג װעט עד צו אסס׳ן. מאגופעקטשורער
 דערװײל ^נער זעהעה צו בלייבפז דאס בײטען,

 זיעג, יכרויסעטר א אונצװײפעלחאפט tn איז
 װירקליך האט אמאלגאמײטעד די װעלכען מיט

 אװעק. אײנס איז דאס שטאלצידען. צו רעכט 6
 װען םארשטאנען, שלעכט אונז האט איהל אבעי
 אינפארמא־ װעגען געבעטען אײך תאבען מיר

 איז אונז פאר פאר. קומט װאם אלץ, pe עי*
 רעזולטאט דער אזוױויכטיג ניט מאל אצע
 נופא. באװעגונג די װי באװעגונג״; א פוז
 באשרי־ װערט באװעגוגג די װי נאי, נים און
 מאל אלע ניט איז װאס צײםונכען, די אין בעז

 םענשען די איחר זעהען עס ײי נאר ריכטיג,
 האבען און פאראינטערעסירט, זײנען װאס

 ערשײנונגען. פארשידענע אויף ?יק זײער
 צו־ דאס שרייבעז, אלײן םען םוז אבער דאס
 פילם קליפעג א אדער צײטוכג א פון ?עז״ו

פארשטעהט•? איהר ביל... דעם אויס גים
 סער־ צו אן ניט חויבען םיר — •I—ם מ•

 איחר זועלכען אין בריװעל, אייער שםעהן
 פאר־ האבען אונז זאל איםיצער אז שי־ײבש,
 םײגט װאס דארפסלײט! נאה ײער און פיהיט,

 גיט װארום אײך? בזיסם װאס דערטים? איהר
 מײגם איהר דבורים? קלארע סים ארויסקוםען

 ליגען, אונז^געז^גט חאט טען אז זאגען״ גו
 חאנען מיר אבער געגלויגט? חאבען סיר און
ײ גלויב?| צו נאםור: אזא איטער פין ױ״י  א

 א איז ער אז אװס, גים געפיגען מיר ביז נעס
 כלל, דעם פון אימער האלםען מיר לימער.
̂בען *ו בעסער איז עס  «ו צוםרוי חן

 קע־ מיר םיסםרויען. ^דען אײדער סענשזען,
לעכען קענען עס װי פארשטעחען, גארניט גזלן

יאי ״עזנעמ ױל ען1וײ ווע^נפ ייעלמ׳ יצי י צו םיפםיפמיויןן

 דעסםד ®ון נאר »גענארט,6 **ילו אונז חאט
 װארום .וויםען, געװאלט םיר ױאלםען וועגען
 נארערײ די װאס אין און אזוי« מיעם איחר

 אײער טאנם און םובח, א םום באשםאנען. איו
 ־חאםש פארשםענדליך און קל*י ב^חוייטונגי

 שענער^ע^יעםאן אײער פ^קם. אײן דורך נאר
 גע־ איז פילאדעלופיא אין באנקעם דעם איבער

 איחר האט אבער לײדער *ארזןפעגםלובם. ײעז
 װייל געדרוקט, לייעכען נעקאנט גים איחם

 פאר־ אונגליקליך אזוי געװען איז נומער דער
». •B אין װערען צו האלטען

 פארעפענפד צײט דער מיט װעם— א. ל.
װערלז. ליבט
 פרעחט עש כאטש — מאכער. ריפער א
 װאס ריפערמאנער, א זעחן צו זוירקליך אוגז

 ײאד םיז װיכםיגקײט גאנצע די פארשטעהט
 מען װי ׳עס באזינגען צו ,אבער ארבײם׳

 דער לײדער, אײך, פעהלט באדארפט, עס װאלט
 גע־ אייער קען דארום און טאלאגט, נויםיגער

 דזשענעראל־ צום געװידםעט איז װאס דיכם,
 םעג־ װערען. פארעפענטליכם ניט סטרײק,

 װע־ געװאונען װעט סטרײק דער װען אז ליך,
 צײם פרײע םעחר האבען װעט איחר און ׳רען
 גזך לײכםערען א און קאי רוחיגערען א ארן

 בע־ עיעס# קעגען איחר װעט דאן אפשר םיט,
 אבער איצם־געשאפענע זיאס שאפען.״ סערעפ

 . עס װעפ איחר ׳ח»פען םיר גארגים. םויג
אםת. דער איז עם אוסגרט. פאר נעםען גיט

 חאם אײערס געדיכם דאס — בדיחיד.
 ״זינגט״ איחם אין װ*ס פעוזלער, גרויםען דעם

גט שוין איז װאס דאס, איםער איחר  געז̂ן
 װעגען אופנים פארשײדענע אויןי געװארען

 פארשקלאפםען דעם און פויגעלע םר״ען דעם
 פוי• דעם איחר טאכם נאך דערצו ארבײםער.

 פרײהײטס־קעטפפער. גרויסען צו א פאר געל
 ליירט און לופט, דער pa פליהם פויגעל _דער

 זײן װיל עס װייל ניט, קעלט און חגגגער
 אין חױנח זײן זוכם פויגעל דער גײן, פרײ.
 אוין״ עס זוכען מיר װי גונקם, לדפם דער

 קענען מיר װאו איבעראל, און ערד אונזער
 אלעם, דעם אויסער גאד געפינען. :אר עם

 אין שעהנקײט קײן פאעזיע״ קײן :יטא איז
 זעחט איחר זו^ס ׳אלץ און געדיכט, אײער

 װאס מעחר, האי א ניט איז זומער דעם -׳אין
 זעהען. שטערבליכע געװענליבע אנדערע אלע
 זעהן םוז פאעט, אםת׳ער דער פאעט, דער

 מוז פאעזיע זײן ,װעגיגפטענס, אדער םעהר,
 סיהלט און זעהם ער אז א״גידרוק, דעם םאכען
 פראזע־מענ־ צעװעחנליכע די סיר, װי םעחר,
״עז•

 זיך איבערלײגענרינ — פײערשטײן. ם•
 גע־ זענט איד«ר אז מיר. געפעען ריכםיג,

 פון פיהרער די אינער שרײבעגדיג רעבט.
 אונז, בײ זיך האט ״איגטערגעשאנעל׳/ דעי

 ארויסגעגליטשט ;עװאוינהײט, בײזער אוים
 סא־ דא ז״נען זײ צװישען אז פעדער, םון

 ראדי־ זאנסט און אנארכיסםען ציאליסטען,
 ׳>>נארכיסטען אז איז, אמת דער קאלען.

 די צװישען ניטא זײנען אויסגעשפראכענע,
 דא זײנען אפשר ױניאן. דער םון םיהרער
 געװען, אמאל עס זײנען ,יװעלנע אזעלכע

 זיײ װײסען, מיר װי וױיט אזוי איצט, אבער
 קארעק־ דאזיגער דער מיט ניט. עס זײ נען

 אזוי, ח. ל. צו ענטפער אוגזער בל״בם ציאן
 זײן אויך באהאלט און געװען, איז ער װי

ריכטיגקײט. גאנצע
 איבער־ װעלען מיר )1 — אאזינסקי. ב.
 םיעויגג גוטע אײער בובװאלד פרײנד געבען
 זײגען װאס זיינע, ארםיקלען דרײ די װעגען

 איבער ״גערעכטיגקײם״ דער אין ערשינען
 איבער רעכטע׳/ און ״לינקע פון פראגע דער

 סאציא־ גאנצע די אזוי שטורםט עס וועלבע
 אירגענד װעלנער מיט און פארטײ, ליסטישע

 אינםערלסײ זיל דארף טעגש דענקעגדער א
 איחר אז זאגען, דא אײך וױלען מיר רען.
 םײגרנג. אײער מיט אײנציגער דער ניט זעגט

 אז געחערט, םיר האבען זײטען פיעלע פון
 קלאר־ די דערװײל זײנען ארטיקלען דיעזע

 געשריבען זײנען װאס שארפסםע, און .סטע
 דעם װעגען )2 ענין. דעם איבער געװארען
 ״x א. .פ. נומער לעצטען זעהם ענין אנדעיען

 קלאר׳ גאנץ ארויםגעז*גט מיר האבען דארט
 דאס באטאנען םיר איצט. דענקען מיר װאם

 אונ־ םײנונג, אוגזער װײל ״איצם״, ווארט
 זיר אומשטענדען,-האם פוןזדי דרוק טעדזיעם

 קלאכגען אלע די )3 וגעענדערט. שטארק גאר
 קענעז מיר באגרינדעט. גארנישם אויף זײנען
 םיר װי װײש, אזוי אז פארזיכערען, אײך

 האבען מיר אמת. גים עס איז עס, װײסען
 סאר־ װערען קלאנכען די אז א^ארדאבט,

 מיט ארבײםער די פרן שונאים די פון ריים9ש
 זײערע צומישען צו צװעק אײגציגזנן ד^ם

 ימנם עס םראבעל. אנצרםאכען און םוחות
 קלאוקםאכער n געלינגען. נים אבער זײ

 לאזען צו נים זיך נענוג איצטעלינענם זיינען
 אוסגעלוםפערטען אזא אויף פארבלאפען

•\%או
 גיי!• — םרידמאן. ב. ’

r n. .די אםו^ איז עם יע, — איפםאן 
דער פון איגאן אן אלם ׳ר

 םים פרײ »זוי זײ| איסאד ניט קען קעסאפן,
 אלעס נים *מען קען אטאל װארם. איחר

 באנוצען ויך קען דערסים װײל ארויסז^גע,
 אנ־ דא זײנעז מאל מאנבעס און שונא, דער

 טעארע־ דאך, ׳װײסא איחר אורזאכעז. רערע
 *«״ געחעז אן^םיד געחײםען, עס הא^ טיש

 אז אבער דיילאפאטיע. די,געחײטע שאפען
 איחר תאם פראקםיק, ךער *ו געקוםען איז עס

 געםוזט «יך אליין באקעםפפער שמארקסטער
 «י יעכ̂פ איז דאס «י איחר. טים באנוצען

 אין אבער פראגע, אגאנדער איז דאם #נים
 גאנץ דעם םארבויגען אם^ל טען םוז לעבען

 חאנדלצן און רעכם פון באגרין• אבסםראקטען
ערלויבען. אוטשםענדען די לו«ט

 אזוי ניט ח^ם איחר — םעלדמאן. ג.
 *אוגזער״ ײ^רם דאס עארשםעחן באדארפם

 אין איחם טים ?ײגען םיר אז ?ין, דעם איז
 איז# פאקט דער טום. און זאגט ער װאם אלץ,
 דאך ^וערם שודות פאלגענדע .די אין דאם

