
 סיר וױלזס, .טיר
גערעכם ־ ויק םוזען
 וחד t* די, צו אגזילו

 אונז זיר נלוסם עם םען
 אונגעחמם״. זייז צו

וײלםאן. מאודראי
װחײט דזעײקאב פון

 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

 םון םאנמ ■אאיר. אוים׳! בלויז םטירם
 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

אן, האט צם נצלאדג}. פנוווי  בײ־ װי אי
ן וראלנמן צדדים דן p י a m m m n r 

ן כזחות^ די סעםסע} xt ױן מייו ן  ו
מן ^כער p זיי A f f W  t r a p ר  מוזן

 ווסײ• •( און onmrwB*p דײומנ s חנן
p איז םענם n x ra .מחןי־זנן.
 אגריםענס רעם פון !ונקםעז הויים די
־ ̂ :זײנען
̂ן• דער םון אגעדקאגמנ *1 ײני
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 

rB ױניןמ קלאוזד » און « r נ^ר *ון ru n* 
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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u םאר הרעדים p? d p אײד קוסם d p 
̂יאר עי םר• יוניןן, אונזזנר &ון צ מןז  ד

 םיעל i|p אונו האם וואצכאר ביאךאא^
 געהאלפען אוגז האם ער םיםנעה^לםען.

 וױרקליך האם ער לאיער, אלט באויז נים
 אר- דיד *יין ליצמנ םיעל ױטסצוארױסנ

 זיי־ בױען ארביימער די מלסעדינ בייכ^
ארנאניזאציאן. צר

leom רי a יז» can דאגקען לאקאל 
 נעהאלפען ה*ממ וועאמ אלזנםצז, איצם

 תןר וחנלמנ טיי^ פון ציים אין יוניאן די
 #זיך צו iroip יוניאן די pmxppa בעז

 םיס. אײגענע די אויןי זיד מםעצען וױד«י
ײ און pm ז 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
 םון rmvtw רp inipw הא̂םעז

 עדיױןיײ באזונממ n פת פארסרעסער
 יארקער דו אוגתמ |w מאםימעס עאנאא
 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

np זײ צװישען %ױרקען צו סעם ^ aro 
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
ר עדױקײשאנאל אינטערנעשאנאל דעם  ח

 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

מן צײלען רי מנת  געשריבען, װע
^ל רp שוין זזאט ^עגע  באארד עקז. ד

 םיטינ- צוױי ערשסע זײנע אפגעהאלםען
n ־מלעזינגער, ב. וועלכע אויח יגען p 

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
D נאף איז ח^יוױיל p םון םארלעזעז 

ארטעז די  ,IWMp’rpi-D??״ די פון ^
 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''T נעגעןי סקעבען צו ניט שלאסען
 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 י ן א א ם ר ע ם  ־D^Dpao וחןלצן תפארטען אלעמ
ip די אין וועתן ליכט p d w  p u t o ?p פון

p נאר םיר וױלען 
^d רpןrכאטש אז זאגען, b p גע־ איז 

 װערםער, וײיאיינפאכםטע אין שריבען
i' פון דאר p 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 ד רp אין צוריס רוםען זײ ע̂ו  י

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

זיק. גויסע
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 

o איז וחולכער ,123 קאל n p לאנג גיס 
גערוא^. ארגאניזירם צוריק.
pסםרייק ר tt  o p אנגעפאנגעז 
:אי-םן ^לגענדעז אויפ׳ן
 יר־ לאקאל זייער דורך ארבײסער, די
ipפא נעשסעלם האמן ניאן, jn p פאר 

p p i'p שכירות, העכצרע ארן שםתדזך 
n בתים בעלי די האם דאס און r n גאר־

ס כני 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

 חד פריהער װאס זיך זאלעז טיטנל
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,

jp צו צײט װאכען פאר א m w y. זײ 
o און געענטםערט ניט אבער האבען p 

n סיט סע^מבער, טען10 p צושםימונג 
d סון pp v d^ ,יע־ איז וועלכער באראױ 

 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
np סעppםער־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

 T? האם וחנלכע ,D''npipp ערנסטזןר
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

̂•־ גאנץ הצלטניםכמגסי^א  פראצי;נט קליינ
 װאס קלאםען די אין און Dטשורpyל די צו

ynjniאל אראנזשידט. ןy האבyן ^y :r־ 
 פא^ריסליך הרyז איז דאס אז שטימט

p^ די און :yry?i פארפליכ־ זיך האבעז

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

p yo yvyo 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 
r אין מן 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

.rנהאלyש י. — & ל*ק*ל /*יןנים
 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

