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 םראײמ־ די הענד זײערע אין האאטען
 די — צװײטע די און ציאנם־םיטצען

•ראדוקםען.
אונטערנעהטונ־ קאןופעראטיװע דורך

 בא״ םארמיטילער די אבער מען קען גען
 יקרות פון טייצ געװיסער א און זײטעען,

 די װערען. באזײטיגט דעם םימ װעט
 יעצט איז ב־*װעגונג אפעראטױוע קא

 רעזוילטאם אצס ג^וארען ארויסגערוםען
 פון• ממוצםאט אצס אויך און יקרות פון

 די םון אױפקילעהרונג און באװאוסטזײן
 פאר־ םוזען פיר ארבײטער־מאסען.

 פוצע די וױאען מיר אויב אז שטעהן,
 עס מיר מוזען ארבײם, אונזער םיץ פרוכט

ע דורף און אלײן, טאן  ־yp ק^פעראצי
באװײזען. עס כייר נען

 קאגװענ־ ק^^פעראטױוע אידישע די
 אפגע־ םאנאט דיעזען װערט װיצכע ש%\,

 גע־ געװיט װעט בראנז-וויל, אין האאטען
 דעם םארווערטס שטױם גרויםען א בען

 װעט עס סאאפעראציאן. פון געדאנק
 פון נויטװענדיגקײט די דעםאנסטרירען

 םאר־ צעהנדציגע די באװעגוכג. דיעזער
 דורך ומןיצען געזעאיעאפטען טר^טענע

 איבריגע די דערצעהלען דעלעגאטען זײערע
 אז ארבײטער־באװעגונג, דער םון טײצען

 אוך אעבט באװעגוגג ?אאפעראטױוע די
 פאר ענדציעלען, זעילבע די םאר ^טרעבט

 װעצכע און קעמפפען אאע מיר װעלכע
 פראחטישדן אי^ זעהן צו ערװארטען פדר

 איבעריגע די רועאעז האםענטליף צעבען.
 באװעגונג ארבײטער דער פון טײאען

 אין האנד ברידעראיכע א אױסשטרעקען
 ?אאפע־ יעצטיגע די און הינזיכטען אצע

 װעט בראנזװיא אין קאנוחונשא} ראטױוע
 פיז געשיכטע קאפיטעצ שעהנער א װערען

ארבײטערלבאװעגוגג. אאגעמײנער דער

 אױפגעדזױבען האאם קאינער, מאצ אצע
 פארפאסטען הויןי דער אין שטעקען דעם
 די און קלעפ, געבען צו גרײט איז און
 די איז נאכגעבען. נאבאנאנד מוז חיה
 זי פצאן. גײעם א אויף געפאאען חיה
 טוז פען װיפיעא ״ארביים״ צו טאקע גיט

 זיןי הער :אזוי זי זאגט דאן געבען.
 זעהסט, ארבײט. פרײגד טײערער איין,

 פאיהט װאצקענס, די אין הויף ד^ורטען,
 רופט פויגעצע יע:ע פויגעאע. שװארצע א

 זיןי, באװײזט פוינעאע דיעזע יקרות. כיען
 מיר בײ פאראאנגסט ״ארבייט״*, דו, ׳ווען

 פיי־ דיעזע אוצרות. פייינע פון צופיעא
p נרענגט געאע ^o w וועאט. דער אױף 

 פויגע־ די װעט שטעקען, דײן אװעק אענ
 סאר?ו?ט ״ארבײט״ פארשוױנדען♦ אע
 פארטראכט #װאא?ענם די אין שטארק זיף
 םויגעאע די אויב װעגעןץדעם שטאר? זיך

 ער אױב פאכשײיגדען, װירקאיך װעט
 דער־ שטע?ען. djn אװעקאעגען װעט
 חיה די װאס דאס אז זיך, ער כ?י«ט וױיא
 פאר־ װי עפעס איז ;עגעבען, איהם האט

 ׳ הענד. די אונטער פו) שװאונדעז
 זעהסט, צו^רידען. שדײכעאט דויה די
 גע־ דיר האב איך :ארבײט צו זי זאגט
 אופגאיק. ברענגט םויגעאע די אז ׳זאגט
 אר־ שטעקען. דעם אװעגן אענ מיר, פאאג
 ער אז אינסטי:?טיװ« אבעי פיהאט בײט
 ער אװע?אעגען. ניט שטעסען דעם טאר
 פאדפאססען זאגאר מאא אײן זיף האט
 די גרײף געה אבער םויגעאע. דער אויף

 די ניט גאר ער זעהט דערצו װאאהענם.
 Pבאי זײן אן שטרענגט ער פוינעאע.

 באנוצט חיה די ־הויך. דער אין װידער
 און געאעגענהײט דער סים װידער זיף

צו נעהפט

 אידײ דער װעגען װערטער פאר א
האנװעג־ האאםעראםידועי שער
אפגעהאל־ באלד װעם װאס שאן,
בראנזוױל. אין ווערעז מען

 ״גערעכטיגקײט״ דער םון אעזער די
 צז םארפעהרט גים װאהרשיינאיף האבען

 דעו פאר אינטערעס דער אז באםערסען,
 אעצטעגס איז באװעגוגג קאאפעראטױוער

 דער צװישען געשטיגען שסארס זעהר
 1אי נאר ניט ארבײטערשאפט, אידישער

 אפיאו אויף נאר שטעדט, הלענערע די
 פאר שײן האט סען װאו יארה׳ נױ ־אין

 אפגעזאנט געװען גאנצען אין צײט א
 ?אאפע״ איז עס פוז,\ועאכע אעבעז דעם

אונמערגעהטונגען• ראםיװע
 גע־ זײנען צוריק יאהרען םיט -ווען

 ?אאפעראטױוע >די;יגע געװארען טאבט
 האבעז װעאנע יאר?, נױ אין פארזוכען

 דורכפעאע, טיאוס׳ע טיט געענדינט זיף
 פלן טאךגעבערס צאהא גרויסע א האבען

 גע־ נים כיעהר ארבײטער״באװעכונג דער
 איג־ ?אאפעראטױוע םון העוען װאאט

 װי כדעט איז עם אין טערנעהמונגען,
 דיע־ אױוי חרם א געװארען אתיפגעאעגט

 אנגעהאא־ האט װעאכער באװעגונג, זער
 אט יאהרען. צעהנדאיג צווײ גאנצע טען

 װײטער יעצט זיך רײסט באװעגונג דיעזע
 זי וױ ׳אויס זעהט עס און אעבען, צום

 כיאנט און ברp םון אויפגעשטאנען װאאט
 איהרע טראץ צום אעבען, אין איהר^אאץ

 םון איבערראשוננ דער צו און שונאים
םרײנד... איחרע
 ארבײטער־נא־ דער פון געשיכטע די
 גע־ א איז געביעט יעדען אױף װעגונג
 געה־ רואינען. און דורכפעאע םון שיכטע

ד, מי מ^  בא־ «רײד־ױניאן די ש.♦ כ. צ. ־נ
 װיפיעא דורכפעאע, װיפיעא ורעגוגג.

 דיעזע האט סאעפ װיפיעא ענטוישוגגען,
 זי ־ביז אויסשטעהז געדארםט באװעגוננ

 שטופע. יעצסיגער איתר צו געקוםעז איז
 גאנג. זײן אבער זיף געהט צעבען דער

טערר־ א האט ?אפיטאצ חיה גרויסע די
 איגען צו אפעטיט אונענדאיכעז וױרדיגצן4

 אוצרות אאע אויף אאפעס איהרע מיט
 װעא־ ׳די <ועאט. דער םון רײכטימער און
 װיאען רײכטיםער, אאע די שאפען כע

 אבער דאס ;עניסען. עפעס אויך אבער
 עס און חיה, גרויסער דער ניט שסעסט
 פון תאמפף אײביגער דער t* זיר םאנגט

 האט ״ארבייט״ ?אפיטאא• געגעז ארבײט
 נאפיען כייט׳ן שטעקזןן נרויסען א

 שטע־ מיט׳ן קאאם א ער גיט ״סטרײס״,
 װארםט אאםעס, חיה׳ס דער איבער סעז

 אנגעראבעװע־ די פון אביםעא צווײ^ ױ
אעצטענס װערט ארבײט אוצרוח. טע

ברידערז װעדטע
 ױניאן טרײז־ די װאס ערפאהרונג די

 יאהרען צעהנדאיגע פון האט באװעגונג
 ױניאן טרײד קײן דאס צײגם, קאםף, פון
 בא־ איהרע אין ערפאאגרײף זײן ניט ?ען

 פון אאנע די פארבעסערען צו מיהונגען
 בא״ ניט איז זי װען םיטגאידער איהרע
תט א  אייוי מיטלעז םינאגציעאע די מיט ז

?עט׳פםע. איהדע דודכצופיהרען
אונ־ אויף האם ערפאהרוננ זעאבע די

 עס ?עמפע, אעצטע די םון ױניאן זער
 זײגען םיר װי.שטארס אויס :יט מאכט

 סאראאײ און נײסטיגען אין געװעז גיט
 א ארויםגעצײגט דאף זיך האט זין, שען

 ארגאניזאציא* דער זײטענס שװאכקײט
 פאתט דיזער און פינאנסען צו באצוג אין

 דעם אויף וױר?ונג א געהאם זיכער האט
ױניאן. דער פון גאנג

 אר־ איז ער װי באארד, דזשאינט דער
 װיר־ שטאר?ערע א סך א גאניזירט׳עואאט

 די װען טרײד אוים׳ן האבען געהענט ?ונג
 א מיט פארזיכערט געװען װאאט ױניאן

 מעגאיך זאא װאס פאנד, סטרײח גרויסען
 צו בענעפיט סטרײק צאהאען צו כיאכען
טיטגאיד. בארעכטיגטען יעדען

 האט םארװירקאיכען צו דיזעס אום
 דאס רע?אמענדירט באארד דזשאינט דער

 סענט 25 אנשטאט זאא מיטגאיד יעדער
 צו אויף גענוג קוים איז װעאכע אװאך

 צאהאען עהספענסעם, רעגעאע ד< עןpדע
 געחן זאא סענט 10 װעאכע םון סענט 35

 געא־ דיזע םאנד. רעזוירװ סטרײק א םאר
 נאר װערעז באנוצט אויסדרי?איך זאא דער
אאתאוט. אדער סטרײ? דזשענעראא א פאר

זדיהצעג־ J.צאתאיצ פון באארד עק?, די
 א עטאבצירען צו נױטווענדיגהײט די דיג

 אא־ ספעשיא א דאס אײך מעאחגט פאנד,
 געװארען אײנבערוםען איז מיטינג ?אצ
 אין סעפטעמבער, טען20 דעם שבת אויף

 סט. טע5 איסט 210 האא, בעטהאװען
װערען. םארהאנדעצט װעט םראגע די װאו

 צו אױפגעפאדינרט דארום זײט איהר
כייטינג. װיכטיגעז העכסט דיזען אטענדען

.1 צא?אצ פון באארד די

ױניאנס אידישע דיהאט זי װאס דאס, צוריק
 ביטערע און שװערע דורכגעסאכט אצײןאונמער געגעבען צורי? צאגג ניט איהם

 זײער צו געקומען זײנען זײ ביז ?עמפםע,
 געװיס דארםען זײ שטופע. יעצטיגער

 אין דורכםעצע געװיםע אז כאגזיײםען,
 װעט באװעגוננ, קאאסעראטיװער דער

 אזוי צוברעכען. ניט באװעגונג דיעזע
 האבען סטרײ?ס פארצארענע מאנכע וױ

 יוניאך טרײד די צוברעכען גע?ענט ניט
 דארף ױניאן אידישע יעדע באװעגונג.

 יעץטי־ דער אין אינטערעס אן נעהמען
 דורף ?אנװענשאן, ?אאסעראטיװער גער

 װעאכע דעצעגאטען, פראטוירנאצ שיל^ן
באראטונגס־רעיט. מיט צוגעצאזען װערעז
רראנװענ־ קאאפעראטיװע יעצטיגע די

 איז רינגעצע א זיין דארף און םוז. שאן
 אריבײטער־ דער פון ?ײט :רויסער דעו־

ד די גאנצע. א אצס באװעגונג ײי  ױנ־ ט
 פאר־ סאציאציסטישע די באװעגונג, יאן
טו־ באװעגונג ?אאםעראטיװע די און טײ

 אזוי און שטע?ען. זײן פון דראהונג דער
כסדר. עס געהט

 ארבײט סוף? דער זײן װעט װאס
 כײט מש?ה די אז ׳כאפען אכיאצ זיך װעט
 אוילגע־ װי מעהר ניט איז פײגעאע דער

 אין פאריװל^ זיף זאא ער כדי טראבט,
 אױם חיסען בעסער װעט עא הויף. דער
 אאעס אז אויפפאסען, בעסער או| זיף

 באייבען זארען געשאםען האט ער װאס
געניסען. צו איהפ פאר

 די האט באװעגונג די^ןאאפעראטיװע
 ארבײטער די אױפצוקצעהרען אויפגאבע

 פאר־ און שענדציכער דער װעגען מאסען
 דורןי ?אפיטאא, װאס ראאע, ברעכערישער

 ספע?ואאנטעך?אאס, און סוחריבד דעם
 געזעאשאפט. יעצטיגער דער אין שפיעאט

 מיט עררײכען ארבײטער די װאם אצעס,
הא־ זאגענאנטע די םון ?עםפפע שװערע

 צז־ און צוױיטער דער אײנע העצפען זען
 צו םראנטען אצע אױף ?עמפםען זאםען

 איבער־ און ר^םיטאצ חיה די פארניכטען
 די אין פארװאצטונג גאנצע די געבען
 שא־ און ארבײטען װעצכע די, פון הענד
 אײנארדנען זאצען אצײן זײ אום פען.
 ברענכען װעס װעצכע געזעצשאפט, אזא
'^;p גאנצער דער צו צוםרידענהײט און 

מעגשהײט.
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םײלארס לײרס רער פון זיעג גרויסער
so לאקאל ױניאן

רעסטער דער איז םעטעלםענט דער עג ג ר זי ע ד ץ שיכםע א  לײדים דער פון גע
אן טײלארם שטענדיג איינדוםטריע •גאנצע די — !ױני רט. םאל אניזי  — ױני

ע » א װאך־ארבײט, דיג טונ װאו ש ײטס־  פוז ססײל מיגימום א און ארב
ט וואך א דאלאר 50 ר ה פי ע ײנג ה גאנצען אין א ײ ר ײגען ארכײטער — ט  ז

ט׳ן באגײםטערט ט און זיעג םי ־ ױגיאן. דער םי
XT

 נױ אין סטרײק טײצארס צײדים דער
 א מיט געענדיגט םאצשטענדיג איז יארק

 אין ארבי^טער אצע פאר זיעג גרויםען
ט האר א 4אי עס אינדוםטריע. דער  ני

 סע- דעם דורף אז זאגעז צו איבעוטריבען
 געװאוען ארבײטער די האבען םעצםענט

 געשיכטע דער אין זיעג גרעסטען דעם
 נױ איז ױניאז טײצארם צײדיס דער פון

!יארס
גצענצענדער. א איז סעטעצםענט דער

 צױ העכסט איהם םיט זיינען ארבײטער די
 דער םאר באגײסטערט זײנען און פרידען,

 דררך אינטערנעשאנאצ, דער און ױניאז
 איז זיעג גצענצעכדער דער םאכט װעםעס

 ?ורצער אזא אין געװארען דערגרײכמ
 געדויערט האט װאס סטרײה א דורך *צייט,
װאכען. צװײ םיז משך א בצויז

אונ־ ׳צעם?אװיטש סעםועצ ברודער װי
 הויפט־םיה־ דער װײס־פרעזידענט, זער
 איבער, אונז גים סטרײ^ דעם פון רער
 טרײד טײצאר צײדיעס דער איצט װעט
 הונדערט פוצ<ו כםעט זײן יאר? נױ אין

 װעט ױניאן די און ארגאניזירט פראצענט
 גױעסטע די שעפער, אצע האנטראצירען

 איז דאס ארײנגערעכענט. רײכסטע און
 געשיכ־ דער איז מאצ ערשטען צום אפשר

 גענעראצ־ א װאס ױניאן, דער פון טע
 פאצשטענדיג און גין אזוי איז סטדײה

געװארען. געסעטעצט
 סעטעצ־ דעם אין געװינםען הויפט די
9 : זײנען כיענט
טרײד. גאנצען אין ארבײט װאד .1
ארבײטם־וטזף. שטונדיגע 44 א .2
דא־ 50 פון ס?ײצ מינימום א .3

װאך. א צער
 םאצשטענדײ מיט ױניאךשאפ א .4

ױניאז^ דער פון אנער?ענונג גער
אפצושטע־ זיך װערט איז באזונדערס

מינימום םון׳ם םונקט דעם אויף צעז
סקײצ,

 א דאצער 50 םון םהײצ מינימום דער
שכירות די דאם געמאכט, אזוי האט װאןי

 זיך האט איךטרײד ארבײטער אצע םיז
 העכערוננ די געטאן. הויב א באדײםענד

 14 םון דורכשניט אין איז שיכרות אין
 ארבײ־ פאר װאך א דאצער 16 ביז

טער.
מיגי־ דער איז איז, שטײגער דער װי

 דורכשיטציכען םאר׳ן בצויז ס?ײצ טום
 גיט טאו תײגער טרײד. 4אי ארכײטער
 א דאצער 50 װי וױיניגער םארדיעגעז

 די אבער אובײט, שטונדען 44 םאר װאך
 םארדיענען ורעצען מצאכות בעצי בעסערע

 אינטערעסאנם, גאנץ איז עס און מעהר.
 טpפונ דעם װעגען איז ױניאז די אזוי װי

 פארשטענד־ צו באסעס די מיט גע^מען
ניס.

 דעם אויף געװארען געטאן איז דאס
: אופן םאצגענדען

 געװיסען א אין בײשפיעצ, צום ײען,
 האט װאס אן.ארבײטער געװען איז שאם

 און װאף א דאצער 34 :ע?ראגען פריהער
 גע?רא- דארט ה^ט ארבײטער א־צװײטער

 בײדע זײ דארפען װאף׳ א דאצער 40 גען
 װײדזשעס. אין רעיז זעצבען דעם בא^כיען

 א דאצער 34 גע?ראגען האט װאס דער
 דער און דאצער, 50 בא?ומען דאר^ װאך
 װאף, א דאצער 40 געסראגען האט װאס

v\ 56 איצט דארױ v m  און דאצער. 2
 אר־ יעדען םאר גיצט כצצ זעצבער דער

שאפ. דעם א*ן בײסער
ארבײטער די װערטער, אנדערע אין

 די באסוםען באזונדער שאפ יעדען םון
 די ^צויט שכידות, זײערע אוייי העכערוג

 ביציג־ ח׳נר באסוסט עם װאם העכערונג
 םקײצ םינימום צום ביז ארבײטע^ סטער

 העמד זעצבע די װאך. א דאצער 50 םון
 האבען װעצכע די אםיצו בא^מען רונג

 װאף, א דאצער 50 םארדיענט םריהער
 נאך אזוי האבען שכירות די מעהר. אדער

 אצע םאר פראפארציאנעצ געהעכערט זיך
אינדוסטריע. דצד אין ארבײטער

 דאס איז זעהט, איהר װי הורצעז, איז
 אר־ אצע װעצכען מיט סעטעצמענט, אזא

 ױניאך רי און צוםרידען זײנען בײטער
 ױף טענען בכצצ ױניאן n און בעאמטע
 קורצען דעם םיט גראטוצירען װיר?ציף
 בא־ זיעג! םיעצ־באדײטענדען און םטרײס

 פיה־ די גראטוצירען זיך מעגען זונדערס
 םרעזידעכט ״װײס סטרײה, דעם פון רער

 און כאזאנאףי בעאמטע די צעם?אװיטש,
 ױגיאן, דער םון סעקרעטער מאגנאט/׳דער

 ־ipyrpy םון טשערמאן חנר היצשכיאן, ה.
^ די און סאצאװיאװ צ. באארד, טיװ ש  ט
 ־yדזש רyד םון סyאםיטP אצע םון yצײט

חאמיטע• סטרײק ראצyנ
דאס אז זאגען, מען ?אן אין

 אין םטריי? װאוינדערבארער א געײעז איז
f^ זיף האט py הינזיכטען. yאצ y ^ ty 

c צyםי םיט iw m :y באגײסט די איזy־ 
 װארעזyג אויסגעװעפט ניט איז רונג

 סטרײק, םון צײט רyגאנצ חגר דורך
^ איז דאס װי ר ײ  גאר אין םאצ דער ל
 pyp דאס זאונען האז tyo .yצyם yצyפי
yאנג האט נטוזיאזםyהאצטyדי צוױשען ן 

p y p ''^o גא:צ דיy װאס צײט pyp 
צ־yטyם ב>ים און ,opy'nya האט םטריי׳ס

)4 זײנז אויף (^לוס

 הײווען נױ אין סםרײהם פײלאר לײױעס. די
. :אן גהחען הארםפארד און -

 yצטyצ Dy-^ycy:שוין iy^p מיר װי •
 אצ״ און טײצ#רס צײדיס די ty^n װ^-ך,

אן ש ^י  און זyהײװ נױ פון שנײחגר ט
 ראצyנyג א אין. ארויס הארטפ^רד

אר־ די םון jy:i:ny־î הויפט די סטרײ^

דער םיס וױרער און געזונו -און פריש הילהוױם
נאװענונג ארנײםער -

:yo^y ר היצ?װיט, מאריס ע ^  װ
 א אין םא־־בראבט צײט ׳יאוור א האם

 גיע־ שװאבעין ז^ז בyצוצי סאניטארױם
 אח'ים. jyDipyj װ^ך די איז זונט,

:p:yp סyנטראצ v ^ n\ באכ איהלyגyנט 
פרײגד. איז גע^סעז yצyםי

:vo$w געזונד׳ אוים קוקמ היצקװיט 
 האם־ מיט פוצ און פרעהציף און רyמונט
— ' . . י נונג.

 ער האט םרײנד מיט ףyשפרyג א איז
 און געזרנד זיד פיהצט ער אז ׳ער?צערט

 [VMP וחגט אז.ער האםנונג, מיט םוצ איז
 בא־ רyטישDאציאציD דער פאר ארבײט^

כחות. םרישע מיט װעגוגג
py גאנץ איז ער אז ערקצערט, האט 

 דעם ןװעגע! געשמימט אפטיםיסטיש
.pk« מוצי^וציםטישער דער פון ײאוקס ' ^ 

p, ד טענם1צעז איז ױאצו שפאצטוגג ז מ ו ^ 
י חנר איז עזיןים טי או  טיײ% ןײן נאך. איז י
מ הײ| נים נונג ר שטעוז חן אד,  &אר- פ

שען‘ can T® ׳שירייטונג טי אציןז ^צי
n ■ • f hr■<r

 מיט ןyשטאגpאײנםא ניט בין ״איך
, py ה^יט ?אמוניסטען/ די ט ג ^  pyn״^ ג

 פון שונאים קײן pםא ניט זײ האצט איך
pyp ם^ציאציםטישpy באװעצונס 

געז^גט, װײטער py האט ה$ו*, ״איף
•y>pp py''t צעןyװ ly&o^cip די אז : 

 ?אפיטאצים־ pyp אין א^ערט^*גען ניט
 םאצ pyp געװען ס׳איז װי ŷסypפ טיש^י

ס ypעpאנ %מ pyp םון אחי
י ^ א  ^־p ׳גאpספא D'opyp :>p:yj"D(פ

.״)ypypאנ די און סעצ
pyp :'pjy היצ?װיט« גענאסע ''t 5״yr5 
 אינטערנעשאנאצ pyow פון ,ארװײזאל

 מיט־ ypytJiH צו באסאנט גוט איז ױגיאן,
pyp^j ם \'ב<ןר זײ װעט עס אוןypהעז 

 װײ איז ער או נײעס גוטע די <צו.הערעז
 איז און םונטער און ישpפ געזונד, ךער

pjn'iv גpט  ארביײ py?iiK דיענען צו י'
 עטאזr דאם האט py װי באוחנגומ, מער ,

 װ^ס און געװארען. תדאנה אין ער אײדער
ר1געןוא חאט «ר ; »  נא־ ארבײטער חןר פ
ג1 טנ ע באתאנט. נוט אצעמען איז װ

^: בײטער ײנ .^רבײנ^ס-שטונלעגןג 44 א ז
אין ונגpyכyוP ־פראצענט50א. איז י1װא

Iות.pשכי
pyi פטnיp צוױי די אין yc:^opyp 

 אינ־ פון צײטוג pyp pyאונט איז דט^yשט
?py װײס־פypאינט און זידענטpyגyשאנאצ 

 זײד־ pypra זײדמאן. סאוצ pyגאנײזpא
ט גאניזאציאנסpא טוט מאן י ^  אין א

̂ y צטעyצ די זײט םטײט .קאנע?טי?ומ
 yשידענpפא די צװישען מאנאטען, yציכ

 אינ־ גטyמpגא צײדיס pyp אין צװײג^
podh' םון װיחןונג די און pyp אגי^אצײל 

 טי^צאי־פ צײדיס די ײכטpדערג אויף האט
 הײוחח גייו פון שנײדער ײשאןpyאצט און
s ד.pטפאpהא און

 טײצארם• D'P'^ >p םון dp>>pqd די י
־ פוצען ayp האט דטyשט די איז א/  ״
 אר^ײט^־איגאגײ yאצ םון סמענט״pדא

 פו זן םארא־ײ y^oyp^rm און ןyזאציאג
 סיטםאטיג די ד.pטםאpהא און ד\יװען נױ

 א־ז פוכ*י?ים םyמיינyאצג ayp םון אפ׳צו
 היײ נױ אין און םטרײקער 'P מיט אויך

ya| ד,א אין װיpטםאpצ גאנץ ד,אי'זyבy־ 
"dp. די מיט דיג pdd

 אײדיעס די אויך דאם האםען, םיר
 דpטםאpהא און חײווען נױ םון םpטײצא
ס געװינעז װעצען ק ײ ר ט ם ^ ע ײ  זיך און ז

צאגע• די םארבעסערען

עלעדננער פרעױדענם
.יארה נױ אין צוריס

«
oyp ט27 דעם #שבתyס ןyםטעמבy,ר 

ט ?ומט ענ ד ^י פ 'Pזינגyשצ . pw py םון 
 ?אוסט. םאסיםי? צום p־טוDyזיעג זײן

pypipn שצyזינגoyii py זיכ אונזjypn py• 
 סאנטערypyאינט זײן םון ניי^פ vo‘u געז

p״yt איז vq'"h v w מקומות; py װעט 
 ל*ס*ל די פון גרוםען ;y^yP3 אודאי אונז

 שאנאל,yנpyאינט pאונזע םון .ױניאנס
: ^py y אוים׳ן האט m i .באזזכם

ה i םון םי y ^ . , o ' ' t  pynw איחם 
pyniK ^ ג ^ א  אג״ זײז צו הבא בחך ה
 באנײטער זײן םון אנםאנג צום ?ומען,

 ppשםא אויך נאך איז y^yii ^ײטpטיגyט
 אין און איסט pyp אין אונז *י1 נויטיג

pyp .ט ם ע װ ^ מי
 pyזינגyשצ נטypזיyפר אז איצםער,

 מאכטyג גצײך װ^עז rivoipy: איז
jypyn אראגזשמעגטס yfipyt oyp p m־} 

'ly ^p n y םון םיטינג pyt:w משענעראצ 
ivwpytpy ^װ באארyצכyג האט רyזאצט 

 פרyםטyס ןyטbyp lypypp 15 ןyהאצטyאפג
 דpדו ןypװאyג גטyצyאםג איז און בער
 ?אוסט. פאסיפי? צום טור ר׳סyזינגyשצ
y רyנעקסט pyp אין ^ o 'm םון pyp 
 באריכט^, psd jy5yii ,ײט׳pכטיגyרy״ג
 חאצ־yאפג טyװ מיטינג pyp װאו און זyװ

jypyii iyo װ אויףyצכyז tHKP Dy •אױם־ 
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. ײן מ ש ^ םינ
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 עקזעקוטױן/ פון מיפןיגגען צװײ .5 זײט
ץ. י• — 25 לאקאל פון באארד צ א ה ^  , ש

 פאר׳ן װײסנדאזעיער די פון ^וויטירונגען
 ל^גח־ א — פאנ,*. דאלאר טויזענד 100

 .py^yp ר(ש. — pyawopyfcn די צו טובח
א. — פילאדעלפיא פון ברױולאך .0 זײט

PPאפy.ן׳ ארביים עדױקײשאנאל װע אי
.9 לאקאלי •

 pפא באװעגונג יוניאז טרײד די .7 זײט
 קאג־ סאציאליםטישע די פון געריבט דעם
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 דעם געגעז אפענסיװע גענןזראל די .11 זײט
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 , ^םועםען.- קורצע .16 זײט
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 מדײערג%?סענטס. — 10 און 18 זyזײט
20 זײט
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מאל די ®ון םטוײיק דער ײ־ ש אדב
םער.

 דאם פאאגט אטעם םארכאםטען א םיט
 1אי ענטװײןאונגעז די נאןי אאנד נאנצע

 האט װאס סטרײק, שטאהא ריזיגען דעם
 פא־ די מאנטאג. אעצטען אױסגעבראבען

 םון מעג עםאיכע ערשםע די אין סירוגצען
 א םון נישט דערוױיא זײנען םטריילו דעם

 םען אז אזוי כאראקםער, ייבאשטימענדען
 םטרײה דער װי םאראויסזעהן הענעז זאא

 אינ־ שמאוזא די אז ענדיגען• זיף װעט
מד ווערם צותריפעאטע א איז דוסטרי  צו

 אליין, מאגנאטען שםאתא די םון געבען
 זײנען ארבײטער אאע גיט אז אויף אבער
 םון צונעגעבעץ װערם סטרײק אין ארויס

 איז דאך סטרײקער. די םון פיהרער די
 פאר אי איבערראשונג אן סטרײק דער
 מען ארבײטער. רי פאר אי טראסט, דעם
ען׳ ביידע אין ערװארטעט ניט ד.אט  יאגעי

 םארשײ די אין ארבײטער פיעא אזוי אז
 פאלגען זאאעז פאברילען שטאהא דענע
 24 די פון לןאטיטע די סטרײכךרוף. דעם

 הא־ איגדוסםריע שטאהא דער פון ױגיאנס
 צאהא יןאענערע פיעא א ערװארטעט בען

 אנגע־ געװען זײנען זײ און סטרײקערס
 פון רעזואטאטען די פון איבערראשט נעהם

טעג. פאר ערשטע די
אף טעג פאר ערשסע די אבער ען: אג ז

 צייט שאײן א נעהמעז װעט עס גארניט.
 סטריי־ די פון צעהאוגג א/גצטע די אײדער

 זיכער װערען. געטאבט קעגען װעט הערם
 װעט סטרײקער צאהא די אז עס, אח

 פארקאענערס ניט און װערען .םארגרעסערט
4injm דער סיט אז אױף/ עס איז דבער 

 פארבאיבעז זיינען װאס ארבייטער צאהא
 אאנג אינדוסטריע שטאהא די קען סקעבען

םינימום געניגענדען א אנהאאסען ניט
פראדוקציע.

 אאייז סטריײןער שטאהא די װאם און
 װערען געטאן װעט דעיטאן ניט וועאען

 מײ־ און ארבײטער אײזעגבאהן די םון
 ארבײ־ אײזענבאהן די האבען שוין גערס.

 ענטזאנט דיסטריהטעץ געװיסע אין טער
 די םאר סאטעריאאעז צוצושטעאען זיך

 װע מײנערם די און פאבריקען, שטאהא
 קויאען גראבען צו ענטזאגען זיף זיכער אען
 דער פאר כיאטעריאאען רויהע אנדערע און

 אנ־ װאס אאזא, . אינדוסטריע ^טאהא
 איז טאטעריאאעז און םענשען’ באאאנגט

 די און צרות אויף טראסם שטאי־ןא דער
 אויױ אױסזיכטען אאע האבען ארבייטער

זיענ. א
 אבער אעגען כיאגנאטען שטאהא די
מיטעא. אנדערע אויף האפנונגען .ױיערע

מעטא־ באאיעבטע זײערע אז דענקען ױי
גיםטי־ און כיאסען־מארד טעראר, םיז רעז
וױר־ םאא דעם אויך וועאעז אניםאציע :ע

 אג־ זיד האט סטרײק דער איידער נאד
 סטרײרר אםיציעאע די האבען :עהויבען
 געדונגענע די טיט צוזאטען ^אזאלען

 סטײט •ענסיאװײניא םרז גענגסטערס
 טאן וועאען און קזזנעז זײ װאס נאװיזען

v די װען סטרײה. דעם ברעכען צו אום 
 אויוי פארזאמעאט זיך האבען ארבײטער

 טאג א זונםאג, אעצטען םיטינגעז עטאיכע
דא־ די געחומען זײנען #סטרײה דעם םאר
 מי- די צוטריבען האבען און לואזאחען זיגע

 די געשאאגען מערדערליד און טינגען
 דער װי דעם גאך ^אאד און םארזאטעאטע.

 א אין זײנען אױסגעבראכעז, האט םםרײק
 גע־ דערשאסען סםרײק־דיסםריקטעז •אר

 זי צײישען סםרײלןער, עטאיכע ווארעז
פרויען. צוױי

 דעם אונטלרשעצען ניט דארף מעז
 דענקט טראסט שטאחא דער װאס םעראר

 מען סטרײקער. די געגען אנצואװענדען
Tib גאנ־ און שטעדט םיעאע אז געדעגקען
 דירעהטען דעם אוגטער זײנען סטײטס צע

 זזי אז און טראסם דעם פון סאנטיאא
 שםעדט דאזיגע די פון גװאאדטאכם נאנצע

גע״ װערען אנגעװענדעט װעט סםײטס און
סטרײקערס. די

איבעררא־ אן םטרייק דער איז דאך

 האט םען געביט. דעם אוין< אויך שונג
 באוכדםארגיסונג םעהר פיעא ערװארטעט

א איז עס װי  די םארגעקוםען. דער^י
 ניט םארזיכטי^ עהר1 זײנען םטרײהערם

 די און םטרײס־מאזאקען די געבען צו
 אטא״ צו זײ געאעגענהײט קײן גענגסטערס

ט הוםען ראיאטע) הײן קירען.  און םאר׳ ני
 װעט אנגעהן אזוי װײםער װעם עם אויב

 דעם פאר אוםםעגאיף זײן פשום עם
 — טרוםױ־הארט זײן שסיעאען צו טראםם
 די אפיאו װארום מאסעךמארד, אוז טעראר

 שטאהא־םאג־ די םון דיעגער געוזארכזאםע
 םון שײן א האבען דארםען װעאען נאטעז

 אטאקעס זײערע םאר רעכטפערטיגונג
סםרײקער. די אויף

 פרא גיפטיגע אנבאאאגגט װאס און
 װאס״ ־געטאן נאטיראיך, װערט< פאגאגדא,

 דעם מיט איז פרעסע די אז פעגאיף. נאר
 די אז זאגען. צו איבךיג איז טראסט,
 סטרײה־םיהרער די פארדאםט ״טײםז״

 און אנארכיסטען און באאשעװיהעס אאס
 די געגען גװאאד באנוצען צו ראטעט

 ניט. חמ־וש הײן אויף איז סטרײיןער,
 אזוי אישו די איז אאעםען נאף־ אבער
 טראסט דעם פון שטעאונג די און בואט
 די אפיאו אז נאקעט, און ברוםאא אזוי

 העאפען. װאם װעגיג הען םרעסע גאנצע
 זיך האנדעאט דא אז װײםט, עואם דער
 די װעגעז גאר רעװאאוציע, װעגען ניט

 צו ארבײטער די פון רעכט עאעמעגטארע
 אז װײםט# עואם דער ארגאניזירט. זײן
 שטארקסטע די איז טראסט שטאהא דער

 אםערי־ אין אנטײױניאניזם םון םעסטונג
 דעם פון הויפט דער גערי, אז אוץ סא

 דעם פאר פאראנםװארםליך איז םראסס,
 ענט־ זיף־ האט ער װײא םטרײק, נאנצען

 ארביײ די מיט דורכצורעדען אםיאו זאגט
פשרה. א צו קומעז און טער־םארשטעהער

 אאגד םון ארבײםער ארגאגיזירטע די
 דעם םון װיכטיגסײט די זיכער באנרײםען

 ארבײטער־בא־ די אז וױיסען זײ סטרײק.
 סײן מאכען ניט קען אאנד םון װעגונג

 איבער אאזט זי װען םארמשריט װײטערען
 םון פעסטונג מעכטיגע אזא זיך הינטער

אײנגעומענע. אן גיט שונא
#םראסט דעם געגען איז פאאק דאס

 די םיט זײנעז אאגד פון ארבײטער די
 אויב זעהן צו באײבט עס און סטרײקער,

 די און גענגסטערם די םון ביקםען די
 בײקומען קענען װעאען סטרײק־חאזאקען

 פון ארבײטערשאפט ארגאגיזירטע די
אאנד.

« * י1
אן די און הײלאן  שטאדמ־ פון ױני

אנגעשםעלבזע.
 םאראא־ א םאר םאג דעם באטראכם

תן רענעם,  ניט באגעהט הײאא^ מעיאר ו
 העסאיכקײט. אדער דומהײט א עפעס

 גע־ *באריהםט״ זיד ער האט װאך אעצטע
 ארויםגע־ ער״ךאט וואס דעם מיט מאכט

 פון ױניאן דער אוין* קנאפעא זײן שטעאט
 נאף איז װאס שטאדכדאגגעשטעאטע,

 םון שטופען ערשטע איחרע אין דערװײא
ענטװיקאונט
: װאס אט האט פאסירט

 אננעשטעאטע טויזענד הונדערט די
 צו זיך באשאאסען האבען שטאדמ דער םון

 אונזערע צוױנגען צו אום ארגאניזירען
 זײערע צו צ^צוהערעז זיד שטאדם־טאטעס

 געהאאט, איז העכערוגג םון,א פאדערונגען
 ניט עס װי כאט״פ קענען ואאעז זײ אז אזוי
 געזאאט האט ױגיאן די *ויסקומען. »;יז

 אנגעשםעא- שטאטישע אאע אײנשאיסען
 פאאיםאײם, דײ ביז טימשעדס לי םון ׳טע
 באקטע־ די ביז קאינערס םכריט די םון

 אר־ דער םון טעארעםיקער די ריאאאגען•
 אויסזע־ אםשר װעאעז באװעגונג בײםער

 ניט איז דאס אז ױניאן אזא גענען צען
 םון זינן ענגען אין טרײד־ױניאן קײן

 אינ־ םיז אנהענגער די אפיאו א.ן #װארם
 U'3 אפשר וועאען ױניאניזם דוסםייעאען

 בײ־ טיפישער א איז דאם אז צוגעבען,
 די אבער ױניאן״; ביג ״װאן א םזן שפיעא

גע־ אויסען זײנען אנגעשטעאטע שםאדט

תן ם ו  די וױ מעאחנפױשע ^ »זוי ני
•pmDpin ,יױ אזא איז חאםנז זײ זײם 

ת זײער געחן\ז\ ניאן ױ  צו חאפנונג אייגן
 אדסיניסםרא־ שמאדט n צװינגען סעגען

 אםת די אנבאטראכט אין נעהםען צו ציע
 םענער םויזענדער די םון אאגצ שרעהאיבע

 דער פאר ארבײטעז װאם םרויעז און
 אום גאאד און עםעם מאן צו און שטאדט

 אונערטרעגאימ. זײערע פארב^םערען צו
: *■; ג אאגע.

 באאײנםלוםט ניט איז די«מניאן אז
 זעהן הען^שען עאעםענטען ראדיהאלע פו)
 םײער־ די און פאאיסאײט די זואס דעם םון

 דער אן אנמשלאסען זיד האבעז אײט
 אנגענומען האבען זײ װי נאכדעם ױניאז

 םטרײק אין ארויסצוגעהן ז5גי באשאוס א
 איז ױניאן די םאדערועען. זײערע םאר

 םארצוױיםעאםער דער םון אויסגעוואקסעז
 נעהמט שטאדנרארבײטער. די םון אאגע

 װע־ שריגען זײ בײשפיעא, צום אעהרער, די
 אנשטענדיגע אין אפיס״באיס װי ניגער

 נאר ניט מוז סהוא־טיטשערין די אםיםעם.
 אויף אאצדינג אין אונטערריכטעז קענען

 םוזיס, ביז מאטעםאטיק םון װעאט, דער
 בכבוד׳ײ א םיהרען קענען אזיד זי״םוז נאר
 קורסען העכעחנ אטענדען און אעבען גען

 א דאאער צװאנציג אדער אכטצעהן אויף
 געםאכט זיך האט סעיאר אוגזער ײאך.

 אאזונג געניאאער זײן מיט אוגשטערבאיך
 האט עי װען פר׳אבאעם אעהחגרס די םון

 ניט חענען אעהרער די אויב אז ערקאערט,
 זײ װאם געהאאט דעם מיט אויסחומען
א געהן זיך זײ מעגעז באקומעז, עך כ  זו
 װאאט גאסירליף באשעפטיגונג. בעסערע

 אויף מיטעא זעאבען דעם אנגעװענדעט ער
שטאדט־אנגעשםעאטע. איבריגע די אויף

 אורזאכען אונםארשטענדאיכע צואיעב
 כמד דעם געגןאאגט ניט אבער זיי האבען
 זיך באשאאםען 'האבען און עצה יאר׳ס

 הײ־ האט דאס ארגאניזירען. צו בעסער
 די םיט און םארדראסען שטארק לען׳עז

 מעיאר באסטאנער דעם פון העידענטאטען
באשאאסען, ער האט זכרוןי זײן אין פריש

 גע־ ניט זאא ױניאגיזם ם*ן שפור קײז אז
 אנ־ שטאדטישע די אין װערען דואדעט

 םארשײ די באםויאען האט ער שטאאטען.
 העכערע אנדערע און האםישאגערס דענע

 מיטעא שטרענגע אנצונעהמען באאםטע
 ג־אבעא און בוגטאװשטשיקעם די געגען

 ניט קען האמישאנער א אויב און םאכער,
 דעסארט״ זײן םון געשעםטעז די אגםיהרעז

 רעזיג באאד ער זאא ױניאנס, אהן מענט
• נירעז.

 בארא און קאמישאנערס אונזערע
 פארברענטע קײן ניט זיעעז םרעזידענטס

 מעיאר דער אז און סיי, װי םײ אײט ױניאן
 אודאי זײ זײנען אוקאז אזא ארוים גיט
 אויס־ ערשטער דער צוםרידען. אודאי און

 בארא דער געווען &ױז זיף צוצײכענען
 קא־ ביר. קאונטי, קװינס םון פרעזידענט

 ״טעכ־ דער פון םארשטעהער א װעז נאאי.
 צוגע־ איהם האט ױניאן״ טענס ניקאא

 ױניאן דער םון פאדערוגען די שטעאם
 קא־ האט געהאאט, אין חגכערונג א םאר
סוספענדירט^ באאד חוצפה׳ניק דעם נאאי

 זאא ביען געזעץ אזא ניטא אפיאו איז עס
 אזא פאר אנ<עשםעאטען אן סוסםענדירען

 איז װיא פיעיאר דער אז אבער ׳טאט מיז
שײף. ניט דאןי

 קענטינ האט שטעאונג טעיאר׳ס דעם
 די אויוי װיריןונג נעװינשטע די געהאט

 די פון אײניגע שםאדמ־אנגעשםעאםע.
 גע־ און דערשראקען זיף האבען םיהרער

 די אבער דישעא. דעם פארהירעווען נומען
 אויןז אויפגעבראכט שטארלן זײנעז מאסען

״פיהרער״, זײערע אויוי איז םעיאד דעם
 גײ אין גאר אז םעגאיד, גאנז איז עס און
 צװײ »1ל«אמ א בײװאהנען טיר װעאען כעז
שטאדכדשקאא־ טויזענד הונדערט די שען
 רזך אונםעוזיגען, נארישען, דעם און םען

 מעיאײ שלואאפעךטרײבער, אקציאנערען
הײאאן.
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 רזד אן געהםם האנדוענשאז םײגערם
רעזאלוציעס• דיהאלע

 אן געװען איבערהויפם איז עס אויב
 קאגװעגשאז דער אויױ קאכיף אינעראיכער

 אאגג ניט זיןי האט װאס מײנערס,, די פון
 קאםף א געזוען דאס איז געענדיגט, צוריה
 ראדי־ און האגסערװאםיװע צוױשען נישט
 ראדיקאאע צװישען נאר עאעםענטען קאאע

 רעזא־ פאאימישע די גאר־ראדילןאאע. און
 געווארען אנגענוסעז זײנען װאס אוציעס

 אטע־ די אז װײזען קאנװענשאן דער אויןי
 און פאאיטיש זײנען מײנערם ריהאגער
 יאין קינדער קײן גישט מעהר שוין סאציאא

 מענ־ ערװאקםענע טאקע נאר װיעגען די
שען.

 רעזאאוציעס אאע פון װיכטיגסטע די
 דער אויוי געװארען אגגענוםמן זײנען װאס

 גא־ די םאדערט װאס די איז האנװענשאן
 רעזא־ די םײגס. די םון ציאנאאיזאציע

עהג־ איז װאס 1•לא א פאר ש<אגט לוציע

*4 *6' ^m ר « ן » ל  «יר3ןוײז׳« ךן •
 נ«!)»יערט דעצעגאםעך־חאבזע

im ן י »מנטחן^םןן אי
 »«ד ייד ארנײגתר די ד^ם •ונקם,

ז מ ו w םים נ n H p ip Jk י?»ום) -
ײןר םא< אין םמרייקעז), נערןדם  םאײד ז

 נאןױןונאליזירם זןולען םײנם די אז רוננ
ט װעם יוערען  וועיעז■ נאכנענעבען ני
ע א צי ^ו  בא־ די םאדערנו װאם רעז

 יארעם־ ^ואיטמוע א א nc םרײאוננ
 *נ־ נ י ם י ס r נ ײ א אין טאנסען
 ק^נווענ׳שאן, דער םון געװארען גענוםען

 דערםןזנט ה^ט רעדנער נ^ר־א ווען און
 נעצי־ מםש חנר ה«ם גאםען דעבם׳
טען. םון םערט םפענ א^אדי

פאר־ די און אקם עםפי^נאזט דער
 און טרעסד-׳ט^ראכינע נענעז םאאנוננען
 קאנ־ דער םון איז ׳!וריםטען ראדיקאצזנ

 אין געװארען סארואםם עטארס װענ׳ט^ן
 יז״נען ומלכע רעזאלוציעם, פאםענדע

גצו^רען. אנגענוםען אײנשטיםיג
דעאענא־ די האבען נםש עגמת אביסעא

 רעזאאוציע, די װאס דעם םוז געהאט טען
 מוני םאר טרײעא נײעם א פאדערט וועאכע

 געארען אגגענוםען איז ביאאינגם און
 רע־ דער געגען אבער אײנשטימיג. נישט

שטימע. אײז באויז געװען איז זאאוציעי
םאראײגיג־ די פון קאורט סופרים דער

 קאנווצנשאן דער אויף האט שםאאטעז טע
 מעחר נישט אבער פאדציע, א געסראגען

 דעאעגא־ די םון אײנער רדיענט.1ם> ער װי
 האוו־־ט םופרים דעם אנגערופמן האם טען
 קערפערשאפט, אונפאראנטװארטאיכע ״אן

גע־ מאכען צו רעכט דאם זיך נעהםם וואם
םאאה״- דעם םאר זעצעז

 םארגעהומען זײנען דעבאטעז היציגע
 אז םאדערט װאס רעזאצוציע א װעגען

ײטעד דער םון םעםבערס  װאײ םײז ^נ
 םיט־ זײער אנוחנחנן זאאען ױניאן יןערם

 נישט הײנםאא זאאען און גצידערשאפט
 אין אסט איז עם וועאכען האאמען סענעז

ז ױי פאל איז ױני*ן דער מ י י  1א זיד ש
 וועאכער אירגענד אדער .װ. װ א. דער אן

 *װאז א םאר אגיםירט װאם ארגאניזאציע
אך. ביג  אינעראיכער דער זיך האט דא יוני

 ארויסגע־ דעאעגאטען די צװישען שםרײט
 געװען זײנען עס שטארתסטעץ. אם װיזען

 װ• א• הײז ניט כאטש דעאעגאטעז, סןי א
 ם^טעסטירט שטארס האבען װעאכע װ.,

 האבען און רעזאאוציע דאזיגער דער נעגען
 אױפהויבען םײנט דאס אז נע׳םעגה׳ט,

 רעזאאוציע די ארבײטער. געגען ארבײטער
 אמענדמענט אן מיט דורכגעגאנגען איז

ל.אי:־ םיעאײכט אעזער די פאר װעט װאס
אוימעט, אמענדמענם דער מאדנע. נעז
 די אז אז זיר שאיסעז װאס די אױך אז

ם ר ע ב מ ע ש ו ט ו ס א ר ע ס א  ק
 ױ־ דער פון ווערען אויסנעשאאםעז זאאען
 טיט םאן צו האבען ארגײמער װאס ניאן.

 םען דארח קאמערם אװ טשעמבערס די
קאא־ אבער טרעםען, צו חבם א זיין טאקי

 מעמ־ סײ אז געװארען געטאכט זי־־גען גען
 מײנערם דער םון בעאמסע סײ און נערס
 רײךבאםישע די אט צו געהערע*■ ױניאן

 דער באזונדערם איז קערפערשאפםען.דאם
 בײדע םטײט.* פענסיאװײניא אין פאא

 דא־ דעם אויח אײנגעגאנגען זײנען צדדים
 איז רעזאאוציע די און אכיענדמענט זיגען

.געווארען אנגענוםען
 םײנערס די אז מעגאיף גאנץ איז עס
 אייזענ״ די םים בונד שאיםען-א ויעלען
 איז 1ומלע םיר »ז און ארבײטער כאהן
 ״מריפא םין א אמעריהא אין האבען ניכען

 שםארס זײנען םײנערם די אאיײענס״.
 אײזענבאהן די און בונד, אזא צו נענײגט

 םאי״ וחןאוז זיןי זיכער וועאען ארבײטער
 איז מעכטיגסטע די פון אײנער מיט בינדען

 בפרם אאנד, אין ױניאנס פראגרעסיװסטע
געםײנשאפטאי־ א האבען בײדע אז נאף
 פון :אציאנאאיזאציע די — ציעא כען

 אײ־ די — אאנד םון אינדוסטריען גרוגד
םײנם. דיי און זענבאהנען

* ♦ ײ
ר ל ט אנ ם ע ר ע ב ע ם א  אז פון םעטעלמענ

ען ט אנ ס ע ר ע מןז םטרײה• א
 יארה גױ אין זײגען םטרײהס רענט

 זיו עגדיגען נעוועהנאיך ניט. נײעס הײן
 געוױנסעז תנאפע טיט םטרײקס אזוינע

 איז געזעץ דאס װײל סםרײקערם, די פאר
 ‘פאר און אענדאארדט די פון זײט דער אויף

 אײגענ־ פריװאט פון רעכט דאס טײדיגט
שינ־ צו רעכט דאם אויך מײנט װאס טום״
 אםיאי אז אבער דירות• פאר .הוים n דען

 אויב װערען געוואונען Jyp סטרײס רעגט א
 באוױזען איז יגעםיהרמ, גוט 7אי עױ נאר

ברוהאין. איז אעצטע,װאך. נעװארען
גע־ האט האמפ*ניע;עסםײם ריעל א

 דים־־ געװיםען א אין• רעגט, די העכערט
 הא־ םענאנםס די םאאסגגש, אין [טריקט

מן צו ענטזאגס זיד בען ה *  געהע־ די צ
 ערקצערט אח סםרײק א חנגט^ כעדטע

אנטס םון נעווארען  מוט־ די און ד^םצנ
ו האם י*גי?נ ^ ײ ט « ס ב מן ^ מ ײנ םייל אד

*,it

v & w t ק גמנאנ^ס די נ א  ניט זיןי ו
 נעצ*הלם חאםנז אא ארט פון נערױזרט

r אענדאארד, א צו ^ט רעגם r rm  א 1
 זיך צוױשען האבען זײ װאס מרעזשנבער

אויםנעסליבען.
 |עסױ איו מארשאל סיםי דער ווען

ם/ באנדצ א םיט מען ר ע פ ע ל  האבען ^
 שווערמקיײ גרויםע אהן סםרייקערס די

אונע^ . מען  ״שלעפעחם/ זײ איבעתמוו
ט ױניאז א אייד האבעז װעאכע  שלע־ צו ני

 ג«ס. אוים׳ן בעכעכעס ב»נגאנםס די םען
 געהוכמן איז םארשאל סיםי דער אז און

 הא־ ניכדייניאדשלעפערס, םים אםאל נאך
 געגען געהאט שלעפערס דאזיגע די בען
 ױניאףשלזד די אי םםרײקצרס די אי זיך

 שאעםען דעם םון איז עט הכאא פערס.
 םטריײ די אח ארויסגעקוםען, גארנים

 זײ זײערם. אויסגעםיהדט האבען קערס
מ געבאיבען זײנען  האבען ׳זײ וואו װאױנ

 געהעכערם איז רענפ די און געװאוינט,
 פראצעגמ מײיסיג א באויז געװארען

 געםא- האט סאכיפאני די װאס דעם פון
 םאנאנדער־ אויד איז העבערונג די דערט.

 פאר־ מעהר די אז אזוי געװארען געטײאט
 גרעסערען א צאהל^ז זאאען מעגאיכע

טײא.
 אוסטיג אפיאו זיךי האט פרעסע די

 סטרײק, דאזיגען דעם איבעי געטאכט
 װיכטיג׳ גרויסער גאגץ םון איז ער אבער
 געװינען קען מען אז וױיזט^ און קײט,

 אענדאארדס די געגען אםיאו םטרײת א
 איז םען נאר ווען אעדאארדס־געזעצעז און
אײניג. זיר האאט םעז און ארגאניזירט גוט

 אראנ־ האבעז סטרײהערס זינרײכע די
 זײער פײערען צו פארמי באאס א זשירט

 אין פרעהאיןי געװען איז עס און זיעג
פאאטבוש.