̂גם  זײנען םיר #ז אויסררוקליך, גאנץ געזן
 פיעלע אץן אײנפאחיםאגען איחם םיט גארנים

 זוידערחאלען צ״ם דעדוזנלבער זרו פונקסען.
 פארבוגדען איז ײ^ס סענ״עה :א װען םיר,
 יא־ באציחונגען, פיעלע גאר א*ן אוגז םיט

 װי־ ניט טיר, פארגעסען אומגליק, אן סירם
 און אונז, צושײדם װאם ידאם, אן לעגדיג,

 פאראײניגם װאס דאס, םעחר געדענקען םיר
גע־ חאט ער װאם גוטע, דאס אן און׳

 און נאםירליה אזוי דאך איז דאס םאן.
 א דוקא געפינען צו געפעלם אײך װארום
 םיר קענען זוערםער, אונזערע אין• סגיםח

*' . פארשםעחן. קוים
 גע־ פאראורטײלט איז א׳חער קײט — ב.

 פארזזאפ־ איחר פריזאן. יאחר 5*ו׳ זוארען
 וױיל טוםעל, p»p פאראורזאנם נים חאט טוגג

 :אב־ טאג א פונקט *ריזאן אין ארײן איז זי
 אין געװארען צוגענונאגן איז דעכם וױ ׳דעם

»?p עשענט־ די װירדזשיניא. אין פריזאן 
מ י  פאדנד צד וצןועג דאױט איז טײצוטל ל
 און דעבם׳ן פון פאחהאפטונג דער מיט מען

 חאט פריזאן אין ארײגגעחז א׳הײד׳ס קײט
 גאנצע די ארויסגערופען נים דארום שוין

 טעטעקיים איחר כאטש אויפםערקזאמקײמ,
 גע־ איז פארטײ סאציאליםטישער דער אין
 דעם, חוץ א װיכטעקײט. גרויםער פון װען
 בעסםע די פון א״גע געװען איז זי װאס

 חיבשער א פאר נעװען זי איז רעדנערינם,
 םון סעקרעםערין אינטערכאציאגאלע די צײט
 אין זיצט זי פארטײ. סאציאליסטישער דער

 אין גאלדםאן, עטא װאו פריזאן, דעמזעלבען
מ סיטי, דזשעפערסאן אין פריזאן, סםײט

׳1 yjiP א אוךגאן זײ< «.ntt 1 *יכע
 *ין ״•אליטישע״ דריי אײוציגע לו

געפענגגיס.
װעט איחד אז — זילבערט. ב.

yp,\ אויםענװעניג זעחן. םיר װעלען 
 4געבצ ניט תשובזז קײן אײד ייט נען־

 אבגעגעגען זײנען עס װען — &. ד.
פיתרער, אײניגע פון צעםען ווארען«*י

 געװען אויד איז עס וועלכע שען
ר חאבען װיענער, םען  או גאיו׳אוס^ נים ̂ם
|V»t פון רעזיגנידט חאם לענטער דעד
 דאמ אוםגליק. גרויפער אזא גים איז עס און

; ״:* ני« *ײגען אנדערע םאנכע ײאס אי?, שלעכםע
 למפקאװימש, למשל, ענײ^רען, דערםאגם
 דעם אין ארבזיט ײיכטיגע גאר םוט װעלכער
 די «ון אײנער ^וירקליך אי? יין םםרײק׳

ױניאךטוער. די ׳ *וױשען ענערגישסםע

 ארניי־ פיחודערפיער
.-X'■׳}p םפםפסל םער - ארניי־ כױהו«ן סער

\\

)9 םון«ײט (שצום
 באוחד ארגײטער די זיין. כיט ט*רען עס

 ארביי• די איבעראל; נאנץ זײז מוז גוננ
 נצייד םיהצען םוז טער־באװענונג

 באוחמיו דער םון 5*יע דער און ראא
 דער זײן אויף םוז שט*דט אײן אין
 w אנדערע אין באװענוננ רער םון

 אנז חןר העאשען םוז ״שטאדט״ אײן
 ומגאפען םוז ארבײטער איין רער;

 ‘4ז<ו<' ער וואו אוים ניט 6מאכ אנדערען,
געפינען. זיד

ס/ ײי די tv זיכער דערפאר אין ז  א
 1מעצע אאנד נאנצען ־ פון בײטער־מאסען

 אונםער־ נרויםער דער םיט םרעהען זיף
 יצרפ?1תאפי« די •pc מןמוגג

 t» ניט, צוױיםעצ היין אויף איז עם און
 אנדערע ; ךי- םון ארבײטער־םאסען די

 םארװירסאיכען העצםען װעאען שטעדט
 םון טרוים הערליכען דעם גרויםען, דעם

 •v - בוײחןר. םי^אדע^םיער זייערע
 ציי* דעם םון חעדסװאדערם די איז

 איז םט. װאאנאט 514 קאטייין, םעאום
 דעד און, צעבעדינ, זעהר ביזי, זעהר

 טרוים רײכער און שענער פריהערדינער
װירקציכקיים. א אין זיך װעבט

מי פילאחןל־ קאםיטע פאבליםי
לײםעאום. ארכײמער פיער

m

גןלניסם דענםאל מעדיסאל_אוז_ ימיאן די
 אומ פון לאקאלם יארקער ניך די זײנען ,1919 םאי ערשםען דעם פון

 אץ קליניקם, צווײ פון אײגענטיםער די געװארען אינטערנעשאנעל
באהאנדעלט. יעהרליך װערען ארבײטער טו־מענדע װעלכע

רעפארטער. םטע^ » פון

ft'-Mr;■
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 אומענדע־ פרן צײט א איצט איז עס
 םאר־ אויך איז אומענדערונג א און רונגען

 31 םון ?לינײןס, ױניאן די איז געקומען
 גע־ עטאבלירט זײנען װאס סקװער, ױניאן

 אװ באארד ״דזשאינט דעם םון װארען
 און קלאוה די אין קאנטראא״ םאניטארי

אינדוסטריען. דרעס און וױיםט און םוט
 ^גערעכטיגקײט״ די פון אעזער די װי

 אין איז באמערקט, אודאי שוןי האבען
 ערשינען װאך לעצטער םון צײטונן דער

 אופד דער אט װעגען אנאנסע גרויםע א
 זעא״ די חיציניקס. ױניאן די אין ענדערונג

 אויױ װאך די אויך ערשײנט אנאנסע ביגע
צײטונג. דער פון זײט צוױיטער א

 די- דער פרײז, מ. דזשארדזש דר.
 אװ באארד דזשאינט דעם פון רעהטאר

 די איו װעצכער קאנטראא, םאניטארי
 האט אינסטיטוציע גאנצער דער פון נשמה
 איבערגעגע־ געלעגענהײט, דער בײ אונז,
 געשיכטע די נאטירליה קורצען אין מנן,
 םעדײ דער קליניקם\ יוניאן צװײ די פון

 דאס אז גלויב, איך און דענטאל, און קאל
 אעזע• אינטערעםאנטע גאנץ זײז װעט

 ״גערעכטיג־ די םון לעזער די פאר שטאף
ײט/ ק

 סאניטארי אװ באארד דזשאינט דער
 נאך׳ן געװארען געגרינדעט איז קאנטראא

 ,1910 אין סטרײ^ דזשענעראצ גרויסען
 ״פראםאקאל״ דער געםאדערס האט מם װי

 מד געשאםען דאן איז װאס אגרימענט
 געשאםען איז אינסטיטוציע די װארען.

 און סלאוק די דאס אוי&צופאסען געװארען
 רײן זײן זאלען נויאמו אין שעפער סהוירט

 אויםגעהלא- איז איז ״פײער־פרוח״ און
 קלאױד דעל םון בשוחפות,. געװארען טען

 םאנופעקטשורערם די און ױניאן מאכער
 נאב־ איז פרייז ס. דזשארדזש דר. אםס׳ן.