 אלםעכםיגער np — «יך קריםי^ר.
עליזנםאזס וואהלינער• א — ̂(

די «ון ^לאכמעלד יוי•'? באזיד * .13 זיים
 ה — סםד״קער שםאחל

 (םקי־ ®דײנדימא אוםגליקליכע אן .14 זײט
 ם. — ליעדער * ?וסםאן. 1לעא — *זג)

סילוהנרםאן.
 —»אג־* ארגײשס שםוניצז ?זגקם דלר .15 זײש

 פוינםץ םםוארס ד^ולתם
y — •רויזנז״װעלם די .16 ?ײם ?p מחיית־ 

 •tyoyuar yr»ip בלינמד.
 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
i וױיםער oyi? און ט^םאםען t  |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.
^ ב  םיט אײראםא, רyDDםארװי רyד *י

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
יחגיאן. וואירקערם נארקןגנס ליײר^ןס אינטערנעשיאנעל

̂ן אפגעהאלטען װעמ װער

 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



עז * n ־םאר באדיננונג׳מ דימםירזן ז
B נײנציג איגריגע Jw ru i ?

 לם8ז איהר ווען — ל׳פ8» סענ*ט*ר
 חעצםט א וױ םעחר אז איבערצייננ^ זײן
ײנע ארנײםער אײעחג םון  אתאניי ז

 ױניאנם, די פון סארסרןוםען און זירט
 םיט אונטערהאנדעלם דאן איהר לס8»

ײז ז
 אויב לי׳יד םיר מוט op ניין. — נערי

ip אײו ם־ס אײן ניט טטיפ איך ft •אג 
 ̂חאבען ױניאנם די tit־םיתרער די דעחג

 ניט איז װאפ ,p«ioo דעם אחיםגערזםען
 טינאריםעט א םון פארװף■ b וױ מעהר

 אינטערע- בי איבער קאנטראל סרינען *ו
 םאי^ריטעט. א פון םען

איהר. זאגט דאם — לש8ײ םענאטאר . *

*ו irw אוז טוסםעד א ן M rw ro in o 
on  v c ,̂ס  בע5זע Dip םען ipp *? פא
 רעגירונג• “טוטח n. פון-מר עדװארטען

 גרזים־ די איבאו־היפען דא וועצעז םיר
 םזןיד פון רעדען טעחף^ינגענדע ארטיגע
 װעלכער וױצםאן, ליינאר, אװ רעטערי

 פון און האנםעחגנץ די נעעםענט וואט
H8 npopippo 1ל?י אינטעריוןור, די, 

 באשסיםס פרעזידענט 1פו איו כער5ווע
 קאגפע־ דעם פון טעערמאן אלס נעװאחנן

ip שעהנע רענץ. i אױ■ מםתטא װעצען 
ip i שױן אבער פעהלען, ניט קאנפערענץ 
”i אז אוים, עם סוםט *נפאננ פון P 

 לע־ איגדוםטריעלןן חנם אין עפאכע נײע
 ארײנכ^ייננען. גים ער opii נעז

 שוואחוע p'p זײז נים *בער אאםיר •
 ־8ל האםען. און װארנמז <אםיר ראבע[.

אערנען. — און זעהן םיר

בוכוואלד נ• םון

o איז געחמען n האבען אח סאנםערענץ 
i אין נאר n נאשצאםען מינוט לעצטער 

 אללען ■ םארשטעהער. זײערע שיסען צו
 האפ־ אזוי איז ער כאטש לײן,8 װהײט

 צו גיט האנפערענץ, חגם איבער נוננסםול
 שװער־ די און פראנע וױנםינסטע די אז

 םון םראנע די זײן opii לעזען צו םםע
 ױניאנס. ארבײטער אנערהענוננ'פון דער
 װעלען ראם אסילו אז אוים, סוקט עס און
 קאנ־ דער אויוי געװינעז ניט ארבייטער די

פערענץ.
ip װאס *ס i פון סאועספאע־״ט 

i n שרײפט פאםט״ .איװנינג :
 *װ .?אםימע דער םון שריט ״דער

 *PB םאיאריםעט א מאכט װאם רוצם״
 די אויף פוקענדינ ני׳שט םענאיד ציאן

 וױ האט, םינאריםעט, א פון פראטעםטען
 דעם.טוים־ אונטערנעשריגען שײנט, עם

 דער אוי\י מרײד־ױגיאנם די פון אורטייל
m םארזאםלוננ. דאזיגער
 פון ^ויטנלידער ארבײער םי»» .די

 נ»־ זײנען, פופצצחן פון פאםיטע דער
 םיסם שאפ. סלאחד דעם פאר סירליר,
̂יאן  רא־ עדװארד טשאואם און װאאד לי