םינקעלשפױץ ל. םון

 אא״ ימיאן, דרעסםאכער און װײסט די *
 אנגעזעהנעם זעהר א םארנעהםם 25 תאל

 און אינטצרנעשאנאל אונזצר איז פלאץ
 ״גערעכםיג־ די םון אעזער םיעאע םיעאע,
 װײ צו אינםערעסירען זיכער ורעט קײט׳י׳

 לאקאא איז איצם זיך טוט עס \ואס סען,
 דארםען, פולסירט אעבעז דאס אזוי װי ,25

 האמפ!*, פארביטערטען אעצטען דעם נאך
 מיט געװאיעז אויסנעפאכטען איז וועאכער

אנשטרענגונג. םיעא אזוי
 צו איבעדםריבען ניט האר א איז עס
 דעם צו געגוי זיך צוקוקענדיג דאס זאגען,
 זיך ענטפאעתט ױניאן, דער אין אעבען

 װערט איהר ויועאכען םון ביאד, א אײך פאר
 דעם זעהענדיג איבערראשט, אנגענעהם

 האט ױניאן דיעזע װאס פראגרעס גרויסען
 פון סעטעאמענט דעם נאך זינט געמאכמ,

סטרײק. אעצטעז דעם
 ױניאן, םאכער דרעס און װײסט די
 א*צט הינזי־כטען אאע איז איז 25 אאקאא

 דאס איז זי װי הרעפטיגער אוץ שטאומןער
 איצט איז זי פריהער. װען אירגענד :עווען

 וױ מעכםיגער און שטארקער גרעסער,
 וױי־ סםנים אאע װי און סטרײק, דעם פאר
 װענ, ריכטײגען אויפ׳ן ױניאן די איז זען,

 װערעז־ זאא זי דעם צו פיהרט װעאכער
מעכטיגער. און סאאידער שטארקער, גאך

 ענכד דיזע איז אפעגהארציג, זײן צו
 אײ שטיקעא א אונז פאר געזוען דעקונג

 סעטעא־ נאכ׳ן גאײך װארים בערראשוננ.
 די• האט סטרײק אעצטען דעם פון מענט

 האט עס צנחזרש, נאנץ אױסנעזזװון זאד
 אורטײאענדיג געשײנט, ניכער דעםאאט

 נאכדעם און םיםינגען, שטירמישע די פון
 אנשײ ״קאונםיא״ זאגענאנטען דעם םוץ

 ריקווערםס, נעהן וועט יוגיאז די אז קעניש,
שװאכער. און קאענער ווערען װעט זי אז

איצטער? םיר זעהען װאס אבער
זעהען, םיר !םארקעהמע דאס אונקט

 דורך גאר איז ױניאן דער םון מאכט די װי
 איז יוניאן די דאס געװאקסען, צײם דער
 געװארען, שםארקער הינזיכטען אאע אין

 גע־ איהר צו זײנעז מיטגאידער די דאס
 ב»- זי דאס און צוגעבונדען מעהר װארען
 אײג־ גרעסערעז א אאץ זײ איבער קיםט
פאוס.

 געשעהן איז דאס אז ניט, אבער מײנט
 אוים־ האט ױניאן די !נײן נס. א דורך

 שעפער די איבער קאנטראא א געה*אםעז
עו•) איז רעזואטאט דער און  אר־ די דאס נ

 פאר־ גום זעהר סיזאן דעם האבען בײטער
 אויפגעדזאאטען זײנעז נור ניט דיענט.

 סעסעא־ םון׳ם ססאנדארדס די נעורארען
 זאנדערן מאנופעחםשורערס, די םיט םענט

 םאר־ פעאע םעהרסטע די איץ האט מען
סטאנדארד. דעם איבער דיענט

 אויבענםווערט, שטאמן אױך איז עס
 איז ױניאן דער םון אנשמרענגונג די װאם

 סםאנדארדס די אױםצוהאאטען געװארעז
 אין װי נוט אזוי פונקט סאעת־צײט, אין

 אנ־ אאע געםאכט האט ױניאן די םיזאן.
 צײט, יענע םארמרײבעז צו שטרענגונגעז

jyn ארבײטס־ די זאאען סאעידצײם אין 
 אין זוי נידעריגער ררערעז סטאנדאררס

 נא־ דאם, װעאען בתים בעאי די סיזאן.
 פונהט לײדעז, ײעלעז ניט זיכער טיראיד,

 װאס לײדען, געװאאט ניט האבען זײ װי
 אר־ די האבען סיזאן םון צײט די דורך

 אריבער םארדיענט שעפער די אין בײטער
 דאס װיאען זײ צי אבער םמאנדארד. דעם

 איי־ נים דאס וױאען זײ אדער אײדעז יע
 םארצוזע־ ענטשאאסען איז יתיאן די דען,
 װײםם די איבער ?אנטראא םואען דעם צעז

 צוםרידענהײם דער צו שעפער אוןדרעס
 דער םרן מאטא די מיטגאיעדער. די פון

״םיר געווארען: נאד אזוי איז ױניאן
 נעהען ״סיר צוריק!״ ניט מעהר געהען

םארװערטם!״ אימער פארװערטס,.
 םארביטערמער א§צטער דער װען
 װען געענדינט, ענדאיך זיך האט סטרײק

 וועא־ םאנוםעקטשורעדס, פאר׳עהשנ׳טע די
 זײ אז געשדיען אא» װאכען האבען בע

 פארהאנדאען מעהר ניט םאא קײן װעלעז
 ארבײ- זײערע םון םארשסעהער די מים
 םרײע א געבען זײ װעט מען סײדען טער

 הא־ פײער״, און ^הײעד םאר האנד
 צום קומען געםוזט דאך ענדאיך בען

 םון םארשטעהער רי מיט םיש גרינעם
 צו געהוכמגן איז מען און םמרײסער די

 םיעאע זײנען אויסגאייך, איצטיגען דעם
 דעם םים זאגעגדיג, אםת דעם םסרימןער,

 די געוחגן. צוםרידען ניט סעטעאםענמ
 װי אינםעדנעשאנאל, אונזער םח בעאטםע

רצקא״ אםת, האבען, בעאמםע לאקאל ,די

 סעםעאםענם דעם םטרײקער די םענדידם
 םיםגאיע־ םאיאריםעס די און אנצונעהםען

ר דאך תפאאגם, זײ האבעז דער מ  הא־ א
 דעםאאם םםרײקער םעהרסםע די זיך בען

 שוחד א אוגםער ארבײםען צוריקגצקעהרם
 סע־ דער אז געםיהא א םים אײנדרױן, דען

 נזד קײץ נים געווען איז טעלםעגם
 האבעז סםרײאערינס םאנכע ראםענער.

 יר די אז ארויסגעזאנם, אםען גאנץ דאן
 נים גאר סעםעאםענם דעם דורך האם ניאז

געװאוגען.
אינטערנעשאנאא, דעד םיז מןאםטע די

 גע׳םענה׳ם, האבמז בעאפטע אאקאא די און
 אויסגע־ אן איז סעטעאםענט דער דאס

 “געווא נעםאכם איז עס דאס צייכענטער,
 פ*< ?4אריגינעי די אין קאמפראםים א רען

 דיס־ םון םראגע דער אין ךעףונגען,
 אויך האבען בעאםטע די םשארדזש.

 די אויב דאס געדאנס דעם אויסגעדריקט
 די אין ^ןיניג זײן נור װעאען ארבײטער

 םארבאײבעז נור וועאען זײ אויב שעפער,
 זיך ותם יוניאן־אײם, גוטע הארצען אין
 אין םארװאנדאעז מוזען סעםעאמענם דער

 אוןידער ארבײםער די םאר זיעג נרױסען •א
 גאיי־ דאס וועאען בתים בעאי די צי ױניאן,

 דעסאאם שוין איז עס <יט. אדער עןכ
 א־sענםש די געװארעז געמאכט באקאנט
 א אנהאאםען צו ױניאן דער פון םענהײט

 אין שעםער די איבער קאנטראא םואען
 זיעג. דעם םארזיכערען צו אום םרײד
 פארהאא־ זיך האבען םיטגאיעדער םיעאע

 האבען זײ ;דעם צו סקעפםיש גאנץ טען
 םאר־ םסתםא, װעם דאם אז געװעז, חושד

 די םארשםרעכעז. גוםער א באויז באײבען
 און וױיסם די אז אבער, צײגען פאקטעז

 פארשפחד דעם האם ױניאז םאכער דרעם
 קאז םען װי געםאכט, גוט וױרקאיך כען
 םיז שםאנד איצםיגען דעם םון זעהן עס

 יר דעך פון םיטנאיעדער די ױניאן. דער
 ארבײ דאס פיהאען און דאס ווייסען ניאן

 דאס םאר,ע און שעפער די אין טענדיג
 אױו® װירהונג גרויסע די געהאט האט גופא

 האבען זײ pK גוטען, צום סיםגאיעדער די
 זייער צו דעתעהנםעדם כמהר סך א זיך

. 'ארגאניזאציאז
רא מיטגאיעדעד װארט, םיט-׳אײן

 דער דאס איבערצײגם, אײנפאך זיך נען
 דעם דויך געוואונען האבצן זײ װאם זיעג,

 גמיחנז באפת טאגןע איז סטרייק אעצטעז
 זײ זיך האם עס װי גרמסערער, א םך א

 ייײז איז עס און אויסגעװיזען אנפאנגם
 צר״ נאנץ דעם םון זײנען זײ אז צװײפעא,
c פריעדען.
 עס אאעס. נים נאך איז דאס אבער

 ותא־ םאקטארעז, אנדערע נאך דא זײנען
 געהויבען גראד, גרויסען א ביז האבעץ, כע

 צװישען, ימיאז, דער םון פחנםםיזש דעם
 םיםגאיע־ גאײכגיאםיגע די זאגעז, צו אזוי
דער.

 בײגעםראגעז דשם צו האט ווייניג ניט
 איי־ אז םה אונםעתעהםונג גראנדיזןזע די

 אזא אוין* ״ױניטי״־הײם זוםער נענעד
 דעם נאך גאײך טאוןע מאסשםאב נרויסען

 םיכד די קאם^. פארביםערםען שװערעז,
 וועאמר איז געװאוסט האבען גאיעדער

 אאגע םינאנציעאער געדריקםער שװערער,
 סםרײה, נאכ׳ן געפונען זיך האט ױניאן די

 האאבעז א *רום אפגעהאסט האט װעאכער
 די האט נאײך טאקע אה דאאאר םיאיאן
 םראכםפאלע! דעם אפנעקויפט ױניאן

 באװאוםםער א האטעא״, פארק ^פארעסט
 מענ־ אאע םים פאאץ, אריסםאקראםישער

 בא־ און אײנריכטתגען מאדערנע איבע
 פאר זוםער־הײם א אאם סװעםאיכקײמען,

 האם דאס יוניאן. דער םון םיטגאיעדער די
 גרויסען דעם אויף אנגעװיזען דײטאיך
 םה גײםם אונםערנעהסונגס און אעבענס

 פרעסםיזש. דעם געהויבעז את ױניאן דער
 ארבײםער די מעםבערס, די ווען און

 געהוכמן זײנען אײם יונגע און מײדאעך
 בא־ און ״װאקײשאן״ זײער אויף אהין

 וואס הײט פראכםפאאע אםת די טראכט
 דורך געשאםען, זײ פאר האט יוניאן די

 אײניג־ ארן ארכאגיזאציאן םוץ מאכם דער
 I* גאר ױניאן דער צו זײ האבעז קײט,

 גענר־ האבען *ײ געקראגען, איעבע אנתגר
 ג אנדער םים׳נאנץ איהר אױןי קוקען מען

 אז געזעהן, האבען זײ םריהער. וױ אויגען
 דורכצופמד םמחינ װירקאיך איז ױניאן די

 אתםער־ וױכםיגע און םאםל) גרויםע רע\
 באשםיםס גאנץ האט דאס או; נעהםונגעז

בדײם? זײ אױןי װידקונג

 די אק קאגמראל חנר איז אהםיװיםעם
, ו מ מ  V* געתאס האס אנדערע דאס אי ׳

 בעםצרצ א שאפען צו םעגדצגץ די זיך
 סיסי prove גרױסע וײ צווישען שםיםונג
ד דער נעכדאכט האס צס אח גליזס־ער  י

 גאענצצנד! טםא, םימלחסיער די וױ ניאן,
חמולםאםען.

 טעםמקײמ באםעימןענסװערכמנ א נאך
 ושד p» ױניאז דער אין אז איצם נעהם

o איז וױיסם םאח״ אװ ^אום די צוג r n 
^ שעפער.
 ^גצרעכסיגקײם״ די םח אעזער די װי
 גאכ״ו םראג^ דיזע איז געװיס, װײסען

 און װײסם אעצםען דעם פון םעםעאםענם
ר צו אזוי פארבאיבען, סםרײק, דרעם  מ

 םאנר־ םאנכע וואונד״. ״אפענע אן נעז,
חנצמ םרײד, דעם איז סעקסשורערם  ואך ו

 האאםצן יארק גױ איז ױניאךשעםער בען
ר ױניאז הײן גים אוין* מ כ  אין ש

 ״אי? דאס און שםעדם קאונםרי םאנבע
מן א ביז זיך, םארשםעהם װי ע  ינראד ג

 גװ די םון ארבײםער די פאר שעדאיך
H דרעם אח וױיםם יוניאן יארקער k ir.* 

 יארק ניו אין םםרײק דעם סעםאען בײ׳ם
 צוױנ• געתענם נים אוםן בשום םמץ האם

 יוניאגמי• צו םאנומקסשורערס די גען
 וױ קאונםרי דער אין שעפער זייערע רעז
 אבער זײנען שעפער יענע יארק. נױ אין

 ארבײםער די פ«ר געפאר שםענדיגע א
 װניאן די און שעפער יארקער נױ די פח

m דאם וױײזצז, צו באשאאסען האט r 
 פארטרימס םעגאיך װײם וױ זאל געפאר
װערען.
 צו יאיז דעם צו רפואה אײנציגע די

 איינ־־ ?אנםרײשעפער, יענע ארנאניזירען
 זעאביגע די שצפער יעגע אין צוםיהרעז

 יאד־ נױ די איז װי ארבײםס־באריגגונגעז
ר די איז שעפער דחמז איץ וןײסם קער  י
 אנמד קאםפיח אזא טמקצ שוין האם ניאן

 צו א אבער איז ארבײס דיזע םאנגען.
ram r זי אח אאײן ױגיאן דער פאר mo 

 איגםערגעשא• אתזער םים צוזאםען עס
 םאראיגכמ־ אזוי גראדע איז ודעאכע גאל,

 ארנאני־ צו שעפער קאונםרי די רעטירם
 אמעםאעצן שוין איז ארבײם די זירען.

 אז צװײפצל, קיק איז עס איז נקזוארען
 דצד רעזואםאטען גוםע ברעעען װעם דאס

אינםערמףאא־ גאנצער אמזער וױ יוניאז,

קוױטירונגען. װײטערע
װײסםאז, אברעהעם שאפ

511.00------------קינשענבאום דורך
באנװיט, סארא שאפ

18.35------------בערענשטײן דורך
האראװיםץ און בערםאן נ. שאפ

8---------גאאדנערג טש. דורך .0 0
בעאעסקין, ס. שאפ

6-------------סםריםצער דורך .5 0
פעי און װינאגראד שאפ

 7.75 — אבראםאװיםץ סעם דורך
גיגזבערג ם. ה. שאפ

1---------מאסניק פה. דורך 8 .7 5
ס. ע. ס. שאפ

7-----------------גיבס ם. דורך .00
טהאט* 159 בראס., סאאצםאן שאפ

15.00---------------------עװ. פארד
גאאדםאן און העניגסבערג שאפ

6-----------------םיאםאן דורך .8 5
2----------------------םראין האנא .6 0
בראם. שויטזהאװיטץ שאפ

30.25--------סאאאםאן־עאקיז דורך
איפםאן, ס. שאפ

3------------סיעגעאבאום דורך .00
קארפ און האץ שאפ

 26.95 בראנדינגער, םאררים דורך
?א. דערסם סאנשאין שאפ

11.75----------- פרעיגער ב. דורך
באאך און אוסטגארטען שאפ

1------- םרענד אואים תרך 7 .7 5
דאםענים א. שאפ

11---------גאאיענא דזש. דורך .00
15-------------קא. סהוירט עליסיט .50

14-------------קא. קאאוק ט. ר. ם. .50
12---------טײאאר און ראזענבערג .00

6--------------פעםערקארן אואיס .0 0
12.25--------װעהסאער און ארבוסםאן

15-------------קא. קאאוה שערמאן .00
24.00 — #--------קא. קאאוה װאירטה
1----------גרינבאום און פינקוס 8 .6 9

 אנגעשםזנאט ווערזנן צווזמ דעם פאר גאל.
 אין ארגאנײזאר האםפעםענםע ספעציעלע,

 ארגאניזאציאנס־קאם«יין האונםרי דיזער
 גאנ^ םואצן אין זײן באאד שוק וועם

 יר־ דרעםםאכער אס וױיסם דער *אין
 א אז *ײך איצם געהם ^5 אאיןאל ניאן,

 א Iאכמבאירא צו באוועגונג אעבצדיגע
 אויסצװמןלםצז םאנד״, בענעםים

 כדםגצחמ־א^• טיםאײדעגדע און הראנסע
 אנ־ נאוועגונג מדיױןיישאנאא אז אייד איז

 א אױ^ .ײניםי־סעגםמרס״ די צוהאאםען
 נעםאז איז ראס וױ םאסשסאב, גרעםערען
םריהער, געווארען

ממת־ א םים פוא איז ױניאז די הורץ,
jr5r אויױ גײסם, אונםערנעהםועם םען e 

 pit אוםעדום• און געביםען פארשיעדעגע
^ א איצם ורארפם טען װעתזןא וועאכען  בלי

 אוז אעבען כדם גוײבעאם אה שוױבעאם
ײניאדטעםיגהײם.

 זאנען געדארפם דא :אך האבעז םיר
ר דער רועגען ווארם, א ת  אײנשםצלומ ני

 pא דעפארםמענםס און אפיםערס די פח
 םםרײה, אעצםען דעם נאך זינם יוניאז, דער

 צוױיםעל אהנע האם דאם *ײך ווארים
 די שאםצן העאפען צו װיךקרננ א גמהאם

 די צװיזהח איצם הערשם רואס שםיםרננ
ראס אבער יונ^אן, דער פת םיםנאיזזדער

ך צױײםער א םאר באײבען שרין םת  מ
אעגענהײם.

------- טאטאא
?װיטירט פריהער

320.44— 
724.79 -

ן א מ ם ױ ן ה ע או ג ר ע ב נ י ױ » ו א  ש
ץ י א ם ע נ י ס נ ד ם כ ד י ת נ א ג ר א

----------------- 1,045.23
קאפלאװיטש, םיליפ

באארד. דזש. טרעזש.

צוזאסען
 ליײ דצר פון באארד דזשאינם דער

ר סון ײגיאן וואירקערם גאדכזעגם דיעס  םי
 דיר דאם וױסען, אונז אאזם םינעםי
 פיחסא רער pc שאפ דרעם איז םהוירם

n אעצםמגם איו וױיגבערג 1או הויפםאן i 
געװארען. גאניזײרם

 כמנפכממד גממ20 דעט שבת, אעצכתן
מ וײ האם מנר, ר  pi אמםמרמנשרימה פי

 און באארד דזשאינם can סים אנריםעגס
M א מרוארעז איז שאפ דזנד ttt .i t  'j v

o אין נמרײינ^ג^יײנצז n באמיפ• שאפ 
4 אדבײםער. 15 סינס

ן ר׳ א ם פ ל ע פ י ^ פ עו לי ע ר
שאפ־טשער־ דער ראװסהי, א. ברודער

 בראס., אײברעהעם םירםע דער םון פאן
 אין געבראכמ האט עװענױ« טע5 — 71

 פיפעאם םאר׳ן דאצער 10 אםיס אונזער
 גע־ קאלעתטירה איז נעאד דאס רעאיעח.
 ארבײטער אז פון nihor.א אאס ײאחע

— םוןחגםשאפ•

 א נעטאכט
י*״״*••׳יי םיםנליעחנר. םאםמ

יתיאך די אי ארום, אזן ארום אאזא,
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כאװענןננ snrppBWgאיוישע
םטאלינםקי אהרן פדן

פון מיטימ דער ן

 יאהר *נדערםהאאבען הנאפע םימ ביז
 נענאויבט נים קייכער כםעם האט *זריק

ןז י  ק*ד אידישע א פון ייעגליכקײס דער א
 ה$בעז אלע כטעם באװעגונג. אפעראםױוע ;
 געװען איז דארט און ד# אז געוואוסט, ?

אוגטער־ איז און סט$ר קאאפעראםױוע א
 וױדער צ*הל -וןלײנע גאנץ .א !עגאנגען 1

 געםינען ערגעץ־וואו אז געװאוסם, חאם
 איז לןראםעז ק$$פעראטױוע עםליכע זיןי

 ײײ־ ברױח... םרנסה האבען אידען *^םליכע
 בײ קאאפעראציע וועגען מען ה*ט סער
 גאר פשוט איז עס געװאוסט. ניט אונז

 אז גלויבען, צו אײנגעפאלען נים מײנעם
 תאאפערא־ אידישע א האבען וועלען םיר

 אג־ אלע בײ וױ םונהט באײעגונג, םמוע
n r t .ניכדגעאונ־ םיעאע די פון פעלהער 
 װעאכע פארזזכען, קאאפעראטױוע גענע

 די םאר געװארען געכיאכט אונז בײ זײנען
 קײז צו םען האט #יאהר 15—10 לעצסע

 ר«וםען. געקענם גיט איבערצײגונג אנדערע
 אײנגעלעבט פשוט שױן זיף האבען ־״םיר

 צו סעהיג זיינען אידען אז געראמן, םים׳ן י
קאאפעראציע. צו חוץ א אלעם,

 אײ די^האגד־פול צו װײסט װער »,ץ
 אלײן זיף וואאטען יןאאפעראטארס דישע •

ס  װעז אירעאל, זײער פון געווען םיאש ני
 קאאפע־ אידישער דער פון געבורם די ניט

 לןאאפעראםױוע די פעדעראציע. ראםױוער
 1אי נעװארעז געגרינדעט איז םעדעראציע

קאאםע״ דער צו אפאטיע די ווען צייט, א
דער־ אונז בײ האט באװעגוגג ראטױוער ?
 אין ניט הגם שטופע. העכסםע די גרייכט ’

 דעסםװעגעז םון איז צייט, גינסטיגער קײן
 שון םשןי אין געלונגען םערעראציע דער

 די אזועתצולײגען צײם מאנאטען פטליכע
 אי־ א םאר םונדאטענט־שטיינער ערשטע
. באװעגונג קאאםעראטױוער דישער
םעדערא־ סאאפעראםיװע אידישע די

 ער־ בײם געײארען :עגרינדעט איז ציע
קאנםמ־ קאאפעראטױוען אידישען שםען

 יאנואר ענדע םארגעקוםעז איז װאס רענץ :
 האט בעאבזיכטעט 4יארל נױ אין ,1918 ;

 םעדעראציע דער םיט אנפאנג אין סען
 גאר אבער צװעקען, םראפאגאנדא באויז

 געװארען םעדעראציע די איז גיכעז אין
 פראפא־ איינפאכער אן וױ םעהר עפעם

צענטער. גאנדא
 האט טעטיגל,ײט איהר אנגעסאנגען

 צו געאד. סע:ט א אהן פעדעראציע די '
 מעניטען גענוםען זיך האבען ארבייט דער

 איז עס פיאנערען. אטת׳ע ־!*אידעאאיססען,
 קאאםע־ אידעאליסםײטע סך קײץ אן #אםת

; נים נאף אײדער םיזר האבען 'דאמארס
קאאפעראםאדס, צאהא האײנע די ^בער %
 שפיץ דער אין געפונען זיך האבען וועאכע ״.

 פערעראציע קאאפעראטױוער דער םון
 אונבאשרײבאיכער א זיןי^מיט האבען

פאסטען^ זײער אויױ געהאאטען עק^נות
 די און געוטען אאג; ניט ר,אם עס און

פאםו־ געװארען איז פעדעראציע אידי״טע
 דריײ דער אאנד. ;אנצען איבער׳ן לער

 קאאפעראטיװע ״די זיטורנאא םאנאטאיכער
 ארויסצו״ אנגעהױבעז האט װאס וועאט״

 ציר־ א דערגרײכט ניכעז אין האט געהן,
 עק־ טויזענד 6 און 5 צװי׳טען שאאציע

 לאאפעראטיװע אידי׳טע די זעםםאיארען.
 ארויסגעאאזען זײנען װאס פאםפאעטס

 אויפגענומען איבעראא זײנען געװארען
באגײסטע־ גרעסטער דער כייט געװארעז

רונג.
 דער צו זיף מען ותנדעט איבעראא סין ״־

היאף; נאך פעדעראציע קאאפקראטמוער
 בע־ א גראסערי, א עפענען םען װיא דא

ר א ^טטעא אנדער אן אויף קערײ, ע ^  בו
 ארם דרים א אויױ דעסטאראן, א םםאר,

 דא גא. .ד. א בא:ק, קאאפעראטױוע א *
לואאפערא־ איבער איטעראטור סען וױיצ
אעקטשורער, א שטעא אגחןר אן אויף ציע,

 אינקאײ קאגסטיטוציע, א אויסארבײטען ־
 םיט גא. .ד. א געעזאשאפט די פארירען

 געװען איז פעדעראציע די װארט: אײן
צענטער. לואאפעראמיװער ר ע ד
 קאאפעראטיװע אידישע צװײטע די ־*׳

 ענדע פארגעקוטען איז װאס האנװענשאן, ״־
n נױ פעטערסאל, אין ,1918 יתי, ( n r n/
 פגים אנדער גאנץ א געהאמ שױן האם ׳״
:האנװעכשאן דיזער בײ ערשטע. די װי \

 ‘האבעךא טיר צי צװײפעא, יעדער וואם
fגע־ נים, אדער באוועגונג קאאפעראטױוע:
 גרעםםעי זאגאר״די פארשוױנדען.׳ מוזט י
 אז צוגעבען געטוזט האבען פעסיסיסטען 4
 באוחןגונג האאפעראטיװע אידײטע ,א ?

פאנאדערװאהסען. אין זיןי -האאם
פעחןרא• קאאפעראםױוע אידישע די י« ן

‘דורכצוסיה־ אונםערגענוםען זיך האם
עז1 חויפם־אויםנאבען: דדיי די׳םאאגענדע י

ר דײ םאם *ח םיס^דאם חעאפען ^ *
^ wrvvn trtitn^nv»«t ר.*וא«זזדאיײ\חזז > .

i יויוניאו

 ק^אםעראציעם, נייע גריגדען העאםען )2
 קאאפעראםײ djh פארשפרײםען )3 .און
 ארביײ אידישע די צוױשען געדאנק ררען
 איז זאכעז אאעם זײנען דןום טאסען. טער

 אבער שטארק. זיך נויטיגען םיר װעאבע
 אױפ־ ד^זיגע די דורכצופיהרען כדי אום

 אנשטרענגונ־ גרויסע זיף ם$דערט גאבען
 די געאד־םיטלען. גרעסערע נאד און גען

 קאאפעראםמוע אידישמ עקזיסטירענדע
 צ^והא איז קאײן זיינען-צו געזעישאפטען

 צו נאך םײאנצימא אױך זײנען זײ און
 טראגען ?ענען אאײן זאאען זײ אז שװאך,

 פיעא־זײםיגע די פאײצעס זײערע אױף
פעמןראציע. אידישער דער פון אױפגאבען

 גע־ םעדעראציע די דאריבער זיף האם
 ראדי־ אאע צו אויפררף אן טיט װענדעט

 איהר זאאען זײ אז אינאניזאציעס, קאאע
 און שווערער איהר אין זײן באהיאפיג

 אויםרוף דער ארבײם. גויםװענדיגער
 פריינד־ און וױרסונג גוטע א נע־אט ה^מ
 אנגעהױ־ זיך האבען ^רנאייזאציעס איבע
 ביז פעדעראציע* דער אן אנצושאיסען בען

 אן אנגעשא^סען שוין זיך ה^זבען איצט
 םון ברענטשעס ריננ אויבײםער 45 ערך

 אידישע גרעסערע עטאיכע אאנר, איבער׳ן
 ארביײ צענטראאע אײניגע און ױניאנס

 לאײנע די דורד לערפערשאפטען. טער
 םרא־ די העאםען בײטרעגע מיםגאידערם

 םים סך א ;עהק ארגאניזאציעס טוירנאא
 זינען אין דארןי׳ םען םעתזראציע. דעד

 םעדעראציע• ל«אאפעראטױוע די אז האבעז,
 ווא״ ביז אאנג׳ אזוי װערען געיטטיצט כיוז
 נעזעא־ קןואפעראםױוע א<ןל,אאע ךי נען

 אאײן איסשטאנד זײן װעאען שאפטען
 אפא־ צענטראאער זײער אויסצוהאאטען

ראם.
 W<\ קאגסטיטוציע נײער דער אויט

 אנגע־ זיין בושנטש רינג ארבײטער אן
 פעדע־ ל«אאפעראטױוער דער אן שאאסען

 אדער דױה, יאהר א דאאער 3 םיט ראציע
 טרײד־ םעגאיכהײטען; די נאך העכער,
 קמרפערשאפ־ צענטראאע אדער ױניאנס

אן. דאאער 10 פון טקך
 אן פאראן שוין זײנען הײנט־צו־טאג

 געזעא־ קאאפעראטיװ;! אידישע 50 ערןי
 זיײ דריטעא צוױי איבער און שאפטען,

 ל,אאפע־ דער אן אנמךטאאסען שױן :ען
. פעדעראציע ראטיװער

 דער איז פעדעראצ״ע דער. דא:ל, א
 שטארק קאאעפדאציע פאר סענטידעגט

 ארבײטעד אידישע די צװישען געשטיגען
 קאאפע־ אידישע נײע 30 א*בעד טאםעז.
גריגדען. אין איצט זיןי האאסען ראציעס

 אר־ םיט פארװארפען איז פעדעראצ*ע די
 ארגאניזא־ ראדיקאאע אידישע אאע נײט.
 צו האנד א צואײגען גאײד טוזען ציעס
ארבײט. װיכטיגער דיזער
אידי־ אאע פון קאנװענשאן דריטע די

 די אין געזעאשאפטען קאאפער:;טױוע שע
 פארהומעך װעם שטאאטעז פעראיײגטע

ײםאג ט, פר װענ ת א ב םאג, אדן ש זונ
 סעפטעם־ טעז28 ארן טען27 םעז,26 דעם
 אייסעאום, אײבאר בראנזװיאער איז ׳כער
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 דיזער בײ װעאען פראנען ערנסטע זעהר
 עק״ די װערעז. פארהאנדעאם קאנװענשאז

 קאאפעראטײ דער םון קאטיטע זעקוטײו
 גע־ אויסגעארבײט האט פעדעראציע לוער

 פארװאנדאעז צו אזוי װי פאענער, לויסע
 אין באוועגונג קאאפעראטױוע אידישע די
ן א ע ם א . מ ג נ ו ג ע ו ו א  די ב

 װעגען די געםינש טוזען װעט קאנװענשאן
 פאענער דאזיגע די אזוי װי פיטאען און
פארװירקאיכעז. צו

 אז צייט, העכסטע די שוין איז עס
 פון ארויס זאא קאאפעראציע אידישע די
 ד<* אין ארײן זאא און ראהפען ענגע די

 גינ־ די איז איצם גאס. אידישער ברײםער
 םאר קאא׳פעראציע. פאר צײט סטיגסטע

 טאטענט, איצטיגען דעם נאכאעסיגען
 קאאפערא־ אידישע די פארשטופען הײסט
יאהחגן. צעהנדאינע אויו* באװעגונג טיװע
 אאע בײ אויף און אטעדיקאנער, די בײ

 םרײד־ױ־ די נעהטען פעאתער, אגדערע
 קאאפע־ אין אנםײא שםארלען א גיאנס

 םאא פיעא אזוי שוין דאןי איז עס ראציע.
 יתאאפע־ ד^ר אהן דאס נעװאדעז כאדויזען

 סרײד־ ׳ די זײנען באו<ע;וננ ראטיװער
עס װארים היאפאאא אײנזײטיג, ױניאנס

 איז באארד דזשאינט םון םיטיגג א
 םעז20 דעם שבת, געװארען אפגעהאלםען
.1919 סעפטעסבער,

האםיטעם. אויםגעטםען ווערען עס
 נעטשוראאיזײשאן דער םון קאסיטע א .

 שטיצע. פיגאנציעאע פאראאנגט ליענ אײד
 םאעגמן יעצם ביז דאט ערקאעהרעז, זײ
 אונטערנעה־ דורך עלןזיםטירען קענען זײ

 געםאכט ניט יעצט קענען ײעאכע םועען,
 װיכ־ א זעהר איז ארבײט זײער ווערען.

 ײערען ארבײטער טויזענדער װײא טיגע,
 ערקאעהרען זײ היאף. זײער דורך בירנער

 זײנען רעקארדם זייערע אױם דאס אױך,
 צו אםאיקאנםען אאע פון אײךםינםטעא

 אינ־ אונזער פון מעםבערם בירגער ווערען
 אי־ װערט םאראאנג זײער טערנעשאנאא.

פינאגס־קאסיטע. דער צו בערנעשייןט
 אי־ פאראײניגטע די פון קאכיטע א
 שטיצע פאראאנגט געװערקשאםטען דישע
 םיי־ באסס ;*ר6>־י6 סטרײתענד/| די פאר
 באשאאםמן װערם עס סםרײקער. ?ער

דאאאר. 200 מיט זײ שטיצעז צו
 20 דעם אדאי״זשירט װאס קאםיטע א

 ״םרײעד דער פון ױביאעאום יאתדעען
 נאך דאס ערקאעהרט, שט־טע״ אובײטער

2b אין צײטינג די איז עלוזיסטענץ יאדור 
 װע;דען דך סוז זי דאס צושטאגד, אזא
 ־ועאכע הערפערשאםטע;, די צו היאף פאר

 זאמלען זי• בויען. גמהאאפמן האט זי
 פא• דאלא• םויזענד 20 פין פאכד א ״עצט
 דער םון אויסבעסערוננ װײטערער דער

 שטי־ צו באשאאסען װערט עס צײטונג.
 מיט שטיםע״ ארבײטער ״פרײע די צען
דאאאר. 500

 צושריםםען. פארגעאעזען ן * רוע• עס
 זײערע דאס וױסען, אאזם 9 אאלאא
 25 די גוטגעהײסעז האבען טעמבערס

 א רעתאמענדירעז און דױס -װאך א טענט
 טאג א פון טעקס א פאר דעפערענדום

װײדזשעס.
הא־ זײ דאס װיסען, אאזט 11 יצאקאא

 װאך א סענט 25 די גוטגעהײסען כען
דױס.

הא־ זײ דאס װיסען, אאזט 82 לאקאל.
ס. 35 אויף העכערען צו באשלאסען בעז

. די װאך א ם •
 באריכט דער אױפנענומען װערט עס

דירעקטארס. אװ באארד פון
 ל. םון אפרײטאר אז פיעלהי!, העררי

 איז ער דאס ערהלעהרט, גאאדשטײן
םאר פלאץ דיעזען אין ארבײטעז ארויױ

 פארט־ א אײגעם סיט װאך א דאלאר 60
 םירםע די איהם האט גאכחער נער*און

 האט ער נ דאלאר. 55 בלויז געצ^הלט
 גע־ האט םען און אין.אנ!ים קאםפלײנם
 קריגען ניט םעהר זאל ער דאס שליכטעט,

 דא־ 60 םארםגער דער:און דאלאר 55 װי
 דיע־ דאס ערקלעהרט, אפיס דער • לאר.
 ארבײט דער צו ארויח איז אפרײטאר זער
 פארלאנגט האט און צוריק װאכעז 4 מיט
 מנזאגט איהם האט באס דער דאלאר. 60
 נאכהער און עאך א ארבײםעז זאל ער

 איהם האט װאך דער נאך זעהן. ער װעט
 איז ער דאלאר. 55 געבאמעז באס דער

 איז און טרײעל אויח ארבײטען געבליבען
 ער דאס האםסלײנעז, געהוםען נאכהער

 שאפ םון ארבײטער די דאלאר. 60 װיל
 דער געװען איז דאם אז באשטעםיגען,

 גוט־ װערט אםיס םון האנדלונג די און פאל
געוזײסען.

 באריכטען די אויפגענומען ײערען עס
םענעדזשערס. םון

 דאס רעפארטעט, ניסנעװיץ ברודער
 סטאלער־ און מעזעריצקי פון םירםע די

 אר־ דארט * *רעםער. א געסעקט האט םאן
 אגריםענט יעהרליכען א אויף מען בײט

 ױניאן די דאס אױםען, איז פירמע די און
 קענען ואל זי אום שריםע, נעהמען זאל
 בא־ װערט עס ברעכען. אגריםצנט דעם

 לא־ צום קײס די איבערצושיקעז שלאסען
 םירםע די קלאגען און ױניאן דער פון יער

 דיעזע װײל אגרימענט, דעם ברעכען פאר
 ױניאן דער םיט סעקױריטי האט םירסע

אגריםענט. ספעשעל דעם נאכצוקומען
 וועגען באריכטעט פריזאםם ברודער

 גאנ־ פאר׳נ אפיס זיין טעטיגתײם.פה דער
 סטאטיסטיק א איבער גיט און סעזאן צען

 ?יינען עס ארבײטמר און שעפער וױםיעל
שעסער. די אין באשעפטיגט

 טובים ױם אידישע די וועגען פראגע די
 הא־ םיר װי דעם נאך אויםגענוםען, ווערט

 צו םארלאנגען םיעלע זעהר געהאט בען
 עס זונטאגס. ארבײטען צו ערלויבען

 ארבײטער די דאס באשלאסעז, װערט
 זונ־ צװײ ארבײטעז קענען וויצען, װאס

 דעם און סעםטעםבער טען27 דעם טאגס,
 םאר־ ניט זאלעז זײ אום אקטאבער, טען5

טובים. ױם די צוליעב צײט קײן לירען
 מיט דאס ערקלעהרט, זיעגםאן ברודער

 געװארען איו בארקאן ברודער װאס דעם,
 ביזנעס א םעהלט קלוירק קאםפלײנם דער

 דאון דעם אין פלאץ זײז אויח אײדזשענט
 מען איז ער, זאגט יעצט, ביז אםיס. טאוז
 הומט סלעק די וױ נאר אזױ, באגאנגען זיך
 אויםנעםילט מוזען פלאץ דער װעט אן

װערען.
 גע־ םיטיננ דער װערט דעס מיט

שלאסען.
סעק. ׳ל«נגער ל.

=r~* ־ ־־־ =

סײלארס לידיס דער פון זיענ גרױפער
so ל«סאל ױניאו

)1 זייט פון (.עלוס

 געשםיגען עגטוזיאזם דיזער איז טע:ט
העכער. נאף

 דער װעט װארשײליכהײטען אלע לויט
 טײ־ לײדיס דער פון געװינס איצטיגער

 עס װי דויערנדער* א זײן ױניאן׳ לארם
 דעם אין ארבײטער די האבען שײנט,
 זײ װאס יאהר פאר לעצטע די פאר טרײה
 גע־ געווען, ארגאגיזירט גום ניט זיינעז
איצט, און לעסאן :ויטיגען דעם לערנם

 פאר קעמפען צו ניט דנען קײן דאך האט
נאכדלם :לײף און באה, ב-ים רעיז א

 סטאר דעם אררעקגעבען רעיז זעלב-גען דעש
 איבריגע די צו לענדלארד״און דעם ער,4קי
 באלעבואס. אײער םון שותפים סמיגע נ

 איהר םוזם רעיז א איהליפאדלאנגט כ אי
 אז האבען, זינמן אק אויך נלײכצײטיג

 דעם כדי םיםעל » סחם<אשאפען איהר
ו רסיז v »»ד האלמזוז ז r. דמר אוז ׳

 איז םיטעל װירהזאטסטער און אײגציגער
ע י ד ־— ו ו י ט א ר ע פ א א ־ ק א  ב

. ג נ ו ג ע ו ו
זײן םוזט ױניאניסטען, טרײד איהר,

 ?אאפעראציע, ־ אין פאראינטעועסירט
 איהר קאאפעדאטארס. טיר, װי פונקם
 אױף גאנצען אין פארלאזען :יט זיך טארט
 ברײ א~ער געבען אונז טוזט איהד או:ז,

 בעת איצט, הוי&םתכליך האנד, דערליכע
 ײ ד י א א באשאפען איז האלטעז םיר
ע ע ש ו ו י ם א ר ע פ א א - ק א  ט

ן ע .נ־ג ו : v ר ו א ב ס
 איהר אז באװאוסטזײן, דעם טים און

 אױסשמר^קען סרוי־כל־סוף אונז װעם
תר  צו םיר געהען האגד׳ בריחןרליכע אי

 קאאפעראטױתר אידישער דדיםער דער
ת קאנװעשאן,  שווערע רי םארטצוזעצען כ

 וועל־ אק יט, אדבי םאראגטווארםליכע אין
m שםארו^ אזוי זיד נ^סינזה מיר

 ױניאן דער אין וועט סטרײס, דעם נאף
 אײניג־ פון גײסט זעלבעד דער הערשען

 עם םטרײק. דעם ־םון צײט אין װי קײט
 טײלארם לײדיס די דאם האםען, צו איז

 םארבליײ נאר ניט װעט 80 לאקאל ױניאז,
 איז זי ׳וױ שטארן און אײניג אזוי בען

 שטאר־ ווערען נאף װעט זי :אר איצט,
 הא־ קאנען צו אום םעכטיגעה און קעי
 די איבער אײנםלוס גרעסערען א אלץ בען

 אלנע־ *ין טרײד אויפ׳ן ארן ארבײטער
מיין.

 דערװיסען םרעס צום געהען װעז.־טיר
 קאמ. און היהסאן םירמע די דאס זיך, מיר

 סעטעלמענט אויפ׳ן לעקראגען חרטה האט
 װערט שאפ דעם אין םםרײה דער און

 געװען איז םירםע דיזע פארטגעזעצט.
 םיט םירמען, 20 פון גרופע דער פון אײנע

 קאלעל־ פארהאנדעלם האט םען װעלכע
 לעצ־ דער אין אבער, האם םירסע די טיװ.
 יענער םון אפגעריסעך זיך סינוט, םער

 דיעזע ״אױסגעבעקם״. האט און גרופע
 פאר־ וחװ־ט םירםע דער פון האנדלונג

 זאנ־ ארב^יטער, די פון נאר ניט דאכט
 בײ באסעס, אנדערע די פיז אױך דעח

 אפ־ אן אוןיװארט א איז װארט א װעםען
^ ״ איםאך^ אן איז םאך

 די ויך^דאם פארשטעזזט עם
ײט/ *tv ג«באן פירםע רזר וועס  אז *ם

געדענסעז. «ו תאבעז לאננ דאס וועם זי
ysi

 חנר םון באארד עסז. םון *דםינג א
 סײקערס׳יוניאן דחןס און װײםם לײדים
 אכענד, דיסטאס אפנעהאלטעז ;25 לאקאל

 געמתאװען אין ,191? םעפט. טען9 דעם
 סשער־ פרידסאן׳ ם#לי שוועססער האל.

 t י• -י ״,:״• ** *׳־r' /יו ליידי•
איטאליעני• דעם ־םון, טלטםיילונג א

 אין פארגעלעזעז,- וועדס ^רעגמש שען
 זיי אזוי^װי דאס ערקלערען װעלכער.-זײ

 פיק- א םאי; פארס תײן ?ןריגען גיט קענעז
 אראגזשײ ראטזאם.צו געווען װאלט גית,
האל. א אין אוגמערהאלםוננ גרויסע א רעז

 םריד־ מאלי םון באשטעהענד קאםעטע א
 עסענ־ מאקס און דזשוליצהי גאטי מאן,

 ^!אםען װעלכע ^רוועוזל^, וצערט פעלד
 ^ימא־ םון־ ?אארד אדזוײזארי דעם סים

 א אױסארבײמען -^אל׳ברענטש‘ ליענישען
 אוזײנ- און אונטערעםונג דער נאא־• פלאן

 כעקסטען צום רעקאסענדײשאנם ברענגען
.י: באארד. םון פיטינג .^

איטאליע־ 1םי םיססײלונג צװײטע א
 אין םארגעיצ^עז ״ ווערט ׳ברענםש נישעז

 עלוז. דער אויף םאדערען זײ װעלכעד
 איטאליענישער אגדאם נאארד'צױזעד.ען

 װי אזוי ודערען. נעגרינדעט זאל לאקאל
 קא־ די דאם לאריכטעט ער6סעקרע דער

 מיט געווארען ערוועהלם אױ וועלכע םיטע
 ראטזאצד די באטראכטען צו ‘צוחמ דעם
 מי־ וועט לאקאל ?זא׳ גרינדען םון קײט
 סעפטעמ־ טען11 יעם דאנזנרשטא^ מען

 איבערגע־ באשלאסען װערט עס און בער,
 מיט קאםיטע א צו• םײטטײלונג די בען

 זײער אריינ^וברײנגעז אינסטרוקציאנען
 נעקסטען צום װי שפעטער ניט באריכט׳

םי^באארד. מיטיננ
 םון סאכױםע א םון ם^ורלאנג אוים^ן

 װערט ,66 לאין.־ ידכיאז עמניזױו^רערס די
 אונזערע ^ינסטרואיחיז צו באשלא^נןי
 אײחשענטם ביזנעס און 6םענעד'זשעו*

 אין עסבראידערי׳ארבײט די דאס זעהן צו
 װע• אלויסגעגעבעץ זאל אונזערעיישעפער

 ווערט עס מםבראידערערם. ױני?ז צו רען
 אונזערע צו אפללירעז צו באש׳לאסען »ויף
 זײ פרעסע אונזער דורך ם^גרלײטע שאפ

דורכצונדיהחן׳ז. דאס זעהן זאלען
 װערט רצפארט קאמיטע א&ױעל דער
פארהאנדעלט• און ז^5אויפגמנו

קא־ אפיעל ^ין*דער פארלאנ! אויפ׳ז
 שװעס־ און װײסגלאס בר. װעיען כייםע
 גרי־ דער םון כתגמבערם דזשי־העל טער

 די אטענדען צו •אסײנט באארדס װענס
 אום קאמיםע, אפיעל דער ^יז דיטיננעז

 גריװענס װעגען געבעז׳׳^ויסהינםטע צו
באארד'נ»יו^ליסע.

 רעפארט דירעקטארס אװ באיארד
 װערט םאלגענדעס און אױםגענומען װערט

 אײדזשענטם ביזנעס 3 דאס באש^אסען:
 איגדעפענ־ אין ווערעז צוגעזעצט זאלען
 און דרעס אין 3 דעפארטסענט; דענט

 אסס׳ן איז 1 און אסס׳ן קאנטראקטארס
 די און סענעדזשערס די דעפארטמענט.

ערלףבא־ לײבאװיץ ברידער  אוגקאה^וו
 קאנדי״ פאסענדע געפינען צו אויפטראגט

■ ■ ‘ דאטעז.

 פון מענעדזשער פינקעלשטײז, בר.
 װעגען באריכטעט דעםארטמענט׳ אםס׳ן

 אפגעהאל־ האט ער װעלנע ק^נפערענצעז
 פאלגענדע די װאו אסס׳ן, דער מיט םעז

 :געװאדען אויםנענומען. זײנען פראגען
 ױ־ די .און מעםבערס םון דיפציפלינירונג

שעפער. פון ניאניזירונג
 רעפארט ע13קאמי רעליעף און םינאנץ

םארהאנדעלט. ארן אויפגענוםען װערט
 ויוערט רעפארט קאמיטע ארגאניזיישאן

 דאס באריכטעט װײס ב׳ד. אויםגענוםען.
 23 זײנען װאכע^ דרײ לעצטע די פאר
 ער געווארען. אמאניז^רט שעםער נײע
 שע־ יוניאן םיעלע צו אטענדעט אויד האט
 געוואי־ זײנען^ארונטערגענומען װאס פער
 דע־ אינדעפענרענט םון סטרײס איז יעז

פארטמעכט.
ט דער ^ ס ע  װערט ^פיס הארלעם םון ר

 אינ־ װערט יאנדאל בר• און אויםג^נומען
 ארגאניזא־ דער מיט אנצרגעהן סםױאירט

ז 1 . הארלעם אין אדבײט ציאז
 ברידער םזן באשםעהענד ק*םיםע א

 םריד־ מאלי שוועםטער און וױים ;וזמאן,
 מיט זיף זעהן צו אפאינטעט װערט מאן
 אראנזשא• מאכען און לאקשינסקי בר״

 אין ארבײט אניזאציאנם3*ר פאר :^ענםס
״׳ ,*״1 ׳ בראגקס. די

ווע־ באריכםעט *עטיאס שװעסטער
 נױ אויםער־׳ אדבײט *רגאניזאצי*נס נעז

 אראנזשי־ צו וחולט־גןושלאסען qv יארק.
 מעמ־ די שאר אן.א^טערהאלמונג עזר

 7 / ״ י ־ װערגאן. עאוגט איז כערס
שעני’מהענ^&|6באש קאםיטע א  ח

ןזמעםיאס,י^. ^ ז  \וערט ^ױים J׳ אין ט
 פאר •ארמוגײוערמ imHMMi» נרוומחלמ

r  t i f**-־ .vז ^׳ ^ ' iO׳* ll f

 אינסםרואירט אויך ווערען זיי יארס. נױ
צו  ארגאניײ איטאליע^עד tv אפאיננמ! ׳

 י ,ווערנאן.. סאויט םאר זעד
 װאס סאמיטע דער םון באריכט דער *

 די שםודיחח צו געװאחח ערוועהלט איז
אודיטאר, אונזער םון רעקאםענדאציאנען

 י גשזײסען. טם און אויפטננומען וועױט
* * * I ־••:׳׳ י■ .

 דער םון כאארד עקז♦ פון םיטינג א
 ױניאז מײקערס דחגס און װײסט ל^ידים
 דעס דינסםאנ:אפנעהאלטען 25 ^אקאל

האל. בעטהאװען אין סעפט. טען16
םשערלײדי. מעטיאס שוועסטער

~f . ׳פון םאמעלעזעז װערט םיטטיילונג א 
אװ םעךערײשאן סטײט יארק נױ .קער

 טערט ױניאז אונזער אין.װעלכער (ייבאר,
 קאנ־ א אין נעםעז אײנגעלאד^צו־אנטײל

 אל־ איז שטאמפינדען װעט װאק םעחגנץ
 ךעם און,שבת, םרײטאג דאנעדשןןאג, באני

p טןס,16' i7^1919 אקטאבער טען18 און ״ 
 קינדער־ אפ^אםען םון םךאגע דער יאין

 ער־ װערט םינקעלשטײן• בר. אךבײט.1
 ארגא־ אונזער פון אלקידעלעגאט ווערלט‘
.קא^פערענץ. ךער יצו ניזאציאן׳ ,

 כא־ קאםיטעס רעליעף און םינאגץ
 אנ־ צװישען און אויפגענוסען װערט ,ריכט

: צו באשלאסען װערט ידעיעס
 -צו דאלער 15 בײצושטײערען )1

הויז, יתומים נאציאגאלער אידישער ׳דער <r

א װעלב^םיחרט  האל״ v פ*ר ?אטאײז אך
. . ,םאגד.ד*{זןך 1מ;ליא בען

 מאל אוױיטען .*ום4 ביישןזײעחנן 1)2
 סיגאר סטרײקענדע די םאר דאלער 100

מאכער.
 װערט באריכט דירעסטארס אװ באארד

 בא- װערט פאלגענדעס און אויםגמגומען
: שלאסען

 םוז האנדלונג די צוהײסעז גוט )1
 םטרײהס װעגען דירעסטארס אװ באארד

 און נוסבוים און לאוב םון שעפער די אין
שא. דרעס םלאזא די

בױרא לײבאר א אינסטאלירען צו )2
 אײ פיז אפאינטמענט די דאס . )3

 אטענדענטס מיטינג שאם טאליענישע
 אנ־ בר. צו װערען איבערגעגעבעז זאל

.טאניני
 טראנםפערירט זאל אליװא בר. )4

 פלאץ אויף׳ן אפיס דאוךטאוז איז װערען
רעזיננירס. האט װעלכער פיער, בר• סון

- p( .װע־ אפאינטעט זאל מאגגיא בר 
אפיס. בראנזװיל פאר׳ן רען
 אפאינטעט ־זאל קרױועללא בר. )6 -

 װער־ כיאונט פאר אמאגײזער װער^אלס
 טראנס־ זאל ליבערטי פרענק בר. און נאז

 אויף ברוקלץ־אפיס אין םערירט.װערען
,׳ • פלאץ. קריװ^לא׳ס

 טראנס־ זאל פאציא וױטענט בר. )7.
אפיט. סטר^פ טען21 צופ װעיען םעיירמ

 באארד םון רעקאמענדאציאנען די )8
 םעני שװ^סטער דאס דירעקטאױס אװ,

 זאלען יעלגיס ברודער און דזשײקעל
ד בלזנעס אלם װעיעז אפאי;טעט ײ  א

 דעפארט־ אינדעפענדענט פאר׳ז זשענטס
 דרעס דעם םאר דײװידסאז בר. און מענת

 דעפארט־ אססאסיאײשאן קא^אלןטארס
געהײסען. גוט וחנרען סענט,

שעפער ידרמס און וױיפס :די אין סאלעסשאנס
רמאגןציע די באתעםפפען צו פאנד דעם פאו

< » - I • *ו ן

:פון ארגי^טער די
$15.00--------------------אײזענבערג ־ע.

2.25 — ----------------^א. דרען לאש
ײסט ״בי װ ^ 0------------------קעי .9J,

1.00 —----------שאפירא און טשעלניק
10.00 —־ — סאנס א\ן האללאנדער

4.00 ךד־'---------ר,א. טאקלנג אײדיעל
16«00 —--------— קא. וױיסט זו. ם.