 דירעה־ אלס געוואחנן דענ^אנמנשטעאם
אומ נאנצער דער פון מאר
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 jjm האט פראסטיס דער אין ארבײטעז
f די הימען צו דאם ארומנעזעהן, זיך r■ 

 נןוף איז ציכטיג און רײן זיין זאלען פער
 ארומנע• באצד זיך האט מעט נענונ. ניט

ו אויר דארף מען דאם זעהן,  1 צופוקען זי
 ארבײ* די פוז נעזונײצושטאנד דעם אויף
 לטשל, אויב, װארים, שעפער. די אין טער
ל נעפינט שאפ א אין  ארבײטער 1אײ י

 .און קאנםאפשאן, האט וועצכער בצויז
 ־- דיאט ער אז ניט 1אצײ ער ײײם אםטטאצ

 1 אצאנ• עםעס פון צייחגט ער אדער עם,
 אנשטעסענד, איז װאם קראנקהײט דער

 אר• אנדעחן אצע נעםאהר איז ער שטעצט
 ijrl אםיצו, װען שאם, דעם אין בײטער

 ציבטינ. און רײן געזןאצםען ײערם שאפ
 דאם שצום, צום נעקוםען אצזא איז מען

 זא־ שעםער די נויטינ איז עם װי םונקט
 פאצ אין זיכער און ציכטינ רײז, זיין 1צ«
 פונסט איז פײער, א אױם ברעכט עם

 גע- דעם אױף אויםצוםאםען וױכטינ אזוי
 די אין ארבײטער רי פון צושטאנד זונד

 ־ דאסטוי־ האבען 1912 יאהר אין שעפער.
 פרײז, דר. םון אויפזיכט אונטער׳ז רים,

 נעזוגד־צד דעם אונטערזוכען אננעפאננען
 ״פרא־ די אין ארגייטער די םון שטאנד

 אונ־ מעדיצינישע יענע טאסאצ״־שעפער.
 - דעם אננענוםען שוץ האבען טערזוכומען
״קציניה״• א םון כאראקטער

 דאקטוירים האבען 1913 יאהר אין
 .ארגיי־ 800 אונטערזופט קציניין דעם אין

 ווין יאתר דעם נאך טרײד. קצאופ םון םער
 אונ־ נעװארע!. רעארנאניזירט קציניק חנר
 >־אן האט 35 צאהאצ ױניאן פרעםער זער

 און סאנםאפשאךבענעםיט אייננעפיהרט
 ̂ אביםצצ קראנימדבענעםיט. אויך נאכדעם

 בענ זעצבען דעם האבען שםעטער
 יוני פינישערם די אײננעםיהרט אויך
 ױגיו םאנער םפוירט די און ,9 צאס.
,נ חאט דאם J23 האצ



 גזד מםאכמ וימען 1912 יאהר איז *
; מקזאםיניישאנם 800* גלױז װ*רען

 איז ;1234 מווען שױץ איז 1913 איז
ק ;4712 — 1914  ;5229 — 1915 י

 ;3415 —1917 אין ; 7226 — 1916 אין
גרעסטע די :5024 — 1918 אין איז

 נזד אלז*, זײנען, עיןזאםינײעאנם צ$הל
 דזנר אין ,1916 יאהר אין געווארען םאכמ
 אין סםרימ; גרויסען צװײצמנן פון׳ם צייט
 אין נױארס. פון *ינדוס&רי קלאוה דער
 יענעם םון מאי םען11 חנם םאג, אײן

 האנדידאטצ! 156 געמוםען זײנען יאהר
 יענער דורך 656 אונטערזוכעך, לאזען זיך

 פאנאט. נאנצזגן דעם דורך 1705 און װאו
 גרעסטע די נעווען דעםאילט איז דאס

 אין אונםעחוכונגעז מעדיצינישע צאהל
 הלעיק. מעדיקאל פון׳ם געשיכטע דער

 זיך צייםננט יאהר הײנטיגער רער אבער
 דורך אױס. מעהר נאך הינזיכט דער אין
 פערץ, און םעברואר יאצואר, מאנאטען די

 נעםאכט הליניק רעם אין זיינען ,1919
 אונטערזױ סעדיצינישע 3229 געװארען

 איז גמווען איז װאך גרעסטע די כוננען.
 נעענדיגט זיך האט װאס װאך די מערץ.
 גע־ נעםאכם זײגען םערץ טען22 םיט׳ן

 אונטערזוכוננען. אזעלכע 205 װארען
 אריבערשםיײ אלזא, שױן װעט יאהר דער
.1916 יאהר דעם נען

 םען לעגם יןלעײן מעדײןאל צום
 באצאהלט ער ;צד ניט געלד הײן איצט

 איבער אםילו נאך בלײבם עם אלײן, זיך
 אויף זיך האלמ ער פראפיט. שטיהעל א

 א םאר קאנדידאם יעדער װאס דערפון
 דאלאר א באצאהלט לאהאצ א אין מיטגליד

 אונמערזוכונג. מעדיצינישער דער פאר
 שױן איז װאם אײנע, אדער אײנער, װען

 אונ־ זיך לאזט ױניאן דער אין םיטגליד א
 און סענט. 50 בלױז עם קאסט טערזוכען,

 דעסען סמנטיגע 50 די םיט דאלערם די
?ליניק. מעדיהאל דעם פון אױםנאבען די

in  t ראקאיס ז׳מא «ו אנשליפעז 
 אונ״ לאזען זיך םריהער געדארםט גז

 ארנסכמ א; ע«עס אױןי יןורידען זידגע־ איז דאם און דאקטאר״ א &ון וכען
 הלײ דעם אין םען באקוםם קראנקהײט

 אדער סעכט 60 םאר םוײםםענט א ניק
 האםטעז געדארפט װאלט װאס דאלער, «

דאלער. 5 כאםש פריװאם
 ױניאן חנם אין אױך זצלביגע דאס
 די געםאכט ווערם עס קליניס. דענםאל
 חנר «רײז. םעסינען א צו ארבײט בעסטע

 אױםזיכט אונםער׳ן איז הליניפ דענםאל
 נאגצעז א בדט ב. לואיס דר. םון

רענטיםטען. קאםיעטענםע סםעף
יוגיא! אונזער חאם זעחנ^ איהר װי

 װיכטײ גאגץ צוױי צונעפראנען נאך אזױ
 גרויס םון זײנען װאס אינסםיםוזױעס, גע

 אינ״ו אונתר םון םיםנלידער די פאר נוצען
מערנעשיאגאל.

 »רזווול:מ»עם8 *ון׳ם (וויבערגעדרותם
 פען2 דעם וון ,*גערעכםיגקײם״, נוםער

.)1919 ם#י,____

ױנג אא״מדזײים רמג י
םםױמ יררל 447  קליניק םעדיקאל דעם אין געװארצן טאז

•p סאןימארי אװ באאלד ״דזשאינם דמם 
קאנטראל״

 ארבײט די זיך האט גיםלזנכװײז
אויםגעברײם. קליניס םעדיסאצ דעם און
 זײנע אויסגאבען רי זײנען אגפאנג און
 םיךם געוואחנז נעחנהם גאנצען איז

 האנ־ םאניטאגי אװ באאריד ^תמאינט ^
 צינעמוםען איז אבער, שפעטער רא^״.4

m גע־ געצאהלט איז װאס אײנהונםט דער 
 לא- די םאר אפליקאנטען די םון װאחון
 אונ- זײנען װעלכע ,35 ארן 23 & &אלס

נעײארען. םמרזוכמ
 םון האנװענמאן לעצטער דער אױןי

 נאסטאן אין איגטערגע׳טיאגאל אונזער
 איעצופיהרען נעװארען בא״שלאםען איז

לא־ יערער אין בענעפיט האנםאמפשאן
 דאס און ױניאן, גאנצער דער םון קאל ^

 װאס םיטגליעד נײער יעדער אז םײנג^
װערען, צו אויפגענוםען םאר זיך עלאגט

 םון אונםערזוכען לאוען זיך בעםאר מוז
 א נאטירליך, האט, דאס און דאקטאר, א

 דעם פון םעטיגקײט די םארגרעםערט סך
 צו געפיהרט האט ראס קליגרק. מנדיהאל -

 זאל קליניק מעדיקאל דער דאס דעם, ;
 דעם אוגטער םון װערען ארויסנענוםען

 סאני- אװ באארד ״דזשאינט םון׳ם עוץ י
 דערםאנכע דרײ די איץ ?אנטראל״ טארי

 שוץ אונטער׳ן שמעלען דאם און לאקאלם,
 אינטערנעשיאנאל אלע םיז סאנטראל און

 א מיט און נויארה. גרויס אין לאהאלם
 געגרינדעט איז צוריס מאנאמען צװײ

 ס p י נ י ל ה ן א י נ ו ״י די געװארען
 בא־ װעלכע ן״, א ש י י א י ם א ם א ״

,D 1, 3, 6, 9, 10אלpלא די םון *מעחט
11. 17, 20, 23, 25, 35, 41, 46, 48, 
0, — ,90 און 82 ,80 ,66 ,62 ^8^

אן תי X י
חשאינם

 ריכםיד איחןר iv גים םסרינג םע14
a אדדעם, נען n רום און םלאר inn 

 ײאוינס איהר אייג ײאויננג איהר
h נײ נ*«נז חנם tv גיט בארד, אין n 
וואוינם. איחר םען

2 w v ך ױניאן אייער נצײר  מ
ו ארער יעםאנמז םיט אםים איז י  מ

לעטזןר. רמדזטיםטרירטען א
 א אין ןיך נעפינט איהר ווען 2

o אן ניט האםאיטאל n פון נאסען 
 ארויס סוםם איחר ווען חאס»«טאל.

 iijn פון אםים אין נלייר זיך םעארקם
ױניאז.
 דעם םיז ויר רעכענט ציים די .4

מד] אםיזױעל זיך האט איתר װאם םאג

ד  ®ארלענ־ צו באשלאסען האט באארד ענןזעקוטיװ ח
 כמ אסעםמענטם חולאר 5 די באמהלען «י יימ1נער_עןוײ

שון.  יעךערמעמבערװאסװעטניטהאבען דעםוטעןח
js w w a באצאה־ מוזען װעט אסעםםענם, דעם^ךאלאר 

>jp  jd ,אינםערנעשאנעל דער איז דאם מעהר 
 פאר דאלאר 5 וײ אין ארײן ת*ט געהט װאם אםעסטענ^^

 יע• װעט חשון זטען דעם נאד פאגד. םטרײק ספעשעל דעם
 אםעס־ דעם כאצאהלט האבען ױט װעם װאם מעםכער דער