 םאר זיינעז נרויע “.■אבאיס דער םוז םעל
 די זיבמן. םאכט דאס שא■. פלאווד דעם
 ז״כען גרופע ארבײםגעבעוס די פון םינוי
 ענדי• העררען און שאפ אפען דעם םאר

 חןר פון טשעבויח און לאננראן סאט,
 אינגאנצען אדער זײנען גרופע “.■אבציפ

שאפ. אופן רעם פאר ארער ױניאנם נענען
 יעדער װאו האםיטע די םאבט ,דאם

 רעפאםענ־ סוזען װעט געזעידפראיעקט
jp ju u D in״ •ja r L אי< ס1יאױנ פאר

קאנםע־ איגדוםםריעלע נאציאנאלע
רענץ• ־

 װא־ אין זיף האט םאנטאנ לעצטען
 אינ• נאציאנאצע די אננעפאנגען שיננםאן

 פרעזידענט װאס פאנפערענץ, דוםםריעלע
 מאל אייז אום אײנבערופען חאט וױלםאן

 1צוױשע ש׳צום מאכען צו מאל אלע םאר
 םיטגלידער־ די ארבײט. און זאפיטאל

 באשטעהט האגםערענץ רער פון שאפט
 ארבײט קאפיטאל, פון םארשמעהער פון
 1אי געװעהנליך, .“.*וב<יקום דעם אזן

 1םי םצרשטעהער די זײנען פעלע אזעלכע
 פארע־ םיט מענשען, נײמראלע פובליקום

 בא־ דער איבער ם״נוננען און בליהעז ווע
 פרעזידענט אנער םראגע. טרעפענדער

 אזא אין אז אייגנעזעהען, האט װילסאן
 ?א«י- צװישען באציהומען די װי םראנע

 ;עזעלשאשסליכע קענען ארבייט און טאל
 .1בלי?« פארעװע ?״ן האבען ניט טהוער

 םאר־ די אױםגעקליבען דאריבער האט ער
 זאלען זײ אז אזוי, פובלי?ום םון שםעהער

 אי־ בליפצן און םײנוננען אלע אפשפינלעז
 אינדוםםריעלע םונדאםענמאלע די בער

 און ראדיפאלע די ווישיעל י1אוי פראנען.
 פרא־ זײנען אנשויאוננען פאאפעראטױוע

 םארשטע־ די 1פו פארסראטען פארציאנעל
 אור־ צו שווער איז •וגליפום, פון חער

 די פון ;עם«ז םעהרםטע װײל טײלען,
 1או נייע נאנץ זײגען םארשטעהער דאזינע
 א וױ אנער קליננט עם נארנישם. ואנען

 י״' ר v נ אז זעחען םיר װען וױץ צינישער
 שםאהל־טראםט, דעם 1גערי.םו דער טאהע

ע• ם ע p א ר ד. ן ח א ז ד און

פרינציפען׳. ם״םאראלע גערי׳
 צושפאל־ םעהר גװאכד־םאטען, םעהר

povb ,אננעווענדעט טעראר םעהר קעפ 
 םטריי־ םעחר און... םטרײפערס די נעגען
 הכל םף ?ורצער דער איז ראס ~ הערם

 לעצ־ דער םאר םטרײק שטאהל דעם םון
 װאס װענינ זיך תאס לאגע די װאף־. טער

האגען םטרײ?ערם די כאםש נעביטען,

1 י i צאישצן <«{n ר ר 1
 און ױניאנס נעגען אכט און שא■ קלאוך

 אוםשםעג־ די אונםער שא•. אוען םאר
ױניאנם די וואם בצםטע דאם איז דען

•רעפערענשיאל דער

ו ץ ו ס ר ע ה ע ט ש ם. ו p י ל נ ו
o אויןי אן צײגט 1טע n, אויןי װאס 

 זיי־ לאנד אין עלעטעגטען ראריפאלע ךי
 ■ראםינענ־ אזוינע דורף פארטראטען נען
 ספאר־ דזשאחן װי פערזענליכהייטען טע
 אכער ראםעל. עדװארד טשארלם און גא

 געוחד צװײ דאזיגע די אז וױיםמן, אלע
 נאכ־ סײן גיט האבען םאציאליםטען זענע

 רעפרעזענםירעז זיי אז און םאאגערשאפם
נים. i?יינןע אײנענטליו

 װי אפילו ?רײזען, ארבייםער די אין
 װאשיננטאנער די אז יא גלויבט םען

 אויפ־ וױכםינעם עפעם תען ?אנפערענ׳ז
o םון ענטוישט מען איז טאן, n פערסא־ 
 םון םארטרעטערשאםם דער פון נאל

