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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

 ג/ד האט יארס נױ .א^ן ברודער, עאטערער
 &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 ״ י ר c ר  סאן ביז יארק נױ םוץ ה

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 <

תן מ  איז אגריטצנט, נײעט דעם אונטער ^י
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
^. האבעז מיר ײען ,1912 םון ט ר א ד

 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,
%יזען wr •^םביציע  אריםטאסדור קרעען

*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
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מ' ערלי םי ער אונ ^־
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

I
I

 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 ^ נ ח ע י י פ י ^ תג ו׳'גרויסען1ד 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
 םון נאםען אין ער,איהם ה^וט זיע׳ג, םון

 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

 ארבײ־ דער *ן זאה אייי! אין אינטערעפ
< 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
״ מן 'י • •־ •• < ״ דייו

&

;̂ ״אי
 ,םי• ודקק, . .םיר

ח םװלן ם - וי מ ח  מ
ו אטיצו  וחר צו די, ז

 uiM זיד נצוסס עם םען
n אועערןכם״ ז״ן 

WO•? •« װ»רדר#ו

m.i

V •'י
i, -י

י ת מ ס
ײ אראח •) «״ז, 4(י

ס״ז 1»
««ך איך חאל■

M ייאר ײאל *י|
תז• ײ

-

■'atjt-Jtימיאן זמירסערם נארםענס לײדי® אינסעונןממאל דעו פוז אתאן מידקלער

m

New York, Friday, October 3,181»., .VOL. L No. 88אקט«בער מען3 דעם פרײמאג,

נאאװ עקזעקוטיװ דערנענעראל פון צוזאםענקונפט יעהרלינער פערםעל
 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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ײט .38 נוםער “״גערעכטיגה

 בוכװאלד. נ. — וי#וו«ו .2 זײט
 רעדאקצאר. ןװם בריעף .3 זײט
 פ^ר בןןארד ק#נפזראל סאניםארי א .4 זײט

 דער אין געטנער. מא?ס דר. — שיקאגא
— 35 לאקאל ױניאן, יעסערס6 קלאוק
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
פוינטץ. סטוארט ^דזשוציעט—

 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

 ציציפוט. — אםעײקי אין
 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

ץ א נ ע ר ע פ נ א ן ק ע פו ל װ א ר נ ע ס ר א ל י א ק א ל ל א נ א ש ײ ק װ ד • ע א ק
ם ע ט י ם ט ע ג ד א ט נ א . מ ט כ א נ ר א ם

 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
י ווויב םטרײקען, פאחגרוגגצ!. נ

. ״ ״ * ׳• ׳־ . *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 תלי א  פ
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,
ױיי אװ ס?ײא םעיםום א סים װאןי  ו

 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

ײנען4  פראבאעכמן, נײע ארויםגעוואלוסעז ז
 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

^ ארן ריכםונג, דער אין שוין רען או ױ  ו
 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
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 עס איז דאך אבער נופא, יאף? נװ *ין
ס  די ווען ארן אנםאננ, אן וױ סעהר ני

 םאל־ א אויסהערען וועם האםימע עמו.
 װאם ,cm איבער באריכם שםענדיגען

מ ד זי ורעם ווערען, אויפנמםאן שױן א  ט
 געםאן װייםער עס װאם ?עהן, וױם

ריכטונג* דער אין וחנרען
פארהאנד־ צו הוסעז אױןי וועט עס

 n באםראכםונג אאןײםימג 1א אין צונג
 װ*ם זױיםונגצז, דדיי אונזצרע פון םראגע

 אנגעד״ויבען האט אינםערנעשאנאא *ידי
 יאגואר.- אעצםען זײם ארויםצונעמנן

באקאנם, ורי אויפםד, דאדגער דער
 גאי.ץ א אינםערנעשאגאא דער פאר איז

 נעהאם האבען איצט ביז וױיא *גייער,
 דזשאינם די צײםדננען אייגענע זײערע
 די ױניאן, ק^אויזפיאכצר דער פון באארד
 האטער דער ױניאן, כיאבער װייסט איידיס
 האמ א־גםערנעשאנאא די און לאקאי
 םאנאטאיכעז אייגענעם איהר גצהאם

 זײנען צ״טוננען אאע דיעזע זשורנאא.
 ״גערעכ״ דער אין געזוארען םארשטאאצעז

 דזשאס־ ״דהי אין >.;ידיש, אין נױגקײט״
 ״דושוס* דער אין אין ענגאיש אין םיס״

 װערען רואס איטאליענש, אין םיציא״
 דיגר פון דירעיחם איצם ארויסגעגעבען

 ר׳ד אײז אונטער און אינטערנעשאנאא,
ד ן ם פיטיגג אעצםמז צום דאקציע.  מ

 גע״ ניט גאך האט קאםיםזן זמזעהומיװ
 פאא^םצנ- ן ׳חי ױמרען אפגעגעבען קענט
 נ.*;צ איז װאכ אאץ, פון באריכט דיגער

 געװען נאך איז זאןי די ציימוגגזןן. די
 זיכמר עס װעם אבער טאא דאס ױנג. צו י

 גע־ װעט קאםיםע די און זייז, םעגאיד
 די כדי פעהאט, עס װאס געפינען, וױס

 פדן זיין נאך זאל אונטערנעהכיוננ נאנדע
ערפאצג. גדעסערעז א

r צײםוננען די אז אםת, איז עס r־
 דא־ אין התפדק גרױס םיט געאעזען רען
ן  ליעבע און אכםונ; די פארדיענט זיך מ
 :־ א דעד פון פעפבערם כײיסםע די םון

 אויף זיר האבעז ?ײ םארגע״ט^נאצ.
 היצני ׳שטארתע א זײן צו ארױסגעװיוען

 אינםערנע־ די װעצכע קעטפשע, אצע אק
 אבער געהאט. איצם ביז האט מאנאצ
ר מ י  םאר־ פאר פצאץ פיעצ נאך דא איז ז

 אוים־ די זיין ײעט עס און בעסערונגעז,
 םיט׳ן צוזאםען קאמיטע דער פון נאבע

w אט \vp:vtr צו רעת-תםןור n די פונקט 
 אזוי אױםםזןרקזאסתיים, נױטיגע גאנצע

 ארן םעהר אצין זאצעז. צײטונגען די אז
פציכטען. זײערע ערפיצען \v:vp םעהר

 1םיםא* עסרעמא אויכ אז םענציןי
ך וועצעז י י י י w מי o v im\ גא־ צו וועחנז 

 וועט אמאחא, אין מערדער די מםראםעז
 אויף וױרקונג אבחאצםענדע א האבען עס
 עטאאטעז, אנדעחג םון גזצנים וױיסע די

 שוין אז באםעיחעז *ו כדאי אח עס אמנר
תן  זײנען סאצדאםען אסער^ןאנער די ו

 גענדסען זיד האכעז *ח אמאחא 1«י יי*ית
 אצאבא־ אק םען האם צינכדפערס םאחדי

ט םא  כדט נעגערס דדײ געצעכדפם סטיי
, אס^צי
 וחד וױיםע די אז אוים .וױיזט עם

 דמר טיט מײדען לייכם אזוי ניט זיד צען
 םון צייט־םארםרייבוננ םר*דיצי«ונע^ער

מיט־בירנער. שווארצע זייערע לינם׳עע!

אבםאלוטיזם *ינחפסדיעאען
J תרלאזען cun, ד דיי וועט מ חננ י
ז 1ט«יעלעז.זיי םםתםא עננלאנר וז2 ס ס  ל
 רעניםעננתן די *רײנווארפען און סאו9
 איז וומט דאז ןובער םטרייס. דעם ין1
 ערנ־ םעזזר. עםװאס פאריןוםעז «נלאנד1

ללןויך פוז םאלעז Dm מי יסטערעם
• * * ירמיײי׳■־

צתאםעז• כרעכט װילס#ן
 די צוזאמעננצבראכען. האס װילסאן

 איז צס נחיס. *ו נעווןן איז אנשםרעננוננ
 רעדען *ו אויםגזמוםען ירעזידענם ד«ם
 אזיס־ איהם איז עם נאל. און הארץ םים

םארזאםלונגןן. םאר רעדען צו נעמוםןן
 -vi גצמאבט איז אנמםרענטנג רי
̂-ען  באםרידינונג ^ראלער דער אהן וו

o האבען »ז m .םרעזי־ דער נעוואונען 
 פון געײטחןן נעדריסם םםתםא איז תנם
 שפיזצ דעם חאם ער אז נעדאנס, תם

ופארלפמז.
 צוזא־ דעם באדויערם םעז וועהרענר

 נער־ פרעזיחגנם׳ט דעס pc מזנברעכען
מר מען הערם ווען,  ז«ול םעז אז ניט א

 1זיי oirn םאקם, דעם באדויערעז שםארק
 און נעענדינם םריהצייםינ זיך האס מזר

 פרע־ דעם איז זײנען רעדעכ עטלינע וואם
 נע־ ני׳פם :ענליבען “,סיסטעפ זידענם׳ס
האלטענע•
 קרי־ אזוי נעװעז וױלםאן םר. וון»לם

 קאנםערענץ; ווערםאיל דעם אויןי נערימ
 אי־ זיינע םארטײדינט גפיוען ער װ*צם

 נײע אייננעהויכט הדבען װעלכע דעאלען,
 מיט־בלוט.אפנענאג־ חגר אין ה^נוננען

 ה$ט ער װי ענערניט אזוי וועלט, נענער
 דאן — נוואלר־אפםאך, דעם פארםײדינם

 נע־ דערהויבען צוזאםענברעכען זײן װאלם
 און אוםנליס *לװעלטליכען *ן צו ווןורען
 אלװעלטליכען ארויסנערופען װאלט

 א נזןבליבען lאTלםlfװ װעלם די םרויער.
̂ראקענע  םארלי- זי װעט ט*םער — ד׳וי׳

 ערלעזער. און וראסעט נרויסען איהו רען
 צו זיר װאם םאר ניטא איז אבער איצם

 און אידעאלעז אנבאלאנגט שרעקען.
 װירקליף איז װעלט דער םון ערלעזוננ רי

איינס. אל׳ז

רעד^ססאר גום נרי.עו» Tn» translatiaii filed with the 
Postmaster at New Yoik City on 
Oct. 3. 1513, as required by the Act 
ef Congress appro red Oct Cth, i f  17 
known •as the ״Trading with the 
Enemy Act*״

פ&ר&ליזירם ענגלאנד • »
ldip װאס אײזענבאהן.םטרײמ ךער  

^נדעי1 א איז ענגצאנד אין פאר איצם  
ר׳ג־ א כ*עך,ר איז ד^ם םטריײס בארער

ײ ססרײ^ א אײדעו נואצוציע  
נ^נץ א געורעדזג;*ב^ גאנץ א איז אישו״  

ע ר ״ ד הז װ״ ^ •  L  
אונ ז1דןוכ*1אניסג^ האם סטריית דער

ארבײםעי״״ די אי ערװארטעט.  
ד נעוחנן זײנען פזבאיקום מ י קא*־ דײ אז ז  

י לאו ךעדרױ״ג דער צוױשען םערענצעז '  
w, י״יעז  ’■'1 ! וועצע םארשטעהער יוניאן  

אױס:ע וועט סםרײק א און פיטרה א אין  
- v ט ג<הא זין* ה$ט .עס װערען םידעז  

ארבײטער אייזענבאהן די העכעחןן גועגעז  
קע־ זאצען זײ אז אזןי ווײדזמעס ךײערע  

יקרות גװאצדיגען דעם וױדערשטעהעז גען . 
רעגיחנג די חןום סינרט לעצטער דער אין  

הא״ וחןצכזג באדינגונגען, פארגע^זצאנען  
o אנגענו־ w n נים םאצ קײן נ»ר כעז   

ע־ די פוז ותרעז סען ט מ ^ד עד ם ײ ב ר א  
גע־ עדקצערט איז םטרײת דער אוז הער

״בוברואלד ני פון

םםרײ^ שםאל פ.ץ צױטםאנד דער
 דעם םון וואך צוױיםער דער אױןי
 אאץ צאגע די גאך איז סםריײן ריעזיגען

בײחן אױף קרעםםען די אדגבא״פםיםם.
 די אונגעפעהר ועבציבען וײנען ױימען
 םון םעג פאר עױשםע די אין וױ זעצבע

 טרואםט״ די פון נבואה די 4סםרײ? תגם
 ווע־ (לעצטען) םאנטאג אז םענעדדטערס,

 צורײד ביאסעז אין סםרײקער די זיך ילעץ
 סםרייק דער ארן ארבײם דער צו תערזרעןי

 מקוים ניט איז װערען, געבראכען װעט
:עװארען.

 דעם בא״פאפען צו ?ובט פרעסע די
 כום אזוי איז סםרײח דער אז אײנדרו^

 איהר זיך גים דאס אבער געבראבעז, װי
ט  צו זײכען פאקםקז. די וױיצ אײן, ני

 אינ־ קענען זײ זאל ײען אום •טרײענד
 ’׳פארדחנגגען. אדעי פאראײקענעז גאגצעז

 נאר צום טאכעף-זיץי נים דאף קען טען
 דעם םאבייקען די אז ׳טרײבעז, און

 םולען .אין ־זייגען דיםםריהמ פיםסבורג
י רױים/׳אז אײנער יעדער רתן גאנג,  ?יײ ד

ס דאך תען ן1םז .פאראציוירם. תן  ־V ני
 אוטנע־ זיך הןובען סםרײקער זײ אז גען,

 זײ ווען ארבײט, דער צו צוריק קעהרם
 האבען און סםרײק אין אצץ גאך שםעהען

 ססעבס. אצס צוריקצדגעהן בדעה גים
 װי וועג א ׳שױן געםינם פרעסע די אבער

 אז אזוי גײעס די ״פארפארמגך צו אזדי
 דאס אײנדתק, דער באקוכזען זיד ואצ עס

 Dip און גוסס׳ן אין האלם סטרײק דער
ט  אוים זײן װעמ היינכדם^רנעז ני

סטרײק.

י ת ד ב ע. ־ ש אג ר ®
 —:,נערעכםינק״ט״ רעדאסטאד ווער^ער
ן י א  א געװען איז צ״םוננע[ אײגינע #

 סלאוהםאנער די ווענען פראטעסט םי)
ו און םיזאגע, ׳פבת ן ו ח  איז באביט׳פ נ

ײם״ ארויט בםינק ערן  נענען־ א םיט אין.נ
אםאלע

 עס דאס אױד, וױיס איד זױאנאליםעם.
 פון ארנײטס־געמד מעהר זייכעז^םאראן

 םרייד חנם תאסען וועלכע לזמחןר, *נחזחן
 אונכא־ ®לע אוננארן. פח וױ ױניאניזם,

 םאציאליםםען, זיינען קאן איד וו^ם רען
 םאר זײנעז *לע ויי אי! עם, בין איך וױ

.*יוניאז. רער
 וחנט מרל׳פטיין ם. ראס יחא^ענדיג

 פון כאראקםער רעם באםראכםעז װייטער
אז דער רז  נאציא^אליטעט, זײז ניט און מ

ר ווי איד פארנלײנ מ  יוני#ן די םאר אי
— םאציאליזם, פאר׳ן איז

.25 ל*ק*ל •ון םיטנליער «

ס א ק ל א ע פ ל ו ר ש א ^ פ כ ד מו
— :רעדאלןם*ד וערטער

 טרױע- זעהר א און פאקט א איז עס
 ילאכצט װאס םאלס דאס אז םאקט, דיגער

 ם*ס ווערם ?ענטניסע מוזיתאלי^ע :אד
 פארד*ר־ אח םארפיחרט גענארט, :מגציר

 ער*ײ מוזיקאלימעד פון:^לעכםער בעז
הוגג.

 !איבערצייגוננ קצארסםער דער מיט
irnt\ נעפיחל מםערצליכעז א סיט םיר 

 םעחי־ טענציהיזוערעז טאג אז :אהױיטעז,
 קינחנר מאצאנטםולע און באגאבםע :ע,
פארקרי־ ערוואקסענע ^יז

 בארעכטינ־ װערעז ^נ־טעגציך פעאט.
 סארמנחנן גלענצענדע אדיזי חןוםנוננען טע
 צױ אה בא׳פאטענד DDונpצו דער איז

 עס װער וױיצ — ? ווארום און עטערט.
זוער און טיט^נר... א װערם דער ־ױל,

 אז איבערכי$רגען, ;םטרײ? דעם געגען
 וױלען און זיך בוגמעװען סטרײ?עד די

 דעםזעצמח און א^עעם אין *ורי?• גזנהן
 ארםירד צייענען איחר וועם פריהם^רגען

 פארגעךצײםונגעז,. םאחשיעדענע אין צפן
 זיף םון באװײז ?צארער א זײנען װעצכע
צוזאםענגערעדם. ה^בען

 איז וו^ס ״אונטערזזכונג/ n אויך
 דער פון געװ^רען ^נגעהויבען שנעצ אזוי

שאך עגד לײב*ר אן ,.?אםיםזג ױ^י  עד
 װירק־ אין וםיטעfp דער פון ג*טעז (דאר

)נעצועען ציןי ם פון !  די םח סעגאט ת
 געםאכם ווערם שםאאטען, פאראײגיגםע

ט  בא־ צו אבזיכט אויסדרי?ציכעז דעם מי
עמן יאשוצדיגונגעז די שטעםיגעז  די ג

 דער און פיהרער זײערע סטרײקערם,
 אצגע־ אין ארבײטערשאפט 'אטערי?אנער

 ״אונמערזוסע״ די אײדער נ^ןי מײן.
 אונטער־ האבען.די ^ונגעהויבען, זיר האם

 איז. אבזיכט זײער װאס ער?צעהרם ־זופער
 וױריר איז עפ אויב אויסגעפינעז װיצ מען
 םיצפעטריק און פ*סםער אז אטת, ציך

 ג#ספערס אויב ;בןוצשעװיקעס זײנען
 ױנ־ n אױב ;סטרײ? געגען װיר?ציך איז
 קצײגעם א וױרקציף ?וןונםר^וצירט יאן

 אםען שט^צ־ארבײטער. די םון פראצענט
 אונטער־ די דואט צערעםאניעס און

 די נענומען זיך אויף זוכונגס־קאפיטע
ט חשורי, גיענד א פון אױפגאבע  דעם סי
 דזשו־ די װאם יעד6אונטעױ? אײנציגעז

trup בא״ ^םיציצלען דזןם געהאם האבען 
 א אינדייטםענם, דעם שרצדיגוננס־אתט,

וןי םארםיגען Dip פארדזער דער אײדער ̂נ

מ, םײז צויט ײנו  םארשטעחעז מ
מט זיד  אזױ און צוױיטען. דעם אײגער ני
 שרײבאר, גרױסער מײן נישט בי\ איך דוי

 מרײען איך וועצ צײטונ^ א פאר בפרם
פארשטעהן. גענוי סיך ז#צ םען

 און אפערײטאר, dpih^p א בין איך
 עס *ז וױים, אח ערםאחרוננ נענוג ד^וב
tv !,t איז r שבת־ אנגעוחוהם^גטע אצבמג 

 איז ערשטענס, וױיצ, ?צאוקס,י בוי םראג^
 נא־ םארשיעדענע סיט נזנבענשט טרײד די

 פיעא זעהר צוױיטעגס, און ציאנאליםעםעז,
 ׳כישט זעצבסט װײסען ארבײםער אידישע

זײנעץ זײ װאס

 ם^רשטעדחנר פון קןונווענשאן א קימען
 ארכײםעד־ אצעp^ןדיf פארשידענעי םון

o אונטער ארגאניזאציעס p אמע־״ נאמען
 pjmv דער ק*נומנש*ך. םרידאם ריקאן 5

 אױסצױ זגעװען אי ?אנװענש^ן דער םון
 פ#רמען און מיטלעז סלענער, ארבײטען

 ־ipa די ^נצוםיחדען םזזיאתניזאציאנעז
 אמע• אין ברײנגען צו צורי? פאגאנדא

 שרײבען רעדען, פון םרײהײט די ריקא
 די באפרײען צו און פארזאםלעז או|

 רעצי־ איז אינדוסטריעצע פאציםישע,
 צױ םארסשפט׳ע אח םארשי?טע גיעזע
מלזזמה. לעצטער דער ציעב

 םון דעצעגאט םדענקעצ, ם. ־סענ-־חש.
 םאר- האם ,113 ל*<ז. יוני^-ז םאשיניסטעז

 ל«»נ־ דער פאר פונחמע; רײהע א געלעזען
 םאתע־ איז עם םארהאנדלעץ. צו װענשאן

^ורגא־ שטענדיגע א געװ^רע]
 םרײ »מערי?אן נאמען cxn מיט ניזאציע

 וועצ־ װערען, ארגאניזירט זאצ ציעג־ דאם
 גאנ־ איבער׳ן ברענטשעס האמנן זאצ כע

פראפאגאנ־ אגםיהדעז ו*צ טעז לאגי•
 הא־ רועצכע פא?טעז םארשפרײטען און דא
 בא־ םרײחײטס דער מיט שײכות א בען

 םאר־ אצע ארבײםער. די צװישען װעגונג
ארבײ־ װעלכע ארגאניזאציאנען שידענע

 םון באפרײאונג די םאר באזונדער טען ,
שע טי  זאלען פריזאנערס אנדערע איז ס^י

 ארגא* אײן אונטעי װערען ארגאניזייט
 ; ליעג םרידאם אטעריהאז די ניזאציאן,

 םרידאם צװײטע א צוזאםענתםען זאל םען
 זײן װעט עס װי שנעצ אזוי קאגװעכשאן

םעגציך. און פרא?טיש
 אינ־ געװארען געהאצטען זײנען עס

 אי־ דעצעגאטען םון רעדעס טערעסאנטע
םראגען. םארשידענע בער

 גערעדט האט בערגער װי?טאר םרם.
 און פרעסע דער םון םרײהײט די װעגען

 אונטערדרי?ט האט רעגירונג די אזוי װי
צײםונג. סאציאליסטישע די

יוע־ נערעדכ האט באצדװין ראדזשער
 אמערי?אנער די אזוי װי און אינדיא גען

 אונטער־ און ענגצאנד העצםט רעגירונג
 דזשײל אין האלט אח ארעסטירט דריקט,

 גע?ומען זײנעז װעצכע רעװאלוציאנערען
אינדיא. פאר גערעכטיג?ײט זוכען אהער

 צו האט םיאװאקי יםון האאז מעיאר
 םאצגענדע די צוגעשיקט ?אנװענשאן רער

: םעלעגראמע
 אמע־ דער צו באגריסונג ״הערצליכע

 זיך זאצ קאנװענשאן. םרײהײטס רי?אגער
 די געװיגעז צו צוריק אײנגעבען אײך

 pyv.g איז װעצכע םרייהייט, אםערי?אנער
 רעאהציא־ דער דורף זmגעװא גערויבם

 דאס װאס אדמיניסטראציאן נערסטער
 ער־ רעגירונג די געהאט. װעז האט צאנד
קײזער צום בריעף שי?ען צו איצט צויכט

נישט״.״ אדער
 טײצ גדויסער א דא דארום איז עם און

 זאגענאנטע די דורך *יידעז װאס אידעז
 אר־ װיצען טײצ א ?ריסםען. אח אידען

 ״אני זונטאג. טײצ א און שבת בײםען
 נעחאל־ האם גאט אז איז עני״ ראה הנבר
 צ אוטשטענדען, יעצטיגע די בײ פען,

^ ?אנען ה םי ס  טענ 5 ארבײטען צו אוי
 שבת סײ\ זייז נישט ס׳זאצ און װאןי, די

 נדוציפ אונזערע ivoip זוגםאג־פראגע, איז
 פאר- דאס װיצען אזן אױסרײדען מיט

שװעכען.
 סע טרײעט טרײדס mm38 איז

טעג 6 בצויז ארבײטען צו אויסצוםיןרען

 1אי ?רײזעז בורזשואזע די אין אפיצו
 דעד אז אנער?ענם, ווערט ענגצאנד
 פי| געוואחח ■ראװןחױרט איז סטרײק
ד דער רעגירדנג. דזשארדזש׳ס צצאיד  ײ
 בא־ או-ם, װייןט דעאמ, פנ^צאנד פװן מתר

 אר־ עננצישער דער געבען צו שצאסען
 דעג־ געגעראי^שצאכט, א ב״טערשאפט

 גינ״ זײנען אוםשטענדעז די אז תעגדיו^
מ און רעגירוננ רער פאר סטיג  ײ פאד ני

 באציי״ סטוײי? דעם האם ער ארבייםער*
 ל׳ד cm אויױ אטענםאם ̂א{ אצס כענט

 אױנ אבער ,4געזעלשאםמ״ דער פון כען
 הױפט דער ער איז אזױ, װיר?ציך איז דאס

 ז*יז ד%כ״ אטענטאט• Din אק שוצדיגער
 לעבלר, םײז אין טאג טתחנרמסםער דער

 פידידער די פון אײ׳נער םהאםאס, האם
 רע^װיײ אװ ״וניאן ״נעשאנאצ דער פון

 איז םסרייה״תןי nm װען ער?צערם מעך
 אײזענבאהך די געװארען. ארויסגעצאזם

 סטריײמז, געװןוצס נים ד״אבען ארכײטער
 האבען רעגירונג־פארשםעהזור די אבער

 זיך מאצ אצע םאר אײנםאל כאשצאסען
 ״דריײ סעכםיגק cm מיט פארמעסםען

שםאר?ער. איז ווער זעהן און בונד״
 איז ענגצאנד אין באהךפארקעהר דער

 די חוץ א און אםכעשטעצט, אינגאנצען
 זײנען אײזענבאהן־ארבימזעוי 600,000

 אהן געבליבען מױזענדער הונדערטער נאך
םאטעריאצען. אין םאנגעצ צוליעב ארבײט
 טראגםפארט־אי־ די און מײנערס די

 הײנכדמארגען ססתםא זיך וועצען כײםער
 דאס װעט דאן און סטרײ?, אן אנשציסען

 זײן עצאנד1 פון צעבען געזעצשאפטציך
פאראציזירכ^ פאצשטענדיג

אזיס, װײזט זיד, גרײט רעגירונג די
 צו אום םאצדאטען סים זיןי באנוצזזן צו

 זוון 4םטרײ< פיעל-םאכיגען תנם ברעכען
 דעפ אט םאכען וױרקציך װעט זי אויב

̂ט,  פון אנזוויב דער מײנען דאס ?ען שרי
 בא־ א איז עס רעװאלוציע. וואחרער *

 סאצדא־ ענגלישזג די אז פא?ט, װאדסכתר
 1אי אוםרוחיג זעהר און זעהר זײנען טען

 צוױים־ קוים קען מען און אוסצופרידעז,
ץ נים וועצען זײ אז צען  איבערםצייסיג זי
 ברי־ אײגענע mp"T געגען ?עםפען און

 די ; פארקעהדמ זײן ?עך עס אבער דער.
 צו צושטעהן אםאצ נאך ?ענען סאלדאטען

 פ*ראױסזאגעז אבער און... סטדײקער די
 זיד םיר נעהםען ,tm’Dye \vv דאן װאס
אונטער. ניט

 א איז חשביז דזשארדזשעם צצאיד
 װעט סמריי? nm צעננער װאס פשים׳ער:

 װעט אוננעדולדימןר *לץ פארציהען זיןי
 האט סםרײת דער װײל—והמץ פאצ? דאס
 פאראור־ טענ •אר ערשטע די אין שױן

 שיכטען אלע אין ציידען ציכעpmש זאכט
ר פיז גרינגער *לץ אזן — נעזעלשאםם ת

איז אםיצו ייאך, די חאל, סוזי? א עםענט דער צוסט, האט עס אגדען ןקץ גישם ס׳ אגגעהויבען זיך
ברענטש א אלם מיר, חאםזן דאחםאונזער ואצ װארום םראגע, קריסטעז יאון  שטאא־ cm איז ?צאר איז זאך איין

 גע־ \ז*בע\ ארבײטער די אז — םטריי?
 אונםיטעצבא־ mזײע בצויז ניט זיף נען
 נאר מאגנאטען, שטאל די בתים, בעצי רע
 ?אםי־ אצע פון םאכט פאראײנעטע די

 צוזאםענגע־ אינסטיטוציעס טאאיסםישע
 קאטפף אינדוםםריעלעז קײז איז גרכיען.

 הער־ דעם םון אײגיג?ײט די נאך איז
 וױ בוצט אזוי געווען ניט ?צאס שענדען

 צו אום סטרײ?. ־איצטיגען דעם איז
 פא־ שטארקזן לעצםע פארטײדיגעךזײער

 אינ־ פון םארשטעהער די זיציע,<;אבען
 אטערי?א איז אבסאצוטיזם דוססריעאען
 זײ איז ?רעפטעז זײערע אצע םאביליזירט

ט. אײן אונטער געשטעצט פ א ש ^ ה פי
 בא־ די נאכגעםאצגט האט װאס דער 1

 דעם װעגצן פרעסע דער איז ריכטען
 אױפמערקזאם האם װאס דער ;סמרייק

 טעג־ די איז צײט*ארט'?צען די געצײענט
ט האט צײטונגצן ציכע  ניט גע?ענט ני

I די און אםא?צס וױצדע די אז #באמער?ען 
 צײטונ־ אצע אין אינסינואציעס גיםטיגע

 אײן פיז געװארען אינספירירט זײנען געז
 פון אונטערשיעד רער ?װאצ. צעגטראלען

 אוינ געגיט א םאר קען סטיצ און שפראך
 פאאן פון זעצביג?ײט די םארדע?ען גיט
 ארטי?־ און באריכטען די םלן געבוי אין

 אונטער ?ענטיג שםעהמ *רעסע די צען.
I ניט טרעט און די?טאטור סעכטיגער א 

 פון באפעריוצען די פון האר א אויח אפ
 אנ־ t^p אויף tpp םען דיתמאטןןרס. די

ט אופן דער שטרענ;־ די ער?צעהרען ני
I פראצענםיגע - הונדערט אויסנעהאלםעגע 
I ײטיג?ײט  פון אײנטאניג?ײט און אײ:ז

 געװעהנאײ די צײטוננען. טעגציבע אצז*
I זײ, פון טאגכע פין אנשטענדיגקײט כע 
I באצײנמען פון ענזיס פדאפעסיאגעצע די 
I פאסיתנג, וױכםיגער א םון זײטמז אצע 

 אפען, םארשוואונדען. אינגאנצען איז
 שטזןהען מאס?עס, אהן אוגפארשעחטם,

 פאר״ מים צײטונגעז ?אפיטאציסמישע די
 אויו• ארבײםען און ארבעצ קאטשעטע

 סטרייס cm דערטרינ?ען צו כצים אאע
 פארצוימדדננען, ציגענס, פון מבוצ צ אין

 ווערט א?עס און דאנאסע?. n* הצצעס
 קאםאג־ כױליםערישער א נאך וױ געסאן

j n םאס־ אז לײ?:& איזזר רחום חײנמ 
 און װ., װ. א tv באאשעיײמ׳ א איז םער

 נײצס־בא־ די אין אייצנען צס ורעט אי^ר
מאר־ לײכדארטיהצצן. די אין און ריכסען

איז גאםפצרס אז הערען, איהר וועט לען

 דערנןןך און p'-UDm't צוערשט
מ גאםפערס, ל ע  נזד םארגערוםען זײגעז ײ

tmvii הא־ ?אםיטע, דאזיגער רער םאר 
 די אין צאגע אםת׳ע די געשיצדערט בען

 הא־ זײ געגענדען. טראסט־פארפעםטעטע
 װע־ סעגאטארען אוגזערע דערצצהצט בעץ
 שטאצ־ דײ װאס םארםאצגומען, די גען

פון אױסשטעוזן געמוזט האבזמ ארבײםער
 בע־ פארטראסטעװעטע און טראסטס די

 די װאס שפיאנאזש cm וועגעז אסטע,
 cm וועגעז אז, האצטען שטאצ־םאברי^ז

 ג^גען Dmאנגעווע װערט װאס םעראר
 און ברוטאצער דער וועגען צײט; ױניאן די

 ביר־ יעדער םון אונטערדדי?ונג צינישער
 װענען ארבײםער; די םון DDm גערציכער

 קאזא־ סטיײק די פון גרויזאם?ײםעז די
 באםראכ־ וועלמג פאציצײ, דער און קעז
 אנגעשטעצטע דירעקטע די םאר זיך םען
 דעם טוען און פאבריקעז שטאהצ די פון

בעצ זײערע םון וױאען

 ארדען, פראנדעסױתז גרויסען דעם םון
 זיײ איחגאלעז 6וועםענ רינג, 4ארבײםעו

 גע• אומגערעכטיגהײט tycwoypva צו נעץ
 וועל־ אױןי אונטערשײד אהן םאלס, געז
 פארש*ריײ צו און געבים, אדן םעאד כען
 ענטוױס־ איז וננ׳1אויפקצל און ליכם טעז
 בריײ די• פון געםיוזצ עסטעטישען דעם לעז
 אםת ו־יצזעד פון גציעד א אצס מאסען, םע

 כר. דער חאם ?ערפערשאמט, רmזוכענ
 אצעדmאי חײסער מיט רינג ארב. 615

 אויף געגומען אפפערװיצינ?ײט און ציעבע
 גרוײ די ארבייט, זmפיאנע שװערע די זיך
ם^ צו אױםגאבע, סע א  א םאצק םארץ ש

 זאצ םאצ? דאס װעצכער םון ^וצע, םוזי?
 צעהרע. מחיקאצישע עכט די געניסען

v אונזער פאר צוין םארלויםיגען אצס 
 םאר־ צו געלונמן שוין ארנז איז יארבײט

 םוזי?אלישע בעםטע די אינטערעסירען
 םיר װי פונקט זײנען װעיצכע פעדאגאגען,

 םאצק om דינען צו פאדאינטערעסירט
געביט. םוזי?אצישען אויפ׳ן

 פדײזען אונזערע זײנען דערםאר און
 םאר־ ניט דארפט איהר ציבעראצםמע. די

 דאט — איז פראםיט אונזער אז געסען,
̂ i'P צו און פראפיטירען. זאצ פאצ?
 אויםמערק״ גרעסטע די געשענ?ט װערט

זאם?ײם.
 יערען זיר ?ען.טען רעדזשיםטרירען

 אווענג^ 110 ביז נאכמיטאג pc 1 טאג
 נאכ- 2 ביז םדיה 10 םיז — זונטאג און

 ס?וצ, מוזיל רינג ארבײטער איז מיטאג,
סטריט. דריטע איסט 143

סעד»ױסברדר8ר װילדער » װידער
 טעג די איז נעבראס?א, אמאהא, אין

 נעגערען, אויף פאגראם א פארגעחומען
או געװען איז װאס  םא־ די װי וױלחנר נ

 םיט וואשיננטאן אח שיהאגא איז גראסעןי
 המון צוױשעטער א צוריק. װאכען אײניגע

 עס װאו געריכט־הויז דאס באפאצען איז
 װעמען נעגער, א פארשפארט געװען איז
 צינ־ דורכאויס געװאצם האט םאב תר

 אוים־ געריכט״הױז דאס האט מען טשען.
 Dm און ס ע ב מ א ב מיט נעריסען

 דעס אויך געצינטשט. םען האט נמגער
 װיצד־געװא־ די זזאבען אמאחא \te מעיאר

 װאס דערפאר, אויםגעהאנגען ײייסע חננע
 זאצען זײ דערצאזען נעװאצט גיט האט ער

 דעס האט מען נעגער. דעם צינסשען
 תציח רm םון ארונטערגענומען סעיאר

צעבעדיגען, א קוים
 גע־ אסאתא אין האט צײט טעג צוױי

 געגען טעראר םאצשטענדיגער א *זמרעט
 םארצװײ־ זײנען, װעצכע שװארצע, די

 גע־ ענע^pרשראmטויט־ אויף און סעצטע
 ראטעװען צו זיך אום שטאדט, םון צאפען

לינטשערס. די פון
 אנגענױ האט רעגירוננ פעדעראצע די

 ראסעך דעם נעגען טיםצען שטרענגע םע|
 סאצדאטען הערשאםט. מאב און טזןראר
 אוג־ אםאהא p'p געוואחנן נעשי?ט זײנען

 באריהם־ דעם םיז פיהרעדשאפט תר טער
 עם וועצכען װאוד, צעאנאדד גענעראצ םען

 די אײנצושםיצען אײנגעגעבען זיןי האט
 מעהר, נאף יוױיסע. די סון טןןרדיוסט

 האבען װאס n אז ער?צערט האט יואזד
 ומד צינטשערײען די איז באטײציגט זיר

 װע־ געשםעצט און tmyp יעז׳אדעסםירם
1P אויב איז סארד• פאר נעריכט צום

אויך װעצען װאהרשײנציןי הצכסט

 I פױ א געבען געװיס ב., rpy דער פון רעז
 און צײטוננעז, אונזערע אין באריכט לעז
 דא־ דער װעט נאר ;יט אז האפען, םיר

ר מ  רײך אזױ זײן באםאצא אין םיםינג ד
 געווען איז עס װי ערפאצנען, גרויסע אין

 פײ אין םיטינג פערטעא־יעהרציכער דעד
 בא- נאןי איהם וועם ער נאר **דעאפיא,

איבערשטײגען. דײטענד
 העכסט־װיכטיגער דאזיגער דער צו

 נױ פון פאהרען ׳ װעצצן צחאםענ?וגםט
 פרעזײ שצעזינגער, ^בענדזשאסין :♦^דק

ײם^ באראף, אב. און וחןנם,  סע?רעטער
ר ת מו  די דאן י.; װ. j .ל א. דער פוז ז

v n m fy t עאטאר :װײס־פרעזידענטען
 הערי נינפא, סאצװאטאר ראזענבערג,

 זײד־ סאצ״ צעפ?אוױץ, סעממעצ וואנחןר,
 זיעג־ מאריס האאפערק, דזשײ?אב םאן,
 יאנארוסטי, ש. און .תאהזןן ם פאניא םאן,

 פיז .נערצכםמתײט״. פון חוס;תםאר
Dיאאmפון אבידור; םא?ס קוטט אפיא 

 פיז ססוהאכיאן; תײםאן ?וסם שימאגא
oאגmDקאױר פון און ?אאדאווס?י ס. אא 

פעראשסיין. ״ם אאנד
yimy'KHKD ס ע ט י  זיך תענעז ^

tmivu אג־ און פאראאנגען ױיערע םיט 
 ע?זעתוםױו דזשענעראא דער צו טראכען
 הא״ םסאםאער װ. ג. X א. באארד

 זעאבען cm אויף י. X באפאאן^ ^םפא,
*tpiyp c m i בריע^ װערען געשי?ט אײןי 

ז טעאעגראנדען. און

 פיאר־ — הבתיס
tin, סםרײקערס. די פײניגען און שאאגען 

 אפנעאײקענט נאטיראיך, האט, גאםפערס
 סטרײס דעס געגען איז ער אז קאאנגען די

 ווערט סטרײק דער אז ער?אערט האט און
 פעחך אמערי?אנער דער םיז אנגעפיהרט

 אײנצעא־ פת ניט pv אײבאד אװ רײשאן
פיהרער. ראדי?אאע נע

 געזוכט אבער האבען סענאטארס די
 דאזיגע די פיז ארויסצדקריגען דודכאויס

 אונגיג־ זײנען װאס אויסקיגפםע, עדות
 פאר גינסטיג אין סםרײקער די פאר סטיג
cm ^עס םראסכ Dtp דער באקומען ?יד 

 cm פון גחפע א איז דאס אז אײנדרוס,
 נעדד װעאכע אןויצרס, טראסטס שסאהא

 א אויף טראסם פון אנ?אאגער די מען
פארהער. שמרענכען

 ענדיגען זיך װעט סטרײה דער װי
 םאראויםצוזאגען. שווער נאטיראיך, איז,
cm פmיד?pנםס nmytJi^p צוױשען 

 ארבײט, אח האפיםאא םון פארשטזמזער
 װאשינגםאז אין פאתןומעז דאר^ װאס
 סעכאיך ותש א?מאבער, זע?סםען רעם

 אייס־ אויויידעס וױרמוע געדויסע א האבען
 וױר־ םןװיאאע אבמרידי םטרײ^ םון גאנג
 אי־ ?וים וחנם ?אנפעתגנץ דצר פון לצנג

 ארבײסמר די אויזי וױרקוגג די בערוועגען
cm אנסער״ וײ אפיאר גוםא. סםרײק? 
 װזלען ארבײםער אכמרי?אנער װאכדווע

 אאאסעך וחמען געאערנט עפעס האבען
 דער װאס נרזיזאםקיינ^ דער וועגען קאמוי, ,

ױױט קאאם קאפיםאאיסטישצר  את*ס ו
p אין n חצו- אוגבאשרצנסטער פאר קאמי 

nv Jomv דאס «r אאצ וחנרט טיאייכט 
אין נזןװאדען גזגסאכם ןיינצן װאס אפפער

ס א צ. ד א ע נ ש י ד י ם א י מ ו ת ױז י  ה
ט כ א װ א מ ײ ר ר ד א .$500,000 ם
 אװ ב<»ארד דעם pc םיטיננ » אויוי

 נעיטאנאל ״היברו רער פון דירעקטארם
 52 זיך נעםינט װעלכע האוז״, ^רםאז

 ב»י*ל*־ איז יאריו, נױ פלײם, םארקם סט.
 םון פאנד א שאםען צו נעװארען םען

 װיכטיגער זעהר דיזער פאר $500,000 |
 נעלם דאם אינםטיטושאן. נויטינער און

 pc אויפבויאוננ דער םאר נעהן אייר וועם
 האונםרי שעהנעם, א אין הויז, נײער א

vice, אp ב. הערי םר. ראור. שוקהאה 
 טרעזשורער געװארען ערװעהלט איז ראזען

. פאנר־דרײװ. דעט םון
 אויפ־ ווערעו אינםםיטושא[ ןיער

 אירישע הונרערט י1פיג ארום ;עהאלםע;
 אירען קלאםען אלע און יתומים, שינדער,
 שאםען תעלפען v אפרופע; זיך רארםען

 אפילו איז עם געלם. םוםע נויטינע רי
 נעקליבען ײערען סאנ צו הײנם דןום אםת,

 צוועקע;, םארשיעדענע םאר פאגדם םך א
 פארזעהען נים מאר פאנד דיזער אבעך

 פון ®•®רט דעם קריגען רארוי ער װערען,
אסעריהא. אין אידען פלאםעז אלע

 ציײ דער אין ■לאץ *וױיםען « אויוי
מ לעזער די װעןלימ םוג^ נ טי • א; מ חןי ־י  י

• םעחר םיט םײונמ??, םעז ה- מל ײנ א

פירמ דעד pc שאפ דער דאם לאנד, ז, א tf ה ״ה.
 ווערו העקםטער און סייארני שװארץ, I מילװ^קי״. סון ״מעייאר

 אוננארישע אלטעז «אן pc נעסענעזשד 1 פון ^ןסמײ ײיליאם ננרעםטעז1יו*
 פיינד״. ױני^ן I -8!וון שטורמישע א נעקראנען האט נ^י
 אונ pc אמעריקאנער, אן אלם איר, ןמע אז נעפאדערט, האם ער װען ציע
 נענע •ראטעםטיר אפשםאמוננ, גארישער אמנםערװארםעז װילםאן פרעזידענט זאל
״ן פון  א סאר ניט פאסם עס !אויםדרוה אזא -ע סװא דערםאר אמם, הויכע; ז

איר אויף אנצודייטען םיהרער ארבײטער ונג..1רעני די פארראטען האם
בי; איך :אציאנאליםעט. װעלכער נענד I - מ כיר. ,האט מײנוננ״ םײן ״לוים

 ■ונסכ זײנמן אוננארעז די דאם זיכער, פרעזידע;מ דעם םען ״דארױ נעזאנם, םאן
 ארניי־ די װי ױניאן־לײט, נוטע אזעלכע I האט ער װאם דערםאר ארונרערװארפעז

נא־ אנדערער װעלכער אירנענד שון םען | נע׳^יקט- האט ער רענירוננ. די פארראםען
■ - I די באשיצען צו רוסלאנד נאך םאלדאםען ■ ■ ■ —.......

 נעזע•:, א װערען װעם דיענםם םיליטער I ד. דזשאהן וועלכע איז אײזענבאהנע;,
 פריײא־ א האבען װילםאן װאודראו װעט I באטרעםט װאס חלס, א האט ראלעפעלער

ר םיליאן א פון ארםײ םע I —.................... —~ ־־ ״ ע װעט און מנ

r . F R P T H T i r . K F l T  ll«int*loed br sad Id the Interest O t n t t n i U i h t l i  of the teternstlooal Ladies Oar■
Beat Workers Union, Ottos, 11 Union Squmrs, Now York, N. Y. 
E  Schlesincer, President; 8. Yanofekr, Editor; A. Baroff, Secretary-

New York, Friday, October 3,1919.אםע געשיסט האם ער דאלער. מיליאנען 
 די ־.up װיל ער װאהי( שיסען קעגעז זײ I ■אליןוײ־ארבײט םאן צי באים ריקאנער

ײן די אין אח םילעזיעז אין  חגם םאר בלייבט װאם •■זאך אימצינע נענענדען. חז
מ לאנד דא□ זאלען טיר ,אויב .איםייטשען* *ו איז 1םא או גרעם1ס& | װײ־ אז

- , - .‘וױלםאז װאח־ראו 1 נמוװאועענע אויב .לאזען.*גמזזז, טער
' itiT" -,-־*'#fV * ־’ i י * ■׳**.,י׳'« *Mi ' ■ ■ '■ ״ י * t y**-*4-*n*■ 0 A■
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 םארשםעהען, איך/ גלױב אלע, ניט
 באארד׳ שאנםראל ,,סאניטארי א װאס
 אױם־ איהר איז עס װאס אױןי אוז איז

גאבע.
 אויפ׳ז זיינעז םיר װען איצם, נראדע

 אזא שי?אגא אין ארגאניזירען צו שװעל
 ווער־ עטליכע ‘זאגען צו נויטיג איז באארד,

םראגע. דער װעגען טער
 ארבײטער אלע אז באװאוסט איז עס

 אזעלכע אונטער ארבײטען אויסנאםע אוזן
 נאר ניט זײנען װעלכע באדיגגונגעז,

 גאנץ. נאר געזונד, זייעד םאר שעדליף
אעבען. זײער םאר געפאהר א אוץי אפט

יאה־ לעצםע די זיינען געזעצע םיעלע
 םארמײ־ צו דאס געװארען געשאפען רען

 ״ארבײטער צו קוטט עס װען אבעי דען;
 העגט די װי אזױ עםעס ױערען געזעצע״

 געזעץ־היטער... אונזערע בײ אפגענוטעל
 גע־ דער אלטע;. בײט באײבט אלעס און
m זיף קוקט װער אבער טאקע^דא׳ איז 
? איהם אויױ אום

 מײקערס קאאוס דער םון םיהרער די
 אײנגע־ דאם האבען יארק נױ אין ױניאן
 איז צײט די װי שנעל אזוי און,. זעהז,

 ערהלערט, זײ האבען גינםטיג, געװארען
 סיטוא״ די נעמען פדזען ארבײטער די אז

אלײן און הענד אײגענע זײערע א־ין ציע
 זא־ געזעצע געשאשענע די אז אויםפאסע{

 אין ?ןעפער, די אין װערען אפגעהיט לען
צושטענדען.׳ סאניטארי די באצוג

:ע־ ניט אויף זײגען געזעצע די אבער
 דאן צוםרידענשטעלענד; גאנצען אין װען
 יארסער ניו די געװארען ארגאניזירט איז

 קאנ׳ סאניטארי אװ באארד ״דזשאינט
 מא־ האאוק דער םון צוױיג אלס טראל*,

 אויסגעאוגײט האט װעלכע ױניאן, כערס
 געמאכט זיך האט און געזעצע אייניגע

 אלע אז געבען צו אכטונג אױפגאבע, אלס
ווער*;. אפגעהיט זאלען געזעצע דיזע

 אדטײ פראטאקא^ יארקער נױ דער
v זאנם םון ,15 יןעא j פראטאהאא׳ יארקער 

 אויטעט: ,1910 אין םארפאסט’אגריםע:ט,
 מוםטער א איינריכטען דארוי באארד ״די

 באדינגונ־ סאניטארישע םון סטאנדארט
 װערען אנםערטרױם זאאען •װעאבע יגען,

 4ױניאן דער אי טאנוםעקט^ירערס, די אי
 אויפ- פארםאיכטעט זײן זאאען בײדע און

 נוט אזוי סטאנדארטס אזעאכע צוהאלטען
נאר״. קענען זײ װי

ז דאן \  נעקספע/ אן :אר געװען דאס :
 װעאכעי בואעטין, דער אבער ריטענט;

 ,׳'1917 אין געװארען ארױסגעגעבען איז
 װעגען זאגט שפעטער, יאהר זיבען ה., ד.