דא־ םינה אנשטאט $6.60 צאהלען מחען ®ול, אץ מענט

כזןנערס און נעדזשעס
^ סאר אנ נר, m ס אח סייעמיטאס ױני

ק סםריקםדי גיי B’y ״ iH*
יארק ניז סםרמג קימטאן 134

PUT נװ ®ון װנ^ן מ#כער
 דױױז׳יאזן, יר*םעקטיװ

40 <«8 ,m  y>23 ae!!• •יל*י 
opm סימידיזני; יימעל׳יײיז׳
ppm .קליייק קאנאל•*!• נדימןלד

 דיוױײממ, א־נחןיענחמם
40 t»a2 r*vo &23 .m .ל*י»
f ס• W W » W| •סלוםמןי, יי 

קלויר?• מס»ל״נם
 , דעאארטםקנט, םקוירט

 בעק «ל., »עז,m, 2 םע23 י>ס» 40
n» .c*«» סענעדז׳יעי

 רעאאתס׳נכט, ריםער
̂, »ע23 » 40 יל*י• *ען1 ס■

m ,םעכעדזשעד. מרקאװיפץ
 אםי^ דאיז-םאון

ס»ו<» fw2 so*׳ 40

T w trw ״ ע מ
ן ע ג ט י ל ש ל « ח

12 bo. אדײס םארקם
v תהר iw און wnyiipya ע טי ^ טי ט וי

m סטױשטלי itjp .חױז
טײטער, & םױרםעלםױכ A. DELBON

טערס. טאוטט און םיקםם
עװעניו, טע6 484־90

 איבעתעגענמ און אפים איז םאלײז
גיד.׳ ױניאן אייער
JS אום w ,טוז נענעםים סרינען

ע ז י נ ר נ ו ם י י *
על װי ױ«י  ד~• אײי״ינ»יז jnru» 7יי

כןו *ײ«עעז, לי«ע  ?אזתאיןן |w ני
trv n ■ר• ■•ן געז־דיק -

ױנטיע ^י־טו־דײט • 4fp
pT»r ניז •Do קאנעי 106

״חן״זייז• 6428 יל«?ז7«

i i ,םעקרעטער ודלפמאן
 ני• tram עסזאםינירט הראנימר דער
דןוקטאר. ױכיאן דעם

 אנדעחנ םוז אטעסטעז קײנע .6
 לזר םון םערםיםיס״טם ראהםוירים,

t» m אזי׳ וועלען םאראײנען אחןר■ 
Efr'v ווערען. אנערקענט ניטם םיװ

 ניטט אינען וועלכע קראנסע .7
 tram עהזאםינירם דארםען בעט איז
 ויך דארםען און אפים, דאסטאר׳ם אין

 אפים אין מאך אין מאצ 3 םעלדען
ױניאן. םון

 בא־' באויז זיינען נענעםיט צו .8
אײננע־ חאבען וועלכע די רעכםיגט

 *VP «יןא פאד אםיױנציגםטעז «אלט -
 נע־ זיך האט זי אדער ער בעםאר נאט

קראנק. םאלדען
 ריקשטענדינ זײט איהר ווען .9

 םאר״ איחר ווערט סאנאטען, 3 איבער
נוטיפטעחענד. גי׳שמ פאר רעכענט
 נענעפיט וואד voenv די .10
טס^ טען10 אוים׳ן נעצאהלט ווערט

 7 יעדפ רעגוצער ײאבען איבריגע רי
םענ.

םענערזטער. װאנדער, ח.

טטויט םע30 און םע26 *וױשימ
רעסט״ ,נײזעל 2441 נרעםערסי אכלעסאן

 ־פרעס לענארד די
i סטױט״ טע23 איסט 42

ודיסט
־ מ ע װ ס ע ב
! ט ײ ס כ י ל

3. pip, •קליייק• ת*סילייג 
אםיפ, חארלעם
1714 tppu’OpT ,••י עו ן ג י  מ

ס»רי* פ107
4Mjnpn*•> כי«נעס ריניגמו^ >.

\• ■ ̂ םערגעני־ דער
■ גרױסו גען ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

מן דארז• — גלעזער טראנט ייאט איינער מחנר זאל וועלכע םריים א ט
ר ע ט ײ ב ר םא םע חמי רמרו ךן ת ד ײ גי אפים - {י\*ס

ד.  םערםײחןן *ו נעווארען געסאםען איו .גייתל־חוםם׳ בעקער׳ם ל. ג. ו
טװערינסייימז. אלע די ארבײטער אידישער נרעסטער און מעכטייגסטער דער איז

וחןלט. דער אױח ארדען
 ניט יעצמ באצאננט אםס׳ן דער צו נױארה.

 דער אויך נאר קליני?, מעדיקאל דער נאר
 שטעהן ?ליני?ס בײדע ?ליניס. דענמאל

 םון האנטראל אונטער׳ן נאגצען אין איצט
 דירע?־ אלס פרײו דר. מיט אסס׳ן, דער
 אײגענמום גאנצע דאם טשיעף. און טאר
 נע־ ארײנגעטאן הלינימן די אין איז װאס

 זײער םון צײט גאנצער דער אין װארען
 דער צו איבעדנעגעבען איז אהזיסטענץ

 און אסאסיאײשאן תליניהס מניאן נײער
איהר. צו איצט באלאנגט אלעס דאם

 ער־ זיינען פערזאנעז םאלגענדע די
 דער םון בעאמטע אלס געװארעז ותהלט
לאק. םון װאנדער ה. ברודער אסס׳ן:

 אזאזp ע. א. ברודער •חנזידענמ; ^3
 ס. ברודער טרעזשורער; ,35 לאס פו?

סע?רעטער; ,1 לא?. םיז רענער דזש.

 אײג־ n געווען איז יאהר דעם םון םערץ
 דאל. 2^88.40 קליניס דעם פון גאהמע

 די דאל. 1,64530 אויםגאבען דיי און
פראפיט א אלזא, צײגען, מאנאטען דרײ
דאל. 1^43.10 פון

 דענטאל דעם אםבעלאנגט װאס
 יאהר צװײ □np איצט ער װערט ?ליני^

 דעם געײארעז נעעםענט איז ער אלט.
 צײם דער דורך שױן .1917 מאי, טען7

 זיך סליניק דענטאל דער אױך האם
 מעז ערםאלנ. אן זײן צו ארויסגעװיזעי

 בא־ קליניס דער אויך ד;<ס זאגען, האז
 ?נאפע רי תרך אלײן. שוין זיך צאוזלט

 דער האט עקזיסטירט, ער ײאס יאהר צוױי
 22,000.00 כםעם ארײננענומען ?ליניק
 גע־ באלד שױן האט דאס און דאלער,

 הען םעז אויםנאבען. זײנע אלע דע?ט
כאקלאנען. נים דעם אױף אויך אלזא, זיד

 נײ״נע־ דער םיז אנאנסע דער אין
 װעלכע אסם׳ז, תליני?ס ױניאן נרינדעטער

 אין פאאץ אנאנדער אויף נעדרו?ט איז
 די געםינען איהר װעט צייטונג, דער

 ווען צײט באשטימטער דער םון שםונדען
 ווערען אונטערזוכונגען םעדיצינישע די

 אפםײלומען םארשיעדענע אין געםאכט
קליני?ם. ױניאן צוױי די פון

 דעם אין אפטײלוננען ספעציעלע די
 פון <מםיהרט ווערעז סליני? מעדי?אל

דאתטוירים, באוואוסםע האמפעטענטע,

צוחננױ• מעז
סזןגןןדזשזןדי ניסנעוויםץ׳ ד«

. סםי^ נראנןוױל
M*ym tfoppo 219

ס ע נ ר א . נ ר ל ע ה ע כ
 ח»ם װאס ארדען״ איזײשער אײמיגער דער איז ױנג ארבײטער דער

 טעםכער׳ס• קאנםאםפטױו זײנע םאר םאגיטאריום אײנענעם אן
 נעזעל• א אױך גאר ארדען, אן גלויז נים איז ױננ ארבײטער דער .

כאווענונ^ ארבײטער דער אין *ענטער שאםטליכער

215 East Broadway TOO Lanox Avanua
1709 Pitkin Av•., Brooklyn 895 Proapoct Av•., Bron

אױגעז־םפעציאהיםטען. בעםםע די בײ עקזאםמירט מערען אױגען אפי^ סיםי דזטויחי
76 nao npofjupa«
»iy*n««a ניזנעם •,b׳ku«s י•

 *פיט, נוארין
103 0 »3|B»XMVO«  י'

pn3 epm, .מר מנ׳נדז׳
̂ןר א״ן אייד שטיצט װניאן די  tittup עקאנאטישען אי

 מעמ־ דינע צו פרײנד k איז ױננ ארבייטער דער
פױיד. אץ און נדט אי־ן נערס

 ױניאךקאאפעראטיװ די
םאסײעטי

ױניאן װ. נ. ל. א. 35 לאקאל
אויםשליםליך םערקויסט

 םעמ־ נייע םון אדחןםען אלע אויו וױ אדרעםען די אין פנרערוננען אלע
 םפעציעלע די אויוי ותסארד־דעפארטםענט *ום tram *וגעשיקט זאלען נעדם

_________ • אייך. » ןװגעשיפט ווערעז װעלכע סליפם,
 געווע־ זײז אננעבעז אבער איהר םוזם אדרעס נמטגער׳ם א עגחגרענדינ

 ארבײט אוםזיםטע םארםיידעז «ו כדי נויםיג איז דאם אדדעם. אלכמז זעגעם
 איבער יואגטראל בעםערעז א האבען צו נדי אויך און אונז םאר און אײר פאר

םענעדז׳פער. ליבערםאן, עליאם םיילינג־ליםג^ אונזעו־

אינ ש ד ם ח ר ^ ם ב ל א ק א ל און ?עסטין דזש. זארעמסקי, נדידער
̂ן ארײנגענוםען װערען םעםבערס ח 18 פון עלטער דער א 45 כ

יאהר.
n כאוועגוגג ארכייטער m עלז דער® ^ םעם• דער וועלכען או

וועחןן. געכױם װעט צוקונפט דער פון פעל
f םעלזען. די פון אײנער איז רינג ארבײמער דער

!«ן נלײך דך שמסט מעםבעה rp דט נאד דיט אמזר אױב
:ווענדען זיך אױםקיגפטע גאך

 אין :עװארעז ערװעהלט זײנען רובין ד.
 דזש. דא?טאר דירע?טאס. אװ גאארד

jd ,באמערהט, שױן װי וועלכער, ■רײז 
 זינט אינסטיםוציע דער פאר ארבײט

 םון דירעקטאר דער פארבלײבט ,1912
אונטערנעםוננ. דער

 שױן האט ?ליניה מעדייואל דער
 אױף טוט און אפטײלוננען אײנינע איצם

 איינײ זײנעז אט ארבײט. נוטע מאסע *
 אונ־ מעדיצינישע די װעגען ציםערען גע

סערזוכוננען.