18.50.---------הא. קאסטאם יעהר גוד.
6--------------------ריעף ״דזשײ״ .00

4.00 —-------------םאדיס א. דזשײ.
1------------------פלענט גודשטײן .0 0

5--------------------— — סײד ג. .5 ׳5
ביײ (םירמעס קלײז איז ראדעז

5---------------------שטײלרוננ) .0 0
11.75------------------קלײן און ראזען

8.00 — -------ליטאף און פרענקעל
4------------— — לעםסאװיץ אב. .0 0

34.00 -----------קא. װײסט נארםאנדיע
13.75-------------ראודװעל און הײמאן
2--------------נינזבערג און דיקעס ,8 5
16.50------------------קא. דרעס פײער
10.50---------------קא. װײסט לאי^ל
6------ ־-- שטיינבערג און האבער .0 ־ 0

6.60 — —'־ ----------ב׳ראס. םעלדמאן
11.00----------------דרעם טי״ און ״בי

6-----------------גאלדבערג נײטען .2 5
7-----------------------םראנק ראוז .0 0

5-------------קא. װײסט רילײעבל .3 5
5--------— ווײסט האל ליעבערט .0 0
12.75--------------------דרעס פראכ^ט

5-------------------דרעס אימפארט .5 0
12.00--------------— קא. דרעס לעא

7--------------קא. װײסט האדסאן .0 5
6.70 — »------------קא. װײסט ױנידא

10.00----------------װײםט מאנאגראם
5.75׳---------,־ל־־י־׳ ,קא. דרעס ױנײטעד

5---------------- דרעם פלאראנעלל .2 5
13.25-------------- קא. דרעס פױריטאן

12.2b-----------------דזשעקשאן א. ע.
4---------פראנקפארט אין לאנדאז .5 0
7------------— אײזאקסאן דזשײ. .2 5

6----------------------דרעס רײדינג .3 5
19.10-------------------- קאהן און תאן

14.25-----------:-------פערלמאן מארק
5.75 — --------װײסכסלוא.' װיקםארי
10.50*--------------יקא. דרעס פאנאמא
7------------ל • ל־ך״ ־ בוש בערגצדד .5 0

3----------------------בראנ^ צענטץ .0 0
5-------------—— דיםפין מאקס .7 5

דארם־ און נאלדפערג ליבערטאן,
7   ---------------------םאן .5 0

 20.80 קא. דד« און װײסט בעדפארט
ווערנאן (מינט אםאםקא עםיליע

r’■ — שאפ)  jt--------------7 .0 0
6----------------ד דרעס ו־וועלל .00

10.50----------------,? הורצראח טאקס
37.00 —---------  תא. װײםמ פאלתאן
• 4״5°-----------: דחנם לידעג

6.50 4~+**<** שו־ײבער און קרינסמי
* ?X T*. :*&VJT l ״יןי ־ ̂־־

tt — 8.25 קא. מאנוםעיןט. לעאנארד
י----------------------גאלד 10.50 — ׳-
14.30 — ך------------קא. װײסט אערא

31.00 — ך---------י5ריעד, און .פוײאטט
17.75 — 4--------* אצדאן װעבס^ער

7.75 — ד-------------— בראס. מײער
מיללער 2.00 — ל— (אינד•) םרדי,.

i.50 — ױ-------— דךעט עקאנאטיסט l
9.75 — ;---------װײסט לוירליע
11.75 — י— — קא. װײסט ארטאװ
6.00 — ד---------ד— — דרעס קרעלל

‘5.00 — ן--------------קא. .דרעס נ. ר.
15.10 — גדאס. םעלדענטהאל

15.50 — —---------װײיטט הײםאן ב.
15.00 —. — םראשיען אוז מארגאלין

11.50 — ד-------------— לעוױסאז ח.
4.50 — ד— *--------ראטהפיעלד ב. ר.

5-------------------קא. 5דרע גײד .7 5
(דורן האפמאן און מארקאװיץ

-----------------ניעדעלטאן) ה.
עלענאר (דורך דייטש און טשאס

---------—---------שרײבער)
----------------------ברייצ װיליאם

---------------------האללינגער ה.
הער־ י. (דורך קא. דרעס םמיט

---------------------------שאװ
טאריס (דורך װײסט פארװארד

-----------------— שעהנהאלץ)
 — (אינד.) ברוקענשטײן םאקס

 (דורך דזש. נױ בעיאז, ליפשיטץ,
 — לואמבאטא) ראוז

 א^ידא (דורך בוכםאן און .גראף
----------------רובין)

 1.00 בריל) װיליאם באטלעס(פון פ.
— פון ארבײטען די
גאל־ דזשעני (רורך ברין' םאריס
9-----------------------------דען) .2 5

 9.25 סעראטינג) ם. (דורך סאבעל מ.
שנײדער*(דורך און גאלדשטײן

8--------------------קרײטץ טר. .2 5
11.87 —-------------װאולף און בוים

דזשײקאב (דורך םישעל םמאס.
30.50 --------------------יאסילעװםקי

ארטור (דורך םײנער און צוהער
2--------------------------דעליא) .2 5

דזשײק שעפער(דורך הארניק,און
6.55 — ’--------------— טארנאװ)

סעט (דורך קא. דר. עקסעלענס
17------- — ד------------אפפעל) .00
מא־ (תרך קא. װײםט אנעהסילד

8--------------גינצבערנער) ריס .4 7
1 מארגאנא (דורך װײסס אלעהם

2.50 ד־--------------------אניזשעלא)
םטאווטשאנ־► (דורך ;דלװערפײן

11.46 — ~ ל־------------------סקי)

10.40

10.35
6.00
3.00

7.50

9.85
1.00

10.70------

 .לשנח
ױפערםאכעו

העללער דזש. םון

9.55

r- 910.30 —י1------- טאטאל
v•• .עעחנימ>*ץ, י

pro. און װײםם איידיעםן טרעז׳ןג 
If,*v: רמםםיייןעדם

^ r - ׳ % ■rr m rb

ר מי • * v װינשעז אי^ך װילען ^ ^י ט־י  נו
 װ^ס אײגענט^יה ניט, װײםען מיר אבער
 גוט V װענען האט איהר באגריעןי א םאר

 רײד/*ו איו װאונש אײער אויב יאהר.
 #יאחר נעגןםטען פון םארלויף אין װערען

 קען װאוגש **גזער צו ניט מיר װײסען
 חלילוז, ניט, װערט. א האבען עטװאס .

 םאר־ ניט. אײך םארגינען םיר וױיל
 נאנצאן אײר״סיט׳ז װינשען מיר קעהרט,

 םאר- נאר קענם איהר וױםיעל הארצען,
 טיר פעולח*? די איז װאס אבער מראגעץ.

 וחד ניט אונז װעט גאט אז מורא, האבען
ך אײך םאר װעלען מיר װען העיעז, לען  מ
רײכםום.• טען

פלעי־ נאך פאר. אלײן זיך שטעלט
 איעעף װי מעהר ניט גאט דאך איז .סען
 האך ער איז יאהר פאר לעצטע די אין און

 V נעמאכט האט ער ביזי:. אזוי געװען
חעל־ םיעל אזוי געשאםען האט ;מלחמה

טע; און לעבעריגע דען,  צוריסען האט טוי
 װמלט נאנצער דער פון לאנד־קארטעס רי

 האט ער ;גײע 1געמאכ? האט און
 חאט ;אויםהערען ז.אל םלחמה די אז לען,

 אײביגען גערעכטען, אזא אויסגעארבײט
 ח^ט לענדער; אלע םאך װעלט־םריעדען
 נ*• אלע םון טרוים ‘דעם םארװירקליכט

 דער דורך װעלט דער םון מענשען כעלע
 נײשאנס״ אװ ,־ליעג א םון באשאםונג

 — ״אינםלוענזא״ די ניט םארגעסט הײנט
 אין װאם ׳בלוט די םאר שטראף נאט׳ס

 ביטעדע די דורך געװארען םארגאסען
1קריעג. םון יאהרען
רוסלאנד? מיט עםעס איז װאס און

 צוריםען, ון4מעגל םיליאן 140
 אײנגעשטשע־ םאררוונגערט, םארארימט,

 ברענגען צו אנדערע. די אין אײנע מעט
 צושטאנד גײסטיגען סארט אזא צו םאל? א

בעל־מלאכח, א יזי#טםלער א זיך םאדערט
-■ ׳־ דעלצו. צײט סך א און

״ביױ*, אזוי איז ער װיבאלד הײגט ׳נו
חא• צײט נאך. ו\עט ,׳1V אז איהר דענלט

 אזא םיט זיך ״באדערען״ צו יעצט כען
 אונ־ זײנע םיז טיאונש אונבאדײטענדען

 רײכטום? םאר מאכער ריםער טערטעניגע
גלויבליך. קוים איז עס אה,

 אוניי זאלען מיר װען אז זיין, ס׳קען
 געבמט, א איז םארװאנדלען װאונש זער

 דורכשפאל־ און דערגרױכען זאל ױעלכער
 ביז׳ן דערגרײכעז און הימלעז, די טען

 האר דער אםשר אונז װאלט הכבוד, כסא
 * אױםד אביסעל געשענקט װעלט דער םון

 אז דאן/ וױיםעז ר%מ5 וױיל םצרקזאסקײט,
 אונטער׳ן װערימעל דעם אםילו הערט ער

 ? טאן דאס מיר קענען װי אבער שטיין.
 אנפאננען עלסער, רער אויף פלוצלונג,

? בעטלען
 אנםאננען איצט יאס זיך קען װער

 װער ? װײנען צו און יאמערען צו לערנען
ט פארנעהמעז יעצט דאס זיך קען % 

 דאס זיך קען װער ? רחמנות־גריםאסען
 זא־ דיפלאמאטיע, מיט פארנעהםען יעצט

 דער אין דיפלאפאטיע, געטליכער גאר
 םיעל אזוי האט דיפלאמאטיע װען ציייט

געמאכם?... פעהלערען בלוטיגע
 ע- ב צו יעצט ראטזאם ניט ס׳איז נײן,

ן ע  אל־ דעם פון זאגאר זאכעץ, גוטע ט
 אגב, און, הימעל. פון הערשער טפכטיגען

קונסט. דיעזע ניט גאר מיר תענען
 איהר יאהר. גוט א אײך װינשען םיר •

 געראנקען; אײערע ענטװיקלען זאלט
 לײדענשאםט א ענטװיקלען ־זאלט יאיהר
 די פארשטארקערען גערעכטיגקײט, פאר

 בארײכערען צװײטען, צום אײנער ליעבע
 באגעוד מיט הערצער און נשמות אייערע

 אזוי םענש, מין שעהנערען א פאר הען
 ביײ רי און בײשפיעל אײער דורך אז

 באװאוסטזינעע אנרערע אלע םון שפיעלע
 און טרעהיען ארימסײט, זאל ארבײטער

 ערד־ אונזע- םון װערען אפנעװישט בלוט
קוגעל.

!תכחבו טובוז לשנה
♦ * *

 סטריײ םיגאר די םאר אפיעל אונזער
 רעזיל־ ערשטע די געבראפט האט קערס

 װײנשמיין ל. םון ארבײטער רי טאטען.
 דאלאר ׳150 געזאםעלט האבען בראס.

 םון ארבײםער יעדער די*סטריײןער. גואר
 ומױ דאלאר-אוז א געגעבען האט שאם

 דפר געװ*רעז. נעזאםעלט סומע די איז
 BVtv.טענענבולם, ברודער טשערמאן,

מ טראבעל אביסעל אפילו.געהאט  «ווײ מי
 גומ גראדע װעלכע.־;האבען ארבייסער,

 פם אבעײ דאלארס, זײעלע נעבעז געװאלט
 אויד האבעז זײ אויםגעפרעסט. זיך האם

: r: ;1 געגעכען.
i ̂ זוײגש«!י| איזידאר 1פי *רבייםער 

^ .*ון ר דאלאך 68 געזאמעלט האבע^י ב
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קראפעװע. א. פון

^ן דרעסםײקערם און וױיםט י1  גײם־ איהר פאר םארברײטונגען םאכט ױנ
— אםט זײן םארלאזט ױניאן דיעזער פון םענעדזשער — סיזאן. מיגען
 קלאוק — טרײד. דיעזען פון ארבײטער די פאר געטאן האט ער װאס
 עקזעקוטיװס די —• װאך־ארבײט. םאר שטיםען םײקערס םקױרט און

 רײהען די אין לעבעדיג איז עם און סקײלס די אױם שױן ארבײםען
אויבײטער. די פון

 דרעס־ און וױיסט םילאדעלפיער די
 םאכענדיג ביזי יעצט איז ױגי$ן יימאבער

 םי־ פאר׳ן.גייסטיגען םארברײטונגען אצע
 איז װײטער געה איך אײרער נ$ד ״ זאן.

 בארײ־ דער וועגען ערקלעהרונג אן נויטיג
מ סיזאן׳/ ״גײסטיגען פון םו

 ױניאן, שײקערס ררעס און װײסם די
 ארגא־ אן איז םאדגעסען, ניט איהר דארפט

 צופרי־ ניט זיך װעלכעשםעלט ניזאציאן,
 פארבעסע־ וײ םאר זארגען באויז מיט דען

 די פון לאגע עק^נ^םישע די םון רומ
 צר ניט זיך שטעלט זי איהרע. םעפבעום

 בע־ באויז זיי פאר געװיגען מיט םרידען
 און שטוגדען לוירצערע וױידזשעם, םערע

ר געהס זי .װ. אץ ^ ײ י**  :וו  אויך ה$*ט ן
 ענטװיק־ גייסטיגע די זינען אין שטארק

 אלעס טוט זי פעמבערס. איהרע םון לונג
 הע־ זײ א\ן ארויסצורוםען מעגליך וואם
 םארלאנגען שעהנערע שטרעבונגען, כערע

 מענשען דענקענדע פאר מאיען זײ און
 גע־ איז איהר־ארבײט און אידעאלען, םיט

 ערםאלס גרויס םיט געװארען ?רוינט
 ניט זײנען םייקערס װײסט יעצםיגע

 אםאל אםאל. געװען זײגען זיי װיץ מעהר
 שקלאפען װי מעהר ניט געװעז זייי זיינען

 גע־ זיך האבען זײ אוז שעסער די אין
 .לאגע. טרױעריגע שרעקליך א אין פוגען

אויפ־ קעפ וי-ערע סורא האבעז זײ
 א געהאט מורא האבען זײ ;צוחויבען

 זײעי־ לעבען דעם װעגען געבען צו טראכט
 באדויערונגס־ אזוי געװען איז װעלכער חנן

װערטה.
אויסער איצטער. אבער איז אזױ ניט

^ װאס דעם ײ y ז ^ t ^ p y «,קענע זאל ױניאן, וױרקליכע | איז אגע
םון ארבײטער די םאר עפעס טאז םריוזער, װי בעסער םיעל םיעא, געווארעז

 מענשען, גײסטיגע געװארען זיי זײנען
 אן טרעםט איהר מענשען. דעניאענדע

 מיט געהענדיג דרעסמײקערס און װײסט
 אײגענער זײער םון הענט די אין כיכער

 ;לײברעריס פרעמדע פון אדער לײברערי,
 צו אדער פון נעהענדיג זײ טרעםט אידור

 און קאנצערטען, צו אדער םון ; אפעראס
 זיך שטעלען זײ אז דענקט איהר אויב —

 קאנצערטיסטען, װעלכע אבי מיט צוםרידען
 האבען זײ טעות. גרויסען א איר»ר םאכט

c װער ״אויסגעפונען׳' שױן i די זיינען 
דא^ -v* '׳•■ נרזי*־** סאמע

 די זיי, זײנען אריױד טרעטען דיעזע זוען
׳,<..^יסער/״ u . ,, און וױיסט

 אנדערע גאר געװארען זײנען זײ וױיל
 ביליגערע קײן שוין קענען זײ ;םענשען

פארטראגען... ניט ןא^ען
געװא־ אלײן זײנען זײ פון סך א און

 און װײםט די מענקען.... סוזילואלישע רען
 אײגענעם אן האט ױניאן דרעסםײקערס

 אײגענעם אן האט ארקעסטער, מענדאלין
 דאס דארסעז. פרעהליך איז עס און כאר,

 ױניאן די אלעס. ניט נאך איז אבער
 לעלר װיגטער־סיזאן יעדען אראנזשירט

 עם װאר קלאסען האט זי און טשורס,’
 ליטעראטור, עעאיש, געלערנס װערט

 ארבײ־ דער םון געשיכטע די עקאנאמי,
 װ. ז. א. גיטמאסטילו באװעגונג, טער
 מײהערס װײסט די האבען יאהרען א םאר

 סקוהא אײן אין קלאסען זײערע געהאט
 צוױי, אין זײ האבען יאהר הײנטיגען און
 די אין און סקוא האי פעז װיליאם די אין

 זיך געםיגען װעלכע סקול, האי סויטהערן
 װי שטאדט. פון טײאען פארשײדענע אין

 ״נײס־ א אויך ױניאז די האט זעהט איהר
זיך זײ מאכען יעצט און סיזאן״ טיגעז

 ברודער״אבראמא־ און סטרײקער די פאר
 ד/נעל־ האט טשערמאן, שאפ דער װיט׳ט,

מ אפיס. איז געבראנט ^דער
 רי צו דאנק אונזער אויס דריקען מיר

 :םרעגען pi> שעפער דיעזע פון ארבײטער
k נעקסט איז ווער ?

* * ¥
 רע־ באקעםפםען ״צו םאנד דעם פאר
 בײ־ ־שעפער פאלגענדע די האבען אמציע״

 א — האנד און עדעלסאז :געשטײערט
 באר־ א. רורך געזאמעלט ארבײט, שטונרע

 יקא. קאוט גויראפ סופרים ; 93.26 קאן,
 ארביײ די און ,16.75 ־ארלא^, ב. תרך
 מ. דורך טאסהאר, און סלאםקעם םון ט#ר

 .6.25 פ«טעל&אן,
אױך. זײ דאנק א

t(X Ym i. /חעליעו m o

 אין איז עס און ארבײט זיין פאר םערונג
 די אין םרעהאיכער געװארען אלגעטײץ

 האבען ארבײטער די רײהען. ארבײטער
 אז פארשטעהן צו אנגעהויבען אויך אלײן

 ױי הען ארגאניזאציאן םעבטיגע א נאר
 לא״׳ טרויערץגער דער םון ארויסראמנוחע

ה געםינען זײ ״ױעלכער איז נע  הא- און זי
 אר־ דזשענעראל ענערנישען דעם בענדיג

 זײ האבען סילװער, זײערען, גאנייזער
 אנגע־ האבעז זײ ;םרײער נעפיהאט זיך

העכער, אויפצוהויבען הױבען־
שוק־אנגע- ויך ו^ר*אב*ן—ייםטמד;1ד

 אלעס דארח מען איהם. פאר פארטיג דאס
 װי געהן זאא אלעס אז אזוי אראנזשירען

 װאס צײט פרײער דער אין איז געהעריג
האבען. זײ

 אבישעל איז װאכען פאר לעצםע רי
 דיעזע םון שםחה די געװארען צושטערט
 א נעהאט האבען זײ קינרער. ארבײטער

 ניט װעט יוניאן די פארלוסטד גרויסען
 און װײסט די אבער דערםון, פיעל לײדען

 פארלוסט, דעם םיהלען ררעסםײקערס
 ױניאן, זײער םון כיענעדזשער דער װאס
 אר־ מעכטיגער דיזער םון בויער דער ניין,

 םאר־ זײ האט סיאװער, א. גאטזאציאן,
 אימט, זײן םוז רעזיגנירט האט ער לאזען.

 געזונט, זײן צוליעב ערקלערונג, זײן לויט
 זײן ניט װעט ער װען צײט דער אין אבער

 יױ דער אין בעאמטער באצאהלטער קײן
 ער װעט געזאגט, סיאװער האט ניאן,
 אין איהר מיט באײבען אימער אבער

העלפען. אימער איהר װעט ער בטסט,
 סיאװער איז צוריס יאהר עטליכע מיט
 האט ער און םילארעלםיא אין געיוומעז
 ‘זעהר א אין ארבײטער דיעזע געםונען

 ניט איז ױניאן קײן לאגע. טרויעריגער
 גע־ יע איז עס ענטשואדיגט, ינאר, געװעה

ט ^ובמר יוניאץ, א ררען  אויפ׳ן װי מעחר ני
 איהר צו באלאנגט עס,האבען םאפיער.

 זײנען װעאכע מײדלאך עטאיכע בלויז
 הא־ און ענפוישט געװען אויך אלײן שױן
 װעט עס אז געהאט ניט האםנונג קײן בען
א &בעז3 צי געלינגעז איז עס װען ױי

^!וים־
טרײד.

 םאפיער־ דער םון מעםבערס װאס־די ראס
 זיך האבען אנדערע װאם אוךדאס ^וניאן

 נעװא־ אבער איז םארשטעלען, געלוענט ניט
 גע־ איז סיאװער װי נאכדעם םאקט א רען

 אינטערנעשא־ דער םון געװארען שיקס
 זיך האט ער פילאדעלפיא. אין געא

 א מיט ארבײט דער צו געגוט^ן גלייך
ײססערונג מערהװירדיגער  האט ער ;^ג

 ארגא־ ניט די צוזאמענחלײבען אנגעהויבען
 גערופען האט ער ;ארבײטער ניזירטע

 האם ער ;אװענט יעדעץ מיטינגען שאפ
 גע־ זײ ער^האט ארבײטער, די צו גערעדס

 האבען זײ װאס דאס פארשטעהן צו געבען
 שװער םארשטעהן. און װיסען ;עדארפט

 גע־ האט כיען געװען. ארבײט די איז
 דער־ געדולד אײזערנעם אן האבע דארםט

 װעלט א האבען געדארפט האט פען פאר,
 און כחות, מיט װעלט א ענערגיע, מיט

 אנפאנגס אנגעגאנגען. א'ז ארבײם די
 גרויםער הײן ניט געװען ארבײט די איז

 אײנםאך האבען ארבײטער די ערםאלנ.
 ןפיטינגען, די צו קומען צו געהאט מורא
 דער־ זיך האבען באסעס די װען װ־ײל,

 םפעציעאער א געקומען איז עס אז װאוסט
 ארביײ די םילאדעלפיא אין ארגאנײזער

 זײ האבען ארגאניזירען, צו זײערע טער
 און ׳גז1מעטאד מעגליכע אלע אנגעװעגדעט

 מעטאדען, שעהנע קײן גארניט אפטמאא
 האט מען שטערען. צו ארבײט גוטע די

 האבען באסעס די אז באמערקט זאגאר
 ארביײ די האבען װעלכע מענשען געהאט

 האט מען און נאכגעשפירט, זײערע טער
 באװאוסטע ציעא ניט נאך די אױף אויך

 םיעא קײן האבעז געקענט נים ארבײטער
 מי־ שא§ די צו קומען ניט םאר פאראיבעל

 םארלי־ געמײנט האט דאס ו>ייא טינגען,
 װאס דעם טראץ און דזשאבס, זײערע רען
 טרויעריגע, זעהר געװען זײנען דזשאבס די

 בע־ קײן דאך אבער ארבײטער די האבען
געהאט.... ניט סערע

 צו אנגעהויבען אבער זיך חאט עס
 סיא־ געגעבען האט דאס לאנד. דערזעהן

באגײס־ מעהר און מוט מעהר װער׳ן

iF־w ערצױבפן צו הױבען iin־H a m 
צ שםײכי*, א געבען צו שאי, די  גע־ דער י
 חער*ער חןוט״זײערע אײנמסײט םון םיחא

 נריימער נשםוו/ זײערע ד«אט געװארעםם,
גז דער ;געמאכט  שוין איז ״ױניאן״ נא̂כ
 ארביײ דיעזע בײ פעסװארט א געװארעז

 ארױס־ װארט דיעזעך האבעז זײ טער;
 װענינער מיט שעפעו* די אין גערעדט

 געפאכט באםעס די האט דאס און פורא,
נאכצודענרןען... אביסעל אויך

 ביז םריח דער אין פון ארבײטענדיג איז
 םיט ארכייטענדינ נאכט, דער אין שםעט
 אויס. װאך אײן' װאך נשםה און ץהארץ

^ן די איז  און גרעסער אצץ געװארען מנ
 םעכטיגער. און שטארהער אלץ שעהגער;

 זײנע ארבײט נוטע און גרויסע דיזע אט
 כחות מעהר אלץ געגעבען סילװער׳ן האט

 ציעל: זײן עררײכען און ארבײטען צו
״ ארגאניזאציאן. פראצענט הונדערם א

 ערשטער דער װען צײט די געדענ? איך
 אויס- געדארכט האט סטרײק דזשענעראל

 סיל* טרײר. דדעס ארן װײסט אין ברעכען
 האט ער דערםאר, געארבײט האט װער

 גע־ האט ער װײל ׳זעהן צו געהאםט איהם
ז פיהלט  ארויס װעאען ארבײטער די װען ן
 ער* יז* װעלען סטרײק, דזשענעראל אי^א

 און פאכט, אײגעגע םיהאע^זײער שטענם
 דערםיהלע[ גאסעס די װעלען צװײטענס

 גועלעז זײ ארבײטער, די פון מאכט די
 װאל־‘ און שאלטעז אזוי.גרויזאם ניט ראן
 װאפ אבער דעש טראץ זײ. איבער טע\
 jnvt געװאלט םטרײק דיזען האט ער

 געשרא־ שמארק סילװער אבער האט
jyp שלא־ געדארםט האט שטונדע די װען 

 ארביײ די אז געהאט .מורא האט ער גען..
 — דאן און אפרופען גיט זיךי װעאען &ער

 דעם םאר געשראקען שטארק זיןי האט ער
 געשלא־ אבער האט שטונדע די ״דאן״...

 גליקליכער; א געווען איז םילװער און נען
 נע־ האט ער און געוױוײןט האט רוןי דער
״ * ארבײט. זײן םון םרוכט די זעהן

 ױניאן די געםיהרט ער האט אזוי און
 לאגע די צוױיםען; צום זיעג אײן ׳םון
ד אלץ געװארען איז ארבײטער די פו^  מ

 קיר־ געװארען זײגען שטונדען די סער;
 די אין צושט^נדע אלגעםײנע די און צער

אנדערע. נאר געװארען זײנען שעפער
 אז םארשטאניען האט סילװער *ון

 םאר װיכטיגקײט גרעסטע פון.די איז עס
 טרײד דרעם און װײסט םון ארבײטער די

 ;ענטװיקלעז צו מעהר אלץ גײסטיג זי*
 די בײ דארןי מען אז באגרישען האט ער

 םאר אינטערעסע א ארויסרוםען ארבײטער
 אינטערעסע, גײסטיגע א — ױניאז דער
 אדאנ- צו אנגעהויבען האט ױניאן די אח

 פארשטעלונ־ טעאטער לעקטשורס, זשירען
 קינסט־ גרעסטע די םיט קאנצערטען גען,

 צו אנגעחויבען האט ױניאן די און לער,
 א כארום, א קלאב, מענדאלין א בילדען
 א קלאסען, לײברערי׳ א הויו, ױגיטי

 א ענדליך און באװעגונג, קאאפעראטיװע
 זעלבסט- אײגענעם אן — ״קאפעטעריע״
 איז װעלכער רעסטאראנט, סערװירענדען

װאכען. עטליכע שוין םאקט הערליכער א
 םיהלען ױניאן דער םון פעפבערס די

 ארבײ־ בלויז ניט זײנען זײ אז איצטער
 זײנען זײ מעהר; זײנע( זײ אז נאר ׳•טער
 ביזנעס און לייטע״ עסטײט ״ריעל אויך

 מיט שטאלץ זיף םיהלען זײ לייטע♦..
 םידד זײ און יעצט האבען זײ װאס דאם
 ױ- זײער צו ליעבע מערקװירדיג־ע א לען

 צו־ די האט װעלכער דעם צו און ניאן
 םון ארבײטער צושפרײטע און זעעטע
 אר־ מעכטיגע אײן אין פאראײניגט אפאל

* גאניזאציאן
 אין ערםאלגרײף געװען איז סילװער

 ערםאלגרײד, זעהר זעהר, ארבײט, זײן
 האט דערפאר םארדאנ?ע| צו םיעל אבער,

 גאר־ לײדיס אינטערנעשאנאל די אויף
 פרעזידענט איהר ױניאן, טארסערם פעט

 אין געװען איז װעלכער .שלעזינגער׳ ב
 איז אגװעזענהײט זײן ווען פילאדעלםיא

 '״פארװערטם״, דעם און געווען, נויכ^ג
 צו געארבײט אונערמימיף האס װעלכער
ארבײטער. די ארגאניזירען העלפען
 פיעל ניט ױניאן די װעט געזאגט, װי
 איןזר האט סילװער װאס דעם מיט לײדען

 װי םעסט איז ױניאז די וױיל פארלאזען,
 א אין איבער איהר לאזט ער און שטאהל

 צװײ־ און צושטאנד, גוטעז ׳מערקװירדיג
 האט עי װי אימער, סילװער װעט טענס,
 די — און דאיהר מיט זײן געזאגמ, אלײן

ר װעט איטערגעשאנאל מ  איהר־אימער אי
װאכען.
אב־ אן אראנזשירט האט ױניאז די
וועם װעלכער טילווערן׳ פאר אבענד שיעד

^ f ׳ י . ײז1 קירצליף m *י *
 די אצזא װעלעז סיזאז קוםענדען

 פילא- םון םײרךערס סקוירט און קלאוק
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9 לאיןאל אין
קא״ עדמקייישעאל דער פון אפיעל אן

םימע.
אונזער  די םאר זײנען לא^אצ אין.

 געװארען געםאכט יאהר עטליכע לעצטע
 עדױהײשאנאל םאר פארזוכען אײניגע

 צו צוגעפאסט זײן אל1 װעלכע טעטינהײט
 הא־ טיר אבװאהל סעםבערשי^ אונזער

 אויםעד• תיין יעצט כיז געםאכט ניט בען
 אין שוילדיג און ערפאלג. געװעהנליכען

 גלײכגילטינע די געװען אימער איז ידעם
 דענ־ מעמבערם. אוגזערע פון באציהונג

 געבראכט דאך האט עס אז מיר,אבער קען
 ביז אונזער' נוצעז װײגיגער אדער מעהר

 םיר און ארבײם עדױקײשאנאל יעצטיגער
 הײנ־ אויך גאשלאםען דעדיבער האבעץ
ט םיגען ני ר' טע  אזוי. םארבײלאזען װינ

 דעריבער האט באארד עקזעקוטיװ אונזעד
 גלײך זאל װעלכע ?אסיטע א ערװעהלט
 אויסאר־ און ארבײט דער צו צוטרעטען

 עדױקײשאנאל פון פראגראם א בײטען
וױנטער. הײנטיגען דעם םאר ארבײט

 ער־ די שוין האט װעלכע קאמיטע, די
 ^אט יאהר, אר6 אעצטע די םון פאהרונג

 די־ יאהר דיזען אנצופאנגען באשלאםען
 װי אופן אנדער נאנץ א אויף ארבײט זע

 םיר יעצט. ביז געטאן עס האבען מיר
 םאראינ־ צו באשלאםע^ נעמלי^ האבען

 אינ־ םרן סרײז גרעסערען א טערעסירעז
 םון פרײלינם און לײט ױנגע טעליגענטע

 און טעטיגקײט דיזער אין לאקאל אונזער
 נעהמען באמת זיך .זאלען* זײ אז זעהען

 אז װייםען םיר טעטיגהײט. דיזער צו
 נאנץ א דא זײנען לאהאל אונזער ,אין

 װאל־ װעלכע טעמבערם םון צאהל היבשע
 טע- זײן אדער טאן, •עפעס געװאלט טען
 פשוט האבען זײ םון פיעלע נאר טיג,
 די בײ ארבײט די געלעגןגנהייט. די ניט

 גענוג ניט אפשר איז מיטינגען סעקשאן
 דיעזע צו און זײ. םאר אינטערעסאנט

ױזאגען זיד מיר װענדען  שװעס״ זײ, און^י
 אי־ האט װעלכע איהד :ברידער און טש־
 אונצוםרי־ געװיסע א אויסגעדריקט פער

 טוט לאלןאל אונזער װאס םאר דענהײט
 װעל־ ארבײט אויפקלעהרונגם גענוג ניט
 איהר גויטיג, או־גז בײ װיריןליך איז כע

 געשטאנען צײט גאנצע די זײט װעלכע
אײך — געבורטשעט, און זײט דער אן

 וױלעז^צוזאמענ־ מיר יעצט. מיר רופען
 צעהנדלינ עטליכע םון גרופע א שטעלען

 אי־ אינגאנצען זאלען װעלכע מעמבערס
 אר־ פארװאלטעז.-״דיזע און בערנעהמען

 ענערי אביסעל באזיצט איהר אויב בײט.
 ארגאגיזאציאן אײער ליעבע און גיע

 אפ־ באלד רוף דעם אויח זיך איהר דארפט
רופע;.

 םון טשערמאן און סעקרעטער דער
 עק־ דער םון סאמיטע דערזוײליגער דער

 םא?ם ברידער די באארד, זעקוטױו
 גע־ זיך װעלען ?אהאן, איזי און שװארץ

 דער נאך װאך אין אבענד יעדען םינען
 228 לאהאל, אונזער םון אפים אין ארבײט

 נע־ די אויםגעהמען װעלען ארן עװ., טע2
 װעלכע יעניגע די פון אדרעסען און מען

גרו&ע. דיזער אן זיךאנשליסען װילען
 און אםים אונזער איז אלזא, הומט,

 לא־ און אדרעם, און נאםען אײער אן גים
 זעהר די טון נעהמען צוזאמען זיך מיר

v יארבויט. נויטיג
נרוס, ברודער מיט

אג שאנ ײ ױק .9 לאקאל צןאםיטע עד

 גע־ אפגעהאלטעז איז װעלכע פזןרזאפלונג
 איבער טעאטער. סט. אדטש אין װארען

 טרײד קלאוקס פון ארבײטער הונדעחט 15
 םאי־ דיזער בײ געװען אנװעזענד זײנען

 געװען א\יף איז עס װעלכע בײ זאמלונג
 ^גע־ דער פון רעדאהטאר .יאנאװסהי׳ ש

 דיזען פון ארבײטער די רעבטיגקײט״.
 און, ארבײט װאף פאר אלזא זײנען טרײד

 ארבײט װאף םאר מוזעץ װעלען באסעט די
 ברירה אנדער קײן װעלען ךײ . זײן...

ניטהאבען.
 םאדשידענע די םון עלןזעקוםױועס ׳רי

 שוין ארבײםען ױניאן דער םון ברענטשעס
 די פון דייזזען די אין און סקײלס, אויס

 םאבמ ;םען לעבעדיג יעצט ארבײםעריאיז
תר דער פאר^וזנ זיך  אין טיססעם ני

* ז סיוןנן. קוכתנדקן רעם ׳םאר טרײזי
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 וז#בען װ$ס אורזאכען די םון איינע
 סא־ דער אין שפאלטונג דער צו געפ<הרט

 די ספק אהן איז •ארטײ ציאריסטישעד
םאציאליס־ אין סײנונגם־םערשיעדענהײט

 ױניאן טרײד דער בנוגע הרײזען טישע
 אז נאטירליף, דארום איז עס בעװעגונג.

 אין קאנװענשאנס ס#צי#ליסטישע די זוען
 &רא־ די איבערגעטאשט ראבען שיהאג*
 דער אויף בליגן דער ז$ל-אױןי גראםען
 אוי־ װערען ניט בעװעגונג ױניאן מרײד

סענגעל^זען.
 געענ־ עס זיך ה$ט אלז$ װאם םיט

 ס$ציאליסטישע די האבען װאם דיגט?
? נע׳פסק׳ענט ג*נװמנש*נם

 בעסער אדער םליגעל׳/ ״לינוןער דער
 נײ־גע דער פון ?אנװענשאן די געזאגט

 האט פארטײ קאמוניסטישער גרינדעטער
הל$הר: ארויסגעזאגט שטאנדפונהט איהר

 זי װי אזוי בעװעגונג ױניאן טרײד די
 צובר^כען דארף *ון :ים טויג איצט איז

 ס$ציאליכר די וואס בעציוזונג די וחגרען.
 ױניאנס די צו געהאט ה$ט פארטײ םישע

 קאםױ די װערען. געביטען םוז איצט ביז
 ניט בעציהונג אזא װעט פארטײ ניסטישע

 גלױבט פארטײ תאםוניםטישע די האבען•
 זיף שטענדיג און ״נײטראל״ זײן אין ניט

 מישען ״מיר :פרינציפ דעם פאר דזאלטען
 אנגעלעכענהײ־ איבערליכע די אין ניט זיך
 לואמוניסטישע די ױניאנס״. די פון טען

 טיר יא. זיף מישען ״מיר :זאגט פארטײ
 און ױניאנס די אין אריינדרינגען װעלען

y תאס^ א אױפהױמע m\ אטעריתאן דער 
 געםעהלט אונז לײבאר. אװ פעדערײשאן

 און ארגאניזאציאנס־סיסטעם איהר ניט
 םאר מיר בעטדאכטעז פאליםיס איהרע

קאפיטאליבטישע.
 רעזאלוצי^ן אפיציעלע די װאס $ט

 קאנװענשאן האםוניסטישער דער פון
:בעװעגונג ױניאן טרײד דער װעגען זאגט

 אנ־ מוז פארטײ גאטוניסטישע ״די
 רעװאלוציאניזירען צו קאםף א פאנגען

 אר־ די אױפקלעהרען מוז .זי ױניאנם די
 פעדערײשאן אמעריקאן די אז בײטער,

 פארך איז זי רעאקציאנער, איז לייבאר אװ
 דיענט זי און ארבײטער די שונא א טיש
קאפיטאליזם. דעם

 ױניאנס די אין אז נויטיג, איז ״עס
״קאונסעלס״. װערען אדגאניזירט זאלען

 ױנ־ בעזונדערע די פון ״קאונסעלס״ די
 א אין פעראײניגען זיף דארפען יאנס

 האלטעץ זאל װאס קאונסעל״ ״צענטראלען
 ױניאנס די םון עלעמענטען אגרעסיװע די

 סאי ׳ייע4מאביליזא שטענדיגער א אין
 און גופא ױניאנס די אין קאטף דעם פאר
שונא. קאפיטאליםיטשען דעם מיט סאי

האמוניסטי־ דער פון אויםגאבע ״די
 אלגע־ אן אויפצובויען איז פארטײ שער

 ארגאניזאציאן, אינדוסטריעלע טײנע
 אינרעפענ־ די אײנשליסען זאל װעלכע

 אםערי־ דער םון שוין די ױניאנס, דענט
 ^פגעריםע־ לײבאר אװ פעדערײשאן קאן
 ?אםוניס־ די װ. װ. א. די און ױניאנס נע

 די אז זעהן, אויך דארף פארטײ טישע
 זײנען װעלכע ױניאנס רעװאלוציאנערע

 ל. אװ פ. א. דער פון רײהען די אין נאד
 און םערלאזעז שנעלער װאס איהר זאלען

 געפלאנטער איהר אין אײנשליסען זיר
ארגאניזאציאן." אינדאסטריעלער

 קאמוניסטי־ די געזאגט האט דאס אט
w .קאנװענשאן *

 םאציאליסטישע די געזאגט האט װאס
r קאנװענשאן? פארטײ אטת׳ע די

 טרײד דער אויף קריטיגן א״הר אין
 דער צו עדונליף זי איז בעװענונג ױניאן

 גע־ זי ״קאםוניסטעך/ די פון קריטיק
שפראןי. דיעזעלבע כמעט אפילו ברויכט

 דאר־ סאציאליסטען אז אבער, זאנט זי
 טאקטיק אלטער זײער בײ בלייבען פען
 און ױניאנם די אין אײנדרינגען סון און

 איבערבויען זײ פרובירמן און זײ ברעכען
 זיך גאנצען אין סאציאליסט יעדער דארף

אפשאקלען
ױנ־ טרײד די קריטיסירען אלזא בײדע

 ד/נמזעלבעז און אײז אויח באװעגונג יאן
 פונאנדער אבער זיך געהעז זײ שטײגער.

 גע־ געדארפט װאלט עס װאס דעם אין
װערען. טהאז

 :קאנװענשאן קאטוניסטישע די זא:ט
 אזוי בעװעגונג ױניאן םרײד די כי׳דארח

 פרובירען או| צוברעכען צטיא איז זי ײי
 נײעס. עפעס אנדערש, עפעס אוישבויען

 זאגט: קאנװענשאן םאציאליסטישע די
 ײטילא װעם צײמ די נים. ברעכעז נ״ז,

י עגדערען^דעם בו ע םון פאליסים און ג

 טהאז ם׳דארף װאס אלעס ױניאנס. די
 מאסע נרויסע די אז זעהן אגיטירען, איז

 נויטיג פאר געםינען זאל אלײן ארבײטער
 אויף פערנעהסען זיןי או| איבערצובויען

.װעג אנדער אן
 די אלזא איז קאנװענשאנס בײדע בײ
 געװא־ געשטעלמ בעװעגונג ױניאן םרײד

 האבען בײדע און געריכט א צו רען
 פאר װאס דין״ פסק זײער ארויסגעגעמגן

 ױניאן סאציאליסטישע זאלען דין פסק א
? אננעהמען לײט

 אויף מען קען ענטפערס האלבע קײן
. געבען ניט פראגע דער

 אנ־ מיר זאלען :קלאהר איז פראגע די
 די אין פערניכטונגס־בעװעגונג א פאנגען
? ױניאנס

 זיכער װעלען מענשען פערנינפטיגע
 סא־ דער פון זײט דער אויף שטעלען זיך

 דער אויף ניט און פארטײ ציאליסיטישער
 עס ׳כאטש קאםוניסטישער דער פון זײט
 אין אײנםערשטאנען זײן צו שװער איז

 פון רעזאלוציעם די םיט אפילו נאנצעז
 א איז עס *ארטײ. סאציאליסטישער דער

 פערדאמונגס־כא־ דער צי פראנע נרויסע
מאנ״ אין ל. אװ .ם. א דער אויף ראקטער

 רע־ סאציאליסטישע די פון טהײלען כע
 שלאג־ די בערעכטיגטער. א איז זאלוציעס
 ״אינ־ און ױניאניזם״ ״קרעפט װערטלעך

 פאר־ קלאהר ניט זײנען דאסטריאליזם״
 אויך ארויס רוםט שםײכעל א און מולירט

 עס װאו רעזאלוציע דער פון מהײל דער
 ״אנ־ די ארגאניזירען װעגען זיף רעדט

 סאציאליס־ די אבער ארבײטער. ״סקילד
 צושטע״ פון גיט דאף רעדמ פארטײ טישע

 !ברודער־מלחמות ארויסרוםען און רען
 וױי״ װעלכע לײט ױניאן סאציאליסטישע

 געםאלען זײנען עס קרבנות װיפיעל סעז
 װעלכע און ױניאנס די אויםבויען בײם

אל־ װעלען בליק ניכטערען א בכלל האבעז
שטיצען. ניט פארטײ קאםוניסטישע די זא

פרא־ גאנצער דער איז אײגענטליןי
 גע- פארטײ קאמוניסטישער דער םון נראם
 גענען קאמף א אנצוםיהרען אויר בויט
 דער םון פאליסים און געבוי איצטיגען דעם

 דעם אויף ארבײט בעװעטמ. ױניאן טרײד
 קאמו־ די בעטראכטען פעלד פאליטישען

 װי־ זײ װיכטיג. םיעל ניט פאר ניסטען
 צו האבען װאס װעני: איבערהויפט לען

 געזעטץ־ קאפיטאליסטישע די מיט טה#ון
 אײנציגע די גןערפערשאפטעץ. געבענדע

 געברוי־ דארפען ארבײטער די װאס װאםע
 ?אפטיאליזם מיט׳ן ?אמף זײער אין כען
 גרױ־ אײן םון נעפיהרט סטרײגן דער איז

 זײ װאם מוסטער דעם לויט ױניאן, סער
אויסארבײטען. װעלען ?אםוניסטען די

האמוניםטי־ דער פון טהעטיגסײט די
 גע־ גאנצען אין אלזא איז פארטײ שער

 פעלד. עקאנאמישען דעם אויף װענדעט
 קומען דעם צוליעב שוין זי מוז נאטירליך

 איצטיגער דער מיט צוזאםענשטויס א אין
 װע־ דעם מיט און בעװעגונג ױניאץ טרײד

 אײנשטײ ניט קײנמאהל לײט ױניאן לען
. מען

 אז דערמאהנט, פריהער האבען מיר
 איז באװעגונג ױניאן טרײד דער בנוגע
 מאנ־ מיט אײנפערשטאנען זײן צו שרוער

 פון אםילו רעזאלוציעם די םון טהײלען כע
 װי־ מיר פארטײ. סאציאליסטישער דער
 דעזאלו־ א נאך אױף אנװײזען דא לען
 און ױניאנם מיט שײכות א האט װאם ציע

 סאציאליסטישער דער םון װאלט װאם
 אנדערש געדארםט האנװענשאן פארטײ

 די דא מײנען מיר װערען. ״געהענדעלט״
 נײ־געפלאנטען דעם װעגען רעזאלוציע

כיוני. טהאםאס פאר סטרײק
 רע־ דער װעגען בעריכט דער װי אט

 אי־ ראגאף הלל גענ. םון איז זאלוציאן
 ״פארװערטס״ אין געװארען בערגעגעבען

:סעפטעניבער טען4 פון
 איז רעזאלוציאן שטארחע א ״זעהר
 רע־ די םוני׳ן. פאר געװארען אנגענומען

 אלע די לױט אז ערקלעהרט, זאלוציאן
 זײנען װעלכע אונטערזוכונגען, גרינדליכע

 קװע־ פערשיעדענע פון נעװארען געכיאבט
 איז טוני אז נעװארען, בעװיזען איז לען

 זיך פארשליכטעט דערימןר און אוטשולדיג
 אלעס טהאן צו פארטײ סאציאליסטישע די

 פריזאן פון ביוני׳ן בעפרײען צו םעגליבע
 און ארבײטער אלע אױף פ^דערט זי און

 .פארטײ םאצ דער םון מיט:ליעדער אלע
I סטרײק, גענעראל דעם אונטערשטיצען צו,

 טען8 דעם אױן* נערוםען ווערט ויעלכער
 בעפריײ די םאדערען צו אום אקטאבער,

מוני. פון אונג
 אונ־ די אז געזאגט, אבער װערט עס

 זאל סטרײק גענעראל א פאר טערשטיצונג
 זיף װעט עס װען דאן, װערען געגעבען

 װירק־ ר«ען סטרײק דער אז ארויסװײזען׳
 האבען װעט און אלגעםײנער אן זײן ליך

 איינדרוקספאר אזוי זײן צו םעגליכקײט א
ײך. צו בעדארף עס װי ז

 רעז^לױ דער פון העלפט ערשטע די
 מוני׳ס װענען זיןי רעדט עס װאו ציאן

דער $בער פלאטץ. אם געװיס איז אונשולד

 ססדייק גײממלאנמען צו צורוןי
ארויס• זיך יומט עס ויען 4יא נ«ר און

 אצ- אן זייז וועט םטרײק דער אז װײזען
 ביטערען א ארויסרוםען .מוז געםײנער
f״ שםײכעל. e
 םונײםטריימ א אדער נפשןי: מםה

 דעם פאר דארף דאן און , נויטיג איז
 רעװ^לוצי^נערעך םיט װערען אגיטירט

^ גאנצע די אדןגר לײדענשאפט, ^י ײ ר ט  ס
 װאס פארס א איז מוני םאר בעװעגונג

 און אװאנטוריסטען םון געשפיעלט װערט
 < פארםײ סאציאליסטישע א םון דארף

 אױב קריגען. ניט הסכסה p*p קאנװענשאן
 װארום הסכמה, אן געבען װידער שוין

װעג? מיטען אין שטעהן בלײבען
ק1דע דרו ײנ א  44אי עס װאס אז איז, /

 C האט בעװעגונ;, ױניאן טרײד די שײך
 קאנװענשאן סאציאליסטישע די אפילו

 ׳1 בעטראכטונג. געהעריגע קײן געגעבען ניט
 טראץ װאס קרעדיט, אבער איהר קומט עס

 ארויס• זי איז ״לינקיזם״ פון װינט דעם
 שטע־ געגען זוארנוגג א מיט געקוטען

. ױניאנס די אין רונגס־ארבײט

אםעריסא פוןי ילאכאראםארי עהפפערימענם לי
״•זשינגש•)!) פון בריעף (»

רב•8נ«לדפ טערי דר• םו׳ן
*

םאו• סטאציאן עקספערימענט סארט ארײנטראכטען אן זיר הויבט מען אז
 זיף טוט עם װאס געשיכטע, דער אין

 ױנ־ דער םון םראגע דער מיט אפ איצט
 פאליצײ׳ היגער דער פון יאניזירונג

 די ניט אריגען, די ניט פשוט זיך גלויבט
 איז עס ענדערונג אן םאר װאס אויערען.

 װעלכע שטאדט, אונזער אין פארגעקומען
 םון סימבאל דער ענינים סך א אין איז

 אי־ פאסירען שפעטער װעט װאס דעם,
 ניט האבען װאס די !לאנד גאנצן בער׳ן

 לעצטע די *װאשיגגטאן אין נעוואױגט
 װאס די ספעציעל און אםילו, יאהר צעהן

 ענג װעניג װי כאטש געװען ניט זײנען
 רעגירונגס־ארבײט דער םיט םארבונדען

 פאר װאס באגרײפען קזים עס קענען ׳דא
 װײט װי און מײנט, דאס פארטשריט א

 פארקראכען. שנעל אזוי עס זײנען מיו־
 הע־ צו איבערראשט געװען אסור ביז איף
 םײערס סענאטארס די םו| רעדעס די רען
 סע־ אין גלײכען זײער און טאטאס און

 פארזיכערט אםעז האבען זײ װאו נאט,
 די אז געזעצטאכער, ״הויכע״ אונזערע
 װעט •װאשינגטאן אין באװעגונג דאזיגע

 אטע־ אין סאװעט־סיסטעם א םיהרעךצו
 יאהר. צװײ אין װי מעהר ניט און ריקא

 האט זאף אגדער קײן ניט, פארגעסט און
 װערטער אזעלכע באװאויגען ניט זײ

 צו געקומען איז עס ביז ארויסצורײדען
 מעגען ־— םאליםלײט װאשינגטאנער די

 מע־ אומעטום, ױניאנס אזעלכע זײן זיד
 דאף און סטרײקען, אפילו פאליסלײט גען
 רעװאלוציאנירענד אזוי ניט װײט עס איז
 אונז בײ דא זאך די באדײטעט עס װי
״קעפיטאל״. דער איז

 זיף האט זאך די אז מײנען, ׳וואס די,
 פאליצײ, היגער דער מיט אנגעפאנגען

 הויפט־ די ליגט זײ אין גראדע אז אדער
 נײן, טעות;' גרויסען א מאכען געפאהר,

 גע־ גרעסערע א פארבונדען איז דערבײ
 נעהטט װאס פונקט׳ ברײטערער א םאד«ר,
 נאר פאליצײ, היגע די נאר ניט ארײן
 אנגע־ רעגירונגס שטאדטישע ■היגע אלע

- שטעלטע  טיטשערס, די פײערלײט, די ־
 נאך דערגרײכט און גל. ד♦ א. קלויריוס די

 רעני־ ע ל א ארײן נעהטט און װײמער,
 אטעריקא, גאנץ פון רונגס־אמעשטעלטע

 זיר ציהט און בראש, װאשינגטאן מיט
 װעט עס װי ברײטעד, און ברײטער נאך
 אנגעװיזען ארטיקלען סעריע דיעזער אין

װערן.
 דער אויף — צװעק, מײן איז עס

 צו — יאנאװסקי, פרײנד פון אײנלאתגג
 טענדענ־ אלע דאזיגע די אט ערקלעהרען

 היס־ זײער מענליך׳ װײט װי געבען, צען;
 באדײטונגען, און ענטװיקלונגען טארישע

 װע־ םעריע דיעזער םון לויױ אילם און
 גע־ אלײן שוין פראגען נויטיכע אלע לען

 זיך װעט דערטיט װערען. ענטםערט
 אינטערעםאנ־ ־סע . גע ארויסװײזען שוין
 ערשײ־ און אינצידענטען פאליטישע טע

 עס װיםען. צו כדאי זײנען װאס נונגען,
 סענא־ יענע כאטש אז סל^ר, זײז װעט

 פע־ און גרויםע קײן ניט זײנען טארס
 גלויבען׳ זײ װען נביאים, םאציאלע היגע

 אונטער פשוט שוין געהט אמעריקא אז
 אור־ — דאף ׳יאהר צװײ נעקםטע רי אין

 ארן טעםפעראמענט זײער לויט טײלענדיג
 בא־ םארט זײ זײנען — װעלט־אנשויאונג

שלום. זײער צו רעכטיגט
 זעהר זיף האט עולם אביעריקאנער דער
 אז םאסט, דעם אין ארײנגעטראכט װעגיג

 און װאשינגטאן שטאדט די װאשיננטאן,
א איז רעגירונגם-זיץ, דער גראדע ניט

 גע• און עקאנאמישע, סאציאלע, אלערלײ
 אײנםיהרועען. און פארמען זעצליכע

 װאשיעטןך מיר, װאם דעם צוליעב הומט
 לאגמ, מאדנער א אין זיך געםינען ׳נער
 מיר, באקאנט. מסתםא שוין איז עס װי

 אמנר בירגער׳ זײנען װאשינגטאנער,
 װאוטען — שטימען צו רעכט דאס

- בלע׳׳ז  נאכ־ אפילו ניט. מיר האבען ־
 קריגען זאלען ״םרעםדע״ אלע װען דעם
םרױען־םאט״- דער װען און ׳רעכט אזא

 אנגענועען שוין װעט אםענדמענט רעדזש
 n םיר, װעלען װערען, ראטיםיצירט ארן

 ױי| אלץ נאף אײנוואױנער, װאשינגטאנער
 גרויסע מיר זײנען דאף און יתומים.