 *8P די װאם פאטם, דער און .פובליפום״,
 זעחר און ןעהר איז פרעםע פיםאליםטישע

 םארטרע־ דאזיגער דער םים צוםריחון
 באוױיז, אינדירעסטער אן איז טערשאםט

 פאנםערענץ חןר אויף איז ?אפיםאל אז
םארטראטען. דאפעלם כםעם
לײכטזינינ־ גרוים אוים צי פרעסע, די
 אי• דער אױם צי נלויניגפײט, און ?ײט

 לייכםזינמ איז עולם דער אז בערציינונג
 פאנ־ די אויםנעכאפט האט גלוינינ, 1או

 ערשיינוננ װיכט*»נ צו א אלם פערענץ
 א םון אנזאגעה דעם אלם אםערי?א, אין

 לאנד. אין עפאכע אינדוםטריעלער נייער
 פון װחיים אלען צײטומס־לײט, איינינע

 אװעפ איז אמשל, פאסט׳/ ,אױוניננ דער
 דאס אז ערסלערט, האט און װייםער נאך
 פארלא־ נים־אםיציעלער po א זײז וועט

 1זיי װעט װעאכער ,BpnvoB אין םענט
 איידער מעכטיגער און שטאר?ער םיעא
 װאשיננ־ אין ?אננרעם אפיציעלער דער
 םר• שרייבט ערװארטעט, װערט ,עס; םאן.

 ?אנפע־ אינדוםטריעלער דער אז ווהייט,
 באציהוננען די פעםטשטעלען װעט רענץ

ארבייטער, און ארבײם־נענער צװישען

ivou אגנעגאננען װאלטען וואס םמנשען 
 שאפ. קלאווד א פאו ארנײט חנר םיט
 פון לאגע די נאשירעכען ניט jyp איו
o n פון םיםנליחןר װאס שטאנדפונ?ט 
 איר •1א נעהםען תאטיטצ דאזיגער דער
o א'| ניט הען n רע־ טאםענט איצטיגען 
m סאםפרא־ ארביטריישא! וועגןן 

“מיסען.
 ענט־ און 1*ראנע ציםירטע אויבען די
 איז עם און אלײן זיר פאר Inרע םערם
 ינערי׳ם צו-צונלידצרען נויםינ ?וים

 ברומאל, װי באװייזעז או| סטײטטענט
n»' און ליעעריש » o n * n n זײ־ זײ 

 זאמד שיט ער אז װייםט אלײן גערי נען.
 אז זיכער איז ער אבער ,1אויגע די אין
 און ארויםחעלפעז איהם וועם פרעםע ײ

 “.םאראלע זײן אויםטײטשען ריכםינ
o איז שםעלוננ n .סםרייק

 סענאם ■in פח אונטערזובוננען די
o אויוי ?אםיטע n גופא, שלאכט־פעלר 

 װעלען דיםםריפם, פיטסבורגער on אין
 אינטערעסאנטע ארויםגרענגען םםתטא

 װי םעאריע דער װעגען אזוי ניט 1זאכע
o 1םו פראקםי? דער n טראסט׳ם שטא־ל 

 פאדםעהלען נים װעלען טיר אבסאלוטיזם•
װאך. נעהםטע באריכםען צו ראס

 ערװארטןן ?ענען
••• bmv ױני*ן

 צו ח#פעז יוניאן־פיתרער״ די ״זײ,
 םון דעם אויוי סאמי דעם ברעגגען

 םאי^רײ א געוױנען און סןונוחננעאן דער
זײער אױף ע1גרו ,!•אבאית״ דער פון טעט

 פון פ^חפטעהער די זװוי׳פען ״אבער
 געגנער מטארהע םאראן זײנען ױביציקום

 האט װיאסאן װזנסען טרײד־ױניאנם, םיז
 דזמאהן נערי, דזמאדזש װי *■*ױנט*ד,

 עאיאט. טמארלם דר. און ראקעםעאער ר.
 ניט זעחר ’<*גע די איז םארצויםיג

 דער אויוי טרײד־ױגיאניזם םאר גױסטיג
<ןאנםערענץ״. דאזינער

 םארשטעהער סאפיטאאיםטי^ע די אז
 •רינ־ דאזינען דעם געגען קעטפען װ^ען

 זעד.ן םיר אבער ניה, חידוש הײן איז ציפ
 זײ־ ״פובאיקום״ פון םאר׳פטעהער אױך אז
 די אגערסענען צו געגײגט ניט וױיט נען