צ 7קזיי7  צמןוױ, •ייי
̂גר# •* ;נאנצויושצי מ©י
סעקחנ«עיפ וינגעי# ס״

jm21 wopn 9 — ,3 לאיזאל
סעקמיצי״ ריביןא ד.

 ציוןנױ• סןאני,9 לאקאל
mואנואדושןר״ חיליעיז, ״
to pwSl• ווצ©• 7—10 ל^האל

 ן נזעועדושצר גײעממיין,
®צקדעיצי״ סעםײציס# י״

 ,m סעקסין 219—11
ביאווװ^

 מקיצימיי ביייהקי׳ ײ׳
צוחנוױס ®עקייי 117—17 א*קאל
סעקיציצי״ חעללעי׳ חא׳

rV9 א«אאײ1א<0 108—*21
m ניייא׳  *j*

•M איס■ 281—•23 לאיזאל
יזןוןדושר. װיניוי׳ ײי

ײי ״־־־®מ85 מ • *v m,
ן נחנאליימי, חש״ ו צן דז אן • 

 ®צקחניחןי״ קיײיז׳ ז• י״
 m *•ן ■9»י 281—*48

 ♦ ײןוצדישצי״, ײ׳יני °״
ן21 •9אן ג18׳־״ײ04 לימאא m י

jcn$rcmpv pw p̂ כאגדאויעיס 
82 i r ^  cmrtna jw
78 m<iaa palO M'n

איבער רעזארםעם

דעפאדטארם סס^ססו וױ

 רע־ די םיר, ברידער! און םריינדע
עט ליידיס דער אין ױניאן זיינערם ארג  נ

 אינטער־ דער םון 45 לאפאל איגתםטרי
 װאריןערם נאררענט לײדים מ׳פיאנאל

 איז אלעםען אייר «ו זיד ווענרען ימיאן,
 מאמענם עתםטען און װיכםינען דיזען

 אינדוםםרי. אינזער פיז נעשיכטע דער אין
 פאל־ די איי^־שים זװ זיןי ווענחןן טיר

r im יוערםעו־ איינפאכע ערנסםע : 
 ttm *ײם די ! רעזײנער ברידער

ר ד#1 ע ײנ  םאר נעהאלנמן זיך האם מו
 האם ער װען שא■, אין יחםן נאזוצדער *

 די אוי«י *רונםער אויבען פון מיןוקם
 סאראימנר. שוין איז »^r אין אדבייםער

מ ארנאנמאציאנט נרויםע וץ תנו אי  נ
 םעכםינע אזעלכע נעשאפע; האם ןואט

0י  אר־ די האס םרייד אתז«ר אין נם$
יײטארס,8א די שעמר, די אי) נ^יסער

 פאר־ און עכ־רות אץ העכערוננ א װאד,
 יזסוט פארבעסערוננעז. אנדערע •שידעגע

 פאר מאכער קלאיק טויוענד 50 קעם»םען
מ די און לעבען, מסערען א אנ  ײעלט נ

 זייער װעלזן זײ אז װיים אדן םיהלט
 םיט עיעס איז װאם און נעײינעז. םםרייק

 װײסט ? ײנזיינמרס פריינד אייד,
 אר־ א| ײחי נאי אי ניט, אלץ נאד איהר

 נמ« ימן יוניאז א ײרד נאר נאניזאייאן,
 פאר־ און לעמן חנס םארבעםערען זיד

 ? ׳ױוזיסנתגץ אנשטמדימו »ן זימרעז
ר תירוזים קיץ איז יזמט ה  די 4ני«א «

 א איז ײאם יוניאז א ד׳אמן דעזײנערס
 1םי אח איכםיײמיאכאל חס־ םון םייל
an* ד ױניאז. סאמר סלאיפ n ח  am

 trov, אין םריי איז םאראיינינומ א
ט חנר װימען ל*פיר ל  זיעען םיד tv מ

n אינםילימנט  a m אוד ם»רם״דינ«ן 
ran מז ע מי עז.זיו » איז אינ מל א  ׳

מז די איז תא דער 1םי ריי  אר־ ^־נאניזי
מפ מ ה מ ױןי w>w ׳ז^חיינזןרמ בייג

tv מגיוח• אייש׳ איז own ז י י י ^ל־ י AbABMAAiftiAM̂ AA AAAM• א ס •אסעגדסםע דענצ, !די
JDnm בדזחנר כױם ײ

a a A  ■ ^ a a a a a O A A b b  A a a  M A bדוזימוצס ימיופער רי׳ ®m לימ

 ופריערענשטעלענדצ — אמװוהאנטעחו — זיכער
הױז הל״ױננ יארת גױ ןפו מעמבער

 די און יארס, נװ אװ םיטי און סטײט נאװערנמענט, םפױיטם װנײםעד ױ
אונז. מי־ט דעםאדטען סײוױננס לפאסטא םטײטם װניייטעד

דעפאדטארע אונזערע פון אײנער אױך װערט ״^יארל פאחןסט זין »MB ,nM*p p
 •ענסילװימיא סון םאונגױינס גליו די אין •אלאץ גרױסארםױגער א

ףף אוץ וױיסם דער אין ארכ״סער די «ן אײנענטום דאס אי«ם אח ח ד
איגדוסםדיע.

עסענ^ כעסטע ױ ־־ 6»פאו־ דא איז ■לאץ
 איז חײסע — כאלײכםתנ עלעקסרישע — ױאנעס eo — *ייםעדעז 260

ד מד — סול סוױםיגג g—סײר i *־־ םעלעססנס—קאלםעווססער א ג
ד « - *יסעחה 1 מ ח ^ י ש. «איו מ פעניס׳קסװ

עי ®ח נדסגליעיער אלע סל י סג מדי מר  I ודלקסםעז זײנעז ײ״
n עס ווערט חױז ט תוסל א ^ קססיעראםיווען 0 אױ!י י ק• כאזי סוו ע

עז « * f«ק t t » .ו* וו

STATE
ארכן ם ױ ש ר ו ע עז ד לז ע ר פון ם א ט ל א ר ב גי

^3 ד 7 נ ע ר , ג ט י ר ט ו ם י ק נ ר א י
ט ע26 ו ט. ם ױ ט סו ס ס ס ק ע ם סו , jsd ע ס ע ס ט ם נ עניו פי װ  ע

ע58 ט ^ ו פ ױ ט » ם תי ר אוז 1י ע ט ם ע ש ט ם ע ם װ עניו װ . ע ;
ן י ל ? ח ם ב ע ש ט עג ר • :ב י ׳ *.

מ א • מ ע ם נ מ נ ח Tג P®ו י ט r^ם pי ג ג מ ג ע װ ע ת א ט ש ן , או ,

 -jha דיי. און סאטערס די שנײדמר.
שס»נר, vtv nt אױםנעהייבעז

 נאגץ אוים קיימן דעזיינ«רס, סיר, ס
pa p אונזןר זײ. םים פארנלייך 

Jt חיים, זײנען באדיננוננען אונזןרע 
מ וױ נלענמנר *זוי ניט ם אנ סון ם

A  a a f e d A  A M A A i A ^ H B A f e A k A  M k  A  A k A f lA  AM* . u ן p אסלימנ םים אויסחכמען. ויןי 
m וװדיה tfpfatpjDt סוי* י

.txw* יײי־ ײי• ^אי׳זי׳ ^
ס * «a •יז rt>Aa
ד, האפלפװינדו, •־ תזיייז •
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הײם נייער זײער צו זיך יאגען ױניאן מאכער וױיסט די — ארײן. שנעל קוםען רעדזשיכמרירונגען די
נײעם. די פון פארשפרײםדנג דער בדם װאקםט אונטערנעםוגג

גרױסער דער פ«ר ענטרזיאזם דער

*יןדמויו י*ס

 יוניטי נײער דער װעגען .גײעס די ׳־
 צװײ גיך זיד פאריטפרײט היים ־ וןמער

*W / i\ און 25 לאקאל םון טיטגליערער די 
אנ־ די םון כייטגאיעדער די צװישען

אינטערנעשיא־ אוגזער פון לאקאלס דערע
 א-־י־ זיך גראטולירען כיטגליעדער די גאל. ^
 ענר־ דאס פיהאען אלע ן- אגיערע די W י;

 אװעקגעשטעלט הויז ױניטי די איז
בא־ געזונטען פעסטען, א אויף מנװארען’

 יןאטיטע, אקטײוע אן געװארען ערװעהלט
 אלס איבסטעד דזשעני שװעסטער כייט

 װאס אױף־אלעס אײפצופאסען טשערלײדי
 פון כײטגאיעדער בוטה. י־עם אנבעלאנגט

 אװענט יעדען זײן װעאען קאבײטע דער
 עטפפאגגען צו סט. טע21 װעסט 16 אין
ארטיקאען. די

* * *
װײ 25 לאקאל פון מג״טגאיעדער די

י _ י < *

עס־זאל. דער

 אן װערען ״טדין איצט װעט דאס און דען,
ױניאן. דער פון אינסטיטושאן אײביגע.