 ארבײט יאהר ״זיבען ספעריכיענט:)ער דעם
 קאץ טרײד דער ,אז איבערצײגם ראבע;

 פאר־ די געבען. אנטונג אאײן זיך אויף
 אזוי זײנען שעםער די אין בעסערוננען

 זי אז זאגען, קאן באאיד די אז נרויס,
 האט און עקזיסטירען צו ^ענט א האט
 דעם םון אנערקענונ: די געקראגען אויך

פרעסע״. און פובאיקום
 פארשטעהען ביען קאן אאײן דעם פון

איז. :;ינסטיטוציע דיזע וױכטיג יױ
 אױסצורעמד פלאץ דעד ניט איז דא

 קאנטראא סאניטארי די װאס אאעס, נען
־ אױםגעטאן, יעצט ביז האט באאיד  ־

איה־ פון אײנינע דערטאנען נאר װעא איך
אױפנאבען. רע

 אכטונג באארד די דארױ ער׳שטענס
 זיכערע זײן זאאען שעםעד די דאס נעבען

 פײער־ זייז נ;ט איז ארבײטען צו פאעצער
 רי צײטען. אםאאיגע איץ וױ פאסטהעם,

 דין זאא עס סאניטארע, זײן זאאען ״שעפער
 װא- ,ריינע אופט רײנע זונעך^ײן, גענונ
 באארדס די טױאעטס. גענוג או; סער

 די םון *ײנענטיםער די אז אויך זעהט
 װעאכע נױרסעס, האםזן זאאען ?זעםער

 חיאוי מעדיציני^ע עו־׳טטע די געבען זאאען
װ. ז. א• עיןסידענםס, פון פאא אין

 חןרביאנטע׳ דיזע פאחפטעחט עם װער
 וױםיעא• פארשטעאעז, זיף קאן אױפגאבען,

 סא־ די אבער האט. באארד די ארבײט
 אם־ ניט דעם ביי זיך האט באארד ניטארע

 אױםגעעםענט אייד האט זי געיפםעאט.
 די־ װאו קאיניסס, מעדיצינישע .אײנענע
 שװסאםםע־: באהאנדעאט װערען ;קראנקע
 • צוריק ׳אא^ג׳ ניט און דאסטוירים טענטע

 דענטאא־ א אױך.אײננעארדענט זי האט
קאיניק.
 װאס.גא- יאציענטעז די פון צאהא די
 1 יעדע טיט ׳ ײ^שסט קאיניתס די זוכען
 האכעיז ארבײטער די אז צײם און ..־יאהר

 דער צײגם אזוי סאינית״ זײער צו ןלוטרוי
 סאײ די אין זײנען 1918 אין אז דצפארט

 •א״ 6024 נזנװארעו דט4עמואמיג <יקס
סאנאטזנן 6 ערמםע זײ אין און ^ענמען״

aaiLi*.■ • 1*"״•' *K'i JS-•8 ̂#-־;* IWllrwradS1̂ *■*&&'£’' &*■ ■i “ f?׳  ■A /!A v»iJrr̂  - L-’k -v. ja  ̂ rr ^ ' JT1

^עװא• עקזא^ינירט ^וין זײנען 1919 פון
A *מענשעז״ 8448 רען  k 

שאנםדאא םאניטארי אװ באארד דער
 אנדערע םיעאע םיט נאך זיף באשעסםי;ס

 איז פאאץ דאס געזאגט, וױ נאר, זאכען.
ו צ אויסצורעכע־ אאעס דאס באשרענקט |

‘*י * נען.
די אז גיט םראנע סײן איז עס אאזא,

זעהן דארםעז שיקאגא אין םאכער קאאוס
יןאאוק די װי באארד אזא רען עטאבא צו

געטאן דאס האבען יארק נױ םון טאכער
צוריס. אאנג שוין

שי• אין מיר האבען צוריק אאנג ניט
 וועא- םרײס, דר. גאסט אאס געהאט קאגא

 יאר־ גױ דער פון דירעקטאר דער איז כער
 זײן קאנטראא. סאניטארי אװ באארד קער

 םאר״ צו עראויבט ניט איהם האט צײט
 און איך האב דאן אאנג,' זעחר באײבען
־] אאנ־ איהם מוט געהאט סקואסאן פרײגד

 די ארומגערעדט און קאנפערענצען גע
א־ האט םרײס דר. יפיקאנא. אין I באארד .אזא ארגאייזירען יועגען פראגע אר^ר  פ

 ארבײט דער צו נעהמען צו גאײך זיך בעץ
 נאר װעט ער װאס מיט העאפען אונז און

קאנען•
 אויב אז נים, םראגע רןײז איז עם

 װע־ באארד, אזא ארגאניזירען װיאען כיר
 פאר־ און ארבײמען שוחנר םוזען סיר אען

 מיר ^טארען װײטער דאס נאכאעסיגען
 װע־ נעםאכט א:פאננ• דער נאר זאא ניט.
 הוםען איבריגע דאס שוין װעט דאן רען,

 • גרינגער. פיעא
? טאן צו איז װאס#

פ א \yi\o םײנונג, מײן באך עדשםע, ד
 זאאיאױם־ װעאכע קאמיטע, א האבען טיר

 דזשאינט דער םון .װערען געקאיבען
 נעוד גאײד זיף זאא קאםיטע דיזע באארד.

 אויםארבײטען און• ארבייט דער צו םען
 געוױסע אױסארבײםען דעטאלען. אאע

 איסםעהטאר אן אגשטעאען סטאטיםטיקס,
 און םעקטאריס אאע באזוכעז זאא .װעאכער
 די וועגען רעפארט גרינדאיכען א אפגעבען

 סאנדיציאנען זיכערהײםס און סאניטארי
 אר־ אאעס נאף אזוי און *פעםער; די פון

. גאניזירען.
 און צײט, נעהטען כיוז אאעס דאס

 צו נעהמען זיף װעאען טיר יפנעאער װאס
זײן. דאס װעט בעסער אאץ ארבײט דער

 באאד װעט באארד אזא אז האף איך
 דר. װען ספעציעא װערען, ארגאניזירט

 זײן םון היאף אונז פאױשפרעכט םרײס
 שי• אין פרײם דר. ערװארטען בייר זייט.
 גוט װאאט עס און אקטאבער אין קאנא

 יענער ביז צוגעגרײט אלעס האבען צו זײן
 געהמען באאד זיף אאזא, דארף טען צײט.

ארבײט. דער צו

I י

 שי־ פון מאכער הלאוה
!:אױפטערסזאם קאנא,

 ביי• צומי^עניש אזא עקדסטירט עס
 אז פערםיטס, בנוגע מעמבערס אונזערע

 א זאגען צו געצװואנגעןי זיך פיהאען טיר
דעם. װעגען צוױי אדער װארט

 יױ אונזער פון םעטבערס אאע
 א אויח ארױפגעהן וױאען זײ װען ניאן,
 איז קומען מוזען ארבײטען, פאא״ן נײעם
 װעא־ פערמיט, א ארויסנעהםען און אםיס
 דעם אין ארוײ!צוגעהן זײ עראויבט כער

 אז זיך, פארשטעהט ׳עאפ. געװיניפטען
ם פאר גוט באױז איז פערמיט, דיזער  ̂ד

 האבען מוז מעז און פאאץ, אנגעגעבענעם
 ג#שאיסם אײנער װען םערםיט, נײעם א
 דזשאב. צװײטען א אויןי ארבײמען געחן צו

 כײט איחר װען מאא יעדעס קורצעז, אין
 סומען איהר םוזט פאאץ, ארבײטס אײער

 געשריבענע א פאראאננען און. ױניאן אין
 אויספאאגענ־ ‘טאן. צו אזוי *ראױבעניס,

 ארגאנײ די איהר 6גי ארדער, דיזען דיג
 בעםערען * אױף נעאעגענהײט א ז,אציע
 ארבײטס־ דעם קאנטראאירען צו אופן,

 אר־ שיקמן צו בכח דאז זײנען םיר מארק.
 נויטינט םעז װאו פאעצער די אין בייםער

 סארמ אנדערען אדעי דיזעץ אין באמת זיך
 ארבײ־ האאטען צוריה אויך און ארבײט,

 פאעצער, אזעאכע אין געהן צו פיז טער
 אדער ניט םארעןי ארבײםער נײע ־ואו

 סיס־ דיזע װערען. געשיקט ניט •ארפען
 צו נעאעגענחײט א אױך אונז גיט :עם

 און ארבײט אײך םון יעדער װאו ־ויסעז
 אי- נרעסטע די זײנען עס באםעס ועאכע

 הצנם נײע ארויםנעהםען אין :ערהאײבער
 פאר אויך סאכט דאם ארבײם. דער יו

 אי״ אונזשר אינםארמגן צו סזנגאיד *וכז
כתבד ממאן לאס כאסעס, די טיט

S ir“״ ״ ״

 אוגזערע אינטזנרעסירמ ^ואר׳פײנאיר^
 אין זיך טו© עס וואם צו׳װיסען מעםבערם

< אאפאא, אונזער  מױן האנען םיר װי
 םיר געשריבען. ני© רעפארט סײן אאנג

 איז אאהאא אין אז זאנעה נ*ייד דא סענען
ג. בעםטען אין אאעס נ מו  איהר וועז אי
 זעהט אפיס, אין םארנאכמ א ארײז גןומט
 םיט םוא איז איבעראא אז נאייך איהר

 צאהאען <זוםען/איז .מעםבערם אעבען.
 שאם צו קומען קאםפאײנטס׳ מאכען דױס,

ײד, נאך קוםען אײניגע טיטינגען, װ  ״אד
ה אזוי אנאנדערער י  אויסרע־ זיך גאאט ז

ײן׳ביטער דען  םיר׳הענען און הארץ.,* ז
 עס אבװאהא אז זאגען, זיכערהײט מיט
אין בײ אעצטענס איז  גע־ אאתאא אונז.

 אםיכ אין ענדערוגג אז געװארעז מאכט
 װי אזוײ עריװארטען, געקענט האם מען און

 ניט אנפאנג א,ין דאת זאא זאך, נײע עדע
 צוםרידעגהײט, פואער דער צו ארבײטען

 רעפאד־ די פארקעהרט. פונקט גאר איז
 אר־ מענעדזשםענט אײן מאכען .פון מע

 איוואר־ עס האט מען וײ כעסער בײט
 פון צוםרידענהײט:פואער דער צו טעט,

 דאס אז האפען מיר און מעםבערס. די
וױיטער. אויך אזוי זײן װעט

* * * ,
 פאר־ שויז איז סיזאן םון ברען דער
 גוטע פאר די זײנען א.חאום װי איבער.
 אונזע־ אײדער איבערגעפאויגען װאכען

 צײט געהאט נאך האבען מעםבערס רע
 אםת, איז עס אטהעם. דעם אפצוכאפען

 נאך מען ארבײט שעפער םיעאע אין
 םון ״עקספערטען״ אײניגע אװערטײם.

 װעט עם אז אפיאו נאך ניקאײםע טרײד
 דערװײא ארבײנ^^בעו־ פאענטי זײז גאך

 ארביײ אונזערע םון םיעאע שויז סטאםען
 דעס םאכט זיר, פארשטעהס דאס און טער
 נאטיראיןי, אומצוםרידען. אביםעא עואם
 דעם אנבעאראכט אין נעםט פען װען

 א םאכען דארןי מען אז יקרות, גרויסען
 װאכען פאר די םון יאתר גאנצען א אעבעז
 סי^ן קײנעם צו דערפאר מען קען סיזאן

האבען. ניט מענות
 אונזערע םון םיעאע זייגען נאטיראיד,

 גוטע די פון ענטוישט איצט ארבײטער
 אין. געהערט האבען זיי װאס רעד זיסע

 םען אז בתים, בעאי זײערע םון סיזאן
 םען סטעדי,-אז זײ בײ ארבײטען װעט
 אז געאט, גרויסע פאדדינען זײ בײ װעס

 װעט עס און פײן און גוט זײן װעט עס
 גאם אפאא װי אעבען ארבײטער די זיך
 אעבען װעאען זײ קירץ, ־— אדעס אין
 אין םשוט איז עס דאס און עדן. גז איז
 אאײן ארבײטער די םון אינטערעסען די
 װארט נײער (א עפישענט מעהר זײן צו

 פאיין, דאס מײנט אידיש אין סטײא. אין
 זיף גיט קאאוקמאכער, די בײ זאגט מען װי
 װעם מען װען װײא צאפעא), א ריהר, א

 א שוין װארם ארדער דעם איװעהשיקען
 דריטער א קומט דעם נאך און צוױיטער

 ארכײטער, חברה אאזא, םערטער. א און
pr ײן םאר םאר שטעהט  גװאאדיגע א א

 ,בא־ םשוט קענט איהר פראספעריטי,
 דאס דארםט איהר נאר װערעץ, גאיקח
 און שכא האט אויסצונוצען, װי װיסען
 און געאעגענהײט. קײן דורך ניט אאזט

 איז באגײסטערט װערען חברה אונזער
 התםעאית, גרויס םון און םארען נעמט מען

 א נ<׳ף אום pip א זיף גיט גיט אז.מען
 דעם מיט םארטיג מען איז װאכעז, פאר

 די מיט םראסםעריטי, דער מיט סיזאן,
 אנשטענ־ םײנע, אונזערע און גאיהעז, אאע
 זיך םאמעסעז באסעס בכבוד׳יגע .דיגע

 באא־ צו אן זיך פאנגט מען און אאעס אן
,זען  געװען כבוד נוגע דער האט דאס ;

 שאעכ־ א געװעזעז איז דער פארסאן, דעם
 קי־ א גאאט איז דער סיזאן, אין באי טעך

ypאמפאײנטס. אן זיר פאננען עס און ר? 
 מע־ דער ארבײט; םון צוטײאונג ניט

 איבערײ די און ארנײט פרעסער נעדזשער
דיסטשאר־ אײוײג; געהן םען אאזט גע׳
\ dvl אספאײנםס. םארשײדענע נאך און? 

 א גאר זיר באםער?ט פאא דיעזען אןן
 באשעס אײניגע ;געשיכטע נײע שפאגעא
מז ײ  ארונטערנעמען םרייען זײ גאי?, ^

 הא־ פדעסערס די װאס װײדזשעס דר פון
 איײ זאג איך םיזאל. איז גע?ראגעז בען

 א נאר דאס, םוען אאע ניט וױיא ני;ע,
 אנפא;; אין גאײר װיאען סיר איז פאר״.

 דאס װעאען םיר אז ער?אערען, דא שוין
ן מיר און וױיםער געהן אאזען ניט  װי־׳̂׳
אז װיסען, דאס זאא הבית בעא *עדער אז

 ניט איבער םארצוג קריגען בערם.זאאען
י יוני*?. דער פון םעםבעדם קײן

דזשאינם.באארו/ מון נאםען
םע?חגממר. סקולםא[, חי

'n  וועם אײגער וואס םארזוןי \9
 װיידושעס, די# םון אראיצונעםעז

r ויערען. נעסטאפט אוגו םון גאײר f f 
 to און םיטאעז אאע אנוועגחנן װעאען
 אםשטעלע ניט זאך סײ\ םאר ױך וחגאעז

 גזד באזונדער באס יעחנן ווקאען םיר .און
#נעדענ?ען זאאען זיי w םײכ^ אזא בען

 ?*וין האט ארבײטער דער װאס דאס
 דט צורי? ער וועט געװאונעז םאא איין

ה צו און אפגעבעץ. ײ  פהד ברידער א
 םיש אויב אז זאגעז, םיר וױאען סערם,

 פעל• פאל, אזא טרעםעז װעט יעםאנדען
 אפיש דער און אפיס אין גאײר דאס דעט
אטענדען. באאד דאס וועט

* * ♦

 י אמ װיסען אאזען אױך־ װיאען םיר
 קאפיט^ רעאיעף די vs זעדע-^ןעטבערם,

 בא־פלא״ האבען צא?אא, דעם םים צוזאםען
 אונטערנעטוגג^ טעאטער א טאכען צו סען

 אונ־ פואע די ?ריגען זיכער װעט װעאכע
 מעםנערס. אונזערע אאע םון םערשטיצונג

 נך.| :יט חאיאה ־ווערט אונטערנעסונג די
 אאקא^ דער װײא צװע? דעם מיט םאכט
 ז נויםינט ?אםיטע רעאיעח די אדער

 און אא?אא אונזער נײן, דעם. אין
 פינאנ אונזערע װי ?אסיטע, רעאיעױ
 שאעכט אזוי גארנים זײנען צײגען,

 אױןו (האואי טרעזשורי גוטע א האבען זײ
 אבער געװארעז). געזאגט פרעסער יעדען

 דאלאר, דרײ. פאר אז איז,־ געשיכטע די
 צאהלט םעםבערס די שון יעדער װאס
 בא־ םעםבער יעדער' איז יאהד, א אײן

 און בענעפיט ?אנסאםפשאן צו רעכטינט
יאהר, אין בענעפיט ?ראנש^ן װאכען 10

 אזעאכע . אפם אכער !אסנרען
 זײן ?ריגט מעטבער * װי נאכדעם אז

 רעאיעי פון רואס די און בענעפיט פואען
 שטיצען, צו איהם מעהר ניט עראויבעז

 ניט אבסאאוט איז מעםל?נר דער אבער
 טיד און ארבײט, רץר צו םעהיג מעהר
 #טאן גארנישט מעהר’ איהס פאר קענען
 םיר אז באשלאסען מיר האבען דארום
 אײנ־י די אונמערנעםונג, אן םאכען זאלען
 גרינ־ צו אויף געהן זאצ װעצכער םון נאםצ

 אזױנן פאר פאנד עםוירדזשענסי אן חנן
 m יעצט האבען םיר װי אזוי לײטע.

 ווד מעםבערס אונזערע םון 3 װאו פאצ
 אר ?ענען ניט טרײד בײם מעהר ל?\

 דיזע מיט גצויבמן^אז מיר און בײטען,
 מן עפעס טרײען םיר װעלען געאדער

 ערנעחמ סענען זאצען זײ אום זײ, פאר
 אוד טעאטער דער פאםיליען. זײערע

ײ\ וועם מעתעטונג  אװענט, דאנערשםאנ ז
 עװענױ סעקאנד אין מארטש, טען18 דעם

 איוד אז זיכער זײנען םיר און טעאטער,
 און טיקעטס הריםען און ?ומען אלע װעט

סוקסעס. א םאר דאס מאגען
 אי־ און ?וטט !פרעםערס ברידער •

 פאר ט$ן ?ענט איהר װאס בערצײגט
 אין זיך נויטיגען װעצכע ברידער .א״יערע
. אײ^ר ף ל י ה

• / * ♦ * *

 באריכםען אײך םיר־ װיצען יעצט • ו
 האט לאקאצ אונזער פרעהליכעס. עפעס

 אונ פון זיעג דעם פײערען צו באשלאסען
 וױקטאױ א דורך סטרײ? לעצטעך 'זער

 אראנ״ איז װעלכער דענס, א מיט באנ?עט
 טען|19 דעם זונטאג, פאר געװארען זשירט

 אײגענטלױ׳ דאס האבען םיר א?טאבער.
 דעם; זאצ־מראגען עס אז אזוי, אראנזשירט
 פרד באנקעט. םאל?ש א םון כארא?טער

 גזר אײנגעלאדען זײגען טשערלײט סער
 זײן די^םעהשאנס װעלען אויו װאיען.

 איױ ?אמיטעס. דורך פארטראטען רארט
 אקטײחנ אלע װערען •אײנגעלאדען װעלען

 אינטערנעישןר די געװעהנליך, םעםבערס.
 ^פי; באארד דזשאינט און׳ אפיסערס נעצ

 דעי פון אפיסערס לאתאצ אלע איז סעדט
 פרעסעיי אלע בעטען װילען מיר יונגאן.

 נד; ניט נאך האבען װעלכע טשערלײטע,
 זײ אײנלאדוננ, זײער אויף ענטפערמ

 ארא אונזער ענטפערען. נלײך לען
 און בעסט איהר טרײם ?אםיסע מענט
 אונז וועלען זײ אז צו אוגז זאגען

ל און סורפרײז, נװאלדיגען א ײ  זי סיר װ
 די באנ?עטען םון סיזאן אין נען

 זי'ו טרײען דערםאר שוין טיר וועלען
בעסטע.

םוב״ ױם פון גמלעגענהײט דער בײ
 «ןא םעםבערס אונזערע אלע םיר װילזגן
 אינטערנל דער םון מעסגערם אלע אויך

 אםעריקך פון ארבײנמר אלע און שאנעא
vm וױנשעז וועאם, גאגצער דער םון 
ט  אומ^ זײעחן אאע אז א?ױ יאתר, ט

סושםעסםוא. זײן זאאצן :עםינגע!
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ײןיכעי). צװײ םאר nc (םארםזעצוננ
ה בעם איד ,vm זזערמ  װ*ם אין איי

:בא׳שטאנען איז׳ זיך םאכען נארימ 1םיי
 ארונ־ ועדח, עם כא ב&י האב, איך

 אא־ און יןרייז מיח זיך םזן םערנזנוסען
י !נעראנסט

די ווארום ^•מנדאניאו״ און תרוין״ ,
־ מ6*זע ןואס «ו ? איהר נורענט —  מ

? ײיסען איהר װילם ס«רסינ«ן, זיאנא
הױג• «ן הישר שכל רעם «י על וויי׳צ

y» םינע ftc ^אירעאציסטישע, הײליג 
 ־איז קאמויניםטישע אוםסןזםאראםיםליכ^

 וואסיםטישע נאך־ ־ װייסם ־ םיױועצ דער
 זאבזן, ארנייסער דער םון פאדקעםפשעד

no חגר איז r נ«ןײנים־**נעדאנ<ז■ » םיז 
ד א 1םי mrl א ביז סרענער קרױן נמן  י
 איגטש דיעזעד און איגםש, אייז בצויז ניאן
 װאם װארום, נעלסליכער, א אזיץבלויז איז

 יאז צו, זיי ניבען ווײחשעס, אנבאלאננט
 ממארכזן, ״ריעל״ ח ם׳הײסם, יענע,

 (יו;יאן חיעד ראשי די װי כיעהד קר־נע;
 איבערינע אלע 1אי בלצ״ז). בעאםטע

 מאם — למשל ווי אבער, הינזיכם׳ש
 לי- איטײאענדע [יקי ניםא ווי כסעט איז
 ם»טןו- טשיעזי־יזלױרסם, צארעז, — !גיע

 *נ־ װאיןינג־רזלימאכמז, דערזטאוו״נם,
וכדוםח! פיהרערס ייניאז סאלוטניימס״

 אז אומשטענדען, אזצלכע אונטער אי׳ז —
 זיין אויפנעבען װיצ אפיםער ױניאן א

ט מ«*נ»רך א װי זעלבע ראם איז |,’םש  ני
 ...w# דאנקט ער אדעד סײין זיק (יביר

! ? ברידער פארשט»נעז,
 כײ איך האב נעזאנם, ־שוין וױ איז

 ױניםי חנר פןן צושליםוע אפיציצלער דער
 1נױי םת אאצודאגהען באשלאםען חויז

אסט!
 פרענען, װעלעז םיד דאן־ איהר װעט

 אויםנזמלינען אנן האב נראדע װארום
 אוסאנ־ דיעוע רורכצופיהחזן *ייט אזא

? פי^ץעדורע נענעםע
 בלייבען זיר דאכט אײר איך ימל
!תירױו קצארען א שולדיג

 םא־ פון איםפוצם 1םי א נעװען ס׳איז
1מענט

 שוין דאד איז באשלוס דער '♦ארום
 סח איז אייננעקריצט און נעשאםם נעװען

 ניט דאם •איר האכ — האו־צעז, אין און
זיך. איז האלטעז מעהר געהענט
 זיך ביי ענױ פיעל אזױ זיין איו זאל

 די אז םאהט דעם אילייימנען איז
 יוניטי־קינדער די םיז שטיםוננ םרעהליכע

 װיל — ? צושםערט אביםןל נעװארען א־ז
נים! איד

 שםאלצער אזא זייז איד יאל ײיז
 מיר ביי אז אײנרעדען,- אײר 1אי ׳1עכר׳

? ושםחה ששן 1נעײע א'ז הארצען או־ם׳!
 ניט אודאי ;,א. אודא< עס איך וועצ

 ײי יאהר. אזא שונאים מײנע אלע !טא;
!געותז איז הארצען אױפ׳ן םיר

 האלטען לענע; זאצ צייםוננ א וחןן אי,
ײן איך וזאלט םוד, א  װע־ דערצזןדזלם א

ימ יטם װאם םאל, פערזןנליכען א נען ' 
 ײעז שניסיצוריח. כםה יעוין *צםירט האט
ל אױננער נאך נין איך  געיוען׳ נחװ׳
.19—18 יאהד א פון אזוי

הא־ ניט םורא קיין נאר זאל איך װען
 אײנצעלהיײ די דערצעהלען צו אייך בען
 איבערלעבונ־ די פאסירוננ, יענער פון םען
 װען נשמה, ױגענדליכער מײן פון גען

 איהר, 1פוישײדען באדארפט זיך האכ איך
 ■ האב איך װעפען ר., נעטליכן שעהנע די

 םלאם נאנצען םיט׳ן נעהאט ליעב אזוי
!האדצעז ,ױנאשיסהען״ םיין פון

 איז מאמענט יענער פיינליך װי אוי,
 אונד פאעט־שע די נאך דערצו !נעווען
 נים איך הען יעצט ביז נאך !געבדנג

 צוינער־גארטען נרויםען יענעם פארנעםעז
 ■וילי־ לעגענדאיישעז אלטען, דעם ארום
 פלעגט מען װעאכען ווענען םויער, שען

 דערצעהלען םיר שםעדםעל אין דארםען
 אט מעשות... שרעקליכע םארשײדענע

 כשוױ־פצא׳ו יעגעם אין אהינצו נרארע
 צו נעטרזבען אונז םאנמאןיע אןנזער האט

!צערעםאגיע ש״דונגם די אראנזשירען
 םריה־ שטילע א נעווען נאד ס׳איז און

 ט»י...הײז חודש םוןז אויך... נאכט ליננס
 הארםןױ זיםע און שםערען נלוין לבנה...

 — זסרים כלי נאם׳ס ון6 םוזיס נישע
״אלעדצײ פױנעלעך . !

 פארליעבס איננליש וזאב־אזוי איך 1יא
 דזעםטע־ אזוי נעבעך האט זי חא געװײנם

 און זיך חאלזען טון און !נעהלייעט ריש
ז ״ ד 1« י  ־ajrrvjn גימ אײך ד*ז־ *

S.*־• ?&£#».> t

f שוין תאנ איך װי וױיצ, לזס, lw v s א 
»  און. האלםעז, ױם סוך קײן קען צײסו

ק םיך, איהר .פארשטעהם איך,  שױן נ
 זאר א וזי און קינך * נ*ון טאםע א ב״ח

 UP נעליעגםע יעצטינע םײן זיך״ םאכם
«ו זיך  װאס — און דערװיםע] חןרםון ג

ד םױנ ? ביזגעס די פי
 נעװאלט כלזיז אײך איךיהאב וואט

 איז ,נײ־כאי״ יענער אז איז, דערצעחלען
מר זעהר א נעווען צי ײנ •!

ס איך יאך, םיינט איהר א א אוו? — ׳
T* W , ז  יעצם, נאד »ז בנאטנות, אי

 חאר־ אין םיר <ים זיך, דערמאן איך וײח
־ 1 םיאכסע » צען

! בין-נעיוען איך פארלתגט ווי אזי,
 דענקןן צז נעוחק איו or שחמליד וױ

 יייז uam ייך, ש״דען ותנאן ואנאר
 טױ־ םאר טון,צװײםצן אײנער געזוגךערט

םיילעז!״ זענדער
י צורײםען נעםוזט איך האב דאך און  י

 ןןונזערע בעהעפט האט וועלמ םטרינע,
• י!נשסות כייד׳הס

 !אדוני אייך, צו ב<זשח ?אײנינקע *
 קאמשםע םאי p'P םיר םיז ניט ׳פ»חצ»ננס

 כױט נעמן נ#ו <מן סע I ערשלערומ ל\"
 דאס וױ ^דער םגיד, יענעם םיט מי םיר
 דער״ גמשל צו^עב׳ן װ*ס סגידים, װב

מטל. דעם זײ חתח׳געז
 גק־ א חנרצעחלט בלויז אײך חאב «יך

 א קינדער־יאהלעז, מיינע םון שיכסעלע
 אבער ױנגע םיט אױסנעםישם משיכםעלע

 מאדצטצע־ w קןונפליקסען נשםה שארפע
. םעניש.

 םאר־ פון חושים די האבען װאס די
 טיטםיוד סיר ײעלעז נלויכעז, און שטעזזן

טראגעדיעז... יעצטיגער םיין איץ צעץ
 אז נעװעז אבער איז הבודא ר*ח דער -

 םאד־ אוץ• זאל דך שײדען יעצטיגער םײן
 םאנטאסטישען שעהנעם א איז שמען

 יעצטמער דער ער, מעהר נים גארטען,
 פוילי־ י^נעם צוי גיט בא^אנגם :ארטעז

 צו נ^ר־ סקי,—ד װעלמאזשנײיאן שען
~>1*לײ\ געליעבטער בדיז

״ !כ׳לעכען נסים,
'(ד. :םדעגען מיך דאך איתר װעט גו,

 )1טרעגע װעלען מיך װעט איהר אױב ה.
 ט<סםו װןוס ״בעס״׳, ״םשארט״ גץד, גזלז,
? דאס םוסטו װארזם און

 אז א-טוד, אױסזאגען אײך איד װיל
 די־ צו תירוץ מיי; איז װאך חײגםמע ביז
 לא־ זעהר פארםולירט געװעז שאלה זער

p ניטא ס׳איז ״אז :פשוט איז קאניש p 
ך!״ ניט דאך איז כח שיי

 אױס־ ײניאז א טאקע דאס קען וױפיעל
 װארױישאן אױןי םענעדזשער א האלטען

?״ ״עװרי־טהיננ אין שכידות בייט
 העלפט װעלײש^ן דער אז נ$ו בפרט

מ? ני<יך  םעהר ־־־ רוה טעדזר װ#ס ני
!טעאאנכאליע מעהר און נעריועזיםעט

 איײ דבר, בעל א געקוטען אבער איז
 וסעװדאנימ־ לשד?ודש׳דינען א פױמ נער

 דעטאקראםיש זעהר ?לינגט וואס טשיק,
 ^נערעכטיג־ װאכעדיגער לעצטער דער אין

 ״װא־ מײםטער־װער? זײן מיט און ?ײט״
 ער האט — דעזיגנידט?״ האט ער רום
 םיהי} עפעם צודרעהט. מח מײן גאי פיר
 זאנט ער װאס דעם פון פיעלעס אז .איך,

 יעצ- מײז מיט טאן צו אױך ה*ט ד^רטען
 ט%ג הץנדלונג.... ענטשלאםענדער טיגער
 געשל^- גיט קינד מײן ה^ב איך מעהר

אי גען,  אויםרעגונג פון םאמענטען אין נ
 שטײ זיך פרן איך האב ערביטערוננ און

 זיך געגעסען לאנג אזוי און גזןדיסען קער
םארבליבען... גארניט ס׳איז ביז

 איך זעהט^זיץ איהר וױ יעצט, און
 םאד כח סלײב און םיטי אטלאנטי? אין

צז?ונםט.... דער
 טןוג יעדען א& אזױ מיר זיץ איך איז

 pip ים, םון ברעג בײם לאנג שטונדען
ר זײן איז ארײז ע ט ײ ^  און וױיטסײט ‘ ן

: טראכט און מראכט טראכט, איך
אויםגע־ לעבען םײן אין עיעס דאך

! HP
? ברעג מײ\ איז וואו אםנר

!איר ביז הושענה א^נ^שלאנענע אן
 װי טײערע! געזונט, טיר זײט נו,

ב  טיאף װי !אלעםען אייך האב איך ^נ
 אײנ־ מיר איז באװעגונג n חארצען אין

!געבאתע;
 רעדאה־ פצגי םעהר, לשון קײז גים^ ־

האלז אין ווארגמ עס ן טאר
עתעבענםטעד אלעםענם איחנר

D M •
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ע א טי  דער פון באארד עקז. «ן םי
 ױניאן דרעםםייסערם אמ ווייסט ליידים
£ לאקאל  אװ״ דינסםאנ אפגעהאלטזח 5

 שוהגס־ .1919 ׳קמאטעםבער «מ.23 דעט
 טשערלײדי. קאקען, םעוצח טמר

j עם י o:”tr>P * אר־ די פון תאמיטע 
 אין שאפ ליטאװסקי׳ם טזן נמטער

 די םאר דאם ערהלעחנכדיג נרזסלין,
אר לעצסע  סראבעא םאר קוםט װאכען ו

 לעצטע •רעסערס. די צוליעב שא■ אין
 נע־ איז םטרײס א ווי דעס נאך װאך,
ד די איז שאפ, אין נעזזארען דוטען  י
 סים שארשםענדניס א צו געקוםען גיאן
 זאאען ארבײטער אלע דאס םידםע דער
 דער םים ארבייט דער צו צוריק נעחן

 הא־ וועלכע •רעםערם, די «ן אױםנאםע
 דעם פאר ערש״נען נעפאר נמרארפם בצן

 איז d״p די ווען כאארד. גגױוענס
 כאארד נרױוענם רעם בעשאד םארנעקוםען

 «רע- די דאם געװארען נאשלאסמן איז
 אר־ דער צו צוריס ארויפגעהן לעןאז םערם
 .ייי יעצט sovd די אגער װיל ביימ.

י צזדיק. נעםען גיט  םאדערט סאטיטע י
 ויייםערע 1םארט״דע צו אום דאס דארום,

 ריפאנסי־ באארד עסז. דער זאל מראבעל״
 באארד נרױוענם פון גאשלום דעם דערען

 פרעסערט. םעם נייעם א ארזיפשיסען און
 שעכ־ יבר. םוז -עושצערוננ נענױע א נאך

 נריװענס פון באשאוכ דער ויערט מער,
 און באאח־ עסז. פון נוטנעה״םעז באארד

 אנ־ בריחןר שון באשטעהענד סאםיטע, א
 םארריםאן שװעםטער און אםיסא טאגיני,

 רר צו ערװעחלט צוערם לעײין נארא איז
 » צו שאפ דיזע; םון די.ארבייטער פע(

מ טי  מאטױוצן די שיי ערקלעדצ! או; טי
באשלום. ב«נצרד עסז. פזן

---------- \ •
און באדטאלא יענאכד בוײדער

 אלס אינסטאלירט ויערעז ד׳עליא
ס ר  אי חנם םון נאארד .rpj פון מ

ברענטש. ליעניש׳מ
 א חןר םון םיטטײלוננ א
 ימי סאסערס גארםצנם לײדיס מעד

 1אי םאתעלעזען, ווערט ,10 לאקאל
ר tp אונזער אייז לאדעז זיי מ j• _ 

 פײ« זיענם זייער אין נעסעז צו אנטײל
j י שטאםשינרעז וועם ײעלכע תננ, t t r 
 אייג• די .1919 םעפטעםכער, ט<ז27 דעם

 יאנד««לי£$ נר. און אננענוםעז ווןרט לאדוננ
 ער- וועח»ז. פעער רייז שװעםמער און

אטענחןן. צו וועהלט
י|8פאתעלזממ- ומרט םיטטײלוננ א

 װיליאטסבוה^ אין לי«נ טרײד־ױניאז דער
 אױםםעמ* אונזער ןויהען זײ וועלכער אין
 וו#ס ארגיים ניצליכער חנר צו פײט6«א
 םארשפרעבם און נעםאן האם ליענ די

 סאציאליםטישזן אין םא; צו װײםער
 ראס דארוס םארלאננען זיי קאשפ״ן.

 איוינטען^דיזי זאל ?)יגאנ־זאצ־א; אונזער
 לעראעדשאפם. ז״ער צו דעלענאטעז

 און נאכנענעבען װערט פארלאננ זײער
 ?ריװעלא אנטאניני, שעכטער, נ. ברידער

 “V ווערען לעװין נארא שוועםמער או;
דעלענאטען. אלם װעהלט

 ותנרם רעפארם קאטיטע׳ס אפיעל
פארהאנדעלט. או[ אויפנענוםען
ם דירעקטארם אװ כאארד  באייג

מ אייניגע אויםגענוםען. ווערט סי ױכ  ו
 אננעלענענהײטןן אויך װי פראנע[, שאפ

 אינדוםםרי^! נאנצע די באריהרעז וועלכע
ווערט רעםאום ז״ער דיםתוםירט. ווערען

UB»«mne u■ -------------------* ־׳
סעתרעםער. שעהנהאלץ, י.

ס די ײ ס ל ד א ל ײ ן ט ו ר פ א ם י ט ל «  ב
ן ע נ ױ ו ע ע נ ר ע ײ ן ז ע ג נ ו ר ע ד א פ

ז.
!םטעה
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 באל־ אין האם לײכאר אװ ^דערײשאז
 סיסס אל־גאנײזעדין, ספעציעלע א םיטאר

 מעהר־ אפ זיך גיט וועלמנ גיעוײ, אננא
 גאױםענט לײדיס דער • מיט סםענםײלס

 אונזע־ דארנמז העלםט זי אינדוסטדיע.
m און נעלעגעטזייט, יעדער בײ לא?אאס 
T פארשטעהט האם, זי t מיטגעהאל״ איצמ 

סיטואציע. טײלאר לײדיס איז׳זתר םעז
 זיך האט נעשאנעל1אינטע אוכזער

ד מ םאילאזען, ניט דעם אזיןי א
 אינםער־ דעם באלטיםאר אין נעשישם און

 םניײ א. ברודער ארגאנײזער, נעשאנעל
 פאר־ דארט האט סנײדער ברודער דעד.

 די אנםירענדיג װאכען, אײניגע בראכט
 און בתים בעלי די םיט פארהאנדאוננעז

 האט דארסען האנדלונג טאקטישע זײן
 אויסגענומען. גאדץטטארל עולם דעם בײ
 באלטימאר פוץ ױניאז טײלארס לײדיס די

 ״נערעכ־ די דורך אויסצודריקעז אונז בעם
 ברױ צו דאנ? עםענטליכען אן טיגרױיט״

 ארבײט גוטער זײן פאר סניידער, דער
גאנץ דאס טוען מיר און ױניאז דער פאר

נעח.
N אן אויך איצט נעהט באלטיטאר אין 
 אנדערע די אין טעטינחײט לעבעדיגע א

 אינ־ .גארמענט לײדיס דער פון צװײנען
 אר״ שנײדער אלטערײשאן ךי דוסטריע.
 זײ לריגען װאך יעדע און זיך גאנידרעז

 אר־ דיעזע םיטגליעדער. נײע אלץ צו
 צוליעב לעצטענס, שייז האבען בײטער

 ״םרײװילײ א באקומעך טעטינקײס, דער
 ארבייטער די װײדזשעס״. איז רעיז גען

 באנוגענען, ניט דעם םיט אבער זץ־ װילעז
 א םארלאנגען צו־ אױך זיך קלײבען זײ
 אנ־ גאך איז ארבײטס־װאר שטונדיגע 44

זאכעץ. רערע
 לא־ שלאו?םאכער די אנבאלאנגט װאס

 שרײבט מען װי זץ*, די נעפינען ?אלס,
 צושטאנד; םיינעם גאנץ א אין אוגז,
 ױניאן דער מיט צוםרידען איז עו*ם דער
טראבעלם.. קײנא איבט ניטא איז עס און

',באלטי״ אין אױסגאםע איינציגע די
 װיײ. ארבײטער. גודס װײט די זײנען םאד
 מרייד רעם נים דארט טרײט םען םיעל

 ׳וועניג, נאלץ עם העלםם ארנאניזיחןן, צו
 ארבײםער די שװער גאנץ צו עם-מנהט

 איז עם ױניאן.^ דער אין אדײנצוברעננען
 ארבײטע• די אויך דאס האפען, צו אבער

 ^נש^יסען זיר וחנרעז, הליגער דאך וואאאן
ר םארםנסעחנן יץי אח ײגייח חנר *ז ת  ד
 > ג . y £2ל*
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 פוז באנסעפ זדסםאױ
ז ־ ס ל א ס א ל - K

 10 לא?אל ױגיאן קאטערס די
 װיתפ#מ א געהאט אװעלט שבת לעצטען

 ־; סעגםראצ גרויסען דעם אין באנ?עם,
#njr דריטע און סטריט טע67 הויז, אפערא

 ז גזאוןד אראנושירט איז כאנ?עט דער
 • מוד דער םיז זיעג דעם םײערען צו רען

 ל/סר חנם דורך ,10 לא?אל ױניאן טערס
 אחנר יארש, נױ איז סטרײש מלאו? טען

 ן סטרײסם אלע די דורך געזאגט, בעסער
 pit םארגעקוטען צעצמענס זטנעז װאם
 נױ םון איגדוסטרי גארמענט לײדיס דער

 מיטגציא• די ?אטערס, די װײל יאר^
 ןץ אין ארבײטען ,10 לאקאל פון דער

 שע־ נודס װײט די אין שע&ער, װײסט
 און שע«ער דרעם טשילדרען די איז םעי,
 װי שעפער, ראפער און ?יטאנא די אין
 מימגאיעחנר די שעפער. pלאוp די אין
 םיט םיטגעםטרײסט האבען 10 לא?אל םון

 מרײדס• דערסאנטע די םון ארבײטער אלע
 ,מד םאתטיש איז באנ?עט דעם דורך און

 פון זיעג דער בלויז ניט געװאלען פײער©
 רער אין סטרײ? ערפאלנײיכען אײן

 ערי םיעלע םון נאר אינדוסטרי, ?לאו?
 גאר־י לײדיס דער איז סטרײ?ם פאלגרײכע

יאר?. נױ פון אינדוסטרי מענט
 גע- אלזא איז באנ?עט דעם דורך
 שטוזט נרויסע א גאר געװארען פײערט

 טם װאונדער קײז דעריבער איז עס און
 זעתס ארום ?אטערס, םיעל אזוי װאס

 צופרידןן̂נ םיט האבען צאה̂ל אין דערט
 צו געתומען און טיהעמם נע?ױפט חײט
 ■ גע• זײנען זײ פון מאנכע באנ?עט. דעם

 $ האמנן און פאטיליע; זײערע סיט ?ומעז
 אגגענעטען אן פאדבראכט גוט צוזאםען
אווענט.

 געווען אויך זײנען באנ?עט דעם אויף
 דײ צוױשען געםט. אנגעזעהענע געלאדענע

 #0פרעזידענ דעד געווען זײנען געסט *זע
 װייס יאר?ער נױ די און סע^טער דער

 אינםעדנזדמר אונזער םון •רעזידענםען
 ^גערעבםקף די פון רעדא?ציע די ;נעא

 דזשאינט חןם םון בעאמטע די שײם׳׳,
 ;לאסאלם יאר?ער נױ די םון און באארד1

 ן דזמיי- דזשאאש םאציאליסםישער רער
 ל אלדזשצמאן אלדערמען ?אב
 אג נאך איז מאסשאױיטש הענרי דר.
 חןר נאחגנשטײן, סאקס ברודער ;

 בר סוט און ?לאוק דעם פון נערזשער
o םיז n ,דעם נעעפעגם האם לא<ןאל _ 

 דא- עלםאז במדער םארגעשטעלט און סעם
 •רעױדעגט וױיס עו־שםען דעם ,זענבערג,

 חנר און איגסערמשאנעל אוגזער פח !
 דעם אלס ,10 ל$ז<ז*ל םון ךעטער .