 רעפרעזענטירען צו ױניאנס די םון רעכט
סטרײתס. רוםען און ארבײטער די

װע־ םארגעשאאגען ססתםא װעאען עס
 סאבסטי־ אאס •אענער םאר׳פידענע רען

̂יאט דר. טרײד־ױגיאגיזם. ע  םאר טוטס
פראםיט־׳טערינג זײן אין םאריציעבט איז

 יױ די פון אנערסענומ דער אהן םיםטעם
 פלאן דאזיגעז דעם װעט ער און ניאנס

 ־8P פיע^ע םון וי5הי דער מיט ״פו^ען״
 ״װהיכר דער םאחפטעהער. פיטאציסטי׳טע

 אין אויםפרובירט װערט וואס פלאך/ יצי
 אינ־ פאר של*:נ\ װע^כער און ענגצאנד,

 יעדער פאר פ^דאאסעגטען דוסטריעיצע
 םארטרע־ נאײכער א מיט אינדוסטריע

 ארבײט־ ארן ארבײטער פאר טער^אפט
 קערפעד־ ענמיעיידענדע די איצס נעבעד,

 זײן זאאען בא׳טצוסען װעםעס שאפטען
 םאר אי ארבײטער די פאר אי בינדענד

 פקאן דאזיגער דער — הבתים בעצי די
 דעח אױף אנהעגגער םיעצע אויף האט

 ״ראדיקא־ דער זיי צװישעז קאנםערענץ,
 עקס־גע־ פובציקום פון םאר^טעהער צער״
ר^סעצ. עדװארד ט׳טארצס נאסע

םארשידע־ פארגעשצאגען װערען עס
 אינטערע־ אײגינע פצענער, אנדערע :ע

 םאנטאס־ און צעכערציכע אנדערע סאנטע,
 פאר שצאגט פצאן מדטה״ ״דע דער טישע.

 פאױ־ די םון רעגירונגס־־מאשינערי די אז
 װערע• קאפירט זאצ שטאאטען אײניגטע

 יעדעד אין צעבען. אינדוסטריעלען דעם אין
 אױסקציײ ארבײטזןר זאצען.\י פאבריס

 פאר *קאננרעםצייט״ זיך צװישען נען
 סעגאטארען דעפרעזענטאנטעךהויז, א

 סופער־ און מענקדזשערס די צװישען םון
 וועצכעד פדעזידענט א און אינטענדענטס,

 דער פון םענעדדשעד הויפט דער זײן זאצ
 די םון רעכם באטרעםזזנחן די פאבריפ.

רונד דעי םח צמײגען דרײ ^גי  ואצעז .
«וחוראצע\ ויוד pn וױ דיזעצנע זײן

 זיר״ פארשפרײטען ראייאטען ר»םען
 ראיאטען ׳ ראםען םון כװאציע די

 באלד וױיטער. און וױיםער זיך קאטשעט
 איז אמאהא אין אויפברוך דעם נאןי

 נעגערען אויןי פאגראם א םאמעסוםען
 שפע־ םמנ פאר א םיט און אצאבאמא, איז

 רא־ װאהרע א אויםגעבראכען האט טער
 װאו ארשאנםא, ע^עין, איז מצחמה סעז

 גע־ זײנעז װייסע םיגױ און נעגערעז צוױי
 מד הונדערטער *ןן געװארען, חמיעט

 און ^זוארצע געװארעז• ארעסטירט גערען
 גענומעז אנטײצ האבעז סאצדאטען וױיםע

 די װאו פעילע, אצע אין *עשצעגען. די אין
 מען האמ םאמערןומען, זײנען .יאטען
 סאצדא־ סטײכם ױנײטעד שיקעז נעמוזט

ארדנונג. אײנצושטעלען טען
 פאגראביען די םון אורזאכען די װאס

 די זאגען. צו שװער איז געװען זײנען
 גע־ איז נעגערמן באפאצען םון ערשײנונג

 קענען זי זאצ מען אז אצגעםײן צו ווארען
 העד אורזאכען. צאקאצע דורך ערהיצעהרען

הא־ זעדזאכען עקאנאםישע אז אבער, טיג

G F R F T H T i r .  K F I T  Afaintained by and In the interestI  l U N L i  I of the Internat|onal Ladies Qar•
ment Workers Union, Office, SI Union Square, Now York. N. Y. 
B. S<hlesinicer, President; 8. Yanofsky, Rditor; A. Baroff, Secretary• 
Treasurer; R. Liebermaj, Business Manager.■ I I  ....... .. ■ ----- -- —«. --. — .    ■ - - -- r,,
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npjb צוס.ניישפיער, זאנט, תאם •7רא
 זײנען ײ. ײ. ». די ז8 וואוד,־ נענעראל

o איז שולדינ n און אויסבריד, *סאחא 
 .K 1:ע8י *רדנועסזחיםער npum א«
 םאי־םאלנש םען אז עס, םײנם װ. װ.