 מיטנלײ די פאר שװער נאף־ איז עס j•־
 בא־״אנגט אלעס דאס אז גלויבען, צו *דער

% M .לאנד־בילדער, די אױף קוקען זײ זײ 
 דער אױסגעכיאהלען איז oy װעאבער

 זײ און װיאא גאנצע רי שלאס, גאנצער
 אנצי־ שענע, די אט פון װעלכע, |פרעגען
 װען און הױז. ױניטי די איז הײזער חענדע

\ W] שענע דיזע אאע ״אלע, זײ: ענםםערט 
 װערען ארנז׳/ צו באלאנגען מאטעדזשעס

 ענטו־ און ענטציקונג כייט אנגעפילט \ײ
 • וױלא, דער אויף אפטײאונג יעדע !יאזם.

 באקװעמליכ־ םאר אײנריכטונג יעדע און
אורזא־ נייע א איז צושטרײאו:^ און תײט

ענטצילןונג. און םרײי פאר בע
W- ¥  ¥

 שױן זיף האבטן ײאכער וױיסט די
 די יטאפען צו ארבייט דער צו יגעטטען

 צו נויטיג איז װאס דאלער טױזענד 85
 בא־ דעם אויף הױז. דער פאר באצאהלען

 טען,20דעםי קאל״, יארק נױ ״די םון זאד
 טען1 רעם און כיאי טען31 און טען30

p m, האבען טאכער װײסט די װעאען

 װ־ אײנצעאהײטען די װיסען אודאי אען
 װע נעפיהרט װעט הויז ױניטי די אזוי
 דאכ זיין, מודיע יטוין זײ קאנען מיר רעץ.

 אוגטער/ זײן װעט דעפארטטענט יעדער
 םפעציא* קאטםעטענטען א םון אויפזיכט

 ד^טענעדא אײן ?ײן ניט װעט oy איםס.
 דע־ צאהא א זײן װעאען עס מענעדזיטער,

פארטטענט־טענעדזיטערס.
 װעט עסענװאר; םון פארזארגונג די

 געװעזענעם א םון אויפזיכט אונטעי׳ן זײן
 יאה־ פיעאע האט װעאכער האטעא־קיפער,

 אויםפאסען װעט ער ערפאהרונג. רען
 און שטאט, 1אי •טפײז אײנקױפען אויפ׳ן

 ארוטיגע די פארכיערס. ארומיגע די פון
 און מיאף צױטטעאען װעאען פארטעיס

 װעדדטע- גרינסען, טעהדסטע די אײער.
 אונזער םון וזאבען מיר װעאען טײבאס,

 אויף זיך געפינט װאס גארטען, אײגענעם
 דער הויז. ױניטי די פון גיאונדס די

 אויפפאסען אויף װעט סטירארד הויפט
 װע־ כעקער און קעכינס די קיך. דער אויף

 ביען װאס בעסטע די אידײטע, זײן אען
 פארפער־ װעאען זײ און קריגען, נאר קען

 אראנזיטא־ טאבאים. בעסטע די טיגען
אונ־ דאס געםאכט, אויף װערען טענטס

■v״ ־, * f i r ' ן_“  , S • " - .  * ' ׳ ׳  ’ ^} ' ■Av.,4 י־1ןןי
■% '■ K'-*PC..' ■A% v

״קעסיוס." ױניטי דער

 פאר געאד יטאפען צו ״בוטה״ אײנענעם $ן\ %
טי זײ *  װעט בוטה ױניטי דעם אין הויז. מני
 דרעסעס און װײסטען װערען ®ןןרקויםט י

 מיטגאי־ די פון אויםנעטאכט װ#תנן וואס
 װע־ זײ װיפיעא און ױניאן דער םון דער
 בשותפות, זײן װעט ארײנברײגנען <ען

 םאר העלפט און קאא״ ״די םאר ^חעאםט
אפ־ װעט באזאר ׳דער הױז. ױניטי דער

 קאסינא, אר1סצ נױ אין װערען נעהאאטעז ־
אעק־ און פארק צװישען םםריט, טע107

!; עװ. סעגטאן זי
ץוע־ שעפער דרעס א,ץ װײסט אאע 1,

 זײער גאײך םאכקן צו אויפגעפאדערט חןן
 אויױ בוטה הו^ז ױניטי די םאד -בײטראג

 זא״ אויפגעטאכטע די זאאען באזאר. דעם
 העד״ די אין װערען געבראכם באאד מןן

 װעסט 16 הױז, ױניטי די םון ^װןוםערס
 װאם די.שעפער םון נעםעז די סם.

 באזאר צום בײטראג א בחננגען
דער אין םארעפענטאיכט וחנרען מעאען

)VO.
v n t איז ױניםײםיסינג ןצמצםען דעס

 םיט־ אנדערע און איטאאיענײטע, זערע
 בא־ זאאען אידײטע, די חוץ א גאיעדער,

 די נאך. געיטטאק זײער נאף עסענס קומען
 די דאס מיה קײן ניט ׳טפארט קאטיטע

 בעסטע, סאטע רי זום זײן זאאען עסענס
 באזיס רער זײן װעט דאס אז פיהאענדיג

 אונ־ דער פון ערפאאג טאטעריעאען א פאר
 אוכיאנגע־ און צרות אאע די טערנעטו::.

 געהאט האט מען װאס נעמאיכקײטען
 יטפײז, באקוםען װעגען פאר־א-יאהרען

 ׳טוין איז אאעס די;. ניט יאהר דעם װעאען
באזארגם. ריכטע

 װערען געזאגט אויף קאן זעאביגע דאס
 ציםערען די באהורעםאיכקײט. באצוג אין

 גרויםע, מיט אופטיגע, אין איכטינע זײנען
 םײנע גדטע, מיט ״•ארט׳טעס״, yאפענ

מ בעטען,  רואסער, סאאםע און הײסע פי
ט ט און באאײכסומ״ עא/מטרישע סי  םי

 ב^אדינג באזונדער א אין באד׳צימערען.
 אאע םיט סטים־אאונדרי א םיר האבעז

מ דאס װאו סא׳ןוינערי מ א  וחנם ליגען ג
״ װעחנן^ געװאמען

 פרײזןן אונםער׳ן זיך אפוזירען דאס
 פון אױפזיכט אונטער׳ן זײן װעם היפעא

 װעט ער און דירעקטאר, יןאפפעםענטען א
 ׳טפיעאען צו װי פימגאיעדער די אערנען

 װעט מען באא״; ״באםקעט און ״טעניס״
 שיםען זיף *טוױפען, טאגצען, אערנעז זײ

 און שפיעאען ביאארד אאטקעס, די אויף
 םאר־ עס פארװײאוננען. אנדערע נאד

 וחד זועאען װאס יעניגע די זיף, ,^טטעהט
 ארויס־ קאנען וחןאען אויסרוהען זיןי אען

 אײנענע זײערע אויו* העכיאחס העננען
 װאאד אין אװעקגעהן אדער באאקאניס,

 גע־ װעט גײמס םעניס ביך. א אעזען
 פארשידמ«ג צװייטען ווערען יטפיעיט
 צװײ װעאען ״םימס״ דיזע א*ן ״טיפס״,

 פאר׳ן ״קאטפף^ א אגפיהרען זיך יטען
 םיםגאיעדער פאנכע יטיפ׳/ ״ט״טעפפיאן

 און ,10 אאקאא ױניאן קאטערס דער פון
 אאקאאס, אנדערע םיז ספארטס פאנכע

 צײגען ארויסצוקומען ׳טוין פאאנעווען
 םון געביעט דעם אויף ר«אנען זײ װאס

ספאיטס. אנדערע און בײז־באא
 זיך געהן אאע װעאען טעג הײסע אין

 איז דאס פוא״. ״סװיפינג דעם אין באדען
 אפגע־ איז װאס טײף דעם פון טײא א

 קאנקריט םון װענט פיט געװארעז צאמט
 אויך ס׳איז זיכער. און פעסט זײן צו אום
 צו פאװיאיאנעז אױסגעבױטע אזעאכע רא

 אוץ ניט זיןי באדען װאס די פאר זיצעז.
 זיף. באדען אנדערע װי צוקוקעז װיאען

I איז םוא סוױכיינג גרויסער דער אויסער

 ווערען באהאננען ײעאען םהװער גרינעם
 אאנטערנעס, יאפאנעזער עאעהטרי^ע םיט
 װעט עם און םוזיה. זײן אויד װעט עם און

 וועם װאס געזאננ, קײן םעהאען ניט אויך
 דעם ארום קאטעדז^עס אאע די םון קוםען

 דער,אר- םון פיהרער און םרײנד סקװער.
 באוועגוננ סאציאאיסטיעער און כײטער

 אנדערע םון אויך און יארק, נױ איז
 באגרײ אהיז ארויסקומען װעאען שטעט,

הײם. ױגיטי נײע אונזער סען
גרי״ דעם װיאא,־׳ארום אונזער אויף

 באזונ־ ׳צװעאף זיךי געפיגעז ‘סהווער געם
 ביאדינגס דיזע פון אײנע ביאדינגס. דערע
 פאר- אאנעםײנער אן אאס דיענען װעט

 איז דער׳ביאדינג אין זאטאונגס־פאאץ.
 א און האא, מיסינג גױיסער א פאראן

 קען םען װאו סטיידדט, א מיט טאנץ־זאא
 די פאר׳טטעאונגען. געװיסע אױםםיהחגן
 אויפ־ םעהיג זיך פיהאען װאס מיםנאידער
 און םאר׳טטעאונגעץ קאײנע אין צוטרעטען

 ראאען זײערע אערנען נעםען זיך װיאען
 ױניטי די אין םעאדען גאײף זיןי זאאען

סט. טע21 װעסט 16 העדקװארערס,
 צױ ׳טעהן זײן װעט האא מיטינג דער
 צימעיען זײז אויף װעאען דארם נעפוצט.