נרודער אווענט. םון ט*ר
■T
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 אונטערשטראכען װערט אפט גאגץ
ד דער ע י ש ר ע ט נ ו  די צװישען א

 טרײד די און םיטעלאלטער, םון -צצסנן
 “לעצ צײט. איצטיגער דער pc •יוניאנס ׳

 ריכ־ נײע א ענטשטאנען איז אבער טענס
־ זײער אונטעדשטרײכט װאס נצמ, נ ה ע

 דער פון יעניגע די פאד ט. י י p כ י
 םיז פאראײנען די זיינען ריכטונג גײער

T* הא״ װעלכע ארבײטער, •ראדוצירענדע
הונ־ טיט פאכען זײערע קאנטראלירט כען .־
 מאדעאעז גוטע 4צורײן יאהרען זיערטער ־

 װײדזש־אר־ די פון פאראיינען די שאר
 צײט שפעטערער א סך א פוך ב״טער

 דאס זאגט, אטאל pc ״צעך־םאן״ דער
 טרייד הײגטינעז דעם פון אויפגאבען די

 קאנטראלירעז צו זײז דארפען מאן ;מגיאן
 אפצושאפען גאנצעז איז און טרײד עם1

אר־ דעם דורך װײדזש־סיסטעם. דעם
 ארבײ־ די דארפען קא:י«ף גאגיזירטען ־

 אין העכעדונג א בלױז ;יט זוכען םער
 איז שטונדען פון פארקירצו^ג א ״אכידות,

ארבײטס־בארינ־ די pc פארבעסערונג א
 פאלשטענ־ א גיכער זאנדערן בכלל, גונגען ;׳

 אינדוסטריע, דער איבער קאנטראל דיגען
 אי*דוםטריע- שאפ םו׳ם אנפאננענדיג

 פארװירק־ וןענען װעט דעסאקראטיע לע
 צע־ נאציאנאלע דורך בלױז װערען ליכט

 די טיט פאראײניגט ארביימער, פון כען
 פון ארבײטער די פיז צעכען נאציאנאאע

 צעך־חאנ־ א איז אינדוסטריען אנדערע
 ארגא־ נאציאנאאער א אץ אדער גרעס,

r םאר- דער פאר פראדוצירער פון 
 דיעזער אינדוסטריע. דער פון ,

ך __  פאראײכינעז \
s םון ארגאגיזאציע נאציאנאלעד דער 

 גע־ פאר (פא־יברױכער) תאנסוםערס די
צװעקען. מײנשאפטליכע

 איז דאס אז זאגען, אפשר װעט איהר -
 געזעא־ א פאר פראנראם גרױסעד צו א

 װאס מענשען, הינדערט פאר א פון שאפט
װעל־ ליעכ״ צ/גף נאציאנאאע ״די זיף ךופט

 דער pc פאחן די אױםגעהױבןן האט :
 די אבער עננאאנדן אין אידעע י

 ניט איגט צעך־אידעע דעך pc זייט
pK א דער ד אנ אנ פ ^ , pc יןלייגע 

 װירקאיך הײנטיגער. דער אין וױ ]
 צעױ די ארבײטער־באװעטנג. \

 געמאכט קאאר באויז האבען אנהעעער
פרא־ דעם פראגען, אינסערעסאגטע •אר
 אינדוסטריעאער גרױםער דער pc ו

אין איצט געחט װאס ט  דער אןי
r אין ױניאנס טרײד גרױסע די 

 ן v נ י י ז אענדער אנדעייע און נד
םארסערטי־ דער אין צעכ*,גץ ;־:
גע־ זײ האט כיען וױיא דערפאר ניט

 זײנען זײ װײא נאר #אזוי pn צו ז
 נאציאנאאע װערען. צו דאס ינגען

 װערט מאכט און סאראנטװארטאיכקײם
ארבײ־ די אױף ארויפנעװארפען םציקטיש

 זײ אײדער גאד ארגאגיזאציאנען, - _
״ צוגעגרײט. דערפאר !ײגען

קאמי־ ״קאוא דער pc רעםארט דער
 איז װאס בריטאניען, גרויס אין מאן״

 ענם־ דזשון, טען8 אעצטען דעם ערשיענען
 פאאשטענ־ א פון דייאידעע זיך אין האאט
 דער קאנטראא. דעטאקראטישען דיגען

 געװארען צוזאםענגעשטעאט איז רעפארט
 אריף םאנאטען, סון אונטערזוכונג אן י

 געװא־ אויסגעהערט זײנען עס —
 דאס און עדות, :.סענטאציאנעאע

 דאס װאס ׳איז דערפון : ־־־־
ציטער קעניג׳ס דעם אין ןומען

באגײס־ קורצע, א געהאאטען האם
װער* אויסנעטײאט דאן און רעדע ־:
אנדערע. צו

 דער בערילין, ברודער האבען גערעדט
 דזשארוש אאקאא; דעם pc c ־

םע־ געװעזענער דער פעגהין; .
 דדשעסי ער בר«ד 40 אאקאא פוןי \

אאדזשער־ מאסשאװיטש, הענרי דר.
שאעזינגער. פרעזידענט און :

 ע געװארען פארגעאעזען אױך איז dp ׳
_ : pc זיענםאן,' םאריס ברורער

 דזע. פון ממנעדזשער דזשענעראא דער
v, געװען״אױ־ גראדע איז װעאכער

בײװאױ־ געהענט ניט און יארק גױ
באנקעט. דעם

 דעט באזארגט אויך האט 10 1
 ארסעס- מוזיה א םיט

יןזאפ דעם אםוזירט האט ׳־•

 ?א־ ״דזשאינט א פאר פאראאמעגט, פון
 םיגען״ ״ם*נעךאײגענטיםער םון מיטע״

״דאם.פובאיהום״. pk ארבײטער
 די pc םיהרער דער סמייאי, ראבערט

 ארויסגעצוי־ עדות די pc האם םײנעיס,
 פארדיענ־ ניט דעם פון געשיכטע די גען
 וחנל־ מינעךבאזיצער, די פון רײכטום םען
 ארביײ דעם פון ארױס ^טאעפען זײ כען

 דארט איז עס אעבען. pn געזונד טער׳ס
 די ,רענד1װע דאס נעװארען, באװיזען

 צו נעצװאונגען דינען תויהאען־גרעבעי
 אײן אין פאםיאיען זײערע מיט װאױנען
 םינעךאײגענםײ די פארװארינען ציטער,

 נרויס אין אעבען און פאצאצען גאנצע טער
 pc ״בארעכסמונג״ אײגציגע די אוחסוס.

 אױף םיכעךםאננאטעז די פון פיעאע גאר
ײ װאס אאנד, דאס  שטאמט באזיצען, ז
 הא־ קעניגע אםאאיגע די װאס דעם, פון
 גע• ״פאר אװעקנעשענקט, דאס זײ בען

 אנגעױכט איז טהראן״. צום טרײשאפט
 די זיך האט באװײזען, ו<זעאכע אט פון

 אנדערש געסענט ניט קאמישאן גאנצע
 נאציאנא־ די רעקאםענדירען װי העאסען
םינען. די pc איזירוננ
 אדםיניסטראציע דער םדן פאאן דער

 זאא סאנטראא דער אינטערעםאנט. איז
 םיניסטער א צו איבערגעגעבען װערען

 זײן זאא װעאכער קױהאעךםינען, פון
 זיײ־ פאראאמעגט. צום םאראנטװארםאיך

 אדװײזארי *ן זײן זאאען סיטהעאפער נע
 ערװעחאט מיטנאידער, 18 םיז קאםיטע

pc דיע־ פױנען־קאונסיא. נאציאנאאען א 
 צענטראאע א זײן דארף קאונסיא זער

 םון צוזאמענגעשטעאט העדפערשא£ט,
 תאונסיאס דיסטריקט 14 םון סארטרעטער

 ׳מינעךז*סטריקטען פארשיעדענע די םון
 קערפער• די זײן געזאאט האבען װעאכע
 הויה־ די פארװאאען זאאען װאס ׳טאפען

 קא־ pא ,.״<דוםטריעא טעכניש, םינען, אען
טערציעא.

 דיסטריהט םיגען די ז$לען אבעד װי
 װא־ װערעז? אויסנעקאיבעז קאוגסיאס

 מאכם. נאנצע די איגען דאך דארןז דא רים
 עאעמענ־ דרײ פון באשטעהן ׳דאדפען זײ

 אויפזעהער, סיער ארבײטער, פיער טען,
 סיט טשערםאן א און האגסומענטען פיער

 דעם סון אפאינטעט װײם־טשערםאן א
 פער־ ״אזא1> צוזאםען, ;םינעךםיגיסטער

מיטגאידער. צעהן
קאםי־ האוא דער pc רעפארט דער

 קא־ דזשארדזש אאאיד דעם pc איז שאן
 איז ער געװארען. אגגענוסען ניט בינעט
 שטורם־צענטער, דער געװארען אבער
 די הײנט זיך שאאנען עס װעאכען ארום

ס ע ^י װ  אובד אינדוסטריעאער דער pc כ
 מיינערס, די ענגאאנד. אין רוהיגקײט
 גאנצער דער פון אונםערשטיצט װערענדיג

 קאנגרעס ׳יוניאז טרײד דעם pc םאכט
 אנדער קײן מיט זיך װעאען ענגאאנד, אין

 עס שטעאען. צופריעדעז ניט זאך״סעהר
 דער געבען צו געװארעז באשאאסען איז

 פאאן דעם געאעגענהײם א נאך רעגירוננ
 אײנ־ זאא ׳ניט אויב. און אנצונעהטען,

 צו קאנגרעס צװײםער א װערען גערופען
 גע־ אאװעאטאיכעז אן װענען כאשאיסען

 רעװאאוציאנערען פון םטרײק נעראא
 גע־ גאנצע די איבעדצובײטען כאראקטעד

 איהר שטעאען און פאכט זעאשאפטאיכע
 ארבײטעײ אן pc קאנטראא אונטער׳ן

רעניערונג.
נאציאנא־ א פאר פאאן עהנאיכער אן

 האט רייאראודלארבייטער פון צעך אען
 טהאסאס ה. דזש. פון אוגטערשמיצונג די

 איר־ אין װערען אײנגעשאאסען װעט ארן
 ענגאישע די פון םראגראם װעאבער נענד

 צוהונפט. נאהענטער דער אין ארבײטער
 גאציאגאאיזירען פון םאאן גאנצער דעד

 צושטי־ די האט הױפט־אינדוסטריען די
 םיײ די אאיאנץ, דרײסאכער דער pc טונג

 םראנספארט די און רײאראוד די ;ערס,
 אין האאםען צוזאםען װעלכע :^רבײםער,

נאציאן. דער pc אעבען דאס הענד זײערע
 פראגרעס מאכט אמעריסא אין אויך

 אמת איז עס צעך־אידעע. נאציאגזג־אע ;־י
 גע־ ניט דא װערט צעך װארט דאס ראס

 ״די :דאם טען זאגט װי אכעױ־ :רױכט,
 מען נאםען װעאכען סיט שםעסט, :אום
 ע. גאען םה רופען׳׳. ניט איהר• זאא

 ניט םאא קײן װאהרשײנאיך האט ^אאסכ
 ער װען צעכען, נאציאנאאע פון :עהערט

באדיהסטען pn אויסנעארבײט האט

פונדאטענט^צ קאנמראא  דערזעצבי־ איז.
 מננאישער דער םון פאאן דער װי נער

 טעכ־ די אדבײטער, די קאהא־האםישאן.
 דאר־ פובאיהום דאס און אויפזעהער נ״ישע

 גא־ דעם pא פארםראםען גאײך זײן פען
 אײזענ־ די pc דירעקם$רױם ציאגאאען

 די פאאםב-םאןןן.• דעם אויט באהמגן,
 איבעתענוסען דארםען אײזענבאהנען

 באצאוד זײ פאר דארף םען און וועוען,
 דער .‘װערטה אםת׳ען זײער אױט אען,

 אדויס־ נאך אזױ װעט ׳סטאק״ ״װאסער
 pרpךײ זועאכען פאר ווערען, נעהװעםשט

 ״דיװײ צ#האען איצט זיך אאזעז באזיצער
 אנהאאטען זאא שטאאט דער דענדס״.

 pא פראכט אויױ קאנטראא איצםיגעץ דעם
איצ־ דעם דורך םאסאזשירען-רײט דעם

 ?אמי־ קאמערס ״אינטערםטײט ^טיגען
 די דארפען שכירות, די אחוץ שאן״.

 םון םראצעגט 5 ביז באקומען »רבײםער
 אײנ־ גאנצען דעם אויף פראסיטעז די

 געהערען זאא איבעריגע דאם און קוגפט
שטאאט. צום

זעא־ די אין געהען םײנערם אונזערע
 אײזעגבאהךאר־ די pc םוס״טריט ביגע

 װאם ק^נװענשאן, זײער אויף בײטער.
ט אפגעהאאטען האבען זײ א־ םאר א סי  ̂ו

 נוטגע־ נאר ניט זײ האבען צורי?, כען
 אייזענ־ די םאר פאאמב״פאאן דעם רױיסען

 אויסגע־ נאך האבען זײ נאר באהנען,
 האנטראא דעמאקראטישען דעם ברײט
 ?אגד. פון ש־יהא^־םיגען די איבער אויך

 אײזענ־ די װי גו& אזױ הויחאעךםינעז די
 אײגענטום דאס װערען דאדםען באהנען

 וועיעז באטריבען דאדפעז און סאאק פון
 דעם אוץ ארבײטער די מימ צוזאמען
 זײנען-גע־ מײנערס די אס שטאאם.

 האבען זײ ;װײטער טריט א נאך גאנגען
 סאײ פארטרעטער זײערע אינםטרואירט

 און ארבײטער, אייזענבאהן די צושאאגען
 אינ- װיכטיגע אנדערע ארבײטער^פון די

־ א פון אידעע די דוסטריען, ײ א ר א י י
נ ג י נ ׳  קרעפטען פאראײניגען צו ג, ו

 נאציאנאיציזירונג. די דורכצופיהרען אום
 דער געװארען געבארען נאך אזוי איז עס

 י־ י ר ד אינדוםטריעאער אסעריחאנער
ה נ ױ כ

פרע־ קאנסערװאטיװע די נאטירליך,
 פאר באװעגונג נײע די באגריסט האט סע

 אינדוס־ דער pc נאציאנאליזירונג דער
 סאװעט א pc אגקופען דאס א^ס טריע,

 ארבײטעד די אמעריהא. אין הערשפאט
 נאטיר־ א איז דאס *ז אבער, ענטסערען

 אפעריקאנער דער pc אױסװאוהס ציכער
דעטאהראטיע.

!זאך מערסװירדיגע א אב?ר איז עס
 דרײפאכער א פון פעטאדע זעאביגע די

 אינדוסטריען די איבער פארװאיצטונג
געװארען אנגענומען אויך שאיסיליך איז

W 1«< ¥י#ר' »ir» ממילאי״ד
איצם האייך תםא«גד אין ארבייםער ״י•

 <מר ײיגדתיסרתז די ד«ס אויםנעפונען,
ט :ען  *איק״ זיי פון ווערען באיורימן ני

 אוים־ פון םיםארבייםערשאםט דער אהן
 •און כעםיםטעז אינזשינעחגן, זעוזער,

 גרויסע די אח זײם, איח םון עקספערטען
m צװײםמר דער פון קאגסוםערס 
 פאר־ פון סיסמעס איצטיגער דער זײט.

 קאנ־ די ביז פאבדיק חנר פו] װא^טונג,
 זיך באזירט קערםערשאםען; טרא^ירענדע

 קאנטרא^ דרײפאכינען א אױף דעריבער
 די םון פארטרעטערשאפט גלײכער א־ םון

 קאנסו־ די אח אױםזעהער די ארבײטער,
א פארברויכער. די םערם,  הא־ דרײ א

 עס םעהר, נאך דעה. זעצביגע די בען
 נאציאנאלע געװארען עטאגאירט זײנעז
ר;צעכען א  אינדוס־ צענטראאיזירטע די פ
 נאציאנאא־עסאנאסישעז א * םיט טייען,

 װאס זע^ביגע, דאס כמעט — קאונסיא
 ענגאישע ־די פון .״גיאד־סאנגחגס״ דער

אידעע. דער םון פרעדיגער
 מא- איצטיגען דעם פין כענדענץ די *

 צו איז ארבײטער־װע^ט דער אח םענט
 װאם ױניאן די ױניאן, גרעסערער דער

 קאײגע די pם װײטער אויס זיך שפרײט
 פאר פאי^אגגט װעלכע שאם־אינטערעסען,

 קאג־ אינדוסטריעלעד םון מאבט די זיך
 pip ניטא איצט איז עם טראיצירונג.

 אםי^ו ניט וועצט, דער אין מאכט אנדער
 װאס קא&יטאיציזם, ארגאניזירטער דער
 זיך אויף נעהםען צו גענוג שטארק איז

פאראנטווארטליבקײט. גרויםע אזא
ײ אאנדאן דער אין שרי^גער א  ״ני
 געשרי־ צוריס אאנג ניט דא חאמ שאן״
בען:

ף ״װאס ר א ^ ע  םול א איז איצטער, ם
 םאאיסי, אינדוסטריעאע פארשטענדיגע

 פרא־ גאנצען דעם אומםאסען זאצ װאס
 די זיך הא^טען עס װעלכען ארום גראם

 ארבײםער־ דער םון אנהענגער פאאיטישע
 דער־ װערט דאם אײדער באװעגונג.

 פראיןינענ־ אײנצעלנע די װעאען גרײכט
 בא־ ױניאן טרײד דער אין טע־םענשען

 פארעננט ניט איז השגה וחןןזענם װעגונג,
 געוחנהניליכער רוטינער, דער פון געװארען

 אביסעצ דארפען זיך ױניאךםעטיגגןײט,
 פיחרערשאפם. זײער מיט אנשטרענגען

 ברויט די בעפאר איז םרײדס פיעאע אין
 דאס געװען כמעט פראבאעם פוטער און

 ױניאךבע־ ^צװישען געשפרעך אײנציגע
 די אויןי אײגענטום pc פראגען אמטע.

סאציא־ װעגען און םראדוקציאנס־םיטעצ
 גע־ פריהער מען האט אוםענדערומעז, לע

 פא־ דער צו גאנצען אין באיצאגגען מיינט,
 ױניאן-בעאכד פיעלע און זייט, איטישער

 צו טאצעראנט נאנץ געװען זײנען טע
 אזוי מיטגציעדער, סאציאאיסטישע זײערע

 ניט זײ האט אגיטאציע רyײf װי אאמ
' זארג." פיעל פאואורזאכט

ען אנ װען מ מאטי

ם ק א ל ־ ם ק ר. ע » עז ט אגו  איז
 v ;פאםעראנצען װי זים

 , ם ק א ל ־ ם ק ע זעהען קינדער די װען
טאנצען. און זײ זינגען

ל ק ע אונז גיב  םאטענױ״ ,ם ק « ס־
 שרײען, און זײ ליארםען

 מאגעךקרעםפף, םון אונז וועט דאם
באפרײען. םאגען־װעה פון

םע די און א ט ט שטאנד, םי  םאר
 ;בעםען לאננ נים זיר לאזם

 ס ק 8 ל ־ ם לן ע באקסעלע א קױפם זי
ט און ײ ני םאבלעטען. צו ז ד איז עם ילאן. כ׳ ־ נוםער א דאך א ד  מ

חגמאסרא־ איגדוסטריצלער אן סאר פאאז
דדייפאכען » םון םיםמעם .•דער טי׳ג

י׳•

אל וױלםאן׳ם ט אפי ר ארבײט און ק
םמע אן רענץ מד טרחה או

ל«גג ה. גנון

 פאראויכד נביא קײן pn נימ ם׳דארף
 קאםײ פון האנםצרענץ רער אז צוזאגען,

 וױל־ פרעזידענם װאם ארבײט, און ט^צ
 *הםאבער טען6 דעם אויף רוםט םאן

 געשיכטע דער אין בצאט נײ קײן װעט
 םען, זעהט איצם שוין ארײנשרײבען. ניט
 האבען. ניט װירקונג קײן װעט ער אז

 ה*ט צוזאםעז זיף קומט ער אײדער נאך
 םיר און בעדײמונג, זײן םערצארען, ער

 זיך װעלען װעצכע די אסיצו ^ שײנט,
 ײעצען קאנםערענץ, px בעטהײצײען

 גע־ דעם מיט װאשינגטאן אין פאהרען
 אן איז אונטערנעמונג גאנצע די אז פיהצ,

טרחה. אוםזיםטע
 בעװעגט האבען װעצכע אורזאכען די

 קאנסע־ אזא וועגמן װיצםאן פרעזידענט
 כאטש בעסאנט זײנען טראכטען צו רענץ

 עס געםעצדעט. ניט אפיציעל זײ ם׳האט
 *an ^עװלז איז דאם םוד, קײן ניט איז

 ױנ־ אײזענבאחן די םון םצאן״ ^פצאםב
 םײנערס די פון םאדערונגען נײע די יאנם,

 אין סטרײק ערװארמעםער דאן דמר און
 אזוי האט װאס שטאהצ־אינדוםטריע, דער

 און הארץ װיאםאנ׳ס געסאכט אונרוהיג
 א עפעס פצאנעווען צו דיקטירט איהם

 האפימאצ צװישען בעציהונג םין ״נײעם
 די אויר האמ דעם צוליעב ,“ארבײמ און

 םע־ אםעריקאן דער םון אדםיניסטראציע
 צום צוגעשטימט צײבאר אװ דערײשאן

האנפערענץ־פצאן•
עגוע ארבײםער אםעריתאנער די  געוו

 שטאהצ־ דעם סערםיח־ען געװאצט האט
 די שוין אז גערעכענמ, האט און סטרײק

 עס אז םצאן, דעם םון םערעפענטציכונג
 קאפײ םון קאנםערענץ א גערופען ווערט
 םאכען װײכער װעמ ארבײט און טאל
 פאדמ־ די אויף און שטאהצ־טראסט דעם

 װעט שםאחצ־ארבײטער די פון רונגען
 סיר׳ן ״אצרײט, :זײן זײנער ענטםער דער
 ?אנ־ פרעזידענט׳ם אויפ׳ן פארלאזען זיך

 אר־ שטאהצ די וועצען דאן און פערענץ״,
 אנערקע־ עפעס הריעגען ױניאנס בײטער

 אםיציעייע די אין מען האט אזוי, נונג.
 ארבײטער אמעריקאנער דער פון הרײזען

 םערםיע־ װעצען געדיאםט, אויך בעװעגוע
 מײנם די אין צוזאםענשטויסע װערען דען
 קאנםע־ .דער אײזענבאהנען די אויף און

 םראגראם א אויסארבײטען װעט רענץ
 עם אזוי װי פרינציפען םאימוצירטע סיט

 אר־ צװישען בעציהונגעז די זייז זאלען
 דעם צוימ pk ארבײטער און בײטס־געבער

נוהג זיך צדדים בײדע װעלען פראגראם
זיין•

ערװארםונג. די געווען איז דאס
אויסגעצאזען? אבער זיןי האט װאס
 גע־ דעם האט טראסט שטאהצ דער

 די איננארירט. קאנםערענץ פצאנטען
 גע־ געבציבען זײנען שטאהצ־מאגנאטען

 אוכר סײנע אונטער — אצײז זיו טרײ
 ױנ־ םיט טהאן צו האמגן ניט שטענדען

 בעטראכ־ געמײנמ װאצט עס װאס ׳יאנס
 צד גצײכען אצס ארבײםער זײערע טען
 גע־ האט דאס אינדוסטריע• דער אין

 חנר אנשטאט אין סטרײס צום בראכט
 PK 4בארגײנינג״ ״קאצעקטױו פון פרינציפ

 געםאכטען זאצ אינדוסטריע שטאהצ דער
 װד.ײט אין קאנםעחנגץ־טיש א בײ ײערען

 ערװארםעם, םריהער ט׳האט װי הויז,
 בצר א געםיהרם איהם םאר איצט װערט
ײ קאםח טיגער  וױ־ און םאבריתען. די ג
 סאנםערענץ א םאר פצאן דער באאד,

 סטרײס א םערםײדען געקענט ניט האט
 זאצ װארום אינדוסטריע, שטאהצ דער איז
 וועט קאנםערענץ דער אז גצויבען, םען

 םיינם די אין םטרײקס סערםײדען קענעז
אײזענבאהנען? די אויח איז

 פרע־ סאי און װיצםאן פרעזידענט סאי
 געםײנם, גומ האבען נאמפערס זידענט

 האפיטאצ־ דעם געפצאנם האבען זײ װען
 זײ זיך האט עם האנםערענץ. ארבײט און

 אינ־ נײ״ענטשםאנענע די אז נעגצױבט,
 וועצמן צאנד איז פיאבצעםען דוסטריעצע

 עם װעצכען אהן וועחנן געצײזט קענען
 צװישען צוזאמענשטויס אםענעם איז

 װיצםאן ארבײטער. און ארבײםסגעבער
 ״םעסעדזש״ א זײנער אז געגצויבט, האם
 װאױל-קצינגענדער בעקאנטער דער שיט

 גע• שױן איז זײנער, שפראף נביא׳ישער
 די אוחנקצעגען זאצ צד יעדער אז נוג,

 אנ־ זײנע םאר כורעים םאצען און געװעהר
 גערעכענם, האם װידער גאםפערם באטען.

 םע- אםעריקאן די װאם גענוג, איז עם אז
r שמיסם אײבאר אװ חןרײשאן m םאר 

M.און קאגםצחגגץ אזצ m o to vm •גאר

 אנכאפעז זיך שוין וועצען אונזערע באנעז
 האבען זײ הענד. בײדע םיט חנם םאר

 קאנפע* דער אז געגצויבם, בײדע אצזא
ט רענץ ת  אוים־ אן פערםײדען קענען ו

 איגדדס״ װיכםיגסםע די אין טרײסצונג
 זיך האם אויסגעצאזען צאנד• םון םריען
אנדערש. אבער

 דער ניט וועט איצם איז צאגע די װי
ד װײםערע רי במשטימעז קאנפערענץ,  מ

 ארבייט און קאפיםאצ צװישען ציהונגען
 פון אויסגאנג דער נאר יצאנד, אוגזעי אין

 אפילו קאנפערענץ, דער שטאהצ־םמרײק;
 פאר רועלט דער פאר שײנען זאצ ער ווען

 זײן פעריצארען שוין האם רעכטס עפעם
בעדײםונג. געשיכםליכמ

 אצנעטײנע די אײגענטציך איז דאס
 און בעוועגונג ארבײטער דער אין מײנונג
 אין אפילד אז מען, רעדט הפיגוד מאחורי

 פעדצריי־ אמעריקאן דער פון אםים דעם
ט אויף שוין םען איז צײבאר אװ שאן  ני

 םים סשום, דעם. פאר בעגײסםערם םעהר
 פערםײדען םארצױפיג קענען ניט רעם
 גאנצער דער האם סמרײה שםאהצ דעם

 ״םעי־ א פאר ארויםגעװיעזען זיןי פצאן
ר/ .צו .

 זאצ בעוועגונג ארבײםער די פארװאס
 סאנםע- דעם םאר בעגײסטערם זײן ניט

 נאםינעצ אורזאכע, אן גאך דא איז רענץ
 בע־ וועט קאנםעחננץ דער אז עפ, הײסט

 קאפיטאצ, פון םארשטעהער פון שטעהעז
 דאם פובציתום• אצגעםײגער אה ארבײטעד

 גצײכע א האבען וועם ארבײם אז הײםמ,
 יעדער קאפימאל. םים סארטרעםערשאםט

 םארשטעהער. דריטעצ א חאבען װעט צד
p ארבייט וחנט אבער אמת׳ען דער אץ 'p 

 קאפיטאצ מיט פערטרעטערשאפט גצײכע
 נמ־ ציסמע די דורך םען קוקט האבען. ניט
 האם וױצסאן פרעזידענט װעצכע םון מען

 פובאי־ ״דעם פערטחןםען צו בעשטימט
 אויםנאדד דער מיט אז םען, זעהט קום״,

 אנדערע די געהערען צװיײדרײ םון םע
 װער קאםיםאציסםעדקצאס. צום אצמ
 אצער־ אין שעהרס מיט פאננאט א איז עם
 ;פינאנסיער א גלאט װער ;טראסטס ציי
 ױגיאנס. פון שונא אפענער אן װער און

 זײ װאס כױט וועגען. ״פרינציפ״ צשם
 איז ״פובציקום״ דעם דאס פערטרעםען

 אזוי, באצד װי היינט, זאגען. צו שװער
ד ארבײממר דער אין מען טענה׳ט —  מ

 אנער־ גצײכע די דא איז װאו — װעגוגג
 װאס ? ארבײמ און קאפיטאיצ םון קענונג

 םון ערװארטען גאנצעז pH שוין מען קען
קאנםערענץ? אזא

 אר־ דער אין איז מען אז עם, הײסט
ט בעוועגונג בײטער  פאר בעגײסטערט ני

 מא־ גומע אםת אוים און קאנ&ערענץ דעם
.םױוען

 מאכט װאם םאםירט האט עםעס אבער
 געםא- נאןי ?אנפערענץ געפצאנטען דעם

 עס אזוי װי אופן דער איז ראם צענער.
 םערטרע־ די געװארען בעשטימט זײנעץ
 םאר־ די זײן דארםען וועלען װעצכע טער,

ארבײט. םון שטעהער
 אויםזעצען ניט נאטירציך |yp הײנמר

 בע־ צו אויטאריםעט די אז דעם, געגען
 פאר םארשטעהער ארבײטער שטיםען

 אדםיניס־ די האבען םוז קאנםערענץ אזא
 םעדערײשאן אםעריהאן דער םון טראציע

 pם עקזעקוטױוע די איז זי צײבאר. אװ
 בעװעגוננ. ארבײמער ארגאניזירטער דער
 װיר־ אזוי איז זי וױיל דערםאר, םאקי את

 האנד־ םאצ אזא אין געדארםם זי האם דיג,
 בע- די אז זעהן, און ברײמהארציגער צען

 זאצען םארשםעהער ארבײמער שטיםטמ
 בעװע־ ארבײמער גאנצע די ‘םערמרעםען

 אינדוסטריען ארגאניזירטע די אפיצו גונג,
 דער אין אנגעשצאסמן ניט זײנען װעצכע

 עם צײבאר. אװ םעדערײשאן אמעריקאן
 דער אין אז ארױס, צמשצ זיד װײזט

 פאר־ קײן ניםא איז ארבײםער-סאםיסיע
װניאנם. אײזענבאהן די פון םרעםער
א. דער םון סאונסיל עקזעקוטיװ רער

 האנ דעם םאר בעשטיםם האט .ל אװ ם.
 וועל- עטליכע, נאןי און אלײן זיף םערענץ

 ^סטענד- איהרע אלם בעסאנם זייגען כמ
 איײ די אױסגעלאזען האט און ‘פעמע^ם׳
 באי־ די םון םישער װניאנם. זענבאהן

 קאפ בײם םערםראםען זײן װעם בערס
 לא- אין, ;קאנםעיענץ ארבײם און םאל
 אײזענבאהן די פון םטאן :יזאגען םיר

 םון םראגע די נים איז דא וימ. װניאנם
 איגדוםםריען די םון נאר פערםאגאל, דעם

 םײ פצרםרעםען. אפאינסעםע זײ וועלכע
זײ! ויך םעממ ריקערס אפילו און שעד

 בײ אלליײט 1או דזשענםעללײם שעהנע
 עס װאו דארט אבער ;ענינים אלערלײ

 נײעם א שאשעז וועגעז זיר האנדעלט
 און קאםיטאל צװישען בעציהונג סארט

 בארבער דער וױכםינ נים איז ארבייט״
 אוחך די וױכמיג נים זיינען עס ן א• מרײד

 דײ װיכםיג זײנען דעט בײ םאכער. דאל
 גע־ האבען זײ און ארבײטער אײזענבאהן

פערטרעטער. א האבען דארפט
פראטעסטי־ ױניאנס אײזענבאהן די

 וזאט פראמעסט, זײער צוליעב םאקי, רעז
 קא־ דער פון צוריקגעצױגען איצט זיך

םרעזידענט עקטינג דער לױ:יס, םיםיע

 __ װאדקערס. סײז ױניממנד די םין
אחן קאגפערענץ צזם מנה( ם׳וועם ,אז עס
 םייי• די אחן און ױניאנס אײזענבאהן די

 אויםאריסא® אן םאר וואס טא, — מרס
האבען? קאםיסיע די שוין קען

»סוג עס װי זיר, וואונדערען םאנכע
 ז גאםפערס פאליטיש״קלוגער דער אז

 און ״ברײק״ םאליםישעז «זא םאנען
 ךי pD םארשםעהער א איצט אויםלאזען

 IK תיתץ, דער איז ױניאנס. אײזענבאהן
 דצח גאנצע די גיט האט גאםםערס

 םעחד דער םון קאונסיל עקזעקוטײו דעם
 טראכם זיך םאר שטילערהײט אױ רײשאן

 V קאנפערענץ דער איז װי סאי :זיד ער
 איז ,עס ווי זײן שויז זאל םיסגעבורט,

 פעד־ שנעל זאל געשיכםע נאנצע די און
.װעױען. געסען .

 אזױ ויעיען. פארגעסעז װעם זי און
 פאראי־ װעט קאנפערענץ דער װי שנעל
 דעם אן פערגעסעז באלד ניען וועט כעי

 קען קאנםערענץ דער מאראראם. גאנצען
 אוםזיסם מאנען. :יט פוראר קײז שױן

.טרחה. די געווען .

 ״גערעכ־ די םון רעדאקטאר ווערמער
— :םיגקײם״

 סםרײק עצם צום קוםען םיר בעפאר
 אור־ די באםערקע^וז מיר װילעז באריכט,

 די אין שרײבען נישם אונזער םוז זאכע
 ביז סטריײן דעם ורעגען ״גמרעכםינקײם״

 אונזער אויס געוועזען נישם איז יעצט
 נאר ארגאן, אונזער צו גלײכגילםינהיים

יארל^ גױ ביז אונז פה םהלד ווײנתר דער
 װאך א נעםט אײך צו אונז pc בריעף א

 גע־ זײנען נײעס סםרײ<ן די אח צייט.
 הא־ םיר וועלכע נײע, מאנ יעתנן וועזען

 אינ־ ph וױטען געלאזט גלײך אנב בעז
 ער־ האבען םיר און אםיס, טערנעשאנעל

 טעלעגראםען אונזערמ םח אז מארםעם
pn גע־ וחורען וועט אפיס צום בריעח 

 ארגאן. אונזער פאר נוץ א אויך מאכט
 נעטאן געװאיען נישט איז דאס װארום
 באשלא־ מיר האבען נישם. םיר װײסען

 און סטרײק נאך׳ן ביז אפצואװארטען סען
 אלזא, באריכט. גענויען א שרײבעז דאן
פונתט. צום

בערמאן, םר. האם אםריל מען21 דעם
 לאל־אוס א נעטאכם מאנופעקמשורער, א

 האבען זײ װײל ארבײמער, זיינע אוי^
ד נישם א םון ענםלאסונג די פארלאננט  י

 פון אנשםעלונג די און אדבײמערין ניאן
 ױ־ די פלאץ. אוים׳ן ארבײטערין ױניאן א

 ער־ שאפ דעם גאטירליך, האם, ניאן
 װאכען דרײ נאך סםרײק. אין קלערט

 מאנוםעקםשורערס די האט םםרײקען
 ארביטרײשאן פארלאנגמ אסאסיאײשאן

 א דורך ״ײניאן די אץ קיים, דער װעגען
 פאר־ דעם האם מעמבערס, די םון באשלוס

 עטליכע םיט אבער צוריקגעוױזען. לאנג
 ער־ איהר ױניאן די האט שפעמער מעג

 אײנגע־ און צוריקנעװיזען באשלוס שטען
 בײדע און ארביםרײשאן. אויח גאנגען
 פרא־ א אויף געאײגיגט זיך האבען צדדים

 לאס־ אין טאן אנגעזעהענעם מינענטעז,
 ארביט־ אלס קאהן, ב. םר. אנדזשעלעס,

 ארביטרײטאר, דער ^אהץ, ב. מר. רײמאר.
 די װען צײט די ביז אז ענטשיחנז, האט

 ארביטרײ־ פארלאנגט האט אסאסיאײשאן
 בערטאן םר. pc האנדלוננ די איז שאן,

 אגרימענט, עקזיסטירענדען געגען געװען
 לאק־אוטס, קײנע נישט ערלויבט ןועלכער

 באצאהלט קריגען םוזען ארבײםער די און
 ה$ט סוטע די צײמ. םארלארענע די פאר

 און דאלאר הונדערם עםליכע באטר^פען
 האבען ױניאן דער םימ אםאסיאײשאן די

 א אויף געאײניגט קאנפערענץ א בײ זיך
 בא־ ס'סע די זאל ױניאן די ווען צײט

קוםען.
נעתוטען, איז צײמ באשמימםע די װען

 םר. פון שיהעניש א אנגעפאנגען זיך האם
 פאר״ און אסאסיאײשאן די צו בערמאן
 דעד פון האנדלונג דאזיגע די ביז קעהרם,

 די ארויםנעבראכמ האם אסאסיאײשאן
 בײ אח געדולד pc ױניאן pc מעםבערס

 איז ירני, טען17 דען םיטינג םעםבער א
 אול־ אן שמעלען צי נעװארען באשלאסען

 אויב אז אםאםיאײשאן, די צו טימאםום
 געלם ־אם יאזיביעז ט%נ וועם ױנייאן די

 ױגי, טען18 דעם בײ ארבײםער די פאר
 ערהלערם װידער שאם בערםאנ׳ם וועם

 יױ מען18 דעם את סטריײז. איז רוער־עז
 אין געװארעז ערקלערם שאפ דער איז ני

 םפע־ א איז אווענט דעםזעלמןן םטרײק.
ע שעל מי  אפגעהאלטען ױניאן די םח מי

הא• מזנםבצרס מעהרםםע די את גמזואחנן
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א און סאםפף שװערען א פון ׳ נעשיכםע די
!גוױפעןדענ

םםרײק) קלאוקםאכער לאס׳אנדזשעלעס פדן באריכם «ולער (א

 םאנופעקטשדחניס די אז ערקלערט בען
 אר■ וױנםעד די אױפצוםאכען םלאנעווען

 אום סעפטעטבעי. םען1 דעם בעפאר בײט
4¥ױני די באקעטםפען דאמאלס קענען צו

באמערלזען, צו וױנשענסווערט איז עס
 מךי האבצן םאנוםעקםשורערס די דאס

 קלאוקםאד לאידאנדזשעלעס די אז װארסט
 באדינגונ־ דיזעלבע םאדערען װעלען כער
 אגמיי די pא pup זיעען װאם די װי גען
 או געױארען, אויםגעקעםםםם שטעדט רע
 װעלצן קלאוקםאכער לאס־אנדזשעלעס רי

 ד% םים צוםרידענשטעיען נישט מעהר זיך
 פארשי- pc pn זינעז״שײן, קאליםארניער

 אן באריכטעט געװארען איז שעפער דענע
 אר־י װינטער ביט ביזי אונערװארטעטע

 ־ מעטבערס די pc אפשםיםונג א pn בײט
 96 אז באוױזען, האט מיטינג דעם אויױ

 pH סטרײק. א פאר זײנען פראצענט
 םען10 דעם םארגעז, אויה גלײך טאקי
אנכאנגען. סטרײק ד;ר זיו זאל ױני,

 אינטערנעשא- דעם מיר האבען באלד
 טעלצנראםיש 'ו״סעז ;<לא*ט אפיס נעל

 שפעיי טאנ א ש-ט .t כאשל דעם װעגען
 ברר pc טעלעגראם א םיי באקוטען טער
 דירעק־ קאנעל, םר. אז שלעדנגער, דער
 אװ האמישאן סמײטם ױנײםעד םה טאר

 לאס־אנדזשעלעס, פאר קאנםיל״אײשאן
 דעם םעטלען צו אום הילױ זײן אן באט

 שטעלען זיך אונז, ראטה ער און סכסיך.
 תאבען םיר פארבינדוננ. אין איוןם מיט
 ’ אבעה*?לײך האבען םיר אננענומען. דאס

 מד א־ בעפארץ קאנעל׳ן.אז מר. ערקלערט
 אוסי%ר.אנד- איז נישט װעלכע אין הען

 לעצ־ די םוז אסאסיאײשאן די מיט לונגען
 איתר גוטטאכען שטען10 אלער צו טע
 אנער־ קאנעל, םר. ױניאן. דער צו חוב

 םארלאנג, גערעכטען אונזער חענענדיג
 געלם דאס בערםאגען מר. געטאכט האט

 האם אסאסיאײשאן די און באצאהלען, צו
 םטרײפ דעם ױניאן דער םון פארלאנגט

 ארביײ די שיקען און צוריקצורופען באלד
 נײער א אז שעםער; די אין צוריק טער

 pH ערשט װערען געמאכט זאל אגרימענט
 אלטער דער זאל דאן ביז און אויגוסט

 ױניאן די קראפט. אין בלײבען אגריטענט
 מעזזרערע אין אז באװיזען, אבער האט

 גע־ כאגופעקטשוחנרס די חאבעז פעלע
 אנריםמנם, דעם pc פונקםען די בראכען

 פארנעםען מוז אנרימענט נײער א אז את
 וועל־ אגרימענט, אלםען פון׳ם פלאץ דעם
 pc םראנען די פארענטפערען ז*ל כער
 ארבײםק• שמוגדען 44 א װי צײם, דער

 אבעד װ. אז. און םקײל העכערע ײאך,
 באשריםצן האבען טאנופעקטשורערס די

 אז הלײמענדיג, םארלאננ, ױניאנ׳ס דער
 ענחנ ערשם זיר ענדיגט אגריטענם דער

אויגוםט.
< די אז ווערען, נעזאגם דא זאל ^ אנ  ס

 צד געװארען נעהאלטען זײנען פערענצען
 םענטראל־ פון פארםרעטער םיט זאביען

 וױ לאם־אנדזשעלעם, םון קאונסיל לײבאר
 J $ג ם. א. די םון ארנאנײזער מיט׳ן אויך

 לייבאר די םח צושטימונג די טראץ און
 אנדי- אלםער דער אז רעפרעזענטעטיװם,

 חאם םעהר, נישט עקזיםטירט םענט
ן װאפען •אר היבשע א גענוםען דאך  מ
 מד אינדאסירט זײ pc איז םטרײה דער

 זיחא• pc מאנופעקטשוחנרס די װאחנן.
 tun םעםלען צו אנשטאט האבעה זײט

ה סםרײמ מן צו געזוכט פריי^י א  טו ם
ו קאורמ ארויםגענוםען אח ׳םען י
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w * rn טד •ימעטעז, גןמען שאנס ס אל  און
 אונםער־ געטכמנז אלײן ארבײטער לחמעגע

מן. מ  טד איז םקעגם אלס ארבייםצר סי
תן סרינען* צו אונםאגליך ו

 ניט נאטירליך, ןיך, האט יוניאז די
 צוגע־ זיך האם םען אתםעתעגעבען.

 אינדזשאנסשאן, צום םטרימן םיט׳ן «אסט
 א װערט םטרײ<£ דער אז זעהענדיג און

 זוכען גענוםען םיר ה#בען םארביסענער,
 םאר שטיצע םינאנציעאער םאר כדטלען

 יקרות. יעצטיגען בײם םעםבעדס אומערע
 סאך םון 8 א*קאא אוכזער דאט גלײך

 ברידעראיך אפגערוםעז זיך פראנציסקא
 םון דאאאר הונדערט 2 גאײך געשיקט און
 זייערע אאע געטעקסט און טרעזשורי די

 אוץ דאאאר 2 מיט טענער םעמבערס,
 די פאר װ#ך, א דא^אר 1 םיט םרויען
 אאקאא דער םטרײק. פון צײט גאנצע

 בענעפיט םיק־ניק א געטאסט אויך האט
 בײשטײערעגדיג סםרײק, אונזער נואר

 דער דאא. 2,600 םון סומע רונדע די
 געװי־ א ארױסגענומען אויך ה$ט לארןאא

 זיך צו סטרײקער אונזערע פון צאהא םע
 םיט שעפער זייערע אין באזעצט זיי איז

ארבײט.
 אאתאא ױניאן, טייאאר אײדיס אונזער

 אײנבערױ האט אאם־אגדזשעאעס, פון ,97
 ראדי־ אאע פון קאגפערענץ רעאי״ף צ םען

 שאפען צו אום ארגאניזאציאנען, קאאע
 סטרײק, אוגזער פאר היאױ םינאנציעאע

 גמװארעז איז קאנפערענץ דעם דורך און
דאאאר. הונדערט 15 בײ געזאמעאס
 זײענדיג אינטערנעשאנעא, אונזער
 נרעסערע און מעהרערע םיט סארנוםען

 װײט זײענדיג און דערהײם איץ קעטפפע
 מיט געשטיצט אונז האט אונז, פון אװעה

דאאאר. טויזענד 2 םון סומע קאיינער דער
 א ארױסגעשיקט אויך האבען טיר

 אא־ שװעסטער אונזערע צו היאםס*רוח
 גאר די װעאבען צו אא:ד, איבער׳ן קאצפ

 הא־ אאקאאס אונזערע םון צאהא גרויסע
 אױסנא־ די םיט געענטפערט. ניט בען
 אי־ אאע האכען לאיןאלס, עטאיכע םון םע

 רוױ אװזער אויס, וױיזט עס װי בעריגע,
I"P מיר געשאנפען. אױגוטערתזאמקײט 

 םון שטיצע אביסעא געקראגען אויך האבען
 ױניאנס, קריסטאיכע און אידישע אגדערע

 רינג ארב. צאהא גרױסע א פון אויך
אאנד. איבער׳ן נחגנטשעס

מ אונזער װען  װעט קאמיטע אױדיטי
 מיר װעאען רעפארט, םיט׳ן םארטיג ױין

 אײנצעא־ אאע םיט םארעפענטאיכעז דאס
תײטען.