 1 קלײנע א שאלה א עפעס מױחסים...
 באארד אונזער איז עס װער איהר װײסט

 שטאט אין אײף בײ (װי אלדערמען? אװ
 עס װער איהר װײסט למשל), יארק, נױ

 ניט — ׳למשל סטײטס׳ אנדערע אין (װי
 גרויםער סאםע דער װי אנדערער רױין

 שטאאטען. פאראײניגטע די פון קאנגרעס
 סענא• 96 די און קאנגרעסלײט 435 די

ל V ם ס אפ זיך געבען טארס,
 מים געזעצען, יטטאטישע אוגזערע טים

 םיט אדן געלדער, די מיט רענולאציעס,
 פראסט ניט ס׳א־ז וױלט. איהר װאס אלעס

 דא, •געזעץ, א כיאבט מען בשעת אונז. בײ
 שםאדט קלײנער צימליד אונזער פאר

 וױ גרױס די פונםצענטעל א וױ (װעניגער
 א ׳לטשל ׳אז אלײן) יארק נױ שטאדט די

 הװא־ א טיט זײן זאל לײסענס פעדלערס
 אזא אין — װעניגער אדער מעהר דער

 געזעץ־גע״ די כיוזען טאמענט װיכטיגען
 װארטזנן, אטעריקא גאנץ םון שעפטען

 — הײזער בײדע — קאנגרעס דער װײל
ז. נ ו א כייט ביזי איז

 דעם דערװעהלט אז זיך, פארשכעהט
ר האט יזאנניעס ה י  ר. י מ ניט ׳א

 אונז פאר גרײט שוין איז קאנגרעס דער אז
 טיך דאיפען שטײגער א זשע װאס טו —

װאוטען? צו רעכט דאס האבען נאד
הא• נו, ניט; מיר האבען טעיאר קײן

 קאטישיאנערס, דרײ דערפאר מיר בען
 און אונז, צו גרײט אויף לןומען װעלכע
 ניט. דעה קײן האבען פיר װעלכע איבער

 פדעזידענט דעם פון באשטימט װערען זײ
 זײ• און ׳שטא:אטען פאראײניגטע די פון
 אמת׳ע טאקע זײן צו מחויב ניט גאר נען

 אזױ ארן אײנװאוינער. װאשינגטאנער
 דזשאדזשעס די טיט װײטער עס געהט

 הױםנ אנדערע אלע סיט און אונזערע,
בעאכיטע. שטאדטישע

 m געםײנט, האט איהר אב' ׳הכלל
 םיט זיר אינטערעסירט װאשיננטאן

 אויף׳ן (אכטוננ טוט און נליק, ר ע י י א
 פונסט נאר איז דאס ינײן !לאנד גאנצען

 וײ דורך לאנד, גאנצע דאס — היפוך דער
 אכטונ< גאר טוט נאטירליך, דערװעהלטע,

ר אויף ע ז נ ו . א ט ד א ט  אםחץ ש
 יכבוד דעם געװען מוחל אײןי װאלטען מיר
 אלײן, זיך אויױ נעבען אכטונג נעװאלט און

 וןא- װאוטס הײן אונז? םרעגט װער אבער
 רעכט קײן םמילא שוין איז ׳ניט םיר בען

 באריחפד דער עס זאגט װי — ניטא אױך־
 :פאעט לאוגדרישער כעעזישער טער
 , איחר ס׳הײסט, װאשי״ נא טיקי ״נא

v רעדען איהר מענט שטיםען ניט קענט t 
װענט. די

 nin אז ? מיר האלטען װײזשע אלזא,
 געזעד מאכט ר v ר ע י י א קאננרעס

 דעם אין אט און . ז נ ו א םאר צען
ומך pc ה^ק מען װאס סוד דער ליעגט

t.•יהי'
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אן ט מ ־ tn*o א געסאכט *י ױ מ ס  מ
 אנ״ אנהויב צום איז עם װי שטאדם, םאנם

ען װיז געװארען. מ
 פאראנען נים אז.א איז באטת, און, י

 אוקסוס אזא און װעאט, נאנצער דער אױף
 כױר פארגינען. ניט אאנד קיין ןיך קען

 אאבאהאטא- עקספעריםענס אן םארשטעחן
$' פאר זיהע,יפ פאר כעכייע, םאר ךי  סאצי

 אלײז, װיאט איוזר װאם פאר און לאניע,
 הרע, עין יןײן שטאדט, א נעהםען אבער

 אײנװאוינער מיאיאן צוױײפיגפטעא םון
 איהרע פענשען די טיט איהר םאבען און
עס מ*ט אח  האאאסא־ גרױסזןר א פאר א̂י
 פרא־ ־ געזעץ פאר אאבאראטארי לער
 אבטער דער זיכער איז זאך אזא — בעס

 איז דאד און !זועלט דער אױף -וואונדער
 איז, דערביי קאםישסםע דאס און אטת עס
 טײל גרעסטע די וױיסעז םסיכאאאגיש אז

 זײנען זײ אז) ניט, אאײן וואשניגטאגער
 :עזעץ־פראבע, דער pc סוביעיזטען די עס
 שרייפאאר אין רעדאאך זיינען זײ אז און
 סטאציאן. עיזספערידענט גיױסער א אין
 יזאנ־ צאהא גרעסטע די ביעיזר, נאך און

 אוים דעבעז סענאטארס, אױ גרעסא״ט
 קאנגרעס, אין יאהרען ״כעלעצריכע״ זייערע

 גאנ־ די אונז טיט עלספעריטענטירען איז
 אאײן. עם זײ וױיסען דאך אין צײט, צע

 אזא פון געהע-ט ,.אטאי שױן אייזי־ האט
 פאג־ זיף/ דאכט איז, דאס ? פעגאטען

 ראײאן וױאדםטען דעם פון םאסטישער
 כיואװינג־ טיעפזיניגע אונזערע אין אסיאו

פיסטשורס.
 נאטיראיך װי כיעהר ניט איז עס און

 רעכענען עקספעריםענטאטארם מאם אז
 גע־ די טיט :יט דא נעזעצ־םאכער די זיך

 די םון װאונשען די טיט אדער פיוזאען
 װאשינג־ די כיים ס׳הײסט, סוביעקטע;,

 דער ? װארום און ? װאס נאך טאנער.
 װאאט עקספעריפענט דער אז איז, פאקט
 זאא פען װען ?ײאעבדיג, אזױ ניט ארױס

 אוז געםיהאעז אזעאכע כייט רעכעגען זיך
 וױסענ״ יעדער װײס דאס - וואונשען

 עהנאיכע געהאט האט װאס שאפטסכיאן
 קאע־ א אויף נאטיראיך, אוז ׳ערם»הרונג

כיאסיטטאנ. נערען
אעצ־ די װעניגםטענס ׳צײם אעצטע די

 א אננעהויבעז דא זיך האט ׳יאהר 5 טע
 םאר ארבײט די איבערצונעהטען באװעגונג

 אויױ געבען אכטוננ זאאען פיר אז ןיך,
 אנקו־ ניט און אאײן, געטעפטען סנזערע

 דער־ װערעז וואס אפוטדו׳פםים צו םען
 דיזע אטעריקא. נאנץ איבער םון וועהאט

 גרעסעי, װערט און װאיזסט באזועגונג
 זי זאנעז׳ איגען איך זאל האואי אבער,

 איהר ניט. ;אר םיט אויסלאזען זיך װעט
 זי װאס דערפא" ? פאדוואס זוייסט

 פיז יטםאדט׳/ ״װאוטאאזער א פנן עטאמט
 פענ^עז, פון *טטאדט׳/ ״אאבאראטארי א

 או; ניט דעה קיין אלײן חאבען וואס
 פארלאנ־ און װעאען װי סעהר ניט קענען

 דעם גענען איז עס — װאס נאך אןן ן.נע
 קאנסטיטוציאן דער פון װארס אין גייסט

 די און ;•טטאי־ןטעז פא־אײניגטע די סון
 אז נעצײגט אינז יטוין האם ערפאהדו;;

 האנסטיטױ מאדאם דיזער ט־ט #איה־ םיט
 אז אייגרײסען, ייט דך פײן טאד ציאז,

 א :אך און אײגגעיטםארטע אן איז זי
 װאלטעז פיר פילא, נור דערצו. רגזג׳םע

 לאפיר נסים, פיט (אפילו ,אפיט־ ^ןוין ןי
 אונז אויף אײנגעבעטען פארט זאגען)

 װאס צרה די אנעד איז האבעז, רחפגית
 פריהער פוז קאנססיטוציאן דאזיגע די

 װענינ־ אײך, פלז עדלױבעגײע די <ןריגען
 אײערע פון םעדטעא דרײ פון סטען

 פאר־ װעט נאר ׳א אפילו אין סטײטס.
 פון צאהל דרײ־פעיטעל דיזע אז מטעהן

 פאראינ״ זיינען סםייטם אפע־־־ילןאנער די
 אינקאם אין יקרות, דעם אין טערעסירט

 נײ־ אװ ליעג אין סטרײקס, איז ׳ס)טער
 אבעי אלײן, וױלט איהר װאס אין ; ^אנס

 װאשינגטא־ םיר, װעאען צו דעם אין גיט
 װײסט אין ניט קענט איהר װעפען ׳דא נער,
 װי־ און קענען :יט ווילט אפ־טד (און ניט

ניט. אדעד ׳טטיפען קענען יא זאל סען),
 איז ״עס : םײנעד לאיער דער עס זאגט וױ

, קײן ניטא ז א ש י י ר ע ד י ס נ א ו  ל
האלטען." ניט קאנטראקט דער <ןען

 םארט טאקע בלײבעז פיר פוזען אלזא,
>t .לןאננרעס א'יער און צאבאראסארי 

 אוים פרובירט ׳אונז אויף •ראהטיצירט
 דער עס זאגט װי ר,עפ, אונזערע אױף

 הונט אוים׳ן עם ״פרובירט ענגלענרער?
 עס צי ער זעהט נאכהער און צוערשט״

 מױזזסים, די ״אײך צו צו ^וין זיך פאסט
 אײנװאוינער איבעריגע די צו ס׳חײסט,

לאנד. םון
 םראה־ םען אזוי װי זעהן, לאפיר ׳מיצט

 םורא קײן האט אונז. אױף עס מיצירט
 פאאיס־ די צו הומען װעלעז םיר — נים

 האב איך װי ױניאנס, זײערע און
 םאריטפראכען. הײליג וווינען

y ,ד* װי^יגגםאן p,. .1919 םע»ם.
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ג נ ו ל ז ו ע צ י ש ו |ע ר ־־ ס *זןע “ מ ם .atnp מו
 ױן אידי^

• לאנדוי זי׳צא

(םארטזעצונג)
ליע־ יא, ״יא, :מיר צו זאגען אנגעהויבע האט ער װען און

 אבער ערװארטעט. פיעלעס םיר האבען דיר פון !פרײנד בער
 דיך םארםאלנט... דיך האט לעבען פאםיליען װארעפע ראס

 װאסער א — אינדין אן דאך איז םרוי א װארים באצויבערט...
 יא, יא, אינדינען. אאע םון נעפעהרליכסטע םאמע רי און סעע,

פארלאננ. זײן לויט יעבט יעדער
 הײסם געזאגט. ער האם פארלאנג״, זײן נאך ״יערער

נוט. זעהר באמערקט... ניט נײטט נאר האם ער אז דאס,
 פריינד םײן װען ערלײכםערונג, אן דערפיהלם האב איך

 שמוב אין געזעסען םיר בין איך און אװעקגעםאהרצן ענדליך איז
 עפעס ^ילער. םײנע פון איבונגען אאטײנישע די פארריכט און

 צאחן אונאויםהעראיכער אן װי געצויגען... הארצען אין האם
װעהטאג.
אנ־ צײט צו צײט פון זיך האבען געדאנקען פײנע און
איז װאס ׳פרוי דער געבען איהר... גענען כעס פיט געפיאט

אפטפאא װאם דער, געשהז ציפער... צװײטען אין געיטאאפען
םרעפדע. א גאנצען ןיא פיר איז געדאבט, מיר זיך האט

* * *
געװא־ איז זי געװען. זיס ניט אויך איז אעבען איהר . . .

 א אין געװען זי איז אנגעטאן פעאאנכאאײט, און יטטיא רען
 האט פנים, ערענסט כאײך, איהר און קאײד האאב־װאאען פיטוט

 שטימע, איהר און ארומגעקולט. פארװאונדערט זיך־ שטענדינ
 געװא־ איז געהאוגגען, טיעף און שעהן אזוי פריהער האט װאס

ױך רעדען צו געײאגט ניט װאאט זי װי אזוי ;שטיא רען  ׳ה
םורמאען... צו באויז

.9

מענשען, האבען אונזערס, װי שטעדטעא, קאײן אזא אין
 טאן. צו װאס נישט גאר אעבען צו ברײט איעב האבען װאס

 אפיאו זיך זאל אײנװאױנער אונזערע פון אײנעם בײ אויב און
 אוים־ ניט קען ער װעאכע עגערגיע, םון איבערפאוס אן באװײזען

 שטעד־ אונזער אין געװעחנאיך זיך םיהרט עס װי אזוי, :וצען
 גאסט, צו געהן םון אפזאגען זיך ער זאא דערבײ אויב און טעא,

 — באזארען צדקה און םארשטעאונגעז אמאטארען באזוכען פון
 אפרױ שאעכט זיך װעט דאס פארזיכטיג. זעהר זײן ער דארף

יטיקזאא. זײן אויף אעבען, זײן אויף םען
 אין פארדעכטיג װערען קען ער װאס דערפאו/ באריז ניט

 א װאס דערפאר, אויך אבער מיטבירגער, זײנע פון אויגען די
 נע־ ער װאאט שטאדט גרויסער א אין װאס ענערגיע, םון צוםאוס

 פאר־ און דעריטטיקט דא װערט אנצואװענדען, עס װאו האט
גאנצען. אין שוױגדט

 פאאץ קײן דא איז אעבען פון םרײד איכטיגער דער פאר
 פאר־ שטענדיג זײנען מענשען דאזיגע די םון באיקען די ניטא.

 טעמפ־ ביז גאײכגיאטיג ׳אאץ פון עפטערס ׳אדער ׳בײז און אאיטען
 באגריפען זײערע װאס דערמיט, אפט שטאאצירען זײ קײט.
 אלץ, אויח און זופ. מיט שיסעא רyד פון װײטער ניט געהען
 זעאבסנד א זײ האבען ׳ניט באגרײפען און פארשטעהען זײ װאס

פאײצעס. די םיט הנײטש צופרט־ענעס
 דורכשאײ־ א זיך באװײזט צײט־צױצײט םון פארט אבער

 נאר ׳נײן ׳א — נעטער די םון שטאם פון עמיץ ׳פינור כענדע
 װינק־ די אין זיך באהאאט ער טײװאאים. גיכער געטער. ני׳טט

 ארעמער, אן שפיץ־פינגער. די אויח געהט און גאסען די פון אען
 געהענט דאך זיך ער האט שכרות. פון טײװעא ציטערענדינער

נאכט. בײ און טאג בײ אומבאמערקט. און שטיא דורכשאײכען
* * *

מענשען, אײניגע מיט באגעגענען נענוסען זיך האכ איך
 פינסטערע, געװען זײנען זײ םרײנד. מײנע געװארען זײנען זײ

 צײט, געהאט האב איך װען טײאמאא, מענשען. פארכמורעטע
 גע־ איז זײ םון אײנער זײ. בײ טרײסם זוכען געגאנגען איך בין

 זײט יענער םון אאנד עקזאטיש אן עפעס פון קאגסוא דער װען
 אעהרער א חכר, א מײנער געװען איז צװײטער דער עקװאטאר.

 גע־ עפעס שטענדיג האט ער ערםינדער. אן און שוא דער פון
 מיט םארנומען געװען שטענדיג אויםטראכטען. אין האאטען

 שאכטאעך. סיגאר און טאװעא םון מאשינען אויםטײסםערען
 ערםינדונגען. זײנע אויױ פאטענטען הריגען צו געזוכט שטענדיג

 היגע אײנקאאנען םון אאץ גערעדט אבער ארעם, שרע?איך געװען
 זײנע פארקויםעז פון גע׳חאום׳ט און םירמעס אויסאעגדישע און

 ארומגעטראגען זיך ׳צטענדיג װארט, אײן םיט ערםינדונגען,
םארמעגען. גרויסען א אויף האפגונגען םיט

 גע־ דעגעאמעסיג און םיעא האבען םרײנד צװײ דאזיגע די
 איך זײ. צו צונעשטאנען צײכדצרצײם פון בין איך טרוגהען.

 ווע־ ניט ?ײנםאא אין װעא איך אז באריהמט, שטענדיג זיך האב
 אנגע־ גאנץ און םרעהאיך געװען איז עס אבער שכור. הײז רען

 געזעאשאםט זײער אין און זײ מיט זיך באגעגענען צו נעהם
 צוזא־ אונזערע האבען םײאמאא נאעזאעך. פאר א אויסטרינקען
 אײנ־ כאראכטער. םײעראיכען א םםש געטראנען מענהונםטען

 איעגעאאדען מיך םען האט בײשפיעא, צום אווענד, אז אין מאא
 עפעס מדינה עקזאטישער זײן םון געהראגען האט ער קאנסוצ צום

גוטער. א זעהר געװען איו װײן דעו פגים, א םאאמעך^וײן. א

 װײןמ}עאעריא,.וראס קאײנעם דעם אין געזעסען זיך זײנען םיר
 דאס םאעשער, אויםגעעםענטע די קאנסוא. צום באאאנגט האט

 זיך געהאט םורא האם קאנסוא רער װעאכען אין װײךקעאערעא,
 װאס שוא־אעהחגה דער חבר, םײן םײז, די צואיעב באװײזעז צו

 צײבדצױצײט פון באויז און שוױיגען אײן אין געהאאםען האט
 זאנ־ אזא געםאכם טיר אױו* האט אאץ דאס אפגעזיטצם, שוחגר

 געשריען.^ איז נעאאכט הוין האב איך אז אײנדרוח, דערבארען
שוין. צושיעא געטרונליען, םיעא האב איך

 אאע די !געםיהאט אװענד דעם אין זיך איך האב םרײ װי
 םײנע אין איז אאץ םארשזואונדען. זײנען צוױיםאען פײנאיכע

 איך האב האפ אויםגעהויבענעם אן םים גאײך. געװארען אויגען
 שםײכעא א םיט ארײן. פנים אין װעאט דער געתוקט שמאאץ

 בא־ ״װאסער :דאנות נארישע מײנע אאע אויף געקוקט איך האב
 פרײנד אאטער זיך, בארוהיג ? מיר םאר אאע איהר האט דײטונג

adm irari — אזוי: איבעתעבען מען קען אויסדרוק דעם 
 פאנטאסטישע םאר קאםף דער װי בעסער איז נאײכגיאטיגקײט

ײעי פאר ציאען.  אין גרוס םײן איבער גיט — קאנסוא נעזונט, א
פאאםעךװײן״. פאר׳ן זײ דאנקט און יאךטסע־קיאננ

 גערעדט אמאא האבען עס װעאכע אויף שפראכען ״כא־כא,
 םארװאנדעיט אאנג שוין זיך האבען בײנער װעמעס םענשען,

 מיט ערפאאנ דיר װיגש איך ערפינדער. כא־כא, שםויב. אין
 ארויס־ זיכער דיר םען װעט מאא דאס ערפינדונג. נײער דײן

 די אנגעקומען ס׳איז גאעזעא! א נאך ׳עי פאטענט. א געבען
שכרות!" פון שעה

* * *
 בײ װײז םאעשעא א קויפען גענוםען אפט גאנץ האב ״איך

 ביז איך ׳יא ראג. אין געװאוינט האט װאס װײךהענדאער, דעם
 א געוחנן אויך איז װײךהענדאער דער אט דערגאנגען. דערצו

 — אנדעע און רויט טײא װעגען שכרות פון מענש. ענטוישטער
 אויסגעאאשענע מיט םעט און באײף געװען איז עי באייר;
 םון דורכצוגעחן אנגעהומען שװער זעהר איהם איז עס אויגען.

 באװיזען שםענדיג זיך האט ער אריין. קרעסעא אין צימער זײן
שטעה״שיך. די םיס שארענדיג

 איך? טו װאס שרעק. א באפאלען מיך פאעגט צײטענװײז
 ױצאח... אא טיפישער א װער און שטעדטעא אזא אין זיך באזעצט

 וחגאכען פון שמר, א אעהרער א װערען איר װעא צייט דער מיט
 שטעאע דער אויף אן האאט מען װעמען און אפ שפעטען אאע

רחמנות. פון באויז
 פון באהומעז צו באשערט איז מיר װאס אאץ, דען דאס איז

 םײגע םון אויםגעאאזען זיך האט עס װאם דאס, איז ? אעבען
? ענדיגעז אעבען מײן שוין זיך װעט אזוי און חאומות?
מענ־ אאע די ? אײקענען װאס צו געהאפט, אאנג האב איך

 גערוםענע אזוי די צו באאאנגעז ארום, םיך רינגצען װאס שען,
- םארשטענדיגע, און מעסינע  און זײ שון אײנער ניט בין איך ־

 . — באשטימונג מײן װערען. •ניט זײ םון אײנער קײנםאא װעא
 אר־ םיט םוא אעבען א םיהרען געסענט װאאט איך םרײד. איז

 דער אויף מענש אנדערער קײן װי #םרײד םון שכרות און בײט
 אט צו צוטריט דעם מיר מען פארשטעאט איצט און —־ װעאט

װעאט. דער
 וועאט דער אויח געקוקט שטיא. געװען איך בין צײטענוױיז -

 אפשר — געטראכט פענסטער. געהײמניסםואע גרױסע, דורך
 אדער װערען, שטיא נעהםען באוט מײן אין שטורעם דער װעט
 םארצעה־ גאנצען אין מיך גיכען אין װעט םאאם דאזיגער דער
 מיר װעא איך און װערען אאם צײט דער םאר װעא איר און רען

 איז טײאמאא צװײםעא. איז עס װעאכען אהן רוהיג, שסיא, זיצען
 װען װארים, מיר. אין געװארען געבארען געדאנה דאזיגער דער
 נאר דזאב איך װעאכע םענסטער הויכע די בײ געזעסען בין איך

 אעקונג6ענט אן עפעס אז נעדאכט, מיר זיך האט רערטאנט, װאס
 איהר מיט באאויכטען מיך האט װעאט אונטערעררישער דער םון

 ארײנצודרינגען רוה די געגעבען םיר און װײזהײט טרויעריגער
אעבען. אין

 װאס עטװאם, נעשעהן איז טעג יעגע םון אײנעם אין אבער
 צר אפאטישעז םײז םון ארויסגעריסען אםאא םיט מיר האט

 האט װאס פרײנד, םײן פון ברי̂ו א געהומען איז עס שטאנד.
 װאס טעמא די מיטגעטײאט םיר האט ער באזוכט. אמאא םיך
 פרעםיע. א אויח ארויסגעגעבען האט אוניװערסיטעט דער

 צװײפעא, אהן מיה דארח געשריבען, ער האט טעמא, דאזיגע די
פאראינטערעסירען. זעהר

נע־ איז ער בריו*. דעם םון געװארעזז ערשטױנט בין איך
 ׳ר,ם אנגעשריבען. איבערצײגענד אזוי װארעם, אזוי װען

 זײנען מיר װען אווענט, דעם באמעריוס עפעס ער האם מסתמא
צוזאםען. געםאוידערט און נעזעסען

 דאך ביסםו ״סוױ־כא־סוו* געשריבען, ער האט אויח״, ״װאו
 דײן םארברעננען אאך אזא אין זאאסט דו אז דערפאר, גוט צו

 אעהרער דײן איבער גיב !טײװעא דער עס כאפם צײט. בעסטע
 ווע־ םאל' קאנדיראטען, אונצעהאיגע די פון אײנעם צו שטעאע

װערק." דעם פאר זיך נעהם און זיך פאסט עס מען
 און ױנג אויםנעאעבט. האב איך געשריבען. ער האט אזוי

 רוםם עמיץ אז דערפיוזאט, האב איך געװארען. איך בין מונטער
 פאיכט, א אאײן. זיך צו םאיכט א פאיכט. העכערע א מיך,
זיך איך מוז איצט םארנאכאעםינם^ אאנג אזוי האב איך װאס

 נעטען נקטח זאא n אז <ים, וויל אױב חגמננען, איחר סים
צזנבען. מײן מאכעז חתג און זיך פ*י

 אונ־ אאעס ארבײט. דער פאר גענוםען זיר האב איך און
 וואנד. א םיט זיך ארוםנעצאסט אפגערוגןט. זיר םה נויטיגע

 נאהענטע די און פרוי דער פון עקזיסטענץ דער אן פארנעסען
 גע־ האב איך װאם װערק, פאר׳ן גענומען זיך האב איך מײנע.
 א פארנעשטאנען איז עס באהערשען. יא, באהערשען, דארפט
עראײזונג. אן מיר פאר געװען איז װאס האמח, א גאםף.

 אויס־ נויט. די ארײנגע׳גנב׳עט זיך האט אונז צו הויז אין
 געזעהן. דאם האב איך קאײד. וױיב׳ס םײן זיר האט געטראנען

 און נעװארען מאגער איז פנים איהר אז געזעוזן, אויך האב איך
 אויגען. די אונטער איהר בײ נעאײגט זיך האבען קנײטשען אז
קינד. אויסגעצעהרמ אן װי אויסזעהן גענומען ה^ט זי

 גע־ און קריגען מורא נענוסעז האבען הרעדיטארעז ״טײנע
 שוא, די פארלאזען געהאט דאך האב איך געאד. זײער פאדערט

 ה^ב איך אײנקונפט. שטענדיגען א גענעבען םיר האט װאס
 אומבאדײטענדע צואיעב שטעאע... אעהרער די אויפגעגעבען ד$ך

 געהאא־ מיך האבען זײ צורוה. געאאזט ניט מיך זײ האבען חובות
 אפיאו סוף צום האב איר װעאכע ׳בריף מיט פארשיטען אין טען
 װאס ׳נאכט א נ$ך ׳פריה דער אין אײנמאא געענטםערט. גים
 אז דערזעהן, איך האב ארבײט, מײן בײ םארבראכט האב איך
 די<ןס ה^ב איך פארמעגען. םײן אפשרײבען געקומען איז מען
 :געזאגט באויז האב איך נעבעא. א דורך װי אזוי געזעהן אאץ

ש׳/ דעם איבערצואאזען מיר םרײנדאיך אזוי ״זײט  האב איך טי
 געאעגען זײנען עס װעאכען אויף ׳טיש דעם אויף אנגעװיזען זײ

 :יט זײ זײנען וױרקאיכקײט דער אין פא&ירען. און ביכער םײנע
 איגעדצי־ מיר עראויבט האבען זײ מענשען, שאעכטע קײן געװען
זאכען. אנדערע פיעא נאך און טיש דעם זיך בײ א*זעז

 סיס־ אנדערש. באארבײטעך געקענט מען האט טעמא די
 אאנגזא־ פון װעאען די אויף שטריכען, ברײטע םיט מעכיאטיש,

 װאאט דאמאלט זיכעמןײט. רוהיגער און אנשטרענגונג םער
 גע- װאאט עס ;טאן קאאסישער א געםיהאט ארבײט דער אין זיך

בערג. הויכע די פון בעקומען ס׳װאאט װי אײנדרוה, דעם מאכט
גע־ אין אײדעגשאפטיציה ארויסגעקוסע! איז ארבײט מײן

 בײ עם האט דערפאר אבער ריכטיג. ניט אםיאו הינזיכטען װיסע
 געטראגען םמש זיך האבען ערטער געװיסע םון געברענט, פיר

 איך װען אויםגעםאאקערט, ניט הײנמאא װאאטען װעאכע םוגלען,
 די האסט. אין נישט רוהיג, ארבײט דער צו צוגעגאגגען װאלט

 נ:ח מײן כחות. מיי־נע איבער געארבײט איך ה^ב טעג אעצםע
 װען און געציטערט. האב איך נערװ. שטיק אײן געװען איז
 האב איך װעאכע אין פראזעז, אעצטע די געשריבען האב איך
 װער?, מײן אין געזאגט האב איך װאס ׳דאס רעזוםירט װי אזוי
 װי פונקט געװען בין איך נעיאמערט. הראמפהאפט איך האב

 אד, װיסענשאםט. דער פון װאאד הײאיגען דעם אין רויב־חיה א
 געצװאונגע־ אאננע, די געמאכט מיך האט אועעצאמט װיאד װי
צושײדונג. נע

קרי־ איעב מוזען מיך װײזהײט םון געטין די װעט דאך און
 װעז עאעגאנט, אזוי ניט זײנען מאניערען םײנע אםיאו װען געה

 זיך װעט זי איעבע. םײז םון םאאם דעם דערזעחן נאר װעט ױ
 פריס־ די װי גענום, פון ציטערען און ארעמס מײנע אין װארםען
 די פון ארעםס די אין געציטערט האבען אאטערטום פון טערינס

 װאם קינד, דאם און זי. באזיצען באזיצען, זי װעא איך זיגער.
 די שעהן זײגען עס װי שעהן, זײן װעט געבוירען, מיר װעט זי

 זײן װעט אעבען זײן :איעבע אין געבארען װערען װאס קינדער,
גאאגץ. מיט םוא — אויגעץ זײנע און איכט מיט םוא

 װאם דערםאר, ? װארום געגאנגען. ניט איז פאטער מײן
 אוגבאדײטענ־ אן געװען איז ערי אויסגעגאיטשט. זיך האט ער

 ער־ דאס — שטעדטעל, םארווארפען א עפצס אין אעהרער דער
אאץ. קלערט

 האפננונען גרויסע מונטער. און ױננ געװען איך בין אמאא
 אעה־ עלטערער אן איך בין איצט מיר. אויף געאײגט מען האט
 אויסגע־ אויך זיך האב איך שטעדטעא. םארװאדםען א אין רער

 ערהאע־ גענינענדע א געװען װאאט איך, גאויב דאס, גאיטשט.
 פארװאס אורזאכען די אננעבען געדארםט װאאט מען אױב רונג,
פרעמיע. די באהומען ניט האב איך

 איך םארשסעדון. געדארפט אאץ דאם איך האב אײגענטאיך
 אײדער שװעריגקײטען, אאע םארשטעאען זיך געדארםט האב
 געדארפט האב איך ארבײט. דער םאר גענומען זיך האב איך

 ױנגע ארום זיך דרעהען שטאדט הויפט דער אין אז געדענקען,
 די אט פון װערען װאס פראפעסארען, *םון איעבאינגע די ׳אײט

 אאס און פאדערגרונר אין געשטופט באריהםטהײטען אאטע
 געהעז און זקנים דאזיגע די זײ םארעהרען דערםאר דאנקבארקײט

טריט. זײעדע אין װײטער
הערען. דאזיגע די העז איר א׳

 גע־ נאקעט. ױננ, מײן הענט. זייערע אין איז װערק םײן
 און פאעגע געפאדערט האט.געאעבט, װאס ?ינד, צענדינעריש

 װ^קםענע אלטע דאזינע די צוױשעץ איז עס לעבענס־אטעם.
 אן מיט שפיאען צו געםאסט בעםער װאאם עס ײעאכע פינורעז,

פופע. אויםנעפוצמער
 איו באוט נײ ארײנניסען פרובירט איך האי װאס צו ׳א
גע״ איך האב — געאיננען פײר זאל ם ** אײבערי אאטע

 ױנ־ דאם באװאוםטזײן, מײן מ*ר פעד םא־או*ם טראגען דארםט
םאראויס־ שוין אלײן טריט מײנע . , ן א אויכטענדע און גע

 םיגורען וואקסמנע אאטע די יואאטעז דאםאאט זמ. א זאנצן
 שטויב. אין געװארעז םארװאנדעאט

:איצט און
״חצוף? דאזינער דער איז ״װער

 אין אעוזרער א איז ער אז בצריז, מען װײסט איהם ״װענען
װאו.״ פארגעסעז, כ׳אב — שוא א

געװאגטער!" א זעהר ״כא־כא,
 צװישען יך, ה דער אין האאטען שטענדיג זיך דארףי מען
כאאויכטענע. זון די צװישען גאיקאיכע,

* ♦ *
נידעראאגע. םײן וועגען דערצעהאט העאענא׳ן האב איך

 דעם איבערנעגעבען שארף, און קורץ איהר דערצעהאט
 מענ־ א איבער ניט מען װי באדויערען. אהן כעס, אהן םאקט.

 פא־ האם װאס דעם װעגען װיסען צו רעכט א האם װאס ^עז,
 בא־ צו נויטיג פאר ניט האלם כיען װעאכען םיט אבער סייט,

אײנצעאהײטען. די טראבטען
 באויז ניט !זיג מײן אין זיכער אזוי געװען איז העאענא

 גאנצע די געזעהן האב איך טריאומף. אין אפיאו :אר זיג, איז
 האט זי װי געזעהן, האב איך ׳זיג מײז אין גאויבט זי אז צײט,

 איך װען באגײסטערונג, פאנאטישער א טיט טיר אויף געקוקט
ארבײט. מײן װעגען געזאגט עפעס אטאא איהר האב

 זיך זי האט ווערמער, מײנע געהערט האט זי װען איצט,
 זײ־ פנים איהר פון שטריכען די $רט. פון ריהרען געקענט ניט
 באײכקײט אש־גרויע אן געוואחנן, םארשטײנערט װי אזוי נעז

באקען. איהרע איבער צוג^סען זיך ה^ט
/ ״נײז, ן ײ  װי אזוי ארויסנעשריען, הײזעריג זי ה^ט נ

אונמעגאיך!״ אונמעגאיך, איז ״דאם פראטעסטירט. װאאט זי
 איהר אבעריאין פשוט׳ע, געװען זײנען װערטער איהרע

 בין איך אז םארצװײםאומ, און שרעק געקאונגען האט שםימע
 איײ מײן אויח קוקענדיג ניט — איבערראשט, נעװארעז אזש

םארצװײםאונג. גענער
משוגע׳־ א װי אהער ביז ארבײםענדיג — מודה זיך בין איך

 גע־ ניט אויםמערקזאמקײט באזונדערע קײן איהר איך האב ׳נער
 םאר־ אויױ האט זי אז געװאוסט, גוט נאנץ האב איר שאנקען.
 זיך האם זי יאעבען, דאס םאראײכטערט מיר װעגעז שיערענע
 גרעסטער דער מיט שטערען, ניט םיר זאא קײנער אז געמיהט,

 זיך האט זי באאעבאטישקײט, דאס געםיהרט זי האט עקאגאמיע
 צוצוגעבען מיר אום םרעהי^יך, אויסצוזעהן געמיהט שטענדיג

 אינטערעסירט. זעהר ניט מיך האט אאץ דאס אבער — מוט
 אויםמערקזאםקײט. םײן זיך אויף ציהעז גענומען זי האט איצט

האאטונג. איהר באשרײגען פרואװען װעא איך
ריכטי־ ארומגעגאנגעץ. צײט נאנצע די זי איז חאום אין װי

 צייטענװײז, געטראכט. שטענדיג עפעס װעגען װאאט זי װי ׳גער
 מיט ניט אבער צו. עפעס צו זיך הערט זי אז געדאכט, זיך האט

 אײנגעהערם זיך האט זי פארגעםיהא. מיט׳ן נאר אױעו־עז, די
 געטראגען זיך האבען װאס געראניןען, צו נאר קאאנגען, צו ניט
 אנצוכא־ שװער געװען ס׳איז װעאכע אבער אריגען, איהרע םאר
פען.

רורברע־ מיר זיךםיט װיא זי אז ״געזאגט זי האט איינמאא
 װיסען, װעאען זיר װאאט איהר רוהיג. זי האט גערעדט דען.
 זיך איךװעא צי אעבען. איהר מיט װיא איר צי געזאגט, זי האט

 אאם בײשפיעא, צום ארבײט, םשוט׳ער מיט באנוגענען קעגעז
 קענען מיר צו איעבע טיםע איהר װעט צי און שוא־אעהרער.

 צו שטאנד אין איז עס צי און מיך. בארוהיגען און םרעהען
 געמײנזאםע אונזער אין מוט איהר אעבען מײן איכטיג מאכען

 אפזא־ קענען זיר װעא איך צי װיסען, װעאען װאאט זי ארבײט.
 דער פון װי װיםענשאםט, מײן פון הארצען גאנצען מים׳ן גען

 װעא איך צי םארנעםען. זיך װיא איר װאס מיט זאך, אײנציגער
 מיר װעט זי װאס דעם, מיט אעבען אין באנוגענען קענען זיך

געבען.
געענטםערט. איהר האב איך װאס גענוי, ניט געדענק ךיא
 אז פארשטאנען, זי האט איך, גאויב האאטוננ, מײן פון אבער

 גאויב, אאײן איך איבריג. איז געשםרעך גאנצער דאזיגער דער
קאאט. און גרויזאם געװען איז געזיכט מיין םון אויסדרוק דער אז

 אטת גרויםער א עפעס װי געװאו־ען, באײך פאוצים איז זי
 הארצען איהר אין איז געװארען האאר אםאא מיט איהר װאאט
באשאוס. װיכטיגער א געװארען צײטיג װאאט

 זיך האט עס צימער. אין ארײן אװענד יענעם זי איז שטיא
 שײן. װײסען א פון ארומגערינגעאט געװען איז זי אז געדאכט,

 איהר איבער אויםגעגאסעז געװען איז רוה מאיעסטעטישע א
 ] צײט אעצטע די האט װאס שטימע, איהר און פיגור. גאנצער

רײן. און קלאר געװען איז הײזעריג, און דומם אזוי געקאונגעז
 םאר־ םאםענט א אויןי האב איך איבעראשט. םיר האט זי
 םארבינדען םרובירט האב איך אײדען. אײגענע מײנע אן געסען

:געשפרעך א
 בין איר שיא• דעי םון דירעקטאר בײ׳ם געװען בין ״איך

 מײן צוריקקרינען איך װעא מאנאט נעהסטען אנםאנג אז זיכער,
םרײנדאיך.״ זעהר געװען איז ער שטעאע.
 חאט זי ;שטיםע ?אינגענדעע איהר דערהערט זיך האט עם
 ארויס־ װאאט זי װי אזוי איבערצײגענד, ענטשלאסען, גערערט
אורטײא: אן געגעבען
 ארבײט. דאזיגער דער םאר נעמען ניט זיך דארפסמ דו׳׳
באשאיםט.״ דו אײרער טאג א כא^ש צו װארט

םאאנט) (םארטזעצונג

 מונמומו
מםםאנעדסלאוהםא־

ר. ל. םון

 «ון נעהערם םסתמא דאך האט איהר
 די װאכען. פאר אעצםע די באסטאן
 םיר איז באסטאז, אין םםרײלען איסאײט

 דזשצנעראל א םון שװעא אויפ׳ן זײנען
 P* קאאוה־םאכער די אבער סטרײין.
 חארץ. דאס אפ ניט זיד עסען באסטאן

 ווצלס די װאס אויף באבקעטעװעט מעז
 םאכען צו ערשטע די שטעהט.

 ־kp די געװען זײגען ״באנהעט טארי
 באנקעט א און .73 אאקאא אדער טערס,

 פריצעװקעס. אאע מים געװען דאס איז
 אױפגעפיחרמ סעודה די איז ערשטענס
 צװײםענט רעסטאראנט. א אין נעװארעץ

 דריטענם, ;רעדעס געהאאטען מען האט
 אויך. גוט און — גענעסען טאקי מען האט
 געגעבען זיך האט מען פיערטענס, און

געקיבעצט. זיך און פרעזענטע;
 #אאסו»א שטאדקער א איז 73 לאתאא

 כדגד pc צאהא דע- אין קאײגער א כאטש
 םעםבערס די האבע; דעריבער גאיעדער,

 ברממנן צו םאדגענ־גען דאם עראויבט זיך
 באנ־י צום כאות און םרויען זײערע אויך
 מר דעם צואיעב איז באנהעט דער קעט.

אפער״ ״פאםיאיע רעגעאע א װארען
 געוומ אויך זײנען געםס די צװישען

 כממע• געװעזענער דער הורװיץ, ברורער
 אײ- און באארד דזשאינט דער פון דזשער

 פיאטיגענטסםצ די םון אײנער פאזעין, זיק
 און־ באארד, דזשאינט די פון מעםבערם

 זײ• פרעזעגטען סעקרעטעד. םינאנס דער
 קוראאגד ברודער צו געװארען געגעבען נען
 אין ארבײט גוטע םאר ראבינס ד. ב. און

יוכיאז. דעד
 פרעסערס די געהוםען זײנען <אכדעם

 קע־ זײ ואס געצײגט און 12 אאקאא םון
 א אראנזשירט האט אאקאא דער נען.

 מענשען, הונדערט דרײ םאר באגקעט
 .י xt װי טאקי אינװיטײשאנס ארויםגעשיקמ

 אלצ זיר האבען ״נו חתונה. ריכטיגע א
 צום געקוםען און ױם־טוב׳דיג אנגעטאן
 שםיעאם עס עפעס, הערט און באגקעט.

 אלע/ איבער זיך צוגעהט עס אז מוזיק
פוזיס. אידישע אטת׳ע טאהע !נאידער

 אבצר װײטער. אביסעא מיר קוקען
 זיצ־ אוים שטעאט מען דאס? איז װאס

 פאר װי פאאטפאימע, אויפ׳ן כאים בערנע
 די םיט אאע קװעטשען ! דרשדרגעשאנק

חתונו^ א טאקע :פרעגען און פאײצעס
 אין עס אז אוים, זיך אאזט ?... װאס

 כלים זיאבערנע די און באגהעט » טאקע
 געטרײע םאר פרעזענטען דאם זײנען

 אא• ױגיאן םרעםערם דער פון מעביבערם
.12 קאא

 דערװײצע^ זײנען האא אנאנדער אין
 װי גאכדעם און געװארען, נעגרײט טישען

 אינ״י זיינען אפיסערס נײ־ערװעהלטע די
 עזאם דער זיך האט געװארע;, סטאלירט

טעאער. די צו גענומען
 טאראראם גאנצען דעם םיטען אין

 אםשר דאך איהר םײנט אטומעא. ט װער
 א איהר מאכט געםעהראיכעס, עםעס
 נאר זיר האבעז פרעסער עטאיכע טעות.

 םארהא- הענט, די פאר נעטאן נעהם א
 ״ # אװעק — הײדא און פאאעס די טשעט

קאזאקצע.
 טען ? אידען ביי םען טאנצט װאס

 און םעטבערם סטרײק. א געװאונען האט
 אגנע- געטאן, הויב א זיר האבען געסס

הענט. די םיט צוגעפאאםקעם ?װאאען,
 מען נישם. שוין פרעגט — ? רעדעם

 גאך פארשפײז, בעפאר גערעדט האט
 פאר םאײש, און זום צװישען םארשפײז,

מזומן. גאכ׳ן און בובײםען דאס
 נצק• דער זיין וועט אאקאא װעאכער

 גמו נאד איז אונז, בײ שםחה בעא סטער
 ןץ• םען ריכט ריכטען אבער באשטימט.

באנקעטען. נײע אויף שטארק
* * *

 ח$ר אאקאאס די אין עאעהשאנם רי
 רעזול- די געענדיגט. װאס נאר זיך בען

 גימג אויסער^עוועהנאיר זײנען טאטען
 לןד די װעאכע םאר האגדידאטען, עםאיכע

 געשיאקצן, זיך האט מעםבערשיפ יאאע
דודכנעפאאען. םײן זײנעז

 געאמד וױכטיגע פאר יעצט הומען עס
j די פח באציהוננען די אין העניסען n ; 
 אי-נטערג^ איבערינע די מיט באארד

 םעגליד באסםאן. אין אאקאאס נעא
 א װערען םארםירט ײעט גיכען אין

 ארגא־ פארשײדענע די צוױשען בינדונג
 צוױי• א דעם װעגען אבער ניזאציאנען.

 ערשםאן אז פאר דערװײאע, מאא. טען
גענו^ זײז דאס װעם ארויסםאהר,

. ■
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ער די פאר װאך־ארבײם ^נ ם ^ או  קל
פילאדעלפיא• פץ

 ער־ פילאדעיצפיא אױף ה$ט ענדאיך
װאונ־ דער איז ד$ש גיט אבער *אכט.

 דער פון :ארניט זײגען בײר וױיל וער, ׳
 פארשל$• א איז פילאדעלפיע אז *ןײנונג,

 גע~ די קען װאס דער שט$דט. ןעיע
 יא־ ארבײמער אידישעי* דער םון ידכטע
 ה$ט םילאדעלםיא אז וױיס, דער ותגונג,

 איהרע םיט אױסגעצײכעגט אניאל זיך
 ארבײ־ גאנצער איהר םיט און •םרײקס

 זי־ עס איז יעדענפאלס םער־באװעגונג.
 נאב־ ניט קיינכיאל זיך ה$ט זי אז כער,

 געװען איז זי הינטען. םון געשיצעפט
 דער־ און םר$;ט־רײהען. די אין איםער

 װ$ס װאונדער, דער דאס גיט איז טאר
 םילאדעל־ אין ױני$ן קל^וקטאנער די

 נוײ דער צו ערװאנט ענדליך ה$ט םיא
 פון סיסםעם די אײנפיהרען םון טיגקײט

 פון םיםטעם דער #גשט*>ט **#ןי־ארבײס
 םילאדעלפיא װארום נ$ר שטײדארבייט,

דערצו. געקליבען זיף אאנג אזוי ח*ט
 מיט װערען ערר,לעהרט נ$ר קען ד#ס *

 װאונדערבאר און זאנדערבאר װאש רעם,
 אט אידעע. אן םון װעגען די אפט זיינען
 איז פלאץ, אײן אין אידעע אן אויף מוטט

 שנעל־ דער טיט און לאנד, געוױסען א
 אױםגעכאפט זי װערט בליץ א םון הייט

 לענ־ װײטסטע די אין אנגעזוענדעט און
 איז װ#ס פאאץ, א גראדע דאןי און דער,

 אי״ װי אזוי זי היפט נאהעגטסטען, אם
 דעם אױף ד^רט בלײבט אאעס און בער,

 ג$ר־ װ$לט עס וױ אזוי שטייגער, אלטען
 אידעע, נײע אזא געװארען געב^רען ניט

װעלט. גאנצע די אומגעשטאלט ה$ט װאס
 מיט פאסירט האט עהנליכעס עטװאס

 כאטש םילאדעלפיא, םון קל^וקטאכער די
 נױ םון שבת תחום א נ$ר וױרקליף איז זי

 מיט גע׳רעש׳ט זיך ה**ט עס יארק.
r uקלאוק־ דעד אין רעװאלוציע ר 

 אײנ־ דער אין יארק, נױ אין אינדוסטריע
 אין אז ׳טטארח, אזוי געװען איז דרוק

 נױ אין אינדוסטריעז אנדערע םיעלע
 רעװא־ זעלבע די פארגעקוטען איז יארס

 — ׳טטונדען 44 װאכען־ארבײט, <וציע.
 אזוי געװעהנליןי, אזוי געװארען איז דאס

 ׳עריז זיר קענען מעניטען אז אלטעגליף,
 אן פאר װאס דערטאנען, ניט איצט נאר

 פרא־ קורצע דיעזע אט האט איבערראשונג
 עטליכע עריעט מיט ארויסגערוםען גראם

 די האט יארס נױ םון צוריק. םאנאטען
 אריבערגע^סרונגען באװעגונג חוזיגע

 און חלאוק־צענטערס, אנדערע םיעלע אין
םיע־ אײנגענומען און דערנרײכט האט וי

 ביז ׳װעסט װײטער דער ביז ?וטעדט ?ע
פאסיםיק. צום אדןז

 באגײסטער־ קוטען איבעראל פון און -
 אײנםידד נײער דער אױף אפרופען םע

 האבען קריטיקען םריהעריגע אלע חנג.
 אל םנים זין זײער גאנצען אין םארלארען

ם  דאך און זוירקליכסײט, דער מיט •ני
איז  דער מיט איז װאס פילאדעלפיא, י

 גאנ־ אין נעבליבען דערלאנגען, צו זזאנד
v i\ אויפטו. :אגצען דעם םון זײט א אז

 אלע םון איצט ביז איז םילאדעלפיא
ע ר ע ד סונ  פאראײניגטע די םלן ^טעדט '

 אלטען איהר בײ געבליבען מטאאטען
 צו״ ווי כמעט אץ ארבײט, םון ^מטײגער
 מערקװירדיגע די אט זייז צו פריעדען

אױסנאהסע״
 אויף איז געזאגט, װי אבער, ענדליןי

 נאר פילאדעלפיא. םאר צייט די נעקוטען
 וואכעך די װי דעש׳ נאך איצט, אטילו

 אױסנעוזאל־ האט יארק נױ אין םיסטעם
 דך האבען פראבע, גלענצענדע אזא &ען

 אין םיטינג גרויסען דעם אויוי געםונען
•win .דאנעחעטאג לעצטען טעאטער סט
 טאכיאסעס, אונגלױביגע ביסעל זויבמע •

טאד־ אלערלײ געשטעלט האבען וחנלכע
אלנ״ אלערלײ געמאכט און םראגען מ

 אז װיל, מען אויב פאדערונגען, טעגליכע
 אײנ־ דער צו װערען םרוצה זאלען זײ

 װאןײ ׳טרעקליכער דער אט פון פיהרונג
ארבײט־סיסטעם.

גע■ איז ציילען די פון ׳טרײבער דער
 רעד־ אײנגעלאדענע די פון אײנער װען
 םון אײנבארופען מיטינג, דעם צו נער
 שילאדעל־ דער פון באארד דדטאינט דעם

 זדא ער אזן ױניאן, קלאור,םאכער םיער
 פאדנע די םון איבערראיטט באסת נעװען

 םאדערונגען מאנכע און אײנווענדונגען
װאןײאובײט. םון געגנער די םון

 מײסםע, די פון הויפט־פאדערונג די
 איז װארט, דאס גענוםען האבען װעלכע
װיל מען באלד ווי :םאלנענדע געװען

 צו אײנ^טימעז זאלען םיר אז אוגה פון
 ניט מיר װילען װאך־ארבײטער, װערען

 גא־ אונז זאלען באסעס די אז אנדעױט,
 אר־ פיעל אזוי און פיעל יזוא ראנטירען

 װילען ניט, אז יאהר. אין בײטס־װאכען
ניט. פיר

 טענה דער פון טטיפ ריכטיגער דער
 וױלט, איהר װיבאלד : דער נאטירליך איז
 טײערע אזא אויפגעבען זאלען םיר אז

 ארכײט, ^ןטיס ווי ארבײטס־סיסטעם,
 אזױ געװען אונז איז עס װעלכען אונטער

 פאר־ עס װילט און װעלט, די װי װאויל
 שקלא־ םארהאסטען, דעם אויף בײטען
 טו װאף־ארבייט, פון סיםטעם םײטען
 װע־ םיר אז ׳צו װעניגסטענס אונז זאגט

 אר־ אזויפיעל און אזױםיעל האבען לען
!בײט

 אויס־ אונז זיף האט עס װי האט, עס
 אײנדרוק נאפען)ר א געפאכט געדוכט,

 באנ־ דעם םון ליעבהאבער דיעזע אויף
 אונטער דאס פאקט, דער דעל־סיסטעם

 סא־ אין זײגען םיסטעם טײערען זײער
 קלאוקמאנער די םון העלפט א סיזאן מע

 פיפוט געליטען און לעדיג אופגענאננען
 גליקליכע אנדערע די װעהרענד הוננער,
 פאר־ האבען קלאוקטאכער די םון העלפט

 אפעםיט. גרויס טימ באנדעלס די יטלונגען
 געכיאכט ניט זיך, דאנט אויך, האבען עס

 ארגױ אנדערע די אײנדרוק טיעפען קײן
 װאס באסעס, םײסטע די אז מענטען,

 תײג־ קענען מיליאנערען׳ קײז ניט זײנען
 אחרױת, אזא זיך אויף נעהמען ניט מאל
 קײנסאל עס זײ װעלען ׳יע אויב און,
 ארגו־ דער אדער ערפילען, קענען ניט

 רוי־ קען אײנםיהרונג מין אזא אז סעגט,
 מעגליכ־ דער םון ארבײטער vםיעל נען

 ױניאן, די װאס לעבעז, א מאכען צו קײט
 די אנבאטראכט אין נעהמען מוז װעלכע

 מיטגלידער, איהרע אלע פון אינטערעסען
 םון געשרײ דער שארהיטען. צו זעדזן מוז
 װאכעך יע אויב :געװען איז מײסטע די

 מיט גאראנטירט זײן םיר מוזען ארבייט,
 ארבײטס־װאכען צ׳אהל באשטיםטער א

סעזאן. אין
 האבען׳גע־ טענות אלע די אט און
 איינדרוק פײנליכערען דאס א טאכט
 װאך־סיסטעם דער װען דעם, נ^ד איצט,

 גלענ־ זײן אויסגעהאלטען איבעראל האט
 נאך איז ער כאטיט פראבע, צענדסטע

 דעם םון געשטערט באדײטענד איצט
 הא־ ארבײטער םיעלע גאר דאס פאקט,

 באםרײען געקענט ניט איצט ביז נאף בען
 באנדעל־פסיכא־ םריהעריגער דער םון זיף

לאגיע.
 דעם םארלאזען האבעז מיר װען און
 גע־ פײנליכער א װירקליך האט םיטינג,

 מוז לאנג וױ הארץ: די געדריקט פיהל
 װע־ ארבײטער די ביז נעהכיען, נאך עס
שנל? צום קרכיען לען

 אז םארטשאנעז, מיר האבען געוױס
 קאנסער־ אלטער דער גערעדט האט דאס

 דער מענשען, די םון גײסט װאטיװער
 װאס אלץ, םאר זיןי שרעחט װאס ;ײסט׳

 טאן, גײעם א אז שלאגט װאס נײ, איז
 אבער װענ. נײעם א דורף ברעכט װאס
צוױ־ דאס #איז דערבײ שטערצליכע דאס

, 7

מ געםאכם האמס וועלמנ ױ, שע\ ײ  ו
םאדערועען• און אײנוועגדונגעז םאדגע
מ כמנשעז, געוחגן זײנעז ע^  וו

 ווען באלײדיגט• שםארק געםיהלם זיך
 ?אנםערוואםיװ, אלס זײ ערקלעדרט איהר
 זיד האלםען אלע זײ רעאקציאנער. אלס
 דאך• און פארםגעשריטען, שרעקליף פאר

 םון םראנע דעד צו געקוםען איז עס אז
 בחוש, געזעהן םען האם װאכעךסיסםעם,

 זײער האבען ארגומענםען זײערע אלע אז
 פאר גײע, דאס פאד שרעק דעם אין גרונד
אונבאקאנטע״ דאס

 גע־ זיף האבען מיר געזאנט, װי און,
 םימינג^ דעם םון געדריקט זעהר פיהלט

 םרײנד םון ערהאלטען האבען פיר כיז
 אז בשורה, אפת־פרעהליכע די אטדור

 אויף אנװעזענדע די םון צװײ־דריטעל
טיננ דעם  דעם ר א ם געשםימט האבען מי

װאף־ארבײט. םון סיסטעם גײעם
 פילאדעלםיער די גראטולירען מיר

 באשלום. איהר מיט קלאוקפאכער־ױניאן
 געזונ־ םון באשלוס א וױרקליף איז עס

 אײג־ קלארער א םון פאױטטאנד, טען
 אן פון לאגע׳ וױרקליכער דער פון זיכט

 גרוי־ דער פון ענטזאגעךזיך ענטשידענעם
 לאזען צו זיר קלאוקפאכער כיאסע סער

 פוסטע אלערלײ פון קאפ א פארדרעהעז
 םאנטאסטישע אלערלײ פון און סראזען

פאדערונגען. אונפעגליכע און
 דזשאינם דעפ גראטולירען םיר
 די װי בעסער, האט ער ,װאס כאארד
 װאונש דעם געפיהלט שרייער, עטליכע

 פאר־ האט און פאסען, גרויסע די פון
 ענדע־ דער םאר פארשלאג דעם געבראכם

 שטײדארביים, םון סיסטעם דעם םון רונג
 פאר- ארבײטער די פאנענדיג ניט דערבײ

 דזשאינט דער װעלכע שפרעכונגען,
 טינ קען ער אז נעװאוסט, האט נאארד

םאבען. ניט טאר און
שװער־ דאס :ראדע געװען איז דאס

 אױו* אויםצוגעפינען ארבײט, שטיק סטע
 פאר־ דעם נײןי סעגםימענם, דעם ?יכעד
קלאוקפאבער. מײסטע די םון לאנג

טײל, צװײםער דער הוםם איצט
 סקײלס, די פון אויסארבײטוננ די
 באדינגונגען, אנדערע און שטונדען די

 װאף־אר־ דעם מיט צוזאפען געהען װאס
 f װאהרשײנליך װעט װאס כײט־סיסטעם,

װערען״ אויפגעטאן גיכען אין
 די נאטירליןי, הופט, לעצטע דאס

 הלאוק־םאנופעקסיטו־ די פון אײנװיליגינג
 פאדע־ די נאנגעבען זײ װעלען דערס.
 שכל דער ארבײטער? די םון רונגען
 דארפזנן זײ אז װעלען׳ זײ אז זאגט, הישר

 דאך מוזען זײ גוטען. מיט נאכגעבען עס
 איז איבעראל װעהרענד אז פארשטעהן,

 :אנצער דער אין אײנגעפיהרט שוין
 װאןײ פון סיסטעם די קלאוק־אינדוסטריע

 בלייבעז ניט םילאדעלפיא קען ארבײט,
 אינ־ די קעז דאס אויסנאהם. קײן לאנג

 כיאנו־ די דערלאזען. ניט טערנעשאנאל
 קלאוק־ די אז אױך, זוײסען פעקטשורערם

 איז פילאדעלפיא אין איגדוסטריע טאכער
 װאס טו ארגאניזירט. פראצענט הונדערט

 דאגע־ שטעלען זיו העלפען זײ עס קען
נען?