אעזען. און ^טרײבען פאר
 אין בוימער די אונטער דרױםען אין

 װעאען זדטער־גארטעז נרעסערען דעם
 װעט דארט און טייטאעף, לןאײנע שטעהען

 סאדא״ און אײז־קרים ווערען םארסויפט
די פאר געהן װעט פראפיט דער װאסער.

 באסה־ציטעראעך, קאײנינקע 75 פאראן
 צװי־ טײף, ברעג בײם זיןי נעפינען װאס
בויפער. די יטען

 האבען פעניטען סף א אז װיסענדיג
 רעכע־ שיפאעך, אין אאטקען צו זיף איעב

 איטער װעאען שיפאעך 50 דאס מיר נעז
 20 דא אויך זײנען עת פארנוםען. זײן

 ער־ מען װעט זײ א-ן אבער ״קאנועס׳/
 װאס אזעאכע באויז זיר יטיםען צו אויבעץ
 ״״קאנועס״ די װײא שװימער, גוטע זײנען
 גרינג זיף קאנען און אײכט גאנץ זײנען

 די ! פאר אײך יטטעאט איבערהערעץ.
 אזעאכע 20 האבען װעאען פאכער וױיסט

אנפאנג. אן פאר ״קאנועס״
 ׳טפאציר• אאנגע פאאנעװען אנדערע

 און אאנד. אײגענע דאס איבער נגען1»
 750 יטפאצירען צום אויף פאראן איז עס

 װעגען גאײכע גוטע, פיט אאנד, אקערם
 צעװאר־ זײנען אאנד גאנצען איבער׳ן און
 בוימ־ מיס בארעקט פאװיאיאנדאעך פעז

אפצורוהען. זיך אעד,
* ¥ »

 געביאכט שויז װערען אראגדטפענםס
דעם ארום בוימאעך די עםענונג. דער פאר

 א פאראן אויך דארט איז עס הויז. ױניטי י
 פאר־ טעניקױרינג א און בארבער־שאפ

 םאר װארט און אעער ׳טטעהט דאס אאר.
 איםשיץ מר. איבערצונעכיען. דאס אימיצען

 םאטא״ אפיציעאער רער זײן װײטער װעט
הויז. ױניטי דער םון נראפער
גע־ איז רום ױניטי ספעציעלע א
 אפים אין בײםמענט, אין געװארען עפענט

 פאר סט., טע21 װעםט 16 ,25 אאPאא פון
 רעדדטיססרירען צו זיף כײטנאיעדער

 רעבעקא שװעסטער הויז. ױניטי די פאר
ארבי־יט. דער מיט אפ זיף גיט פארינגער

 מיט זיכער זײן וױאען װאס יעניגע די
 רעדדטים־ באאד זיד דארפען פאאץ זײער

 א ערװארטעט װערם עס װײא טרירען,
 יטוין זיף האבען הונדערטע ראש. נרויסער

 צײט קורצער דער דורף רעדזיטיסטרירט
 געװארען. געעפענט איז אפיס דער װאס

 װעט זופער דעם דאס פעגאיך איז עס
 הויז ױניםי די אין שטעהען קאנען מען
 ניט און װעאען, װעט סען װי אאנג אזוי

 װארום צײט. באשטיםטע קורצע, א באויז
סך. א גאר פאר פאאץ דא דאך איז עס

גאײף. אײך רעדזשיסטרירט אאזא, 1
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PRICE 3 CE1NTSNew York, Friday, May 3 0 ,1919. 1919 , ם«י םען30 דעם פרײטאג,

 ף m נעהםט נאגײסטערונג םיט און איינשםיםיג
 פונ׳ם פונקםען אלע קאםיםע סםױיק חשענעואל
TO קלאוקםאכער נרדסען אין סעםרםמם

 אויף עװערע זעהר א געװען איז סעטעלםענט־קאםיטע דער פון ארבײט די
 דער םיט פארהעלטניםםעםיג־לײכטע א דערםאר «בער קןזנםערענצען, די

 װערען םעטעלםענט דעם פון פונקטען אלע חשענעראל־סטרײק־קאםיטע.
 אײנשטיםיג. אנגענומען װערען און באגײםטערונג, גרוים םיט אויפגענוםען

 םים־ דעם םון אײנםיהרונג די :זײגען אנריםענט חןם פון הויפטפונקטען די
 םיניםום־ דער ;שטונדען 44 זײן זאל ארבײטם-װאך אן ;װאך־ארבײט םון םעם

 דא־ 44 איז ריפערם און קלאוקם פון אפערײטארס די פון װײדזשעם פון סקײל
 פראפאר־ גלײכער א אין ארבײטם־שטונדע. יעדע פאר דאלאר א װאך, א לאר
 אלע כםעט בעל־מלאכות. אנדערע אלע םון סקײל םינימום־װײדזש די איז ציע

 געצאהלט װערט אװערטײם־ארבײט װאך. א דאלאר 4 םון העכערונג א קריגען
 האבען װאם ארבײטער, פראצענט געוױםען א םאר ;םאל האלב א און אײן
 פאר באצאהלט קריגען צו באםעס, די םיט אפםאך אן נעהאט פריהער פון

 קלאוק־ יעדער קראפט. אין אפםאך אלטער דער בלײכט דאפעלט, אװערטײם
 אין רולם די ארבײטען. דארט קענען לײט ױניאן נאר שאם; ױגיאן א זײן םוז שאפ
 פאר־ די טיט צוזאםען באם פון אויםגעארבײט װערען ארבײטער די פאר שאפ

 צו סוב־קאנטראקטארם, און קאנטראקטארם אלע ױניאן. דער פון שטעהער
 רעדזשיםטרירט װערען ארבײט, ארױם גיבען באםעם אםאםיאײשאן די װעםען

 זיך, פארפליכטען באםעם אםאםיאײשאן די און ױניאן, דער כײ באםעם די פון
 װי כאדינגונגען, ױניאן אלע הערשען םוזען קאנםואקטאר־שעפער די אין אז
 אםאסי־ דער פון כאםעם די םעהר, נאך נופא. שעפער אםאםיאיישאן די ןיא

 קאנטראקטאר־ די אין ארבײטער די באצאהלען צר זיך פארפליכטען אײשאן
 זאל קאנטראקטאר דער פאל אין. ארבײם, אױפגעטוענע זײער פאר שעפער

 דעם דורך ארבײטער אן פון דיםטשארדזש א פון םאל אין װערען. נעלם אמאל
 געםע־ װערען פאל דאזיגער דער םוז אורזאכע, וו^לכע אירגענד צוליעב נאם

 דעם אוים ניט פאלגט באם דער אײב שטונדען. 48 םון םשך דעם אין םעלט
 א פון פאל אין םטרײק. אין ערקלערט שאפ זײן װערט כאשלום געפאםטען

 צושטעלי׳ןן ניט קען ױניאן די און אינדוםטריע, דער אין ארכײטער אין פאנגעל
 םיט אבער לערנער, אנשטעלען כאםעס די מענען ארבײטער, ױניאן איהרע

ױניאן. דער פון צושטיםוננ דער
 םא־ 14 װי װעניבער, כאשעםטיגען ניט קען קלאוק־םאנוםעקטשורער קיין

 פירםע, א פאר אךבײט קײן םאכען ניט טאר םאנופעקםשורער קײן שינען.
 קריגעןן^ ארבײטער די םטרײק. א ערקלערט האט ױניאן די װעלכער איז
 פאןל אין באצאהלט. פול קריגען זײ װעלכע פאר האלידעים, ליגעל האלב א און

 ניט' ארכײטען װאם ארבײטער, די דארפען שבת אום אוים םאלט האלידעי אזא
.,, באצאהלט. קריגען אץ זונםאנ םטאפען שבת, אום

 אזױ ארבייט די װערט ארבי״ט, גענוג ניטא איז עם ווען םלעק־צײט, אין
ארבייטער. אלע צוױשען גלײכםעסיג פארטײלט םעגליך װי װײט

 הענט די אין זיין װעט צייטוננ די װען
 צעהנדאינע די שוין װעלעז אעזער, די פון

 באשטימט, האכען םטריימר טויזענדע
 די װעאכען אויף םעטעאםענט דער צי

 דזשענעראא־ די איז ?אנפערענץײואםיטע
 נעאײנינט, זיך האבע; סטרייק־קאמיםע

dsk ארביי־ די װאם נעײינם, נרעםטען 
 זאא םארשםעאען, נעקענט זיר האבע; טער

 נעװיזען צוריק אדער עװרען, אננענוסצ;
 םא־ אײן אויו» ניט צווײםאען םיר װערען.
 אננעםען װעאען ארבײטער די אז סענט,

 באנײ־ דערזעאבער טיט םעםאמענט דעס
 אײנשטי־ דערזעלבער מיט און סטערוננ

^ ' סטריײדקא־ ^זשענערא^׳ די װי ׳זס°

 עםעאםענט1גאנצ^ן!< דעם אין כיטא
?”I ̂ט : «ונסט, אײנציגער  ניט זאא }ס

זיענ, טענליך: וױ הייך, אזױ אייסשוײען
i& t - y n . זיך;,;•;

אאעם. נצוגאונען <אב«ז1 ארבייטער די
 םאר זייער^פאדערוננ נעונאמנז ח«<ןן זײ
א אײנפיחרונג:*! יי ד א  אײנ־ די ביים.•4ײ

ט ייםצמיחרם1ו פאדערזט! *ינע  םאר טיינ
י OMi A<J8#ji|)poiru דער ארבײנמר י

 װעאז אויף ,ע י צ ו א א ו ו ע ר די איז
 נע־ אאננ אזוי האט קאאויוםאכער דער כע

 שצעא אזוי עגדאיך איז װעאכע און װארט
 מינימןם־ דער קומט ראן נעלוומעז.