 דאס טאן געטרײט מיר האבען אזוי און •.
 נויטאײ־ אונזערע געהאאםען און בקססע
סעמבערס. חןנדע

 מא־ די האבען אויגוסט אנפאנג ארום
 יױ דער צו ארײנגעשײןט נוםעקטשורערס

 וועא־ סעטאמענט, א װענען אגבאט אן ניאז
 אנגענומעז געקענט נישט אבער האט כער

 װעא״ סלןײאס נידעריגע די צואיעב ותרען
 דעם נאך פארגעשאאגען. האבען זײ כע

 און קאנפערענצען כעvעטא פון אפהאאטען
 צופרידענ־ לױיז צו קומעז קענענדיג נישט

 קאנ־ די זיינען סעטאמענט, מטעאענדעז
 ארום אפגעבראכען. נעװארען פערענצען

 ב. םר. זיך װענדעט אױגוסט טען15 דעם
 צו אײנאאדענדיג צדדים, בײדע צו תאהז

 דינסט זײן אן באם ער װאו קאנםערענץ, א
 בײדע װאס םידיאײטאר־טישערמאן, אאס

 קאנפערענ־ עטאיכע און אז, נעמעז צדדים
 א פון אבער אפנעהאאטען, ײערען צעז

 נאך איז סעטאטענט צוםרידענשטעאענדען
װײם. אאץ

 געזעהען ניט דך האט ^אכע דער איז
אױגוסט, טעז20 דעם ביז ענדערונג

 פעאד־טאריטאא, באאיעבטער אונזער ווען
 אין אן הוםט ^אעזינגער, •חנזידענט

 גענוטען האבען אנדער״ט :אר *טאדט.
 אויך און ׳<ןאאוקטאכער אונזערע פיהלען ;

םאנופעלוטיפורערס. אומערע
 א יטאעזיננער ברודער האאט ראמית

 קאנ־ און קאמיטע סטרײס די םיט מיטינג
 די גענוי באטדאכט און קאטיטע, םערענץ
ס ^ו  דעמזעאבען טאקע און סטרײק, םון א
 לואנפע־ א געהאט שױן ער האט אװענט

 װען און םאנוםעקטשורעדס, די מיט רענץ
 אויף אדרעסירענדיג שאעזינגער, ברודער

 די פון מיטינג ערשטען דעם מארגענס
 האט האא, נעפאקטען פוא א איז םםרײקער

״דער :אויסנערופען אגדערעס צוױשעז
 אד־ אײך װעא איך װאס מיטיננ, נעקסטער
 זיענם־םיטינג, א אדער זײז װעט חנסירען,

 װעט אנרימענט אױסנעארבײטער דער וואו
 גוכד פאר װערען פארגעאעזען אײך &אר

החיעגס־ער־ א זײן װעט עס אדער חײסען,

ג ג ו ל ח צ צ ר ן
הר*נ. םאמאס פון

 ®ון אױי«
לאנדױ זישא

(שאוס).
 פאראאיען, זיך האב איך גערעדט. זי האט זאנדערבאר װי
ארויסנערערט: איך האב עגדאיך

 העאענא." ״הײנט ביסטו םרײדיג *וױ
 גארנישט האט ימיר אויף געטאן קוה א זי האט ערענסט

 קײנסאא אויגען. איהרע געקוהט האבען מאדנע געענטפערט. ניט
געזעהן. ניט אזוי נאך זײ איך האב

קוא איהר נאכט. גוטע א געזאגט מאא, אאע װי סיר, האט זי
 אאע װי געװען איז האאטונג איהר און רור,<ג געהאונגעז האט
 זי האט אװעק, איז זי אײדער אז באםערקט, האב איך פאא.
 גע־ זיך האט דאך ארדגונג. אין ביםעא א געבראכט ציםער דאס

 ײב אוםרוהיג. געמאכט מיך האט װאס עפעס, איהר אין פמזאט
 דורכצורעדען ערנסט דך געדאנק, א געװארען געבארען איז פיר
 געטאן. ניט עס האב איך אבער אאעם, דעם װעגען איהר טיט
 באיה דעם זיך אויף פיהא איך אז אויסגעװיזען, זיך האט ריר
דאס פאראאזען האט זי װען אויגען, געעפענטע ברײט איהרע פון

ציםער.
 דערנאך עס־צימער, אין געזעסען צײט געװיסע א בין איך

קאבינעט. אין אװעה איך בין
אײדער געאעזען, ביסעא א םריהער איך האב שטענדיג, װי
אאםפ. דעם םאראאשען איךהאב

ט חאומות קיין האב איןי אײנגעשאאפען, ביז איך גע־ ני
 גע־ איז עס אויפגעכאפט. זיף איף האב מיטאמאא האט.

 װאס דעמערוגגען, גרויע םון שעה ^צטוינאיןײװאכיגע יענע װען
 געאעגען בין איף איכטיג. גאנצען אין ווערט עס איידער קוכיט

 אוים־ געקענט סיר האט װאס — זאנדערבאר געטראכט און
 געװען ניט אױך איז עם און ניט שארך קײן הערט מען װעקען?

גע׳חאום׳ט. ניט גארנישט זיף האט םיר װײא חאום, קײן
 געווען r» גיאנץ זאנדערבארער א דעמערוננען... די א,
 גאאנץ טרױערמער אונענד^יף דזנר אט אוםט. דער אין צוגאסען

 און ענטוישונג יעדער אײכטער מאכט װאס באנינען, ד/גם פון
 דערםאנם. זיך איך האב איצט יא, ! העאעכא פארצווײפאוגג.

װאס שײז, דעם פון אפשפיגאונג אן געװען איז גאאנץ דער אט
ארומגערימעאט• הײנט זי ד.אט

 האט דאס יא, ארוםגעקוהט. זיך האב איף — ! העאענא
 זיר האט אופט, די ? געװען דא זי איז אױפגעװעקט. מיך זי

 אע־ א םון אנװעזענהײט דער פון געציטערט נאף האט געדאכט,
װעזען. בעדיגען

 זיך און געזעםען בעט, אוים׳ן אויםגעזעצט זיך ־האב איך
 איף אבער געהערט. ניט זיך האט שארןי קײן אײננעהערט.

 צימערען. די איכער געהן נענוסען און אויםגעהויבען זיך האב
 זיד״ אײנגעהערט שאאםציםער. איהר פון טיר די געעפענט

אטעמען. איהר גע־־ערט ניט האב איך
טריט זיכעחג מיט געװארען, רוהיג איף בין אמאא מיט

בעט. איהר צו צוגעגאנגען איר בין
 זי האב איף שװעבעאע. א אטנעצונדען איך האב גיף

 שטיא־ דאזיגע די שטיא. אזוי געאעגען איז n דערזעהן, קאאר
 מעגשאימנן םון גרענעצען די איבער געװען שוין איז סײט

 געײען נאד פנים איהר איז מאס גרויסער א אין באגרײםען.
 האט מען װאס באײכקייט, אויכטענדער יענער מיט באדעהט

 איכטײ נאך טאג, גארנאנגענעם דעם אין איהר אויח באמערקט
 היםן דער װי נעאויכטען גאנצען אין האט זי אפיאו. גער
טויט. םון

קאפ. איהר אויף האנד מײז געאײנט)אװעל שטיא האב איך
 איר אבער גאידער, םײנע אאע דורך דורכנעאאפען איז לועאט א

 א באקוהט אױפמערקזאם האב איך רוהינ. געבאיבען בין
 זיך האב איך דיא. אויפ׳ן געאעגען איז װאס פאעשעא, קאײן

פאראאשען. זיף האט אעבען איהר אז איבערצײגט,
 געװאאט ניט מעהר האט זי געשטארבעז. איז העאענא

םיר. טיט אעבעז
 איהרע פון געדאנס דעם פארשטאנען איך האב איצט

װארט אעהרערײ. פא־ צוריק ניט זיןי נעם :װערטער אעצטע
טאן. צו װאס באשאיסט דו אײדער טאג, אײן נאך כאטש •ו

רוהיג דיר ?ענסט דו :זאגען געװאאט דערמיט האט זי
 געה איןי אטאצ״• װי גאיקאיך/ זײז און ארבי׳טען טראכטען,

אװעק.

.10
 װייל #דאס םרעג איך נעטראכט? אזוי באמת זי האט •

עס נעהנטער װאס װאס: אט דערצעהאען אײך געה איף
 גע־ איז שװאכער אאץ הבורה, דער פון םאג דער געתומען איז

 מאיעםכמטישע די אין גאאנץ װײסער העראיכער דער װארען
 טויט״ איהר נאך גאײך פנים איהר באאויכטען האבען וואס רוה,

 גרויזאסער, א אויסדרוס, צווײטזגר א באוויזעז זיך האט עס
באשואדיגענדער. בײזזגר,

 םאר קומען װאס ענדערוננען, די דאנק א געקוסען איז דאם
 צוםאאוגג• קומענדער דער אויף םאראויםזאגונג א טויטע. מיט

 האט םארף אױפגעםאטערטען איבערארבײםען, םיין םאר אבער
ע. םיםטישע א באקומעז ענדערוננ דאזיגע די ײמו  זי באד

א און באשואדיגונג א װי אויכגעזעהן אויגען םיינע אין האט
טויטער. דער פון דראהונג

אנגעהאאטען. אאנג ניט שרעק דאזיגער דער האט דאןי
 וחנ־ םארטראכטען נענומען זיף איך האב צײט געװיסער א נאף
 םארנוםען. געהאט אאנג שוין מין• האט װאם אויםגאבע, אן גען

 געבויט זײז זאא װאס בוך, א אויפשרײבעז נעװאאט זיך האט מיר
 םארנע־־ געװאאט זיןי האב איף יםודות. װיסענשאפטאיכע אויח
 אאטע די אץ דײטען עס װעאכער אויױ עפאכע, דער מיט מען

 א אין האט אעמח םענשאיכע דאס װאו עםאכע, א| קװעאען,
 אזטאפיסטען די װאס חאוםות, די ענטשפראכען טאם גרויסער

 ווען צײט, דער װענען צוקונפט, װײטער דער װעגען האבען
 בלוט־חך• דאס געיצד, נאך זיך יאגען אײדענשאפטאיכע דאס

 דאס אפטרעטען װעט אוגרוהיגקײט הײנטיגע די און שטיגקײט
 א זײן געזאאט האט דאס צעוטאיכסייט. און שאום פאר ארט

 עס װאאט צײט דערזעאבער אין אבער װערלן, וױסענשאפטאיף
אינטערעס. אאגעםײנעם אן געהאט

 צוזאמענ־ נעדארםם איך האב ארבײם דאזימנר דער םאר
 אין אזן אײנזאםהײט דער אין געדאנסען; טײנע האײבען

אמאא. װי גאיחאיד, אזוי זײן און ארבײטען רוה. אבסאאוטער
דאד^. און דאך... און
אײנזאמקייט, דער אין שרעסאיכסטע: דאס קוםט עס

 דערשאאגען ניט אאץ םארט זיף איך קעז אעב איך װעאכער אין
 ארבײט. םײן םאדערט עס װאס ׳רוה און קאארקײט דער צו

 עם אמאא. װי בויגיג, און קאאר אזוי ניט שױן איז קאפ מײן
 דער םונהען. איכטיגע קײן אויף ניט מעהר איהם אין םאאקערען

 װעלכען נאזי ־— צימער, רוהיג גרוים א — ארבײטס־קאבינעט
 איצט םיר זעהט יאהרעז, אעצטע די געבענקט אזוי האב איד

 אונהײמאיכקײט. זײן מיט םיף שרעקט ער און שרעהאיך אויס
 װעה־ ביז דריקט װאס פאראאזענהײט, א זיף םיהאט איהם איז

. הארץ מײן צוזאכיעז טאג
 דעם גאט, פױין בעטען :ענומען איף ה$ב שרעק םיט פול

# :וױסעגשאפט מיין פון גאט םיר דאך האסטו מיד! העאף ״
 האב איך װאם אורזאכע, די ד$ןי ביסט דו פארשאעפט״ אהער

 זיןי יאגען עס װעאכען נאך גאיק דאס געהאט איעב נים קײגםאא
 אײנ־ םיהאען זיך זאא איף אז געטאכט האסט דו םענ^ען. אאע
 האסטו ?רבן, סײן פאר באאוינומ אאס און פיענשען, צװישען זאם
 איך וועםמז ׳דו כימערע... א נאר אעבען, דאס ניט געכעבען מיר
םיר״. םון פנים דײן ניט פארהױא — איעב, סיײװי־סײ האב

געבעטען, האב איןי װאס צײט, זעאבער דער אין $בער
סיר זוכסמו* ״איצם :געענטםערם שסיםע א אימיצענס האט
ך שטאנד אין ניט ביסט דו אלײן. מיר צואיעב ניט  טעהר מי

 פארגעסענוזײט געכעז דיר דארןי איד ה^בען. צו איעב
רוה״. און

 געזוכט האכ איך געװען. אזוי טא?ע איז עס אז םעגאיך,
 שכא׳דיגע אאע אױף קוקענדינ ניט װאס׳ עפעס, :ענען היאף א

 האב איף װאס םון נעװען. נאהענט םארס םיר עס איז ;רינדען,
באפרײען. ;עקענט ניט זיץי

: םיף מאטערען גענזמען צװײםעא א האט צײט דער אין
 ״אפשר עםעס? אוי^ םעהינ נאף־ בכאא בין איף צי װײס, װער
 װאלםט דו אויב ? נעטויגס נים קײנמאא זאןי קײז צו איד האב

 דעם באזעסזןן װאלסט מ אויב פעוזיג, עפעס אויח געװען אםאא
 װאם צו ,Dip באזינם אא:נ םיז שויז װאאסטו געניע, א םוז פײער

 אפגע־ גיך װאאםט דו אונטערנעגעבען. אמאא זיך האםט דו
װאאםט און שטערונגען אאע ײ םון אעבענס־װענ דײן רײניגט

 אינטער־ גאנצע די און ונגס־טיטיננ,
 אין ארײנװארפעז זיך װעט על1

 אפאאדיסטענ- די זיך האבעז — י״
 װײט. באא<זס הערען געהענט

מ נעקסטער חנר *ון טי טאקי איז מי

!זיענס־מיטינג א נדווען
 דעם םאנטאג, געוועזעז איז דאס

 אנריםענט, דער װאו אויגוסט, טען25
 שאעזיננער, ברודער םון אויסנעארבײט

נעװארען. אננענומען אײנשטיםיג איז
 באנקעט״ ״װיקטארי א איז שנעא אויף

 פאר יארק, נױ אאא געװאחןן, אראנזשירט
 300 װאו אױגוסט, טען27 דעם מיטװאך,
 גע־ זײנעז געסט, און מעמבערב פערזאז,

זיעג דעם געפײערט און אנװעזענד ײען
 בײם בראש. שאעזיגגער ברודער מיט

 פרעזענ״ שאעזינגער ברודער איז באנקעט
 א מיט ױניאן דער םון געװארען טירט

 לאננ-אאנג און םיגאחזם־קײס, זילבערנע
וחד םארנעםעז נישט אװענט דער וועט

 אנ־ נעװעזען זײנעז װאם אאע די בײ רען
וועזענד.
את־ באדאנקעז םיר װיאען איצט און

 און בכלל ױניאן אינטערגעשאנעל זער
 העאםען םאר׳ן בפרט שאעזיננער ברודער

 זיענ. א צו קאםפח אונזער דערפיהרען
 אינטערנעשאנעל אצע מיר באדאנקען אויך

 ברידער־ נעותזען זײנעז װעאסע אאגןאאס
 פי- סטרײק אונזער שםיצען צו נענוג איך

 אא־ מיר באדאנקען סםעציעא נאנציעא.
 חאט װעאכער פראנציספא, סאן םון 8 קאל

 !בדידערליכקײט םון םוסטער א געװיזעז
ר אנדערע אאע אויך באדאנקען םיר  י

 זײער פאר ברענסשעס ריננ אדב. ניאנס,
 דו באדאנהעז םיר שםיצע. םינאנציעלער

i^ םײאארס אײדיס r, םון ,37 לאמאל

 פינאנציעאמ זייער פאר אנתשעלעם, אאס
 םון קאנםערענץ רעאיע^ די איז שטיצע,

 וחנלמו ארגאניזאציאנען חאדיקאאע אלע
 םינאנ־ סטוײיס אונזער תהאלםצן האבען
מז טיר ציעצ.  פעתא־ אלע אויך כאדאג

 אין אנטײא גענוםען האבען וחגאכע נען
 םינאנ־ אונז העאםעז צו סטריײן אונזער

םאו־אאיש. און ציעצ
 אוים־ מיר װיאען דאסק ספעציעלען א

 וועל־ חאהן, ב. םר. צו עםצנטאיך דריפען
 אונ־ םיז םשערמאן חנר נעוחגן איז כער

 מאנופעת״ די םיט קאנםערעגצען זעדע
 אנריםענ^ םון סײנען דצם ביז טשורערס

מענפאף. ל.
* כעיל. ם.

o p t .םיר אין געסאן ציטערי׳ ו*1 ג• ל. א. 52 ל

 נים קײנםאל חאסס n אבער ענםמלאנמנן. נזנוחס שםענדמ
p א ®ון םתק קײן געהאם m איצמ. ניט אויד עם דר׳חאסט 

 שאעכט האסט דו געשיענסטער. איצט דיך באגל״סע! דערפאר
 דו וחנאכען אין לעבען א םארםיליגם האסמ ת מנהאנו־עאם.

 געלאזט זיך האסם דו גאיק. געםינען גצקענם פארם וואאםם
 אויסגע־ האם פאנםאזיע דײן װאס םײערעא, א םח פיה^ן

 דיך ניט. רוה קײן ארבײט דײן דיר גיט דערפאר טראכט.
נאר. זיף װענדסט דו װאו שאטצנם, באגאייםען
 געםיהאט זיך האב איך יא, שאכמגנ^ באגאײםען דיך

 קרי־ מורא גענוםען האב איך — אפען רעדענדיג ;דערשאאגעז
ש. דער פאר גען  קריגען מורא גענומען האב איך םינסטעתי

 דער געשראקען האט מיר בײשפיעא, צום זאכען. פיעאע םאר
 קאבינעט. מײן נעמען געװען איז װאס צימער, פינסטערער

 װען גאידער, מײנע דורןי דורכאו׳םען אפםםאא פאענט קעאם א
 אויסגעװיזען, זיןי האט םיר — געארבײם איז נמזעםען בין איך

 טיר, די צוכיאכען פאע: איף ארום. דארט נעהט איטיצער אז
 דארטען םון זיר הערט עס אז געדאכם, םיר זיר האם -אטאאט

 אנצינ־ און טיר די עפענען אמאא װידער םאעג איך שארכען. א
אאמפ. גרויסע די צימער מײן אין דען

 דעם אין געביאכט אומרוהיג אאץ םיף האט עפעס אבער
 געשרא״ םיף האט עס געװאױנט. אמאא האט זי װאו צימער,

ע1 איבריגע די און שטוא די קען  געשטאנען זײנען _װאס4אנ
צימער. אין

 אויעה־ ביז איןי דאנען. םון ארויסגעתאיבען v? האב איןי
 דער םרײנד, מײז שטעטעא. שעהן פאײן א אין געפאהרען

 ער און געדאנק דעם אויף ארויםנעבראכט מיד האט פאנסוא,
.שטעטיא דאס אט געראטען סיר האט

דא־ די אבער אהער. אריבערגעקאיבען זיף האב איד און
 בארױ װי אױםגערעגט מעהר מיןי האבעז הײזלצך שטילע זיגע

 ילערד געװארעז שטאדט מײן אין צוריס װידער בין איך היגכ^
 אעבען ארט רוהיג א געפיהרט אאגעמייז אין און שוא אין רער
 איז צײט די װערק. װיסענשאפםאיןי מײן אוי^ געארבײם און
 צו געװארען צוגעוואוינט אײגציגוױיז בין איך געגאנגען. זיף

 נאף בין איןי געטאטצרט. מיף־ חאט וואם אדסרודזינקיים, דער
 געהאם נישם נאר איך האב ענדאיף אגםקעגען. געגאנגען איהר
 םאעגט װאם הויך, גאאטער דער אז איבערצייגונג, חןר געגען

 נאכריכט א געװען איז שטונדען, אײנזאמע אין אנריהרען םיך
 האב אבענד אן אין אײנמאא פרוי. פארשטארבעגער םײן פון

 שטימע מײן אז הויןי עם איך האב געזאגט און געזאכט, איך
 װאס שטיאהײט, דער אין געקאונגען אויפםאדערונג אן װי האם
 דורכ־ זיך אאפיר זיך, באװײז ״טא :ארומגערינגעאט מיך האט

 מיר אין איז סוח כא סוף זאנען׳/ עפעס דיר װיא איך רעדען,
 גע־ אזוי זאא עס אז פאראאנג, שטארקער א געװארען געבארען

 מד איך האב — געהאט, איעב מיף האסט װאס ״דו, שעהן.
 װאס דו, טיר. צואיעב זיך מיט געאפםערט האט *וואס םורםעאם,

 — טאג אעצטען דעם מיר אויח געקוקט זאנדערבאר אזוי האסט
 די פאײצעם מײנע םון אראפ נעםסמ דו אז זאג, כױר, צו קום

מוחא״. מיר ביסט דו אז זאג, מיד׳ דריקען װאס זינד,
 ארען עס וועמען אײט, די אעבען? דאם אזוינס איז װאם

 זײנען מענשען אז םארזיכערען, אעבען פון געהײטגיסען די ניט
 איז םיע- אזוי באנוצען פאר׳ן באשאפען זײנען װאס כאשינען,

 צאהא געװיסע א ארויסברײנגען צו און שפײז םיעא אזוי
 יענעם מיט טאן צו האט װאם אאץ, פון אאכען זײ ארבײט.

 אונבא־ דעם פון אאכען ?ענען זײ א, א, אעבען. פון זײט
 װאפ געצעהאטע, די אבער אן. ניט זײ ריהרט װאס װאוסטען,

 זאכען, אן ריהרען גשמות זײערע פון ■װארצאען די אז םיהאען,
 זײ — אעבען, פארגענגאיכען דעם מיט סאן צו ניט האבען װאס

 ניט האב איך אונבאװאוסטען. דעם פאר האבען מורא דארפען
 ארויסרופען געדארפט ניט האב איך האנדאען, אזוי געדארפט

- - אונבאװאוסטע. דאס
 אונאויםהעראיף האב איף נעט^ן. עס האב איף אבער

הבר. פון װײב סײן ארויסגערופען
 איף געפיהאט. דאפיאאט גראד זיך איר האב זאנדערבאר

 צוטו״ װי געװעז איך בין אפטכיאא אבער שוא, די געזוכט האב
 אעהר־ דעם אויף געזעסען בין איך װען זעאטען, ניט מעאט.
 אויסגעװיזעז מיר שטימע מײן זיך האט ער?אערט, און שטוא

 גע־ האב איך אז געכאפט, זיך האב איף און פרעםדע, א וױ
 װאצ־ זײ װי פונחט זאכען, עהזיסטירעגדע ניט וועגען טראכט

 גע־ װירקאיכקײט. א געװען וואאםעז זײ וױ עהזיסטירט. טעז
 — אנדערע אבער ערקאערען, גע?ענט זיך איך האב זאכען װיסע

 בא־ זײ אז געםײנט, האב איך און אונמעגאיך, געװען איז
 איז װעאכער צו צוטריט דער װעאם, נעהײמער דער צו אאנגען

* * *פארבאטען. נאף מיר
געשאאפען. בין איף בײנאכט. אײנמאא נעווען איז דאס
 געפונען זיך איך האב צױטטאנד אויםגערעגטעז אן איז

אױ אין טאנ. גאנצעז די׳נם  אין אראפגעאאוען זיןי איך האב ש̂י
 האב חאום םיט׳ן צוזאטען אז געדענה, איך תהום. א עפעס

 באאיעבטען םײן יזאאיר. גאאד־אראנזש א עפעם גמזעהן איןי
 םרעהאיכע די םון ױנענד, מײן םון קאאיר דער איז ער ־ קאאיר.

 ויעראײ די וועגען חאומות סײנע םון אויך אפשר מאסקאראחגז,
דורורג פארגאנכעגע כע,

 מײן אין געפאאטערט העא האאיר דער האט איןיאנפאנג
 איר אבער , שװאױן. געװארען אאעס איז שפעטער נשמה.

א האט עפעס נאך. געפאתנרמ ארן נעקוהם וױיטער אלץ האכ
שטופ א םיף האט זץי, דאכם

צייטג די איו איצט איצמ, עס םו :מנטאז
 דער איז זיד חאם דערנאך פאראיבער. זײנען רגע׳ס •אר א

 איןי זעה אט און געשטאאט. א איםיצענם כאװיזען װײט
װײב^. מײז

שװײג. איף נאר רעדען, צו אנהױבען װיא איד
 אעצטען דעם אין געװען איז זי װאם דיזעאבע״ איז זי און

ט; איהר םאר אװעגט  כמעט זיעען אויגען איהרע נאר טוי
 א אנגעשטרענגט האב איד 1ײע ^בעי פארםאכט, גאנצען אין
 פאריןרימט איז מויא איהר אז דערזעהן, איף האב געטאן, <ןוק
. שװײס באוטיגען פון װי פונקט רויט, און

 טיארע איהרע זי עפענט פאמעאיף מיר. פאר זי שטעהס אט
 כאפט אין טויט םון שטעםפעא דער איגט עס װעאכע אויח \,v: א

 האנד. טיין דריקט זי װי םיהא איןי האנד״ דער פאר אן מיףי
ט. ענטפערט ״זי איך. םורמעא מוחא?" מיר ״ייסטו  זי ;י

 אין ןטעיזט בא׳ ענטפער איהר אז מענאיף, און, םיר אויף קוקט
 אי*ן פאמעאיף זיף זי בוינט װ^יט, קײן רעדענדיג ניט װאס ׳*כ •

 ריהרט זי װען אבער, ט^ן. צו קוש א זי כדי האנד מײן צו
 באפאאט האנד, מײן צו איפען באוט־רויטע איהרע םיט אן זיך
״קוש :איהר שטערען אװעקדרעהען, זיף־ װיא איף שדעק, א םיף
D נאף טריפט עם װעאכע פון איפען, מיט ניט מיף p באוט 
אײדעך. דײנע םון

 און אײן זיך בויגט פעסט. כייף האאט .זי ניט ענםפערט זי
 האנד. םײן קושט זי מיר. אויף צײט גאנצע די קוקט
 םיך. בריהען א'פע; איהרע באומ, םױזא איןי ^ארל^רצן! בין־ איך
שרעק. און וחגהט^ג םאר שרײ איך

 איז עה אויםגעכאםט. זיך ה#ב איף אויף, שםרינג איף
 האב איך אז נעדענק, איך ציכם. א צינד איר נאכטי גאף

 אנדערש׳״ זײן געקענט ניט האב איף װען אבער ״יא, געװײנט.
 איר שאעכט. זעהר געװען ד^ף איז ״מיר געז^נט. איך ה$ב
געהאט״. ניט אויסווענ <זײ\ האב

 אז געדענק, איף בארוהיגט. זיר איד האב ביםאעכוױיז
 ף י א ן ו א האנד סײן באקוקט אויפמערקזאם האב איף

ב א ן ה ע ה ע ז ר ע ן א ד ע ט י ו , ר ס ע א א ם
ן ע ג י ט ו צ ^ ב ע כ ײ ט צ פ ג ו ® ^ י ו ם א ע  ד

ט ר ס א א ו ס ו ן ע ע ב א ט ה ר ה י ר ע ג נ א
ן. ע פ י ל v ר ה י א

 ביים געשאאפען. ניט נאכט יענע שוין איןי בין מעהר
 צײט גאנצע די געםיהאט ארן געאעגעז איןי בין איכט פון שײן

 א אײב גאנצען איבער׳ן צושטראסט םאעק רויטען דעם םון װי
 ארויסגע־ זיןי האט םאעק רויטער דער װעהטאג. שרע<ןאיכער

שארפער. נאף זעהן
 בין איך םאראיבער. דעמאאט פון שוין זײנען םעג םיעא

 אא־ סײן אין װאוין איף שטעדטעא. קאײנעם דעם אין נאך
דירה. טער

 איבערגעגעבענע פאר די פאאגען אפשר אפט טראכט איןי
 הויפט־שטאדט. דער אין זיף איבערקאײבען און םײנע פרײנד

 בעגרענצט זעהר זײנען מיטאעז זײערע װאס קוקענדינ׳ ניט
ט זיך װעא איך און אביסעא, העאפען םארט מיר זײ װעאען  דאי
 מײ). צו טאן צו װאם דאקטאר, גוטען א מיט באראטען קעגען

 סיר זיך װאאט דערצו קראנקהײט״. ״נערװען אזוי־גערופענער
 איהרע מים שטאדט, שעהנע דאזיגע די זעהן נאכאמאא װעאען
 װאסער מיט מענשען, מיאיאנען איהרע מיט פארקען, און גאסען

 אויפי שפאצירט, שםאדט דעד איבער איך װאאט פארגניגען
 גאיקאיכע די זיך דערמאנט םאעצער, פריהערדיגע די געזוכט

 זײנעז װעאכע און איבערגעאעבט אמאא האב איך װאס טעג׳
! פארגאנגען פארגאנגען,

 םאר־ ער װעט — האנד מײן אויף פאעק רויטער דער אבער
 האב איף םארבאײבען. צװײפעא אהן װעט ,ער נײן שװינדען?

 נט, ערשטו טיף ער האט שעה v יעז טאג אאע איהם אויױ געקוקט
 א איז דאם אז פאתעפיהא, א .געהאט האב איך איבערראשט.

 םארפאאגט, מיר ער האט גרויזאמקײט מיט אוטגאיק. םון סימן
 דערמאנט שטענדיג טיף האט ער װאס דערפאר, מײנסטענם

 פאי־־ ער נײן, העאענא׳ן. טיט באגעגעניש אעצטער דער אן
 פארװאנדעאט דןי האט ער נאר. װאקסט ער ניט, שװינדט

 מײן אן שטעקט ער אז םיהא, איף און ענטצינדונג. אן אין
סם. זײן מיט באוט

 געשםאר־ דער םון עראינערונג אן אזוינס? דאס איז װאס
װאס? םאר נקטה? בענער?

סײ־ װעט דיר :אנדײטוננ אן דאס איז אפשר, ..,אדערי
 ניט תלוםה קײן שוין װעאט דו העאפען. ניט שױן זאך קײן װײסײ
אהער. איעבערשם קום האבען.

 טעהר דעם װעגען װעא איןי ׳ װיא. עס װאס זײן עס זאא
 םאראי־ גיכער װאס נאר זאא רוהיג. בין איף־ טראכטען. ניט
 איז מיר פארניכטונג. פון שעה די אנקוםען און צײט די בער

 אײנגע־ מײן אעבען.. מײן אין און מיר אין לאאר אאץ איצם
 איז םארשען צו שטרעבונגען ברענענדינע מײנע שפארטהײט,

 ר, אי פארבארנענעם מײן נאך בענהשאםט די אטת׳עז אין
 בענקשאפט א זין, טיפערען אין אײגענטימליכהײם, מײן נאך
מיר. אין געםאיכען דעם נאך

 אױף קוקענדינ ניט שטארבען. ניט הײנמאא װעט דאם
 װאונ־ גרויסע די אין ארײנדרינגען איך וועא טעות׳ן, פױינע אאע
 צװײ־ קײן טוענדיג ניט נעאינגען, אמאא נאך וועט מיר דער.
 אטאא םעהיגהײטען. מײנע ארויםװײזען שאעכמס, קײן טען
 צושטאנד, געהײםניפפואען יענעם דערגרײכען נאד איך װעא
אפרוה, דערקװיהענדינען שמיאקײט: םון בעסער איז װאס

ע. ד נ ע ־ רוהעק״ם.

 םענםערם מניםי ױ
E. פילאדעלפיא

ױניאן, דרעסםאכער און װײסט די
 חנס< מעט םיאאדעלםיא, םון ,15 קאא

 איי• םענטערס, ױניטי צװײ האבען יאהר
 היײססול,׳קארמא• םויסהעח די אין נעם

 צוויי• א און סט. דזשעהמיז און בראאד
 -mp סקול, הײ פען װיאיאם דער אין טצן
 ■ פאפטיש סטריט. םע15 און װאאאס נער

 נענזד צענטערס ױניטי בײדע אין װעאען
 רסזן|•1י.עקטשור־׳ס ךיזעאבע װערען בען
 כאקױ צו געזוכט סיזאן דעם האבען טיר
 W חײל הײ־סקול, פעז װיאיאם די אויך םען

ר| נעהענטער סך « זײז װעט ססוא די ו »1 
 ױ| נארטח אין װאױנען װאס םײדאאך די

פיאאדעאפיא. װעסט אין
■: צע• אין קאאםען האבען װעאען מיר

 םראגלע• ארבײטער עקאנאפיקס, איש,
 םיסס איטעראטור. און הײדזשין פען,

 םא״ םר. און גאאאעגער מיסעס מערשמאז,
 צגנ• די אין זײן װידער װעאען יארעאא,

 םילצר םר. און בראון מיס קאאסען. אישע
 :קלאסין♦ גימנאסטיס די אין זײן װעאעץ

 וחד לאאסען אנדערע די םון אעהרער די
 וחנחנן♦ נעפאכט באקאנט שםעטער אען
 וחד געזאנם זיכערהײט מיט אבער ל«עץ עס

 .•;c 0;•צו װערעז געטאן װעט אאעס דאס רען,
 אעחחנר אאס מענשען בעסטע די באהומען

האאסען. די םון
 T0P די אץ זיך האבען יאהד אעצטען

 הונחנדם דרײ אריבער םארשריבען סען
 חאנצן> מיר וױאען יאהת דאס און שיאער

 זאלען םיר ערםאאגרײך װי םעהר. סך א
 ■ עד• אונזער אין זײן גערוען האבען ניט

 זײן סיזאן דעם םיר װיאען סיזאז, שטען
 חנר םון עיםאאג דער ערםאאגרײכער.

 איג די םזן אפ הענגט ארבײם
 חנר איז נעהםט באזונדער יעדער װאס

 את• מיטנאיעדער אאע אונםערנעהםוננ.
 ארגײמ אונזער אז דענקען, װאס זערע,

 וױנשענס־ און נוט איז ריכטונג דער איז
 צוזא- זיך שעפער די אין זאאען װערטוז,

 ארבײטעד^ אנדערע די מיט פענרעדען
 יענע אויו דאס מענער, און פרויען

 אין באטײאיגען זיך און אײנשרײבען זיר
 דאס באױז ניט איז עם האאסען. אונזערע

 לי/ןב, איז אונז װאס קאאס אין קומעז
 פרײנד- די טײער און איעב אויך איז אונז
 םיטגלע־ אונזערע פון מיטארבײטונג איכע
צײט. יעדער צו דעד

 קאאסען די פאר רעדזשיסטרײשאנס
 אין אנגענוםען װערען סקואס בײדע אין
 זיך עפענען װאך די און גופא סקואס די

ד אפ, ניט אעגט קאאסען. די שױן  ח
גאײך. אײך רזשיסטרירט

 אױך קענען קארדס רעדזשיסטרײשאן
 םע11 נארט 38 אין װערען אויסנעפיאט

באאד. עם טוט סטריט.
קענאן. א. עלען

ס א ד ע ״ ליג ײ ״ ה ער ײ ט פ ײ מי מ  ע
ע ם לי ענ װ טי ץ ם ר א ע  ■ ד

ט פ ױ ע. ה ל א H ר

 דרא״ באריהמטער דער שםר, אבר. װען
 נײעםםעם זײן געענדיגט האט טאטורג

 םײער״, הײאיגע ״דאס מײסטערװערק
 ס׳איז ביז רוהען געהענט ניט ער האט

 אלם אנגאזשירען צו נעאונגען ניט איהם
 בר^דוױי באריתםטע די הויפט־סטאר

• י ט ס ע י א י מ ע מים אקטריסע
A ' . ס נ ע ו ו

 •א איז פײער״ הײאיגע ״דאס שמר׳ס
 גיט זי האט ער און פראדאקשאן גרויסע

 געװעחנאיכע מיט פראזזויצירען געװאאט
ד זײן אקטיארען. פיקטשור מואװינג מי  ם

 עטילחן מיסס װען גרוים זעהר געװען איז
 ■ צו אײנגעװיאיגט האם ס נ ע ו ו י ט ס

 וױי• אאע װײא ראאע, הויפט די שפיעאען
 בלױו שפיעאט סטױוענס ע. טיסם אז םען,
װערק. דראמאטישע קאאסיגע ערשט אין

 איז װערה קאאסיג ערשט אן און
 שטר װעאכען אויױ פײער״ הײאי־גע ״דאס
ם אאנגע גאנץ א נעארבײט האט ײט.,ן  צ
ד ניט ענעמיע און מיה געאד, קײן איז  ט

 ע1אויםםיהר די אז געװארען זשאאעװעט
 אױג• עסטעטישע יעדעס דערפרעהען זאא

 ״דאס און געהםען ניט אאגג װעט עס
 ״רעאיעזט״ װעט םײער״ הײאיגע

ע די אז ניט, ספק שום קײן איז עם אווי  מו
 װעאען טעאטערס פיקטשור

 ! וואט טויזענחנ צעהנדאיגע םון ווערען
 בא- צו ערשטע די םיז זײז זוכען.צו אען

 הײיי *דאם װערק גרויסע דאם װאונדערען
| ״ס v ' ל י מ v םיט םײער״ איגע |  ט

ראא^ הויפט דער אין ס נ v ו ו
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שמאל־םטרײהי דער
 די איז Dtp שטאל־טראסט, דער

 האפיטאליזם. םון םארקערפערונג עכטע
 םעסטונג. מעכטיגסטע זײן עס איז איצט

 ער קעניפפט בפרט, זיף־ פאר שעמפםענדיג
 דא־ איז עס בכלל. קאפיטאליזט םאר׳ן

 גאנצע די װאס ניט, װאונדעד <ןײן רום
 שםאל שטעהט פרעסע תאפיטאליסטישע

 *ש איז און טראסט פאר׳ן אייזען און
 איבערהויפט סטרײקער, די געגען צוובח
 םון שפיץ דער אן שטעהען װאם די, געגען

 װאפע א זײ שמידען םוךאלץ קאםפף.
 םיטצפעטריס סײ סטרײקער. די גענען

 פאר ערקלעהרט האבען גאמפערש סײ און
 דעם פאר אז סענאט־קאמיטע, דער

 הונ־ א באויז געשטימט האבען םטרײק
 צײ־ די שאאגען ארבײטער, טויזענד דערט

 צןוםען זײ און תאפיטאל, דערפון טונגען
 איז אהא, :געפילדער א מיט ארויס אלע
 גערעכט, געװען גערי אוםן אזא אויף ״ךאך
 םאיארי־ די אז ערקל^הרט, האט עד <וע|

 שקלאפען געטרײע זײנען ארבײטער מעט
 ארבײטעד־ אמת׳ער קיין םון װילען און

זעהן. ניט און הערען ניט ױניאן
 םאר־ נשטות פארקױםםע דאזיגע די

 גרוגד דעםזעלבען אויף אז נעסען.גאר,
 רעגי־ די פשל׳ענען געקענט מען װאלט

 װי שטאאטעז, םאראײניגטע די פון רונ<
 רעגיע־ רעפרעזענטאטיװע אנדערע יעדע
 רע־ אזא tp דען א*ז װאו װארום, רונג.

 םון אויסערװעהלט װערט װעלכע גיעוױנג,
 דאך איז עס ? טאיאריטעט ןוירהליכער א

 םינארײ אונבאדײטעגדע אן נאר איםער
 די זיןי נעהמט אדער קען װעלכע םעט,
 איז שטימע איהר און שטימען. צו םיח

 דאכד זאל װארום טו עגטשיידענדע, די
א דעם פאר גיאטיג זײן גיט זעצבע א ט  ע

? םטרייס
 און צײטונגען, די עס וױיסען געװיס

הונ־ םון װען אז זײ, װייסען הארצעז אי|
 טוי־ 98 האבען >מענשען טויזענד דערט ,
ד* נ ע  האבען סטרײק, א םאר געשטימט ז

 װילען, זײער באויז ניט אויסגעדריתט זיי
 מאיא־ גרויסער דער פון וױלען דעם נאר

 װי געשטימט, ניט האם װעלכע ריטעט,
 נאןי דאן ביז האבען װעצכע לי, םון אױןי
 אבער ױניאן, דער צו ;עהערט ניט גאר

 אײן נאר דאןי האבען צייטונגען אונזערע
 םון קאפ דעם פארדרעהען צו :אױםגאבע

 אזוי או׳ןי ליידער זײ געאיגגט װאס עויצם,
אםם.

 דעם אויף באויז דאס פאקט, דער און
 אין ארויס זײגען ױניאן דער שון רוח

 טויזעגד, הונדערט די באויז ניט סטרײס
 300 איבער סאיאריטעט, גרויסע די נאר

 בא־ קאארםטער דער דאף איז טויזענד,
 דעם גענארט פיפוט האט גערי אז וױיז,
 ארבײ־ זײנע אז ערקלעהרענדיג, עואם,
װיסען. ניט ױניאן א פון גאר װיאען טער

 גע־ ניט קען און ניט האט ױניאן די
 די געגען געװאאד־מיטאען קײנע ברױכען

 װאיצטען ארבײטער די װען ארבײטער.
 ױנ־ די זײ װאאט סטרײקען, געװאלט ניט
 טאכען געקענט ניט אופן כ^ום יאן

 די װאס אילעס, סטרײק. אין ארויסגעהן
 ארביי־'" די צו באצו; אין טאן קען ױניאז
 צו א^עילירען, צו אגיטידען, צו איז טער,

 פאר־ שטאיצ־טראםט, דער איבערצײגען.
 די נעברויכט זײט זײן פון האט ^מחרט,

 די געגען געװאלכדמיטלען מוידערליכסטע
 אן צו געהערען װילען װאס ארבײטער,

 אזעלכע פאר האט ער ארכײטער־ױניאן.
 שארפען דעם געהאט איטער ארבייטער

 איהם כייט זיך האט און הוגנער, םון חלח
 דאף. און באנוצט. פלײסיג גאנץ אויף
 הונדערט האבען דעם, אויף קוהענדיג גיט

א; אנגעשלאסען זיך ארבײטער ױזענד
הא־ טאג יעדען ארבײטער־ױניאן. י

1 p ft’jיע־ פרנסח. יזײער מיט ריזיקירט ײ 
מ גע־ די געסטראשעט זײ האט טאג ח

 זײ זאל טראםט םון שאיאן א אז /
ארויסגעװאר- ואצען וײ און י*׳ען

 האט דאך און גאס. אוים׳ן װערען םען
 צו געבראבט פארטיג עס ל. .אװ ם א. די

 כיענשען. טויזענד הונדערט ארגאניזירען
 פ. א. די װען אז קאאר, ניט דען עס איז
 פרײע א װירקליך געהאט װאאט ל\ אװ

 אר־ געזעצליכע גאנץ איהר פאר האנד
 רע־ פרײער פון רעכט דאס װען אז בײט,

 ניט װאאט פארזאמאונג םרײער און דע
 אין געװארען אונטערדריקט שעגדאיך אזוי

 דער װאו שטעדט, םארשיעדענע די
 זי אז מסשלה, זײן האט שטאא־טראסט

 ארגאניזירען געהענט אײכט גאנץ װאלט
 שטאיצ־ טויזענד 500 פון טאסע גאנצע די

ארבײטער?
 דזשאדזש אז דארום, קאאר איז עס

 אלס ארויסעװיזען פשוט זיף האט גערי
 די קען ער אז ערקאעהרענדיג, איגנער,

 אוים־ ניט ארבײטער די םון םארשטעהער
 זײנען זײ אז זיכער, איז ער װײא נעהמען,

 דאס טיטעיל. דעם צו בארעכטיגט ניט
 די פון מאיאריטעט דער םיז ארויסקומען

 נאר ניט סטרײק, אין שטאל־ארבײטער
 זײט דער פון געצװאונגען זײענדיג ניט
 זײ אז װיסענדיג, נאר ױניאן, דער פון

 גע־ אין אעבענס זײערע םשוט שטעאען
 איז אדויס דא געהען זײ װען פאהר,

 שטאא־ מעבטיגען דעם געגען לואמפף
 די אויס אײנפאןי דאןי שטעכט טראסט,
 האבען ארבײטער־םיהרער די אז אויגען,

 שטאל־אר־ די םון צוטרוי םואסטעז דעם
 באטראב־ ארבײטער, די זיי, אז בײטער;

 און פארשטעהער זײערע אלס זײ טען
 האבען װאס םרײגד, אמת׳ע זײעדע אאס
 צו װי זינען, אין זאך אנדער קײן ניט

 װאאטען אינטערעסען. זײעווג באשיצען
 שטױ איצט געמעגט צײטונגען די דאף
 ער װען אאײן, גערי •דזשאדזש און ;םען

 מינדעס־ דעם מיט מענש א געװען װאאט
 איצט װאאט עהראיכקײט, םון געפיחא טען

 א געמאכט האט ער אז צוגעבען, געטוזט
 איצט בערײט ער איז דארום און טעות,

 אר־ אמת׳ע די אט מיט קאנפערירען צו
 צײ־ די ניט אבער בײטער־פארשטעהער.

 האבען גערי דזשאדזש ניט אין טונגען
 זיף פאר ניט בושה מינדעסטע די ניט
 געגען װעלט. גאנצער דער פאר ניט און
 אלץ נאך זײ האיצטען םאקטען אלע די אט
 פון ארבײטער די אז טענה׳ן, אײן אין

 און ױניאן, סײן ניט װילען שטאל־טראסט
 םאר נוצען מיגדעסטען דעם ניט האבען

ארבײטער־אגיטאטארס. אלע די אט
גע־ עס האט מען אז זיד, פארשטעהט

 די אז געשרײ, דער ערװארטען. מעגט
 ױניאן, הײן ניט ו;יל/גן שטאל־ארבי״טער

 פון אויגען די אין זאטד נאר דאף איז
 די ניט אז איז, אטת דער עולם. דעם

 ױנ־ ארבײטער קײן ניט װילען ארבײטער
 ניט עס װיל שטאא־טראסט ׳ז־ער :אר יאן,
 קאסטען עם טעג ענטשאאסען, איז און

 שטאל־ארבײטער די אז זיף, װיל עם װאס
 ארגאניזירט. זײן ניט קײנמאל זאאען

 יעדער איז אומשטענדען אזעלכע אוגטער
 מעג ער ליגנעריש װי םויל, װי תירוץ,

 מאמענט א פאר קען ער נאר אויב זײן,
געברויכט. ער װערט העלפען,
 װאס אויח עפעס, נאך איז אט אין

 טאבען. צו אויפםערקזאם כדאי איז עס
 ארויס צײטונגען די זײנען אנפאנג אין

 גאנצער דער אז געשרײ, דעם טיט
 צוליעב ניט ארױסגערופען װערט קאטפח

 זאל ארבײטער די פון יצאגע די כדי דענ^/
 אפילו םען האט זײ װערען. פארךעסערט

 געברויכט װערען זײ נאר גיט. זינען אין
 װערקצײג א אלס ל• אװ ם. א. דעי פרן

 אײגע־ איהר פון פארנרעסערונג די פאר
םאנט. גער

 צײטונגען די האבען אבער באלד
 שוין איז ארגומענט דער אז אױסגעםונען,

 שוין איהם האט עולם דער אז אלט, צו
 איהם הויבט ער אז געהערט, אפט אזוי
 באשא־ איז עם און גלויבען, צי א; גיט
ארגך שאאגעל־נײער א געװארען םען

ם םטרײק דער אז מענט, ע  "?P גארניט טי
 װײדזשעם, גרעםערע הײן קאנםערענץ,

 ער נאר םאדעדונגען, ױניאז אנדערע שײן
 רע־ באלשעװיסטישע א פשוט נאצװעקט
 אײ־ m איהר, האט ראיה א װאלוציע.

 װיליאם סטרײק, םון פיהרער די םון נער
 טרעזשורער *םעקרעטער דער םאםטער, ז.