 די אז העכסט־טעגליך, אלזא איז עס
 קלאוק־אינ־ דער אין רעװאלוציע דאזינע

 נאך זײן זאל םילאדעלםיא אין דוסטריע
 אין געװען איז זי װי שטילערע, םיעל א

 באסעס די װעלען טאמער נאר יארק. נױ
 הלאוק־ די װעלעז אײנשפארען, זיך דוקא

 מיט קעכיפפען זיים זײער םון מאכער
 סיס־ נייעם דעם םאר כחות זײערע אלע

 אונטער סיסטעם, אלטער דער טעס.
 א אז געװען, מעגליך איז עס װעלכען
 םיטגלידער קלאוקטאכער׳ די םון העלםט

 לעדיג, ארומגעהן זאלען ױניאז, דער סון
 אין געטאכט האבען טאנכע װעז »םילי

 פאר־ איז דרײ, םון ארבייט די װאף אײן
 און שטארבען םוז ער טויט. צום דאמט

 א נאר דארוש איז עס שטארבען. װעט
 די אויף ײען ײאכען, עטליכע פון פראגע

 פילאדעל־ אין קלאוקטאנער־אינדוסטריע
 אױף װערען אװעקגעשטעלט װעט םיא
װאןײארבײט. פון באזיס געזונטען דעש

 לײדיעס די צד גראטולאציאן אונזער
.80 לאקאל רם,$5טײל

 און האשםו׳י גרוישער א געװען איז עש
 לײדיעס ד• װעלנען טיט ׳זיעג גרויסער א

 שטאלצירען. וױרקליך טעגען טײלארס
 דער און זיעג׳ שנעלער דאדגער דער

 ױגיאז טײלארס לײדיעס די װאס םאקט,
ם אויםגעפיהרט האט ^ נ ו  פראצענם ה

 פא־ און—פאדערונגעז ;עשטעלטע די םון
 אוםבאדײטענ״ היץ ניט וױים דערונגען

ײם: איצטיגער דער םאר אפילו דע  צ
i״44 א פאד טיניטוש א דאלאר 50 ^ r־ 

 אנדע־ אלע די און ארבייטס־ײאד׳ דיגער
 ױ:יאן די טאשען װאס םאדערונגען, רע

אלעס דאש — שאם איז ייאכט א םאד
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ו םון מ  מד prrn זײ דאס ג$ר הוים, ע
 ארגאני־ שכמרא פארבארייםעם, גום װען

 הא־ םאנו&עקםשוותרס די אז אזױ זירכ^
 געהאט• נים ברירה אנדער פײן גאר מנן
 ארבײ- די וואס אלעס, באװילע^ צו וױ

פארלאעכ^ האמןן טער
 אויןי איז זיעג שנעלער דאזיגער דער

 םאתט, דעם םאר באװייז בעסטצר דער
 •un וועצכע ,םים פזוהיגפײם דער פאר

 אבער גערוארען. אנגעפיהרם איז קאטפח
 זימד א אן אנםאנג םון גערוען איז דאם

 דעם פון אגפיהתגרשאפם די זאף; רע
 גע- ניפ האט פאפפף םײלארס לײדיעם

 אזוי םאקםלאיזגקײם״ םון לײדען פענם
 אז געווארזק, באקאנם איז עס װי שנעל
 לעם- ברודער איז זײנער אנםיהרער דער

 אינ־ דער םון פרעזידעגם וױים האװיםש,
 וחד א שוין איז וועלכער כתרגעשאנאל,

הינזיכם. דער אין טעראן
 םיכד זײנע אז יקלאר אויןי איז עס

 די געווען זײנעז מיטהעלםער און פיהרער
 נים ווען װײל פערזאנען, פאסענדסטע

 פאראײ־ זײע.״ע םיט זײ װאלםען דאם,
 פיהרערשאפט בעככת די כחות ניגםע
נעמאכם. פאליע

בעס־ דער אויך איז זיעג שנעלער דער
 מיי־ לײדיעס גאנצע די אז באװײז, טער

 ער־ געײען םאל דאס איז ױניאן לארס
 װאונש: אײן פון נײסם, אײן פון פילט

זיעגען. צו
 אבער איז עם פלאר. איז אלעס דאם

 איז זיעג דער װאס אורזאכעי אן נאך דא
 װאם איז, דאם און שנעל, גאנץ געקוםען

 גע* האם ױניאן די וואס פאדערינגעז, די
 טעגען זײ וױ שעהן און גרויס שטעלט,

 אוםן בשום אבער זײ זײנען אדיסזעהז,
 םאדערונגען. עקסםראװאגאנמע קײן ניט
 פאר־ נים האבען טײלארס לײדיעס די

 םאר־ האבען זײ אונטעגליכעס. לאנגם
רעכט. םים זײ הוםם װאס דאס, לאנגט

 צו דאס נריםיג פאר האלםען מיר
 צװישען אז זײן, קען עס וױיצ באטאנען,

 איצט זײן זאלען טיילארס לײדיעכ די
 זי• דואב פארדדיסם, עס װעםעז אזעלכע,

 ^געםעסיגטע״ אזעלכע געשטעלם האבען
 װי :מסתםא םראכםען זײ פאדערונגעז.

 םיעל אהן גאר האבען באסעס די באלד
 געשטעל־ די נאכגעגעבען שװיריגקײטען

 נים אודאי זײ װאלםען פאדערונגען, טע
 געפא־ דער ווען זיך, געשםעלם שטארק

 5 מימ געװען וראלם מיניםום דערטער
 אדער ,50 אנשםאם 55 טעהר, דאלאר

 װאך. א װעניגער שםונדען פאר א םיט
 םענ־ אזעלכע דא װירקליך זײנעז עס אויב
 װאס טײלארס, לײדיעס די צװישען שען
 זא־ זײ םיר םוזעז קוים, עס גלויבען םיר
 ױניאן רי מעות; א פאכען זײ אז בעןי

 גרעסםען איהר געפאכם װירקליך װאלט
 פאדע־ אזעלכע שםעלם זי װען פעהלער
 געקענם װאלם זי װען אפילו רונגען,

 םאםענם דעם פאר באסעס די צװינגלח
 גאר איז עם װארים גאכצוגעבען. עס

 די װאלםען דאן אז גים, צװײפעל קײן
 װעגען, און םיטלעז אלע געזוכם באסעס

 שווע־ דעט זיך םון אראפצואװארםעז וױ
 געװא־ געשאפען װאלם עס און יאד, רען
 איז װאס צושטאנד, א דעם דורןי רען

 געדײהען דאס פאר :עזונד נים װײט
ױניאן. דעי פון

 א םאר דאלאר 50 4םי םיניםוש דער
 אזעל־ איז ארבײםס־װאך ־שםונדיגער44

 טיילארם לײדיעס די וועלכען םים כער,
 װעניגע גאר שעהמען. ניט זיף דארפען

 אינתס־ םארשיעדעגע די אין ארבײםער
 עד־ שוין האבען לאנד אונזער אין טריען

 אר־ אזעלכע און םיניםום *זא קעמפפט
 דארף זײ נאר נים בײטס־שםונדעז.

 זײן געקענם האם ער װייל פארדריסעז׳
 גאר ;אששר מעהר, דאלאר פאר א פיט

 דער אין דערםים. שםאלצירען טעגע; זײ
 מיי־ לײדיעם די זײנען אינטערנעשאנאל

 האם װאם לאקאל, ערשםער דער לארס
םיניםום. אזא אײסגעפיהרם

זאנען, צו נים עס םײנם נאםירליך,
 מיט גרענעץ. דער שױן איז דאס אז

 םיילארם לײדימס די ותלען ציים דעד
 וועלען זײ און פארלאננעז, מזךזר קענעז

 דערװײל פאר אבער . קדיגען. אויך עס
 צוםרידענשםע־ םאלשטענדיג ראס איז

 םײ־ לײדיעם די װאס אלזנס, אין לענד.
 צו איז םאן, צו איצם בלײבם לארס

 דאם װאס זיע^ גרויםמז זײער םײערען
 אז זעהן״ איז זמלבסםפארשםענדליך, איז

 פוםענדער דער אין זאל ױניאן זײער
 שםארק, אזוי בלייבען םריעחןנס־ציים

jpnp םון צײם דער אין וױ פעסם אזוי
 וײ נים וױים זיעג דער איז דעש אחן

 שםענ־ איהר און ײגיאז דער אהן כער.
 נאנצער דער אם קען וואבזאפקיים דיגער

דײ ג^רנישכ^ צד ווערען אויפםר גרויסער

»%>wrn נצחאט שױן ה*מן םײצ^רס
i n  \m לזד כיםאחנ איינעצ חינזיכט 

מן זײ א  װיכםיגע גצהאם שוין זז
 ניט %בער זיעגע, װיכםיגע און מצםפםע

 ^וײםער־ חעכסםער דער םים חיםענדיג
 הא־ ױניאן, זײער םון שטארקײם די זוכם
 טרויע־ דער אין געפונען זיד באלד זײ בעז

 פײנ־ װאלמעז זײ וױ אזוי לאגע, <ײגםםער
געזיעגט. ניט און געקעםפפט ניט אלם

איבערצײגט, זײנען םיר האם^ן, םיר
 טײלארס לײדיעס די װעלען פאל דאם »ז

 ווע־ זײ םארזיכטיגער. און הליגער זײן
 װאס דעם, אויף צוםיעל בויען ניט לפן
 פלע־ זײערע װאס הינסטלער, זײנען זײ

 װערען באזעצט גיף אזוי גיט הענען צער
 דאס אז איצט׳ װײסען זײ אנדערע. םי)
 אמת׳ע זייער »ז חשבון, פאלשער א איז

 אײניגפײם, זײער אין נאר איז מאכט
 ניט הילםלאז זײ זײנען איהר אהן און

ארבײטער. אנדערע אלע װי װעניגער
 אז איבערצײגונג, דער אין אם און

 היטען איצט װעלען טײלארס לײדיעס רי
 םון שװארץ־אפעל די װי ױניאן, זײער

 די זײ, םיר גראטולירען אײגען, זײערע
 םעהי־ זײערע אלע און אינטערנעשאנאל

 װאונדער־ גרויסען זײער צו פיהרער גע•
זיעג. נאר־שנעלען
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!תכתבו טובה לשנה
אי־ פרוםע די השנה. ראש איז עס

 די אין װערם היםעל דער אז גלויבען, דען
 קאנ־ גאנצער א אין אוםגעװאנדעלט םעג

 פאר־ איצם װערט דארט אז און צעלאריע,
 גליקליכען און גוטען א צו װער שריבען

 מיט םול יאהר, א צו װער און יאהר,
 םון מיר, אונגליקען. און הונגער צרות,

 איז הימעל דער אז גלויבען, זײט, אונזער
 אינ־ םען דאס און ערד, דער פון װײט צו

 ערד־מענ־’אונז, מיט דארט זיך טערעסירט
 ביז אז מײנען, מיר װעניג. גאנץ שען,

 אונז םון אפ הענגם טילל גרויםען א צו
 ביסעלע א האבעז זאלען םיר צו א^יין׳

איצט, ביז געהאט וזאבען מיר װי בעסער
ײן זאל עס צו  װע• םיד אויב ערגער. ז

 אײ־ אונזערע היטען גענוג, קלוג זײן לען
 זיף פארנעהמען ניט אינטערעסען, גענע
 קוצי א איבער מחלוקות אלערלײ טיט
 און טאג, געכטיגען א איבער ױד, של

 טאקע און אײניג, און פעסט זיף האלטען
 פאר ״אלע װארט: שעהנע דאס אפהיטען

 װעלען דאן אלע׳/ פאר יעדער און יערען,
 גוטען א פארשרײבען זיף געװים םיר

 װעלען מיר אויב ניט, אבער אײב יאהר.
 אײנינ־ אונזער שעצען צו װי װישען׳ גיט

 אײן אין האלטען װעלען מיר אוינ פײט,
 זיף, קריעגען אײן אין זיך, שפאלטען

 םי־ יעדע אויסנוצען ניט װעלען מיר אויב
 שטאר־ װערען צו צײט אונזער פון נוט

 הי־ דער הען דאן פארשטעגדיגער, קער,
 קומענדע דאש און העלםען, גארניט פעל

 דאס, ברענגען ניט געװיס װעט יאהר
װינשען. אלע מיר װאס

 שיקזאל דער אז זין, דעם אין אט און
 אײגענע אונזערע אין איז אונזערער

 לעזער׳ אוגזערע אלע םיר װינשען .דענד,
 איטערנעשאנאל, גאנצער דער לעזערינס,

 אמערײ םון ארבײטערשאשט גאנצער דער
 א װעלט איבעריגער גאנצער דער און פא

!טובה לשנה הארציגען
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םראסם שטאהלאפענםױזע כענעראל
זעלדין. א. םון

 און אײזען די םון םטרײפ דעם טיט
 םע־ אםעריקאן די האט ארבײטער ^שטאל

 צו אונטערגענוםען לײבאר אװ דערײשאן
 פון פעסטונג שטארקסטע די שטירצעז

 גע־ װאס אטאקראטיע״ ״אינדוסםריעלער
 שטאאטען פאראײניגטע די אין זיך פינט

 איז טראסט שטאל דער אמעריקא. םון
 אומבאשרײנק־ אײנציגער דער געבליבען

 אמעריקאנער דעם אויף אוטאקראט טער
 די געװען איז און פעלד אינדוסטריעלען

 יױ םון שונאיש אלע םון שטיצע הויפט
 איז איצט ביז לאנד, אין דא ניאניזם

 קעניגרײך אינדוסטריעלען דעש אט
 אוים־ אלע אונטערצודריקען געלונגען

 אונ־ זײנע פון בונםען און שטאנדען
 שטאל דער ארבײטער. די סערסאנען,

 טויב חוצפה׳דיג געבליבען ־איז טראסט
 אר־ זײנע םון אפיעלס אלע צו שטום און

 רעכט זײער אנערקענען זאל ער בײטער
 וזאט און פארהאנדלונגען קאלעקטױוע פאר
 אונטערדריקט האנט אײזערנער אן םיט

 ארײנצד ארבײטער די פון פארזוך יעדען
רײהען. זײערע אין אײניגקײט ברײנגען

לײ־ אװ פערערײשאן אמעריקאן די
 איה־ כיאביליזירט איצט אבער האט באר

 דעם געבען צו באשלאסען און קרעםטען רע
 ענטשײדענ־ א; אויטאלוראט שטארקסטען

 מיס־ אדער עדפאלג דעש פון שלאכט. דע
 םיעל זעהר איז סטרײק דעם פון ערפאלג

 םון ענטװיקלונג װײטערע די אפהענגיג
 באװעגוצג. ארבײטער אטערילאנער דער
 דער אין געלינגען װעט ארבײטער די װען

 אט צעשמעטערען צו אטאקע איצטיגער
 איג־ איכריגע אלע וועלע[ םעסטונג די

 לאנג שוין זיך אויטאקראטען דוססריעלע
 דעש זײ װעלען האלטען. קענען ניט
 םײנען עם װעט דורכפאלען אויך מאל

 ניט קאמן* יאהריגער לאנג וױיטערער א
 די םיט נאר טראשט שטאל מיט׳ן בלויז
 װע־ זײנע אין געהען װאס איבריגע, אלע
גען.

 אויף איצט זײנען שאנסען אלע אבער
 אויב אוץ ארבײסער די פון זײט דער
 אנ־ װעט זײ צװישען אײניגקײט די נאר

זיענ. א מיט זיכער זײ זײנען האלטען
 ליע־ ארבײטער די האבען פאל דעם

 אויסערגעװעהנליכע גאר געםאכט דערס
 הא־ זײ קאפף. זײער צו פארברײטונגען

 די אט אז ערפאהרונג פון געלערענט בען
 געשםירצט ניט קען פעפטונג מעכטיגע

 פראנט אײן פון אטאיזע אן דורך װערען
 צו צוגעגרײט זיך האבען זײ און בלויז

 מיט פראנטען אלע אױף זי אטאקירען
 אמערי־ די האט צװעק דעש פאר אפאל.

 אונטערנױ לייבאר אװ פעדערײשאן אן)ר
 װערט װעלכע טאקטיק, נײע גאנץ א מען

 אויס־ איהר םון מאל ערשטען צוש איצט
געפרובט.

 ליע• די װאס הכנות גרויסע די פון
 גע־ האבען םעדערײשאן דער פון דערס
 אונטערשע־ זײ אז אן, זיך זעהט מאכט

שטאל־ דעש םון מאכט גרויסע די ניט צעז

 בא־ גלײו דעריבער דאח* עס טראסט.
 א בלויז ניט איז דאם אז װערען, טאנט
 געגען ארבײטער שטאל די ג|ון תאםף

 םון קאםח א נאר םאבריקען, שטאל די
 גע־ אינדוסטריע דער פון ארבײטעד אלע
 םון פארװאלטונג אויטפראטישער דער גען

 םע־ דער םון קאםף א ;אינדוסטריע דער
טראסט. שטאל געגען דעריושאן

 האנטרא- װאס םראסט, שטאל דעש
 אינדוסטריען גרעסטע די םון אײנע לירט

 צױ געלונגען איצט ביז איז אםעריקא, איז
 אר־ די װאס פארזוכען אלע מאכען נישט

 בא• ארבײטער אמעריסאנער גאניזירטע
 די ױניאניזירען צו נעמאכט האט װעגונג

 און םאבריהען שטאל די אין ארבײטער
 יאהר צעד״ז און ,1892 אין שמעלצערײען.

 שטאל דער האט ,1902 איז שפעטער,
 שלאכטען ג^געראל צױײ גענעבען טראשט

 באװעגונג ארבײטער אמעריקאנער דער
 ;זיעגער דער ארויס מ$ל בײדע איז און

 אײ־ םיט געלונגען איהם איז מאל בײדע
 סטרײקס די דערשטיקען צו בלוט און זען
 טריאומםי־ ארויס ער איז מאל בײדע און

 ״אפעך פון פרינציפ זײן אויף פעסט רענד
 דער איז סטרייקס צוױי די פון שאפ׳/

 האםסטעד דער אלס באקאנט ערשטער,
 דאס בלוטיגסטער. דער געװען סטרײק,

 סטרײפ, געװעהנליכער א געװען ניט איז
 נע־ די צװישען מלחםה אמת׳ע אן נאר

 פינ־ די טראשט, םון משרתיש דונגענע
 סטרײקערס. די און דעטעקטיװס, קערט^ן

 די װעלכער ,אין שלאכט א געװען איז עש
 קאנא־ םיט געלעמפפט האבען סטרײקער

 פינקער־ די געצװאומען האמןן און נעז
 איז דאס אונטערצוגעבען. זיך טאנס
 שפעטער אנםאנג. םון בלויז געװען אבער
 שאלדא־ געשמןט רעגירונג סטײט די האט
 גע־ דערטרונקען איז סטרײלן דער און טען

בלוט. יש א אין װאיען
 האט װעלכער ,1902 אין סטרײק דער

 דעם ביז ױלי טען1 דעש םון געדױערט
 נעװען ניט שוין איז סעפטעמבער, טען15

 האמשםעד דער װי תאמפף, בלוטיגער אזא
 צו געפיהרט ניט האט ״ער אבער סטרייס,

 האט ער רעזולטאטען. בעסערע קײגע
 אין סעטלמענט, א מיט געענדינט זיך

 נאבגעגעבען האבען ארבײטער די װעלכען
 רעכט דאש פונקט, װיכםיגשסען דעש אויף

 עס און פארהאגדלונגען, קאלעקטיװע םון
 צוליעב האבען זײ אז זיך, פארשטעהט

אויסנעפיהרט. גארנישט דעש
 דער איז זיעגען צװײ אזוינע נאך
 טיראניש מעהר נאך געװארען טראסט

 עס װען רוי ארבײטער, די צו באצוג אין
 אין ארײנגענוביען האט ער פריהער. איז

 דער אין מאכס פאליסי״טע די הענט זײנע
 אנדערע אלע אין און געגענד פיטשבורג

 םאב־ זײנע װאו שטעדטלעך, און שטעדט
 אלער־ אויף האט און זיך, געפינען ריקען

 ארגאנײזערס די דערלאזט ניט אופנים לײ
לײ־ אװ פעדערײשאן אמעריקאן דער פון

ײ און שטאהל די ארגאניזירען צו באר  אי
 אדםי• שטסמ־טישצ די ארבײסער. זען

 גע• ראיאן שטאהל דעם אין ניסטראציעס
 7י חנם פון קאנטראל דעם אונטער זיך פינען

 אונטער זײנען דזשאדזשעס די טראסט,
 שטאדמ בכבוד׳ע די און איעפלוס זיין

 םארשײדענע אויף זײנען באלעבאטים
 און טראסט דעם מיט פארבונדען אופנים

 $ נים האבען צוזאםענגענומען אלע זײ
 אין אײנפלוס אויסערן קײן ארײנגעלאזם

טעריטאריעס. זײערע
 r האם ארגאנײזער, אן אנגעקומען איז

 אײנציגען קײן געםינען געקענם ניט ער
 האלטען םימינג. א האלטען צו װאו האל

 די איהם האט גאס אין פארזאמלונג א
 ערלויבניס. קײן געגעבען ניט פאליצײ

 ער־ אן אהן טאז פרובירט עס ער האט
 גע״ ארעסטירט באלד ער איז לויבניס,

 שטעחןן םאר פאליצײ דער פון װארען
 דער און םארקעהר׳/ ״נאשען דעש

 און באשטףאפען איהש סלעגט דזשאדזש
 האט שנעלער. װאס אפטראגען זיך הײסען

 בא״ אפט נאנץ ער האט געטאז, גיט עס ער
 ארגאנײ״ זיבען לעבען. זײן מיט צאהלט

״ דעם אין געװארען ערמארדעט זײנען זערס
 12 לעצטע די אין בלויז ראיאן שטאהל
װאכען.

 װען ארבײטער שון קאםיטע א האט
 אירגענד צו געהן צו געװאגט איז עש

 . פאב״ שטאהל א םון םארװאלטער װעלכען
 םארלײכטע־ א איהש בײ בעטען און ריק
 טראסט דער האט לאגע, זײער אין רונג

 ־־־ דעכד און אײנעם ארויםגעגעבע; אלעם#ל
קאםיטע״ די אפזאגען :ענטםער זעלבען

דזשאבס. זײערע פון לײט
הא״ שטאהל־טראסט םון אגענטען די

 די אויו* אויג אץ געהאלטען אלעםאל בען
 באמער״ םלעגען זײ אויב און ארבײטער

 גע״ א צו געהן זײ םון איםיצען ר,ען
 גלײך נאםען זײן םלעגט מיטינג, הײמען

 מארגען אויף און װערען פארשריבען
 דער פון װערען אנטזאגס שוין ער פלעגט

ארבײט.
 זיף םארשטעהט האט, טראשט דער

 װעלכע פרעסע, לאקאלע די רןאנטראלירט
 דער גענען העצען צײט גאנצע די פלעגט

 ױניאניזם באקעםפפען פעדערײשאן,
 פאדשטעלען און ״אונאמעריקאניש״ אלס

 ״באנדע א אלש לידערס םעדערײשאן די
באלשעװיחעס״.

 אין געהערשט האט צושטאנד אזא
 דער װאנען ביז קעניגרײך שסאוזל דער

אויסגעבראכען. איז םטרײק
* לײ״ אװ פעדערײשאן אטעריקאן די

 קאנװענשאן איהר אױױ נאך האט באר
 באשלאסען פאול סעינט אין יאהר לעצטען

 אין צושטאנד דעש צו ענד אן טאכען צו
 בא״ האט זי אעדוסטריע. שטאהל דער

 פארזוך ערנסטען אן מאכען צו שלאשען
 די אין באדינגונגען ױניאן אײנצוםיהרען

דער צוליעב אבער פאבריקען, שטאהל

m ועװאלוציע 8 נמזעהו אפשר איהר ?
(®עליעטאן.)

װאהליגער. א. פון

True transla tion  filed with the 
P ostm aster a t  New York City on 
Sept. 26, 1919, as required by the Act 

,1917 ,or Congress approved Oct. 6th 
known as th e  “Trading with the

Enem״. y Act
השירים? שיר אין דארם זיך עם זינגש װי

 װעל און גאסען די איבער געחן װעל איך און
p טעכשער #לע ®רעגען c איהר ה*ש :®ניון 

ײן געזעהן ניפ ?״. געליעבטען מ
 םלחמה דער בעת אונז האש מען :םײן איך

 װאפענ^זםיל־ דעם אזליסען נאכ׳ן' במלד און
 רע־ סןןציאלער א םיט ;עסטר#*ע« ̂ל״ן ׳יגמןנד

 ®ריהער געזןןגש: #זוי םען האש װןןלוגיע.
 דײש׳®־ שפעשער אונגארן, גאכדעם רוסלאגד,

 אםזך—ןיולעצם אןן אײר^פא, גפןנץ דאן לאנד,
 יענע וױ ארום איצש איך געח נו, ריקא.

 טעכ־ ®רעג: און שולםית ^װין״ץ־חנ׳עזודיגע
ױן פון םער  און יארק גיו פון ?יחן און צ

 רע״ א געזעחן אפ׳סר איחר האש אוםגעגענד,
װןןלוגיע?

 ייי גאנדעם׳ באלד און םלחםח דער בעת
ך האם מלחםח די  נסך tc# און געמגדיגם, זי
 זייכוען: *>לע פדן איתר הזנרם הזח הױם עד
 אויף זי איז קראגק און קראנק, איז װעלש ײ

בסל^עװיזם. אוין» און מװאלוציע
p םםגים די און c האש קראגקחײם, דער

 טענש # געהם אזעלכע: זײנען געזאגט, מען
 װערם לו«לינג8 און געזונם, און trnc »רום
 דער־ עד אז און אויגען. די סאר רויט איהם
 קא־ ער: פלוידערם פארב, רויטע די זעחט

 ער ײען און ״דיקשאטור״! און מעראד!"
 *רדנונג״, ״בורזשואזע װערםער די דעיחערש

 אויף טוך רויטעל א װי איהם אויף עס װירקש
 שוין דערגרײכט ®יבער דער אז און אקס. ̂ןן
 קר>ןנקער דער זיך רייסט יםשושע, העכםשע דיי
 און ע^ש^פי־יאציע נ^ציאנ^ליזאציע, צו
״אציעס״. געפעהרליכע עטליכע נאך צו

קריןנקחײט, געפעהרליכע א איז עס און
 די געזוכט האבען דאקשויוײם געגיטע און

ך * רז  גע־ רשואות און קר>ןנקהײש דער פון או
איהר. ;ען

 קראנקחײם די *ז געז^גש״ אײגיגע האבען
 אנדערע און בזאכען. לעדיגען א pc קוכזט

 בלום־^רימ־ פון קומש זי אז געזןןגט, האבען
 בײ צי^ש םלחמח די אז הײסט, ד*ס קײט;

 באל־ קומט בלוט, ביסעל היבש א אש אײנעם
 און רעװאלוציסנעריעקײש. בבלל און שעװיזם

אײרןן־ אין אידען אז סברא, א פיןייןן איז עס
בען אםעריקא אין אימיגראנטען און  ה̂ן

 רעװאלוציןך םיט ברונימער אלע פ^ר׳סם׳ט
 ווען און ביזצילען, בסלמװיםטישע און :ערע

אײרא־ אין פעיסעלעך ק^יסטליכע *ריםע די

 זיך קוםען אטעריקא אין יענקיס די און פא
 נע־ ׳זײ װערען ברוגיםער, די צו אנטרינקען

פארגישטעט. באך,
^נגעגע־ מען ה*ש אורזאכען ^זעלכע אט

 האט רפואות און קראנקהײש. דער סאר בען
פארשידענע. ס^רגעשלאגען מען

 ד*קט*ר און -ווילסאן פראשעסאר האט
 :רעצע«ט אזא פאר׳פריבען למ׳של, חואװער,

פלויש, פונט ה^לב א ברויט, אוגץ צהן טעגליך
 פן^רציע חיבשע א און שלום דאזע שארפע א

 אז גדסםועסט, חאט עולם דער און ארבײט.
םיטעל. שלעכטער קיין גן^רגיט איז עס

 האש און קלעמענםא געקומען אבער איז
 זײן און םיטעל. בעסער א ה#ט עד געזאגם:

 א רעגיםענטען, א געװען: איז ם8רעצע
 קוי־ בלײענע מיליאן עשליכע ק^נאנען, פ*ר
 -װעט — ער מ»זבט — קראנקהײש די און לען,

ה#נש. דער מיט װי װערען *װעקגענומעז
 דםיזװסקי פאן און םאדערעװסקי םאן און
 זײ נןזי• רפואה, דער צו צוגעשםימט האבען
 — מיקסשור דער צו צוגעגעבען נאד האבען

if אידען. אויןמ ^;רןןמען טוצען
̂ש אורזאבען פאר׳שידעגע ^:געגע־ םען הז

 פארשידענע און קראנקהײט דער פאר בען
 שאקע און פ*רגעיסלא;עו םען חאט רפואות

 די *בער װעלם. קראנקער דער אײנגעגעבען
 ווייל פאראיבעי־, גיש אלץ נאך איז קר#נר,הייט

 םשרא־ א־יײן דןןקטוירים די :ד^ך הערש איהר
 און גינפשיגער יעדער בײ איחר םיט שען

געלע׳יענהײם. אונגיגסטיגער
 װעם מען אויב זןןכט: למשל, װילםאן,

—איז ::?*ך,8#•שלום־ דעם אננעהםען גים במלד

 געוױ• if און לאלשעװיזם. איז רעװאלוציע
>, לואיס עקס־סעג^ט^ר סער » אג ק ןי  װאס פו
 אײזענבאהךפראגע דער פון ם*כען זעהר װיל

if די פזןר ״אייטו״ דעםאגןרמםישע םעכטיגע 
 סשראשעם: װאהלען, פרעזידעגט־ קוםענדע

 ב*וד די נמציאגאליזירען נים װעש מען אויב
 קויחלען־גרי• די און אויל־פעלדער די נען,
 רעװ#לוציע. און באלשעװיזם — איז בער,
ם זי װעט םען אויב זאגט: רוםעגיען און  ני

 אידען־רעכם, ג#ראנטירטע די פון ב^פרײען
 אזוי, און רעװאלוציע. און באל׳ןזעװיזם ~ איז

?זלע•
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 ״קאמו- די און אונזערע ״לינקע״ די און
 חאלב- און קראנקע אנדערע *לע און ניסטען״
 אגוױי- אײן אין אודאי דאך היזלםען קרזןנקע

1 רעװאלוציע די זי איז אש :זען
 האט ?>לץ: פרעג און ארום געה איך און

 װעלפדרע• ד^זיגע די געזעהן, גיש זי איהר
? װאלוציע

 זיך קוק און ארום געח איך ג^ר ניט און
 און זוך און איחר אויף אויגען די אויס

ששער ם זי קען און ̂נ  געחען אזוי געפינען. ני
 איבער און װעלט גאנצער דעד איבער ארום
ױ אין ספעציעל און אמעריקא גאנץ  יארק. נ

 פאםריסטיפוצ און דעטעקםױוס און פאלו&לײט
 און סאלדאטען געװעזענע און אי־גוןניז^ציעס

 ׳ די אויס זיך קוקען מ>ןטראזען, ב«ןפרײםע
 פארבײגעחער: יעדען פרעגעז און אועען

רעוואלוציע? ד« געזעחן גים איחר האט
ם םים  און םאג- יעדזןן זי םען זוכם לינ

פערםחע דעם געזוכט זי םען חאט ליכט מים
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געװא- אמנעאײנט ארבײט די איז ©למםח
 בע- איז װאפענשטיאשטאט־ חגר ביז חנן

געווארען. ,*צאסעז
 אז געװאוסט, האט םעדערײשאן די

 אר־ אײזען און שטאהא די פון םאכמ די
 װעט פאבריקען שטאהא די אין בײטער

ײ\ ט ז  װידער־ דעם ברענעז צו גענוג ני
 בא־ דאן איז עס און טראסט פון שטאנד

 פאר מאביאיזירעץ צו געװארען שאאסען
 א האבען װאס ױניאגם אאע קאכיפף דעם

ת ײכו  אינדוסטריע, שטאהא דער מיט ע
 גרא־ װאס מיינערס, די פון אנםאננענדיג

 טאט־ די מיט און אײזען, רויהען דעם בעז
 דעם מיט שיפעז די פיהרעז װאס ראזען

 און שטעאצערײען די צו אײזען רױהעז
 קאר־ עאעקםרישענס, די כייט ענדינענדיג

 װאס םאך־טענשעז אנדערע און •ענטערס
 גע״ איז עס טי־אסט. דעם פא,־־ ארבײטען

 קאמיטע, נאציאנאאע א געװארען ביאדעט
 פון פארשטעהער די פון באשטעהט װאס
ט ױניאנס, אזעאבע 224  פיטצ־ דזשאהן די

 פעדערײטעד סענטיאא דער פון ®מטריק,
טשערטאן. אאס שײ־ואגא, פון פוניאן
 גאייך *האט יזאפיטע נאציאנא^ע די

 גענופיען זיך װאפענשטיאשטאנד דעם גאך
 ארבײ־ די ארנאניזירען צו ארבײט דער צו

 ױניאנס די אינדוסטריע. דער פון םער
 אײנ־ זײער פון ארוגטערגעאאזען האבען
 זיין זאא אײנער יעדער כדי געאט םריטס

 נאך זיי. איץ ארײנצוטרעםען איםשטא<ד
 סיטי, אט^אנטיק אין האנװענשאן דער

 יױ 24 די םון םרעזידענטען די זײנען
 רא־ שטאהא דעם אין אפגעפאהרען ניאנס

 צ̂ו ארבייט דער צו זץ־ נענומען און יאן
 שטאהא דער ארבייטער. די ארגאניזירען

 אנצוװענדען נעװאגט ניט האם מראסט
 מע־ דיזעאבע םרעזידענטען 24 די נענען

 אײנפא־ געגען אן װענדט ער װאס נזאדען
 ער־ זײ האט ער און ארנאנײזערס כע

 זײנע מיםינגען. אפצוהאאטען איבט
 אויױ נע״טםאנעז אמןר זײנען *טמםען

קומט עס װער געבען צו אכטונג װאך, דער
 מארגען אױף גאײך און מימינגען, די צו

 דעם װאס מיטינג־באזוכער די זייגען
 דערקעגט, האבען אגענטען טראסט׳ס
 דזשאבס. זײערע פון געװארען אנטזאגט

 אז אבער, באהויפטען אידערס ױניאן די
 גע־ זײ איז שװעריגסײטען, אאע םראץ
 םון פראצעגט 85 אדגאניזירען צו אונגען

 אייזען און שטאהא די אין ארבייטער די
םאבריקען.

 נאציאנאאע די אזוי װי געיטיכםע די
 נאכ- סטרײס, דעם גערוםען האט קאסיטע

 ענטזאגט זיך האט גערי דדטאדזש װי דעם
 אעצטע האט זי אזוי װי און אנצוינעמען, זײ

 װיאסאן׳ס פרעזידעגט צוריקגעװיזען וואך ־
 ביז סטרײס דעם אפצואײגען פאראאנג

 יןאנםערענץ, אינדוסטריעאער דער נאד
 ניט איז עס און באקאנט אאגעסײן איז

ױטיג אײנצעאהײ־ אין ארײגצוגעהן דא נ
&עז.

װעלט םעאטער
 אײנגע־ אעזער דער װערט פאא דאס

 מעאטער, עווענױ סעקאנד אין אאדען
 סע־ דעם פאר געעפענט זיף האט װעאכעד

 איבין, ז. םון פיעסע נײער א םיט זאן
 טעכ־ שנײדער׳ם ״דעם נאםעץ אונטער׳ן

םער^.
 מיר װי פיעסע, דער םון נאפיען דער
 צו עטארה זעהר ניט זיף פאסם שיינט,

 אוגטעױשײד דער װײא פיעסע, דער צו
 אין באויז איז טעכטער צװיי די צװייטען

 זײער איץ אויר איז יאהיעז, אביסעאע
 סטענאגראפער־ א איז אײנע :פ^אבד,

?tv װאס טאפ־אדבײטערין.’ א אנדערע די 
 איז כאראלטערע, זײערע אנבאטרעפם

 אי־ זײ. צװײטען ניטא אונטעױטיעד קיין
ט האט בין  אונטעױטײ־ זײ גארגיט פי

 װײ־ פיר אנדערער. דער פון אײנע דעט
 פון אײדעלער איז אײנע אויב ניט, סען
 פעס־ א האט א\ינע אויב צװײטער; דער

 אײ צװײםע. די װי כאי-אסטער טערען
 גע־ כאראקטערע זײערע זײנען בערהױפט

 םוז אוננע^ילדערט אײגאנצען בליבוזן
 א עס איז דערםאר און םארםאםער, דעם

 הײסט פיעסע די װאס מאדנע, ביסעל
 דעם לויט טעכטער״. ^נײדער׳ס ״דעם

 םאר־ דער אז אננעהמען, מען קעץ נאמען
 פארגעיטטעלט אונז םאר דא האט םאסער

 גע״ דער אין מעניטען פאר^פיעדענע צוױי
 דאס טעכטער. בײדע די פון שטאאט

 אונטער־ דער םאל. דער ניט אבער איז
 שװעס־ צװײ די צוױשען גיט איז ^יעד
 װעל״ מענער, צוױי די צװישען נאר טער,

 עס און זיי, מיט געהײראט האבען כע
 די װען ריכטעעו/ םיעל געװען װאלט
ס ״דעם געהײסען װאלט פיעסע  ^נײדער׳

 װאלט נאםען דער אז מעגליר, אײדימס״.
 כאנדט ^עהן׳ אזוי געקלוגגען ניט אפיטר

 געפאסט אבער װאס, פאר ניט װײס איןי
 דער צו בעסער געװיס זיןי ער װאלט

פיעסע.
םײד־ צװײ האט שנײדער ארימער אן

 א צװײטע די עלטערע, אן אײנע לעף,
 פאר־ אינגערער, דער םיט אינגערע.
 ניט טאטע־מאמע האבען זיד, ^טעהט

תן גרויסע <ןײן  אין איננער, איז זי דאגו
 דראגיסט, א פארליעבט זיף האט איהר

 זײן באלד ^וין זי װעט וױ, גיט װי ״און
 על־ דער מיט איז צרה די * םארזארגט.

 יאדר אין מײדעל א טאכטער: טערער
 געלד םיעל קײן איבעריג^עהן, ניט רען׳
 א זײן קען װער טו ניטא, אויד איז נדן

מיידעא? אזא אױף בעאן
 יא שוין זײ האט גאט אז דערםאו/

 #הויז אין בעקער, א בוזור/ א צוגעשיקט
 מעשים, טאםע די ארבײט בארדער, אאס

 ארויס־ ניט חאיאה זיף זאא בחור דער אז
 זי הענד. טאכטער׳ס איהר פון גאיטשען

װאאט ער װען װי מעהר ׳אפ איהם היט

 אאעס׳ טוט און קינד, אײגען איהר נעװען
 איהר ברענגען צו אום העץ, מאפע א װאס

 דעם מיט חופה דער אונטער ם^כטער
בעקער.

 דער אײכט. ניט אן איהר קומט עס י
 און שעהנער, א געזונםער, א איז בחור

 שידוכים. קײן נים איהם פעהאעץ עס
i אין שטארק פאראיעבט r איז מיידעא 

ט אויך ער  מיט װאאט ער גארניט, נאר #ני
 זואאט זי װען געהאט, חתונה אויך איהר

 דא־ םויזענד נדן, נויטיגעז דעם געהאם
 טוז ער באיטאאפעץ האט ער וואם #אאר

געיטעפט. א עפענען צו אום האנען׳
 געלד פיעא אזוי אז צרה, די אבער איז

 האט גאנצען אין םײדעא. דאס ניט האט
 די טויזענד. דוקא װיא ער און ,500 זי

 טאכטער. אינגערע די האט 50C אגדערע
 זי אז איהר, פון פאראאנגען עאטערען די

 װיא ׳טװעסטער. איהר געבען עס ז$א
 אענט זי אינגערע. די גיט $בער עס

 זי און יראה, דער אין מומאה די ארײן
 ניט מען דארף חתן א אז ערקאעזזרט,

 אנדערש נים װיא ער אויב אז גןויפען,
 נדן, דעם צואיעב נאר װי האבען, חתונה

 ז^א מען אז נ$רניט, עס ער פארדיענט
 דער אין *בער איהם. פון טראכטען

 500 איהרע געבען ניט זי װיא אפת׳ען
 קען געאד דאס אז גאױבענדיג, דאאאר׳

 נע־ איהר פאר קופען צוניץ גוט גאנץ
 חתונה איהר מיט װעט ער װען איעבטען,

 נדן, קײן ניט פ$דערם ער #אפת האבען.
 װעט זי װען און געאד, איז געאד #בער
 מתנה, אזא חתוה דער נאך ברענגען איהם
ארויםװארפע!. גים געווים עס ער װעט

 שוין האאט עס אז דעסטזועגען, פון
 דעם צוױשען שידוך דעם םון אז דערבײ,
 װע־ גארניט זאא םײדעא דער און בעקער

 םון געאיעבטער דער ארויס װײזט רען.
 גאנצען זײן שװעסטער אינגערער דער

 זײן םון םאדערט אאײן ער ווען :רויספוט,
 איהר געאד דאס געבען זאא זי אז כאה,

־ שװעסטער. עאטערער
 אבער םאאגט׳ שװעסטער אינגערע די

 צוריק דאן וױיזט בעקער פראסטער דער
 ער אז ׳דאן ערקאעהרט ער געאד. דאס
 שטעא אוים׳ן און ספארט, א אויף איז

ט חתונה ער האט  עאטערער דער סי
געהט״. און שטעהט זי ״וױ שװעסטער,

טעאטראליש־ ביסעא דאס ניט װען
 איז אקם, ערשטען דעם םון ענדע צו קײט
 כאראתטעריסטיש זעהר ביאד גאנצע דאס
 זעהט איהר רעאאיסטיש. גאנץ אייד איו
 מיט ארבײט װעאכע פאפע, ארימע די דא

 טאכ־ עאטערע איהר אז כחות, איהרע אאע
 זיװג. איהר קריגען ענדאיך זאא טער

 שװערערע, א דאס איז אויפגאבע איהר
 א איז שנײדער, דער מאן, איהר װײא

צו טויג אעפעא, קוני א שאאה׳ גרויסער

 דעם געזוכש זי מען און %ז׳»ולאי״.
 אין געזוכט זי ה^ט מען און מ^י. י$ו*טען

 אדער געשיקט ה^ט אימיצער װ#ס ב^םנעס, ךי
 זי זוכט מען און אינזיצען צו געאזיקש נים
 יע־ אין און בלעטעל געדרוקטען יעדען אין
ע דער ^רר  V פון סקריו יעדען אין און בר
 גע־ א פון האר קורצער יעדער אין און ®יר

ר ע ענ ר  א פון בליק יעדען אין און שרוי ^
מאגסביל. לפנג־חאריגען

געפינען. גיט זי קען מען און זי זוכט מען
חן ױ «רן טעכטער אםעריק>), »ון זי  ו#רק, נ

 ה^ט ז^גט: פילאדעלפיא! פון זויג־קינדער
 דיק־ א םיט רעװ^לוציע א געזעחן א*ער איתר

 נ^צי^נמ־ * םיט ׳פר*לעט#רי>ןט םון ®אםור
 ז&־ 77 מלע מיט און וױיבער פון ליזאציע

געםינען. אוםנ«דינגם זי מוזען מיר ? כען
זײן. ערגיץ ד^ך םוז רעװ^לוציע די און

 װי במשײנאערליך און קל^ר #זוי גים ^וין
ט ר א סי  פיהלט יעדער $כער צורי?, חדשים •ן

 איחר פיחלען ^לע ;לו-פט דער אין דןןך ?י
ען םיג  װעגען נביאות זן>גען ♦זלע ן>טעם. גיו

 געפי־ און איהר. טים ספר«עעז און איז/ר
ם דאך זי םען קען נען ם אפילו — ני  בײ ני

 גײ־געגריגדעםער דער פון קא;װענ*אן דזןר
יפרטײ. קפמוניסםישער

ײן, געם^לם אפצזר קען  וױיסם םען אז ז
מ ? צו זי װי ׳װעג ריכםינען דעם ני

ט איז אוצר «ן געפינען :לםצזל  #זוי ני
 9 ח^בען סאעציעל דערצו ד&רף מען גריגנ.

 דעם קענען ד*ח» םעז און כצזוזי־גרזןז. סין
םיגען  פינטםערגיצז דער אין און שפרוך ^ינ

 צום צו׳גנב׳ענען זיך מען ד»ין״ נ«כם דער «יז
 זיין ד*רף עס חויאטז»ך: די און »וצר.

יל.1
D ווון fi ם פפל דער ײייד אפאזר איו םי

ם ספעציעל און װעלנדרעזופלוציע דער  דער םי
 זי סען קען <וי ®םעריקא. אין רעװ^לוציע

 און פיעל >>זוי טומעלם םען װען געפיגען,
ײסען, און פויקען מים זוכט מען ױם  און ס
 אש־אט אז באצײטענס, זיך בןזריחםט מען

 םר^סט־מאגנ^שען, גנבים, ?... זי מען «אקט
 רע־ און אוצר^ת געליענםע, אומגעזעצליבע

 כ#- ניט אופן אויף מען קען װאלוציעס
סעז־

גלוי־ װאם אפקוריסם, זיך געפיגען דערצו,
 רע־ סאציאלע אין און אוצרות אין ניט בען

 אי «ז זיי, ז^גען עםעריקא. אין וז^לוציעש
 זיי־ רעװ#לוציעש סאציאלע די אי אוצרות, די

 נפריעע פון אגיסגעשראנט בבא־מעשות, גען
 >>לי■9 געניטע פון און םרוימער פון .װײבער,
טי׳שענם.
 רע־ די געפינען :דאך הערם איחר װײל
ם קענען ׳װאלוציע ם ׳ני  פאליצײ די נ«זר ני

 רעװן)־ די ניט אויך ג$ר דעםעקםױוס, די און
גופא. לוצי^נערען

 םײן רעוואלוציפנערען, די — מלײן זײ
 איך קיזסשען געל^זש «יך ײז>לםעז — איד

ױ די *ז זויפיעל, ניש אלײן װײס  י^רקער ג
 געחײם־פגענםען פעדעראלע די און פאליצײ

ײ פ^ר זאלען  ׳פיעל־געג»זרנזע די ענטדעקען ז
 רעדו^־ פיעל־געליזגבטע און פיעל־געװינשטע

 שיר אין דאי־ט זיך זינגש װ« לוציע...
ם: רי עי  ח^רץ־ םײן געזעהן ניש איהר האט ה
? גינליעבשע
 -£אי דעם געתעיפ מבחטא יאך האט איחר

 ג:ב א אז געזעחן, r*er איינער רוי וויץ, מעז
איט  פדן פינשטעי־ניע ד;ר אין >;־*: ביי ע

 עיי װי און *נופלאדעז, ע א * ־י נאבט דער
— דןך םח :;נב צום אפ זיך רופש

ן א־ך ער מאנש ײן אין :יי־ט#ג ק, אײ־ מ

 און קומשטו ;געפינען ג#רניט חויז גענעם
 זוען פיגשטער, דער אין געפינען עפעס װילסט

 פרעםד? גאנצען אין דיר איז חויז ד*ס
רעײפלוציאנעמן. חיגע אויך־די מעגח׳ן *זוי

 רע־ » װעגען חלוט׳ען ײאם ׳די אי און
 פ»רםײדען װילען װ#ס די אי און װאלוציע,

 זו־ און זוכען און ארום געהן רעװאל׳ציע, »
 זיך, צוריים כאטט — און זוכען. און כען

1 רעײפלוציע קײן נינז#
 פון אונטערזובונגש־ר^מיטע די אפילו און
 ב^׳ די אפילו און װאשינגם^ן אין שעגאש

 י>י*קז גיי אין לוסק־ק^םיטע ריחספ־געװ^רענע
געפינען. געקענט ניש זי היןבען
 גע־ בלויז ה*ש לם׳סל, לוסק־קאםיטע, די
 ערשטעגס, :ז^פעץ פ^רגענדע ענשדעקען קענט

 ח#ר ל^נגע םראגען באמבען-װ*רפער אלע >ןז
ע און ס  קע־ ניש זײ זאל מען כדי בערד, גיוי
 צװײ־ ;באםבען־זו^רפער פ^ר דערקענען גען

 םין tt ;יש איז אקצי^ז״ ״דירעקטע אז טעגס,
 פאי*־ מארקשיזם *ז דריטענס, אויםטערס;

 אינאײנעם אײלענד קוני איז ניש מען קויפש
 אוקר#ײ אז פיעי־טענפ, ;פ^נקפורשערס םיש

 אינששי־וטעגט מוזיר^ריעער קײן גיש איז נא
 קען שאציאליז>>ציע און גאציאנאליזאציע און
 ד*>ש ביעײז׳ענק. א אין קויפעז :יש מען

«לעס.
 ביז גאך אז דעגליך, עס איז דערבײ און

 געתײם־ א־ופגעחן ען;זא ט*; חײנטיגען
 און דאדוניפשען rr-T-c:.ft״ry ארן אגענשעז

 און זונען ארן זדכען לא^עז איז א־לײז איד
: פיעגעז און פיעגען
ט — פצר־ זז געזעזזן ניט עיגיין ” r ד̂.

רעװאײניע? פאיטודאוגד;:; y #:דד׳כעטע, ב
זא־ צז װ^ש פלן :יט װייגש ק־י־נעי אוז

 ניט זאןי קײז פון זיך נמהפט גןורניט,
 זאגען אײן אין האאם און הארצען, צום
 אויס־ שוין זיןי וועט עס :װערטעא ד^וס

 נאר עואם דער קוועאט אודאי פרעסען.
o װארים איהם. פון אז n שנײדער 

 אודװיג װי אנדערער קײן ניט שפיעאט
 םאכען צו װי פארשטעהט ער און ׳זאץ
 אריפער דער אבער אאכעז, עואם דעם

 עאטע־ ארױס׳פטר׳ען װיא וואם פרוי,
 אא- צום נ$רניט שוין איז ט^כמער, רע

 אאע איהרע צוערשט אן װענדעט זי כעץ.
 צוצושמידען אום קונצען, דיפאאפאםישע

 דאס אז טאכמער. איהר צו בעקער דעם
 ביי־ פיט זי פרונירם ניט, איהר געאיננט

 גאנץ א קריגט איהר בקיצור׳ זען.
 אידישער אריפער אן פון ביאד ריכטיגען

 טאכטער עאםערע אן האט װ?זס ׳פאפע
 פון צײם אונזער איז הענד איהרע אױף

 איעבע, אפיאו ׳אאעס ווען קאפערציאאיזם,
 גע• װערט פאררןויפט, און געקויפט װערט

 טערםי־ רי אין געפאםטען און װאויגען
גאאד. פון נען

 װאאט אקט ערשטער ד^זיגער דער
 ער ורען גומער, זעהר א וױרקאיך געװעז
 פון געװארען איבערגעפיהרט ניט װאאם

 זײ־ עידע אוםגעאוםפערטער נאנץ דער
 םיט ה#ט בעסער דער וואס ,Dip נער.

 טקדש איהר איז און חתונה, נאײף איהר
 איהר אין שטוב, אין וישראא/ משה כדת

 ביאי^ אזוי איז דאס ׳שאפ טאטען׳ס
 עס אז ריכטיג, נימ אזוי װאואגאר, אזוי

 אתס. גאנצען דעם קאאיע שטארין םאכט
 דער װען געווען, גמנוג ניט דען װ#אט
 מים װעט ער אז ווארט, זײז גיט בעהער

 צוױיטען דעם אין און הייראםען, איהר
 םאר״ גליהליד זײ זעהן םיר זא;ען אקט

 גאײך ־איהר זײץ מקדש דאם ? הײר^ם
 מעג־ געװען אםשר װאאם פאאץ אויפ׳ן

 א מים טאן צו דא האבען םיר װען ׳ליד
 ניט. אאײן זיף טרויט װעאכער שװעכאינג׳

 םיט פאא דער ניט דוקא איז ד*ס ^בער
 װײטער־ גאנצער דשר אין בעקער. דעם

 ארויס זיך ער װײזט שיאדערונג דינער
 כאראק־ שטארקען א םיט םענש א אאם
 װ^רט זײן װעפען בײ מענש, אאס טער,

 זײן םקדש זײן איז דערפאר הײאיג. איז
 װידערשפחןי איז גאנצעז אין גאײך איוזר
נאראחטער. זײן םים

בײ־ און #יאהר צעהן אװעת געהעז עס
 עס גאיקאיך. גאנץ אעבען פאראאך דע

 דראגיסם דער םיר א אעבען טיר א אעבען
 ם^וכטער, איננערע שנײדער׳ם דעם און

 עס און געהײדאט, האט ער װעםען סיט
 אנשטענדיג און שעהן גאנץ אויד אעבען

 ערש־ דער בײ םרוי. זײן םיט בעקער דער
 צוױיםע די קינר, א דא איז פארעא טער

 בײדע אין ניט. קינדער סײ\ ה$ט אבער
 אזן שאום אויבערםאעכאיןי הערשט הײמען

 די פון הארצען אין אבער צוםרידענהײט,
װארעם. א ט#טשעט פאסיאיעז בײדע

 גע־ זעהר זיך םיהאם דר^גיסט דער
 געפינט ער הויז. זײן אין אאנגװײאיגט

 און םרוי זײן אין ניט אינטערעם קײן ניט
 ניט האט ער טעכטערעא. זײז איז גיט

 זײן זיי. מיט רײדען צו װ^ס װעגען
 זי אאט. צו אויס איהם זעהט פרוי

 װי שעהן, אזוי מעהר ניט זיף ?אײדט
 בענקם ער און געקענט׳ איהר האט ער װען
 םון צײט די צײט. שעהנער יענער נאך

 איז איצט און פארשװאונדען, איז איעבע
אאנגוױיאיג. אזוי ײאכעדיג, אזוי אאעס

 אויף איז םאםיאיע צװײטער דער אין
 טאן, דער פרעהאיך. נאנצען אין ניט
 נויטיגע דאס קריגענדיג ניט בעהער, דער

 בעקערײ, אײגענע אן עפענען צו נעאד
 בײ ארבײםער אאס אאץ נאןי ארבײט

 דאם איז ארבײטס־געבער זײן םרעטדמ.
 האט װעאכע אאסנה, ױנגע שעהגע א טאא
 און איהם אין פאראיעבט שטארת זיך

 מיט םארפ#אגען אײז אין איהם האאט
 ניט איהד צו איז ער אויך איעבע. איהר

 זײגע באהעטפפט ער ^בער גאײכניאטיג,
 עטעא עהרעךםא;. אן איז ער געפיהאען,

 טרײ איהר װיא ער און םרױ, זײן איז
 פאר־ צו בדעה זאגאר האט ער באײבען.