 אר־ 1אי ראםעדםלחםה די ארבײטער.
 צװישען באציחוגמן די תאט ?אגםא
 םעצו־אר• שוואדצזג און םארםערס װײםע

 דים־ די אין חינםערגרונר. א אלס נײטער
 קו&מ םםרייק שםאהצ ח»• ײאו םריפסען

 T6T א אננעקלימז אױך זיי האם םאר
^, ראםען א מ  יצד^םײ IPP וועלכע ^די

 טראסם <M»ur דער .in«n»}fjp«ויר גוט
תן תאס  נענעחןן תונחס־םער איינמשוון
 ןי» רייצם און חגפוטים םפעשעל אלס
 אין םםרײפערם•. וױיםע די נענעז י1או'

 פארנעפוםצן ׳שוין זיינען ם«צע אייניגע
 שאױרצע ח צװלש׳מ צוזאםענשטױםמ
 1>8 םםרי^ערס. װײסע 1םראםנדהינד.או

o פיז טוםעצ םאלנעםיינעם דע n •שםאהל 
אזיגן די צו םעז שזןנפט םטרייפ  איינ־ י

אויםמערקאזםקייט, נענוג נים צעלהייטען

w איז p»p צװײמל n  w •ארביי 
יו האנען גמר  םעכטינ ארױטנעױיזמן ז
 דזשארדזש ללאיר נעצװאונמן האבען און

 מגן8ה ארנייטער די אבצר בוינען. צו יך1
̂וױסצן 8 איז  נידערלאגע: א געהאט זיגן ג
 ■ולווער זײער אויסנעשאסען האבען זײ

״ פוםם; אױף  א אחיםגערוםעז האכען ז
א.קלי^ניגמייט צוליעב סטרייק נע?<ראל

תז ציים חל־ אי| נט8פ9* למען8'י יײ ו
 אויס־ טעהר פיעל צונ דאזינזז דעם חרך

כטדזתרימ. צו איז ם8י און פיואתן.

Vi

זאנען אנדעוע

ײו  סינזך ns מלכעדם םאיעםסעם ז
 חןפובלי^ אמזער אין גאםם ל*גםער
i י1איי n םיז אײנלאדוגנ o n חד» 
תנט i אונזער םון זי » n״>p איו i n 

 צו ipcipp[ אלבערם, פענינ נעלנישער
 נע־ אויפנענ־מז איז און נאסט צו “,אונז

 אלייז !)י׳לסןה אדאד.8 נתים םיס וואיצן
 ניט געזונד .שוואכען זײז צולשב האט

 םאיעסמעש דיי pn *נים םפבל נ^אנס
o אלבערם, n ״r» p בעלכיער״ די פון 

וױיס־ לרלד, שני זײן נעשי?ם ער חאט
B■ יאנ׳הד «לאמ אויפ׳ז בעאבאכימר אבער Jn ’tn .םארשאל 

 םונדאםענט on לעגמ טראםט in אז
 1אי אםצריפא, אין ראסע־םצתםת א 1םא

 ביראיצםינע די 1ע3וו«ל םארגלײר.סיט
 ■צײצדפאר־ יגע1אוםשול יו״נען ראיאםען

M װ״לוננען.

True trmniUUoo filed with the 
stRtester at New. T o *  t Ctty on 

I Act 
,1117.

known as the ,*Tradinc < with the
Enemy Act״*. /

 ןונגלאנד איז םםרײש אײזעננאהן
געםעטעלם•

תצון גרויסצ א סצ n 8 נ  ipj«>p־
אין ייפ1טט הן8אאן«נב ריזינןר in נען.

D8i איז o n 1אי ל8ני ערשםען i n 
 ה*ט סעניג א 4» אםעריהא פון נעשיכםע

 ר׳ר א׳גיצ־• ■<; באדען דעם באםראטען
 ציי־ pir*08‘iP8cn אונזעת און פובליפ,
 08<*י נעפ־עתם םאפע זיף האמז טוננען
 1הערש« 1געש,ת־נטע א אונו 08ה ענדליר

נליק. נרוים דאס אננעםאו
 -81P סן א 8י לין,1גאטי זיינעז, עם

 ויענינ .י8ג ז*ו םתחצן 08» סאלניטעם
o םיט n פון װיזיט pu אל־ ניאיעםםעש 

 זעלמ,8 אױו נעוועז .זײנען עם כערם.
o נאנאננען ניט 1שיצ זײנןן ם8ײ n 

 אין םאזשעסטי!״ ״לעם םון פאו־בוזמעז
 זיף 1דענע קענמע אלע אז כט,8נעז בען8ח

lnw 1םי אז חי,8י א^י־שווארצע צו
rao עננלאנד  w n anb y t Bfn יצןאיפי -| שםיל איזw אז ניס, ^  ׳

i'm.8 פמיע ,1מי ז8 שאנדע •* o8n'*oar<״8 .טי־ייל י1פרידליןי. און pnfr
 *80 א אױןי פאתיר פײן געםאכם ;ים

«8» חמיחננ י1 אזן רעווןילוציע ציאלער
JJp נישט רעװאלוציע די ’o n n אייחװ־
 איז באפאנט וײנען איינצעלהײגמן די

i אחים איז ווזװ־ 1נע8י צי שוועי n זיע־ 
 גע־ נעםאבט איז טים8םפר8? .8 אז נער.