 יאה־ טיט האט סטרײק־קאםימע, דער פון
 אין ביבעל, א אנגעשריבען צוריס רען

 געגען ערקלעהרט זיך האט ער װעלכען
 אנגע־ האט אדער װײדזש־סיסטעם, דער

 האט ער װעלכען אין בריען*, א שריבען
 גע־ װעה אה, — אונטערגעשריעבן זיך

 רעװאלושאן״. דהי םאר ״ױרס — !שריען
 ניט דאך סםרײס דער באצװעקט כן על

 רעװאלױ א װי װעניגער, ניט און מעהר
 ניט מען קען רעװאלוציע א םיט איז ציע,

 קאספרא־ קײנע מאכען ניט םארהאנדלען,
 אין דערטרינקען םען דארף איהר מיסען,
כלוט.

 האנדעלט עס װען קאפיטאליזם, און
 בלוט פארגיסען װי זאןי, אזא װעגען זיך
 קאטא־ הײן ניט םײנט ארבײטער, פון

 מיט בלויז גיט זיף־ באנוצט ער װעס.
 טעא* קײן נים גאר שוין איז ער פו־אזען.

 װאס דאס, פראקטיצירט ער רעטיקער.
 זײ־ ברענגט טאג יעדער און פרעדיגט, ער
 גע־ װערען מענשען קרבנות. נײע גע

 דערםאר, נאר חױת וױלדע װי שאס^ן
 א האבען צו פארזוף א מאבען זײ װײל

 ביר־ אלם רעכטע, זײערע אלע מיטינג.
 מיט געטראטען װעדען מענשען אלם גער,

 שטאל־ די םון סטרײק דער אוץ פיס. די
 שוין האט איז, ער װי ױגג ארבײטער
 ניט איז ער װען 4שטוםע די דערגרײכט

 די בלויז נוגע איז װאס קאמפו*, א מ(נהר
 םון ארבײטער די נור שטאל־ארבײטער,

 זאלען זײ פאןי װעלכען צו לאנד, גאנצען
בא?אעעןל גיט

 צװיײ קײן ניט גאר אונז פאר איז עס
 קאפיטאל האט סטרײה דעם אין אז פעל,

 ענט־ פעסטע, א נעהמען צו באשלאסען
 און ארבײט, געגען שטעלונג שלאסענע

 זיף װעט קאמפף דעם פון רעזולטאס דער
 אנדערע אלע אין םיהלען לאזען כאלד

לאנד. איבער׳ן אינדוסטריען
 דעם אין אז קלאר, אונז פאר איז עס
 מאל לעצטען צום זיף באגעגענען קאמפן*

 און ?אפיטאל :ריעזען גרויסע צװײ די
 גיט שטעהט איצט קאן אין און ארבײט.

 ארבײטער־ארגאניזאציע ױנגע די כלויז
 אר־ יעדער נאר שטאל־ארבײטער, די פון

כײטער־ארנאניזאציע.
 און געװינען שטאל־טראסט דער װעט

 אדער יוורלירעז, װעלען ארבײטער די
? פארקעהרט

 איבער־ זײנען זײט, אונזער פון מיר,
 פאר־ גיט קענען ארבײטער די אז צײגט,
 כל סוף זיף מוז טראסט דער אז ;לירען

 זאלען עס גרויס װי אונטערגעבען, סוח
 װי און געלד־טיטלען, זײנע זײן ניט

 בלו־ זײנע זײן ניט זאלען עס םורא׳דיג
 סטרײקער. די געגען האנדלונגען טיגע

 גאנצע די אז תגאי, דעם אויױ נאר אבער
 אםע־ םון ארבײטערשאפט ארגאניזירטע

 די םון קאמפף דעם פאכען זאל רילןא
 איהר פאר ארבײטער שטאל־טראסט

קאײפח.
 סען העז אלײז םימםאטיע םיט און

 אפהומען. גיט איצט טאר סען און ניט
 גוט װי רעזאלוציע, א העלפען קען װאס

 הונגער געגען געמײנט, זײן ניט זאל זי
 מוז פאל דעם אין מאשיךביקםען? און

 שטאל־ די הילח צו קומען ױגיאן יעדע
 נוײ כחות. איהרע אלע טיט סטרײקער

 מעהר אין שטאל־סטרײקער די זיןי טיגעז
 עס םוז רעדנער, מעהר אין ארגאנײזערס,

 די זיר נויטיגען געבען. זײ ױגיאן יעדע
 זײ עם מוז געלד, אין שטאל־ארבײטער

 ;הא:ד פולער דער מיט װערען נענעבען
 ניט אנדערש װעט עס אויב ענדליןי, און,

 צו בערײט זײן מען דארף זײן, קענען
 העמ־ און גליעד און רײה אין זיר שטעלעז

 אר־ שטאל־טראסט די מיט צוזאםען פפעז
 איז עס מאל, א נאך װארים, כייטער.

 בלויז װעלכען אין האםפף, א בלויז ניט
 געשלאגען קענען שטאל־ארבײטער די

 סטרא־ וועלכער האמפף, א נאר װערען,
 אר־■ גאנצע אונזער פארניכטונג מיט שעט

 אויב װארים ארבײטערשאפט. ;אניזירטע
 און אויספיהרען קען שטאל־טראסט דער
 אר־ צו ארבײטער זײגע דערלאזען ניט

 װארום טו װילען, זײ װי זיןי, נאגיזירען
 קע־ ניט מינען־מאגנאטען די עם זאלען

 װען איצט, איבערהויפט אויספיהרען, נען
 אזעלכע שטעלט ױניאן מײנערס די

 זא- װארום פאדערונגען? ״חוצפה׳דיגע״
 בליײ ארבײטער אײזענבאחן די עס לען
 זאלען װארום און םױחסים, אזעלכע בען
 פריװײ אזעלכע בלײבען קלאוהטאכער די

ליגירטע?

W איץ גמסעלט זיןי האט װאס  W2KP 
 דער ארבײטער. ירטע1ארגאני זײנע נען

 איהם• םיט איז קאפינ$ציזם נאנצער
 םא- יעדער איהם. םיט איז םטריט װאצ

 ותצכען אירגענד איז נוםעקטשורער,
 און האםנונג פון אויגען םיט קוקט טרײד,

 דעם םון אויסגאנג דעם אויח אנגסט פון
קאמפף.
טער דער איז דאס ס ^רנ ס  םא־ העכ

 ארביי• דער פון געשיכטע דער אץ מענט
 איצכ^ און אםעריקא. אין טער־באװענונג

 פאראײניגט זיך האט קאפיטאל גאנץ װען
 אר־ די דעז קענען ארבײטער, די געגען

 ארויסצושטע־ װי אנדערש, טאן בײטער
 געשלאסענעם פאראײניגטען א לען

שונא? דעם געגען פראנט
 ארבײטעד אלע צו אפעלירען םיר און

 אינטער־ גרויםער אונזער צו און בכלל,
 הויןי דער אויף שטעהן צו בםרט, נעשאנאל

 טאד איצט מאמעגט. איצטיגען דעם פון
 שטאל־םטריײ די ביז װארטען ניט םען
 םים הילף די הילף. צו רופען וועלען קער
 װע״ אננעבאטען םוז נויטיג איז װאס אלץ
 ארכיײ אתאגיזידטע אלע אלע, פו| רען

טער.
 שטעהן בלײבען װעט װאם ױניאן, די
 בא־ פשוט װעט װײטענם, דער םון איצט
 run געגען און זיך געגען םארראט נעהן

ארבײטעד־באװעגונג. גאנצער

 לע8ר«דיה די און לוםה־קאםיםע די
ױגיאנס.

געשםײכעלכ^ באםת זיך פיהלען טיר
 אין לוםגן־קאםיטע די װאס שטאלץ, יע,

 לאנד אין קראםאלא םון זוכעניש איהר
 האם אויםצוראטען, איהר צװעק דעם םיט
 אינטער־ אונזער איבערגעד«יפט ניט אויך

ד איהרע אײנגעלאדען און נעשאנאצ  מ
פארהער. א אויח אמטע
 גע־ װעט םארהער דער װאס שאד, א

 פארשצאסענע הינםער װערען 1האצטע
 איג־ אזעלכע םאר פאסם עס װי טירען,

 אבער קאמיטע, לוםק די װי קוױזיטארען,
 דער־ זײן געװאלט באםת װאלטען מיר
 קאמפלימענם א באםת דאך איז dv בײ.
 די װען אינטערנעשאנאל, אונזער פאר

 רא־ םאר איהר באטראכט צוסה־קאםיטע
 א אויף נעהמען צו אום גענוג, דיסאל

 װאלט עס פארשטעהער. איהרע פארהער
 קא־ די אז שאנדע, א פשוט געװען דאף

 אין געבושעװעט אזוי האט װאס מיטע,
 עכט״ אזעלכע געמאכט סקוהל, רענד דער

 באלשעוױס־ דער אויף אבלאװעס צארישע
 זאל זי אז יארק, נױ אין בױרא טישער

 אונזע־ װי אמאניזאציע, אזא אויסלאזען
 געשאפען טאהע דאך װאלט דאס רע.

 אינ״ אונזער טאקע איז טאםער חשד, דעם
 דרך פון אראפגעקראכען טערנעשאנאל

הישר?
 רע־ די האבען מיר א* אבער, איצט

 לוסק־קאמיטע דער פון קאמעגדײשאן
 קענען ױניאן, ״ראדיקאלע״ אלס אלײן,

 טאמער קאפ. אונזער תויף ר.אלםען מיר
 אונזערע פון אײנער קוםען איצט װעט

 פארװארםען אונז און *קאונםיל־לייט״
 איהם םיר װעלען קאנסערװאטיזם, אין

 געהט ל^ק־קאםיטע: דער צו אפשיקען
 איהם םיר װעלען — איהד בײ פרעגט

 דא^ װײס זי — שטאצץ םיט ענטםערען
 אײ װעט טאםער טוט. זי װאם טסתמא,

 א אוױ* פארדעכטיגען צו װאגען מיצער
 נים זײן אין פרעזידענט אונזעד יואר

 קענען שטאלץ םיט םיר װעלעז דאס״«״
 איז ער אז םאתט, דעם אוזף אנװײזען

 ״םאםפעקטם״, די ־םון ליסטע דער אויף
 םיהצען םיר יע, םארדעכטיגע. די פון
 לוסק־קאמיטע. דער צו פארפליכטעט זיף

 איײ אונזערע אין ערהויבען אונז האט זי
 ניט אלײן גאר האבען מיר אויגען. גענע

 עס זײנען. מיר ראדיקאל װי ט,6נעװאי
 אר־ אן פאר אויסצײכגונג 1א באםת איז

 אײנגע־ װערען צו כײטער־ארגאניזאציע
 דאזיגער דעד םון פארהער א אויף לאדען

 סעק־ אונזער אז האפען, מיר קאםיטע.
 איז װעלכער באראו*, רעטעתטרעזושערער

 ערשײ־ צו געװארען ״אײנגעלאדען״ עס
 ?אמיטע, דער םון מאנטאג לעצטען נען

 םיןזלען מאכען ניט װארט קײן מיט לועט
 א חלילה האט זי אז לוסס־קאמיטע, די

 װעט ער אז האפען, מיר ;געמאכט טעות
 אז גוט, םיהלען מאכען לוםת־קאמיטע די
 װעהטאג־ סאמע דעם אנגעטאפט האט זי

 אונ־ פאר געפאהר די אז ;פלאץ דיגסטען
 ניט איז אינסטיטוציעס ״הײליגע זערע

 םא־ װאס באלשעװיקעס, עטליכע די אין
 גאט מײגט מען אז קולות, אזעלכע כען

 די אין ניט ;זײנען זײ װיפיעל וױיס,
 װ. א. די אין ניט אויר #רויטע אפיציעלע

 נאר ארגאניזאציעס, אזעלכע נאך און װ.
װאם ארבײטער־ױניאנס, די אין פשוט

שסאצ־טיאסט ראד בצויו גיס איז עם אז
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 אנגעחויגען זיף האט םאנטאג לעצטען
 אין םטרײק שטאל־ארבײטער ריןיגער דער

 פענסיצװײניא, שטאאטען די אםעריקא.
 װיסקאנ• מינעס^ט^ אר»ײא, אילינאיז,

 אנדערע אײניגע נאך און םישיגען ״םין
 זיך האבען און פארװאנדלען, זיך וועלען

 שיאכט־םעלדער איז פאר.ואנדעלט, שוין
 ארגא־ די ארבײט. און ?אפיטאל צװישען
 זײ:ען אמעריקא םון ארבײטער ניזידטע

 לעצטען דעם אין ארײן סטרײק ריזען םים
 ױניאניזםוס און קאפיטאל צװישען האמ^

 כחות זײערע אלע אװענדען װעלען זײ און
 םאן װעלעז זײ געװינען׳ צו תאםף דיזען
 אפען־ םון פעסטונג לעצטע דיזע אלעס
באזינען. צו אמעריקא אין ^אפ

 סטרײק גרויסען דיזען פון װארים
 באווע־ ארבײטער גאנצע די אם הענגט

 װע־ געװאונען סטרײק דיזער װעט גוננ.
 ניםא מעהר אםעריקא אין איז דאן רען,
 איז דאן שאפ, אפען אן פאר פלאץ סײן

 אםעריקא םון ארבײטערשאפט נאנצע די
 באװעגונג ארבײטער די און ארנאניזירט

 אבער זאל אנערקענט. פאלשטענדיג איז
 —־ק דאן געהן פארלארען סטרײק דיזער

 לאנד םון כחות םינסטערע אלע װעלען דאן
 אלע און נאדעס זײערע פון ארויםהריכען

 זײערע םון אפרײםען זיןי װעלען הינט
 די אויף האװקען אנהויביעז און קײטען

ארבײטער. ארגאניזירטע
 צו קוםען. ניט עס װעט דעם צו אבעו

 ארביי־ די םון מאכט די יעצט איז שטארס
 אין צײט די איז פארטנעשדיטען צו טער,

 גערעכט צו און יעצט יצעבען םיר וועלמג
 אדבײטער, די פון םאדערומען די זײנען

םארצירען. קענען זײ זאלען זײ אז
ארבײ־ די םון םאדערונג הויפט די

 ארנאניזירט זײז צו רעכט דאם איז טער
 אנערקענט זאל ארגאניזאציאן זײער און

 אין יעצט איז םאדערונג אזא װערען.
 דער נאך יאהר־הונדערט צװאנציגסטען
 זאנדערן נערעכט, נאר ניט וועלט־מלחםה,

 אין נאר ניט ראדיסאל. גיט אפילו איז זי
 זאנדערן לענדער, אײראםעאישע אלע

 פון אינדוסטריעץ גרויסע אלע אין אפילו
 נאכ־ שוין פאדערונג דיזע איז אםעריקא
 ארבײטס־געבער. די םרן געװארען נעגעבעז

 האלט װעלכע אינדוםטריע, אײנציגע די
 פארשימעלטען אלטען דעם אן נאןי זיןי

 שטאהל־ די איז אםעךשאפ םון פרינציפ
אינדוסטריע.

 די און איבעראל ױגיאךסיסטעם די
 אינ־ שטאהל דער אין סיסטעם שאפ אפען

 לעבען, ניט זײט בײ זײט קענען דוסטריע
 זיגען. מוז פרינציפען דיזע םון אײנער און
 פיער די אז ניט, צװײפעל קײז ס׳איז און

 אמע־ פון ארבײטער ארגאניזירטע םיליאן
 א'בעריגע אלע פון שטיצע דער מיט ריקא

דעם מוזען װעלען לאנד פון ארבײטער

 סיסטעם די און ברעכען שטאהצ־טיאסט
אפשאפען. אפען־שאפ פון

שװע־ א זײן װעט קאשו* דער אסת׳
 שװער־ דער פילײכט ביטערער, א און רער

 גע־ דער אין ביטערסטער דער און םטער
 אר־ אםעריקאנער גאצער דער םון שיכטע
 א איז ציעל דער אבער באװעגונג. בײטער
 װיכטײ א איז פרינציפ דער און גרויסער

 פאלען אםייצו ס׳װעצעז אויב און גער
 אלע זײן. װערטה עס װעט — קרבנות
 װאלד, א האקט מען בעת דאס װײסען,
 ארבײטער־םיה־ די און שפענער פליהען

 געמאס־ן און געװאױגען גענוג האבען רער
 ענטשלאסען זיך האבען זײ אײדער טען
 זײ און ארױסצורוםעז, קאמף גרויסען דעם

 דאן, ערשט ארויסגערופען איהם האבען
 וחד עס אז זיכער, געװען זענען זײ װען
קרבנות. װעניגער װאס פאלען לען

 האבען םאדערונג הויפט דער חוץ א
 גרוײ דעם אן םיהרען װעלכע ױניאנס, די

 אנ־ עלף נאך ארויסגעשטעלט אםף)ל סען
 אר־ שטאהל די פאר פאדערונגען דערע

 בײ באשעפטיגט זײנען װעלכע בײטער,
 אלע דיזע זיינעז אט טראסט. שטאהל דעם

: פאדערונגען
 פאר־ קאצעקטױוע םון רעכט דאס )1

האנדלונגען.
 ארביײ די םון ריענסטײטטענט )2
 געװא־ אװעקגעשיקט זײנען װעלכע טער,

ױניאן־טעטיגסײט. זײער צוליעב רען
 ארבײטס־ שטונדינער אכט אן )3
טאג.

זיבען. אין רוה טאנ אײן )4
 שםונדינע 24 ®יז *ופשאפומ )5

ארבײט. דער בײ שיפטס
װײדזשעס׳ די אויף העכערונג א )6
 מא־ צו מעגליכקײט א געבען זאאען װאס
לעבען. אנשטענדיגען אן כען

 וױיד־ אװ סקײל סטאנדארד א )7
קלאסען. און טרײדס אלע איז זשעם
 אװער״ פאד װײדזשעס דאפעלטע )8
ארבײט. טוב ױם און זונטאג טײם,
 קא• פון סיסטעם א אײנפיהרען )9

אסעסמענטס. און דױס ױניאן לעקטינג
 און ארבײטער אננעהמען בײם )10
 אנ־ אין װערען גענומען זאל רעיז א געבען

 און לענגער ס׳ארבײט װער באטראכט
עלטער. ס׳איז װער

 םון ױניאנס די םון אפשאפונג )11
קאטפאני. רער

 עקזא־ םיזישע םון אפשאפונג )12
ר.1אד:־יט־ נײע פאר מינײשאנס

 ,זײנען געזאגט שוין האבעז ׳טיר װי
 םאראינטערע־ קאמף גרויסען דיזעץ אין

 ױניאנש. אינטערנאציאנאלע 24 סירט
 אכיע־ דע־י מיט פארבוניען זײנען װעלכע
׳. אװ םעדערײשאן ריקאן ײ־ י־• *. ליי̂כ
: זײנען ניאנס

 בא־ קריגען און שטונדען, 44 גאנצען
 װאך, א דאל. 44 װעניגסטען אם צאהלט

 םיהרען און זיף זײ פיהלען שאם אין און
 אונ־ װי ניט מענשען, םרײע װי אויף זיד

 דאנק א דאס און שקלאםעז, מערטעניגע
 אגדערע פיעלע האבען בײשפיעצ זײער

 גע- טרײדס פארשײדענע אין ארבײטער
 גוט אזוי פונקט און זעלבע, דאס טאן

אויסגעםיהרט״
 דאם זיך װעט לוסה־ישאמיטע די װען

 אזוי ריכטיג, אויף אלעס און דערװיסען,
 קענען ניט צװײםעל קײן גאר זאל עס אז

 קענען ערשט זי װעט דעם, װעגען זײן
 געשרײ, ריכטיגען דעם מיט ארויסקומען

 די געכאפט זי האט ענדליף ענדליך, אז
 אלץ געווען זײנען איצט ביז ריכטיגע:

 קלײנע רעװאלוציאנערען, קײ־און־שפײ
 ארגאניזאציע אן כאפעז אבער פלאטקעס,

 אר־ אן אין טויזענד, הונדערט איבער םון
 יסוד דעם מטש סטראשעט װאס כײט,

 װירקליף איז דאס ארדנונג, אוגזער פון
 גע־ גאנצע די יװעלכען םאר אויםטו, אן

 םענשחײט, גאנצע די םעהר, זעלשאםט,
אפצודאנקען. איהר װי װיסען ײעט

 זײן םון צוריה שלעזינגער פרעזידענט
האוסט פאםיםייס דעם אויןש רײזע
 זיך האט װאכען האלב א און זעקס

 אױף פארזאםט שלעזינגעד פדעזידענש
 צײט מײסםע די קאוסט. פאסיפיק דעם
 י1אוי םארװענדעט ער האט ארבײט און
 סאן אנדזשעלעס, צאס :שטעדט דרײ די

 װאשינגטאן. סיאטעצ, און םראנציסהא
 צעזער, אונזערע שוין וױיסעז קורצעז איז

דאר־ די טאר אוי&געטאן תאט ער װאס
באדאחי םאן אכע•

 װעגען דערצעוזלען הערען אלײן איהם
 באגריף ריכטיגען א האבען צו אום אלץ,
 סײ און דארט ארבײט זײן װענען סײ.

 האט ער װאס אנדערעס, פיעלעס װעגען
 אזױ געבעטען א־יהם האבען מיר געזעהן.

 נאף זײנען אײנדריקע זײנע װי לאנג,
 םאר אנצושיײבען זײ לעבעדיג, און פריש
 צױ עס האט ער ״גערעכטיגקייט״. דער

 זיכער, זײנען מיר און טאן, צי געזאגט
Dtp אינטע־ זײן װעלען אײנדריקע זיינע 

 ארבײטער די םאר אזוי םונקם רעסאנט
/ פאר װי כיקוט;ת, אונזערע פון  פון ד

 װאס דערצעהלען. אונז װעט ער װעמען
 שלע־ ײאס אײנדרוק, דעם אנבעטרעפט

 קוכיענ־ געמאכמ, ».*נז אויף האט זינגער
 זעהר א ער איז רייזע, זײן םון צוריק דיג

 אזױ זײן צו אוגז שײנט ער גינסטעער.
 אװעלך איז ער גאנײט. גאנצען אין װי

 פאדארעמט, וי1א אונז פון געפאהרען
 געקו־ און נערװעז, אזוי און םיעד אזוי
 אויס־ פאלשטענדיג א צוריק ער איז מען

 באגײסטערונג מיט0פו און גערוהטער,
 אױפגעטאן קען װאס ארבײטל דער םאר

 מיט אין מקוםות וױיםע יענע אין װערען
 ענטשלאסענהײט, ענטשיעדענטטער דער

װערען. אן1מ<* זאל זי אז
 אינטערע־ באזאנדערס האבען אונז

 אר־ דער איבער אײנדריקע זײנע פירט
 זי איז סיאטעל. איז בײטער־באװענונג

 אין'דער דא םיר װאס אלעס, דאס טא?דז
 םיע$ רזאט ער פאר? זיך שטעלען איסט

 וועגען מיטצוטײלען אינטערעסאנטעס^
 עס חאט אונז װענינםטענס עגין. דעם

 ײי־ םיר אבער אינסערעסירט״ שםארס
 און אױםכאיען גיט איחם בײ *ס לען

 אױ^ חנרצעחלען אל״ן איחם עס צאז^ז
שמייגער. איעצמם ויין

 און פאכער באילער )2 שםידען; )1
 צײם איז ציגעל )3 שיף־בויער; אײזערנע

 פלאסטע־ לעגערס, ציגעל )4 ארבײטער;
 אײזען און בריהען )5 םײסאנס; און רערס

 עלעקםרײ )7 באנדארעס; )6 ארבײטער;
 )9 ארבײטער; פאנדרי )8 ארבייטער; שע

 ; ארבײםער בלעק און שטאהל אײזעז,
 פאלײ םעטאל )11 מאשיניפטען; )10

 אר־• סםעלםער און םיצ 4מאי )12 שערס;
 םײ־ פעםערן )14 מאלדערס; )13 בײטער;

 םײ סםים און פלאמבעיס )15 קערס;
 איי־ )17 ארמיטער; גרוכען )16 טערס;

 סיײ )18 כיאכערס; װאגאנען זענבאהן
 ; ארכײטער םעטאל שיעט )19 לארסן

 סםיעם )21 םײערםען; סטײשאערי )20
 םםים )22 אינזשענירען; אפערײטינג און

 סװיטשטעז, )23 דרעדזשמען; און שאװעל
ארבײטער. שטאהצ אלגעמײנע )24 און

 ריזינען דיזעז םון םיהרער הויפט די
 םון םיםצפעםריק דזשאן זײנען סטרײק

 שיקאגא דער םון פרעזידענט דער שיקאגא,
 וױליאם און צייבאר, אװ םעדערײשאן

 פעקרעטער־טרעזשו־ דער פאפטער דזש•
עי  פון קאמיטע ארגאניזאציאנס דער םון י

 גאמפערם, סעמועל ארבײטער. שטאהל־ די
 פע־ אמעריקאן דער פון פרעזידענט דער

 עהרען־ דער איז לײבאר אװ דערײשאז
סטרײק דזשענעראל דער פון פרעזידענט

 גאנצען דעם אן םיהרט וועלכע קאמיםע,
קאמף.

 א פון אנגעפיהרט װערם סטרײק דער
 באשםעהעג־ד קאמיטע טטרייק דזשענעראל

 ה. ד. ױניאן. א םון פארטרעטער אײז םיז
 קאםיטע דיעזע 24 םון תאמיטע א

 די אױף סטרײק. גאנצען דעם אן םיהרט
 יע־ אין סאב־קאסיטעס ארבײטען פלעצער

 זײנען פעקטארי יעדער אין און שאפ דען
 װעלכע קאםיטעס׳ געװארען באשסימט

ארט. אוים׳ן סטרײק דעם אן םיהרען
- איז געזאגס שוין האבעז מיר וױ  ד

 נעװעהנליכער קײן ניט םטרײק זער
 פאראינ־ איז אויטגאנג זײן אין סטרײק,

 פון ארבײטערשאפט גאנצע די טערעטירט
 ארביײ מיליאנען די און אמעריקא,
 דיזען ײעט אמער־־קא פון טערשאפט

שטיצען. סטרײק
 אינוועסטעט ליגט װאס קאפיטאל דאס

 בי־ דער אינדוסטריע, שטאהל דער אין
 ארבײטער, שטאהל די םון שונא טערטטער

 כזאנו־ לע8 ,און ניט אויף #בער ישלאםט
 גאנץ און אסס^סיאײשאנס פעקטשורערס

 שסאהל דעם הינםער שטעהט שטריט, װאל
 צו ארבײטער די זוכט װעלכער טראסט,
 אז וױסען, דארפט איהר און באזיגעז,

 ניט אייד איז אלײז טראשט שטאל דער
װער. אבי קײן זיבעלע, שיםע קײן

 פיהרט װעלכער טראסט, שטאהל דער
 אינ־ איז ױניאנס די געגען לואכיוי דעם אן

 א אויוי דזשוירזי נױ אין ק$ורפ#רײטעד
 און סטאק, קאמאן מיליאן 508 םון סוטע
 הײסט, דאס טטאק, םרעפערד מיליאן 360

 אויף טראסט דער איז אינקארםארירט אז
 דער דאלער. מיליאז 868 רונד פון סוםע א

 אונטער׳ן באקאנט איז טראסט שטאהל
 קאר־ סטיל סטײטס ױנײטעד די נאמען

 איז גערי ריכטער װעלכע םון פארײשאן
 געזעלשאפ- 11 האט ער םחנזי־חננם. דער
 שטעהעז װעלכע קארפאריישאנס און טען

איהט. אונטער
 קאפיטאליסטישער ריזיגער דיזער מיט

 ארבײטער שטאהל די עס זייינען טאשין
 אפענעם אן איז ארויס אמעריקא שון

 אינז װעט צוקונפם נאהענטע די און קאכיױ
 דיזעז פון אײנצעלהײטען די בו^ינגען

קאטף.
*

 שטאחל די פון קאטף יעצטיגער דער
 קי^ ניט *;ײגענטליך איז ארבײטער

 זי־ ער האט צ״ריק יאהר 27 כױט ,נייער.
 אר־ פון בלוט האניסםעד. אין ^נגעהױבען

 װאסמר. וױ געפ^אסעז דאן איז בײטער
 םיליאנען אגמנעקוביען, זײנען מענשען

 און געגאנגען פארלארען דאטאלט זײנען
 !־,ג איז װעלכע קאפיטאליטטעךבאנדע די

 דאדאי^טטדינעז דעם הינטער שטאנען
 האט רוהען לארנעגי׳ס הבית בעל הויםט

 די ב*ז געדױערט האט יאהר 27 געזיענט.
 ה^בען םאבדיחען שטאהל פון ארבײטער

 אונטער־ דעש אום קוניעז זיןי צו געקענט
 פ־,יא :ייעס א איבעי־ בראכענעם/האט^

מד היזט סטרײח דער צונעהטען, עב סג  א-
 א־ט־ די דעײן יעצט וױ אזױ און כען

 ־!, *..*׳■£ * ד<ז רען אנדע״ע, שםענדען
 1ד־ ־;, ױע נעקױינט װעט קאדף דער אז

ערפאלג.
 .־r* '* ־;. *: ד< װעט גרינג ם%ג אבער

ף ״אר שסאחל*סא;כאט^ די סען.

שס גאר יאחר  ני
 זיך. אויסגעלזנדגם גים נישם

מד, וײ קוםען אגטקעגען ײ רב  •n האמס א
 האס האמי דער אײדער פריהער שוין

 10000 אײעעשװארזמ אדיסגעבראמנז״
r אלס שאיאגען און גארדס t r m o 

ײ ציסלײכס  די אונםערסמױאם האבען ו
 װאלכא jrtana קאםיםאליסםישע גאנצע

מד די יאויף פעןי און שװעבעל שיט א אד  מגי
אד ארבײכתר די שםעלען און רער חד ^ 
 Dpno wm טענשען. ערגסםע די אלס פאר

 די 4וױרמי נים אבער יעצם שױן קענען
ד זײערע פארשםעהען ארבײטער ח סי מ  א

ױארתנו לאזען גים זיד וחנלעז און סעז  א
 און רײזתלאןי זיסע פון וחנג םון פיהרען
ך תאם קאםן* דער בלבולים. םאלשע  ןי

 אויסגעקעמא^ װעט און אנגעםאעען
ווערען.

 %3Kp דיזער אז זיך, פארשטעחם
 ארבייםאר שםאהל די אנריהרען נים וועם

 אינדוססרי*ל* גאנצע דאס זאנדערן אלײן,
י אנדערע פאסען לאנד״ םון לעבעז בי ר  א

 prm פון ליידען צד אױסקוםען וועם טער
ק וױ איז סלחםה א אין אבער סטרײק,  א

 פרינציא א פאר קאטף אין און םלחטה א
 גרײם סאלדאם איבערגעבענמר אן איז
. םאלען. צו

 נעקעגמ האם װעלנע רעגירונג די
ד םים כיאגנאםען שםאהל די צװינגען  מ

 אײנצונעהן שפיצע דער אויױ רי׳ן
 דעם צו זאל עס ,אז קאטפראטיסען

חד זעהר י האם קוכיען, ניט זיפ  ו
 וראס אײנציגמ דאס געטאן. גיג
 אויםצוםאדעראן איז געסאן האט - זי
 גים סםרימן דעם ױניאךפיהרער די

 »1אוי אפװארטען און ארױסצורופען
 װאס קאנפערענץ, אינדאסטר־על

 םען6 דצם אויף צונויױ רופט פרעזידענט
________ א?ם$כער.

 אבער האבען ארבײמער־םיהדער יי
 אינדאסםוײע< דער צו ניט צוטרויען קײן

 אפא^ג• 22 די צװישען וױיל קאנםערענץ,
 אזומא זיך געפינען ^פאלק״ םון טעטע

 הויאמ דער גערי, דזש^דזש וױ פארשוינען
 .ראקאמע• ד דזשאהן מראסם, שטאהל פיץ

 לודלאוד פון העלד דער דזשוניאר, לער
 טון קאלאוחןי ארבײטער, די אויף פאגראם

u פון פיהרער דער דזשארדזשיא, n נזד 
ד קאםאן םיז אססאסיאיישאז שאנאל » 

 פאר קעםפם וועלכער נוםעקטשורערס,
 ארבײםען זאלען קינחןר קלײנע או דעם,

 גאך און פעקםאריס טזזקסםיל די אין
 דעם האבען זײ און םארשוינען. אזוינע

מן וײ וױיל אפגעלעגם, נימ סמרײק לוי  נ
 ברײמען זײ װעלען העירען דיזע אז ניט,

 אנגעהוײ זיד האם האטף דער גאולה. די
 *ז ביז קעםםען עס הײסם איצט און בען

זיעג. א
 דעם פון כאראקטעריסםית אײן נאך
 םײםם* די זײנעז יעצם ביז סטרייק.

 װ־ אײן םון געװארעז געםיהרט סטרײקס
ײ און ױניאן םרײד אײן םין ניאז,  זײ• ז

 םרייד• tun אויו» געװארעז געםיהרט גען
 אויסנאהםען פרינצים. ױניאניסטישען

 סםרייקפ םאכער קלאוק די גע*וען זײעז
סםרייקס. שנײדער און

 ריזינאר דער אבער, סטרײה דיזער
מד ווערם סםרײק ארבײםער שטאהל  אג
 ײניאגס אינטערנעשיאנאל 24 םון םיהרט

 אויןי געםיהרם ווערט און געסיינשאפטליןי
 פרינצי• ײניאניסםישען אינדוסטריעל אן

 ויעג א ארן װארס פון זין פולסםען אין
a א זײן וועם סםרײה שטאהל דעם אין r t 
 וחנם אין ױניאניזפוס אינדאססריעל פון

 אינדאסםריאלין- צום ברענגען נעהנטער
 אוו פעדערײשאן אפיעריקאן גאנצע די ניום

לײבאר.
 באנױילי- זיד װעלען םמךײק דעם אין

 אינ- און ארבײמער םיליאן האלב א גען
 ןיין ארבײםער טיליאנען װעלען דירעקט

איהם. פון באריהרט
גדעס״ די פון איינער איז סטרײק דער

| אפעריקא פון נעשיכטע דער אין טע « 
 געשיכםן^ טאכען צו אום געתוטען א*ז ער

 fm אנײ־*:ג דער איז ער אפײריקא. פא-
 .חערי^ זעי קאפיטאליכטישער פון ע:ױ

ײ לעצטער דער איז ער שאבט. ס י  .־,
 .ערימפ j םון ײניאניזם פאר לאניף

 1 וחדצז געװאוגעז טרז לז;טף א א ; ו:
JA קאפיםאליםםחיע גאנצע די װעץ m 
 םרז אר — חאד^יאם ג**חן ז;יל

H . - װעו־ען.
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V

 טרחה אוםזיםםע אן געחען איז מם
 אע־ אונזערע אײנצואאדען זײט םײן םזן

 עװענױ סעקאנד אין אעזערינס אזן זער
 “װ$ פיעסע. איביךם זעהן צו םעאטער

 אוגש\אדיגערד»ײד האב איף װען דאן, רים
 טעאטער־גע- די שױן האבען געםאן, ד*ם
 און שיקזאא איהר איבער באשאאסען טער

 װאנען םון אהין, ט)אװעהנעשיר איהר
 דער־ צוריק. קומט פיעסע א תאטעךװען

 שרײבען צו איצט זיך קיאײבענדיג סאר,
 קרעטש־ ״פוםטע הירשבײן׳ס פרץ איבער

 אין טעאםער, אידישען :ײעם אין םע״
 האב עװעגױ, טעדיפאן און םם. טע27

 אעזער די אײגצואאדען םורא שוץ איך
 גאראנ־ קען װער װארום אעזערינען, און

 געשעהן ניט זאא איהר טיט אז טירען,
 איתיךפיעסע דער טיט װאס זערבע, דאס
טעאטער? עװענױ סעקאנד אין

 גע־ ניט איך װאאט דעם אחוץ אבעד
 אלזערינס אדן אעזער די אײנאאדען לואאט

 זעהן צו טעאטער אידישען גײעם דעם אין
 צװײםעא איר װײא פיעסע, הירשבײן׳ס

 םיך װאינ׳טען אעזער אונזערע אויב זעהר,
 אייגאארונג, םין אזא םאר געשאאטען ניט
הי געהמען זײ ווען  אן״ אי
 בא־ מיף װאאטען זײ אז מורא, האב איד

 זעהן צו פארגארם זײ האבען צו שוילדיגט
 גאנץ װאאטען זײ וועאכער פון פיעסע, א

 רעכט פיעא מיט געהאט. חגאה וועגיג
 פרײנד־ די אז זאגען, געקענט זײ מאאטען

 זײן און הירשבײן פרץ צו מיינע שאםט
 םאר־ און פארפיהרט מיך האט שאםען

נאענדט.
 קײנעם טעאטער אין דארום אאד איך

ט סעהר  יע־ און יערען אאז איף אײן. ני
 זײ װי דעם, נאןי ברירה די איבער דער

 צו קריטיק, מײן געאעזען האבען װעאען
 דאןי קען עס פארשטעהען. זײ וױ טאן,
 זאא קריטיקער א אז זײן, געטאאט זעהר
טרעפען. ניט אפאא *ױף

 אזא, איז פיעסע דער םון נאמען דער <
 פוסטע א נײגעריג. אײך מאבט װאס

 איז װאס אזעאכעס, עפעס איז קרעטשטע
 דארף קרעטשניע א נאטור. דעד געגען

 גע־ מיט מענשען, מיט פוא איםער זיין
 נא־ די װי פוגקט און אעבעז. מיט דויש,

 אזוי פוסטקײט, קײן ניט שארטראגט סור
 עפעס, ער זעהט מענש. דער אויך איז

 איהר פאנטאזיע זײן מוז םוסט, איז װאס
 ניט^ זײנען עטװאס. טיט אויםםיאע;

 ׳שטוב אין מענשען קײן
 זײן ד^רט מוזען דערש
שדים.

 ניט איז ר#ס אויב #ניט וזײס איף
 װעל־ מענשען, מיט אפילו פאל דער אזױ
 ענטװי־ מעהר גײסטיג שוין זײנען כע

 מורא ניט ה^בען זײ אזיר אױב וןעאט,
 םוס זײ בײ אויןי אויב ; פוסטקײט סאר
ט  גע־ זײ װען הארצעץ, אין טיאנקע א ני
 הײנער װאו הויז, פוסטע א םארבײ הען

 דארפס־םענשעז, דעם בײ ניט. װאויגט
 פריםיטיװ, גאנץ װירתליף איז װעאכער

 זאצ פאנטאזיע זײן אז :אטירליד, עס איז
 פוסטע די איהם פאר כאפעלרןערען ׳

שדים. םיט קרעטשמע
שטע־ באקאנט, איז עס װי שדים, און

 פרײנדיטאפטיציכער זעהר א אויף ניט הען
 פאד גיט װײס ^יף מעגשען. מיט׳ן םוס •

 איז אז צײטען אײביגע פון אבער וואס,
 נאר האבען שדים די אז אנגענומעז, עס

 אפצוטאן :אעבען זײער איז עובדא אײן
 צוליעב מענשען. דעם שפיצעל א עפעס

צײ־ אײביגע םון מענשען די האבען דעם
 די געגען סגויצות איצעריצײ געזוכט אן טען

דעם צואיעב האבען אידען די :שדים
 טײ זײערע פון אושאקעז די *ןי א, םזוזות

in.? הױז, איז איכט א ברענען לױם די
.װ. ז א. צלם א

 די אבער העאםען מאא אלע ניט
 פא־ שלעכטעס עטװאס װען און םגואות,

 זעהר איהר װעט מענשען, מיט׳ן םירם
 אויף שואד די װארםט ער אז הערעז, אםט

שדים. די
שא־ קינסטלער, אאם הירשבײן, פרץ
אע־ דעם םון בילד א אונז פאר םענדיג

ריכ־ א אונז נעבען צו אום דארח, אין כען
 םאסט דעם אױסלאזען ניט קען בילד, םיג .

 אויס־ ניט קען ער װי םונהט שדים, די םון
 און אעבען סון םאקטען אנדעדע די לאזען

n ארום ריננעאם װאס נ^טוו/ גאנצע 
 צום מען הען חןרםאר דארןי־םענשעז.

 האט ער װאס האבען, ניט נאר ער.
p n  pm שדים. ארײנגעבראנט פיעםע
חברודאײט דאזיגע די ם^ט װי אזױ

תניג, גאנץ זקי מיר _____ מיר וואאטען ו
וואס זייז, ראנקבאר געםוזט נאד וויחם

אנ־ נים איז
גוטע״, ״ניט

 בארײ־ צו םיה די גענוםעז זיך האט ער
 אוג־ די אט װעגען װיסען אונזער בערען

 אבער, איז צרה די ברואים. כאקאגטע
 הירש־ פרץ איז אוים, װײזט עס װי װאם,

ײ םים באקאנט איציין בײן  װענינ, גאנץ ז
 שדים די אז אויס, קוםט דערםאר און

 געדיכטע אזא פונקט אונז םאר בלײבען
 ^מיר וױ גאכדעם שוין אםיאו נעהײמניס

קרעםשםע/ ״פוסטע די געזעהן האבען
״פוס״ דער םון מעשה םענשאיכע די

 אויסער־ קיין נים איז קרעטשםע״ טער
 די 1פי דוקא איז זי גײן, נעװעהנאיכע.

 בחור, א און מײדעא א נעוועהנאיבסםע.
 זיך. ליעבען שוועסטער״קינדער, בײדע

 דעם נים טאםע כאה׳ס דער אבער וױיצ
 צו חתוגה איהר צוױנגט ער און שידוף,
 אבער זײנען בחור. אנאגדער םיט האבען

 אנטלוײ אײגגעשפארםע, פארליעבטע די
דער פון נאכט דער אין בײדע זײ םען

חתונה.
 1זײ זיד מעג װאס מעשה, א איז דאס

 שטאדט־מעו״שעז, #אונז םאר געװעהגאיף
 עם איז דארױ־מענשעז דעם םאר אבער

 װאס אונגעוועהגליכ^ם. גאנץ עטװאס
 םים אנטלױםען זאל מײדעל א הייסט,

 איז זי וועז דעם, נאף געליעבטען איהר
 סיט חופה דער אונםער געיטטאגען שוין

 ? םרעפען גאר עם קען װי ? אנאגדערען
שפיצעא א איז דאס אז אנדעױט, ניט איז
״ניט־גוטע״. די םון

קינסט־ דער ארײן קומם דא אט און
 די װאס ״דאס פאנטאזיע. זײן מיט אער

 1פיהאע דענקען, דאדםס־אײם פריםיטױוע
 אונז פאר ער שאפט דאס זאגען, און

 זא־ צו זא אן, קאײדט ער ביאד. א דורך
 ניט די אט אדערען און םאײש אין ״גען

 פאנטאזיע דער אין זײנען װעלכע גוטע,
 געשפענ־ די גיט ער ;דארפס־אײט די םון

 פאר זײ מאכט ער געשטאאטען, סטער
 קענען םיר דאס אזוי װעזעגס, לעבעדיגע

 אזא שפיעאט װאס דאס, בחוש דאן זעד,ן
 דעם םון לעמנן דעם איז ראליע גרויסע

דארױ־מענשען•
 פון אבזיכס די זיכער געווען איז דאם

 םארטראכם האט ער װען םארםאסער, דעם
 לײ־ ניט קעז קײנער פיעסע. דאזיגע די אט

 גאנץ א איז אליין אבזיכם די אז קענען,
 אב־ די איז פיעסע א אין אבער שעהנע.

אצעס. ניט נאןי װאונש, גוטער דער זיכם,
 װערען, אויסגעפיהרט דארף אבזיכט די

 םאײש אין װערען פארקערפערט דאדױ
 פיע־ די אאזט דעם אין אט און בלוט, און
 איהר וױנשען. צו איבער פיעל זעהר סע

 װיאמן, גוטעז דעם פארזוך, דעם זעהט
 פאר־ דער אז ׳אויך זעהט א*י־.ר אבער

 עטװאס, צו גענומען זיך האט פאסער
 שװער, צו געװען איהם פאר איז װאם
 דארום און כחות. זײנע איבער איז װאס
ט אײך נים  זוכט איהר םיעסע%װאס די ני
 בארעכטיגט זיןי םיהילט איהר װאס און
זוכעז. צו

אזעאכע, אי־ן פיעסעז, אנדערע אין
 דער אויף געװעהנאיך זעהען מיר װעלכע
 מענש־ לעבענס־בילדעה םיר זוכען ביהנע,

 א םון סיטואציאנען כאראקטערע, איכע
 מיר געפינען כאראקטמר; קאטפליצירטעז

 ער־ מיר און צופריעדען, סיר זײנען ׳זײ
 גע־ גוםע; א םאר פיעסע אזא קלעהרעז

אונצופרידען, מיר זײנען ניט, מיר פינען
 געיצד דאס פאר אײד אונז טוט עס און
געקאסט. אונז האט זי װאס ׳צײם די אזן

קרעטש־ ״םוסטע הירשבײן׳ס פרץ *ז1>
אעבענס־ביאדער, קײן ניט מיר זוכען מע״
װאא־ ערשטענס װײא כאראקטערע, קײן
 ענ־ שטארגן געפיהאט זיןי געוױס מיר טען

 צװײ־ און, יא« עס זוכעז מיר װען טוישט,
 דעם םון הלאר גאנץ איז עס װי טענס,
 אבזיכם די איז םיעסע, דער פון נאמעז

 םארצופיהרען מאא דאס םארפאסער פון
 אנדער גאנץ א אוינען אויזערע פאר

 איהרע מיט פרעטשםע םוסטע די :העלד
מז און גוטע, ניט די אײנװאױנער, ױי  ו

 םון לעבען דעם אויף װירסט זי װי אונז,
 דעם םון גראדע אבער דארף־מענשען. רי

 הערעץ צו און זעהן צו װעניג זעהר איז
דראםע. דער אין

 נלענצט דראטע דער םון העלד דער
ײ| דירך  װאו דארט, און אבװעזענהײט. ז

 ארײגגעשלעפט ער װערט ׳דא יע איז ער
 ער אז אזוי געװאלד, טיט האר, די כאר

 װי צוםשעפעניש, א װי סעהר אויס זצהם
 דער אין קראפט באװעגענדע די זײן צו

האנדלוגג.
 תאנדעלט װאס ישוב׳ניס, א בענדעט,

 שטיק א אויס נאםור םון און פערד, מים
אויןי אוםחן *\ געװארםען האט סאםאתר,

 דערםאר און איציה, יזוהן ברודער׳ם זײן
 דעם, פון זעהן איז הערעז ניט ער וױל

 1שוי עט איז היגדער די צװישעז ;ואס
 בא־ און זאןי״, אפנעסאכמע ״אן כםעט

 םרוי, זײן םון םײנונג דער געגעז שליסם
 דער םון װאונש דעם געגען און טאםען
 מים סאכען צו חתונה איהר נוםא, םײדעל

אנדערען• אן
 קענען האנדלוגג דאזיגער דער םאר

 םאר־ װערען געמאכט ניט שדים די זיכער
 בענדעם װען איהר, זעהם אנםװארטליך.