 װײ־ װאס זײן צו אזם פאאץ׳ זײן א^זען
נסױן. שװעדען דעם םון טער

 דעם קאאר שוין טיר זעדיעז און
 ״פראפעס^ר״, דעם צוױשען אונםערשיעד

 און דד^גיםט, דעם רופס בעקער דער וױ
 אונגע־ דעם ארבײםער, פראסטעז דעם

בעקער. ביאדעטען
א: דער  זיך ד;ע;עט בא עד • סט. די

איעב. איר.ם ױ כײדעא, א מיט
ם ח א ט א ה ן . - אי . עו . ו ו ,^ .
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מינדעסגמ די אתר גקשענפם נים
ד טון ער װאדטט אםיפםעןמןזאםסײט,’  זי

 זײנע אאע .מיה פיעצ אהן גאר אראפ
 יןינד איז םרזי וײן םאראאזט ער פאיכטען,

 םיט אעבען נײעס א אנפאנגען געהם און
געאיעבטער. זײן

 עד בעקער. דער האנדעאט אזוי ניט
;האמוי שװערען א אאײן זיך מיט פיהרט

ט אוםן בשום װיא ער  אונטערגעבען ני
 זיף םון טרײבם ער געפיהאען. זײנע זיך
 אזוי האט ער װעאכע אאםנה, ױנגע די

 פיזי־ א םיט נאר כאטש איעב, שטארס
ט, 1זײ איעבע. שער  האט ער װאס וואי

 װאם יאהר צעהן די פרוי, זײן געגעבען
 אויףי הענגעז נעאעבט, איהר ם*ט האט ער

 ער'קען װעאכע קײטען, שװערע װי איהם,
 איז דאס װי צוברעכען, אײכט אזוי ניט
 און ״פראפעסאר׳/ דעם בײ פאא דער

 זײן אז זיך׳ דערוױסס ער װען אפיאו
 אפענ־ אינגאנצען געװען ניט איז םרוי

 גע־ איד״ם האט זי אז איהם, מיט הערציג
 װעט װעךעס־איז אז האפנונגען, געבען

 זי כאטש קינד, א האבען דאף איהם זי
 אינען, א איז דאס אז געװאוםט, גוס תאט
פארזיכערט, איהר האט דאקטאר א וױיא

 הא־ ניט קינדער קײן קײנמאא װעס זי אז
 זײן פון ער אנטאויםט דאן אויף בען,
 נאר אאמנה, דער מיט ניט אבער הויז,

 גיכער אז אוים, ?ומט עס אז אזוי אאײן,
 ניט און אאמנה, דער םון ער אנטאויפט

 די אונטער אז םיהאענדיג, פרוי, זײן פון
 קענען ניט ער װעט אומשטענדען נײע

 די געגען העמפפען ערםאאג מיט םעהר
 שעהנער דער םון איעבע־םארפאאגונגען

אאמנה. ױננער
 צזױי זיף פאר אאזא מיר האבען דא

 טיעױ־ א איז װעאכע פון אײנער םענשען,
 איז אויסעראיך כאטש נאטוו־, עהראיכע

 אונגעביאדעט. אונגעהובעאט, גראב, ער
 אויסעראיך כאטש צווײטער״ דער און

 אײנ־ גוטען גאנץ א אונז אויף ער םאכט
pm, אן  ער איז אפית׳עז, דער אין ד

 דער ׳ער און כאראקטעראאז, םאאןל/
 קאיין ערשײנט כאוםרשט־געכיאדעטער,

 פראסטען, דעם אגבי :ישטיג און
 עהרענהאפטען ןיזי גרונד־עהראיכען אבער

בעקעד•
 ״םרא־ דער װען אז זיך, פארשטעהט

 װירהליד װאאט דראגיסט, דער םעסאר״״
 שטאדקער, א פון געװארען באהערשט

 צו מען װאאט איענע, אונבאזיעגנאדער
 װאס האבען, גער«ענט גיט גארניט איהם

 מען װען אבער פרוי. זיין פאראאזט ער
 גיכער אז מען, זעתט ׳צו גוט זיף קוקט

 :ע־ איעבע נײער דער דויד איז אאץ פון
 זײן עגאאיזם, זײן געװארען שמײכעאט

 אין זיןי פאראיעבט ער ניט . אײגענאיעבע
 פאראיעבט מיידעא די נאר מײדעא, דער

 באגע־ ערשטער דער בײ זיןי. אין איהם
 דערצעהאט מײדעא די װי גאײך נעניש,
 צוריק יאהד צעהן מיט נאף אז ׳איהם
 ער זוערט געהאט׳ איעב איהם זי האט
 מאכט און פאראארען און צוקראבען שוין
 קעמפשען צו םארזוף מינדעסטען דעם ניט

 10 גאנצע די געפיהא. נײעם דעם געגען
 פװי זײן מיט צוזאםענאעבען םון יאהר

 י זײז םון אויסגעמעהט װי אזוי װערען
 1 ביאדונג, ביםזןא דאס הארצען. און זכרוז
 מים איהם םארזארגט באזיצט, ער װאס

 דא טוט ער אז ארגומענטען, אאעראײ
שאעכטעס. קײן גארניט

 פאא דער אבער איז אנדערש נאנץ
 בע־ גרונד־עהראיכען פראסטען, דעם מיט
 םיה־ אן הויבט ער װ^ן צוערשט, הער.
 א ער שרײבט שװאף, עטװאס זיר לען

 אז אנפרעגענדינ צײטונג, זײז אין בריעף
 גױ א איז עס :טאן ער זאא װאס עצה,
 גאנץ דארט פארדיענט ער פאאץ, טער

 איז עהרענהאפטיגקײט זײז אבער שעהן׳
ט װיא ער געפאהר; אין דארט  םאר־ ני
 צוברעכמן ניט װיא ער ;פרוי זײן אירען
 נײער דער פון געפיהא דאם אעבעץ. איהר

 גאנץ װירהאיף בעקער דעם בײ איז ליעכע
 איז עהרעךגעםיהא זײן אבער שטארה,

 ניט. ארגוםעגטירם ער שטארקער. נאר
 צו אז אינסטינקטיװ, אבער פיהאט ער

 זיינע נאבגעבענדיג אנדערש, האגדאען
 עהר־ ניט שעהן, ניט זײז װעט נעםיהאען,

 אונטערשיעד דאזיגער דער און ליך.
 דורכגע־ װערט מענשען צװײ די צװישען
סוף♦ סאמע ביז׳ן פיהרט

 קעהרט ״פראסעסאר״ דער װעהרענד
 װײא פאמיאיע, זײן צו צוריס אום זיר
 םאראא־ איהם האט געאיעבטע נײע זײז
 בעמער דעם מיט פאא דער אבער איז זען,

אנדערש. נאנץ
 אזש אויס איהם געםינט אאמנה די

 אנטאאםען איז ער װאורין מעקסיקא, 1א'
 זײן איז אײנזאם און עאענד איהר. םון

 םאר שװער איז עס 1או דארמ. לעבען
 דער און לײץ דעם װידערצושםנהן איהם

,אאמנה. דער פת לײדענשאםטאיכקײט

 נוראים־שטיםונג יםױם אידישע די
 םא־ גרויסער דער אין אריין הײ־יאהר איז
 און שרעקענישען איהרע םיט האט זי דע.

 גאנצע די ארוםגעכאםט ציטערנישען
 קא־ די אין העכט גרעסםע די און װעאמ

 טײכען דיפאאמאטישע און פיטאאיסטישע
 אאע װאסער״. אין פיש ״װי ציטערען
 סטראשענ־ גחיסען, פאר׳ן זיך שרעקעז

 הײנט, קוםען קעז װאס הדין ױם דינעז
 אבער יאוזר, א איבער אדער טאדנען אדער
 אםי־ גרעסטע די אםיאו ער. וועט קוסען

 גאאדע־ אין באויז גאויבעז וואס קורסים,
 דערםיהאט, פאוצאוננ האבען קאאב, נעם
 װאאקענס, הויכע די אין װאו, ערגעץ אז

 געהײכד א עפעס סתר, ידשב א טראהנט
 םאדעם דעם שפינט װאס כיאכט, גיםפואע

 ביז אאנג, אזוי' געדואד פענשאיכער םון
ף; צערײסט ער  מיסטישע א עפעס זי

 איעב צײט צו צײט םזן האט װאס קראפט,
 א אראפ קאפ מיט׳ן איבערצוהעהרעז

 אויפגעבויט, אאײן האט זי װעאכע וועאט,
 מאכט פאטאלע דאזינע די רופען מאנכע

 —מאנכע גערעכטיגקײם/ ״היסטארישע
 פאציא־ — סאנכע השנחה״.אוז ״געטאילע

רעװאאוציע. אע
סתר׳די• ױשב דאזיגע די װי אבער

 עקזיס־ איהר — הײסען נים זאא טאכט נע
 אםיאו ניט הײנט װאגט אײקענען צו טענץ
אפיקורס. גרעסטער דעם

 טאכט געהײטגיםפואע דאזיגע די
 א יאהר פאר אעצטע די פאי װארפט

 פא־ הויכע אאע אױף שאטען מורא׳דיגען
 טאכט פון פעסטוננען אאע אויף אאצען,

 פרײדעז איכטיגע אאע אויח אוקסוס, און
 מענ* גוט־געהאדעװעטע זארגענאאזע, פון

 יע־ זיך ה*ט יאהר הײנטיגס אבער שען.
 םארגאוסם מאכט אופבאגרײםאיכעד נער

 ימים אםת׳ע װעאט דער אויף ברענגען צו
 ציטערניש אזז שרעק םזן טעג נוראים,

 צײך און שא^פאאזיגיץיט פון נעכט און
האאפעגיש.

גע־ קעניג און פויער גרויס, און קאײן
 השנוד ראש ערב אן איז ארום איצט הען

הדין. ױם אויפ׳ן װארםעז ^יז שםימונג
 אעבען נוראים ימים שדעתאיכסטע די

 אידען די איבער ׳זיך םארשטעהט איצט,
 יםים אזעאכע פאגראם־שדינו^ די אין

 יםים אאטע דאס אםיאו ה^וט נוראים
 דורכגע־ גיט קיינםאא נאר נוראים־פאאה

 פאגראמש־ םיז האק דעם מיט םאכם.
 האפ־ פאראאשענע מיט רוקעז, אין טשיק
 דער אין אױגען, אויסנעוױינטע און נונגען
 ה^ט װאס םײפער׳/ אװ ״סהרעם א האנד
 טיםעא שט^אצען דעם נעםיהרט אמאא

 האס מיט דעקאאראציע״, צױן ״באאפור׳ס
 פארפאלגונגען און רציחה און כעס און

 —־ זײטעז אאע פון ארומגעריננעאט
 די קראצט מזרח־איד, דעד איצט שסעהם
 דער װאס ב$רר, זײן פון האר עטאיכע
 אוספעיעט :יט - נאך האט פאאיאק

 אויפ׳ז װארט און אויסצורײסען
קומען. ז ו ם הדיז ױם דער הדיז*׳ ױם

 כאראיזטער שםאנדהאפטער זײן אבער
 דערינען מיםען איז װען און דאד, זיענט
 צוברא־ םארעאטערט, פרוי״ זײן אן קומט
 מינדעס־ דער איהם בײ ניטא איז כעז,
 ער װעמען מיט דעם, װעגען קלעהר טער
געהן. זאא

 אינהאאם דער קורצען אין איז דאס
 אויט און, פיעסע, נײעסטער איבין׳ס םון

 שיאדערונג דער צואיעב סײ מײנונג, מײן
 צואיעב סײ און כאראקםערע ביידע די פון

 מעהר נעבוים, איז פיעםע די װאס דעס,
 מע־ דאס אז אזוי סאליד, װעניגער, אדער

 אוי־ ניטא׳ װי כמעט איז אאדראטאטישע
 דאזיגע די ;עהערם דארמ, און דא םער

 צאהא־ איבינ׳ס םון בעםערע די צו פיעסע
רעפערטואר. רײכען
 זיך באטײאינען װאם אקטיארען, די

 זײערע אאע שפיעאעז פיעםע, דער אין
 קארפ ראזע מאדאם גוט. צימאיך ראאען

 אקם, עױטטען דעם אין גוט אזוי ניט איז
 גאנץ א פון איאוזיאז י1 פעהאט עט װײא

 זי איז דערםאר אבער’ מײדעא, ױנגער
 ׳אקט דריטען דעם אין אויםגעצײכעגט

 פראפעםאר. איהר טיר די װײזט זי װע|
 ראלען זײערע שפיעאען ־אויסגעהאאםען

 םון מוטער די אאס נאדאאסקי, מאדאם
 אאס רומשינסקי, מאדאם און טעכטער, די
 איז ראזענשטײן ס. םײדעא. עאטערע די

 אויבערםאעכלי־ דער אאס נוט׳ װירקאיף
 ? שיאדערם איביז דוי כאראקטער, כער

 ! נים גאר שפיעאט אובריצלןי פעני איהם.
 ױנגע נאאיװע די אאם צוערשם שאעכט,
 ״באיד א נאר נאןי איז זי װעז מײדעא,

 אע־ אין ערשײנט זי װען דאן און םיש״,
ערװאקסענע אאם םאאה פאר דער ם\ן בען

 באוט םעגאיך. ניט גאר דאד איז אנדערש
 אדער פריהער װאסער. קײן נישט דאך איז

 סתר׳דיגע ױשב די זיך װעט שםעטער
 סױ דאך הײסעז, נישט זאא n װי םאכט,

 אופר באוטינע דאס אויף אפרוםען זעז
 װעאט, א ארוסגעכאפם האט וואס רעכט,

 םאדע־ און חדין ױם איהר םראווען און
 מאר־ װאס םעאקער םון וחשבון דין רען
 צו דאס קוחען װאס םעאקער פון און דען
 האם־ זײן ניט איד א״דער שווימעז. איז

 אײבײ דער האט אאעס !אויף ניט נונג
 זײן ניט גאר פאראארען, אפטימיסט גער

 טויט פון חורבות די צװישען בםחון.
 זײן p* אעבעז צום איעבע זײן באיהט

 קענט דאס נקפה. פון נאט א אין גאויבען
 װאס בריעף אאע םון ארויסאעזען איהר

ים. זײט יענער פון אן קוםען
איד, דעם אויף פארקוקענדיג זיך און

 ארײנגעםאאען הײנט װעאט גאנצע די איז
 מיט איגט און תורןןז־שטימוננ נתנה א אין

 צו הארכענדינ ערר רער צו אויער דעם
 פיהאען אאע ניט. קומט הרין ױם דער

 אוי־ ?אאסען הערשענדע די קומם. ער אז
 דער־ האבען װאס סײו װי ארום פען

 באהאא־ צו זוכען און ׳קאץ די שםעקט
 פינסטערניס, םון אעכער די אין זיך טען
 שטעק־ די אין רעאקציע, פון נארעס די אין

 באהערש־ די און קאםםדאםיסען. פון שיך
 צוטו־ און אפהענדיג אויך שטעהען טע

 דער רואם זיכער, גיט זײנען און מעאט
 קױ ער װעט ברעננען. זײ װעט גאסט

 ער װעט עראײזער? זײער אאס מען
 אםשר ארער ? אחיים םארשרײבען זײ

 װי זײן הדין, ױם גרויסער דער ער, װעט
 פאםטוך א װי השנה׳דיגער: ראש דער

 אאע אאזט אזן סטאדע וײן איבער צעהאט
 דורכ־ קאיינע, און גרויסע ׳י1שא זײנע
 דער װעט אזוי רום, זײן אונםער געהן

 צדיק דעם שם׳ייסעז הדין ױם גחיםער
 צווישען זײן מבחין ניט אזן רשע דעס וד

 ? אומשוארי: צי שואדיג שאעכט, און גוט
 גיױסען סיט׳ן עפעס זיך שםיעאט איהר

!הדין ױם
 ערד־צי־ אן לואנטראאירען האן װער

 אלץ־איבער־ חגם קען װער טעתיש?
 ער אז דעה, א זאגעז שטראט םאײצענרען

טא־ די און םארםאײצען יא בעמ די זאא
ניט?... אעז

 ימים איז דערוױיא אזוי, צי אזוי
 יעדער װעלט. דער אויף נוראים־שטיכענג

 כאפט יעדער מארגען. פאר׳ן ציטערט
 פארבע־ װיא יעדער ,ט נ י י ה ארײן

 מארנען דעם און ,ט נ י י ה זײן סערען
 אאע באראט. גאם׳ס אויף איבער ער אאזט

 די אויף געציעאט הײנט זײנען סטרײקס
 פון םארבעסערונג און פארזיכערונג

 א מיר װיאען ט נ י י ה . ט נ י י ה
 פאר׳ן קעהרט װער — מארגען רעיז.

 פאו־לאנ־ מיר װעאען מארנען םארגען?
 טאר־ װעניגער. אפשר און — מעהר גען
 װײס װער !הדין ױם דער דאך איז גען

זועם אפשר ? ברענגעז װעט ער װאס

 הינ־ מעהר האנדעאט זי כאטש פרײאײן, י
 ביהנע. דער אויף קואיסען די טער

 די װעגען זאגען אויף םען סען זעאבע
 װארט באזונדעד א אקטיארען• איבעריגע

 סע־ פון שפיעאעז דאס פארדיענט אבער
זאץ. אודװיג און גאלדענבורג טועא

 םעקאנד־הענדיגען דעם שפיעאט זאץ
 קאריקאטור־ צו שוין ביםעא א שנײדער

 דעש ער פאבט דערפאר אבער מעסיג,
 געאעכ־ פון הײקאען זיף טעאטער גאנצען

 אויף איז ער װאס צײט, גאנצע די טער
 שעהן א אױך זינגט ער ביהנע. דער

 קא־ אלע פון שטײגער דעם אויט איעדעא,
 שםארק נעהםט װאס איהם, ביז מיקער

 זאגאר פרעדיגט ער עואם. בײן אויס
 דער פאר חאכיפף פאאיטישען דעם דארט

 אויף ;סאציאאיזם פון םארװירקאיכונג
 פא־ געגען רפואה ריכטיגע א ער האט

גראמען.
 םון שפיעאען דאס אנבאטרעפט װאס
 אנפאנג םון עס איז נאאדענבורג סעםועא

 אויסגעצײכענט. װירקאיך סוףז צום ביז
 אײן אזיח אונטרײ ניס זיך װערט ער

 זײנעם אויםטריט יעדען מיט מאםענט.
 כאראהטער׳ זײן סאעהרער אאץ װערט

 שפיעאען זײן און שיאדערט, ער װעאכען
 םאר־ גאר װירלזאיך איז אקם דריטען אין

 גרוי־ זײן פון מאםענם דעם סרעפאיף.
 עס װעלכען נאך אײדענשאפם, סער

 חרטה, םון םאמענט דער באאד פאאגט
 אלמנה, דער און זיף נעגען עקעא פון

 און גרויס, און שעהן אםת דורף ער פיהרט
 אײנ־ שםארקען א מאכט שסיעאען זײן

צושויער. דעם אויף דרות
תריטיהער. דער .

■ - ־ — ־ ־ — ־ —

jk איבערקעחר׳ח. רחןלט די ?יך f
p( קאאסזש חערשענדע די און u re r 

 jo ג י י ח םיט׳ז באויז אויך הײנט ויך
מ שטאא־םראסם דער װיא ם נ י י ח  גי

 אםא- נאך ער װיא ט נ י י ה נאכנעכען.
 V. םינגד דעד םארגעץ, דער אי קראטױועז.

 ? מארג^ן שרעקאיכער דער טערער,
</ דער מיר ״נאך ניט. ער קעהרט  םבי

 עך וועט איבערהעתרעץ, זיך וזעט אאץ וחח
םיטגעהן. םוזען וױ סאי

 וועאט־איינ• און דיפאאסאטען די און
 jb נ י י ח נוון באױז אויך דענקעז אררנמר

 םיטו שעה, חיה רי ראטעװען װיאען און
 טים אוינענבאיסע?. גאמןאיכע אעצםע די

 ןײ זוכען כחות געהײםע און אםענע אאע
 עקזיסטיראג• דער פאר ראטעװען צו הײנט

 וואם צײט שטיקעאע דאס ארתונג דער
 4חדי ױם צום ביז געבאיבען נאך איהר איז

 ם׳שיסנו, ם׳סםראשעט, מ׳בעט, מ׳רעדט,
 גיט פארביטערט :מ׳מוסר׳ט ט׳באאםט,

מ געצעהאםע די וועאט אאטער דער י ? 
 חנה םארגינט נ^ך. האט זי װאס טע:

 הואיאנקע! אעצסע איהר פאראורטײאטער
 םיח״ ,ע ט צ ע ל איהר איז דאס אז און
 רוםט וױחנר און אבער אאע. ?ײ אען
 דיפאאםאטיש״ זײערע אין זײ, בײ זיך

 ארויס װיאענדינ ניט רעדעס, פארשטעאטע
 טרא• זײ װעאכען אמת, ביטערער דער
 א פאר שטעהען טיר אז הארצען, אין נען

 באנריפען נײע מיט וועאכדארדנוננ נײער
 צע־ נײער א מיט ױשר, און רעכט װעגען

שאטען. און איכט םון טײאוגג
 ארוכד האט נוראים־שטיטונג ימים א

 צעטראטען דאס, און װעאט. די געכאפט
 אײנצײ רײן דערװײא איז םאאיו, אידיש

צײ נואים׳ריגער ימים דײן :נקסה גע
 אאע םון בײנער די אין ארײן איז טער

 «יײ דײנע פון אויך אענדער, און פעאקער
ניגער.

 ױכי־ יעהױנער 20 דער
 ״פױיע ױ פון לעאום

שסיםע״ ארכײםער
 20 װערט איןטאבער נעקסטעז דעם

 שטיםע״ ארבײטער ״פרײע רי זינם יאהר,
 דאס ערשײנען. צו אנגעפאנגען האט

 ארבײם אונערמיעדאיכע יאהר 20 מײנט
 םיםאר• און םרײנד ;אהענטע ^דזרע פיז

 נעותז איהר זײנעז פרײנר און ;בייטער
 איבעתע- געאעזעז, זי האבען וואס אאע,

 םרײגד־ דער אהן דען םרײנד. געבעען
 געיי ניט זי װ^אט אעזער איהרע פון שאפט
 איבער־ נעחענט ניט עקזיסטירעז, קענט
 אזא װאס שװעריגקײטעז, אאע די גןוסען

 שםימע״ ארבײרזער ״פרייע די וױ צייטונג
 מאגע איז זי און בײיןוטען. נעטוזט האט

 אײ אין צײטוננ װעכענםאיכע אײנציגע די
 װעאכע כאראקטער, ראדיקאאען א פון ׳דיש
עאטעד. אזא צו דערציהען געלןענט האט

 די האט געאיטען פיעא און ספעציעא
 םאחמזד די אין שטימע״ ארבײטער ״פרײע

 איוזחנ דאנק א וױדער טאקי און יאהרעץ.
 שטעהם פרײנד און אעזער איבערגעגעבענע

 אויןי שטימע״ ־אדבײטער ״פרײע די נאך
 אז האפעז, צו ס׳איז .און פאסטען איהר
 רעאקציא־ די װאס שטערונגעז, אאע טראץ
 םרײען דעם װעג אין שטעאען כחות נערע

 ארבײנתר ״פרײע די דאך װעט ווארט,
 באיײ יאהרעץ פיעאע אויף נאך שםימע״

 פארשפרײםע- און פאדטײדיגעריץ די בען
 םרײ פראגרעסיװ, איז װאס אאעס, פון רין
שעהן. און

 פינסטעחנ אייע װען צײט, אזא אין
 אונטער־ צו פאראײנינם זיך האבען כחות

 צײט אזא אין גײסט, פרײען דעם דדיקען
 ־יעהריגען20 דעם פון פײערונג די דארױ

 ארבײטער ״פרײע דער פון ױביאעאום
 אאצ םאר דאפעאטעשמחה א זײן שטימע״

פרײנד. און אעזער איהרע
 דער םון ױביאעאום ־יעהריגער20 דער
 געפײערם װעט שטימע״ ארבײטער ״פרײע
 קאנצערם גראנדיעזען •א דורך װערען

 טען19 דעס , ד נ ע ו ו א נ א ט נ ו ז
 אר״ די האאא. קארנעגי אין אקטאבער,

 נעהםען, אנטײא װעאען װאס טיסטען,
 אזא פאר פאסען װאס אזעאכע, זײן װעאען

 זיך גים האמיםע ױביאעאום די ױם־מוב.
 ניט װערמ געאד קײן און םיה גרעםטע די

 • איבער־• זאא קאנצערט דער אז געשםארט,
 די אפיאו םון ערװאדסונגען אאע טרעםען
פײנשמעקער. און מבינים בעסמע
 װאר מיט טיקעטס םאר פרײזען די
(ארקעסטער) פארקעט :זײנען סעקם
 L65$ סוירקעא דרעס .$1.65 און $2.20

l,$ 85 באאהאני .$1.10 און :lo סענט 
םענט. 55 און

 אפיס אין באקומען צו שוין טיקעםס
 I 21 שטיכמנ״, ארבײטער ״םרײע די פון

םםריט. ראםגערם
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 דעם שטוב אין האט מען װי ־נאבדעם
 אויפגעהערט ניט זוםער אנפאנג נאנצען

 איז ״ק*נטרי/ דער װעגען שםועסען *ו
 די צו געקומען איז עס דעסאאטל־זועז

 געמוזט שױן האט מען און היצען, דעכטע
 ײער *באשאיסעז מאא אאע פאר מאא אײן

 געבצײ אמאא םיט — םאהרעז׳' זאא אם1
h םא־ דער בײ אז אאעםען, בײ םוסכים בען 

 בײ אי זאאטע־אאה, אצטער njn בײ םע,
 יאהר דאס אז ברידער, די בחורים, ביידע

אינגערע. די רייזעא, םאחרען ןאא
 דער װענען איז יאהר דעם ביז

 געװען. ניט םראגע קײן גאר *גןאנטרי״
 פאהרעז, אויב אז געװאוסט האבען אאע

 כױט ארן עאטערע, די ברכוז, פאהדען דארף
מאםע. די םיטפאהרען דארף ברכה׳ן

 ברכה אז געװען, איז אױסרײד דער
 אויסגעפאטער־ א שװאכע, א נעבאך איז
 אױסו־והעז אביסעא זיך םוז זי און טע,
 מאמע די און ארבײט. ^יןץרער דער יגו

 אידענע, צובראכענע אאטע אן גאאט איז
 איבער־ אעבען איהר אויף שױן האם װאס

 װעט עם און שאעק, און צרות נענונ נעהאט
 יןומען זאא זי אז שאדען ניט זיבער איהר

 האבען םארשטאנען זין. צו אביסעא
 גאנצער דער איז דאס ניט אז ארע, אבער
 איז ברכה װאס איז, עיקר דער יעמןד.
 גאר און יאהרען, די אין טיידעא א ״אװיז
 עפעס זעהן מוז מען און שעהנע, יןיין ניט
 איז קאנטרי אין װעגען. איהר׳ט םון טאן

 פאר־ זײן ניט װעט זי םרייע, א װעאט די
 אײטי־ אנטאן הענען זיך װעט ארבײט,

7 W כדט דעם, סים באקענען זץ־ װעט 
 מאכען עפעס זיך װעט פיאײכט ׳*ענעם,

 ױנגער א אדער בחור עאטערער אן —,
אאטן....

ברכה, אוין עס האט פאריטטאנען
 זאר־ אאעמענס שטענדיגע דאס נאטש און
 באי־ רחםנות׳דינע די םיט איהר, םאר גען

 ארויסגעזױגען איהר בײ שוין האבען <ןען,
 זיך האט עס אז אזוי חױת, אעצטע ראס

 :אאעמען צו אױסשרײען געװאאט איהר
 הא־ אעבען מײן פון איהד וױיט װאס
 ניט װיא איך ! צורוה טיך אאזט ! ? גען

 זי ד״אט — ! כײך אאזט !האבען ןזתונה
 זי אז געװאוסט, פונדעסטװעגען אבער
ן װעט י  אז און צויטרײען, ניט יןײגטאא ז

 ׳זיך צואיעב ניט זי. מוז האבען חתונה
 מא־ אלטער דער צואיעב זיי, צויציעב גאר
 ױנ־ דער צואיעב בריז־ער, די צואיעב #טע
 אינגאנצען ערשט איז װאס רײזאען, גער

 שוין איז און ׳יאהר אכצעהנטע דאס אאט
 אזוי מויד, צעװאקסענע ענטוױקעלטע, אן
 און צװאנציג, און פיער םון אײגע וױ

 רוהט װאס װעאט, ;אנצער דער צואיעב
 װ צוזעהען ניט אופן ביעום קען אין גיט

 ד און םױד... אאטע אן פארבאײבט זי
 דעי צו צוגעגרײט זיך דעדיבעד דאט

 טראציגע; זעאבע; דעם מים <ןאנטרי
 יאה־ מיט האט זי װעאכען טיט עהיטנות,

 )האט זי װען צוגענרײט זיך צוריק רעז
 םיגו־ צו פאאץ א אנגענופיען ׳נױט איבער
 אײנ־ האט זי .£טײדעי ראדעא אאס רידען

 אאנ־ זײדענע ד• קאשטען אין׳ם געפאקט
 יןאײדער, דורבזיכטיגע דינע די זאקען, גע

 מאמען־ראח, ישרײענדעען קאאירטען דעם
 פודעאאך און פאעיעלעך פאר^ײדענע און

 אנדערע און זײפען פױדער, *ערפױם,
גע־ זי האט קאנטיי, די זאכע;.

נעאט. מיט *טטיק א א£ ל,אסט ׳%ואוסט
 װעאען פאמיאיע גאנצע די און ברידעד די

 איבער כי*ט דא־סעז דעם צואיעב דערנאך
 גאנץ א ארבײטעז כחות אננע׳טטרעננטע

 סטא־ זיר מוז זי זעחן, םוז זי און יאהר,
 זײן ניט חאיאה זאא טיה זײעי אז יעז

אומזיסט...
 עס האט א^עמען פא־ אבעי מעהרעל
 זאאטע־ אאטע די מאםע, די פאר^מאנע;

 זיך האט זי אז נעײאוסט, האט זי אאה.
 א אהן יאהרען איהרע אאע ^־אױסגעאעבט

 אפגע־ שוין װאאט זי אז און פאנטר/
יאח• ביסעא איבערינע דאס אזױ עאעפט

 אעבען. צו באשערט איהר איז װאם רעז .
 דורך אזוי טאקי נעחט סינדער די .וואס,

 אנדערש ניט אז טויעיה דורך און טיער
 פעהאען קאנםרים, איהר םעהאען עם נאר

 שטראוי א א^ער דאך איז — איהר?
דערצעחאי״ און רעד נעה גאט, &ין

 זאא״ אאטע די דערעעד, האם זי און **
 בעסטע דאס חאנםרי איז געטאז פמדאאח,

 םאנ יעדעז איז זי נעקענם. חאט זי וואס
 איז און גאיץ־ טאנ םים׳ן אויםגעשטאנען

w ניז 1אאעטע צװיןתן w

 אײז איז געהאאטען האט און בײגאכט,
 בריה׳שהײמ, דאס דערצעהאען און אויבען

 םון האוגשאפט דאס און גוטססײם דאס
 געװאוגשען זיך האט און טאכטער, דער
 אזא געזונט, אזא #םזא אזא יאהר, אזא

 ברי- א פאר װאס עאטער אזא און אעבעז
 םחםת ניט איז. דאס קינד א איאנט

 א איהרס איז עס װאס עס, הײסט דעם,
 נאר מאםע, א איז זי װאס אוץ קינד,

 װאם אײנצינען יעדען םרעגען <ןען מען
 טעכ־ אידישע אאע אויף האואי זי. קעז

 א קינד א — געװארען געזאנט טער
!גאאד

 גע־ ניט אינגאנצען דאס אבער האט
 זיײ טאכטער דער םיט םאםע די האאםען.

 אזוי, קאנטרי דער םון צוריק געקוכיען נען
 אין זיך האבען נשמות די װאס קוים אז
 זײ בײ האט קאנטרי די געהאאטען. זײ

 ארויס־ בײנער די םון מארך דעם בײדען
 גע־ זיך זײ האבען בײדע און גענוםען.

 די.סא־ םארשואדינטע. װי עפעפ פיהאט
 און טאכטער דער אויןי געקוסט האס מע
אוכד געריסען: זיך האט הארצען אין

 די צו און !םײנע טאכטער ;איסאיכע
 ענטשואדי• םון םינע א מיט — בחורים

 :םארענטםערעז זיך װאאט זי װי גונג,
 געםאן האב איך איחר? װיאט ױאס

 אעצטע מײנע מיט געארבײט !אאעס
!קרעפטען שװאכע
 אויף געהוקט האט טאכטער די און

 שרעקאיך זי הארצען אין און מאמען דער
און !מאמע אאטע ארעמע :באדויערט

 מרה־ האבען בתורים, די ברידער, בײדע
 װי בײדען, זיי אױח געקוקט שחורה׳דיג

 םון שוין װעט מען װאס אוטגאיק, אן אויף
נס. א דורך סיידען װערען פטור גיט דעם

 צײט דער מיט זיך האט נס אזא און
 האט ארײן שטוב אין :באװיזען װי אזוי

 זאאטאפאאסקי ארײנצוקומען אנגעהויבען
אאמן. דער

 א גאר נאך געװען איז זאאטאפאאסקי
 קינד. אײן מיט הכא בסך און ׳מאן ױנגער

 מאטע אאטער דער מיט ברידער די און
 אין װי אעעכאפט איהם אין זין האבען

 מר,רב איהם האט םען ״אבךטוכ׳/ א
 שענ־ די מיט אויפגענומען איחם ;עװען,

 האבען אבער אאעטען בײ כבודים. סטע
 אי־ ניט האט מען נשםזת, די געציטערט

 האר־ אין אבער זיך, צװישען בערגערעדט
װער :איבערגעטראכט יעדער האט צען

 ׳איננערע די נאר ער םיינט אסשר װײסט,
!... ? רײזאעז
 נעבעך איז רײזעא אינגערע די און
גיהנום. א אויסגעשטאנעז דעם צ*איעב
? אװעק ניט ערגיץ געהסטו װאס —
ארום? דא זיך דרעהסטו װאס —

!חיה״רחא םומע דער צו .עה
שטענ־ זיצסטו װאס זאך, פױאע דו —

הויז? אין גי~
 ניט נעבעך חאט רײזעא ױגנע די

 האט שטוב גאנצע די װאס פארשטאנעז,
 אנגעבונדעז, איהר אין אםאא טיט זיך
 אין איינזיצעז ניט אאזטיזי מען זואס און

 גע־ ניט פראטעסטירט, האט און הױז,
הױז. סון אפטרעטעז װאאט

הי־ די אננעקומען זײנען עס װען און
 מוסכים, געבאיבעז אאעמען בײ איז ׳צעז
 אין אװעקשיקעז רײזאען דאיף מען אז

 זא־ ברכה׳ן מיט מאמע די און קאנטרי,
דערהײם... אין באײבען אען

דאלאר טױזענד ססו דעם םאר
פאנד

 סירסע קצאיק דער פון א־ב־יםער די
 טע10 איםט 35 הא^*נעדנ, איז העאלעי

 זיר *װישען קאלעהטירט האבען םט״
 דאלאר טױזענד 100 דעם םאר $35.45

 נע־ איבערנענעכען איז נעצט דאם םאנר.
 פאנד, דעם שון םרעזיפורעד *ום װארען

באראף. אב. ברודער

 שאפ דעם פדעזענטירט
טשערטאן

העריסאן, עט רוניז םון ד/ארבייטער
 ז״ער נאדאנהען םטרים, םע17 איםט, 1

 ױ־ דער איז אדבײט זײן םא' טשערםאן
 םיגו *רעזענטירט איחם חאבען און ניאן
 עסציינ. םיצווער ראדזשערם םעם איין

גווןארדיאן. רייז, באק, םיש, ק$ומיםע;
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 געװארען. םאכט אײער פון איהר זײנט װאהנזיניג ....און
 צארען אוםגעצויםטען אין װעלף טשאטע » װי און

 — דארען שטעכעדיגען אײך—■םין באםאלען איהר זענט
 /1םי צו האס אײער איז גרוים װי
 !ג^םער נאך שרעק אײער און

:וױיםט איהר
 םדבר... אײער אין ״םנה״ גרענענדיגער דער בין איך

:שרעקט אײך
 הארצען, אין כ׳טראג װאם םרוים גרױםער םײן
טרוים, העלער םײן
 ארוים, ליכט זײן ׳שטראהלם םײנע אוינען די סון װאם

 אדורך, נאכט די רײסט און
 פאו־אױם, װײט־װײט כ׳זעה און
 שױם דעם אין װי
 נעבעל־תהדם רויטען פון
 טרערען, און כלוט םגן

 װעלם, נײע א װערט געכוירען
-----------שטערעז פינקעלדינער א

 דערוױדער. טיעף אײך איז ער טרוים, טײן טרוים, םײן
 — ליעדער םײנע ״טםא״ די פאר און
 גליעדער, םײנע איצטער פוילען עם
 שטײן,״ םרן ״זאק פארםאכטען א אין

— אלײן
!גערוען קרעציגער א כ׳וועלט װי

 װענט פינסטע^־דיקע די דורך דאן־
 — זעדיז איץ־ קען איך
קלײן װי
 זענט, איהר עקעלהאפט און

 קצבים־הענט, אײערע םיט
 העק, שארפע נעגעל, לאנגע םיט
 םלעק. קינ׳ם — שטערענם די אויף און
 װענט פינםטער־טויכע די דורך און
 קלאנג װערטער אײער אין הער אין־
— שלאנג א םון שיפען דאס

-וי

— :זעה איך
 ראד גרױםען אוםגעהויער אן ארום
 גיך אזוי זיך םאראוים דרעהט װאם
 זיך... םארזאםעלט איהר האט

 בליק פחד׳יגען םיט צוקריםט, פנים׳ער און
 :םוד טיפען דעם זוכט און קלערט איהר

!צוריק דרעהען צו ם׳ראד װי

 װאולקאן צעװילדעטען םון קראטער דעם בײ און
 שװארץ און רױט לאװא םיט שפײט װאם
 פארזאםעלט, זיך װערעם וױ איהר האט

 קאן קלײנע א האלם יעדער און
הארץ.״• זײ* אין איהר שפריצט װאסער און

 ים, אוםרוהיגען םון כרעג דעם בײ און
 געפלוינען, זינגענדיג זײנען שטורם־פײגעל װען
 זיך... םארזאםעלט איהר האט

 זאםד םיטץ כאשלאםען: קלוג און
אױגען... די איהם פארשיטען צו

 ;אוים װאתונג םײן הערט !טםשים א,
 ■: געדענקען איחר זאלט נכיא־װארם םײן
 וױלד־געכרויז אין ים דער װעם עם
 ארויס, באלד כרעגעם זײנע םון
!פארשווענקען ארײן תחום אין אײן־ און

 אויםגעברענט לאװא דער פון און
 ווערען. םליאחןם אײערע װעלען עס
! אט פון קראך דעם םון און  וענט,1די
 םונדאםענם, פוילען אײער פון און

!שטערען די זיך װעלען דערשרעקען

 ערד די םבול־גום א ם׳װעט און
 ציכטיג, און געטרײ װאשען ארום

 פארשםעלט.... זון די ם׳האט װאם אלץ פון
 װעלם צו וועלט פון װאנדערען און

ליכפױג!״ װערען ״זאל װארט: גאט׳ם דאן װעט
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געװא־ *פנעהאלטען איז שיסאנא אין
 די ׳- האנװענ׳פאן. צױניםטיעע «• רען

 איז ־ קאכווענ׳*אן די װעצנער אין צײט,
 ״היסטארישע״. א געווען איז םארנעפוםען

 באל־ ד; סרינ. נאכ׳ן נעװעז מוין איז עס
 ענגלאנד \ועלכער לויט םור־רעצלאראצין,

 אידען העלפען צו פארםאיכמעט זיו האט
 היים• איהר אלם פאלעסטינא סרינען צו

פאקט. א ווערעז נעדארםט האט לאנד,
 צױני־ *םעריקאנער די זיינען דעם חוץ

 םלחםה דער םון יאהרען די םאר סטען
 צױיניםםי־ דער םון םיהרער די 'נעװארען

ײעלם. גאנצער חור אין באװענוננ שער
- •דער vSm דאח -^יח»י«׳«ו • » * * «  ק^נײענ ׳פיקאנא׳ער דער האט אלץ דאס
 װערט. באזונרעדען א צונענצבען שאן

 אט *1אוי »ז ערװארטעם, האבעז פיעלע
 דאס װערען נעזאנט װעט קאנװענשאן דער

װאויט״ ״נרויםע דאם אםת׳ע״װארט״
 ך $ נ װאך א איבער ׳שוין איז עם

 זי■ מיט האן םען און קאנװענ׳צאן, דער
 איז... רעזולםאט דער אז זאנען, נערהײט

קלײ;. זעהר און זעהר
 םאר בלויז ניב רעזולסאט סליינער א

 אפ׳צר ־נאר צױניםטען, אםעריסאנער די
 נאנצער דער םאר צױניזם, גאנצען םאר׳ן

פאלעםטיגא־אידעע.
 פאלעםםינא אז ארוים, זיך ׳פטעלט עס

 לאנד. אידי׳פע דאם װערען גיט נאו לאן
 נוט אם׳פר איז רעקצאדאציע נאלפור׳ס

 םאר־ זאל זי כדי אבער נעווארען, נעםיינט
זיך, נױטינט לעבען, אין זוערען װירמליכט

 נוטהיי־ זי זאל נאציאנען םון לינע די »ז
 ניט פאראן אבער איז לינע די אין סען.

 און סראנקרײך. אייך נאר עננלאנד, :לויז
 געװיסע האנען טיםעמלאנד סראנקרײך

 ווע־ צו ,pm װענען זיך צװישען סכסוכים
 נעהעךען.־םר#ני\ױי זאל אאלעסטינא םען
 םאראינםערעםירט ׳צטאוק זעהר ניט איז
 ען1װע דוקא זאל פאלעסטינא אז דעם, אין

לאנר. א־דיש א
 פאציטי׳פע םדרה^די איין איז דאם

סדוה.
 װען אפיצו צװייטע. א לוסט דעם חוין

 װערען ׳פױן אל ז באלפור־דעלצאראציע. די
 ניט אלץ נאך פאלעםטינא האן םאלט, א

 אי־ גרויםע א לאנד. אידי׳פ סיין װערען
ט phi אימיגראציע דישע  פעהיג זי-ני

 צװײםעל א איז עס און אױפצונעהםען,
 אויפנעםען ?אנען איז עס װען װעט זי צי

אײנװאנדערונג. אז«
פרא־ דאס אט םראגע! אראבער די
גע־ האבען צױניסטען די ורעאכען בצעם

 אײן איז פאראיײןענעז, אײז אין האלטען
 װי־ איז איתר, אויף אויגען די םארמאכען

 ג,אינצער דעד מיט אױםגע׳ן&טאנען דער
 שטערעניש גרעםטע די איז און ׳סאכט

 פאאעסטינא םיז םאדװירסציכונג דער םאר
 ז״יצען פא^עסטינא אין ^אנד. אידיש אצס

 דאס ײטעז3באאד זײ אחאגער. 700,000
 באטראכ־ זײ ערד. די באזיצען זײ ^אנד,

 םון באצעבאטים די >5אא אויך זיך טען
 קריג םון׳ם רעזואטאט אאס פאצעסטינא.

 סע־ אחאכי׳ט ־נײ א געװארען געבוירען איז
טע דאזיגע דאס און ניגרײך  קע־ אראב̂י
 זײן אצס פא^עסטינא באטראכט ניגרייך

> . *־י׳ ־ טי
 האט םען ;אז;ינט באװאוסט, איז עס

 םאר־ דעד װעגען י דעדען צו אנגעהויבען
 אידע־ צױניסטיעען דעם םון װירקיציכונג

 אידען צו ̂טנאה אראבי^ע די איז ,5א
 א דא איז עס איז גרוים׳ זעהר געװארען

 ^רמעע, ענג^י׳טער דער אהן אז טור<
 םאגראםען געמאכט אראבער די װאיצטען

' x אידעז. אויף ^טחיטות און
 ב^־ איז הכיצ םך טרױעריגער דער אט
 אינדירעקט און דירעהט געװארען װאוסט

 קאג• צױניסטישער שיקאגא׳ר דער אויף
 ־— ער באדײט באדײטען און אן.ווענש

 1א אויף האפגונגען אידישע םון סוױ דעם
 דער אויוי װינקעא א אויף יצאנד, *אײגען

 באזעצען קאנען זאאען^זיך זײ װאו ׳ערד
יצעבען. אײגענעם אן יצעבעז און

 אפשסארוים־ דאם װעט מאנכע בײ
ע׳/ געםױ^ען רוםעז ױד ר ם ^דענ  בײ םוז׳

̂ע  װעה־ ארויםרוםען אכער עס װעט םיעי
באדויעךען. טיעוי און טאג

 דער * אויך גזולאנגט ־ אעצטע די צו
 אידיש״*אנד א ־אז חא^ט איד שרײמנר.

 בע־ ךי איז לאנד *יריש א אז נויםיג, איז
 וועלכע ^ידעךםראגמ, דער פון צײזוגנ טטע
 יאחר־ צמאגצינסטען -חןם אין איצם, האם

 m קדי^^וין מקסטעז דעם נאר הוגדעדם,
* נאן מאאכע * fr̂־ י ל *׳ r

גל«נץ א. םיז

א ו ו ע ס ר ע י צ ו  די #נגענוםען צ
םארםען. שוידער^יכסטע שרעקאיכסטע,

 האט פאאמסםינא אױף חאפנונג די און
 *נ־ באאםור־דעק^אראציע, דער דאנק א

 איז דאס און םאע£ קןונקרעטע א נענוםעז
 װי׳בײ שורות^ דיזע םון שר״בער בײם

 געװען אידעז, טויזענדער אנדערע פיעאע
םרײד. גרויםע א

 נויטװענ־ דער אין גאױבענדיג אמת,
 גיט איך האב אאנד/ אידיש א םון דיגסײט

 האט םיר פאיצעסטינא. םון געהאיצטען דוקא
 פאאעסטי- אז אויסגעוויזען, שטענדיג זיך
 םאר אאנד בעסטע דאס ט י נ איז נא

 געהאיצ־ האבען צױניסטען די װי אידען,
 צויציעב מאקע ערגסטע. דאס נאר טען,
 ייאנד/ אײדיג ניט׳־קײן איז עס װאס דעם,
 פרעםדער גתיסער, א סיט באזעצט נאר

 פא־ װײל דערםאר, טאקע .באפע^הערונג.
 עס װאו געגענד, אזא אין איגט אעסטינא

 צענ־ סאמע דעם אין זײן שטענדיג װעט
 און אימםעריאיציסטישע «^עד$ײ פון טער

 אינטערע־ ־־ ־קאנפאיסט נאציאנאאיסטישע
סען.

 די באיצםור־דעקצאראציע, די אבער
 האט וועלט־קריג דער װאס אױםזיכטען,

 ארויס־ אאזונגען םראקצאםיו־טע זײנע סיט
 אויך אײנפילום אן געהאט האט גערופען,

̂ע אויף  באזונדערם ניט זײנען װאס די, אי
 צום םאאעסטינא. םון געוו/נן באגײסטערט

 מענשען די אט פון באדױערען גרויסען
 ;אירגוםענ־ די אז ארויס, זיך וױיזט גוםא
 געגען ברעגגעז םאענען זײ װעלכע ׳טען

ריכטיג. געווען זײנען פאלעטטינא,
 ע ט ס ג ר ע דאס איז פאיצעסטינא ׳יא
 צױ בעסטע. דאם ניט אידען, םאר יצאנד
 מען האט אנד5 ערגסטען דעט אט איעב

 ;מעגיציכקײטען אנדערע ;איצע פארזעהן
 אםגע־ זיך מאל עטיציכע שױן מען האט
 װאיצטען װעיצכע טעריטאריעס, םון זאגט

 מען האט אענדער, אידישע װערען נעקאנט
 װאלט מען װען קריג, פון צײט דער איז

 לאנד, אנדער אן ?ריגען געקאנט אפשר
 פא־ אויף ענערגיע גאנצע די ^םגעגעבען
^אנד. ערגםטען דעם אעסטינא,
םא־ צו נײטיג ניט איז איצט מיצא,

 פארשד^ען. איז עס .חשבונות. קײן כען
 זיך זאיצען אידען די אז נויטיג, איז עס

 האפגונ־ גרויםע די םון באםרײעז אביסעיצ
 געװעקט האט פאילעסטיגא װעאכע גען,
 עס זעהט םאא, בעסטעץ אין גערוםען. און

 א װערען אפשר פאיצעסטינא װע« אויס,
 ריכ־• קוי^טור־־צענםער. אידישער קיצײנער
 העב־ נאר אידישער, אפייצו ניט טיגער:

 האבען ניט גאר װעט וח*כער רעאישער,
 םיט און מאסען אידישע די מיט טאן צו
 אי־ דעם םון פאדירםגישען און נויטען די

פאצק. דישען
 מקוים ניט נבואה די אט זאא האואי

 יא נאד פאיצעםטינא זאא הא\אי װערען.
̂אנד. אידיש א זײן קאנען  זײ־ דערװײל י

ט װײט גאנץ אויסזיכטען די אבער נען  /י
 שי־ די באװיזען האט דאס ^יכטיגע. קײן

תאגװענשאז. קאגא׳ר
 דער אין זײן ניט אבער ואיצ עס װאס
 — גוט זײן זאיצ היצואי און — צוסונפט

 הלאהר, זײן דארױ געגענװארט, דער פאר
 גרויסע קײז מעהר פא^עםטינא שפיעיצט

 אנבאאאנגס װאם צױניזם, דער ניט. ראיצע
 זײן װידער םאריצירט געגענװארט, דער

 םאילגן. אידישען אויפ׳ן םרעטענזיע נדויסע
 ״דייוױכטמסטע אויס דערװײיצ .װערט ער

 געשײנט האט ער װי באװעגומ׳/ אידישע
יאהר. פאר ^עצטע די זײן צו

 דעם פאד נויט, אידישער דער פאר
 די װאם אומגיציק, אידישען םורכטבארען

 זיך מיט שטעאט װירקאיכקײט אידישע
 דער קאז מאמענט, איצטיגען דעם אין פאר

 צױניזם דער האט געבען, ניט גאר צױניזם
 בא־ אנדערע בײ ניט. ענטפער שום הײן

 װעג א זוכען דארםען מען װעט װעגונגען
ענטפער. אן און

םאךשטעהן, צו נויטיג איז כיצ הודם
 װאוינען אידען די װאו ^עגדער, די אז

 אי־ ס5אי װערען באטהאכט םוזען איצט
 ׳נאר דערוױיא, אויף ניט הײמען, דישע
 אויף »פשר צײט. יצאגגער יצאנגעד, א אויף

 םאר־ פיעצע די פון ^ײזונג רי שטענדיג.
צע־ םוז פראביצעםען איתשע ערטע6י^אנ

 זאידישע די װעאכע עא^ען,דא' פאירגג׳
 צוזא־ אין אומעטום. א^צט האבעז מאס^ן

 בא״ די בײ איצט וועדט דערמיט מענחאנג
מא־ אידישע די פון םיהרער וואוסטזיניגע
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 םה וועצמלסאנגרעס, אידישעז
: *ארצזאמנט. ׳^ידישען

אדאגדער 1שיי איז דאע כער
 דאס קאפיטעל, ערשטע דאס ■יסעל.
 חאפגונמן די וועאכען איז פיטעא,

 ?« םראנע אידישער דעל םון אײזונג דער
ס נעווען םארבונדען ענגםטען אם געז י  ם

ם דעם ז י נ ױ  כא• דער טיט און צ
 ״OPfcft אין אאני אידיש א םיז שאםונג

געענדיגט. דערוױי^ איז טינא,

װעלט פרױען די
(בלינדער).■ בעדריק ר«זע יויז •

םטכעה. דער פון זײט צװײטע די
זיאבער־ זיין האט זואצסען ״יעדער

 אםעריקא אן זאגט הינטערשיצאק״ נעם
 הײסט גערעדט, פשוט שםריכװארט. כער
 אהן שלעכםס קיין נישטא ס׳איז אז ׳עס

זיף. אין גוטעס עפעס
 אוםגאיקען און שאדענס די װעגען

 האט מלחםה גרויסע איצטיגע די .װאס
 דער אויף םרויען די םאר געבראכט

 אונזערע אין איז דעם װעגען — װעילט
 ^וין ״פרויעךװעאט״ דער אין ארטיקאען

 אבי און, געװארעז, גערעדט אײנמאי^ ניט
 נאך דעם 'װעגען מיר װעט געזונט,

 רײדען. צו אײנמאצ ניט אויסקומען
 דער אויו* טהאן ביליק א איצט לאמיר

 זעהן און םטבעה דער פון זײט צװײטער
 םיצוזמה שרעסליכע דיזעילבע ניט חאט צו

 אויף פרויען די םאר זיף מיט געבראכט
 װאס אזעאכעם, ניצי^יכעס׳ גוטעס, עםעס

 םאר־ ניט םלחמה דער ביז האבען זײ
, כיאגט.

 פרעהציבען א הײגט םיר העחנן אט
 פרויען די פון גרוס ערםרעהענדען און
 אונז ברענגט גרוס דעם ענגצאנד. אין

 ענגצישע די מױכיעצ, קריסטין דאסטאר
 אינטערנאציאנאצען דעם צו דעצעגאטקע
 װאס םרויעךדאקטוירים, םון קאנפערענץ

צט װערט  ניױ אין דא אםגעהאצטען א'
זאגט:. טױריעצ דר. יארק.