 י1W8 1 צי, זײטימ n״P ניבען װארען
 נען8ה זיי «8 זןתצ(, ארבײטערםיהחד־

סף. א ׳מהר און זעחר נעײאונען
 י1 געװאונןן ניט האבצן 1מי ״כאטש

 ־8נעוו אויםנעװיטט איז 08» םארמולע,
 08ה לוציע",8^ ײט1םט in אין רען
o אם■,1? ט. ס. rn ’m * in פין i n 

 נע־ חױלווײםעד »8 ז8יוני ,נעשיאנאל
בארינגו:־ נעטראנען 1םי ,האבען זאנט,

 װאס און נוט אזוי פונטט זיינען װאם נען
 איםנע־ ארבייםצר חז8אײזענב די ניבען
 1בײטע1א אונזעוש ראסזעלנע. םעהר

ippn o בען81צוב האבען n םון in ער 
 ־8נע» נעםאכט איז ם8» אטאקע, שטער

 ארנײטער־פלאם, גאנצען עם1 אויו* רען
 m אז נים, צווײפעל טײן איז עם און

 ײעט 1שטאנ1װיד« 1גלענצע^ דאזינער
 ינ־1ע1עתי א םון 1כײטע1א י1 ראםעװע!

.“לעבען םון 11א1סטענ טען
יו פאר און אן  נעװעםעז די ינען1'ז ז

 באמיטוננם־ םון־א ניט 1בײטע1א די פון ■
 איז אנע1זש־ם1װײ די כאראפטעה םולען
 פאו־ און געםעםעלם אינגאנצען ניט נאך

 גא־ די.חןניחגג •W-18 נעה] האנדלוננען
 י1אוי ארבײטער ע ל » 1פא ראגםירפ

 םי| 1לוי םינימום א אײזענגאתנען די
 ־8ה ארבײטער (וײ ך8ײ יי דאלער 12.75

תנ די ל.)8י 16.00נעםאתרט' נען  תגיו
 םארטלע־ צו גיט זיד־אויך פארםלינטעם

 ביז^עפ־ װײחשעט איצםינע י1 נערען
.1920 טעטבער
in »םאחד די צווישען 1אונטערשי 

 ־818D8P די און אועײטער י1 םיז רונגעז
 אונבא־ װירטליו זײגען מים־באדיננתנען

 םיט םעגען ארבײםער י1 און דייםענד.
 in 1אי זיעג. א םיט יהמען1בא זיך רעכט

 איצט מען דענאסירט pons 1עננלישע
א^ר םון אנע1ם די  וועו• — װינטעל, אנ

 אר• די — זיענ אלען18ם 8 האנ*געהאם
 זא־ ארבייטער י1 רעניתמ. n צו כייטער

 טענעו זײ אז באװיזמן האבען זײ אז נעז,
 צו לאגר, םון 1םארטעה cm אפשטעלעז

jm 1 1ינ«1פארטײ sn  n n ’tטאפיטא־ י 
 גי*n די אז םענה׳ן, צייטונגען ליםטישע

 ם8ה זי װײל ין,1זיענע די אחים איז חננ
 א.־ן D'Pip Dn 1אי םארלארען נים זיר

 גיט טענען נם8ױני די אז באוױזען, האם
^ °h  jn 'r i8 יד8ל נ«זעלשאפס.< גאנצינ 
 in םהאםאט,, .n זש.1אין׳ דזש18דז׳״

 אהניי־ אײזענבאה; n פון in*To היייט
n אײנער זיןי האבען טער, n »  o n; 

 זיי־ זײ װאם .קאםיליםענםעז׳' נענעבעז
 מד ייד 1אי אײננצשפארט נעווען ניס 1ג«

m ig ״ • י ״ י - ■ י ־
זיעגען

ip זיך לעז8י p u זעלבסט םון טיסבטל א צו 
 צוט ,08 יטוננ.1אונטעח־ אוז חערשאםט
«t י8םעי ם8וי ביישאיעל,  |88A *םיל 

o גץענספערס האט װאטי in 'tn •  o n 
 ־8P »8 טשעםבער 1טי׳8םיל» Dn םזן

i ז8 טנגעטעז, ם8ח 1וועלמ נמרם. n 
 *pp מלנישען םnז.nאײנלא ל8י ר8מעי
i( טי.8םיל» באזוכען צו נינ n נםטער» 
i םון ם1ציםי איז n וועלם ,נײ«־“.(