׳ א נאםור דער פון געװען װאלט מי ײ  װ
 ריידעז, זיןי לאזם װאס מענש, מילדער א

 געװאימז ער װאלם פלוצלונג און טעגה׳ן,
 בת זײז פון געפאדערמ און װילד אזוי

 האבען חתונה דוקא סוז זי אז יחידה,
 ׳נים געפעלם^איהר װאס בחור, דעם סיט
 אז זאנעז, געקענט מען װאלט דאן אט

 ־גוטע.1נינ די פון ארבײט די איז דאס
 נים־גוטע די מען דארף װאס צו ^יבער

 האנ־ אלײן מענש דער װאו פאל, א ^יז
ניט־גוטער? א װי דעלט,

 ארויסגע׳גנב׳עט איהם בײ האט םען
 אז אויס, איהם בײ קומם פערד, פאר

ט  איהם איציק האט דאס ווי אנדערש, ד
 ו ? שכל אויפ׳ן עס זיד לעגט אפגעטאן.

 א טאכטער׳ס זײן זוהן, א ברודער׳ס א
 בײ װעט אײדעם צוקינפטיגער זײן #דת|

 װי און םערד? פאר א גנב׳ענען איהם
 אויו* חשד דעם געװארפען האם ער :״אר
 גע־ איהם בײ עס אזױ.איז פלימעניק, זײז

 וױל ער און פאקט, זיכערער א לוארען
 ײע־ גאר רײדען איהם מיט זאל עען #ניט
 מײטע׳ס ומןרעז זאל איציה אז ׳דעם נען

 הא־ מיר אז קלאר, דאך עם איז םאן.
 שטיק א עקשן, אן איד א מיט טען צו כען

 םיעלעס, אפטאן קען װאס משוגע׳נעם,
 אױסער׳ן איז װאס שלעכם, איז לואס

I ,דארפען ניט דערצו זאל מען און װעג 
I נים־גוטע* די פון הילף די האבען

 ;שי ײי פארפאסער, דער האם דאס ן
 דערפאר און געפיהלט, אזיך אױס, לוײזט
 אויף ניט־גוטע די איײנגעבראכט ער האט

אופן. אנאנדער
פוס־ א שטעהט פארם־הויז הינטער׳ז

 בענ־ אונזער אײן פאלט קרעטשטע, טע
 װאלט קרעטשמע דאזיגע די אז דעטען
 פאר ױנגע דאס פאר גוט זעהר געװען

חתונה. דער נאך דארט לעבען צו לק£5
ט צרה די אבער דאך איז ׳אי  די סי
 1אי ? דערצו זאגען זײ װעלעז װאס שדים,

 קליגער ניט בענדעט איז הינזיכט דער אין
 פאר מורא האט ער אגדערע. אלע פון
 װײב זײן װי װעניגער, ניט שדים די

 אלע װי און שכנא, טאטע זײן כיענע,
 בא־ דעסטװעגעז פון אבער איבעריגע,

 די אריבערצוטראגען דאך ;ןר שליסט
 ער פלאץ. אנדער אן אויף קרענדשטע

ט נ  זײן לויט װאס, דערמיט, רעכט עס מ
 פאר און אן ?רעטשמע די איז מיינונג,

 װאו ׳ארט דער נור איז עס ;אללרײט זיף
 גע־ װאס איצט, שטעהט קרעטשטע די

׳ער םײנט דערפאר שדים. די צו הערט
 איבער־ קרעטשמע די װעט ער װען אז

 עס הען פלא^ אנדער אן אױף טראנען
 בלײ־ שדים די ײעלעז שאדען. גארניט

 סרעמשם^ די און זײנען, זײ װאו ׳עןב
 ־נײע דאם פאר הויז פײנע א זײן װעט
פאלק״ פאר

זיכער, אזוי איז בענדעט װאנען םון
 דער עס איז קרעטשמע פוסטע די ניט אז

 אױף, זיך האלטען שדים די װאו ׳פלאץ
 די װעלכער אויױ ערד, שטי?על דאס נאר

 ניט. מיר װייסען דאס שטעהט, הרעטשמע
 גײס־ דער לויט ריכטיג, עס איז אפשר

 װיסענ־ שדים דער דעמאנאלאגיע, טער
 אבער םאטער זײן און םרוי זײן ש^פט.
װא^־ מײנונג.״ אנדער ;אנץ א האבען

 מינדעסטע די האבען נעװאלט ניט טען
 איז קרעטשםע. דער סים ומשא מנע

 ער באשטעהט עקשן, אן בענדעט אבער
 אן הויבט דא אט און זיעיגע, דאס אױןמ

 טײפעלשע איהר ?רעטשטע פוסטע די
ארבײט.

 דעם םון אט ״עם הײסט מיר, דארםען
 דער םון שדים די װאס זעהן, אן מאםענט
שפי־ א פאר אפ טוען גרעטשטע פוסטער

 דעם םון אט בענדעט׳ען. דעם אט צעל
 ד.עלד ט^דנער דער עס דארף מאםענט

 אבער איז ביהנע, דער אויף אויםטרעטעז
נאנצען. אין נראדע םעהלט דאס

 װי לטשא, געזעהן, װאלטען סיר ווען
 פלוצלונג װערט חופה דער נאך כלה די

 א װאצד אין בלאנדזשעט םארשװאונדזנן,
 א איהר געםינט מען און נאכם, גאנצע

ן װאצט ים«רגען ווויןי ד,אלב״טוימע מ

מ ווזוי וױ פארשטמהג געסענם  מננויאם׳
ק דשר קוםט אנדאחו אצע און אנ  אק מד

 ד^ס וױ אנדערש, גיט איו עס אז
 פוסטזן די אפ איהם םים זיף רעכענט

 װעכמח מיט דער, אבער װען הרעטשםע.
 אג״ <זײ\ ניט איז אנטלויפט, כלוז אונזער
 האט װעלכער אלײן, איציס װי רערער,

 ער אז געססראשעם, פריהער םון שוין
 בענ־ רתט עם אז דערלאזעז, ניט עם וועט

תז ;נלאט אזױ אפגעהן נים דעםען  םיד ו
וו$ס םײטע איז עס אז זעהען,

 אזן וו«אד, איז איהם םים אנםלויםם
 םים איהם צו איבער זיןי זי גיט דארט

ך ?ומט לײדענשאפם, העכסטער רער  חו
 קרעטשםזד פוסטע גאנצע ךי אז אױס,
אף; צונעםשעפעטע א איז מעשה  װאס ז

 בלײבם װעלכער #העלד א פאר עס איז
? סלאכה שטאף א אהן

 חתונה, דער צו אידען אן הומען עס
 pip ניט אײנענטליך זיײען זועלכע

 װעל־ און אידעז, פרעמדע גאנץ #סחותנים
 זײ פאהרעז פאהחנז, אז ערקלעהרען, כע

 איז עס אז הערענדיג, נאר #טסחר צוליעב
 אנטײל און בלײבען זײ ײילעז חתונה, א

 טײלען ?ײ און שםחה. דער אין נעהמען
 מים #פתנות םייערע מיט כלה די אן

 שםא־ זײדענע אלערלײ אוץ זילבסר נאלד,
 חתונה, דער אױף וױיבער דא זײנען פען.

 נימ. עפעס געםעלט עסק דעד וועםען
 איז עפעס םתנות, גיבען אידען פרעמדע

 װײבער די אז זײן, קען גלאט. ניט עס
 אלץ, באלד װי אבער גערעכם. זײנען
 װאס איז, םוען, סוחרים ברעמדע די לואס

 אלגעםיײ דער אץ צו שמארס העלפעז זײ
 גאר דאך עס זײנען טו לוסטיגקיים, נער

 קײן גארגיט און שדים, ע ר ע י י ט
 װאם שולדיג, זײ זיינען ע, ם ו r ט י ג

 ליעב םארט זיף האבען איציק און מייטע
 אין שטוב םון ארויס זיף גנב׳ענעז און

 צו איציק דאח* טאנץ? םיטען סאמע
 האט ער װאס שדים, די םון הילף די דעם

? זײ אהן טאן צו באשלאסעז
 איז איציה׳עז םיר זעהען נאנהער

 זײ ליבעז װאצה איז םײער א בײ םײטען
 אנדערש, םיעל ניט זיןי הריעגען און זיף
 אנדערע םיט שטײגער דער איז דאס װי

 אגדערע, די און בענדעט פארליעבטע.
 אין זוכען זײ אװעהגעלאםען זײנען װאס

 וױ ארומבלאגדזשעז, סיר זעהען װאלד,
 זיײ מענשען װען פאל, דער זײן מוז דאס
 אונטערנזד אביסעלע און צוטומעלט, נען

 — בײנאכט נאך דערצו און טרונקען,
שדים. ?ײז ניט אויך םען דארף דערצו

 אזעלכעס פארט שדים די האבען ־וואס טו
 אזוינם האט װאס בעסער, אדער, ? נעטאן

 און בענדעטען מאכען זאל יואס פאםירט,
אנדע־ אלע און טאטע זײן און װײב זײן
 אנדערש ניט אז דענהעז, דארף אין רע
 ניט־גוטע? די םון ארבײט די איז דאס װי

 הויפט־פעהלער דער איז דאס אט און
 גאנצע די הערעז םיר פיעסע. דעד

 קרעטש־ ״פוסטער דער םון רײדען צײט
 אויפגעטאן, האט זי װאס אבער מע׳/
 די געגעבען מענשען האכרדי װאס אדער

 אז גלױבעז, צו בארעכטיגונג מינדעסטע
 םון אױפגעטאן, הרעטשמע די האט דאס
העחנן. צו ניט און זעהן צו ניט איז רעם

 װאלטעז חיענע און בענדעט װען
 ?ינדער״ ״די אז געװאוםט, ניט כאטש
 בא־ איציק און םײםע װען ;זיך ליעבען

ליעבע, זײער עלטערעז די םון האלטען
 אין געפונעז דאז זײ װאאטען זײ און

 גאויב־ געװען עם װאאט צוזאמען, װאאד
 אײנפאכע די חיענע, ארן בענדעט אז איף/

 •דא אט אז גאויבען, זאאען דארפס־אײט, \
 זײ מיט הרעטשםע פוםטע די זיך האט

 אינ־ דער עם איז איציס אז #אפגערעכענט
קרעטשמע. פוסטער דער פון סםרומענט

 אין שויז אזוי. ניט אבער דאס דאך איז
 גאנץ בענדעט זעהט אהט ערשטען סאטע
 געהט םײםע טאכטער זײן װי קאאר,
 װאם דאס, און איציה׳ען, נאך אויכ פשוט

 םיט האבען חתונהיצו אײן װיאינט סײטע
 און מורא, אויס פשוט עס איז אײבוש׳ען,

 װי טו פאאגעז, סעז מוז טאטען א װײא
 זיןי זאא בענדעט אז גאויבען, מיר קענען
 דער נאר איז דאס אז אײנרײדעז, טאקע

דעם. אין שואדיג םײפעא
 בענדעמ װאס אאעם, איז דערפאר און

 אוז אונגאױבאיד, שטארק דעם, נאך טוט
 דעם־׳צושויער אויף מאכעץ צו פארפעהאט

זע־ מיר וחגז אײנדרוה. םיגדעסטען דעם
קרעטש־ פוסטע די םארברענען איהם הען
 דאז און געשפאן אײגענעם גאנצען א מע,
 קוים עס מיר הענען הויז, אײןיעז זײז

 םיר טאן. עס זאא ענדעט1ב אז נאויבען,
 וױיא אזױ, םום ער אז דאן, זיף זאגען
 איז װארים פארםאסער; דער װיא אזוי
 מינדעםטער דער נ׳יטא איז אטת׳עז דער

 איז פראםמ בענדעט׳ען, פאר גרוגד
 1אי םאהרען צו ׳איז, ער וױ אבעתאױביג

א־ צו דאז pm זמװת פרעגמן שטאדט נ

 אין געטױיי איהם דיעגען און איהם אויף
ײנע  מ אויף זיצט ער •גט^הל־£אבריד,עז. ז
ן איז, ײפס אייזען, און שטאחל טון טר̂ן

 זיכערער פיעל און שטארקער פיעל םען, זאגט •
t  pc קרוין זיין און טר^ן. ג^לדענעם — 

ײן זעלבע. ד^ס  pc געז#לבט איז E(tp ז
 װילחעלם׳ס מםאל װי פוגקט ׳ער זאגט ג^ט,
i^p. זעלבער דער מיט ער, זאגט קעניגט, ער 

ײן בײ װילהעלם. אםאל װי גגאד, געטלינער  ז
 די איהם ב*װ#בען און שטעחן ה»גט רענטער
אל, און מיכאל מלאכים ײ גנוי ײן נ  לינקער ז

ט ײן שטעהט זיי  גע־ פון גװארדיע אײגעגע ז
 הינטען פון קוילער און שיסער דונגעגע
 און ארםעע אםעריקאגער די איהם נ#וס*כם

pc די און מיליץ שטמאט די — פן^רענט 
*ליציי.8 שט^דטישע

 עס וועמעז קעגיג, םעכטיגער א איז ער
 שטאל־ דער א£ילו ששײער צאהלט און דיענט

#נקעל װזללפדדערלעזענדער זיעגרײכ^ר צער,
.LJD

 צװישען חלוק א װ^ס ׳זעחם אבער
 מעכטיגסטען דעם ם#ז*ערנסטען, דעם איחם,
 גזך *יכזנלעבטע פלטע די צזוישען און קענינ

!קזניגע קרוינטצ
 מיט קעניג א ערשטען, צום איז, ער

קעניג. דעמ^-יאטישער א און יידעאלען
ײנע װיל ער פארװ^ס אידיר, װײםט  אונ־ ז
#ן ?ײז טערטאנען ט יו:י  װיל און געבען ני

ײ מים ם ג#ר ז ט און פ^רהאנדלזןן ני  א גי
 אויס־ און אויםהוגגעין ז^ל םען באםזגחל,

 ער ווײל נים ? בוגט^װשטשיקעס די קו׳לען
 באששעחט, ^דער חלילח, דעס״אט, א איז

ײנע אויןי חלילח,  נאד רעכם, קעגיגליכע ז
 ממ¥קר*טיע, £אר קעםפט ער װײל — װייל
ײט פאר ס. פ*ר און •רייה ^ניז םערי *

p f אלע אימם: בײ סײג« דעםאקראטיע

 אין ארבײטער אלע און שםאחל־ארבײטער
 נו• רעכש זעלבע דאט ה^בען בכלל אשעריקא

 «אר שטארבען צו און קעניג דעם דיעגען
ט: פרײחײט און איהם. ײג פרײחייא מ

 ארויםצוא־ זײ און ארנײטער ןןרײגצונעמען
 און סטרײק־ברעכעריי פון פרײהײט װארפען,
^םעריקן• און הונגער־םויט. פון פרײהײט

 גאבעלצ א גזןר, איחם בײ מײנט זם ג
 «י אי דעפןזקרןןטיצ/ דער«א:םע די אי ז#ך:

 מניןן״ קאמף^געגען אי פרייה״ט, דערמ^נטע
י נעגעז סלחמה אי ס^צי^ליזם, און גיזם  י

 און אמעריקמ אין קומען װאס ״פרעמדע׳/
לעבען. אייד װילעז

^נער אלע און  געלסד און טר^סט־ ^םערי
ײגען קעניגע  קעגיגצ, קעטפענדע אזעלנע ז
 p» פרײתײט פון אידעאלען םיט קעניגע

 H »ז איהר, תאט םיטן א ®םעריקאניזם.
 ויין קעגינ^ אמעריקאנער גרויםער צווײטער

 טעאןגראפיד• מ^רגאן׳ פיערפאנט םאיעםטעט
ט דיר גראטול<ר ״איך :גערי דזשאדזש צו םי

_1אטערי?אגי £אר קאמף נאבעלען דײן . -•י <
 אונוער פון כאראקטער ארת׳ען דעם און

 פאל• טרן זעחן איהר קענט געײ שטאחל־קעניג
:גענדעו

ױמ• »ין אז געחעים, דאך חאט איהר אי וו
 די אײנלאדונג, װילםאנ׳ם אוין* װעלען, מאן
p פארטמלטער קוםען1צונוי זיך יטעו. c ארבייא 
 וועלען זײ און קאפיטאל, סון פארטרעטזןר אין

 Mדער אוין״ םשיח׳ען ברײנגען •רואווזגן
שעז שדיד דער כדי און װי  קאייטאל י

 »ויסגע*יחר« שנעאלר ײאם זאל ארבײט
ן רעז,  װאם זשל יארןלל נײעם פונ׳ם כדי ױ

 jvwg װזןרןלז געבאחלז גרינגזלר און שנעלעי
 —בבלל »אלק דאס אײנגעלאדזןן נאך מען האט
 ** וואר און עם. חײסט •ובליקוה, דאם

• איעןןר ד ^ t פאל^ם־פארטרעטצי ו

 װאס _ הײגטיגע און קעניגזן אםאליגע
׳ אונפערשיעד! אן םאד

 זיך האבען םיר װען צײם, א ^סאל געװען
:םארנעשטעלט

 קאלטע אין האנד קײן גים םוען קעניגע
ך זארגען ױן לואסער  אנדער קײן װעגען זי

ם זמך  באקזועמ־ אײגזןנער זייער װעגען װי :י
 אידעאלען. אחן געבאך, לעבען, אין ליכקײט

ך גיםען װאס םענײעז, האבען «ײ ײ ואר זי  ז
 גע־ גענעראלעז ספעציעלע נעגעל־װאסעד. אפ

 לזנגען גר»פען באזוגדערע זײ. פאר ניצען
 פירש״ גופדדרעסירטע אזלאפען. m פאר זיך
ײ פאר שםעחן מען ף ז  גוט שלאן*. פון אוי

 דאס זײ. פאר טראכטען חויןיילײם מצאלםע
ײ װאס אײגציגע,  זי־ צו איז מאן, דארפען ז

 אײגציגער זײער און טראן. או«פ'ן צען
ל ^ י י ײ — איז א אלײן. ז
ך םיר חאבען אזוי  ■אר םארגעשטעלט זי

 באםת טאמע עם איז אזוי און םלחםח דןןר
 געעג־ אלץ האם מלחמח די אבער געײען
ם. מי

True translation filed with th• 
Postmaster at New York City on 
Oct 3, 1919, as required by the Act 
of Congress approved Oct 6th, 1917, 
known as the “Trading with the 
Enemy Act.״
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 געגראבןן ה^ט ענגלאנד פון דזש^רדזש קעניג
 קע־ די און גארטען אין זיך בײ קארג*פעל

 גןןרטזןן אין ^רויסברענגען איחם פלעגט גיכין
ר ■ און געקעלץ. םעפעל קע־ בעלגישעד ;

 דעםזך !שוט׳ער * װי נעבייה איצש, םוז ניג
 איבער׳ן רײזעס םאכען *רעזידעגט, קראטישער

 ענגלי^ער דער און אמעריקא. קײן — ים
 — קרוין־פרינץ דער קעניג, צוקוגפטיגער

זעלבע. דאס
קעגיגע. ז^נדערע צײטען, אנדערע

ט עישטענס, װייל,  דעםןך םלחמח די ח̂ן
 און — צײײטזןנם און װעלם. די קראטיזירט

ען עס װײל — חויפטזעכליך ײנ  אויסגע־ ז
ך ניט־געקרוינםע, קעניגע, מנדערע װ^קםען  ח

 װעלכע קעניגע, אינדוסטריעלע מ^קושטישע,
 ײעלט דער פון הערשער אסת׳ץ זיי זיינען

ט קאנקורענץ ביטערער דער אין און ײ םי  ז
 געםוזט קעניגע *לטע די נעבאה זיך, ח^בען

עולם. צום ^רונטעדלאזען

ײן ז#ל ללבען — ד«ריבזלי און  דער ז
 מ#ר־ ־ קענינ קעניג, ניפרגעקרוינטער ג״ער,

 חייפטזעב- און, ראהעועלזלר קעניג און ג*ן
ײן ליד,  דער גערי, דזשאדזש ם*יעסםעם ז

!שםאחל־קעניג
1 גערי דזשאדזש

̂ז חודו פון גןעניגם ער  127 איבער כוש, בי
 גרויםעד חןר פון םלוכח׳למך און םלוכות

 אונטערמעגיג זיעען איחם יענקי־סדינדס
o פעלנןער, צעחגדלע* fn אויןי חארעװזע

 iw m טשתאו^ ito מיז וחנדען ®אלען
ftp תוייגיחש• ילײז

מ ד*ם נ א  8 װי רארום, מציננם נ
 םע׳זה־ * סינדער עלעכם־אױםנעםראכםע

 אנזדאװ״זען ײאונש 8 דא איז עם .צע.
 1א' בערנצױבען8 פון שרעק דעם אויח

 ניט. זיף פיהאט ערעה דער *בער דאחי,
 די צאננװיילינ. עם איז אילץ שון םעהר
 נע־ קזלות, םים םול איםער איז ביהנע
 די ײןוס קוים הערט םען אז אזוי רוי׳פ,

 בע- אםשר איז זגס או[ רײדען, םענשען
 רײדען, זײ סעז הערט ווארים אזוי, םער

ט זיך מלעפם װארט. א צו װארם א ני
רען,8נעװ נעז^נם איז וואס אלץ, פון

 די םאר אז קלאר, זײן אויך שוי[ װעט
פוז ראליע] די שפיעלען װאם אקםי$רעז,

ם רארםם־סענשעז, די ליינ  װעגינ זעהר ג
 דער דאוי האט זײ װארים ם^ן. צו װאם

ט זינען איז נ^ר םארפאםער  נעהאם, ני
 אוננעםאלען נעבליבען זיי זײנען רארום

 כאטש דערםאר, און אוננ־עשילדערם, און
 פיעםע, דער אין שפיעלען װעלכ/ג אלע,

 אקטיארען, נעקליבענע װירהליף זײנען
 האבע; װעלכע בעסםע, סאמע אונזערע

 צו אום סאםפאניע, נייע די אט נעבילדעט
 די, װי זאכען, בעסערע עטװאם שפיעלען

 און נעשפיעלט, נעװעהנליף װערען װעלכע
 דער איז קונםט־רירעקטאר זײער ב$וטש

 רײכער, עםאנועל קינסםלער נא?א:ט<|־
 זעהר » איז םעאטער דער כ{!טש אוז

 ־8נעװ נעטאן אלעס איז עם אוז שעהנער
in אוים־ נעשטאקשולםטער חנר םאר 

 דעקא- די ײרד פיעםמ דער פון שטאטוננ
אד, י. םון ראציעם םײן לויט י
 איך ;דורכפאל א פיעםע די איז םײטננ,

 jyp זי אויב ברעננט, זי אויב ניט, נלויכ
 נײםםינען <וירקליף 8 איםיצען ברעננען

ט קען ם8י נענום.  װייל דערפאר, זייז ני
 זײן עם ז»ל ער נוט »י לייז^8 םארזור 8

 אוים־ אוננעלומען זעהר בער8 נעםיינם,
|S< קען גפפיהרט, ט ט«ל '  קײ־ ברעננעז ני

באםרידיגוננ. אםת׳ע p'p נעם
תריםיקער. דער

 ױ םון ױבילעאום־סאנצערט
שטימע.״ ארבײטער ״פרײע

 ש. א. פ. דעם םון פראגראם דעם צז
 נאך צוגעקומען איז קאנצערט ױביאעאום

 ראוטער, רודאאף ארטיסט, באדײטענדער א
 פאר־ װעאכער פיאניסט, אםעריקאנער אן

 דער אין פאאץ אננעזעהענעם אן נעמט
 אד־ אזעאכע מיט װעאט. םוזיהאאישער

 װאיעט װאן םאראסאװא, נינא װי טיסםען
 דער פארשפרעכט ראוטער, דודאאןי און

 אינטע־ די םון אײנער זײז צו קאנצערט
סיזאן. דיעזען רעסאנטסטע

אװענט, זונטאג וועם האא קארנעגיע
 איבער־ זײן זיכער אקמאבער, טען19 דעם

 דאס האבען װיא עס װער און נעפאתט,
 בא־ זיך דארח דארט, זײן צו םארגענעען

םי־ מיט באזארגעץ שוין טאקע צײטענס
 וױאט איהר אױב גאײך, עם טום העס.

זײן. דארםמן

״אובײטס-קאמיטע״ ח אה םענאט דער
שטוינענ״ קײן ניט דאס איז אונז פאר

 ארבייטער די אז אויסצוגעפינען נײעס דע
 קאנגרעם אסעריקאנעם דעם אין ווערעז

 עם װער שטיף־קעדער. װי בעהאנדעאט
 אונ־ םון פיהרונגען די בעאבאכטעט האט
 אײכט געקענט דאם האט חאנגרעס זער

 װאס האנדאוגג. אײנער יעדער םון זעהן
 צױ אפען זאא דאם אז איז, נײעס א יא איז

 דעם םון םאאר דעם אויו* װערען געגשגען
 פון גאך און סענאט. סטײטס ױנײטעד

 ״םע־ דער םון טשערמאז דעם פון װעמען,
 אײ־ ענר עדױקײשאן אװ קאמיטע נאט

באר׳/
 דער איז איאװא, םון קענאן סענאטאר

 האט װאס קאמיטע דיזער םון טשערמאן
 זײבען װאס ביאס אאע פארהאנדאען צו

 האט ארבײט פיעא זעהר ארבײט. נוגע
 װײא דערפאר םשוט ניט, קאמיטע דיזע
 ארײנגעטראגען גיט װערען סענאט אין
 רעזאאוציעם אדער ביאם פיעאע זעהר קײז

 ארבײט. מיט שײכות א האבען זאא װאס
 קאײ־ אזא מיט באדערען דאס זיך װיא װער

 װאס ביאס װעניגע די אבער ניגקײט?...•
 אויך װערען ארײנגעטראגען, יא װערען

 ?ענאן סענאטאר פארהאנדעאט. ניט
 צוזאמעג־ ניט קײנםאא קען ער אז זאגט,

זיצונג. א צו האמיטע די ברענגען
 סע* דיזער װאס װערטער די זײנען אט
 ארבײטס״ דער םון טשערמאן דער נאטאר,
 םון םאאר דעם אויף געזאגט האט קאמיטע
.1919 אויגוסט, טען29 דעם סענאט,

 םענאטאר צום זאגען װיא ״איך
 א זעהר זײן צו אוים זעהט עס אז

צוזאםענצוברענ־ אויפגאבע שװערע
 אװ האםיטע דער פון קװארום א גען

 ואס1 םאר אײבאר; ענד עדױהײשאן
ניט״. איך װײס

 ניט װײסט ער אז טאקע איהר םיילט
 צוזאמענצױ שװער אזוי איז עס װאס םאר

 ? קאמיטע דיזער םון קװארום א ברענגען
 אבי־ שפעטער ױנג. ממזר דער װײםט, ער

 צוגע־ מעהר אביםעא װערם ער װען סעא,
 װאס פאר ער זאגט װאנט, דער צו דריקט

 װערטער, זײנע זײנען אט אזוי. איז ראס
 יואננרעשא״ דעם אין זײ געפינען מיר װי

 פײדזש ׳טען29 אויגוסם פון רעקארד נאא
4797:

ר א ט א נ ע : ס ן א נ ע — ק
 נאך זאנען איך םעג פרעזידענט, מר.

 ! מענער געװען זײגען עס װארט? א
 גע־ האבען װעאכע סענאט דיזען אין

 מע־ חאםיטע, דיזער אין זײן װאאט
 ספע־ א גענומען װאאטען װעאכע נער

 פון םראגעס אין אינטערעס ציעאען
 מעג איך װי װאויאזײן, טענשאיכען
מע־ פןן סענאטאר דעם דערםאהנען

מײםאן. ב פון

 גע־ האב איך םרענס). (םר. ריאעגד
 (די האםיםעס אװ קאמיטע די בעטעז
 םון םיטגאידער די באשטיםט װעאכע

 דעם זאאען זײ אז קאםים?ען) אאע
 באשטימען סעריאאנד סון סענאטאר

 איך קאמיטע. ארבײטס דער םאר
באטראכ־ ײעאעז םיר ייעז «ז ׳דענה
 מיר וועאען םאסטעז ריכטינע די טען

םארדעכ״ נעװארען איז עס אז זעזזן,
אבי• װערט קאסיטע דיזע דאס טינט
 מורא האבען זײ ראדיקאא. צו סעאע

 צױ דארטען ארײנצוזמצען נעהאט
 מענער — מענשען ראדיקאאע םיעא
 די אין שטאנדפונהט א נעהמען װאס

 פײ זײנעז װעאכע פראגעז ארבײטער
 דיזע מים אײנםערשטאנען ניט אײכט

 קאנסערװאטױוע מעהרסטע די םון
 און סענאט; דיזען םון עאעמענטען

 צו ניט חאיאה מײן איך גאטיראיך
 קײנעם אויף שאעכטעס קײן רײדען

אאע■ זײנען זײ קאםיטע. דער פון
הא־ זײ פון םיאע אבער אײטע, םײנע

 םיעאע אין אינטערעס דעם ניט בען
סענא־ דער װאס פראנעס דיזע פון

 זײ און ׳האב אין װאס און האם טאר
 זײץ צו קאמיטע דיזע ניט האאטעז

 און וױכםיגקײס, גרויסער זעהר פון
 װעגען ניט גאר קעהרען זײ פון פיעאע

 דאס םראנע. ארבײטער גאנצער דער
 איך װי געזאגם אמת רײנער דער איז

 אױב דארום, און איהם; םארשטעה
 איך בין אנהאאםען, אזוי װעט דאס

'*t האמיטע״. גאנצע די סוחא
 װאס מענשען דבורים! הערט איהר

 פראגען ארבײטער מיט זין אינטערעסירען
 איבער און ראדיקאא צו פאר מען האאט

 גע־ צו איז עס אדער ניט, זײ פאסען דעם
 אר־ דער אויף ארויפצוזעצעז זײ םעהראיך

 מען זעצט זשע װעמען ! האמיטע בײטער
 ניט גאר װײסען װאס אזעאכע ארויף? יא

 זיך אינטערעסירען װאס דעם, װע<ען
 פראגען ארבײטער קײנע װעגען ניט גאר
 קײן צו קומען ניט אםיאו װיאען װעאכע און

 איז דעם דורך קאםיטע. דער םון מיטינג
 קען און ארבײטסםעהיג ניט קאמיטע די

ט קײן אךגי  א ניט דאס איז אויפטאן. ז
I ? סקאנדאא שרײענדער הימעא I

םרענס, סענאטאר דער אז איהר םײנט
 מורא האט םען װעאכען מעריאענד, ן1ם

 ארבײטער דער אױןי ארויפצוזעצען געהאט
 געפעהראיכער אזא טאקע איז קאמיטע,

 ער אז אודאי מײנט איהר ? ״ראדיהאא״
 דאבעא־ דאבעאױ אי אן אנארכיסט, אן איז

 ער ׳ ! חזיר אםור ? באאשעװיק א ױ׳ניה,
 פון חבר קײן געװען ניט קײנמאא איז

ער גאאדםאן״.. עכיא אדער ריעד דזשאהן

 9 »ון חןפובאמןאנער כשר׳ער א איז
 p םאמןעחומ, הבית׳א. כעא בככוד׳ער

 נאםיניחם איחם האבעז רמפובאימאנער
 ערי w איחם גאא דער מיט געארבײט און

 1ח םעריאעגד םון סענאטאר אאס וועהאען
 קאגתדאט דעםאקראטישען דעם גען

ד י ו ו ײ . ד ש ז , ד ס י א ו  דערםאר א
 pm פרײנד צוםיעא געוועז איז אואיס וואס

 • זײענדמ; אואים, מר.. ארבײםער. די
p דער נעווען איז סאנגחןסםאן, lr^rp 

ח קאנגרעס םון סאםיטע אײבאר דער פון  י
 שטיקעא א פאר ארויסגעצײגם זיך האט

 V* חאם אואיס ארבײטער. די םון םרײגד
 זאגענאממסו דער צו בעאאנגט קאנגרעס

 ר9 איז דעם איבער און גרופע״ ״ארבײטער
״ םאר׳ן געםעהראיך צו אביסעא נעװען  מ
 אואמו*ן געגעז געאאפען איז פרענס נאט.

 חנפוב״ דער פון היאםע דער מיט איז און
 געװא^ן ארײנגעשטוםט מאשיז איקאנער

 םאראײנמנמ די פון סענאט דעם אין
 רעפוכיי דיזעאביגע האט איצס שטאטען.
 םאמנן צו געהאט כיורא מאשין איקאנער

 א םאר פרענס סענאםאר זעאביגען דעם
 דער■ קאמיטע אײבאר דער פון מיגטאיעד

 לי. א P י ד א ר ו צ ״ איז ער װאס םאר
 ראדי• דער אפיאו ראדיקאאיזם, זײן מיאא

 תאמײ דער םון טש^רמאן דעם פון קאאיזם
 יזלעשען קעז קענאן, סענאטאר אאײן, טע

 וחנן אפ*או אבער טעסער, שפיץ דעם אויף
 קאנסער־ פאאקאמען ניט נאר איז אײנער
 אריק ניט שוין איהם מען אאזט װאטיװ

 עטוואם האט װאס קאמיטע קײן איז
 זעצט מען און פראנען ארבײטער מיט טאז

 וױאאן װאס אזעלכע באויז ארײן אהינצו
 קאםיטע דער פון מיטינג קײז צו אםיאו

 -ארביי די װיםיעא אויף אט, קוםען. ניט
 גוםע, אונזער םון ערװארטען קענען טער

• הויפטזעכאיך און האוגע, ו א פ נ ו א ״  
!נעזעצגעבער ״ ע ש י א י י ט

 זײנען סענאט דעם פון פיהרונגעץ די
 םארגעבראכט ניט קעז ביא קײן אז אזעאכע
 קערפעחןמופם גאנצער דער םאר װערעז

 •Ipp א םיז באטראכט ניט װערט זי אײדער
 Tfo צום באריכטעט ניט װערט און מיטע
ס םארהאגדעאט האםיטע די אויב נאט.  ני

 פון אוחגק דארטען זי שטארבט ביא, א
 n ניט קיינמאא זעהט און עידזש״ ״אאד

 V שאנסען א פאר װאס װעאט. איכטיגע
 יארבײ די אטובה באמת איז װעאכע ביא,
 ״UP ארבײטם אזא דורכצוגעהן האט טער,
 — איצטער האט סענאט דער װי מיטע
 ״סאי• א אפיאו םארשטעהן שוין קען ראס
ױניאניסט״. טרײד פױר כיאז

 םון מיטגאידער די איצסער זײנען װער
 וועט עס קאמיטע? ארבײטס סענאם רער

אר־ ארגאניזירטע פאר שאדען ניס חאיאה



 באומ אײנער דזשארדזשיא. םון סםיםת,
 םענא־ 11 םון האםיטע גאנצער דיזער איז

 אין ,געארבײט האט ער אז זאגט, םארען
 הא•״♦ און יוארנעגי פון םאבריקען אײזען

 קאאארעדא, פון םיםם, םענאטאר איז דאס
 דאר־ האט ער װאס נאך זוכען םיר אז נאר
 מיר געפיגען ״ ט י י ב ר א ע ג ״ טען

 םרעזי־ װײם דער געװען איז ער אז אױם,
 ״חארנעגיע דער פון טרעזשורער און רענט

 שאעכטע קײן גישט װארקס״״ איראן
 גע־ ארבײטער אאע אויױ היצואי ארבייט,

!...געװארעז זאגט
 פאסענדע קײן ניט -אפשר דאס איז

 אינטערעסען די םארטרעטען צו האמיטע
 גע־ העכסטער דער אין ארבײטער די פון

 ? אאנד פון הערפערשאפט זעצגעבענדער
 דער װאס װאונדער גרויסער א עפעס איז

 זיך באקאאגט קאםיטע דער פון טשערמאן
 אר־ פון אינטערעסען די ניט האבען זײ אז

 אנדערש דען מען קעז הארצען? אם בײט
 םאר־ צו מענשען אזעאכע פון ערװארסען

 ארבײ־ רי פון אינטערעסען די טרעסען
? טער

טשער־ דעם פון סטײטמעגט דעם אויט
 סענאטאר קאםיטע, סענאט דער פון כאן

 צו־ הײן ניט סעאעקציע דיזע איז קענאן,
 אײנעם אױף מען האט טאטער פעאיגע.
 איז ער אז םארראכט שטײןעאע א געהאם
 איהם מען האט ״ראדיחאא״ עטװאס חאיאה

 ארוים־ געװאאט ניס קאםיטע דיזער אויף
 100 םאאקאמען, זײן מוזען אאע זעצען.

 םאר־ זײ װען קאנסערװאטיװ, פראצענט
 שײכות א האבען װאס םראגען האנדאען

ארבײט. צו
מא־ זין וױאט געאעגענהיים דיזער בײ

 װעגען אויך באםערחונג שטי?עאע א כען
 באראה, סענאטאר םון ראדיקאאיזם דעם

 דער פון מיטגאיעד א אויך איז װעאכער
 א האט װעאכער און קאמיטע, ארבײטער

 פעג־ ראדיכאצען שםיקעא א םאר נאסען
 עס װען ראדיקאצ בצויז איז באראה שען.

 פרעזידענט אטאקירען צו זיך האנדעאט
 באנוצען םרן מאאכה די קען ער וױאסאן.

 קומט עס װען אבער פראזען, ראדיקאצע
 ארביײ די נוגע איז װאס םראגע א עפעס
 קאנסערװאטיװ אזוי םונקט ער איז טער

 קומט ער סענאטארען. אאעיאנדערע װי
 שטארלו איז װ. װ. אי. די װאו סטײט א פון
 די איהם פאר איהר דערפאגט טאמער און
 אקס אן װאאט איהר װי אזוי איז װ. װ. אי.

 רא־ גאנצער זײן טוך... רויטען א געװיזען
 שײן דער אין צורונען דאן װערט דיקאציזם

 דער פון זיצונגע^ די צו רויטען... דעם פון
 װעניג אזוי פונקס ער איז ר,אמיטע אײבאר

 װעניג אזוי פונקט גענוכיען און געקוםען
 באראה חוץ אנדערע. אצע װי אינטערעס

 פון אײן.מיטגציעד קײן ה^ם יןענאן און
 נא־ לױין אפיאו קאמיטע ארבײטער דיזער

 מענ־ ראדיחאצען א פון נאד ניט ׳ניט עזינ
 פראגרעסי־ שטיקעצ קײן אפילו נ^ר שען
ניטא. זײ צװישעץ איז מענש װער
 קענאן סענאטאר פון דבורים אפענע די

 זײ רושם. שטיקעצ א געמאכט האבען
קװעצע װיכטיגער צו א פון זײנעץ:עיווטעז

 זאכען n *ו אביסעאע צזמומעז ויך ^ייםער
 אט דעם. װענען טאן טראכט א אםאא *ת

H in t איסטע:
»ן ם שער ר ׳ט א ט א ענ  םון סענאן, ס

א. ו או י דער • צי טג ען םי ײנ  םאאגענ־ דער ז
אטארען: םנין דער א־ םון באראה, סענ ד  אי
ש, חא; ײדז ט; םון פ אנ ען, װערמ צי  סעק׳
ט; םון קו עטי ה םון סטערצינג, קאנ ט או  ם

א; אט אמ  האק־ קאצארערא; פון ׳םיפס ד
ה, ט םי א; פון ס שי שארדז ס, דז אנ ש  םון דז

ױ הא; נ םי; פון מעק׳קעצאר, םעקסי ע  טענ
 םון װאצש, און דעלעװער; פון װאאחאט,

ס. ט ע שוז ט א ס א ס
 שטארק זיך װארפט ערשטען אצעם צום

pH װעצכע םון סטײטס די ארײן אויגען די 
 אויס־ דער מיט קומען. סעגאטארען די

 מאסאטשוזעטס סטײט דעם םון גאהםע
 זײן זאל װאס סטײט איין יוײז ניטא איז

 אינדאסט־ גענוג װיכטיג און גענוג נרויס
 שטארקע אדער גרויסע א האבען צו ריעצ

 איראהא, איאװא, באװעגונג. ארבײטער
 דאקאטא, סאוטה קאנעטיקוט, ווערםאנט,

 מעקסיהא, נױ דזשארדזשיא, קאאארערא,
 אומים־ װי אזוי — דעצעװאר און םעגעםי

 שטאאטען אזעצכע אויסגעקציבעךאצץ טעז
 קײן ניט זײנען פראגען ארבײטער די װאו

 האבען סענאטאךען די און םאחשארםטע
 םײנונ־ די מיט רעכענען צו םיעל ניט ?יך
באפעלהערוננ. ארבײטער דער םון גען

 א האבען צוזא׳מען םטײטס צעהן אצע
 יארק נױ סטײט אײן װאס באםעצקערונג

 םון פיער אריבערװענען. אלעמען זײ קען
 נױ װעחמאנט, ־אידאהא, סטײטס, דיזע

 ניט אםילו האבען דעצעװאר, און מעססיקא
 *צו־ אײנוןןוינער. מיציאן האאנען קײן צו

ויז סטײטס אאע האבען ןאםען  בא־ א נן
 דער נפשות. 10׳727,521םון םעאוןערונג

 אאע מיט זיך קען יארק נױ סטײט אײנער
םארגאײכען. צוזאםען םטײטס

tn . :אויםגעדעקמ y iyf אײנמע 
 די״וױםגמגאימ םאקטען'וועגעז מיכסיגע

 םעאזך די וחנאמ אונםעד <אדיעועען
 אר- ttr pajwnyyj ויעען םאךםיחיאעו

 רנע>טאי« וועגען,דער אויר און בײםען.
 קאכד pftttfjro רי װאס נארינגוג^ ארם

WHTti o חײנם גימ *אניע n -יב» 
.איגום

ר יעחע מ מ א  כאקאנס ו:גזם« »יו טי
ם די מיי j סון אוגערםחמיןי n* ו^ינסיגער 

 <תאמ»אד ײ וואס מעאעפאן־סודיגגומן
6 גים קאםפאגיע n 1•»♦ ױכאימום m 

m <ייגער rm איז p i r ס  אײנםאא ני
י א גאוואחמ אויםגעחוימן רי מ  וחנגאן מ

מן געשעםססאייס םיעאע און ;דעם א  ה
 סויר־ ״יאכאמן n אז געפאדערם* ואגאר

o װענזע זאא קאםימאן״ וױס n מן א  אן ם
 fm ואכיעטיגק»יט די וױיא אונטערזוכוגג,

 נצוואות} איז באזײננוננ ״ טעאעםאן חנר
 סך א געבראבם ס׳חאט אז גרויס, אזוי

 געזעאשאםםאימנר היגער דער שאדען
װעאט.

 חײ די סון פאדעדוננען די ניט אבער
 עטודתרױ די גיט נעטעםטסאײט, נע

 אסיאו •ובאיקום^און אצנעמיינעם םון׳ם
 חאבען ירעסע דער אץ נעשרײ דער ניט

 כמד צו חאםאאגיע דער אויו̂י געוױרקט
 דער אין אױסבעסערונמן נויטיגע די מנן

 אמלכק םאממ צו באדיענוג^ טעאעפאן
 אגצױ געח״סען װאאם אויסבעסערונגעז

 טעאעםאדאפערײטארס, םעחר טטעאען
 —טכײױת־ מענטאימנרע ׳צאהאען זיי און
 רלל קאספאניע די איז דעם אויוי און
 זאא װאס «ו טאקע, #ארן ניט. בעאן קײן
 *איבעריטד מאכעז קאםפאניע די עם

 ס׳פערטטעהט זיר, אויגט איהר ? הוצאות
 אפע־ וועניגער װאס האבען צו מנסער #זיד

 קלענערע װאס צאהיען זײ און ירײטארס
 • זתייכבאר טוזאץ ײ♦ כאטט מבירות,

 פובליקדם דאס איז טאמער, אײ שװערער.
 און דאײםס ניקפאס, די צאהאט װאס

 וױ ״איז — צוםריעדזנן ניט קװאדערס,
ט: האם אג ^ ר ע ענ  דחי וױט חעא ״טו י

. ^ פיפאד
 זואס ענט^ער, דער איז דאס אויב און

 ״קאסטא־ איהרע פאר האט קאספאגיע די
 םען \vr< תירוץ א םאד װאס ־-* -מער
 נוי״ די אויף ערײארטעז איהר פון שוין
 פון סאדערונגען און םאראאנגען טעז,

 םעאעפאךםײד־ די — ארבײםער איהרע
 יןאספא- די טאקע זײ צאהאט גון, אעף?

 הימעא־חויכק' הײנטיגע די בײ איצם, ניע
 ״געשוואאענע״ אזעאכע אעבענסקאסטען,

 אפע־ צו װאר א דאאאד 12 װי שכירות,
 צו װאןי א דאאאר 14 און רײטארס״

דאס אי (סופערוױיזארס), אויםזעהעיינס

(בלינדער) בעדריה ראזע פת
ײז י. מ. פון איבערגעגעבען ט ש ר ע י םי

 פרויעדקליי־• אין םאדעם הײנםיגע די
פרױען-דאקטױרים פון בארדאםם ^ונג

 םון סװיםט חעיא עדיםה דאהטאר
 געהאאטען רעדע, א אין יהאט באםטאן
 אינטןןךנאציאנא״ דעם אױוי װאר אעצטע

 צוזאםענםאחר, םתיעךדאקטױרים אען
 נע־ יאחז, נױ אין פאר איצם קופס װאס

 ארט דער אויף אמאקע• שארםע א םאכס
 אין םחיען. חײגטיגע די םון זיך קאײדעז

 אויםגערודערט חאט װעאכע רעדע, איהר
ײ עםענטאיכע אםעריסאנער נאנצע די  סי

 אויפגעװיזען סװיםט דאיןטאר האט נרגג,
 דײ און זינאאזיגקײט אעכעראיכסײט,׳ די

 מא־ חײנטיגע די םון שעדאיכקײט רעלטע
 אויך האט זי םרױעךהאײדוגג. אין דעס

 מאדעם דאזיגע די װאנען םון אנגעװיזען
 באשע־ זײערע זײנען עס ווער שםאמען,

 באקעםםט דארםען זײ אזוי װי און פער,
װערען.