םרויען־פראגען, םארחאן זײגען ״עם
 גע־ געװעחנציר װערט עס װעצכע װעגען
 אראפ־ מים און טאן שטיצען א אין רעדט

 די איז װאס :םראגע די אויגען. געצאזטע
 םיעצ אזוי אריעצװינגעז דעם פון װירהדנג

 איז װעצכעס אינדוסטריען, די אין םרויען
 גרוײ דעם םון ףעזוצטאט אצס נעקומען

 םראגע. די אט — קריעג. שװעעען סען,
 װערט און םראגען, יענע םון אײנע איז
 טרויעריגען א אין געםרעגט אצעמען םון

 בא־ טיעפען םון מינע א םיט און טאן
ף/ דויערען.  דער אויף װערט נאטיחלי
 און טאן, זעצבען אי[׳ם געגעבען עגטםער

 גע־ װערט מיטצײד םון אויסדרוק אן יט’מ
 ארײגםצוס דער געענטפערט: װעהנציף

 אינדוטטריען די אין םרויען םיעצ אזוי םון
 אוםן צאנגזאמען א אויף אונטערגראבט

ט.' םאצהם דעם עזונ ג
— מױריעצ דר. זאגט -״:דאס ״אבער

 איז׳ אםת דער !צעכערציןי און פאצש איז
 חײנט־י זײנעז ענגצאנד אין םרויען די אז

 און סערםערציר געזינטער, סך א צױטאג
 אידלםריחער• עס ײעז אײדער גײסטיג,

 פרוײ די םון רעזוצטאט דירעקטער דער
 איכדוסטריען די אין ארײגטרעטען ען׳ס
 מעהר הײנט זײנען זײ זואס דאס, איז

 ;םרײער םך א זיך םיהצען אונאפהעיגיג,
 םארדײ זײ זואס םאיןט, דעם דא:ק א און
 זײ ;ברײטער זײ צעסנן געצט, מעהר נען

 םיה־ און רוהיגער, שצאפען בעסער, עסען
 נאר־ און ניצציכען געזונטען, א רעךבכצצ

 אז זעצבסטפארשטענדציף׳ צעבען. 1מאצע
 גע״ יעהר א האבען װעט און האן דאס

 די םון געזונט אוים׳ן װירקונג װינשטע
 םון ארױםסדמען װעצען וואם קינדער,
• פרויען. אזעצכע

 איז א׳עבען גרינגער זעהר גןײן ״אמת,
 אם־ איז אודאי ניט. ‘םרויען די םאר דאס

 שטונדען אכט אדער זיעבען צוארבײטען
 םאר־ צו װי שװערער א״סף טאג יעדען

 רואדעװיצ, אין שטונדען גאנצע ברענגען
 םצוײ אין אדער פיקטשורס מואװינג אדער
 קיף אין אפיצו אדער שננות, מיט דערײ

 אבער, טעפאעך. ךי םיט אוױוען דעם בײ
 ביז איז געזונט״ ״םאצק״ס ךעם אויב

 געװארען אונטערגעגעגראבעז נימ הײנט
 םון צעבען ארט ביױאיצטיגער דער פון
הײנטיגעס זײער װעט פרויען, םײםטע די

 צעבען ארבײטזאמעס און שאפענדעס
 ניט רעה זיבער׳קײן געזזגט סאצק׳ס דעם (װאו צענדער, די םיט װערען נויפגעתניםם

טהאן. דער־ דארף׳טען דא וואוינען^ אידען• די
 װאס פאקט, ךאפ אנבעאאנגט %ואס t ערצײזונג. די און צזיוונג די זוכען װײצ

 דעם ץוציעב זועצען, םרויען די פון vtv'b ;אר־ דאדםען זיר וחגט ו^יענטום דאם
םצחםח די םצגעד,. אע מאננעצ . פארן׳זײן,עפזיםטעגץ צוגקעמפען נאמזירען

ם און ״^ארמ פון׳ם \n בוכשט^גצינען אין א ; אוםםאוײ ב^יבען טוזען־ באשאפען׳ ו

 גאר־ וױצ, םע אז דאס, איז — הײראט,
ע- די בײ אומגציק. נרויסער אזא ניט  חי

 עס איז צעבענס־באדיננונגען שווערע טיגע
 •V* וועלען עס אז ״נעביך״. אזא גאדניט
 זועט עס קינדער. װעניגער װערען כוירען

 םאר בעקװעטער און גראסער זײן דערפאר
 געבוירען ן ע ל ע ו ו װאס קינדער, די

 מעהר זײ מיט ?ענען זיף װעט vd װערען.
 «יפ. און באזארגען בעסער זײ ן.אפגעבען,

 1איבעריגעגכ מענשען. בעסערע מאכען זײ
 אי״ נענונ, פארהאן בדדך־השם איצט איז

 נויטיגע און קאנסטרוקטיװע בער־גענוג
 פרן נוצען און געזונט דעם פאר ארבײט

 דא שוין זײנען .װאס מענשען, ױנגע די
 פײ ניטא ס׳איז און וועצט; דער אויוי
 װעמן דאנה׳ען אװעקצוזעצען זיר צײט

ע. די רענ ^עבוי נאכני
דאקטזירים, ׳סיר האבען צםשל, ״אט,

 אויפגא־ זעהו־־ערנסטע די זיף םאר הײנט
 אנ״ םון םארשפרײטונג באקעמפען םון כע

 קראנקהײטען, װענערישע ' שטעקענדע
 זיך ט־ה.מצח דער דאנק א האבען, װעצכע

 • יפאר- זיר און אײנגעגעסען טיעיי אזוי
םאלק. דעם צװישען שםרײט

 נע־י נעהם א איצט זיף האבען ״מיר
 אויפגאבע׳* שװערער דער אט םאר טהאן
 כיעטה^דען, די אוםן. ערנסטען אן אויןי
 גאנץ זײנען דערבײ, אן װענדען מיר װאס

 אויטגע־ און ארומגעטראכט םארזיכטיג
 רעגיערוננס־עפס״ םון געזוארען ארבײט

 #אגענט.*רען און גןװעצען אצע פערטען.
 מעדיציניש עקאנאטיש, יןענען װאס

 דער אט אין׳ מיטהעצפען היגיעניש אדער
 און פאראײנינט זײנען ארבײט׳ װיכטיגער

 ,דער אונטער געװארען אװעקגעשטעצט
 נײ־בא־ דעם םון פץזרונג און אױםךכט
״ שאפענעם ם ױ ^ י נ י ם  םאצ?'ם איבער ״
נעזונט״:
 אויפ• דארט םיר וזאבען ״דעם ״חוץ
ף ענערגישע גרויםע א געהויבען מ מ  אגי

 גע־ פון פראנען איבער באוועגוגג וענגס
 פאטיציען• און באציהונגען שצעכטציכע

 טעטיג״ די זיף האט אגהויב אין צעבען.
 נאר אױפקצערעז םיט אפגעגעבען תײט

 אויפלןצע־ די איז שפעטער אבער מוטערס,
 אויך געװארען אגגעםיהרט ארבײט רונגס

 שיצערינס צװישען צעהרערינס, צװישען
 * און איגסטיטוטען ביצדונגס העכערע פון

 איצט מײדצער. ערװאהסעגע אצע צוױשעז
י ביסצעכװײז װערען  פראנען זעצכע ז

 די׳■ אין מײדלעד אויףיםאר אױםגעקצערט
 םאצסס־שוצען, די םון קצאסען העכערע

 געגעצ׳ען דעם װעגען װערען עס׳ װאו
^נטערריכטוגגען. ספעציעאע
 םרויען ענגצישע הײנטיגע די הורץ,

 ענטװיהצען און זיך ביצדען זיף, צערנען
 אײדער שנעצער סך א און מעהר סך א זיך
 אבער איבײטען, זײ אםאצ. םון פרויען די

 דער״ און ׳זײ שאםען ארבײט זײער דורך
 הײנטיגע רי אז איז, דערפון רעזוצטאט

 אוןזוער^ן זיןך^אצײן באטראכטען פרויען
 . זעצבכט״ אצס אנדערע םון באטראכט
ע  םון מיטגציעדער ניצאיכע און שטענד/

1אלעטען.״ מיט צוגאײך געזעצשאםט דער
 דער פון זײם ציכטיגע די איז דאס אט
 די *װאס װירקונג* דער װעגען םראגע
 רעזולמאטען, איהרע אאע מיט מצחמה

 די פון לעבען דעם אויף געהאס האט
םרויען.

 די אז ניט, לײקעגט םיררעל דאקטאר
 • זעהר• און טונחעלע א אויף האט םראגע

 ואגט, ־־־־ זײט יענע אבער זײט. טרויעריגע
 . בלויז,צײכד טונקעל איז — מױריעל דר.

 צײט דער מיט דערװײל. אויח נאר װײליג,
 עסליכע םילו4> דויערעז עס מעג — אבער
 װאננר טיעםע די װעלען — טעחר יאהר

 ^נלאום, r ה^ט םלחמה די װאם ־ ידען
 די׳פארלן װערען; ערזעצט ביסלעסיוײז

װערען ביםלעכװײז װעלען טען תצצ^  ע
אלץ דעד םון געווינסעז די אבער
 און גמלערנם האבעז םענשען די ױאס

 ז^ו טדױערזגע דודןי^די װארבעז
 םלווסח^״ מרעתליסנר דער פיז גען

ט ►ײנסאצ וחןטר»טז)*^י  * גי
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יע־ םון אױםמערקזאםקײט די ױױאן.ציהט די
 בא־ מעמצנער יעדען פון אמ שאפ־טשערמאן דען

 זעצען צו ארבײטער קיץ ערלױבען צו ניט זונדער
 דער םון קארד װאירקינג א אהן ארד״ם דער צו זיך

• '■':■*־׳ ױניאן.
 נע־ ׳זועלען ספעציעל שאפ־טשערלײטע די

דורכםיח־ פאר םאראנטװארטליד װערען האלטען
- ״׳< ';■:C'y ’ ׳ ׳1 .י . * 7*1.

• .<־י - ו חל. דיזעו רען

] ן ת א ט פ ל ד ד

m די־ *זסנעמרם, , i p נעײינסען 
 און אאץ.נרעםער וױיםער

• . וועי״ז. טארסער
י י י *•־׳ * ״

, י 1י« ־־.- ■t. .ן -4
קײן ?וםען םײדלזןך בריטישע 6000

חתנים זוכען אםעריהא
%

 םת סעסרעטערין א.-סיםאור, ס. םרם.
 תאמ־ טראסט -״גאראנטי םיצאדעלםיער

 צודײד גארװאס זיןי ד.אט װעצכע פאניע״,
 געװען איז זי װאו אײראפא׳ םון געקערט

 םון אגענט ספעציעצער אלס אנגעשטעלט
 אױםצופאסען ארסעע, אםעי־מןאמר דער
 און װײבער כצות, אײדאפעאישע די אױןי

 סאלדאטען אםעריקאנער די םון הינדער
 זעהר־ פאלגענדעס, האט םראנקרײך, אין

 דער־ צו גײעס שטיקעל אינטערעסאנםעס,
: צעהלעז

סינ־ םײדלעך, בריטישע טויזענד םינף
 גע־ זיך האבען פאםיליען, אריםע םון דער

 פאס גאף רעגיערוגג צו,ןי׳יער װענדעט
 אמעריהא ?ן?ין םאהרען צו אױף פארטען

t םון אונטערזוכונג אן in ,רעגיעך^ג
 ־מד מיידלעף׳ס די פון צװעק דעם װעגעז

 האט אמעריקא, הײן רײזע •פלאגטער
 אײג־ דער אז פא?ט, דעם ארױםגעבראיט

 טויזענט פינף אלע די אט פון צװעק ציגער
 געפי׳ צו נסיעח־איז װײטער מײדלעך׳ס

 אטעריקאנןגר די צוױשען זיף םאר נען
 האבען, חתונה ד$רט חתנים, לײט ױנגע

 אײנ און באזעצען דארטען טאקע זיף און
אמע אוים׳ן ‘בעל־הבית׳שקײט א םיהרען

שטײ;ער. ריהאנער ‘
 דערצעהצט — מײדלעף בריטישע די
גע־ ענטציקס אזוי זײנען — סימאור מרס.

 לעבעדיג־ און מונטערקײט דער םון װארען ־
 אין ״באיס״ אניעריחאנער די םון <ןײט

 זײנען װעצכע מונדירען, סאלדאטסקע
 װעג זײער אויוי ענגלאנד דורבגעגאנגען

 די זױ,. אז צוריס, ^ןן םראנקרייף/ חײן
 באשלאסען הא^ען צס, חײסט מיידאמך,

 דורכ־ און הײםען זײערע ׳צו״םאראאזען
 צו אבי אקעאן אטאאנטישען דעם קרײצען

חתנים. םאר בחורים אםערײןאגער סריגען
 סיטנעהאאפען דערצו האט װעניג ניט ׳

 םאא־ אמעריקאנער די װאס דאס, אויף
ך דאםעו ^י  ארויסגע־ ענגאאנד אין האגען

 און מחותנים, זעהר־מיאדע םאר ^טעאט
 רעכטם דאאארס מיט געװארפען וזאבען

 מײדאעף בריטישע די אויף אינקס. און
 שטעדט פראװינציעאע האענ^ןע די אין
 אמערײ דאזיגע די האט שטעדטאעף און

 אײני טיעםען א געםאכט יאדי}ײט9 יןאנער
 םערשםרײט זײ צװישען האט און דרוק׳
 םא־ אמעריהאנ(נר יעדע אז גאויבען, דעם

 י&ריװאטען אײגענעם איהר זיד האט מיאיע
 הינטער־ אויפ׳ן זיך בײ דארט גאאד־גרוב

זזויף.
ט װאונדער קײן דעריבער איז עס #ני

דאר־ זיף האבען סײדאעף פיעא אזוי װאם
ט טען  צו גרײטען גענומען חשק אזא מי
מדינה״. ״גאאדעגער דער אין נסיעה דער

װע־ מײדאעך פינף־טויזענד אאע די צו
זײע־ קריגען צו דא :ענוג מזא׳דיג זײן אען
בא־ צײט די װעט דאס — זױוגים רע

 זיף/ פרעגט זײן, װעט װאס .אבער וױיזעז *
 זועגען אעגעגדע, נײע דאזינע די אויב

 זיף זאא חתנים, ״גאאדענע״ אמעריהאנער
 אין אויף־ פאדשפרײטען חאיאה דערװײא
 דאס און אענדער, אײראפעאישע אנדערע

 חאיאה גאף זאא אמעריקא אומשואדיגע
 מכא באדדמײדאעןי םיט װערען םארפאײצט

 זײן דעטאאט װעט װאס — ואשון מדינה
ט  טאקע און V מײדאעף אמעריקאנער די טי

 גאר זײ אויףי דען איז ? אאײן בחורים די
? רחםנות .הײן ט  דע־ דאף װאאט עס ני

 אויף יאגד אזא געװארען דא ,<מאאם
 סשוט נעבעד װאאטעך זײ אז *בחורים,

 איז נאס• װײזעךאין צו דןי געוזאט מורזנ
אדרבא? ױשר? א ׳דאס

* m m

שםומען סורצע
<* •ײ׳ ^

 רעדאקםאר דעם זװוישען
לע«ער. מ און

8 t ט&דערנע « פון אםאריזםען ם#ר 
I םײדעל •
 גאײכװערטאיד, צעטעא אאנגען א םון י

 ״אםאריזמען קע^עא אונטער׳ז זײנען ־:%ואס
;pDi ̂וננ נים דא מיידעא״ םאדערנע‘ א  א

 ענגאישער היגער א אין געדרומט זגעווען
 םאאגענדע ארויס מיר נעהמען :צײםומ׳

 אוים — זײנען װעאכע אםאריזםעז, "•אר
 און געאונגענע גאנץ — םײנונג ^ואונזער

 :ווערען צו איבערגעדרויןט םארדיענען;'
סענטײ א אײנםאך איז צינמןער א

 םעא. װאאפישער א אין ?םענםאאיםט
* * *

 תמיד איז םרױ אוטפארהויראטע די
 אאממענם פאר געגענשםאנד א .:*עווען

 םיהאט װאס זי, דאס איז הײנט דזזםנות. *
ם ח  םײסטע די מיט םיטאײד גרעםטעז .

. ;ורױען םארהײראטק
m + m '

’ :iv' x# & וןויס תםיד זאגט םרוי ןדערנעיןי׳ p? '.י
.־ « «

D• -.י אונזער חאפו «יתר — םענדאער «  ע
אונ־ #יז עס םעגליה ®ער
 עס •רובירען םאל ר$וס לאסיר #וזלד. זער
ר םמכען.* קלארזד אײד ®אר  באארד עקד. י̂ז

 אין דיסקוסיאן, *»ר ■לאן « פאר שלאגש
ך זאלען םעםבזגרס אלע מעלכע׳ר  בא־ קענען זי

חח פארוואויפם םײליגזוז,  אוט־ אלס עס אי
 םאכם די גל״ן• האבעו װילט איתר *ראקטיש.

 ®רא־ צײט דערזעלבער אי-ן #געזע«געבער ®ון
מ אײך לאזט םען .װ^רום איחר םעסםירם  ני

 סעג־ רי װאו צייםונג, דער אין דיםקוטירען
 באשרענקפ. אזוי איז דייסקוםי^ן ארe לינקײט

ס איז הי אז שרייבם, איתר לאגיש? ד̂י  אי
 םעג־ ,״קאנסילםען״ די פרן אײגער גיט זעגט
ט איהר אז ליך״ ײנ  אץער אבער ערגסט, op ם

 דער און זייעדער, אינגאגצעז דאך איז *ל«זן
^יחרט, װען נל#ן, ^לם דורכג  גאר גיט ו

רי ט“װא נ^ר ױגין^ן, די ^וגעשװאבט  איג־ אי
 איהר אז שענח׳ש, איחד צושםעטערט. גאנצען

ט װילט  יעדאקפןאד. םי£'ז דיסקיטירען ני
ט פארװאס? אײך, םיר פרעגען  חאט װאס םי

 שארזינדיגם? אײך בײ רעדאתטןר דער עס ?יך
 אוגםערדרומם הןןבען םיר #ז ’טעגמ׳ט, איהר

ם $בער איז דאס שטיםע. אייער  ריכטיג. ני
 איבערגעגע־ ■לןזן גפגיען אײער ח#בען םיר
 מוט איתר װי שארסער, און קלארער !יעל בען
ט אדער בריעןי! אײער אין עס ״ג  איחר ם
 סיסרעטרע־ אײך חפגען םיר #ז זן^כען, צו

ב זענטירט?  אוגז װײזט אדרבח, םו יע, אוי
ר און אונקם, װעלכען אין ך װעלעז םי  אײ־ זי
 איחר ®עחלער. אוגזער **רריכםען צו לען

 ירעםס• אוגטערדריקען ם>ר אז זיך, ב^קלאגם
*צענזאר״, אן ונז1א רופט איחר ®רייחײט.

 אײעל אין װי jrurow מיש פימלט איחר און
ײטונג אײגענער מ םען לאזם צ  דיסקוטי־ ני

ען רען ײגונג מ  אנבא- *׳װןןס ■לענער,. און ,
ײ איז דאפ . ארגאניזאןניןןן״. דער לאגגט  ז

ם נער  ״״גערע?טיגקייט דער אין אםת. :י
ען ײנ  דיםקוםיא־ אזעלכ^ע פיעלע ערשיגען ז

 אבער ערשײגען, וױיםער אויך ײעלעז און גען
ן ״ אן די אז ׳טיר ארלאנגען6 ז^ך א  דיסקוסי
׳למשל אײנער, װען עחרליכע: אן זיין זאל

 ער זןזל אינד^סטריאליזם, פאר ןןרויס קוםט
ט עס  אײנער װען ;פארבאחאלטען טרײען ני

 ז#גען עס ער ז^ל ״ק^ונסילס׳/ חאנען װיל
ם און דייטליך, אןן קלאר  אונטער זעגלעז ני

 אנער װיל אײגער זוען פלעג. שפלשען «
 ם*נטעל דעם אוגטער רעה פארשטעלטע םיט
 זיךיאונטערגראבען *לעגער, פארשײדענע פון

 םים עקזיסטירעגדע.*ר;אגיזא*יע די אוגםער
אויס, זיך דדיקט איחר װז ״רעפארםירעז׳/

ט ושוט פאר עס טיר באטראכטען —  טעחן, ני
 «זי> ערקלערעז םיר און #נ׳»טעגדיג, נים

 נ*ט — דיסקוםיאן גיט ־— אגיט^ציע ס#רט
 צײ־ דער פאר סײ אומגעזונם און א#סעגד

#ן. דער פאר סײ און מונג  געלע־ בײ יוגי
 -pn םיר און ^פים אין ארײן קוםט גענחײט

*pרקלp ברײטער אײך פארגעניגעז מ׳יט ל?ן
 אום *טאגדווגקט, אלגז?ר רען

סע זו?לנע אירגעגד מי ם?נ אחי ד?ר פאר םיספ
י l צוקוגפפג

א, ־  pםpאוםערװארט אן וױרקליך — מ.
 זאגען צו ipp^n װ?לען • בשורח. פר?חליכע

 אין *לאץ אגאנדער אויף דעס װעגען, עטװאפ
^pou דעם

ײגען און — ה.:סקואמאן. ײ ז  ניט דמן ז
 אײך פאר באדארפט דאך חאם דאס. גערעכט?

ײן פארגעגיגען. א אי און פליכט * א< ז
 געחאלפ?ן באדײטענד אייך דאך זון^לט דאס
 פארנאכלעסיגט ד*ד איז ארבײם״ אײ?ר איז

ם 1עס איחר  איחר װעט אײגםאל דעם םי
 אזטעכ־ א ײערען םוזם איחר #•׳טםר׳ן. נים

 ״גערעכטיג־ דער פון סיםארבײםער דיגער
ב קי^ם׳/ אוי  אונזער חאבען װילט אימר ׳

 ד?ר פון װילען גוטען דעם און פר״נדשאפט
ער־ זאל •ארלאנג .אייער חברח. שיקאגאער

יאם איחר םום געזיענקט, אבער װערען. טילט
j . י * י ' ־* אײעריגן^ ^ -*f '9£ W ׳-,i•♦■

ווי גיד •ייי צי^יעען ע«1ו •I י• ם•
ם םעגליך, ײנ  גזםער. דעם אין גפר פיל

 װע־ אנגעלעגענחײם, די — םענחאן*. מ. '
ם איז שרײבם, א^חר *וזןלכער ג?גז ײן פון ני  ק

 עס ווען איצם, אז װיכםיגקײם, 'בןזוונדערער
ד זאל יעלות, tfm נאך שוין א\ז ען זי  לוינ
 אג־ דער פון חנרםים. «ל«ץ פארנעםען *ו

 ״עדיםזד צוגןףייקטער דער איז ?ײם דערער
ם כאםש ריעל״, ט זעתר ני  ״אגג?שרזבען גו

 גערעכטער. גאנץ א חויפפרפוגקם אין אבער
ל ן  געגעב?ן צײם דערזעלבער אין דא *בער ז

ipnpn אלט?ן אונזער צו קרעדים פולער 
 פ«ר אגדזשעלעס, לאם פון תןןחען ב פדץנד

 פאר־ ג?טאן, זזאט ער װאס ארבײט, גוםע די
ג םיג י ^ כ א  טלעזיגגער, פאר ב#ד?ן דעם ם
שיגג דעם ip:pa: |p:pp זאל ער  טוןטש״, ״פיני

 גע־ גים אפשר װאלט.עס אנדערער קײן װאם
ט װײל ,pen קעגם וי ײ:?\1 »>לע ;י  פ?חיג, אז

רז און ^ ץ ז?חר איחם איז ד ip: צוני a ^ p 
ג ןי^ן םי דpרB אלם אויט^ריטעט, pנוו  tגpזי
lH.:דpס קען װעלכ? אינםער;?ש*;?ל, רpBגדpן 

ײן אויף ד#ראר רטpהוגד עטליכע  pr»n. ז
ט פארשםעחט״ינקט8 .יעם  ?דיטאריעל־ npn ני

 םײסטע די m ניט, <וײס np *רייבער.
 אן נופא דאס אם חא» קלאוקםאנוועקטאװרער

ס  געלם, דאס און . װירקוגג. אניר?נדע6אי
 דוקא ג?װ?ז איז ג?ק#סמ, רײז?.ח>זט די װאכ

 מיר װאס ?נמשולדיגט בזצנען. ®רז״גרויסען
.lps^n ט פריןוער אײך  אײער געעגטפ?רם. ני

אל איז בריעןי פ צו א. רד  געװ^רען גטpפארל די
ירען.*8¥* אנדערע צװיש?ן

ר װ?לען אודאי — ראזענבערג. מ. ..  מי
ד גאר ז*ל עס װען זי^ן, ם רpווי  םאכ?ן ני
Ip אונז ז^ל ויאס ,opBp זיד jm r.
נו־ דעם אין ippnn םיר — פריםאן. ש. *
»np»^ np ,בער בדיעןי  איחר *ז שײנט, אןנז ̂י

 פראגע די ןראג?ן. צוזאם?ן־«װײ דןן םישם
 א איז *רב״םס-װאך פינף״םאגיגער א פון

 איז עס זיך, פאר און אן pטiאינטערעסא עתר1.
p -און דאפיר זאןגען צו פיעל דא ;p^n.] די 

אך אנאנד?ר װידער איז ־אנת״פראגע  ז
עו ג  װ$ס צײטוננ^ א אין שרײבער יס?ר1א.
 איז ןראפעסיע, איחר פאר פרוםקמם סאכם

 ױ־ די אויף אטאק? סים זpקומpפרויםג
אן, הדי *װינגט זי אז ני א עב  איד?ן פרוםע נ

̂ב איז דזןס *בת. אום ארבײטען צו ^pגע־ ר 
 ד^ביםש פרײנד וזי ליגען,. רpזוטrB « יזי^ן
 npi^ פון קי־^ר. נאנץ באװיז^ן op ׳ח&ט

 אין opsp דא עס־אוז אז אוים, קוםם בריעןי
ט זינער איז דאס םעגח, ףער  װ$ס ריכטיג. ני

ײטען וראגע די -אגבאטר?פט ארב גpט 5 פון׳
ײן, קען וואך, *  די צדדים, וױגז:ציידע אז ז

 ײאלם?ן םאנופע^םשורער, די און ארבײםער
 איז op אז ׳װ?גען-דעם אײגשטיםיג געויען

פ ,גאנץ op װאלט ^לץ־אײגס, ?ײ פאר  גע• גו
 $ב?ר עקסיןריםעגט. דעם םאכ?ן «ו לוינט

םעגליך, איז עס פראג?. די ppjp איז ד^ס
ר *ז  יזז געפיג?[, פאלען ארבײםער םאגנע ג̂ן
ט פיעל איז עס ײ פאר רpל״כ  ארבײטען «ו ז
 op .5 אין אײדער ׳ט?ג 6 אין שטוגדען 44

 צו־ ,lpniiev 44 די «ז מעגליך, אויך איז
ײג?ן ם?ג, oppi אויןי םײלם  ר*דוק־8 םעחר ז
 op װײל ,5 אין אײנגעטײלט װען #װי םױו,

 פון שטונדען ערשט? די איז אז באקאנם, איז
ת די װעז ארב״ם, ץער חו  אר־ דעם פון כו

פ נפד זייבעז בײםער  ער אראדוצירט ׳פרי
פרא״ די שםוגדען. לעצםע די אין װי ם?חר

;p ם עס או*ב ׳איז דאן  opn צוליעב זיך לוינ
jpd#d * .ם קען ד»ס נאםירליך, פײם  ני

אויך און ילאץ, דעם אויף װערען עבפ^טידען

_ .־•׳•- ,״נ**'*- V די T9> ח״־ו B*r אונז. «ון ניפ a u
♦ ײ א י in יריי««תר ס n

p ו*י •ונפער firrtt*n *ו ag זזי t•
ם װי פון »וום«מנחנזד זיסשירענדע ״  סעג־ \ו

חן ל«ך ן ז ו חן ײ ם פגז  זאל איעיצער אז אוי
באטואנט עו .וואם דאס, פארשװמכעך םווען

^ פאר ײלי ען םיר ח ע י מ ז ע נ י  די אין או ז
וי װערם פעלע םײסטע ך אז  געחאנדעלם, אוי

ן ו אנעל די אײןי אםאקע די י  איו אינםןרג^י
 אוםגעלומ- אן איז סקאגדאליעזש א נעווען
״1 פ?רטע. "‘

\i ״* ־*״“*< ■־״*•־ י •
ד װע» עס *, — &. ב.  ,״אויסארעסען׳י וי

 גלויבג^ װאס 4אײנענ פון אויסדרוק דער אי«
ם עגדיגען אלעס זיך װעם עס אז  גום?ן גו

ם אבער זעלבסט, ך1? פון  עס איז םאל אלע גי
w םען דארןי אפט זעחר אזוי. טאקז v + n 
 אויסירעסען. ?יך זאל עס אז ח*גם, די פעסם

 וײ און ארעסער, אוגזערע ײב נאך זיך פרעגט
גים זיך פרעסם Dp אז ז^גען, אײך ןpװעל

זיך... פון אלײן

םאן. ב. ד  ״ג?ל? אויסדרו? רעד — פרי
ײטוננ״  ג?־ אנג?װענדעם אנפאנג פון איז צ

ף •װאר?ן װפס די אוי  איינ־ חאב?ן לײטוננען,י
ס Bpp טרײענדזן גרויסע געפיחרט  גרויסײ םי

ע י דיג ךא׳  צײש רpד םים *ב?י בובשטאנען. טו
 גע־ רpרpאו:ז זטורנאליזם גא:ך?ר רpד איז

< געל. ײמײעז  ניט חןןט צײםוגג װעלכע װי
 או>- די אוי׳̂ן \־ײםען יזואם ,app גרויסע ?ײן
 געװעחנ־ א איצם שוין דאך איז עס ? גען

 Bpp צײםונכ יעדער אין tpnpr צו זאך ליכע
ט. גאנצער דער איבער ײדז  אפילו רpאב י

ען װ*ס צײםונגען, ײנ ט ז םחי  אויסערליך כלו
ם נאך וי ני ען נעל, אז ײנ  זײ?ר אין אבער ז

 זיך יאגען •דאס געל• ־דורד און דורך אינחאלם
 «י?אגם? רלײpאל ג^ד סענפ*ןי?ס, נאד

 חעל- א ״פליג ־א פון םאכען דאס ׳ס?אנדאל?ן
 ד*ס נייעס, פון אךזס׳םראכטען דאס פאנם׳/
 רpד איז אלעס דאס — נייעס די פון פארבען

?ורץ, אדער ^•ורנאליזס, ןpלpג פון תוך
ײל\ זאװמאליזם, ®ין ם איז Dp װען װ  «ו ני

ײן רפואח קײז אוין״ געפינען p» א :n jp rv 
ן קײן 1ךאן חאט צײםונו^ י  IPDp; *ו נים• ז

^ ׳א דפורנאליזם׳ ע ד אזונ  באצײכנוגג. ב
art^ן, % געחאם חןןט וומאליז י  זוען ז

Dp ם:א'ויך געווען איז י  געלער.זאװר־ קײן נ
ט רpאב <אליזס.  געל, איז אל?ס &ז ׳«ל̂י

 צו גענוג אטשאפען. באצײכנוגג די tpo םעג
שורנוףיזפ, זאג?ן [po און רpאוגז ז
ס שוין, װײס  די איז op םיינט. op װ̂ן

 ד*ד׳ אךן ן.pבpל אונזער אי| ז»ך pםDטי:cגי
rלpר װאלטען :איז, זי װי כם  גע־ פן)רם םי

 זאל װאס צו^ונג, א דיקטיושור, .א [VW ײעז:
ײן די ןpחמלם ך  דאס עחרליך. און פרעסןן
ך געוױס געװען ^וןןלט  װי ערגער, פיעל נ̂ן

 *pj ipp op אויב ,popni ןויצטיגע אוגזער
ײן מאלם זאד׳ אזא ז

 ־D5pcp־wtB ipdu אין וגאר טpװ ־— .p ל.
װערען. ליכט

rp ŷ̂ iŷ vowfyô tŷ QrorowQrQrarorp-̂ illunontxa^a^tyQntVjMOiyoyoObOoyoCoytWWWMfcPUOBOUP»<W>̂<>»gMVgig

י ו ד ױ ם א ר ע ם א א ק ־ ן א י נ  װ
י ט ע ײ ס א ס

 ױניאן װ. j ל. א. 35 לאתאל
אױםשליםליך פערקויםט

 סהעע ל?י װייט
 םהעע סאילאםכיא

סשאי צזזעטאםשני
3«»»ac8»»ac8caacaa]Eca^

פאר־ יעחנרער זחוז אן הוו^אט און אװעס
 אינגער. אויס זעהט זי אז זי, זיכערט

• ײ ■ ♦
 טײער אזוי אםאא איז ליעבע אאטע

 — ביכער אלטע אדער װײן אאםער װי
 וױצען. אלטע װי ביאיג אזוי אמאל און

♦ * *
 אגציהונגס־ איהר און חן פרוי׳ם זײ

 און יאהר, צװאנציג ביז איעגט, ?ראסט
 און צװאנצינ צוױשעז ;אויסזעהען איהר

 סאײדען ארט איהר אין ־— ?אוזר דרײסיג
 ארט איהר אין ׳— דרײםיג איבער ;זיד

דענקען.
* • * *

 לױ איז ליעבע סאן׳ס א אנהאלטען
 ב»ר •ראןחנגט אײן — אאעזיע שרײבען

טיגצי^ארןד איזגנײן *ון גײסםערננג

**+**torrxr׳ii. 1  ■

־;
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װא־וםממדאחיזחןחמאכיתזנר
סעג־ נאר אויב םאיכט, אייער איז עם

 םאראיײ n םזן בירגעד ווערען צו ציף,
 וחד קען ײ*ס אײנער שםאאםען. ניגמע

 אין ווערט ניט, וױצ און ביתער * רען
 אונגעײינק־ אז אצס באםראכט אםעריקא

 אסה םאצ אצע וױ םעחר איז ד^ס מער.
 אצערצײ ײש ם^מענט, איצטיגען אין׳ם

 םער- אין געםאכט לחגרען שווערינהײטען
 1או עסענםציכע פון שטאאטען, שיעדענע
 אײנ־ היגע גענען געזעלשאםםעז, פריװאטע
 בירגער. קײן ל״יט ווערען װאם װאהנער

 צו אהער אריבערגעהומען זײט איהר אויב
 אײד פון װערט הײם, אײער דא מאכען

 אין געהמען צו אפטהײצ אן ערװארטעם
 דאס און אײערער. הײם נײער ןײעזער

 ביר־ »צס טאן בעסטען «ם איהר קמנט
גער.

 עס רעפובציק, א איז אאנד דיעזע
 רעגיע־ הערשער, זײנען אלע ‘אז הײסט,

 אויסגעסלײ װערען געזעצפאכער און רער,
 דא זײנען געזעץ לויט׳ן פאלק. פון׳בז בען

 אונז אויף צענט מען גלײך, םענשען אלע‘
 און שטײערן, או/גלײכע קײן ארויף נים
 פאס־ הײן ניט אונז םון םארלאנגס מען

 איײ און חנכט לעבעז, אוגזעד םאדטען.
 םון נעהיט און גאראנטירט זײנען "גענטום

 אכטונג, ווטיד גיט װאס רעגיערונג דער
 ניט אונגעזעצליך אונז םון זאלען זײ אז

 #אויד זעהט רעגירונג די װערען. צוגענוםען
 אונזערע פילדען צו מעגליד, װײט וױ

שוהלען. העטערע און נידעריגע אין קינדער
 און רעכט סף א זעהר האט בירגער א

 ניט. האט םרעמדער א װאס פריװילעגיעס,
 אײניגע בלויז אויסרעכענען װעלען םיר
װיכטיגםסע. די פון

אויסנאה־ געװיסע םיט — בירגער, א
 רעניעתנגס־ פאד ומעןאוו מענ — ׳מעז

 שטאדט. און שםאם לאנד, םון׳ם בעאםטע
 #»טט יעדען צו ײערען ערװעהלט םענ ער

 פרעזידענט וױיה און םרעיזדענט אבװאהל
 בירגער. געב?)רענע היגע נאר װערען ?ענען

 אנדעמןר קײן קען שטאאטען סף א אין
 אדער למנד, סויפען בירגער א נאר װי

 ביזנעס־ערלויבנײ אלערלײ ארויסנעהםען
 םעדע־ די נאמע:. אײגענעם זײן אויף סען

 רעגיע־ יצצי;?נ»לע די הײסט, עס ראלע,
 גיט זי װאס לאנד םרייע סף s האם ̂רוננ,

 אבער אומזיסט, כםעט אװעק אפטמאל
 שטאט םעדעראצע די בירגער. צו נור אלץ
 הונ־ בעשעםטיגען רעניערונגען שטאדט און

 צימליף אויף מעג^ען. טויזענדער דערטער
 נאר זײן םוזען ,װאס ?אנריציאנען גוטע

 גו־ דורכפיהרען הײסען קענען זײ בירגער.
 דורכצױ דערלאזען ניט געזעצע, נײע טע

 ארויםצױ אםילו ,אדער שלעכטע םיהדען
 און געזעצע. אונגעוױנשטע אלטע װארפען

 אין פארטרעטער זײעחג דורף אלעס דאס
 פראטעםט אדער װאונש דער קאנגרעס.

 א זעהר דא שפיעלט ניט־בירגער פון
 עס איז אידען אונז םאר ראלע. הלײנע

 װיכטיג אנדערע םאר װי מעהר פילײכט
 באװאםענט זײן און בירגער, װערען צ\

 צױ רעכטע און אײנםלוס בירגערלי׳כען םים
 אונ־ אורזאכען. םארשיעדענע סך א ליעב
 נאר ניט העלםען קען ביתערשאפט זער
 אונזע־ יאויך .נאר#אםעריקא אין דא אונז

 גע־ ניט זיך זאלען זײ װאו׳ ברידער, רע
םינען.

 איז װאס אײנער, םארשאםט אםטטאל
 ׳אונאג״ און צרות םיעל בירגער, קײן נים

 נאי ,1אלײ זיך נאר ניט גענעהםליכקײטען
 הינדער זײנע װעלען אזוי אנדערע. אויך
 דיעזען םון ביתער קײן זײז ניט אייר

 ,1װארטע דאדום מוזען וועלען און לאנד,
 tPK אלט יאהר 21 װערמגן װעלען זײ ניז

 צװײטע אײגענע זײערע ארויסצונעהםען
 זײנ^ סיגדער אזעלכע פײפערס. סיטיזען

 םערהעהרען אמעריקאניזירטע, געװעהנליף
 אין לערנען אסעריהאנער, מיט שטענדיג

 זײ זײנען דאף און סקוהלס, זײערע
 זעלטען ניט עס געםינען און *פרעמדע״,

 הא־י געװאלט מיעלײכט װאלטען זײ אויס.
 ם׳דױיסט שטעלע, סוירוױם אסיװיל בען

 קענעז רעגיערונג, דער ,בײ באשעפטיגונג א
 װאם דעם, צוליב תדיגען ניט אבער עס זײ

 זײ בירגער. קײז ניט איז פאטער זײער
 אין ארײנםרעטען וועל^ן אםשר װאלטען
 ניט קענען און איסנטיטוציאנען ̂געװיסע
 אין אםילו אורזאכ^ דערזעלבער צוליענ
 אםיציעל, «יז בירגערשאפת װאו ערטער,

 אם^רילןאניזירטעי די םיהלעז נויטיג, נים
t ס דאך,.אז קינדער ל: זײ פאר וואלס ע  פ̂י

 זץ װען געווען באקוועמער און ;בעסמר
 אײן נאר איז דאס בירגער, געווען װאלטען

 אײנ־ דער ניט װײם אי? ער אבער .|םאל,
 דיוא אז דאתה׳^א־ןיאם, איז עס ^יגעי״
 Iדיעח ארויםהאלםען זעהן זאלען יקינדער

אמןד ויערזוז tv ו»ל%וי» ײמ1י ווי עלטערעז {

 צוליעב כירגער. ווערען צו צײטען לעצםע
 פאר־ זײנעז וחנלכע #בילס פארשיעדענע די

 אםעריקאנער דעם אין געײאחנן געשלאגעז
. . קאנגרעס.

 פאר שלאגט בילס דיעזע םון אײנןגר
 צװײ אויױ איסיגרײשא[ די אפצוםטאפען

 צןגהנדלינע ד♦ אז הייסם, דאט ציים. יאהר
 אין עווען7 זײנען װעלכע אידעז, טויזענדע

י אונטערװארםעז יאהר נןינף לעצםע די \ 
 םאלק אידישע דאס װאס צרות, גרעסםע

 אויסצושטעהן, גמהאט איז עס װען האט
 אויס־ ז״פע!, אלע םון געםײניגט זײענדיג

 גאנ־ דעד םון או^אפגעריםען געהונגערט
 םאר־ איצט נאף ווערענדיג װעלט, צער

 פוײ לאכד כאגארישער דער אין םאלנט
 און יױלדע די םון לאנד דער אין און לען

 צעהנדי י־יעזע — אוקראינער, צוױשעטע
 ניט זיד וועצע: אידען םויזענדער ליגע

 פלעצער. דיעזע no ארויסרײסזמ קענען
 אםע־ אין ארײנקומען קענען גיט װעלען
ריקא.

 אויסנאהמען אז אבער, זאגט ביל דער
 פון בירגער מיט װערען געםאכט װעלען

 אריבער־ ?יננען װעלען װעלצע אמעריקא,
סרוביפ. זײערע ברענגען
 א זײן צו זיר לוינט זעהט, איהר וױ
 שטאאטען, םאראײניגטע די םון בירגער
 ברענגען העיען נאר זאל מען װען אפילו

 רעדט װער הײנט אײראפא. םון קרוב א
 אגדערע פיעלע האט בירגער א װען נאך

? פריװילעגיעס אונשאצבארע
 יעדען םון פליכט די דארום איז עס
 אידישע די פון הויפטזעכליך און אידען

 זײער םארנאכלעסיגען צו ניט ארבײטער
 זײער צו און זיך צו האבען זיי װאס חוב

מעגליף װי שנעל אזױ װערען און קלאס
לאיי^ ען1דיע 4פו בירנער.

 אן ליעג, אײד נאטורעליזײשאן די
 גע־ געגרינדעט איז װעלכע ארגאניזאציאן,

 און צוריק, יאהר צעהן מיט נאןי װארען
 ״םאר־ אין זיך געםינם אםיס װעמעס

 בראדוױי• איםט 175 בילדינג, װערטס״
 םרוי, און מאן יעדען זײן באהילפיג װעט

 טאג יעדען װענדען זיף װעלען װעלכע
 אוהר 9 ביז בייטאג 1 םון זונטאג, אויסער
י - אבענד.

 געטשירעליזײשאן דער םון אםיס דער
 די אײןי פאר אויסםילען װעט ליעג אײד

 צװי♦* און ערשטע די פאר אפליקײשאנס
 אלע געבען אײך װעט און פײפערס טע

 בעהאנדלונג דיעזע אויםלוי^פטע. נויטיגע
אומבאצאהלט. בע?ומען איהר װעט

 :ליעג דער םוין אםיס הויפט
 איסט 175 בילידינג, ״םארוחןרטס״

 אויסער טדנ יעדען ,14 רום בראדײ״,
 אבענד• אוהר 9 ביז בײטאג 1 םון זונטאג,

 ברענטש הארלעםער
 איסט 143 בילדינג, רינג ארבײטער

 םריה דער אי; זונטאג יעדען סט״ טע103
 יעדען און בײטאג, אוהר 1 ביז 10 פון

 אוהר״ 9 ביז 6 .םון אבענד מיטװאך
ברענטש. בראנקסער

 בעקערם דער םון העדקװאדערס די אין
 1יעדע עוגעגױ, װי^ןינס 1330 ױניאן,

אוהר״ 9 ביז 6 םון אבענד מאנטאג
 לאקאל םת העדקװאדערם די אין

 יע־ ראוד, באסטאן 1167 פ. ס. בראנ?ם
10 ביז 8 םון אבענד דאנערשטאג ךען

אוהר.
ברענטש. װיליאמסבורגער

 או| טען13 1םי העדקװאדערם די אין
 עװעניי״ גחגהעם 61 פ. ס. ד. א. טען19

םון אבענד םיטװאך און מאנטאג יעדען
- ^ אוחר, 10 ביז 7

ברענטש. בראגזװי^ער
לײסעאום. לײבאר בראנזװילער איז

 דיענסטאג יעדען סטריט, סע?מאן 229
אוהר• 9 ביז 6 םון אבענד שבת און

ג ^ ט כ י ר װ א ע ם ר ן ן ט ע ר ק ע ן ם ו  א

ם ר ע ש ז ד ע נ ע ן מ ו ע ם ר ע ז נ ו  א

ם י ל א ק א !ל
I • י

 צו מאכען באקןגט דא װילען םיר
 אלע םון מענעדזשעדס און סעקרעטערע

 יארס, נױ םון לאהאלס אינטערנעשאנאל
 בא־ די דאס האנטריס, די פ*ן װי גוט אזױ

 זײערע איז םעטיגקײט דער װעיגען ר.יבמעןי
 געדרוסט חאבען װילען זײ וואם לאהאלס,

 הא־ טיר םוזען נומער, לויפענדען דעם אין
 דיג־ װי שפעםער ניט רעדאקציע אין בען

 אױןי אויך זיר באציחט זעלבע דאם סטאג.‘
און בריע^־שרייבער קארעספאגדצגםע!,

אעטעתעשאגעל אונזער לאסאלס,פון די
J עוו., טע4 288 םעק., ריגגער,. דזט. סעם׳ל — ױניאז אפרײטארס סלאות .1
 -JDO םע8 ס. 244 סעק., סאגדלער, םאקס — קלאו?םײקערס םילאדעלםיא .2
«• ג סט., טע21 װ. 9 סעק., רובין, ד. טײלארס פיעס סוט אוז קלאוק •8
X קלאוקסײקערס באלטיםאר — ,* ppo.1023 ׳ m ס**\ באלטיםאר

a דיװיושאן װ. ppo,. 1815 םאלאמ»ן, — סלאופכױיקערס שיתאגא .5 . * jdo 
ױ  בעיגעז ppo,. 619 #יpDםp«.זאר — װאירקערס עםבראידערי יארס ;

■ i~- י.• J בראנקס#
־״jdo קאסעװײ ppo,. 88 פערלםוש?ר דײװיד — םײקערס רײנקאום באסטאן .7
ןץ פחילאן ppo,. 411 גרינבערג, י. ח. — װאירהערס גארםענט לײדיעס .8 בילדי̂נ

F״'■■' :* ?אל. *ראנציסקא^ .^סאן i
̂ל דזש. — ױניאן םינישערס ^זלאוס •9 ̂:n ר̂ןpBחן ppo 223 ,.ppo ,.י. נ. עװ , I 

to• 7 סעםו?לס, דזשולױס — קאטערס גארםענט אםאלגאםײטעד .,ppo װעסט 
י. נ. סם., טע21 .
i i• ̂דס?י ח. — ױניאז קלאוהמײקערס בראנזװיל  סט., t»oppo 219 ,.ppo ׳בר

י. נ.ץברו?לין,
םאסס. באסטאן, סט., װיןשינגטאן 751 — ױניאן םרעסערס באסםאז .12
אז קלאוקםײקערס םאנםרעאל •13 ^  £0 ארםחוח פרינס 87 שובערם, דזש. — י
.tip ספאדינא 208 אלס?י,2יאנ קלאוקסײהערס טאראנטא .14

 סט. טע11 נ. 38 ?אפלאן, ס. — װײסטמייק?רס םילאדעלםיא .13 .
ױ/ דזא. — ױניאן מײהערס ריםער י. נ. •17 ^ ̂:ttp n 117 ח ppo.
סט. דיװיזשאן װ. 1815 ׳טאדrרלpB י. — םרעסערס קלאוק שיקאגא .18
סם. ארםחור פריגס 37 קייזער, דזש. — קאטערס קלאוק מאנטרעאל .10
.so pti7 ooptt 22 ^רידמאן, .0 — װאיר?. גאר. װאטערםרוף י• נ. .20
סט. טאנטגאם?רי 103 גלאסס, ג. — טײלארס לײוײעס נוארק .21
סט. poi4 א. 231 דושאז?£סאן, י. — ױניאז י.^שוירטסײקערס נ. .21
.to װאשיגגםאן 751 — ױגיאן מײלערס סקוירט באסטאז .24
סם. טעoopti 21 10 — יוניאן װײסטםײסערס י• נ• .25
בלד^ סופזריאר 305 ?ר״נדל^ םשארלס — ױניאץ קלאוסמײהערס קליװלאנד •23
בלדג.־ סופיריאר 305 ?ר״נדלער, טשארלס ױניאן, מײחערם םקוירט ?ליװלאנד •27
.ttp po30 719 ?אזאקאןי, ג. — ױניאן טײלארס לײד. סיאטל .28
; בילדינג״ סוויריאר 305 — םינישערס קלאוק קליװלאנד .20

חאל. ot^pc אדד 311 — ױגיאן רסpרןאט סינסינאטי
 4 סם. םppמאר נ. 721 עפפםיין, דזש. — םיעןערס גארמענט לואיזװיל .31

 nprt*tt 409 •עפער, דזשי. npc — װאירקערס קאיסעט ברידזשפארט .33 ׳
 סט. קמטמרין U7 ^וגע^ דואא̂ג — תאטערם תארסעט ברידזשפארט .34 ־

.ttp 228?אזאן,׳ .p א. — ױניאן פרעסערס י. נ. .35
״ ב דזאאינט באסמאן א. .p װח״ם, דזשײ?אב — םײלארס לײדיעס באסטאז .30
בילדינג. סופיריאר 305 — ױניאז פרעסערס קליװלאנד •37
ttp.1 גריגמיט׳פ 285 ^אןoרppדי ם. לינ« — װא¥?ערס קארסעט הײװעז נױ ' .40
סם. pti7 .tt 22 ט׳פאם?ו* י• — ױניאז װאירקערס קיםאנא י. נ• .41
בילדיגג״ סופיריאר 305 — קאטערס סלאוס קליװלאנד •42
• סס. i*onpn 40 ?אחען, opo — װאירתערס גודס װהייט װאוסטער .43
סט. pt88 .tt 30 לעג?אןי, י. — װער לײדיעס אװ דעזײנערס ױנײטעד •4<ל

סט. םעtt. 17 22 טשאט?וןי, י. — ױניאן מײי,ערס םעטיקאוט .40
סם. poi4 231 :יגפא, ס. — קלאוהמײקערס איטאליעז י. נ. .48
xo װאאיגגטאן 919 *רידםאן, דזש. םיס — ױניאז װײסטםייקערס באסטאז .49
XD םעtt. 17 22 ג*ל?ער, ב. םיס — דרעסםײחערס טשילדרענס י. נ• .50
בראדמײ. ס. 218 ח?רםאן, ס. — װאירקעיס גארמענט אנדזש?לעס לאס .52
jsd םע9 ס. 1737 סםײנבא^ .rn — ױניאן טײלארס לײדיעס םילאדעלםיא .53
.r.p א״לאגד בלױ 1145 שלײםאן׳ ח. — מײקערס רײנקאוט שיחאגא .54
סם. װאשיגגטאן 751 — ױניאן קלאוקמײקערס באסםאז .50
סם. poio א. 80 אוראן, מ. — ױניאז באטאנהאל וױיסט י. נ. .58
סט. ארםחור «ײצס 37 — פרעסערס תלאוק םאנטדעאל .61
.ttp napppo 117 לי^יח, ם. מיס — װאירקערס גודס װהײט י. נ. .02
 חאלל. ®עלאוס אדל 311 בעטץ, .p מים — ױניאז קלאוהמײהערס םינםינאטי .03

6-f. .סט. טע21 װ. 112 חיבשמאן, י. — סײקערס באטאנהאל קלאוק י. נ 
M .סט. ט?14 א. 220 סײנדל?ר, ח. מיס — ױניאן עמבראידערי באנאזז י. ג
םם. אנידא 721 סםרולשײימ, ס. — ױניאז קלאוקמײ?ערס טאלידא .07
.to לוטיס 16 פריםא?, א. — װאירקערם ט1גארמע הארטםארד .68
סם. po8 .0 244 — םינישערס קלאוה םילאדעלםיא סס.
.ttp ספאדינא 208 — מײהערס סקוירט טאראנטא .70

בל̂ח םוכסי 515 סאםאראדני, סיליא — װאירקערס גודס דרעס באלטימאד ל.2
סם. װאשינגטאן 751 קאטערס גאר. אמאל• באסטאז .73
.00 אינגאל 8 •אלאנסקי, ס. — קלאוקמײרןערס װאוסטער .75
בילדינג. פראטוירגלא למרגבלוט, ח. — אפר^יטארס קלאוק לואים סט. .78
— ױניאז ארבײטער אלטערײשאז אוז טײלאר לײדיס יארק נױ .80

.ttp ל?ד,םיבגפןאן 725 חילפםאן, ח.
סס. polo א. 78 אשפי!, דזש. ט. — עקזאכסינערס ענד ב. ב.« י. ס .82
.ttp ס**די:* 208 — ױניאן האסערס טאראנטא .83
סט. וארטחיגגטאן1 217 דײווי, ח. דאן — ױניאן קאטערס טאלידא .84
ב̂. נ. דזשאחן, סם. ׳פאלס גלעז רובץ, ל. ױניאן טײלארס לײדיעס סענעדע .80
בראדװײ, א. 175 ו?רכ»אן,1םיל ח. — דרעסםײקערס םרײװעט י. נ. .90
.ttp ootap 110 *לח?:דל^1ז ב — פרעסעיס קלאוק טאראנטא .92
». קליװלינד, בילדינג, סופיריאר 305 — טײלארס לײדיעס ענד סעמפל .94
 cpלpיrאנדז לאס ײ,1בראדו .D 218 אוחרין, דזשאחן — ױניאן טײלארם לײדיעס .97

 חאל. פ?לאוס אדד 311 — ױניאז םרעסערס סקוירט םינסינעטי .98 •
ioa. םילײאקי 1570 ליפשיץ, דארא — ױניאן װײסטמײקערס לײדיס שיקאגא ttp.
od. ?ילמאר 219 םיט׳צי, מ. — װאיר׳הערס גארמ. באלטיםאר .101
א. סמ. ארטחור פרינס 37 — םײקערס־ רײנקאוט מאנטרעאל .102
 קאל. ^Dpלpאנדזש לאס — װײםטםײהללס לײדום אגדזשעלעם לאם .103
 סם. װאשיגגטאן װ. iso בויר?, טחיאדאר — טײלארס לײדיעס שיהאנא .10-4
 .'ppo י?רײמ?ר ם. ׳סם. באלטיםאי א. 925 — ױניאן קאטערס באלטיםאר .110
י. סס. ארטחור פרינם 37 — ואירקערס1 גארמענט לײדיס מאנטרעאל .112
ד ראבער רייסיז .114 .ttp דאגלאם 1903 אוליר, רוםח — מײקערס רײנקאוט ̂ע
x נ. .115 n i סס., ססיים 440 שװארץ, םרידא — װאירקערם װהײטגודם ענד װײםט 

דזש. נ. ?םבאי, פערםח
no. ̂ירין, דזש?ני — דרעסםײ?ערס ענד װײסט לײדי?ס .,to רוזװעל• 217 לי

% ’ . \ סאגנ. [,ptt»m גיד
 סס,' דזשארדזא סט. 190 בארדי, ?םד?על — ױניאן װאירקערס װהײטגודם .117 -

. , / י י. נ. ,pntt:$*tn tכי
 רד.\" עװ. napppo ,lpopprn לptחײ — װאירהערס גארמענט לײדיעם .lis ־

W•* ?לינסאז׳
 י. ג םראי, חאל, פעדעדײאאן מאלפדן, םערי טיס. — ױניאן ווײסטםײקערס .119

י.j ראםריזןספעמ .,ttp po« 100 ©*לעוי, ם. — םייןארס צײדיס ראטשיםטער .120'
צרס װײנצאנד ,121 מן םי םט ױי »ש. j ספ., ד1װי tp>t, 480 ס. םיס — ו
 i#o»ipo .tt 2421 p̂*»p י. לירא — ערסpאירtו עםבראימרי שיסאגא .122
d\ גאיםעצם צײדיט פעטערסאז .128 w v *i — 56 גרין, חעימאן
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עסםםרא!