 מאאכות, בעא אאע פאר װיירזש־םקייא
 רורכ־ רער װי העכער, םיעא איז װעאכער

 ביז זײערער פארריענםט שניטאיכער
 א באויז• מאקע איז װעאכער און איצט,

 םיעאע האבען איצם שוין װײא מינימום,
 רי דיט אגרימענטם נעקראנעז ארבייטער

 װעאפע אויט שעפער, םיעאע אין נאםעם
 און װאך די דאאאר 70 און 60 קרינען זײ

 מיני״ דער איז אט אכצינ. וױ הויך אזוי
 ארביי־ פארשײרענע די םאר םום־םפײא

:קאאוק־טרײד דעם םע<?ין
דרעםעם. און ריפערס קלאוקם,.םוטם,

 װאך. א דאאאר 44 — אפערײטארם
 ײאך. א דאאאר 39 — קאטערם

 װאר• א דאאאר 36% — אויבער־ירעםער
 ײאו• א ראאאר 32 — םער1אונטקר־#ח

 װאך. א דאאאר 38 — שנײדער שטיס
 ײאר• » דאאאר 35% — םינישערם
ראאאר• 28 -ו- ארויםהעאפערם פינישערס
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 װאך. « דאלאר 32 — מאכער םעמפעל
 און פינעדס — (עקזאסינערס) בושעצםעז

 װאך. א דאלאר 30 — מארקערס
םקױרטס.

 װאך. א דאלאר 42 — אפערײטארס
 װאך. א דאלאר 34 — קאטערס

 װאך. א דאאאר 32^י — אויבער־פדעסערס
 װ*ך. א דאצאר 28 — באנראדערם

 װאך. » דאלאר 22 — בײסטערס
 װאך. ^ דאאאר 24 — דרײפערס
 װאך. א דאלאר 22 — בושלערס

 ײאך. 8 דאלאר 18 — פינישערס
 10 מיט דאאאר 1 — מאכערם באטענהאל

 און באםענהאלס הונדערט פאר סענט
 די מאשין, די געבען דארף באס דער

באטענהאלס. די פינישען אייך איז סיליו
 עס װאו פונקטען, דא אויך זײנען עס

 א װעגען פארזיכערט און גערעדט װערט
 פיעלע און קאנטראל אװ באארד סאניסארי

 םאר־ זיך אין ענטהאלטען װאס אנדערע,
 שעםער^ די אין בעסערונגען

 44 די — זיעג נרויסער דער קומט דאן
 10 בלויז און ארבײטס־װאך שטונדיגע

 ניט און אװערטײם שטונדען האלב א און
 דאם צזיט. ביזי העכסטער דער אין מעהר
 באםריײ םאלשטענדיגע די װירקליך מײנט

 שרעיד זיץ םיז קלאוקםאכער דעם םון אונג
ביזי. םון צײט דער אין הארעװאניע ל^ער

געװאו־ אנדערע אלע זײנען אזוי און
 די וועלכע צװישען פאדערוננען, נעגע

 הײנט פון דער-באס װאס איז, װיכטיגסטע
 מיט רעכענען זיך װעט וױיטער, און אן

 דאס יזניאן דער גיט און ױניאן, דער
 האט ױניאן די װאס לואנטראי, םון רעכט

 די מוזען אזוי געהאט. ניט איצט ביז
 ?אנםראיר זײערע מגדזשיסטרירען באסעס
 זײ םאר םאראנטװארטליך זײז און טארס

 אזוי ױניאן. דער צו הינזיכטען אלע אין
 םון םאדערונג גרויסע געװאונענע די איז

 צײט דער אין ארבײט־פארטײלונג גאײכע
 פא־ יעדע װירקליך איז אזוי סלעק. םון

 זיך װעלען קלאוחםאכער די װען דערוננ.
 זײ װעלען ארײנטראכטען, אביסעילע נאר

 זיײ עס װי גרויס, אז אײנשטימען, מוזען
 זיעגע, און ?עםפםע זײערע אלע געװען נען

 םארדונלועלט װירקליך אבער זײ װערען
 געװינס װאונדערםולען גרױםעז, דעם םון
סםרײק. איצטיגעז דעם פון

 מיר גראטו^ירען הארצען גאנצעז םון
 אזוי האט װעלכעי קאמיטע, קאנםערענץ די

 םאר געארבײט איבערגעבען אזוי און סלוג
 ױיער מיט האבען זײ זיענ. גרויסען רעם

 קלאויד די םאר געשיכטע געמאכם אויםטו
 ארביײ ךי םאר און בכלל מאכער־ױניאן

 רי זײנען אט בפרט. באװעגוננ טער
 :קאמיטע קאנפערעגץ דער פון נעםען
 ,1טשערמא| שלעזינגער, ב.

 טשערםאן. װײס זיעגםאן, םארים
סעקרעטער. פי־נקעלשםיץ, מאקס

 םון קאטלער, פ. און פײנבערג, י.
i ׳{ * י ; . .1 לאקאל
 ־ .3 לאסאל רובין, ד.

 W לאיזאל האלפעריז,׳ דזש.
.10 לאקאל ;גארעגשט'ין מאקם

tJi לאקאל י בראדסקין ה. i 
 ץ. לאקאל ;4העללער דזש.
 i J.K3 לאקאל װאנדער* חערי
לאקאל; ברעםלאו; דזש.

.48 לאמאל ױגפע, סאלװאדארע .
* .64 לאקאל היבשםאן, . >.

 דזשענעראצ• רי גראטולירען מיר
 אאן מיט האט װעלכע סטרײלרקאמיטע,

 מד און סטרײק, דעם אנגעםיהרט טאיוט
זיענ. הערליכען אזא צו איהם פיהרט

 קערפער• גרויסע די גראטולירען מיר
 האם װעלכע בארד, דזשאינט די שאםט,
 םארבערײטענדע װאונרערבארע די נעטאן

 ו אזן םטרײה, דעם םאר ארבײט
 ̂ געהן זאל אלעס אז אױסגעםיהרט, עס האט
 גוט״' א װי שפילעװדינ, אזוי גלאט, אזוי

 פאר־ מינדעסטע די אהן מאשין, געאוילטע
י טשעםוננ.
 מאד yםארשידענ די גראטולירען מיר

 װ*וס טהוער, זײערע אלע מיט םיטעס,
 אויסםיחרוע דער איז געהאלםעז האבען

ארבײט. גרויסער דער פון
טױ״ 50 די מיר גראטולירען ענדליך

 *ראוועז זײער םאר מאכער קלאוה זענד
 וועל• קאםוי, רוהיגען שטילען אזא דאך און

 חנם געמאכט אלײן דערמיט האט כער
)20 זיים אויף (^לוס

קע־ ב.

אײנהאלט־פארציײכנים
״גערעכטיגקיײט״ 20 מומער

 י. ש. — װאך די .2 זײט
 יו« ̂•לןן• !רעזידעכפז ®ון סטײטמענט א .3 זײט

אין ראדיקאליזם אידיאםיאזער זיגגער.
- 25 לאר,אל  זײדמאז. ם. -

 * אםעייקא• דעם אין עפאכע גײע א .4 זײט
 און גערזערמ זעלדין. א• ױגיו^יזם נער

ן בילדלעך און (םצענקעם געזעחעז ו  E| ו
רעפאר• סטעף א — סטרײק קלאוקםאנעד

^ םער.
 װאלאד• ליליעז — דעבס .5 זייט
 ־.< •רעזידעג• סאר׳ן אי«ום פארטיגע .0 זײט

 ,ך ז קאלטשיז• ם• 1920 קאםפײן מעל
ר קריעגס אינטערגעש^נעל דער .7 זײט  II ח

 לשטײז.ypסינ ל• — פארטמעגט
 (ראםאן אי:געבארג .8 זײט

לערמאן.
 : אג־ לאס «פוז בדיװעל א ראםאן. .9 זײט

 מיסד די״ צו ־ בריל. סאריס — דזשעלעס
 ׳ י• הילםםאן* ד.. — 80 יאקאל פון גליעדער

 ־ ג^טייךביכעל. רעדא^םאי׳ם פון .10 זײט
 ן ארבײטעחיא•• אםעריקאנער די .11 !ייט

 | סטוארם דזשוליעט — אײגיגקײט דארף
.<— ?בצנים פאר װעדםעדבדך םוינטץ.

װאלםסאז• ל. א.
 : סא• דעל און לאגל אידיאזע די .12 זײט

 הוליע*!. ױילען גלאנץ א. — ציאליזם
 װאהלינער. א. — (פעליעטאן)

 4עפשטײ (ם?יצע)-אלטער :י:א .13 זײט
ד פראפעטיןי-דר. אידי^זע די .14 זײט ת ס  א

׳י•’ לוריע•
 יידייײניןי ׳און נאגראםען פװליאזע .15 זײט

 ,י דיננאל-ן ם. — *ראטעסםען
i% פרויען־װעלם; ד^ידי10 זײט p

 מאנטי-עאלעך דריק״בלינדער.
| ! - לענטש. דזשײ | ן { | ;

r!*-4 ןוי ײע^ איי*׳ז •1ל יט%ז f |r H 
ױן קאנז^גיזאןן דער צו פ. ס. ד. —

 fljlj.to ־־־׳ איגטערגעאאנעל £^ריערס
רעדאקטאר,* *װישען ^נסועהען .18 זײט

ילע, TjBJiij ,■ ז ̂ j ן ̂ i אדװערשײזסענטס. .10 זייט
®ין״׳ם מיםינגען צוױי .20 זײט

י 95 לאקאל *יז נא«ײ
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