 קאנ־ עססטרעםע צוױי געםינען מיר
 םרויעך ארמ חײנטיגער דער אין טראסען
 מד סװיםם, דאמםאר האט — קאײדונג

ײט אויף :זאגם  םעהר־ די םיר זעהן אײ^ז
 םרוי, פראםעסיאנעאע אויםגעקאערטע,

 יע־ םון אפ נאנצען אין זיך זאגט װעאכע
 איהרע אין כאפוצונג און שעהנחײט דער

 ניצ־ די באויז זײ אין זוכט און קאײדער,
 אויף און ;בעקװעםאיכ^ים און איכקײט

םרױען, מײםטע די — זײט צװײטער דער

 סאדערנע די וואס קערפער, וןא ססגיי
 דער םאר ברענגט הנעכטשאםט םארע
.םרוי. י .

ײ m יתלצז — פ- נ״ ^־ )אי* ג
 יפאימ •י אגצו׳I אמני wrtio עיצנאליכזנן.

ײ דדוקכאר אי * op .•♦נ
וי •״•!׳P אנ״ — ״P תי  ״יאי- 1ײ mײ

 fi• צוײק א0 ד• •<•אומיע ווערא ײצימס״
 רןיאנ»ןו1ופ < fi• װיכמיגצי זעחי יײז

ײ ך «|Mt |i• ס*מג P״ ייי ל פ
iw ru י . קארעאאנחנניצן ייז  ״•ןי- 1י

 גיויסזןר »ן אידקליך ײאצז״נצײצז ײציפס״
y ײ גאיייפו^ tsreeW i אי• ך• גצמז 

 Tfi »אי ײיס n♦• נײ »ין שחייווו די׳יצ
 ytsvi יי ױיי יייגײיק שפאחאח • סאנפ
 כאר^- זײ;זן •ח חדול®•® דזןר •יו וועלפ#

מי 1®• י  »»וא ד♦ ןp •1<& ״חמליכצ יי י
 Bftyerw .n •«. •ון •ליייצן5 ײיאנז״ 1®י

 אימןד אלײןךמי •רייעו מס וועגען •? #ייד
 איײכןן tufppi ני• צי מא• •נדעמ ס*גכעס

 •י - ױדואנצז. ••ישמצנדלילצ ג«נץ צוליג
מ•  יציי• if ויצל W חאנצז כל«וזואיש«ו י

 •ײיי שיײמן םזןגצו וועפ צי ייעז נעחלעז׳
♦•j יצדןן• •רעסע^ ••ייין »יז ל^ד ױנוזני 

אא1ר ח» כיוד דעס נאר עי ••ידינש ••לס

 ס׳ארא חתוגר^. סעם׳ם איז הײנט
 ניט איהם דאך האב איך זאך... מאדנע

 זיך שכא פי עא דאך דארף און נעאיעבט
 םיך װעאען מעהר װאם דאםיט םחגהען

 פאר־ קאאטע זײנע פארפאאגען נישט
 איך בין דאך און אויגען... בענקטע

אוםרוהיג... עפעם
װעא־ סעם דער סעם, אז געדאנגן, דער

 איעבע, אין ער<ןאערט מיר זיך האט כער
 צײט יאהר צװײ פאר מיך האט װעאכער

 טריט און שריט יעדען אויף פארפאאגט
 און מיך מוטשעט — באיקען זײנע מיט
 איז, דאס װארום ניט איך פארשטעה דאך
 געדאנל, דעם װעגען זיך דערמאן איך װען
? מאן מײן זײן געקענט ער װאאט װי

 געהט שוידער א ?... מאן מײן סעם
 נישט־ דער סעם קערפער. מײן איבער

 אוםנע־ דער כייאיסער, כמעט שעהנער,
 װי אך, !פאן מײן ער אוםפערטער...
 מוטשעט דאך דאך״. און ! שוידערהאפט

 װאס אײפערזוכט, עס איז אפשר מיך... עס
 יע־ געגען אויפגעװעקט מיר אין זיך האט
 און שעהנע א גראדע איז װעאכע נער,

 פאר ניט אויך זיך פאםט און געביאדעטע,
סעם׳ען״..

 נאך צײט קורצע א אז זיך, כ׳דערמאן
 אננעפאנ־ ער האט באקאנטשאפט אונזער

 שפעטער אהײם... מיר צו קומען גען
 באא א צו ארויסנעםעז מיך ער פאעגט
 דערהײם, אין און טעאםעו/ א אין אדערי

 שוין מען פאעגט שכנים די צוױשען און
 מאמע די ״באי״... םײן איז ער אז רעד־ען
׳איהם אױר קוקען הארציג אזוי םאעגט

 םאר טעטינקײט אינדוסטריעלער װער,
איטאאיען. אין םרויען אאע

 אריטטאתראטײ םיעאע םון מײראעך די
 פראפע־ געאערנט װערעז םאטיאיעס שע

 צוגעגרײט ניערען »ון מאאטת, יאון םיעם
 נאשעפ־ ניצאיכער איז עם ײעאכער א צו

טיגונג.
 פון אפיאו םרויען, איטאאיענישע די

 קרײזען, אריסטאסראטישע העכססע די
 אינ־ װאחנםען » נעהםען צו אן הויבעז
 טע• געזעאשאפטאיכע אאעראײ אין טערעס

 באטײאינען אהמיװ זיר אין טיגקייטעז,
 םרײ זײנען וועאכע ארבײטען, אזמאכע אין

 ניכדװירדיג אאם געװארען באםראכט הער
דאםען. אריסטאהראםישע פאר

 ■ר^ די םון אײנע איז אאיח גרעםין די
 אײ אין צײטונגס״שרײבער דוהטױוסםע

 אאס ארבײט איהר םיט אגער טא^יען♦
 ניט זיך זי באנוגענם צײםומס־שרײבער

 ארגאניזאציאנס־ סך א אויר און^םחום
אין האט ציגט אעצמע די ארבײג^  אי־ זי.
 שואען םרײע אייניגע ארגאניזירט טאאיען

 צענ־ אינדוסטריעאע די אין הינדער םאר
םאלהם־קיך. גרויםע א אויך און טערס,

אמע־ אין איצט איז אאסטשי גרעםין
 אויןי, יאון ;מאא ערשטען צום ניט ריקא
זי' וױזיטען איהרע םון יעתנן ט. א  דא ה
 •ראקטײ ע*עס מיט זיך געאערנט, עפעס

I קאפירט דערנאך עס אזן באקאנט, שעס 
I ך דארם זי ;  איהר׳קוםט איטאאיען. אין בי
 פון טייא נרויסען א פאר קרעדיט אויך י

^ן אין ארבײט דער םהוי  נײע די אט אוי
 הע״ די פון פרויען די צװישען באװעגונג

 אױך און ;איטאאיעז אין קאאסען כערע
 ארײ אהין גרעםין רי האט אידעע די אט

ענגאאנד. און אמעריקא םון בערגעבראכט
 די זאנם — םרויען איטאאיענישע די
באפרײען צו אן זיך הויבמן — גרעפיז

 dv-iv״ זיין געוועץ אויס, װײזט ׳איז דאס
 נעװען ׳אוים װײזט איז, ער ערקאערונג׳/

 אדער געשעמט און םײגאתנ גרויסער א צו
 אין םיר ער<זאערען צו זיך געהאט מורא

איעבע.
 דאב א*ך אז געזאגט, איהם האב איך

 די װי כעהר איבעראײענען געקענט נישם
 *ע־ אי; וױיא האב׳/ ״איך װערטער צװײ
 נאר ;ישט איהם אי,־ האב םא&ע:ט נעם

 זית צעהאסט... פשוט נאר געאיעבט, נישט
 אײפ׳ן אויסדרוק נארישער דאטאאםדיגער

 לעעקע^ט... םיך האט ער װי אך, פנים...
 ענט״ שטאיקע• געװאאט איהם האב איך

יעשיױגען. אבעי ר.$ב א*ך פערען.
 גע־ ער האט זאגען׳/ דאם איך ״װעא

 האם שםײכעא נארישען א נאך און זאגט,
 ״םינא״, פנים. זײז אויף כאװיזען זיך

 אחוב, דיך האכ ״איר נצזאגט^ צר חאט
 וחל־ צו דיך בעט איך און איעב, שטארק

?״ זשע װאס — פרוי, מײן רען אגסטו ז
 גע־ םינוטען עטאיכע םאר האב איך
 םארגעניג^ן אביסעא האב איך שװעען,

 גע־ א מיר בײ בעט םאז א װאס נעהאט
 אנגעחוײ אבער םיך ס׳האט פעאיגסײט,

 אויםגעהױ- זיך האב איך און עקאען, בען
 כװאאיעס די צװישען װאסער אין און בען

ארײנגעשפרונגען.
 זעא־ אנגעהויבען ער האט דאן זײט

 װײזט האט, ער מיר. צו קומען טענער
 ניט איהם קען איך אז פארשטאנעז, ׳אויס

 איז זײן םרוי זײן זאא איך אז און אײדען
 זעהר געײעז ביז איך אםגערעדט. שוין

 גאט געדאנקט האב איך צופרידען...
 אבװאהא אפגעטשעפעט, זיך האט ער װאס

טיר. ארום דרצהען נאר זיך םאעגט עז־
 מד ער איז אװענט אז איז אײנמאא

 גע־ גר>ודע דאן זײנען עס םיר. צו קוסען
 זײנען םיר חבר׳טעס. צװײ םיר בײ װען

 ער גערעדט. און קיטשען אין געזעסען
 אנגעהויכצן זיר און ארײנגעיןומען איז

 עם געשפרעך. אונזער אין ארײנמישען
 איד קומען, זײן פארדראסען מיך האט
 םיט צוזאמען און אויפגעהויבען זיך האב

 צי־ צװײטען א איז ארײן חבר׳טעס מײנע
 טאגצען. אנגעםאננען זײ מיט און מער

 עס קיטשען, איז אאײן געבאיבעז איז ער
 געקיםערט נישט יעדענפאאס מיך האט
 װענען דענלט ער װאס און איז ער װאו

 אבער שפעטער מינוטען אײניגע םיר...
 נע־ זײן צימער. אין אונז צו ארײן ער איז

 ער װאנט. די װי באאט געיווען איז זיכט
 נעהעם&פט. אאײן זיך מיט הענטיג האט

 אוי^ געגןוקט ער האט סעקוגדען עטאיכע
 שטי־ װײנענדער שוועדער א מיט און מיר,

 איז און ״גוד־נאיט״ געטאן זאג א מע
ארויס.

אויםגעמידען... מיר ער האט דאן זײט
 פאעגט זעהן, ערגעץ מיו פאעגט ער װען
 קאא־ זײנע מיט מיר אויה טקען באויז ער
שװײגען... און קיהעז ביאײשעה טע

 םארהיי־ א שוין ער איז יעצט און
 כאח זײן שוין ־ האט ער כיאן. ראטער

 נאכגזך און רינגעא דאס געגעבען מסתמא
הרי־את דעם שעפטשעט

י ספכעז .••רװערשס״״קילעגזן ו«ינע • • 
• ײז *י «װײ*על, קײן ייח^  »ך9 ײןלזה מ

דןן חיב^יע • ג«י כ»שײלי<ען 11• יי
מז װעלנע נױ י •י צוגצכזה׳ םי »t 1י f 

 /tקפ״עסיפגדןכ צײשונגס״ •לס ששעלונג,
m ס?ז ײפש בעסשזג, ד*ס ;זש#ן ער itt*  iupn 

רשען.  t«n ג״ששכלעו^• סילדע •ײער ערר̂ו
^ר^ווונכשיעכשיגש. דשיום
hi •1• יײ^י ־־ ראבעס• ל.

 •לי̂ו •♦נזןי סעגליה ײי זיזיי •יײבעז
ן *•י קוטש ז;פם י  woopn %i*\ •יז ;#סשצז׳ י

ײילק^םעז ffEזײגען םעגאטארען די פזן י^הרען ךי V to * ♦ • P<P קאיידזנד-מברמזאנםזון, אח פינדעד  דעד און אײגענעם... א אויח װי פונקט
 א־ז טראכטען, מסתמא זיך פאעגט טאטע

 פון װערען פטור ער װעט גיכען אין ג^ר
 דעראעבען נאך און חאפ, אוים׳ז עוא אז

 װען ׳כי$א אאע פאענט סעם װײא נחת,
 מיױ שםוב, איז אונז בײ געװען איז ער

 מײנע אז ״םעײענװעאאפס״ די װײזען
 װעאכע קאנװערטאאך, די זאאען עאטערן
 הויכע, פון ציפעח די נעטראגען האבען

 א װעאכע םיט געאם, סומען הויכע זעהר
 א יפא אעבען נום א מאכען קען מאן

פרוי.
קו- צו אפטער אנגעהויבען האט ער

 םון זעקס װיכטיג. אביסעא אםשר אויך
 ארבײטער דערי םון מיטגאידער צעהן די

 יעהרינע זעכציג איבער זײנען מאסיטע
 און אכט איז #סטויראינג אײנער, זסניט.
 76 איז פײדזש און אאט, יאהר זעכציג

 צו מענשען םאסענדע אאץ אאט. יאחר
 דער םון גײסט נײעם דעם פארטרעטען

צײט... נײער
 קוק א געדארפט איהר װאאם הײנט

 דיזע פון באשעפטיגונגען די אויף טאן
 ! סענאט דע^ פון מיטגאידער ״ארבײטס״

 זײן אין ביישםיעא, צום םײדזש, סע־נאטאר
 רע־ לואנגרעשאנאא דעם אין ביאגראםיע

 אז זאך, ערשטע די זיך באריהמט גארד,
 רויהע אין הענדאער גרויסער א איז ער

 באנ־ צװײ םון פרעזידענט איז און םעאען
4VP ,פראפעסיע בײ איז ער אז םעקאיעז 

 אטוירני דיסטדיקט א געװעזען אאיער, א
 זײן םאאיטישעז םראםעסיאנעאער א און

 דער איז זעאביגע דאס אעבען. גאנצעס
 פון טיטגאידער א-בעריגע די מיט פאא
 דיסט־ אאיערס, קאמיט״: ״ארבײטס דער

 װי גאװערנארס, פאר א אטוירניס, ריקט
האק און םאסאטשוזעטס פון וואאש,

 .״ואש ׳דאס *ויסעי ניש׳ םיר חאנען נען
 •♦חי ו^ש שיײגעז/ ײעש איפי װןש •וועגעז

oy גע»יחל- י םיש ׳געדויס^חפ» שאן i l| 
• •::«שי,וש זואש יאחמיווארשלינקײש,  מ

ץ סשיל״ י  ײןןויוזןי ײאס אײנושכעמ װאס י
ײ ייםעד זיך חאלש מליצו^ |1• ן,ytpot ד• נ

tfjr oy •$1• שזןחן ײ׳״יסזיפעז שוין>בטיל
49ני

־ ײאאאר* ם־  in• ײ*לש אית• װעז ־
\pxpi •יאפןמדגיײועלזן יייעד •רײנגעשיקש

•♦♦״ ,yV'*tV*,utW דזןי •ין •וישגעכעז דאס
ד op זוארש געײאיעז/. געשאז *יז דאס דער  ג
 יאר• שאידמש ערוואלש און זין, • חאש

י ע»עגשליכש  op \pp װאש •כ־;י; .1ײע^ י
ythpn\ ,ז אי« עס אז איצש י י  •לעסזןן, גאד •

 •»*• אז t\rxr.;::o זאלען םיר **ילי׳׳ױעו
ש גערעכש זײם צי •י ײ •♦מי י

לדיו• שו i גלי^שכילשיגקײש •♦ן •נדליע מ f 
 t,\ •11 ייגייז־ דעי שיז »ינ»עתסזגז די

 דזןילא״ ?ש ייימר חאש װאיום V *ל״ן איחר
 גימזןסצל •*יײפש ״<• יײז יאל יאס אז יעז׳

 •ון אידעשליזס?׳' ײו םאנשצל דעם אוגשער
ײעי װעדליג עי י תנ ײ  וון כאר*ששזוײזילו:ו י

 וןןר״ כ׳«ל יאר ?ס 1•*ח אוגמערנעחםוגג דער
 Xi*'o או;ז נײן, אונשעדגאנג. דעם די-ש

 •לעל• סיש *>״ל ייז כײױלל ג«:צעי י״עי• •«
שידיכ^ לײ ײמל י *יז ײיחד  •f• pe ״י

o געש•! ניש װאלש כאראקשעי p 
ז גושע• י עזז ?•ך א״ן י  ןאל• אש;יי םיי יי
ען קאם מ: «ר« ײגו op t ••1• יײד, םי» •

 •׳״••$ יאלזז ג׳עטכזןיש די אז װיכשע, עחר9
ypipx*r,i * r;עזזשע איז םישיגגעז די צו  I 

 •♦ן tpy< •לץ, אין איצש ש*ז ווי אינצעיעס,
ד גוגע ײז ױני^ן. ז

ד סיאוחור׳ א י ל ^  pypi\ •1 ײ
 געוימלשילזןן ?עמו אײעד *•רעשענשלישעז
 מאפ עס נישע״. לעצשזז אין שיידמוס״בייןי

 ויפ ;עתשש ;עגש«*עש. גיש •לאץ ?ייז «שוש
 ;ישזןי •♦♦־% שיש •ז געחש ײז יושגוש׳ ^ר1

/ יי *•י ארבײש ׳ ג ײ ^ י ו נ מ ן ג ך •11 ״  •וי
ר V•*♦ צו *יחעיזגז ייד ײעלעז װעלנע די, »

• זײן׳׳גז תאשעז׳ שיי װזןלכע, וואיש, חי•* • י

 זאא מען אז פאאץ װיכטינען צו א אויו* און
 זײנען זײ אומקויוען. ניט זײ אויף זיך

 האאט מען װען צײט א איז געחוטעז אויך
 ער אז ארבײטער דעם אײנרײדען אין

 און פארבויגעץ כוחות אײגענע זײנע דארף
 און נוטע װאס דעם אויף פאראאזען זיך

 זײ־ איהם. פאר טאן װעאען אײט פרוטע
 אויח אײט פרומע און גוטע די אט דאס נען

 פאראאזען זיך זאא ארבײטער דער װעאכע
? איהם פאר זארגעז שוין װעאען זײ אז

און טראדיציעס, פריצישע אאטע די םון
 א םון שאנרע די אײנצוזעהן אן הויבען

 גארנישט־ און גארנישט־־אויפכ^ענדען
 זײנען הײנט שוין אעבען. שאפענדען

 פיעאע, אין טעטיג םרוימז די# דארטען
 ארבײטען, ועזעאשאםטאיכע םארשיעדעגע

 אאע ביז אאננ נעהםען ניט װעט עם און
 בא־ זײן דארט װעאען פרויען האאסען

 ?אנםטרוה־ א עפעם טהאן אין שעפטיגט
 םראק־ א האבען ןאא װאס ארבייט, טיװע

 -אנ״ דעם םאר װערט נוצינען און טישען
 און םוםכדאוךפאםעײעז דאס כאא. צען

 אוײס־ די אין װאויאםאנ איבערםא-סייגער
 זאגט — װעט פאאאנען״ , טאקראטישע

 װע־ גיכעז איז — ״ארבייטער־גרעםיך די
 וגי םונרןט ״םרוי דער פאר שאנדע א רען
 פאר הײנם אײדיג־ארוםגעהן דאם איז עס

פיאן• דעם

צװײ.
 דאס 1אי אוים, זעהט עס װי אבער,

 טע״ נויארקער די אפיאו םון נעדיאד דאס
 אונערשע•״ אזוי ניט אפיעדײטארס אעפאן

 גע־ האט יואםפאניע ט^אעםאן די װי איך
 איצטיגער זײער — דאריבער און םײנט.

 ארגאניוירעז צו זיר םארזוף עגערגישער
 אױס״ ■רוםעז און ױניאן, שטארקער א אין

 קרעפמזנז םאראײניגטע <ורןי םיהרען
 0א אײנצינוױיז װאאטען זײ װאס דאס,

אױסגעשיחרט. ניט קײנמאא באזונדער
 וחןאמז טעאעפאךאשערײטארס די אז

 זיכצר םאדערונגען זײערע אוםז אזא אויף
 קײנעם בײ איז דעם וועגען — געװינען

 חאםען, !יױןי כמג םע נאר ניט. pcd קיץ
ש זאא קאםיאניע די אויב אז ארי ײונ  ז

 א צו איערײטארס זײ ברעננען ׳צו נענוג
 סיסיאטיע די וועט — סטרײס גענעדאא

ץ געזעאשאפט נאנצער׳ דער םון  ניט זי
 סטריײ די םיט נאר קאםפאנימ, דער םיט

םעאעפאךפײדאאך. הענדע

זאגש... איחר שםײסען. סערמלחמה א גיט וען
 איחר װ^רים .b# זיך שםעלש דא אבעד

 *ט זאגען לםשל, זאגענדיג, אזוי נאך, קע:ם
: י ו האניג־מאנ^ט געפלאגטער גײער דער אז

 עג־ זיך קען ארבײט און קאפימאל צװישען
 הןזגיג־ רוסיש־דײטשער דער װי פונקש דיגען

ײסט: 'דאט׳םא:»ט בלײבען .װעט גאר דער ה
 װעט האניג־פ^נאט דער און ארבײטער דער

 כ#£ען װעט ער און ב*ל,#ם אויספ^לען איהם
 דלשאדזש און שםיץ פלאם־םײערדיגע סאםע די

 געבען שמיץ די םסתמא איהם װעם *ליין געדי
 קעמפמ װ^ם גערי, דזשאדזש דערזעלבער —

 פ^ר־ און אמעריקאניזם און פרײהײם פאר
פ^לק. ד^ס — ך י ם טרעט

 דאריבער און זאגען. נאך איהר קעגם אזוי
ט צושטערט און 5$ זיך שטעלט ײן גי  חלום מ

ן ניט פארשװעפט און ״  באגײסטערונג. ם
:םיינעם בײ זיך האלט איך
קעניגע. נײע םים צײט נײע א איז עס

 צײט גײעסםער דער פון נײעסםער דער און
 װעלם דער פון גליק דאס און גערי. — איז

ײנע אין ליעגט  גיסט עם אי, הענט. זיכערע ז
ײן אין בלוט זיך  דערםאר, עם איז םלונח, ז

פ קען םען װייל  און פר״הייט קײן קריגעז ני
 אטת׳ען און דעבזאקראטיע קײן גלײכהײט,

בלוט־פארגיסונג אהן אמעריקאניזם
אײן לאדעט װילשאן : איחר האט סיםן א

 קאפי־ פון שלום־ק^כפערעגץ דער צו געדי׳ן
 אוניארםײאישען אלס ארבײם און טאל

 גרא־ אלײן מןןרגיין און פאלקס־פארםרעםער.
ײז םים איהם םולירט ױ־ דער געגעז האםף ז

 — :^ר ׳י)יא:אװסר פדײנד טײן ניט און איך
ט גערי. שטאתל־קעניג לער  פאײ־ א װי :י

 דער בײ זיצען ער װעט 4קאםיטאי םון םרעטער
 ׳ר,עניג גאט־געזאלבטער א װי ניט סעודח,

 םײ־ אייך, און מיד שאלקס־מע:ש. ^ װי גא,*
 שעחנע םײנע און ר^^וקכ־אנער ליעבע נע

 פארטרעטען װעט װײסט־מאכערקעס, לײדיס
 איגטערעסען אונזערע םאר גערי. דזשאדזש

 ע״ װעט גליק אונזער צו קעםפען, ער ועט1
•®רעבען.

ן ו  דעמאקרא־ בו*דערנער, דער איז דאם •
 קעם־ אמעריקאניזם רײנסטײן פאר׳ן מישעד,
שט^חל־קעניג! •ענדער
 װעש שט^תל־פמבריקען די ארום װען און

ך  סםרײ־ שיסען װעם םען און בלום גיסען יי
 מען קעמפט דאס אז װיסען, איחר ז^לט #קער

ן ד׳ •  שאפ׳/ ״אפען דעמ^קראטישען •
 גערי׳ס פ*ר און ארבײט פון פרװחײט ךער

 mi(i די אי פארקערפערם װ#ש •םעריק^ניזם,
דעמאקיאטיע. דןןזיגע די אי פרײחיימ, ז«גע

 ש^חל־פאבריקען די *רום בעתימ־־ט, און
 דער װעש ׳ק*מף דער זידען און קאכען װעם

 װפשינגשאן אין זיצען ;ערי *®*חל׳קעגיג
ן ו ײנע אלע אנשםרעגגען נעבאך, װעט, •  ז

 אםערי־ דאס פארטרעטען צו כחות קעגיגליכע
ipnp ?ליעבע־באציחונגען שןןפען צו און פאל 

ארבײט. און יםאל8קא צווישען
װײל ש^פען. װעט ער זיכעז־: זײם און

ip פר״חייט-ליעבענדער, א גרויסער, א איז 
 I פאלקס־קעגיג •ידעאליםםישער

 סון ענד ביים ח^ט עס וױ איהר, געדעגקם^׳׳^1
 געפיחרט זיך םלחםח ד״&וש־דוסישעו ןיןר
 אידיליע םין אזא זןט פראגם? ךוסישען גיים

jm® גערי• ש^פען םםתםא אונז 
4 pajnjw• ,גײמ די איחר געדעגקם איחר 

 ״•רפשויר־ צײששון די *!■*רבריחנרונג׳/ פו־ן
op •יצגפ? לופיידי.ײ«דיצו בײם

 די איז — אויס זיך נזא^ט — דא אט
 רוסישע. די אנטקעגעז און ארמעע דײטשע

ט יעדע ארן  סע־ יעדע און קוש. א — מינו
 האלבע יעדע און צערםליכק״ט. א — קונדע

 יעדע און ליעבע־בריװעל. א — שטונדע
 » כאפט םען , זיך מען פארבענקט שטונדע
 צוקערקעם קעסטעלע א און בלוםען בוקעט

צװייטען. צום אײנער לויפט מען און
״ן פון און  די איז צװיימען צום פר*נט א

ט ^נגעזאפט לופט וערטל«ך:1 אזעלכע מי
 I דאר^ג^י גאלובט^יק, דושעגקא, —

רוסי־ דער פון זײט, אײן פון איז דאס
 דער םון ׳זײט צוױיטער דער פון און שער.

:ענטפער אן קומט דײטשער
!קעצנען ליעבבען, שעצנען, —

װײטער. אזוי און
פאר־ םען זלפט ה*ניג־םא:אט >>ש
 מי־ אין פר^נט דײטש־רוסישען בײם בראנט

 חאניג־ אזא און קאמף. און טלחמה םון טען
 זיכער װעם קאפיטאל־ארבײם צװישען מאנאט

 שםאתל־קעניג דער אםעריקא אין אײנפיחרען
 װא־ געפלאגטער דער בײ װעט װעלכער ,גערי

 און קאפיטאל צװישען קןןנפערעגץ שינגטאנער
ט שארםרעטען ארבײט ײן חלילה ני  מאיעם־ ז

ד^ם אלעםען, אונז נ*י־ קאפיטאל, דעם — םעט
פ*לז•

הןןניג־ רוסישער יעגער :ז#;ט איהר
 ד^ניג־ם^נאט. מןןדגער א געװען איז מ*:אט

באםת טאקע איז רוס דער אז זן^גט: איהר
 דער איז ליעבע, פון פאר׳שכור׳ט געװען
 אין געקר^כען וױיםער אלץ דערװײל דײםש

 דער בעת אז װײטער: זאגט איחר רוסלאגד.
שען געקראכען איז רוס נארישער ךקו ם׳ן זי  םי

 צוגענו־ דערװײל איחם בײ םען ח^ט דײטש,
ם זאל םען כדי ביקם, די םען ח בצ־ קעגען יי

ױ ר נ ע ה ר א ר י ע ל ד ײ ם ך א פ ע ל ע  ורעלען ם
ען אײן כ ען גי ער אד ג « פ נ רו ע כ ע  פון ה
ם 25 ענ צ א ר ע אױןש פ ר ע ײ ת, ז רו כי  ש

ך װעלען עגלי ם ם גע־ « אין עוזן4^רוי
ל־םטרײכן.8נער

 א םאר אגיטאציע אעבהאפטע א ־י
 איצט ותרם ױניאן פעםט־ארגאנזירםער

 םע־ נױארהער אאע צװישען אמעפיהרט
 צוועה דעם מיט אעםאךאשערײטארס,

 םעלעםאן היגער דער צד ארויםצושמעאען
 םאדעחע פאראײניגםע א סאמפאניע

 אויןי פראצענט 254« העכערונג א םאר
 םון שכירות שענדל׳יןײאריםע איצטינע די
 ^ארמנריי- טעלעפאז־איערגיטארס. די

 די פאל אין אז וומרען^געםאכט, טונגעז
 טעאצםאךטײו- די זאא פאדערונג דאזיגע

 םריעד־ א אויוי וועחנן באװיאיגם גימ אעןי
 א וועחנן אתיםנערופען זאא אוםן, ליכצז

 אנגעשםעאטע אאע םון סטריײן גענעראא
 (עקס־ סםאנציעם טעאעפאן אלע אין

̂ נויאתן. ^תים pH םשעגדזשעס)
 ע4געשאאסע חינםער םערזאםאונג א ;

מ, ח ר אױזי מי מ א ן ו  אבוחמעגד וײגצן עס ו
ען q מוו r n סי חנרם פי  דעלעגאטמ, חונ

ג מ א ח ם ג א , פ ג מ ^ נ ײ ע מ ך5מ א פ י

ן ע ר י ט נ ע ז ע ר י ך פ ד ^ ל ר ע ש ט
 פון טשענחעס אױוא םשעראײדי

 װמסט 16־20 #םאםסאז און בוירםאן
 געװא״ פחןזענטירט איז םטרים, טע19
 פירמע, דער פון ארבײטער די םון רען
 נאאדענע א םיט םיטיננ, שא• א בײ

 שאר׳ן ארבײט נוטע איהר פאר װאטש,
ױניאז. דער פאר און שאפ

•רעסהאםי־םע. ײ

־ אאינסח•׳4ס( א׳ ײד ־  •♦ו ואל1« « י
V׳ PC*• ?דישאריעלזןי דעד W י /  , ״W י

י וון ײעכ^אז שײיןי מ *•! מ^יזיןז עיןי•  י
 -••1« ויך otrP ייי׳י גזײא^ז׳ אוימעלאזען

•tii דאש אז •טעלען,  tfr4 דזי? iff  pmotw“ 
• »י יאך •••«11 איחי ,״וא״יס ידאשען. • ו י  ו

ך ד*% איז אינשערע• אוןועי ייז עם » »  ק
f* דאש ׳«ווי ׳באװעגו» ראטױועי w

 «ןץn•• w^ 9 געװען זײ;ען
p •1 סיי״ ח*שזגז יײניליד׳ גיש אריג iאןל | 
• *יז אלצ• געש«ן זײש חז ym 1« ו p
« ד♦ •וי,« איחר לען י x 1•• חאוזןויליד ו  n 

*m jr • *די1וי » •i$
r♦ »#על ח•• •tffiriiM י«  ׳ IPIfUlii • •לץ ו

• ײ מ י ן צו •jn p« ן ii’M**••• יןייו in
*4 1י ײז •ײל געז

h ו•• V* nri*w לי״חןר — י« ב׳ m 
m ײיליון יאלצו ®יי יי•• m m

 ער סאדנע ײי
 ׳הוט ציאינדער דעם אין אויםקוקען םוז

1 חא־חא
 װײ־ װעא דיזעאבע. — איך? און

 זײן ׳שאפ אין ארבײטען נעהן מוזען מער
 אםשר און קאם, טאטענס אויפ׳ן עוא א

 גראד״ען ביז׳ן מײדעא א באײבען נאר נאך
צאפ?....

 אז םיך ארט װאס :ערעדט, צוריה און
 שונא קײן נעהציט? חתונה ד״אט סעם
 נאר שאד א נימ, איהם דאך אץ־ בין

 צו א^נגעאאדעז ניט מיך האט ער װאס
 צי געותן בעאן א כ׳װאאט חתונה, זײן

 ציאינ״ דעם אץ אויס קוקם ער װי זעד»ן
*1 הום דעד .

 ארבײטער־םײדלער. שװער־הארעווענדע
 פון מאדעם, אאע די אט זײנען דעם, חוץ

 אײנר שטאנדפוג^ט, רײן*עםטעטישעז »
אפשטויםענד. און אעפיש פאר

 מאחדאײ דאזיגער דער typ אזוי װי
 ענט־ דעם אויןי ? ווערען איגעשאםט בעא

 — װארם איק םים סוױםט דר♦ פערט
!אויםהאערוגג

 אױנד — זי זאנט — דארפען םיר
 וי מייחנל, יעדעם ערציחען און מאערען
o אפצושאצען וײכטיג לעתען n וחנרט 

o 1« און אלנעםיח אח ז*כעז םון n אײ־י־

 טשערדית n פרעזענפדרען
רינג דײמאבד r מיט

 ״אםע״ פירםש רלר פון ארבײטער די
 חאבע,״ בדאדװײ, 514 לימיי״ רימאן

 דעם פין םשצדליידי די ®רעזענטירמ
n r• רינג דײםאנד » םיפ pn פון וחנרט 

דאלאר. הונרערט
,j ► 4 " k V <׳5נעסירא ס

 לעך״ צום און *ם*ל נאך און אםאל נאד און
:אויס איך רון» מ$ל םען

 םעכםיגער, גרויםער, דער ז*ל לעבען
 שםאחל- דעמ^קראםישער שריזחײט־ליןגמןגדער,

i ג^רי קעניג

בא־ ןי און איבערהויפנ^ גאוונמ געסנם

<■ .
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יעדעז •ון קי*ס9יג»1»וסס1סוit Ofa) 3 קעיע

io) מ סלע ל גו  (foom (0*000 ײס• ייי
 סלסיליי יועלען דעם סוון סניז»ס*סן.9י0 *1
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im 1 נוי זיד ם*ס גרײעזמ* •  י סו(. ייי

M• •יכסיגע סילזנ»0 ^^999rr m m r
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oi*o**tiriin ימנזנז ײ• סילוי׳ ootiao« ויסס 

 9oi* סנסי 1•* ••יססײסססנסל׳ י0י •**•
opin t*o 001 to «t«o 10 »**סי0»' יייײ) 

0**01*101< *110, 0011 010 010190 1* 0*9*
 Vi )oo »יאי O9*o»*t9jno9 סלזוסססײימ
 די סון *סיססז, •סיסייסוס ••( *סײיססו1ס

m o •ססלעס(, ייסתז ס9*ס91י י♦ ײס*•**
 ״IWH 0090 •1 »9119••• 10*11• *•• •*׳0.
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* •09000«) 110 (0*001*10910 (0 to י׳י•• 

 יוסײסס(.0•סיססדיס no i*t סיז ססיססיסז
O9O001O 00**09*000 •1 סיס 10*••י) Ito* 
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 גסקסנס DO 9*0 (00 090 *וײסנסז 0ח**ס*ג
 »1 סז נ*ס» סיסנע ס**( סניסנגסן. ירייסד
 סססר־ 0 סז91גס* חסי ייסלכע ירגײן יסזיגע

 •ייססיי סז»1קר*י ן0*י1י »יז סיסלסנ* ססז
A101ײסיסז סנגסחסלסעז ויס• »1ן9909*וסןוג 

91*1 qnoייסיס נסד סי• סו( יסיז/ עילג 
 On• סיססחרומ די ויסלכע (,09911000̂י00
 װינ• יסזיגס די י**סעז ייי״יײסלגע •010*09

ji**0i*oj0 «יגס
— -מדסכםמקײם״. םוז לסזערין 0 !י

 (״»000100 .קויסס די 0*9 װיל• ייסר סויג
* סיי ײסבסז  לײסנס :סלסז (oou ס יייד •

 0*0 יסד V0 חסנ?ז 0סיווו*ס3י* 0ני 00
9 ניס ײד סייד ,0OO1O0O901Hיי» 0*0 סי 

 DOii סו jop•0 mo גי• (0901• ײסלמנ
 װ* »ו( ײ»1 ס*סיסז9ס V• •on סייד, סי•

 יר1 איחר ס0סי •on f**i יס(סנ«יס *י0
 סז? יגיס09 1**0 גס»סז 0911 יסנסז. •*(

 יסיסז,0סנ גסקעגס T«* סיר (0לי011 ווי (1»
 סו״ יי 0*9 (10 (0009 יס■ 0*9 0*9 09ל011

 בוד סיסססז״oovp 0• י1 י«9 יג1» יססס,
0901• 10 1*t) 0 סז «(,019•** י011 ייחי• 

9 t*o•0 י noד* ״יסד לסנסס oqjno0״) 
?♦*. םיס ססכען ם1ל0 ויס• •יזוד סוץ

איבער ױסארסעס

 איחר אדער ער1לענ אנדערע סים כיזנעם aims איחר ױב
ן גוזנעם אייער ®עתרעסערען דעצקם ו ז  שםדעהען דועלכעארכײסערזיינעןאונטערװארפען,אי׳נאארם ז

 נאך אייד צו חענסלאו;זײערע אויס
 אױף פשום זײנען יתוטים־׳לעד פױזענדער .ע פ ל י ־

 פון סײנער יארה. נױ שטאט דער אין נעבליבעו הפהד
 יע־ וי וזױן א איז צער דער נרױס וױ װיסען ניט העו אײו
די אױך און נעםראפעו האם אונגליה דאס וועםען נינע

 בענײעז «ד זיך נעלאדען איחר זײגט עקס*ארט, אדער1 ד
באנק. םמיים דער פון פאםיליעיעם ז^יםעתעװעחנליכע ךי םים

T O  יע־ קאםױרשאי קרעדי®, אװ לעמערם ארוים יגעבען 0
M נאך דרעםםם און טשעקם טרעװלערם קרעדיט, אוו סעו־ס 

khV^ טחיילען pe וועלט. דער
 כע־ אין'אדיסלאנד, קרובים זייעדע חעלםען ווילען װאס י0■
 פמזעבא• און גאליךיע, י חםעניע, •וילען, אק זאנחנרס (
 רעיםם ביליגםטע די םים נעלד מיקען םל^ודאקיע, 9

כאנק. םםײם חןר חרך
קארעגאאנר־ ®ץ׳אומערע איינמע זימ*ן בײנק *אלנענדע די

אױםלאנד אין זןנסס m •י• m 1 •ינ״י׳ד״ מי ייו«■• 
m n ,$ •יי• אל ײי *w v r m ••י׳י••‘ 

t 'w w v i  rm* ײ י•• ייז  m» ײ
ײ *יי׳• ••י nnti•• *w< י  \ r tייעי•®!
זי irPvn ••י »• ו ■״«• «ײ י ־««י*ז7י
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* itm ••ו ז״מז *«« ח t\ ■% ריד י• יין 
 •״* •«י ײ*• «ק״#,*ד*ן»י׳ײ •יז *«ו
 rm י• ײ«תז <זאו ייײ ײ׳ד׳י• *י יימ׳

m* ימי■ י• ייז ״י*״* »׳««׳«*•» i, יז» 
jt׳i ײ״יזז ••י Hwvtirm י •••
 .M«« •»1 ייי 91 «י •״«•׳ יי״יי •1א*י

*י• ״ינ׳• • ״*■Jr* «י «׳!»••/
 ױו• *יז וקיןײז ••יײ ״#• ײיי *מי •«*׳
•P‘11 ייןי• ײיאלמיןיןי י׳ד

 ו«»» ••י זיײיי׳««י׳י י*ר ייז
r  »w*r' יײיא•••««׳ «p •לזוילי• 

•w*•** יחף•*, *אי«ז, * ײ יײױי י*ד 
ד •יז»י» »«יײ' *״*•«! וײ ייד יייי•  וןו
* • א• «' יי  *י«לנן *ז W י׳זיײ ײי

א , יזי «די»»י» *יי״זאוי ״*נזוז אוןוי
 ו״ד •ינ״«ןי»יז יי *יז

"'<ין *י •יײ״ו*«י*ן 1ײ
KigSp <1« »•) «>ע‘ ך »•»

•*» *V pi u'yii'ry. .« ל»ז״ »ין
•f|| די »»«'»» 1» »<| ןזסןו

 ײז יןאייק״* «ד׳ »ו*ן. «,»י » ין׳יוןלין *׳«
«5סע •i p« e״p»^״«;׳^»׳; י '1 :ןי ז  י

ו י ,nr׳w.קי יזןי ,ון י*ז״ ייוי
rqn, «•« ייייי• י ייו׳ וןי<*»,»י*ן«ן »ן

י״יעז יןיגזיי ״יי *« ייי^ ויו «•« ,» .
» ו׳ ,ry׳»*̂tj י ז »י^ ן י י  «1נ»*״*מי ו

̂י»•1י •י«י*ז.״ דןי ןון »•»»••»1» דןןי »<ן
•"» 1»? ײ«י» ;ע״*י»׳ ו*י «י•

,w cc:»»" »,ן<ו,ן0•» ןס »»«׳;»״*• ■,׳
*$i י״יזז ן• •« »»«׳ w ״ד  »״• m יי

מ ייי־ יא«ו יי v** וי
,V|r ••ן , י * ן9 ״<<♦ ^ , up■ יוי« «״*« 

| •f, ו״ »״♦ «וי im r יי״י״ן״יאו ייך
 מ« *יו ״ױײי »»י*י«,ז «ין «*י׳»»ו *

r* <> וי• r »  irv »1,1•׳• יאז. >#יוי• 
ד ײי^• « ו#י i|wV»n «״ rv ךין, י מי י  י

Mvm ױ «יי ,י. ןיי «״ »1ל« »,ן ןן,ן• 
1» t,rי , fr,|,« י »ו*» h,» im,!• •ו,• 

 "י ייי• *י• 1«" ,•«*•1 «*י«י• m ,אן
 ײי ײ •׳w ײד ײ«,^)י,ז יו,י,ו ן••

 יי׳די״ וייויןז •ײ,ז ײו זייי׳מו, »״»,ן
*W ד ייוו «#י «י« י*׳וי,י, י♦׳וײי• *,י  י

iwrfV׳ ייו ײ יייי״י׳ ״»r r י״ייוי 
vntn > ד ״ מי׳ י א י i.׳׳nw *ין ייי r ,M 

t «י ײ»,יו,יײי«״ײ״•* ••ן r r ייו 
in• *מי *״«• ׳,״י ••ו יא»ין״״ -§

 •♦ײז *יויאיײיאז י״ו*«א יי יי ייו׳ ייי•
 יייזו «״ iruM ײ,י«,ו *•• •י׳יין, י ••ן

r* •ײיוז וי «•tn •1 •״ו <׳* u r **••
trr* ו *trt'iv^•••* י?*י׳ד י׳וי ײ 

I i*• trr•** *••r•• ** ׳t,Ht ו« ••« •r 
r*• ׳**» r*M r r  tr* w «tr•• ד י  ח

 r יייאי t•׳ יייחאי** י*י rv*r ו״ז׳
י ויייייי «t*i*r *י׳ד יײו׳ •rtt יין ו י
trr• tm יי ^•*ימ׳ » r וװ ײייי*

ENGLANDCredit Lyonnais, London. י
t

FRANCE ;;Comptoir National d’Escompte de Paris.
BELGIUMBanque Generate Beige.
SWITZERLANDSwiss Banking Corporation. ' 
HOLLANDRotterdamsche Bank Vereeniging

•CZECHO-SLOWAKIABohmische Union Bank, Prague.
GERMAN AUSTRIA׳•Wiener Bank Verein, Viennâ

 קוױפױתגגען. װײםערע
s*r I'M ז« —

״ ײ׳נײ יייז 1*ימריס ״ ״ ״ r דודד n. ראגיואוױםץ — W2.00 
״ » **ייםיי׳ 1*ם*ל*ס
ד  6.75 — סיםיויז ײז ס־קגעי דוי

pvo'w ĥ* סקוירם r׳»*
p*ret3Hi--------17.00 ם. דורך

P pi*>p ^Hetri'tMSP,.* 
DMaiPne — 25.00 חערי דודך

p pro mjiHn..* 
 innt-----30.00 דײױ דורך

 <׳WHiH PR *י?עי
26.00 — קראאל םארריס דויד

«<^,Hr tin םינןל
«‘P ײוך m  .o-----------4.00 

*.,p םיןוירם םיוסמעל
 2600 — ^לדענפרייער ם. דורך

ih ihcou| עילםז׳
 — oit»r* .n--------19.00 דויד •

*.,p *י*יין«רעס
unoHP-------l.o ס,ם דירו o

p pir p̂ orwrro,.* 
n — 17.75 רורך ,: j ’HsP .rn 

trni ני ,p'voh• ני*ײױם, ו*יי#מז
— D*Hii-------12.50 סעם ױרד

- ״hp דרעס .j ניג
 4.00 נייסענבאאם .rntw דורך

 ׳׳׳ סינוער, נ.
י —, t״D<nr*H* דויד  17סס. -

.,HP P1H>P יזrדHם
duo .3M-------6.7 רױך 5 i

.HP דרעסס .ih| 9 ס.
װ ittw י. ײ r-------9.76 —,

ph iHwnMirt ,פיייעי !
ruHP--------16.50 םקםחןל ײרך

wru ph p't»r?‘ii,• 
װ  p — — 15.50׳orjrt״H י, ײ

,t״ortnH9 ר.
trim or*m-------ia ײיד a 5

riM rr, 7* ס. ײיד.oo — PP9W

Polska Krajowa Kasa Pozyczkowa Warsaw.
ײער ^ ך װערעז איכערגענעכען וועט געלד % ר  דיעזע.ח

ײו םאר װעט קרעדיט אױםלענדישער אדער ]■?קװעלען  א
I I ײו װעט איחר און ווערען #ראנז^ירט  צו פערזיכערם ז

םערװים. גוטע חאבעז

STATE BANK
סטריפג נרענד 378 און 376

:^־*ענטשעס ־

;םםריט םע26 וועסם ד ;סטרים עסעקס
 עוועס. רעסטעסטשעוו אזץ ױניאן use עזו.; פיגפטע 1400

כחקלין. עווענױ^ םםאון pa •יטקח
כתקלק. םטרים, װערעט pa עמעניו גרעהעם

$316.25--------------*DSC
1046.23 — DVD'IIP 8רימר

$1961.48------ ------ troNtiv
, • לי ףי, •י ם ױ או איי ק j .tm •מז׳יאתר •
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הױ.ט די דאוט
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פינג ױראפיעז אםעריקאן ױנו ם ס .,sp ד
סטױפ הסעסס 33 איו אפיפ נוענפש הויפפ אוז םםױם נעםאו H6 אין אפיס מעין דעם ם

איז אםים שעהנעם און נרויםען א געעפענם חאט

U
 זײערע צו שםײז און קלײדער שי־קען ״בי״ עװעױו 176 ברענטש, נײעם אונזער דורד קאנען געגענד יענעם םון אידען די
| ים. זייט יענער אױח קרובים נויטלײדענדע ;|

דײטש־ רומעניען, גאליציע, ליטא, םױלען, פון קרובים הונגעריגע און לײדענדע אײערע צו קלײדער און שםײז שיקען מיר
• קודלאנדי עםמלאנדאון פינלאנד, טשעכא־םלאװאקיא, עסטרייך, לאנד,

,. • י *

■ איחר וועם שנעלער אלן ױראפ, סיז עפייז שיסמ osm איחר פױחער װאס
הונגער זײער שםילעו 3

אונזעוזן
־נדענסשעס:

Bhanch 1.