איז אםים שעהנעם און גרויםען געעפעגט,א ראט

זײערע צו שפייץ און קלײדער שיקען ״בי״, עװענױ 176 ברענטש, נײעם אונזער דורך קאנען געגענד יענעם פון אידען די
ים. זײט יענער אױח קרובים נױטלײדענדע

e

דײטש רוםעניען, גאליציע, ליטא, פוילען. פון קרובים הונגעױגע און לײדענדע אײערע צו קליידער און שפײז שיר,ען מיר
!קורלאנד און עסמלאנד םינלאנד, טשעכא־םלאוואקיא, עםטרייך, לאנד,

 םיט פעקלעך פארטי«ע האבען םיר
 פעקעל, א $17.50 פאר שםײז םרישע

 דעליװערי אלע ארימנערעכענם שוין
 ־ נ י פ פאר אינשורענם־קאסטען. און

, ד נ א ־ ל ר ו ק ן ו א ד נ א ל ט ם  ע
 םעקעל זעלבער דער קאםט ד נ א ל

 װאם דעם צוליעב םעהר דאלאר א םיט
 לענדער דיעזע םיט פארבינדוננען די

קאםפליצירט. םעהר זײנען

אונזערע
סטױט עסעקם 33 אץ

.אײך. םאר אװעקשיקען זײ וועלען םיר און
 קליי־ די איהר קענט שםאדט, אויסערן װאהנט איהר אויב

עקםפרעס. אדער פאםט פארםעל ביי צושיקען דער

NEW YORK. 

ADOLF HUNAU. M(r.

אםים אונזער אין קוםען ניט פערזענליך קענט און Branch 2.
104« 8ECOND AVE., NEW YORK 

JOB 8ANN, Mgr.

 איחם שיקט און קופאן אונטערשטען דעם אוים שנײדט דאן
װעט אלעם און םוםע באטרעםענדער דער םיט צו אומ

װערען. באזארנם ריכםיג
Branch 8.

23* SPRINGFIELD AVE.f 
NEWARK, N. J.

HERMAN H. DHNBURO, Mgr.ר ע ײ ד א ל ע ז ג י ט א ױ ל א ם ב ־ א ע  ג

ט ר ע כ י !ז

 אװעקגעמםעיצט זיר האט חאמפאני אונזער
 םאכט איהר אז באדעץ. ראיעאען א אױף

 א איהר קריגט בא׳&טעלונג, א אונז ביי
 ניט געםינען םיר םאא אין אז גאראנטי,

 ניט, קעגעז סיר אדער קרובים, אייערע
 דעלױחד אורזאכע, ניט וועלכע צואיעב

 םיר גיבען דאםאאיצ •עלןעא, אײער רעז
. !געלט דאס אפ אײך

 םון זיכ^רהײט די אנבאטרעםט װאס
 אז וױסען, איהר זאאט אריבערמיקען,

 נענען פעקעל יעדען אינשורען םיר
 און פלינדערונג רױבערײ, ננבה, םײמר,
 האבען פױר ריסק. װעלכען איתענד נעגען

 די םון אײגע םיט םארבינדונגעז געמאכט
 האכד איג^ורענס רײכסםע און גרעסטע
פאניעס.

(עס>1עקעדז* פ אײך עיק איך

Name ........... .

Addreea ....
City or Town 
Province ... 
Country ....

r. 11th • t ,  NEW YORK
Miss CELIA TROPP In charge.

Branch 6.
266 MONROE STREET, 

PA88AIC, N. J.
JOSEPH SILVER, Mgr.פון געשיקט

Name

Addreea ......
City and State

 םיט צוזאםען באשטעלומ, אײער קריגען םיר וױ באלד
 אז־ער ארדער מאני םשעק, א אין םוםע כאםרעםענדער דער

רעםים. אפיציעלעז אן ארױם גלײך אײך םיר שיקען קעש,

Branch 6.

CHELSEA, MA88.
I. WINTMAN, Mgr.

MONTREAL, CANADA.
Mein OfficeShipping and Receiving Dept RAM & WALL, Represent

מעיל־ארדערם און טשעקם געלט,  
אונזער צו • ווערען געשיקם זאלען  

: \ ; t אםים הױפט
American - European 
Distributing Co., Inc.

.  116 NASSAU STREET,
NEW YORK CITY.

Telephone : Beckman 2862—2863.Telephone

די מיט באנד שוריטי א אונטער אפערירם ווערט םירםא אונזער
NEW AMSTERDAM 8URETY COMPANY.

:רעםערענס אונזער
CHATHAM PHOENIX NATIONAL BANK, EAST 8IDE BRANCH,

ו ר י ״ * י ר ן ן ו »  ■ i n c»  u I »  # l / o י ו ו ע



 A. DELBON •׳'
עערס. שארפט אגן םיקסם

ע6 װ, ט ענ װ ע
. בענערס און :וגעדושעס

mbאח סאםײעםיס יױניאנם, ״ )j  J .נר 
»' .ארגייס• •*ויניאן סטריקטלי

 צו ־l't מיקטעם ji* נענעפיםם װענען
ה י מנ פת,אוירװינג *»ים און ו

!ערפאלג ריעזיגער
פרעזענםירם גאלדבערג ל

Dtp אויזי סמנתר אידישע שעזזנסםע
ז ■״;• 1*1,װעלט. דער

 אידישער חןר םון סינסטלער גחזםמע די
םעדא״גיגם• ביהנע

 םוכ־ מסםע די פריםאדאנאם, בעסםע די
 ראליםםען םוטער בעסכמ די רעטינם,

 םון ׳פטפלץ tun םים םעראײנינט
ביהנע אידישער דער

 באריס און סעםלער ױױױד
טאמאשעװםקי

 דער םיט קאםעדיי אידישע הערליכםטע ךי
מוזיק אידישער שעהנסםער

חזנים צוױי ױ
 בא־ ארטיםטען אירי׳סע 2 גרעסטע די מים
 קעםלער, דיױױד טאםאשעװםקי,. רים
 סןוםיקער בעםם׳מ אײנצינען אונזער םים

 בע־ צוימרבעת, רענינא קעסםין, םעם
 װיליאם יאמעליער, קלמן װייםםאן, םי

 וױלענסיןי, מאדאם זיעבעצ, םאד. שױארז,
מאנע. מאראם

 םוקםעם. גרויםער !װאך טע2
 און םען25 םרײטאג, און דאנערשטמג

 און בײטאנ םעפטעםבער״ טען26
 טאג צװײטער און ערשטער אנענד,

 םא־ זונטאג, און שבת השנה, ראש
 םען28 און טען27 אבענד, און טי^ע

םעפטעםבער
נײער אוןזער פון םופםעם נרויםער דער

J i m  n o  nwaifp-------------

ם i ױ י נ ז ח
 בעארבייט םריי יזאלטאנאװיםש, ה. םון
»j אידישע עכם ןי. טאםאשעװג בארים 

 סאםפאױ־ געריהםטען אונזער םון מוזיק
װאהל. הערםאן דירינענט און םאר

אידישיע
טןןאםעו

 םעדי* jin B'TBB *ע27(
עוועניי) ס*ן
עג »נו רייכער, «

Btuip •דירמ«»י
נראסםאן, «מםח

jjnrn .סענעדז׳יער
 אװענד. און בײטאג —

 און (ערשטער םלײםאנ דאנערשטאנ,
 און שבת השנה), ראש טאנ צוױיטער

 טער28 און 27 ,26 ,25 זונםאנ,
סעפטעםבער.

!װאד טע4 • !װאך טע4

הירשביץ׳ס פרץ .
פאלשם־יןאםעדיע ראםאנטישע

 פוספע ״די
סרעטשםע״ •

 דעסא־ רײכער. עםנואל םון רעזשיםירט
׳ םאשסא. םון ראציעם

 טעצע־ פער םישעטם אײערע זערװירט5ו
.579 םקווער םעדיםאן :פאן

 א טאםאשעװםקים פארבערײטוננ, איז
אפערעם^ נייע

ליעד״ היילינע ^דאם
 בעריהמטען דעם פון געזאנ^ נומערען 24

העדמאן ה׳ דיריגענט און גאמפאזיטאר
װאהל.

 םא־ רעאיעף און ױניאס לאדז^ען, חברות,
 תע־ ®ערזאנען אריװאט אויך װי סײעטים,

 פאר טיקעטם און בענעםיטס הריגען נען
 מר. צו ווענחנן צו זיך סיזאן. נײעם דעם

מענדעאסאן.

ױננ רו םהעאטער טל. אוי
1359 סטייװעסענט מעלעםאן,

| םענעדדפער י'וױלנער מאקס
^ םאריס א װ דירעהטאר. ש

BOARD Of HEALTH NO. IBM
 װעחשעםײבע?/• קאססיא

טאניק
 םאגען *פאר סיטעל םײערער |)א

קראנקחײט.
 ,םון געײארען צוזאםעננעשטעלט איז

 בלעטער װארצלען, גחןוזען, קרייטיכער,
'iv פונקם האנינ, ניהנען רײנעם און

רפואה. באבםקע א
 כיאגעךטראבעל, רעגולירמ טאניס דער

 רוהעןי יקרעםפם נאזען, אװעק נעסמ
 און ברענוננ שטעכעניש, װעהםאנ,

 די אויך כארוהינם שמערצען. ־ קאפ
• נערײען.

_אונצעם,12 פון כאטעל מרײעל א
סענט. 75

 יארק נױ םיט רעדזשיסטרירם אין עם
! .1044 נום. אונטער העלטה אװ באארד

:צו שרײבט
L. CAMNESS 

347-49 Beekman Avenue, 
Bronx, N. Y.

כעםיםט. פראקטישער

 שװארץ׳ם מארױם
םוהכעס ליטערארישער נײער

! װאד טע5!װאך טע5

 מאםינע פרײםאג, און דאנערשםאנ
 און שבת «שגה), (ראש ד,1אצע און

 יען.525 אבענד, און םאםינע זונםאג,
םעפםעםג טען28 און טען27 םען,26

־״ • • ן « |י >

— דער

ט ם ר א ר ד ה ק א אי י ז ־ טו ה ע  ל
? ר ע ר

 באװאוםטער דער גאלדבערג, ל.
 די האם וועלכער ׳פפיעלער, םיעדעל
 פרא־ זשעניע, נרויסען דעם םון הםכסה
 לעהרצר דער אולר, לעאפאלר םעםאר

 נ<*ך און עלמאן םימא ציםבאליםם, פון
קינסטלער אנדערע

 שפיעלען פיעדעל אץ לעסאגס גיט
 צו ספעציעל פרײזעז, םצסינע נאנץ צו

 סלאװזםאכער. פון סינחןר
אררעםי:

 בראנפם. עײ״ ערען מאונט איםט 507
_ .1506 םרימןונט :םעלעפאן

 עצע־ עװענױ ד^םע נעםם — ב. נ.
 ־ימ1םלז םע171 ביי םםאי און װײטעד

פארפמײ. פלןירטאנט און

lil ,« » * 4 .■»,»- •«־: >*»

 פער־ ®רויען און טענעו
Iגעלד מעהר דיענט
 שױן האנען צײטע חונדערטע

 םעטהארע אונזער אויםנעצערקנם
תל זײ םערדינען יעצט איז  נעלד פ

 ־אוג־ קארם א יעצט נעחםט
ם < כ ת ר ע די אין ם

שעל ־ םסזלם םיט
 םרױען מענער, םיר דעזײגעג ־איז

לןצײדער. מינחנרמע או| מיס^ס
דעזײניע. םאר אין קורס

 ססוהל מיטמעא אין הארס א
 און סאזימאן באאדיגע א םײגם

געהאצט. גרויסע
 גאר״ אח םשהלם םיסטעל די

 פאטערך דיזײניגנ, האטיגג, מענט
 איז םיטינג און גרײדיגג םײקינג,

 און יאחר 50 איבער עסטאב<י^ט
ערםאלג. האט

תאאסעז. אבענד און טאג אידיש. אין אויד אונםערריכט נריװאט
בעדינגונגען. גוטע

, בעסםע םיםטעםם, נייע אידעען, גײע ן ע ד א ט ע  ערפאלו^ בעסטער ם
ב׳וקלעט, םרײען א םאר קוםט אדער טע^עםאנירם שרײבט,
^נםטע. םויצע און דעמ^סטרײ^אן — אוי

MITCHELL DESKNING SCHOOLS
912-920 Broadway, Cor. 21st St.

New YorkTel. 83-84 Gramarcy.

 בארנעט
בעקער ל.

&

100 Lenox Avenue 
895 Prospect Ave.v Bronx

אםטישען און אפטאמעטריסט
215 East Broadway

1709 Pitkin Ave., Brooklyn

ױנג ארבײטער
ארבײטער אױײשער גרעםטער אמ טעכפױנםטער דער אמ

וועלט. דער אויןש ארדען

פױנטיננ טשאטהאם
בראדוױי איםט 2

«
עםמיכדיים. אוגזער :קריגם

ע ז י ג ר נ ו ם י י !
ד װי ן אידייאנ אנדערע •יעלצ *וי  עע• ױ

ן ניכער «ײ«תגען, .  ז#ורנאלמו אי
ן eptTQM װ<רען , די ײ

4® פרינפױנג אפ־טו־דייט
יארק נין םט. קאנעל 196

was iM fta יצנפליז•

ר דער ע ט ײ ב ר ג א נ  ח»ם װאם אתלען, אידישער אײנציגער דער איז ױ
םעםבער^ קאנםאםפטיװ זײנע פאר םאניטאריום אײגענעס אן

 נעזעל־ א אױן־ נאר ארדען, אן כלויז גיט איז רינג ארבײטער דער
כאוועגוננ. ארכײטער דער אין צענטער שאפםליבער

 — קאטפו^ עקאנאמישען אײער אץ אײד שטי־צט יוניאן די
ע ארבײטער דער מעמ־ זײנע צו םרײנד א איז ױ

פרײד. אין און נױמ אץ בערם י

יאהר.
4 ביז 18 םון עלטער דער אין ארײעענומען ווערען מעםבערס 6

 טעכד דער וועלכען אױןש םעלז דער איז כאוועגוננ ארבײםער זײ
ױם וועם צוקונפם דער פון פעל װערען. געג

מ ארבײטער דער םעלזען. די פון אײנער איז רי

!או גלײד זיר שליםט מעמבער, קײן ניט נאך זײט איהר אױב
. :וועגדען זיך אויםקעםםע גאר .WAY, N: V׳THE WORKMEN'S CIRCLE, 1751 B

אן ם סי טעלע ר ע ם מ 9441 גי
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ען םיר זחגן , ^  באמרײבעז װעלען ׳ ז
 חנם אין פארגע^םען איז עם װאם *אעס
ען ב  לעצטע די פאר ױניאז אונזער פון #

 ער*טעגס, איך װאאט ם^גאטען, צטאימג
 גאנצען א כאטש פארגעהםצן נאדארםם

 צוױיטעגם, און ״גצרעכםיגסײט״, גוסצד
 טעחיג־ די באזיצען גצדארפט אץי’ *ואצם
 פראפצסיא־ א םון טאצאנט דעם און קײט

 חגריבער זיך װעא איך שרײבצר. מצען
 װעאען םיר םארנעהםען. ניט גרוים אןױ

m אזױ נןארצ״כעגען קורצען אין בצױז p 
 אונ־ אױט איז, עס װאס אאעס םעגאיך װי

אינטערעסאגט. און װיכטיג םײנונג, זער
 װאך־ארבײט םאר באװעגונג די װען

 אינטערל אונזער אין אנגעםאנגען זיך חאט
 דאס געגאויבט; מיר האבען ניישאנאא,

 דיזען אעצטע די זײן װעט שטאדט אונזער
 דאס האבען םיר און אנצונצחםצן, סיסטעם
 ?אלוםנ^ די אין ער^ערט, םאא אײניגע

 גמװעז אבער איז דאס צייטונג, ךיזער &ון
 דערםון האט םען װען אאנג, אזוי אםת
 װי אבער, שנעא אזוי ״גערעדט״, באויז

 האט טאטען, צו איבערגעגאנגען איז מען
דער געענדערט. א,*ע גאנצע די זיך

 ^אוקםאכער, יארקער נױ דער אז םאקט,
 אלס באטראכט איםער האבען םיר וועםען
 איז ארוים 1אי ברודער, עאטערען אוגזער
 שטײד דעם אפצושאםעז אוט םטרײ?

 דיזע דאם נ#איוט דער דאן און סיםטעם,
 איז געװארעז, געװאוגען איז םאדערונג

 םון קװאל א ארײנצוברײנגען גענוג געװען
 םאכער ד>קלאוק צװישען באגײסטערונג

גאר װאךארבײט. םאר האגא,שי אין

םקוחלםאן ח. םון

 זיך אאבעז סעםבערם אונזעחג םון פיעאע
 די דיםקוטירען צו ענטזאגט גאנצען אין

 געװארעז, איז געשרײ דער פראגע. פאםע
 אונזער װאס דאס טאן םוזען םיר דאס

̂ן ברודער, עאטערער  ג/ד האט יארס נױ .א
 &ר ארבײט םון סיסטעם אײן — טאן,
 םאר אג׳ריםענט אײן !מלאוסמאכער אצע
 זײ װאו װארחערס, גארמענט אײדים אאע

 סיס־ דער אויב געפינען. ניט זיד זאאען
 גענײ אאע מיר זאאען דאן גוט, איז טעם
דעם. םון סען

געזאגט, אונז האט םאנמא*יע די און
 אײן ׳אלע םאר ארבײט םון טיסטעם •אײן
 אלעמען, םאר אגריםענט דערזעאבער און

 דער־ און אײן אין אויסגעהן זאל װעלכער
 דערזעלבער און אײן אין צײט, זעלבער

 ו י א ר ה ו א 10״ אײן אין ^טונדע,
^ ע  סאן ביז יארק נױ םוץ ה״ י ר c ר

פראנציסחא...
 אונזערע אלע ניט האבען .נאטיראיך,

 םאר־ דער און געםיהלט, אזוי טעמבערס
 מעמבערס, אונזערע םון טייל ^טענדיגער

 פרעזידענט אונזער םון הילםע דער סיט
 לעבען דעם פ?&וט האבעז שלעזיננער,

 אי־ און ערקלערען צו אום אװע?געלײנט,
 איבערצײגטען ניט נאך דעם בערצײגעז

 װיכטיגסײט און נײסיגקײט די אין עולם,
 הײנמאל װעלען מיר רעפאדמע. דיזער פון
 סי־ באארד דז׳עאינט דעם םארגעסעז, ניט

 האט ^לעזינגער פרעזידענט טינג,װעלכעז
 אײנ- דער פאר אגיטירט, און אדרעסירט,

 בײ האט ער װאך־ארבײט. פרז םיחרונג
 ם^וט רײדען, זײן מיט םיטינ; יענעם

 אדערצן. אונזערע אין םײער ארײנגעגאסען
 זײז געװען איז װירקזאם וױיניגער ניט

 גרויסע א בײ ׳עפעטעו/ טעג 3 מיט דעדע
 זעלבען דעם םאר מאסענפאמצמלונג,

צוחגין.
 צײט װאכען 2 םון משך א אין און

 גע־ ײאך-ארבייט םאר ?אמ^ײז דער איז ׳
 ער־ נרעסטען דעם מיט געװארען חרױנט
 באױי־ רעםערענדום דער האט דאס םאלג.

 שטײ ה»לב א און 2 געװען איז עס ;זען
 אין און חאך־ארבײט. םאר אײנס צו מען

 ׳טעןin□ 2 דזשולײ שפעטער, װאך א
 מיט מעמבערס אונזערע אלע זײנעז ,1919

 אין ארונטער באגײסטערומ, און שמחה
 םיר װאס םאדערונגען אלע פאר םטרײס,

 בעל אונזערע צו ארויסגע^טעלט זזאבען
 ״סטא־ שטונדיגען 24 א נאך און ׳חבתים,

•trny,װאונדער־ און שעהנסטער דער ״ 
 אוגזער םון געשיכטע דער אין ^ארסםער,

 פאדערוננען אונזערע איצע זײנען יײניאז,
 א( װאױארבײט, !געװארעז געװאונען

 מינימוס און ארבײטס־טאג, ^צטונדיגען8
 מלאכות בעל סארטען א?ע םאר &קײצס

*מרײד. |»ין
 אר־ מיר װי מאנאטעז 3 חײנט, ^ון <

 איז אגריטצנט, נײעט דעם אונטער ^ימתן
צ גאך ײנ א  ׳פרעסלילהײםעז,׳ ף םון ^ין

חאבען געגנער עחרליכע אונזערע \חןל&

 געװאחנן. םקוים ו ניט פאראויםגעזאגט,
 אונזערע םון קאםפלײגטם עחגנסטע קײן

 האםען םיר און ניט, םעז חצרט ארבײטער
 וםעז.pםאר ניט אויך וחןלען אזעצכע אז

 םון םיר הערען טאג יעדען כמעט אםת,
 בא־ זיך מאנוםע?ט?&ורערס, פאחמיעדענע

 און ״אוםגליהליך״ ותרען זײ אז קלאגעז,
 ״שװערע צו זײ ליינען װאך יעדע דאס

 דער־ זיך טרײסטען םיר נאר הונדערטער״
 זיי קאסטעךװאם עקסםרא די װאם מיט,

 ניט גאנצען איז װאר^ײגלי! געהט האבעז,
 די םון טײיצ נעװיםער א און פארלוירען,

 אונזערע םון פאקעטס די אין געהט געלדער
נויטיג דאס דארפען װעלכע ארבײטעו/

האבען.
 פראב־ אונזערע אלע נאך זײנען געװיס

 גע־ דאך םיר האבען געלײזט. ניט לעםען
 װע־ באםעס, מיט אגרימצנט אן םאכט

 חיפוך דער פונהט זײנען אינטערעסעז םעם
 (אםילו טר^ען מעלכע און אונזערע, םון

 אונ־ אביסעל אונז האכען צו אינדירעסט)
 ניט, םאכט oy אבער אגגענעםליכקײט.

 און ױניאז, א האבען םיר װי יצאנג אזוי
 דאר־ דערצו, ױניאן םעכטיגע ׳פעהנע, א

 האבען און האבען, ניט םורא סײ\ םיר םען
, ניט. טאקע

 גיבען און װאך דער אויף ^טעחען מיר
 גוט אזוי צוגעוזן זאל אלעס אז אכטונג,

מעגאיך. דאס םאכען אום׳טטענדען די װי
 םיר אז װערען, געזאגט דא נאך זאל
 ^לע־ פרעזידענט לכבוד געמאכט האבען
 דדטענעראיצ גאנצע די לכבוד און זינגער

 באנ- oyipyr זעהר א כאםיטע םטריית
 לײטי^ גאנץ זיך האבען מיר״ װאו העט

 אונזער םון לאתאל יעדער און אמוזירט
 אין אויסגעדריסט האט באאדד דדצאינט

 אנערהע־ מעמבערס אלע םיז .נאטעז דעם
 ^לעזינגער פרעזידענט צז ליעבע און נונג
 אר־ איבעמעבענע און גוטע אמת זײז םאר

 םרעזענטען װערטפולע •זעהר דורך בײט,
 געװא• א^יגעטאז דאס אנדענ?ען. אלס
 װעט עס און סעטעלמענט נאכ׳ן גצײך רען
 אפיצו םארצײכענען צו דאס ^אדען ניט

איצטער.
* * *

 באציבט געו״וען אימער איז ^צעזינגער
 עי־ די מאאכות, בעל שיהאגא׳ר די בײ

 אימער האבען מאכער קצאוק לואנא׳ר
 ^צע־ דאס ^p*c םיט־דעם ^טאלצירט,

 עצטערע און ,ר ע ר ע י י ז איז זינגער
 דער־ צו ציעב אםט האבען סצאוחםאכער

 מיט האבען זײ װען צײטען, די מאנען
 או^אויך שאם, אײן אין נעארבײט איהם
 ביזנעס דער געװען אמאצ איז ער דאס

 פיעצע גאר ױניאן. אונזער םון איידדטענט
 רוםען מעמבערס עצטערע אונזערע םון

 םאר־ אצע און נאםען ערשטען בײ׳ם איהם
 האט ער אויך אז אימער, איוזם דעכטיגען

 אבער ?*יסאגא. םאר ציעבע סםעציעצע א
 מעמבערס אונזערע האבען קײנמאצ נאך

 װי ארויםגעװיזעז ציעבע פיעצ אזוי איהט
 גע־ האבען זײ װי נאכדעם הײנט, !הײנט
 א*וי װי זעהן, צו געצעגענהײט די האט

 אונזערןג םיט סאנםעדירט האט ^צעזעגער
 זײ םאר םארצײגענדע מאנוםעקט^ורערס,

 םיעצ אזוי מיט םאדערונגען, אונזערע
 אונזערע װירדע. און ^זטאצץ טא?ט,

 גע־ מחיה׳דיג םאדנע אזוי האבען תערשגר
 יעדען צו װארט, יעדער צו בראװא סצאפט

 ארױסגע־ האט ער װעצכען ארגומענט,
 באגײס־ אזוי-םיעצ דערםאר און בראכט!

 צױב־גע־ בצומען, 5םיע אזוי און טערונג
םרעזענטען. און זאנג

 פארדעכטי- ניט אונז הײנער נאר זאא
 ׳פיסאגא׳ר די איבערטרײבונגען. אין גען

 אצם באװאוסט גראדע זײנען סצאוקמאכער
 סדױפ און חסידים הײסע הײן גאר ניט

 רײ־ דער םארט איז דאס אבער שפרינגער,
 מיט צו דאס גיבען מיר און אםת, נער

פארגעניגען.

שאפ פאלמערס
 שאפ בכבוד׳ינקטער און גרעסטער דער

 ב. פעריסװאצ םירמא די איז שיקאגא אין
קא. און פאצםער
דארט^. האבעז מיר ײען ,1912 םון

 nV יסטרײק אונגעצוננענעם אן פארצויחנן ,
 »צעס שאפ. גאךױניאן א געווען ^אפ דער
 אר- צו שאפ דיזען געטאן־געװארען איז

 אונזער <עוועז «שום איז עס ג^יזירען,
םביציע •̂ wr אריםטאסדור קרעען%יזען 

*ביזנצס״ טאן צו םאממעקס^זוחגד טישזןן

 אבער ארבײטער די יוניאן. אונזעל םיט
 סצא־ םון מעחרםטענס באשםאנען זײנען

שע.אפאמאםונג  זיך האבען מיר און װי
צוזאםענריײ *עקענט ניט זײ םיט פשוט

Tmi&m
■ m

^־אונערםיערלימ'
ט הןזם וועלכעל םאז,8א5נ תנ מגז רי  זיין א

m u ,רער איז ענערניע BKr ו הײנט* 
y• ױניאן בעםטע די אייכער.םיז םאנ, r 
 םז^ ארביינתר די און אטאדט, אין •ער

t דיזען n w  w v ר זײער יאכגמז און  י
 פארבע־ *ו אוק&«יעט האט ווע^כע ניאז

jjn ro ציים, קורזמנר אז» אין לאנע זייער
. :• 1<ל»ד. נרויםעז צו

II

 כער8סלאוסמ פון שלום שעחנעם דעםױענעו
אנדזשעלעם לאס איך ם&וײס

 םרעזידעגמ םון טעצעגראםע א דורך
 צד װאכען צװײ םיט שוין א״< ׳פאעזינגער

 ״גערעכ־ די אין געסעצדעט געװען ריה,
 םונ׳ם. סעטעאםענט דעם װעגען טיגקײט״

 אגדזשע־ צאס אין קצאוקמאכער^םטרײ?
קאציםארניא. צעם,

 א אין איז סעםטעטסער טען18 דעם
 גע־ ״םארװערטס״ םון עדישאן סאנטרי

 הארעספאנחןנץ א פארעםעגט^יכט װעז
 ?ארעס־ דעם םון אנרזשעצעס, צאם םון

 ער װעצכער איז צעװיט, דזש. םאגדעגט
 סע־ nyr װאס שטימונג די איבער גיט

 ארט1 האט סטרײה דעם םון טעצמעלט
 האט עס װאס װירהונג די :ארױסגערוםעז

 תומען שצעזינגער׳ס פרעזיחגנט געהאט
וױיטער. אזוי און אהין

 ז>ין וועט עס אז דעריבער דענקען םיר
 דא צעזער, אונזערע םאר אעטערעסאנט
 ?א־ יענער םון אויםצוג אן איבערצוגצבען
רעספאנדענץ.

 דעם םון םונקטען די איבערגעבענדיג
 דעם אויף אנװײזענדיג אןן סעטעצםענט

 חרכדעם 1האנע ארבײטער די מאם ויעג
:ער שרײבט געװאונען, םעטעצםעגט

 פרעזידענט שצעזינגער, ״בענדזשאםיז
 פער־ די איז אינטערנעשיאגעצ, דער םון

 גרוי״ דיעזען געברא^ט האט װעצכע זאן,
ארבײטער. אונזערע צו געװינס סען
 איז אויגוסט, טען20 דעם מיטװאך, .

 אנ־ צאס נאך אנגעהומען שצעזיננע^ גענ.
 שוין איז טען23 דעם שבת, און דזשענעס

ענדע. צו געװען םטרײה דער
 אג־ םטרײה דער איז װאכען צעהן

 ביײ םון פארביטערטחײט די געגאנגען..
 אז שטארה, אזוי געװעז איז צדדים דע
 איז זאך הײן דאס אויםגעזעהן, האט עס

 מאנוםעקטשורערס די װעט װעצט דער
 צחאמענברײנגען. גיט ארבײטער די און

 ־האט ?אהעז םרײנד אז איז, םאי«ט דער
 שצעזינגער׳ס גענ. בעםאר טעג אײניגע

 צױ אנשטרענגונג אן געמאכם אהער הומען
 מי־ א צו צדדים בײדע זאמענצוברײנגען

 געװא־ ניט גאר איז דעם פון אבער טיננ,
 א געװען נויטיג װירקציך איז עס רען.

 מא־ די צו רװמען זאצ װעלכער שצעזינגער,
 א זײ פאר האצטעז און נופעהטשורערס

 איגדוסטריע סצאוט דער וועגעז צעהטשור
 זיי, װעלכער אין לאגע, חי, און צאנד םון
 ניט זיך געפינען מאנוםעהטשזרערם, די.

 זײ באוױיזענדינ נאר סטראשוסקעס, דורך
 אונװי־ זײערע דורך ערװארםעט זײ װאס

 און צאגיש באװײזענדיג עהשנות, סענדע
 די םאדערונגעז^םון די אז םאהטען, םיט

 יארה, נױ איז גערעכםע. זײנען ארבײטער
 ארבײטער די האבען שיתאגא סציװצאנד,

 פאר־ איז צאגגעז אזא אהן געהראגען עס
האספף. ביסענעם

הא־ צײט טעג דרײ געזאגט, שוין װי
 מאנוםע?־ די סיט קאנםערענצען די בען

 אײזערנע די װאו אנגעהאלטען, טשורערס
 איבער געזמנגט האט שצעדנגער םון צאגיק

 און באסעס די םון אײנגעשאארטקײט דער
 ײעצ־ איריסענט, דעם געכדינט האבען זײ

 םארגעצײגט. די האט שצעזינגער גענ. כען
 און יארס נױ םון אגרימענט זעצבען דעם

״ שיהאנא.
 מאנױ די מיט געסעטעצט האבענדיג
 שצעזינגער גענ. יעצט האט םעהטשורערס

 דער\ויײ צו זעצבע דאטי דזשאב א געהאט
 וועצ־ נוצען, גרויםע די ארבײט^ר. די זען
 אגרײ דעם יפון ארױםסריגען װעצען זײ כע

 םון ׳שאפ פרעפערענשעצ דעם םון :םענט
 ״פער ןא םון *■ באארד, ארביטרײשאן אן

ארבייט״. טאנ םער א פאר װיידזש
 זוײ װעצכע ווערםער, אצץ זײנען דאס

 ניט״גאמאנט אלבייםער סצאוס היגע די נען
 םאר־ ניס עס האבען זײ םון םיעצע און־

 גענוםעז ־ניט אבער האט , עס שטאנצז.
 דײ מיט צוזאםען שצעזינגער גענ. צאנג

 םארשטענדעערע און געצמסענע םעןוד-
 עס וואס אצץ סאכצנ צו קצאהר ארב׳ייטער

 אר־ יד׳און.די5םאר^טעטן ניט נעוחנן איז
 םון טרייד קיט פ^ איצט וײגען נייטער

}געװינס• גרויםעז זייער
ן ^ חנ ע פיי תג ו׳'גרויסען1די ^ ji* ז

 פרע״ באציעבמען זײער םון עהרע דער צו
 צאקאצ טײקערס קצאוק דער האט זידענט

 גע־ איז דאס באנקעט. יא םאראנשטאצטעט
 פון זינן םוצען םאסעךבאנקעט א װען

 אויסער געקומען, זײ זיינען אצע װארט.
 גע־ זײנען ױניאן דער םון מעםבער יעדען
 רא־ אידישע אצע םון םארשטעהער קוםען

 באגריסען צו ארגאגיזאציאנען דיהאצע
 םײקערס הלאוה די און שלעזיגגער געג.
 צו ׳ערשטענס זיעג. דאפעצטעז זײער איז

 צו און םאדערונגען זייערע אצע געװינען
 פרע־ ווערטען זײער זיך צװישען האבען

זידענט.
 סאציאציסטישער אידישער דער
 א טיט פרעזענטירט איהם האט ברעגטש

 בצוםען, שעהנע בעס?עט פראכטםאצעץ
 גע־ זײנען צענטעס רויטע װעצכען אריױ

 ״סאצידא־ :אויםשריםט דעם טיט האנגען
זיעג״. דעם פארזיכערט ריטעט

 פון׳ געװארען געהאצטען זײגען רערעס
 דער םרן מעמבער םענקאל, ברודער
 םאתע־ האט װעצכער ?אםיטע, סטרײס

 דעם אצס פעמיקאף שטעצט_ברודער
 ־Jyo ברודער אבעגד. םון טאאסטםאסטער

 אינ־ שעהנע א געהאצטען האט ני?אף
 םארגע־ האט איז רעדע האצטסרײכע

 םון טשערםאן דעם טאנאק, גענ. שטעצט
 גענ. קאנםערענץ. ח5רעצי סטרײס דער

 ברענטש, סאצ. אידישען םון װייסמנבערג,
 ?אאפעראטיןו רער פזן קאטצער, גענאםע

 םון םיטעצםאז, גענ^סיז ציעג, קאנסוםערס
 םרײנד ציעג, ?אנסומערם הײטס באיצ דער

 קאםיטע, סיטי רינג אר. דער םון םארבער,
 ריגג, אר. 248 בר. םון גינזבגרג, םרײנד
 רינג, אד. 443 בר. פון םישער, םרײנד
 םרײנד ר״ א. 512 בר. םון קיצײז, םרײנד

 “און רינג, ארב. בר. אינד. םון סינגער,
אנדערע. פיעצע

 טאוסטםײסטער,־םאר־ דער האט דאן
 צאקאל, םון פרעזידענט דעם נעשטעלט

 בא־ צאקאצ םון נאםען איז האם װעלכער
 גע־ האט װעצכער אײנעם, יעדעג דאנקט

 געװי־ צו קאיםןי גערעכטען דיזעז ה^אפען
 גרוי־ דעם אויף זץ־ אםשטעצעגדיג נען.
 שצעזינ־ ברודער טשיעף, םון אויםטו סען
 אנ־ צאם די געבראכט’ האט װעצכער ׳גער

 מתנה גרויםע די קלאוקמאכער דז^עצעס
̂וט זיע׳ג, םון  םון נאםען אין ער,איהם ה

 אפ־ םון שטורם א אונטער סטרײקער אצע
 זיצ־• א םיט פהעזענטירט צאדיסםענטען,

 םיט ^נגעםיצט באסס סיגארעטען בערנער
םיגארעטס. ױניאן
 געגעבצן האט מען װעצכע אוואציע, די

 האר צו אונםעגציך איז שצעזינגער גענ.
 ױבעצ־געשרײ א און קצאיערײ א שרייבען,

 םי־ צאנגע צאנגע, םאר אנגעהאצטען האט
 אײנגע־ איז אצעם װי נאכדעם און נוטעז.

 גע־ שצעזינגער האט געװארען שטיצט
 די צו נור נים מעםעדזש זײז בראכט
 גאנצער;אדביײ דער צו נאר מאכער קצאוק

אנדזשעצעס. לאס טענדער
 אגנענעהםע זײן אויסגעדריקט האט ער

 ארבײטער־ די זעהן צו ־איבערראשונג
 םאציא־ ברענטשעס, ריגג אר. ־ווי אחד\ת,
 ר. א. אינד. צױניסטען, םועצי ציםטען,

 זיצען אצע װארט, אײן מיט — םעמבערם
אן ארויס צײגען און.אצע טיש אײן בײ

ן זאה אייי! אין אינטערעפ  ארבײ־ דער *
< םער״םראגע.

 אוים׳ן אאגעשטעצט וןױך זיך האם ער
 אר״ גוםע גרויסע די וועגען ״פארװערטס׳/

 פאי טהוט ,סארװערטם* דער װאס בײט
צאנד. םון ארבײטער־טאסען די

 געענדיגט חאט שצעזינגער גענ. װען
 נאך האצב ארום געווען שױ) איז רעדע זײן

 געדריתט האט ער םריה. דער אין אײגם
 הא־ אצע און אנוועזעגדע איע םון חענד די

 האבען וײ װאס ג^יקציך געםיהצמ זיך בען
 זיד באסעגעז צו אצעגעגהײט די געהאט

 צוזא• שצעזיגגער׳ן סיצו םאךגריעגען און
J<״  .p ל..:;.

 ניט ^אגנ bjm אבענד ריזער
ת טין ווןחנן פאת^םען « «  איביינמר* או
'י • •־ •• < ״ דייומן״

&

;̂ ״אי  ,םי• ודקק, . .םיר
 מחמם - ויח םװלן
 וחר צו די, זו אטיצו

 uiM זיד נצוסס עם םען
n אועערןכם״ ז״ן 
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ל ע ם ר ע ר פ ע נ י ל ר ה ע ט י פ נ ו ק נ ע ם א ז ו  צ
ן ו ל פ א ר ע נ ע נ ר ע װ ד י ט ו ק ע ז ק װ ע א א נ

 םי־ די אן זיך פאנגען האטעל, םטאטלער אין באפאלא, אין מאנטאנ דעם
 װאהרשײנליר װעלען מיטיגגען די באארד. עקזעקדםיוו דזש. פון טיינגען

 אינ־ גאנצער דער פאר פראגען וויכמיגע זעהר טעג. אנהאלטען^אייניגע
ארדגוגג טאגעס דער אױף טערנעשאנאל

 -py דזשענעראצ דער װעט מאצ דאם
 אינטערנעשא- דער םון באארד זע?וטיװ

 ױניאן װאיר?ערס גארמענט צײדיעס נאצ
 םערטעצ־יעהר־ איהר צו זיך םארזאםצען

 צװע? דער באפאצא.. אין מיטינג ציכען
םון װי זעצבער, דער איז מיטינג דעם פון
 זאגע;, צו צוגעממע^ ;פריהערינע די

 גע־ אויםגעטאן איז ױאס אצץ, םון סטא?
 םײ אין םיטינג צעצטצז דעם זײט װארען

 צױ די װײטער בויען אויר און לאדעצפיא,
אינבתרנעשאנאל. דער םין ?ונפט

 איצט ביז דאם ־־ אנבאטרעםם װאס
 דער אהן זאגען מען \vp אויםגעטאנענע,

 ?ײנ־ נאןי אז איבערטרײבונג, מינדעטטער
 אינטער־ דער םון ׳געשיכטע דער איז כיאצ

 געװארען אויםגעטאן ניט איז נעשאנאצ
 דעם אין װיכטיגעס און נײ^ס פיעצ אזוי

 אינ־ דער םון םיטגציעדער די פון לעבען
 עט״ לעצטע די אין װיפיעל טערנעשאנאצ,

 דער אויף װאס צוליעב מאנאטצז, ליכע
 ע?זע?וטיװ דזשענעראל פון טיטינג
 פארשפעטיגט. שטאר? זיך האט כאארד

 אזא מיט געגאנגע; אצעס איז טאצ דאס
 גע־ איז און שנעצ?ײט איבערראשענדער

 ערפאצגען, אזעצכע מיט געװארען לרוינט
»..= = = :■=■= = ...■■ - --- --------
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.38 נוםער “״גערעכטיגהײט

 בוכװאלד. נ. — וי#וו«ו .2 זײט
 רעדאקצאר. ןװם בריעף .3 זײט
 פ^ר בןןארד ק#נפזראל סאניםארי א .4 זײט

ס דר. — שיקאגא א?  דער אין געטנער. מ
אן, יעסערס6 קלאוק — 35 לאקאל ױני

ברעסצאװ. דזש.
 -”ילס א. — !םפזכער קא&עלוש אויס .5 5זײ

.10 לאקאל זון באנקעט װיקפארי װעי•
 עלום באלטימאר, אין םיילארם ליידיס די

.1 זײם פון
 ױניאנס שרייד און צעכען מאדערנע .G זײט

שוציעט— ט ^דז ר א טו פוינטץ. ס
 ארבײש און ישאל8קא װילסאג׳ס .7 זײט

ךן. — טרחה אוםזיספזע אן
 קאםף שװערען א פון געעימזע די לאנג.

 בעיצ• מ. איו סענלואף י. — זיעג ־און
 ?ראג. טאםאס — קו״ דעי .8 זײט
®ילאדעל׳ אין םענשערס ױניפי די .9 זײט

•twyp א. עצלעז ־־־פיא
 ביכעל. גאםיץ רעדאקפאר׳ס ®ון .10 זײט
 ױניאגיזם ®אר קאם^ גרויסער דער .11 זײט

ציפוט. — אםעײקי אין  צי
 דער — װעלם טזגאפער דער »ין .12 זײט

?ריטי?ער.
 ״ארבײטם־קןך זײן און םענאפ דער .13 זײט

 ^םאל־קעניג דער םײמאן. ב. — םיםע״
 װאהלינער. א. — (ועליעםזאן)

 םײדעל א ®ון ®אגע־בוך דעם אויס .14 זײט
— \ ג  םײערשטײן. נ

 בעדרײד ראזע —*יייעךיועלם־ יד •15 זייט
 ^םועסען. קוריע בצינדער.

 קןך *א« קלאוק, ^םועסען. קזרצע .10 זײט
 *אנד. דאלאר פויזענד 100 •אר׳ן לעק^אנם

 אדורער^יזםנעאם. — 19 און 18 ,17 זייטען
ן קאםןי דער SO ?ײם ו  לײקס; י1 •ון זיעג י

 דמױמא»צ — נ»ם»»ו »ױ ■״ל*יס
«"ל«ים לײוים ua םסרייק » ײייטה ik w- . 1 V%w iJ

 אויח סרבל א װארםט מעז װען איצט, אז
 צר- ײי כמעם זיך טען םיהצט צורי?,

שמוינט.
 שטעחט װאס װיכטיגסטע, סאםע דאס

 איז װאס אילץ, פון םראנט סאטע איז
צװײםעצ אהן איז געװארען, אויםגעטאן

 די אין װאןי־ארבײט םון אײ£יחרונג די
 אסמרײ אין ?צאוידצענטרעץ וױנטיגסםע

 איגדוס• אנדערע םיעצע אין אויף און קא,
 נױ אין ױניאז װ. נ. צ. א. דער םון טריען
.יארס.

 אין רעװאצוציע א געײעז איז דאס
 װארט. םון זין בעסטעז און אםת׳ען דעם
 םיע- גאר איצט שויז זעהען םיר בעת און
 ענדע־ דער אט םון םאצגען גרויסע צע

 מינדעס* דער זײז ניט אבער קען רונג,
 דאס װײטער, װאס אז צוױיםעצ, טער

גרוײ די ארויסזעהן זיןי וועצען שטארקער

 פון דירעסםאר עדװסײשאנאל פױדלאנד, ל. דר.
ױניאן אינסערנעשאנעל אונזער

קא• עדװקײשאנאל לאקאל יארסער נװ אלע פון קאנפערענץ א
םארנאכט. מאנטאג דעם טיטעם

 ענג־ פון׳ם פרידצאנד, ס. אואים דר.
 סיטי יארק נױ אין .דעפארטםענט אישען

 אנגעשטעצט װאך אעצטע איז ?אצעדזש,
 עדױקיײ פון׳ם דירעקטאר אצס נעװארען

 אינטער־ אונזער פון דעפארטםענט שאנעצ
 גוט איז פרידצאנד דר. ױניאן. נעשאנעא

 ?רײזען עדױקײשאנעל’ די אין באקאט
 אויף טעטיגלע^ט זײן פאר יארק נױ פוז׳
 ציאזpדירע דין אונטער און געביעט, דעם
 ארבײט עדױקײשאנעא אינט. די װעט

 סיזאן. ?וםענדען דעם װערען אנגעםיהרט
 װערען געטאכט באקאנם װעצען קירצאיך

 עדױקײשאנעל דער פון פאענער אאע די
ארבײט.

קאא־ אלע די פאר רעדזשיםטרײשאן
 פון מיטגציעדער די אן. שוין געהען סען
 יאדק, נױ גרויס אין לאהאלס אונזערע אלע

 הלא־ די אין באטײציגען זיך װיצען װעלכע
 זיך זאלען קורסען, לעסטשור און סען

 פון אפיסעס די אין רעדזשיםטרירען גצײך
♦ * *ױניאנס. לאקאל אונזערע

 דער פון קאכײטע עדױ?ײשא:על די
 האנ־ דזשאינכ! א רופט אינטערנעשאנעל

 ?אםימעס עדױקײשאנעל די פון פערענץ
 םנן לאקאלס אינטערנעשאנעא אלע פון

 םארנאכט, מאנטאג פאר יאר? נױ גרײטער
אונ־ םון אפיס איז אקטאבער, טען6 דעם

3 אינטערנעשאנעל, זער i סקװער, ױניאן 
 זיך װעט ר«אנפערע:ץ דער .1002 רום

 אר־ דער נאך גאייך אוהןי, 6 אנפאנגען
בײט.

 םארגע־ װעט קאנפערענץ דיזען בײ
 עדיױ דעם פון פאאן דער װערען אײגט

 סי- נײעם דעם פאר תאםיטע קײשאנעא
 דיס־ ?ענען ײעאען אנװעזענדע די און זאן

 עדיוקײשא־ אונזצר פראנען. די קוטירען
 װעט פרידאאנד, א. דר. דירעקטאר, נעא

קאנםערענץ. דעם בײ זײן אנװעזענד
 אא־ די פון ?אםיטעס עקזע?וטױו די
 ערװעה־ צו אױיפגמפאדערט װערען ?אאס

 איג־ און פערזאן, 3 םון חאםיטע א אען
 דעם בײ זײן צו ?אמיטעס די םטרואירען

קאנפערענץ.
 נױ אונזערע אאע םון םעקרעטערע די

 אויםגעפאדערט װערען אאהאאס יאר?ער
 ?אםיטעס עדױ?ײשאנעא די דאס זעהן, צו

ט זאאעץ  דעם צו ?ומען צו פארפעהאען ;י
 םאנ־ אין זײנען םאמער קאנפערענץ.

 נאך ?אםיטעס דיעזע אאהאאס כע
 “pyo די זאאען געװארען, ערװעהאט נים

 ?אמיטעס פאראויםיגע אפאינטען רעטערע
 קען װעאכע ?אנפערענץ, די אטענדען צו

ווערען. אפגעאעגט נים שפעטער אויו*
 נעמען דאס סע?רעטערע אאע זאאען

- ט.׳ אכ אין

דיערע נעוױנען נאלםיםאר פון פײלאדם לײױס
פאדעװננעו ׳

 אין ױניאן טײאארם אײדיס אונזער
 פאר א םיט האס ,101 אא?אא ב*אטימאר,

 םאדערונ־ ארויםגעשטעאמ צוריק װאכען
 האם ױניאן די בתים. בעאי די צו גען

 אג־ נײעם א םירםע יעדער צנ צוגעשיקט
 װאױאר־ ײי סונהטעז, נײע םיט ריםענט,

 און ארבײטס־װאר שט^דיגע 44 א בײט,
 נאך און װײדזשעס אװ סקײא מיניםום א

פונ?טען. סאענערע אגדערע
 אײנזעהענדיג םירםען, מעהרסטע די

 םײ םאדערונגען די וועאען זײ *ז טםתסא
 גע־ האבען דאם װי מוזעןמאכגעבען, וד

 שטעדמ, אנדעחו םון בתים ״בעאי די טאן
 אתטעמעשריבען אגריםענמ דעם ^אבען
 מרא• ע?סטרא ױניאן דער געבען צו אהנע
 געװאוסמ, גאםיראיד, האבען, זײ געל•

געזוען גרײם זײנען ארבייטצר די
ווויב םטרײקען, פאחגרוגגצ!. ני

. ״ ״ * ׳• ׳־ . *ד ־־ ̂ ’-אי*1־■

 צװײ געווען דאך אבער ?ײנען נויטמ.
 וועאכע י,1טשערמ?א און םומשעא םירםעז,

 אונםער־ םון צורי?געחאאמעז זיד האבען
אגרימענכג נײעם דעם שרײבען

ענד־ אבוי האט םוטשעא םירםע די
 און אונטערנעשר^ן אגריםענט דעם איך
 פיר־ צורי?געבאיבענער צװײםער, דער בײ
 א צרקאערט מען האט םשערט?אף, מע,

 ױערט1גצ האם םטרײ? .דער םםרײת,
 םירמע די אויך און צײט װאר אײז .ב§ויז
 אונםערנעשריבען. אגרימענם דעם האם

 אײדיס אאע שוין ארבייםען אאזא, איצט,
 דעם אונטער באאםימאר אין םײאארס

 געוואונען האבען ךײ אגריםעגם, נײעם
i,,ל םאדעדונגען, ^ײערע אאזנ

 אינ• וועט אעזער אונ״זעײע םאר
 אמעריקאן די דאס וױסען, צו טערמםאגט

)6 זײם V*' (ײלי•

^ אין װאןײארבײם םון םעאות סע  פאתלי
שםיק־ארבײט• סיט

 געקרוע© איו רעײאאוציע דאזיגע די
 נצחון םאאשםענדיגען א סיט :עװארען

 באלםי- באםטאן, נוארס, יאר^ גױ איז
 םאנטרעאא, שי?אגא, װאוסטער, םאר,
* םראנציסקןס םאז און אנדזשעאעס אאס

 אנגזך ארב״ם װאך די איז איבעראא
 באדיײ א םים צוזאםען געװארען נוםען

 ארבײםנד דער םון פאר?ירצונג טענדער
 ארבייםסױ ״שםונדיגער44 א מים צײם,
 וױיי אװ ס?ײא םעיםום א סים װאןי

 חמו םון העכערוגג די דאם אזוי דזשעס,
;/ היבשע. גאנץ א איז ארבײםס־אויז

 חזנכי דער םון זײן געװיס וועם עס
 םאר• וײ םון הערען צו וױכטיג?ײם סטער

 די ארבײם עס װי שםעדם, שיעדענע
סיסטעם. ;ײע

דא• די נאך איז שמעדם מאנכע אין
 דערוױיצ װאך־ארבײם סון סיסטעם זיגע
 סינםינעםי, אין װי אײנגעפיהרם, נים
 םאײאג• ?איװאאנד, םאאידא, אואיס, סם.
ס אױך םיאאדעאפיא, און סא ^  ר

 ^ארצײגזד צו אינםערנעשאנאא די האט
 אג״צר א; אין ערםאאגען באדײםענדע ;ען

 געוױס וועם ע?זע?וםױחו די און ריכטונג,
 באשלוס א םאסען צו פארםעהאען ניט

1•'̂: . • דעם. וועגען ^ויד
n םיאאדעאםיא, אנבאטרעםט װאס f f 

 גזד ?אאו?מאכער דארטיגע די שויז בען
 םאר םאי^ריטעט גרויסער א מים שםימט

ד וױ כםעם איז מס איז װאך־ארבײט,  ז
 וײ וועאען סיזאן געקסטען דעם אז כער,

 צו אויםהערען דארמ אויך ?אאו?סאכער
שםיק־ארבײטצר. זײן

 וױ װאןי־ארביים, דער םיט צוזאםען
ער?אער<^ מאא םיעא שוין עס האבען מיר

 פראבאעכמן, נײע ארויםגעוואלוסעז זײנען4
 םאדערם עם װעאכע םון אײזונג די פאר
 געזונבמ א און איבעראעגונג םיעא זיף

 inpy * גענעראא דער אורטײאס־?ראפם.
 נעהםען זיןי געוױס װעם באארד ?וטױו

 צױ דער צו אײזען זײ וועט און זײ, צו
 אינםערנע־ גאגצער דער פון פרידענהײמ

שאנאא.
עקז. גענ. םרן םימינג אעצטען אויפ׳ן ־
 m באשאאסען איז םיאאדעאםיא אין כ.

 טא| צו םעגליד װײם רױ זעהן צו װארען
 אי| ארבײם ארגאניזאםארישע גויטיגע

 jr די יארה. נױ אויסער דער~?אנטרי,
 אז איבערצײגומ, דער צו גע?ומען איז כ.

 שםעדט, גרויסע די אין ארבײם גאנצע די -
 מון װעם װ. ז. א. שיקאגא יאר?, נױ וױ
 םארשײעחר די אויב זײן, נוצען נאפען)ר

 דאם אין זײנען וועאכע םרײדם, נע
 גיט וועאען י., װ. ג. א. א. דער פון רשות

 ארוםײגצ די אין װערען ארגאגיזירם
| . שטעדטאצד ז ף . ־ •

 געיחש זיד איז באארד עהז. גענ. דער
 אױם״ שווערער דער איבער באװאוסט םוא

ר געשםעאט, זיד ה$ם זי װאס נאבד, מ  א
 חחד געמאן םוז דאס אז באשאוס, דער
 פעםםער, דאס דארום געווען איז רען,
 הצלסט-אינםערעסאגם זײן װעט עס און
 געוזא• אויפגעםאן איז וואס הערען, צו

 וױאו^ ארן ריכםונג, דער אין שוין רען
 מען אז אום םאן, צו נאך באײבם עם

 אינדזכד סייסמע די אז זאגעץ, ?עגעז זאא
 אין. ארײן איצט ביו זײנען װאס מריען,

 ךצר צר געהערען װאס די, שון צעםעא דעם
 וח^־ אדצר מעהר זײנען ױניאן, װ. ג. א. א.

ארגאניזירט. ניגער
 דא נאך זײנען צײם זעאבער דער צו
 טים געהערען װאס אינדוסםריען, פיעאע
 אנער ױנ'$יז, װ. ג. א. א. דער צו רעבם

 נעאאן• נים ױיגען עס װאס דעם, צואיעב
 זיך םימלען און כחות נויםיגע די

 םען האם אויםצושמרײםען, װײטער
 מװצןן איז וואס דאס, םים באנוגענם

 איטיום• ארנאגיזירמ די אין שױן םאז
 »נ נרמד קיק אבער איז עס םדיען.
 אינםערגעשן די ייצז איצם, װאמס

,1םעוזו און פוןהר אלץ in צוזווואקםם
«נחןר* די »
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