33 ESSEX STREET
NEW YORK.

ADdLF HUNAU, Mgr.

Branch 2.
194« 8ECOND AVE., NEW YORK. 

JOB SANN, Mgr.

Branch 3.
235 SPRINGFIELD AVE.,

NEWARK, N. J._______ .
HERMAN H. DENBURO, Mgr. .

Branch 4.

176 AVENUE B, ]
Cor. 11th St., NEW YORK. I

MIm  CELIA TROPP in ciinrgo.

Branch 5.
266 MONROE STREET, 

PASSAIC, N. J.
JOSEPH SILVER, Mgr.

Branch 6.

CHEL8EA, MAS8.
I. WINTMAN, Mgr.

f  Branch 7.

458 ST. L H E
MONTREAL, CANADA.

RAM & WALL, Represent.

 םיט פעקלעך םארטיגע האבען םיר
 פעקעל, א $17.50 פאר שפײז םרישע

 דעלױועיײ אלע ארײגגערעכענמ שוין
־ אינשורענם־קאםטען. און נ י פ ר א פ  

, נ א ל ־ ד ר ו ק ן ו א ד נ א ל ט ס  ע
 פעקעל זעלבער דער קאםט ד נ א ל

 וואם דעם צוליעב םעחר דאלאר א םיט
 לענדער דיעזע םיט םארגינדונגען די

קאםפליצירט. מעהר זײנען

 שיח נעסםטע אונזער
אפ נעחם ױראפ נאך

 סעפ־ פען30 דעם
םעםכער

 «ן• אנסאליוט m נעלד אײער
!זינערט

 אוועפנעשטעלט זיר האט קאםפאני אונזער
 םאכט איתר אז באדעז. ראיעאען א אויוי

 א איהר קרינט באשטעלוננ, א אונז ב״
 ניט נעםינען םיר פאל אין אז נאראנטי,

 ניט, סעגען םיר אדער סרובים, אייערע
 דעליװע־ אורזאכע, ניט װעאנע צוליעב

 םיר ניכען דאםאאצ םעסעל, אײער רען
■* !געלט דאם אפ אײך

 מון זיבערהײט די אנבאטרעםט װאם
 אז װיםען, איהר זאאט אריכערשיקען,

 נענען פעקעל יעדען אינשורען םיר
 און פאינדערוננ רויבערײ, נננה, םייער,
 האבען םיר ריםק. װעלכען איתענד גענען

 די םין איינע םים םארבינדומעז נעמאכט
 קאמ־ אינשורעגס רײכםטע און נרעסטע
פאניעם.

אונז צו סלײדער ױ נרײנגם
מ-------------- אזי —---------םטדפר עסעקם י

ך. םאר אוועקשיקען װעלען,זײ מיר און ײ א
קליי־ די איהר קענט שםאדט, אויםערן װאחגט איחר אױכ

עקםפרעס. אדער פאסט פארםעל בײ צושיקען דער
*%

שםאדפ אױםמר׳ן ױאױנס איחר אויני
אפים אונזעױ אין קוםען נים פעחענליך קענט און

סםרים עםעסם 33
 איהם שיקט און קופאן אונםערשטען דעם אוים שגײדט דאן
װעט אלעם און םוםע כאטרעפענדער דער םיט צו אונז

װערען. באזארגט רייכטיג

סופאו
ש(עם)...................פאר $..............אײך שיק איך פעקעח

:צו שיקען זאלט איחר װאם
Name ............
Address ........
City or Town 
Province . . . .  
Country ........

:מון גע^יקט
Name
Address ..........
City and 8tate

 מיט צוזאםען באשטעלונג, אײער קריגען םיר װי באלד
 אדער ארדער טאני טשעק, א אין םומע כאטרעפענדער דער

ם גלײך אײך םיר שיקען קעש, רעםיט. אםיציעלען אן אחי

AHEMCAN-HIROPtAH WSTWHmNC CO. DfC
Main Office :Shipping and Receiving D ept:

116 NASSAU SL N. Y.
Telephone : Beekman 2862—2863 fr=Telephone : Orchard 9923.

די סיט באנד שוריטי  s אונטער איערירט װערט םירמא אונזער   
NEW AMSTERDAM SURETY COMPANY.

33 ESSEX ST.. NEW YORK  םעיל־ארדערם און טשעקם
 אונזער צו ווערען געשיקט

,.American - Distributing Co:אםיש חױפט
116 NASSAU STREET,

NEW YORK

□

:רעםערענם אונזער
CHATHAM PHOENIX NATIONAL BANK, EAST SIDE BRANCH

U M  f  i .  1 . '  i ' .  1 t Iv׳  V .r

 עותנױ ממאנד און סם. האוסםאן
 J2612 ארטשארד מעל•

jno סטיידזש טאמאשעװסקי, העדי

 פרעזענםירם גאלדבערג ל
 יןו1א םעאטער אידיממ שעהנסםע דאם

ווע־לגג חור
 אידישער דער פון תינסטצער נרעסטע ךי

םעראײניגנג ביהנע
ע די *ריםאדאנא^ בעםםע ןײ ט ם  סונ־ מ

 ראליםטע! םומער בעסםע די רעםינס,
 םון שםאלץ דעם םים םעראיינעם

ביהנע אידישער דער
 בארים און קעםלער דײװיד

טאםאשעװםקי
 דער םיט ?אםעדי אידישע העמיכםמע רי

םוזיק אידישער שעהנםםער
חזנים צוױי די

 בא־ ארטיסטעז אידישע 2 גרעםמע די םים
ײוויד טאםאשעװםקי, ריס  קעסלער, ד
 קאםיימר בעסטען אײנצינען אונזער מים
ד צוימרבעת, רענינא קעםםין, םעם  מ

 װיליאם יאווזליער, קלםן ■ וױיסםאז, םי
 װילעגסקי, םאדאם זיעבעא. םאד. שװאת,
םאגע. מאראם

חזנים 2 די םון מאל 3 לעצטע די
 אקט. 4 כפור) ױם (םוצאי אבענד שבת

טען5 דעם אבעגד אוץ םאטינעע זונטאג

 נײער אונזער םון סוקםעס גרויסער דער
די ע ם םוזיק םיט ^

 בעארבײט םרײ האיצמאנאװיטש, ה. םון
 אידי^ע עכט טאסאשעװםקי. באריס םון

 קאםפאזי- בעריחםטען אונזער פון םוזיק
וואה*. הערמיז דירינמנם און מ#ר

נייעםי סוכות לכבור נײעמ
אפערעםע נײע א טאמאשעװסקים

ליעד״ הײליבע ,,דאם
 בעריהםטען דעם םון געזאנג, נוםערען 24

ה/הערמאן דלריגענט און קאכיפ^זיטאר
װ^והא.

 סא־ רעיציעו* און ױניאם לאדזשען, חברות,
 קע- •ערזאנען סריװאט אויד וױ סײעםיס,

 פאר םיקעטס און בענעםיטם קריגען נען
 מר. צו װענדען צו זיר סיזאן. נײעם דעם

מענדעלס^ן.

טהעאטער פל. אולװינג
̂ן, 1359 םטײװעםענט טעצעש

 מענעדזשער װילנער, םאקם
דירעקטאר• שווארץ, םארים

 שװארץ׳ס מארױם
םולסעס ליטערארישער נײער

1װא טע7װאך טע7
 דעם כפור, ױם םוצאי אבענד, שבת

 םאטיגע זונטאנ אקטאבער, טעז4
 אקםאבער, םעג5 דעם אבעגד, אזן

םוכות םוב ױם גאגץ אץ
 פרעזענטירט װיצנער ר. מאקם

* אין שװארין טארים הערר

אידישע
טעאפער

םעדי־ »ון סטריט (זצמן
 צמענױ) םיז
רייכער, «*נועכ

דירןקט*ר. קוגם■
 גראסמאן, פלםח

Jy»n .סצנעדו׳יער

!ערםאלנ ריעזיגערי װאך טע5

 דעם כפור, ױם םוצאי אבענד, שבת
 םאטינע זונםאג אקטאבער, טען4

אקטאבער, םען5 דעם אבענד, און

הירשבײן׳ם פרץ
םאאקם־האםעדיע ראםאנטי׳שע

 פוסטע ״די
הרעסשםן״

 רעקא־ רייכער. עמנואצ פון רעזשיסירט
םא׳עקא. םון ראציעם

 טע<׳ד פער טיהעםם אײערע רעזערװירט
.579 סקװער מעדיםאן םאן:

אינס. פראואהשאן שאםערראםם י
ערשם-קלאסינע א פארענדינען אץ ראלט

םואותנ־פיססשור ארםיסםישן ־

.״• ג

« ms

(“THE SACRED FLAME”)

 קמםםלערי־ אױסשםאםתנ, ארםיםטישער דער םיט װעט וואם
 ,׳ דאם פארשאפען אויפםיחרוננ פראכםםאלער און שפיעלען שעז

פיק־ םואװינג קלאסע בעםעחןר דער םאר פארנעניגען גרעםטע
כאזוכער. םשור

אהטױםי בראחועי בעױהמטע יי

ססיװענס עמיליע מיסס
 אלס ארטיסטקע קלענערער קיין ניט םוו שטיצט

ל ע י ר ו ש מ ט י ר מ ם  אוןאגאנצעןםטע«ן א
בעריהמטזדיטען.

 נאר פלאם״ חײלינער שאםוננ,דער נײעסטע שאמער׳ס ערװארטעם
שעהנעס. אןן נרויסעם עםװאם ערװארטעט — ניכען אין

ארכײפער אלםערײשאן און פײלארס לײויס 8 םןןאטןןך גןבילס
 .4345 ארטשארד מעצ. באוערי. 235
םענ. נאטי, הערי דירעה. נעביל, םאקם

 ליבע״ ״הײליגע געביל׳ם מאקם
, איבערטראפען. אלעס האט

אך! טע6 װאר! םע6 וי
אדװענס. אץ װאכען 8 טיקעטם

 םאר־ 3 באויז םען שפיעצט װאך דיזע
שטעלונגען.

 דען כפוך), ױם (םוצאי אבענד שבת
 טאטינע זונטאג און אקטאבער טען4

 אקטאבער םען5 אבענד, און
םוכות גאץ און

 עאיאם ג^דשטײן, דזשעגי געביא, מאהס
 יאהאב שאיירא, גאצדע ראטהשטײן,
 פעפי קאצסאץ, יאקאב חאכשטײן,

 יאקאב סינקאף, אײב סינתאף,
 גראפער, אידא גאיצדשטײן,

איזי־ און ב^ײכער םרידריך
̂ור אין האלענדער ד

̂רױסע געביל׳ם ס)מאר  מײס־ .
טערװערס

ליעכע הײליגע
 פאר־ א מיט אקטען, 4 אין מע^אדראםא

געביל. םאקם םון שפיעצ .
 קאםפאזיטאר אונזער םון מוזיק

פערלמוםער. ארנאלד
 צו זיך םיקעםם און בענעפיטם וחנגען

טעאטער. םון אםיט אין יװעגדען

יוניאױה#אפעראטיװ די
םאםייעטי • .

 ױניאן װ• ג. צ. א. 35 ל$קאל
אויםשליםליך םערקויפם

 סהעע רל וױיפ
טהעש סאלאמכיא

ס ל א ה א 8ל

יע־ םון אױםמערקזאמתײט די ציהט ױניאן די
 בא־ םעטבער יעדען ®מ אמ שאפ־משערמאן דען

 זעצען צו ארבײטער קלץ ערלױבען צו ניט זונדער
 יער םון קארד וואירקינג א אוזן ארבײט דער צו זיך

יוניאן.

 גע־ װעלען םפעציעל שאפ־טשערלײטע די
 חדכםיה־ םאר םאראנטװארטליר װערען האלטען

V • רול. דיזען רען

םעקרעטער. הילםםאן,

צוועםאםשני

שזס עח נענעוס אח נ
 בר. #. ם. און םאםײעטים ױניאסם, פאר

4ארבײג ידניאן םםריקםלי
יארק נױ קלינטאן.סטוײס^ 134,

 כ*ײ אין געוײיוע• באלעכאװסיןי, אהרן
װ,  «טיע,״־ *,סער. ז*ין םיט רוםלאנד, ק,

״ »ון םו*ןר ױ געװ,ן אוועסצער, זזו « 
 גע־ װער? *נײרער, 'װסיעננער * !#לוויים

עם װער )ר״דעל. אוועסשאר וייך *ון זוכ■

 בארנעם
בעקער ל.

אפםישען און אפטאמעטריסט
215 East BPbadway 100 Lanox Avsnus -

1709 Pitkin Avs.. Brooklyn 895 Prospsct Av•״ Bronx

A. DELBON
שערם. שארפם און פיקםם

 עװענװ, טע6 484־90
4יארכ ני־ו

םטריט. םע30 און טע29 צװישזמ

 םױנטייננ טשאטהאם
בראדװיי־ איםט 2

עםטיםײט. אונזער קריגט

ע ז י צ ד
m י| *ידי׳יע *נדערע .יעלע »<וך« H3• 

r*'S i| !”,נינער ■יגגען tin ז*ורני*ל,ו 
די אין געח־וקמ װערען

4מ פריגטינג אפ־טױדײט
יארק נין ־,- םט. קאנעל 196

 לעה־ טוזיס א איהר דארםט
$' ׳ ? רער

 באװאוםטער רער גאלדבערג, ל.
 די האט װעלכער שפיעלער, םיעדעל
ד זשעני^ נרויםען דעם םין הםכמה ת  פ
 לעהחנר דמר אוער, צעאפאלר םעםאר

 lip און עלמאן מישא צימבאליסט, םון
 הינסמלער אנדערע

ט  שפ^עלען םיעדעל אין לעםאנם גי
 צו םםעציעל פרײזען, םעםינע גאנץ צו

 -V. ־ הלאוהמאכער. םון הינדער
:.אדרעם

 בראנק^ עװ., עדען םאונם איסט 507
.1505 טרימןונט מעלעפאן:

 עמ* עוועױו דרימע נעםם —ב..י נ.
 סםרי© טע171 בײ סמאפ און װײמעד

•ארתוויי. קלעירםאנמ און

2441 נרעםערסי טעצעםאן
לעגארד די

.



 סיר וױלזס, .טיר
גערעכם ־ ויק םוזען
 וחד t* די, צו אגזילו

 אונז זיר נלוסם עם םען
 אונגעחמם״. זייז צו

וײלםאן. מאודראי
ײקאב פון ײט דזע װח

 wp otn ,jjorMwrwD«5 ער ה*ט יןורט
 װײםער היל* פינאנציזגלע שױקען ומם 80

 ,JVBDIP איז םםרייײ] tun אגצוםיהרען
 מיןוםען ניט אײדער איז היצף יעגע $בער

 מ־ םםרייק חנם האבען ארנײנמר די אוז
 ׳טיינם, עם וױ םארלארען. םיחמע חנר גען

 נ׳ד איז עס וױ שנעל אזזי 80 ל*<ן»ל האט
מן םםרײק דער נעװארען וואונען  דער מ
 1אי זיך שא•, יצדמר נױ רעם אין םירםע
 םון ארבײםער די »ן םארגעסען נאנצען

 זײ ה^בען וועלכע שאו, ב#וסטאנער רעם
נעװינעז. םטרײט דעם נעהאאםען

באסטא״ היהסאז׳ם אין סטרײק דער
 םארלא־ רעםןזלם איז ער כאטש שאפ, נער
 גוםע א נעהאם אבער האם נעװארעז, רען

 חנם אין *רבײגתר די אויף װיריןוננ
 *ז םיהלען, געכוםען זיך האט עם טרײד.

 דאם ארנאניזאציאן, א) האבען דארף מען
 לאגןאא דעם אייפלעגען וױדער דארי מען
 עקזי• חןםאלט נאך האט וועלכער ,36

מ ■אאיר. אוים׳! בלויז םטירם  םון םאנ
 ארבײםער הצאםעךבאװאוםםע םעהר די
 םון םיםנלידער אצטע די םאך, דעם 1אי

 אק־ װידער זײנען לאקאל, איצטיגען דעם-
 םוסעווערי־ ברידחןר די געװארען. םױו
 אנחןרע נאף און ענטין האסבורנ, נא,

 ארייננזנװאר־ װירער זיף האבען אזעאכזג
 לע־ און לייב מים באווענוננ דער 1אי םען
 םים אננעהױבען, זיך האט עס און בען
ױניאךארנ»ניזאצי*נס נײע א הילוי, םײן

 באםטאן pc ױכיאן טייאארם איידים די
 איננמרגעעאנאא אונזער םון ,36 <*תאל
 האם ױניאן, ײאויזערם נארםענם <יידים

ױן  נעשיכםע. עםיקקא » ויף חינטער *
ר די האט ,1913 יאהר דעם איז נאו ■׳  י

 אכט אן םאר םםרײה א אננעםירהט ג*,ן
 אנדערע נאך און טאג ארבײטם עמונדיגען

יעםאאם איז םטרײה רער #*דערונגען.
*iwiHfljr •נעװארעז

 די װי נאכדעם צײט שטיקעל » אבער
 אר־ צוריסגעקעוןרם זיף האכען ארבײםער

 אסאםיאײשא! באםעם די האט נייטען,
 נעברא* האבען זײ טריה, א אויםגעשפיעלם

 און ױניאן דער מיט אנרימענט רעם כען
 איז עס ארנײטער. די אויםנעשאאםען

pw די און סיזאן םון ענרע ביים נעװען 
 שלעכםער א אין געםונען זיך האט ױניאן

 גע־ איז רעוולטאם רער םארלענענה״טי
 רער םון טיטנלירער אקטיװע די דאס ווען,

 נעײארען אוועהנעשטעלט זיינען ױניאן
 הא־ זײ און “ליםם .שװארצער דער י1אוי
 רעם םארלאזען נעםוזט אײנםאןי בען

 מיטנליחגר■ אסטױוע ווענינער די מרײר.
 אר־ אנצוםאנגען נעצװאונגען געווען זײגען
 און צושטאנדען ױניאן ניט אונטער 1גייטע

 ױניאז די דאם רעם, צו נעפיוזרם האט דאם
 דיזער נעװארען. ציםאלען נאנצען אין איז

 ביז כמעט אננעהאלטען האט צושםאנר
 ערשם .1919 פון יאנואר םאנאט דעם

 יױ םיילארם ל״דיה די זיף האט דעםאלט
רעארנאני־ אנ;עםאננען באםטאז 1אי ניאן

 בײ־ װי איפנווויאן, האט צם נצלאדג}.
ן וראלנמן צדדים דן pam י m m nr 

ן כזחות^ די סעםסע} xt ױן מייו ן  ו
p זיימן ^כער A f f W  t r a p מוזןר 

 ווסײ• •( און onmrwB*p דײומנ s חנן
.מחןי־זנן. pnxra איז םענם
 אגריםענס רעם פון !ונקםעז הויים די
־ ̂ :זײנען
ײני^ן• דער םון אגעדקאגמנ *1
װןוך־ןןרבײם, •2
װןור, ארבײםס ־שםונדיגע44 » 3
 םיים אזץ םובים ױם געהמרליכע .4

ארבייכג אװערסיים פאר הען* v און
J5 ארבײם רער םון וגג5*וםיי גלײכע 

 *run נ^ר *ון rB«r ױניןמ קלאוזד » און
חנאונסםקן•

 םםר׳ייקקד די פוץ איז אגוײכמנגם דער
 מננעראצ א אוי^ מוװןמיזןן אננענוסען

 באגײםנמד גרױס םים םיםינ^ םעםבער
 װןוס ענםוזיאזם ברעסםער דער רונ^
 מד Dip םארשםעלען נאר קאךדך םען

 אדביי־י די און סיכדנג יענעם אויו• הערמם
 געמווארעז, אײנגואך דאן הןוםנן םער

 אמד יוניאן וײ םאי׳עז לאזען *ו נים םעהר
vpmp קאז כהגן אוסשםעגדען. קײנע םער
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up? d םאר הרעדים p אײד קוסם d p 
עי םר• יוניןן, אונזזנר &ון צ^יאר ז מן  ד

i אונו האם וואצכאר ביאךאא^ |p םיעל 
 געהאלפען אוגז האם ער םיםנעה^לםען.

 וױרקליך האם ער לאיער, אלט באויז נים
ד *יין ליצמנ םיעל ױטסצוארױסנ  אר- די

נ בייכ^ די ע ס ל  זיי־ בױען ארביימער די מ
ארנאניזאציאן. צר

leom רי a יז» can דאגקען לאקאל 
 נעהאלפען ה*ממ וועאמ אלזנםצז, איצם

^ פון ציים אין יוניאן די  תןר וחנלמנ טיי
 #זיך צו iroip יוניאן די pmxppa בעז

 םיס. אײגענע די אויןי זיד מםעצען וױד«י
p זײ און m p אין n p אלעםען ?װקונםם 

i םאר ^אצודינען, p םיםפאטיע אוץ הי<ןי 
?Dip לןומ^ ױניןן םיילארס צייױס די 

36 Dip באהוםען. זײ םון
ווהײם, .rח

»36 ל$&*ל ארנאגײזער

 א^גע־ איז אווענס סאנסאנ אעצםען
p הא^םעז  i n i p wר r m v t w םון 

מ n פת פארסרעסער מ אזונ  עדיױןיײ ב
מ |w מאםימעס עאנאא ת  יארקער דו אוג
 אײנ־ אי? סאנםז^נץ רp יתיאנס. צצחאא

 אינטארנעמא״ רp םון נעוו*מן גערופען
 צ•״ איז און האםיםע עדיימײשצנא^ גאא

 גרויסער רp אין געװארען געחאלםען
 אינםערנעזזאנאל אוגזער םון רום קאוגסיל

סהווער. ױניצז 31 אפ*ס,
 געװא־ געעפענט איז יןאנפזסגץ דער .

i וױיס אונזער םיז רע\ 'o:p 't p b, שזחג״ 
 קור־ * אין ה*ט זי קאהן. ם. פאניא סםער

p p  ,unr ערקלערט d p םיז צוועק pר 
ױ נעטליך, צוןןוסענתונפנ^  צוואסעגצו־ ?

i p p די םיט םאחשטענדינען צו זיך און 
 אוס קןוםיטעס, עדיוקײמאנאל לצחאל אלע

 אר־ עדױקײשצנאל אינטערנעשאנאל די
i ם*ר בײט p :pd ip  d p זײן זאל סיזאן 
ערפאלגרײכער. װאס

̂נהן ׳שוועסטער  פ^ומע־ דאן ה*ט ה
 דער פרידלאנד, דר. עואס םאר׳ן שטעלם

 דירעק־ עדױחײשאגאיצ אינטערנעשאנ׳ןל
טאר.

 אנ־ די באגריסט האט פרידלאנד דר.
 גאנץ א געהאלםען רערבײ און pװעזענ

:^to^ d p p d באלעpנp רעp װעגען 
 פאצנער זײנע ירעגען 1אי בכלל צרציהונג

אונ־ אין ארבײט עדיױזײשאנאל רp פאר

n זײ צװישען %ױרקען צו סעם p ^ a ro 
p םיז r n ,סעג• םעהר װאס אז לאקאלס 
vv\ זיך זאלען n n n D D '^ p די אין 

d םון קורסעז לעסטשור און פלאסעז p 
ד י סיזאן. ?וםענחח

 דיםקוטירם נאך ױינען עס
p אײניגע r iw .פראגען
o אין p ארבײם ®ראסטישער םון זין 

^ו רp האט אנפע  דאם, אויםגעטאן ק
אסען, איז עס װאס קאנמזד רp אז באש̂י
 באשםענדיגצר אין זיך אתאניזירט תנץ

 חארכתןג^ «רבײטען צו ארגאניזאציע,
 איגטצמע־ רp םיט געטײנשאםםאיך און

 פאדי רp קאסיטע. עדיױןײשאנאל שאנאל
 פארטחד דרײ םון באשטעהן װעט באנד
 עדימױישאנאל לאקאל w טדן סלד

 םיטינגען אסהאלטען וחנט ער און מיטע
 חוץ א זײן. גויטיג װעט דאס וױ אפט אזױ
d p זאל pר pאנםעpנr אן אויסװעהלצז 

 קאםיםע דיזע און קאםיטע עקזעקוטױו
 םים באריחחנג שטענדיגער אין זיין זאל
 חר עדױקײשאנאל אינטערנעשאנאל דעם

 םיטינגען די צו באריכטען און פארט^נט
r דזשאיגט פון׳ם :p y c^ p אלע ווענען 

גקײטען. טעמ אוז פלענעד
 אן איצט םון אז אאזא, םײנט דאס

 דײ זײן מענשען צאהל נרעסערע א װעלען
 אינ• רp מיט ^ראינטערעסירט רעקט

 און אובייט עדױרױישאנאר טערנעשאנאל
 האפענטליד װעט דערפון רעזולטאט דער
 רpםיטגל' צאהל ג^שערער « אז זײז,

 באטײלײ סיזאן נעקסטען דעם זיןי װעלען
אעקטשור־קורסעז. און קלאסען די אין געץ

 געשריבען, װעמן צײלען רי מנת
 באארד עקז. ד^עגע^ל רp שוין זזאט

 םיטינ- צוױי ערשסע זײנע אפגעהאלםען
 np ־מלעזינגער, ב. וועלכע אויח יגען

D3P'tpna םח pאיגסעתעשאגאל, ר 
^ אב. א  רpזשוpםעקר^םער־ט רp ״ב
i םון p ,װײס־ די און אינטערנעשאנאא 

iJrtMpnpa ‘ לענוקא־ ?יעגםאן, םארים 
 אםדור און ®ערלשסײן סקולםאן, וױמש,
D זזאבען ^n^p ױאונ וױ^ל״ד דיpר־ 
 עםציכע לעצםע די םון געשיכםע ליכע

d אין סאנאםען p םון לעבען pאינ־ ר

 i>pp געםאכם וחנחמ עס און שליסע
 סעםיגסי^ npyD?̂? פאד םענדי^אנס
 םון םארלעזעז Dp נאף איז ח^יוױיל

 ,IWMp’rpi-D??״ די פון ^ארטעז די
 טעםיגפיים, פון םצלד זײז אויוי רpיע

 אז צרווארט, םען אבער געעגדמם. ניט
 אר־ די וחנם זיצונג געהסטער ח\ר איז

 צױ וועם םען און געענדיגם, זײן ביים
ijtcpd צו pדי איבער דיסתוסיאן ר 

pםאר r rדורןי זיעען וואס םראגען, נע 
גצווא^. אויפגעהױבען רע**רםע\ די

u סאגטעןpעpאינ העכסה א p p״D  ער שלעזינגער. ב. אפנענעעכן האטםערמשאנאי,ריטאן גצגיטא! דזאב^ םיר םעםמקיים.
 אינםעחד ?עהר א געגעבען האם

 וואס אלץ, איבער איבערבליק םאנםעז
 אינ־ רp םון געװארען אויםגעםאז איז

 פון D^nypp האם ער טעתעשאגאל.
^ נױ אין זיענע און קעםפפע די א  באס* י

 שײןא־ און קליװלאגד באלטיםאר, טאן,
 ניט זיןי ער .האם שטעדט די אױןי נא.

 דער־ אײנפאף לאנג, זעהר אפגעשטעלט
 אויפטואונגען אצע דאזיגע די וױיל םאו/

באקאנט. וועניגער אדער מעהר זײנען
 אפגע־ לענגער אבער זיף האט ער
 פאסיפיה צום רײזע זײן אויףי שטעלם
 לאסאלס די פון ̂אגע רp אויף האוסם,

 םראנציסקא סאן אנדזשעלעס, לאס אין
 װאס אגגעוױזען האט און סעאםעיצ, און

טעםיג״ גרויםער םון פעלד ברייט א פאר

 םאלגענדען אוים׳ן פאסירט האט עס
אופז,

 פירםע טײלאר לײדים יארקער נױ די
 באסטאז, אין שאפ א אויף האט היססאן

 איײ ביזנעס רp מאגנאװיטא, רpברו און
 אין געקומען איז ,80 לאקא^ םון דזשענט
 שאפ יענעם אין צו אויםגעםיגען באסטאן

 ארבײט. יארקער נױ געםאכט ניט ווערט
 יאר־ נױ דאס זיף, האט ארויסגעװיזען און

 יע־ אין װירסליף טאקע איז ארבײט קצר
 Dp אין געװאר^ געםאכם שאם נעם
 ־P איז םיר׳מע רp םון שאם יארקער נױ

 םון ארבײטער די טראבע^. געװען מאלט
d p גע־ גערונזען זײנען שאפ באסטאנער 

 ז*י האט מען און מיטינג שאפ א צו װארען
 סקעב־ איינםאך מאכען זײ אז נאוױזען
ארבײט.
 ארבײםער די אויר געמאכט האט דאס

 בא־ האבען זײ און אײנדרוק שטארהען א
py נעגעןי סקעבען צו ניט שלאסען ''T 
 גע־ האבען װעלכע יארק, נױ אין ברידער
 דעם און פירמע, זעלבער דער םאר ארבײט

 גע־ ניט זײ זיינען פריהםארגעז גע?סטען
 איז םוף רp ארבײט. דער צו *אנגען
 היקסאן׳ס פון ארבײטער די דאס געווען,

 אײ געשטאנען זײנען באסטאן אין .שאפ
 ביז סטרײק, אין צײט װאכען צװײ בער
pאין םירמע דער געגען סטרייח ר d p 

ױ5  געװא־ געסעטעלט איז שאפ יארקער נ
רעז״

 שאם באסטאנער דעם אין סטרייק דער
 ברודער װען אנגעהאלטעז. נאף אבער האט

איז״נױ צוריקגעםאהרעז איז מאגנאװיטא

ר ע ד ײ נ ן ש אן אי ם ר ע ם  ־D^Dpao וחןלצן תפארטען אלעמ
פון ippdw puto?p די אין וועתן ליכט

p נאר םיר וױלען 
^d רpןrכאטש אז זאגען, b p גע־ איז 

 װערםער, וײיאיינפאכםטע אין שריבען
ip' פון דאר p וןוואל א שלאגט ווארט 
 טיעםער א און ענערגיע און לעבען פון

 רp םון פראבלעםעז די אין ארײנדרינגעז
 אר״ רp פון איז בפרט אינמעתעשאנאל

בכלל. בײםער־באוועגונ:
^d רpיע b p אלעס, עגמהאלם 

 םון ארן געװא^, אויםגעטאן »יז װאס
נעצױגען ווערען אויםגעםאנענע דאס

 וחמען און מיטיננען צו שאפ נאף שאפ
ס,. דעס  יד רp אין צוריס רוםען זײ ע̂ו

ניאן״
d צוריקגעקראנען דאן האבען םיר , p 

 און אינטערנעשאנאל רp פון טשארםער
 ארײג־ קאםפיין זpברײטע א אנגעםאנגען

 יױ רp אין רpמיטגלי מעהר צוקריגען
 אונזער באשטעהט צו.טאג הײנט ניאן.

 װאס ̂רpמיטגלי 200 איבער םון לאקאל
 םיר אז שטאדט אין אונז בײ מײנט דאס

d קאנטראלירען p רא־8 100 םולע טרײד 
צענט.

 זיך האט ןpאופשסענ דיזע אונטער
םאר pפראפאגאנ א אנגעפאנגען גלײף

n םיז תאונםיל p פעדערײשאן אםעדיפאן 
 מאםטע די •אסערסאז* אק לײבאר אװ
 פאר־ זימעז יוניאגם פעדעריײ*אז די פון

d אק אינבתרעםירם p וחד איז םסדײק 
 נאר וועם עס וואס כױס העלפען, איהס לצן

סע זיק. גוי
n זאגעז, צד איבעריג איז עם p  o p 
n םון סיםפאטי די אייך האם םםריײן p 
 פע־ איז באפעלקערונג ארבײםער גאנצער

םערסאן.

ס די ^  אלםערײשאן איז םײלארם לי
 זי.שוירזר נױ פעםערסאן, םח רpשנײ

d 30 טיסװאך, לעצסען זײנעז pםעפ־ כמן 
 מםע- פאר ססרייק אין ארױם טעםמגר,

p .םםרימןער די ארבײסס״באדינגונגען 
ip זײנען r ^ a r o לא־ נייעס אונזער פון 

on איז וחולכער ,123 קאל p לאנג גיס 
גערוא^. ארגאניזירם צוריק.
pסםרייק ר tt o p אנגעפאנגעז 
:אי-םן ^לגענדעז אויפ׳ן
 יר־ לאקאל זייער דורך ארבײסער, די
מן ניאן, א iפא נעשסעלם ה p j n p פאר 

p p i 'p שכירות, העכצרע ארן שםתדזך 
n בתים בעלי די האם דאס און r n גאר־

ס י נ כ ײ צ ר א פ ־ ט ל מ ד נ אי
און סעקרעםערע םאר ודכמינ

דאן האט ער בפרט. אינםזזתעשאנאלאינםער- np פאר זיף עפצנט עס יןייט ך־39 נוםער 4גערעכמעקײם״ שן תו  געשםעקכס נים
 זייע־ אויסגעשלאסצן פירםען צוױי האבען

p נעעגכד האט ײניאן זײ אה ארבײםער 
 אלצ פרן סםרייק גענעראל א םים פערם

o םיז ארבײםער p פעסערסאץ. אין פאך 
d אין Dרp זיעען ארבײםער סך קײן p 
 ,P זײנען עס װיפתל אכע^ ניטא, ׳פאך

^ זײנען d אױף ארונכתר א p פון רוף 
ױניאן. זײער

pרוערען געפיהרם ודעם סםרײק ר 
 ארגאנימןנר, אינםעינפשאנעל אונזער םה
 זיך געפינם רהנלכער םגיידער, א. רpברו

פעםער^ז. איץ איצם
i p האם םסדייק d p אינ־י פולעז 

d םה דארסםענם p לײבאר ארץ םריידס

 מיטנלי־ די אויפמערקזצס מאכען םיר
pדאס יארקער^אקאלס, נױ אלע םון ר 

 פאר רערזשיסטרירען זיך שוין קאן מען
 די אין לעקטשור-קורסען, און יןלאםען די

 קלא־ די ױניאגס. די פון אפיםעס לאקאל
 טוב ױס גאו גלײך עפעגען זיך װעאען סען
 אײנשטע־ בעסער קאנען זאל מען אום און
 די וױגשענסװערט איז קלאסען די לען

ד פריהער װאס זיך זאלעז טיטנל  ח
דזשיסטרירעז.
 זיד באנוצט !ברידער און שװעסטעד

 אינטער• די װאס נעלעגענהײט רp מיט
 צו זיך לערנען, צו אײך גיט נעשאנאל

 צוניץ זעהר אײך װעט דאס ענטוױהלען.
לעבען. גאנצען פאר׳ן קומעז

 םיר און ארבײטפ־באדינגונגען, בעסערע
 אועיסגע־ רונגעןpאD אונזערע האבען
בתיס. בעלי די צו שיקט

 װאכען אײניגע םיט געװען איז דאס
 געגעבען בתים בעלי די האט מען צוריק,

jpm צו צײט װאכען פאר א w y. זײ 
o און געענטםערט ניט אבער האבען p 

 צושםימונג np סיט סע^מבער, טען10
 יע־ איז וועלכער באראױ, ^dppvd סון

 האבען באסטאן, אין נעומון נר*רע סאלט
סטרײק. גענעראל א ערקלעהרט מיר

ר םאלשםענ* איז ױניאן רp םון רוױ ת
ארביי־ ע ל א און זpװאyג געהערט דיג

 רמאנטעp דרײ די אין סײ נעשאגאלאונזערע פון מענעחשערס
p« םיעלע אין סײ און שטעדם p 
d אויף שטעדם p ־ קאדסם. פאסיםיח
 באנײפמערונג, אםת׳ער מים האט ער
 פון לא;ע די רםpנעשיל פאעטיש, כמעט

 דער האם ער ארבײטער. דארטיגע די
 סאגטעןpאינטע זעהר א אויף צעהלט

 ארבײ־ די פון סםרײק דעם װעגען אוםן
 געסע־ איז ער װי און סעאטעל, אין טער

 אײניגע מיט האט ער געװארען. טעלם
d געמאכט ̂ןאאר שםריכען p גרויסען 

 האט אינטערנעשאנאל די װאס אײנפלוס,
 ארמי־ די צוױשען נאר ני̂ט און דארט,
 מאנופעק־ די צוױשען אויך נאר טער,

 אז אויסגעקוטען, איז עס און םשורערס,
 טע־ װײ׳צזערע די פאר פערספעקטױוען די

ײ קאופם פאסיפיק דער אויף טיגקײט  זי
 א ליגט עפ גרענצ^נדע. װירקליף נען

 ערד, שװארצער גרמער אטת םון פעלד
d אויױ נאר װארט און p, איהם זאל װאס 

 ענער־ און םלײס זײן דורך באפרוכטען
ארבײט. גישער

 טאן װעט אינטערנעשאנאל די װאס
 גאנמר דער אױף וױ הינזיכט, חןר איז

b p־^d םרן נופא d :p 't p b  d p, אױף 
d p אונזע מוזען וועלעןp רי און לעזער 

 זיך אינטעמעשאגאל רp פון רpםיט;לי
 מה- ביז ווארטען און זpגעדול אביסעל

נוםער. סמען
n p סעp pםער־מpזשוpזײז האם ר 

pפארD םארםיג־אנגעשרײ א געבראכט 
d*^b רp בענעס. p פון עדות זאנט 

pםון םלײסיגהײם גרויפער ר p p p d־ 
 קורצער, א בלויז איז ער כאטש טער,
 זײן פון געקו^ן זיןי צו איז ער זײס

D ערנסטזןר ''npipp, האם וחנלכע ?T 
d אויף אננעםאנגען pגרא p םאריגען 

d םון םיטינג .פערטצל־יעהרליכעז p 
nשyגp yל py.? .םילא איז בpלt.יא

d*^b רp אבער p אויף םראגט ?T 
 נאר םלײסיג?ײט, פון םםגיס בלויז נים

זיד אריינסראנםעז םיעםעז א םון אנוך
.)4 ריסע אויך

p.»: די אויפגעפאדערט  p :y ry rאעגא“ 
 םאכען און םײנונגעז אויסצודדיקען טען,

ארבײט. דער באצוג אין פארשלעגע
 קאטיטעס רי פון פארטרעטער אײניגע

 באדויערען, זײער אױסגעדריקט האבען
ip לyפ' אזוי פון װאס y ^ D 'E  y i:y n e 
 פאר־ הוטמ יארה נױ איז האבעז םיר װאס

 פראצי;נט קליינ^•־ גאנץ הצלטניםכמגסי^א
 װאס קלאםען די אין און Dטשורpyל די צו

ynjniאל אראנזשידט. ןy האבyן ^y : r־ 
 פא^ריסליך הרyז איז דאס אז שטימט

פארפליכ־ זיך האבעז p:yry?i^ די און

בוכוואלד. נ. — ײאד די
 ױעגען םאכער רי»ער די דו וואדש א
העל־ דזש. — זאכען אנ^רע און :ג  וײ צר םאכען בא?אגס p וױלען כױר

pyoyvyo אלצ פון םענעדזשערס איז 
 יאר^ נױ פון לאקאלם איגםערנעשאנאל

D ^נמריג^ די םון וױ טס אזױ p בא־ די 
n וחפנען ריכםען p זײערע איז םעמיגפײס 

 געדתהט חאבען וױלעז ?יי װאס לאהאלם,
o אין p גוסאר. לוינמנגדזמ pmo הא״ סיר 
ן r אין מ t p p p דינ״ ווי שפעםעד גיס 

o םםאנ. p מ ל  אויוי אויך ײןי באציחס ?י
בריע^־שרײבער• און קארעםפאנחמכממ

 דעי איז !*סירונגזגן און פראגעז .4 זײט
— 1 ראקאל ױני*ן, אפערײם^רם קלאוק

 פדן זיצונגען *דױי ערעשע קאםלער. פ-
 עלוס — ב$ארד עקזעקובױו דזעענעראל

.1 זײם מדן
 רײנ־ דער אין «אסירוכגען װינשיגע .5 זײם

 •D — 20 אאקאל ײגיאה מ*כער קאום
iynD.  קןןלעקעאנס bkv קלאוק ^
 םײ — ^נד דןןאןר שויזענם 100 פאר׳ן

?אפלאװיטש. ליפ
 ארבײםער קארסע&זנז שדן סשדײ? א .6 זייט

רק גױ אין  לײדים די *רן זיענ דער ;̂ז
םײ אוי£׳ן גרעםער. אלץ װערש פײלארס

ןנים *י .rנהאלyש י. — & ל*ק*ל /
 אעא• .p דר. 1ק*םש קעניג .־7 זײם

 קרא* א. — ®ילאדללןיא פון בריװלאך
pyB. ײ

 — (ראשאן) ליעבע נאד געיעג א .8 זײט
וואלמי. פאלינא

 |^icpr*P צום ברידול*ך ראנואן. .9 זײט
 ביכעל. גאשיץ רעדאקשארס ®רן .'10 זײם
 ס*ע־ לאנד ךי און יקרות דזןנש .11 זײט

מלדיז• א. — קולצייצ
 ית — יועלם םזמםהןר אין .12 זייט

^ר. םי n — «יך קרי p אלםעכםיגער 
̂עליזנםאזס וואהלינער• א — (

? באזיד * .13 זיים די «ון ^לאכמעלד יוי•'
 ה — סםד״קער שםאחל

 (םקי־ ®דײנדימא אוםגליקליכע אן .14 זײט
 ם. — ליעדער * ?וסםאן. 1לעא — *זג)

סילוהנרםאן.
 —»אג־* ארגײשס שםוניצז ?זגקם דלר .15 זײש

ם ת ל ^ו ארס ד  פוינםץ םםו
y — •רויזנז״װעלם די .16 ?ײם ? p ת־ חיי  מ

ד. מ לינ  •tyoyuar yr»ip ב
 אדװעדפױיזםענםם. — 10 «\\ 18 47 ^ייםמ

איניעיגזריאנפל yfiyym ■ון אגיניס *0 *יי®

 קארגעניע אין טyװ נהײטyאעגyג רyד בײ
ן iyDy:y; אויף האל ^  רpנyפאס א װ

??!נצערט.
 niyv.K דעס פון yאײנ:אהנ• yv:K:די

:ony פיפ פאר׳ןyר לסy,אי־ די פאר ליעף 
קרבנות. מלחםה דישע

 אינ־ רyגאנצ אונזער פון נאטצן. אין
 ר?צרם5װ? :*ר^נבז לײדים רנעשאנאלyט

 גרױ• םyר הערצליך מיר בא^ײסעז ױניאן
 האהאן אב. נ.yג װינש^ן מיר גאיצז. סצן
̂דזרען yאyם' 4פיע? נאך  או|ו ןyבyל פון ײ

 ארבוײ רyאידיש iyT פאר טזנטיג?ײם
 םאר און אטעריקא, אין באװ^ננ טער
d p בכלל. אידישען אומגאיקאיכען 
D האפען, מיר p .װ קאהאן גענyאיצם, ט 
 אריעװאו־םען זיך כוחות, yD'^»D םימ
d אין p ̂ן  ^ואר ארבײמ^קאםן», נרויסי

 ארביי• די פון ןyבyא ,•ycyD און שענער א
it וױיםער oyi? און ט^םאםען  |yDcyp 

 את״י אויםבײטוגג, יועלט-פון די -באפרײען
IPV^ און טערדריקונג 'M ס*רם 

פערײ.
ro הבא, ברוך p y i און p n D•? «נ*

! קאהאן

o cn y :p  d p:» איז פריה, דעד אין 
p  nyiדאp״פ^רוױערטס״, פון טאר jy i 

 yרײז זײן פון ;yDipy:pn̂• קאהאן, אב.
 םיט אײראםא, רyDDםארװי רyד *יב^

pפי אוים׳ן פראנס״. ״לא שיף רyװאו ר 
 נ^עארט האבען wv'vv*:: איז שיף די

ר םון Dyגאציyדעל yלyםי איהס םאר  י
 אר־ פון ארטיײארגאניזאצי^8 ניאנס;

 yD^:y?iya םד א ארן רינג בײמער
^ך םים ג^ץארט האמן אלע םרײגד.  בלו

 באקו־ האט ?אהאן vd*:v( און בו?עכתן
אויפנאה^. װאריםע זעהר א םז*ן

pאפיציעלער ר pװאפ % פ:ים, באת 
 גיט גונגyבאװ ארבײםער y•ישrא רyאונז

n^oppp  d p וחגם ^פארװערמפ״, םון 
d פאריןוםמז p 11 בײנאבם, שבת d pטען 
yאp אי; א?טאבער, pגיy •ד אין האלDy 

 אידישע אלע זיך באטײליגען פנים ?בלת
 אדגאניזאציאנ^ ראדי?אלע און ױניאנס,

p נמ םון y n w אינםyרנעשאנאל 
vo*m» לאקאלס  .DiyDpyi3'n אהאן? 

 אײנדרי?ע איבערגמבעעזײנע onp וועט
 איבער.מר רײזע, םעמװירדינער ?ײן פון

m םארוױסםעםער b ip ^m, אזעל־* אונםער 
אוםשמענדען. אויסעתעוחנת^יכע מ

ד ר א א כ
̂ןס אינטערנעשיאנעל יחגיאן. וואירקערם נארקןגנס ליײר

װער^ן אפגעהאלטען װעמ

 װאך. עגדע ביז װעטאנוזאלםען אמ
שױפטליך װענדען דך זאלען באאד,

אתםאבער, םען6 דעם מאנטא^ װע^ן ערעפענט װעט מיטינג דער
 עקזעקוםיװ חשענעראל דער צו פארלאנגען. האבען װאם לאקאלם

- באםאלא. םםאטלער, האטעל אץ קאםיטעם דורך
? דעם םיפװאד, און דינםםאנ װערען אױפנענומען װעלען קאטיטעם

כ. ף א א ר א נ