 אז ,14נ פון נים לאננם1פא ביםע
*V א'ינל ל8יn  טענינ,. איז עס װעלבעז ז8

םיל־ םה לט8ם D8i טײזמה un(t צאר
«oin8% 'P8 עם וועטען אײנעם םון נים 

 לי-1םא ל8ל ער ,18םעי א 1־פא עחועהלט
m עם«עפט.1ז«לבסט־ זײז

ליס־8צי8ס די t8 װיים״ לט80 ם8,ד
 שאיעלען צו אפנעזאנט זיך האבען טען

 יגץ1■ ײםישען1ו מיט׳ן ?וצענױ־םיצענױ
 ײ1אםע p'p געפוטען איז ip ווען הענרי,

bp, לאנג נאף B״i n עתועחלט בץ איך 
 צו »n3 נים האב איןי .18מעי רען8נעוי

 איך פאל?. בעלנישע דאם יגעז1באלײ
 םאל?. געלנישע דאם ליעב איר אז םיהל
 ניט־העפליך 1זײ צו ניט איר םיין אויף

 ■ח• צייטען חײנטיגע — 1בע8 אײד• צו
 ענט־ םענשען. פון נשםות י1 אוים װען

ipipv — י1 םיט אתת 1י טאכען 1םי 
 און 1נעשי גאל^ע זײעקג פיםרים,

in שפיעלציי^ ין שטעלען 1םי — 8  ז
םאל?. אײנטאנען פון רעכט י11נ» אײז

 B.iop’1 םײן PK אװעק ל8ז ״איר
 1םאמל ל8י איר אוינ ,nnn 1«א'ינינ

dpi עט וועלכען וחגנען װעזען ?לענטטען
j איז ’jpp ^פיט D.'Pi'tn■ npn, גיט

 1בי איד אז ים,1םיט־חנ ip״b איבער
 צום בייט?ן.1א סWivo,] «8 י1 םיט

 .“ipj’jpp אל? 1»8י שװארצען
 1PDU״ p’p גיס זזאאן איז םםתטא .

ip jb p 'ipd“. לט8» אניט i p אויןי זיר 
d«p ib p j םיט D8« on מאיעם־ .זײן א 

ip u ik  08« “dpd באנלי?ם רעפובליפ 
באזוף. א מיט

pj8r לינ?1י?ה די ” pi*ip? נײט1א
um Dtin־oi«'ep« 8  o פון ipoj’b i n- 

tpoom Jm vm i יר1? טאלא8ל די םיט 
in שוין זיך 08» םיםעם8נאל-ט88׳טיי « i 

IP1J8BPU8.
DlP30P0 -nPW8 א האבען װ?ל?ן 

1P̂» זײ אוינ נעלענענהייט, P נאר Pii* 
A# אויםצזנוצען «»pip ?לאגנצױיליג 

 T•« ביליזח צז אויוי ipojpmb וױננמז־
 .אויב ipoipii די אוגט»*שםו־ײבמ 1םי

 *8n לײוןו »ײל, וו?לעז״, 18<«יײ\מלע
m זײ נ?ן  po כיט זיד נאננ?נחײם1פא 

ip אין ם1א'ננאןד?טי1פא יגס1איב? ri 
pjp.

̂צע י1 לס8» אי«  נים vos'vvi ט
 מדואוםט וואלט?! םיו ײ?ן םען,81טארי

i פעדזלט םעםנצרס nvm* אז n •בא 
 װײ־ 1סי •iponi צו ױז לע־ג«(ן צו נעחר
 Dir .poippiBC 081 ■ונטט 1P38 ם«ז
i 1«וי אז פאטט, 8 איז n עדױטיישא̂נ 
 npאונז IPכצpל ,18 זיו םאננט ן.8ם?י

oipicpo 1 זײן צו אײנפאד peי?נמע, י 
 יב?ז1אייננ?ש זיר חאבעז »אס נליטליכע,

̂. פארשי^נ? די אין  בליי־ זײ טלאם
»1 1W8 ^  װײל פארלאננ, םיט׳ן ליי
^ipp זיי װאנעו ביז p 1שוי איז אוים, זיך 
 אתם זײ tpnpi <אכח«• און שי?ם, צו
^ן1בא און װינם?ר נאנצעז 8  ip’u וי

נאכל?םינטײט.
dp טי?לע »8 פאקט, א אויך איז 

o 1פא זיו ן p ם ה p ש n ,נע־אנט 
i אויי זיר ipdiki זיי וואס n לט?ר'״?

1 iw«M8 ■ל«יג«ן B81 8 איז HQ8 ר» 
w r v 08אײגר«חנגיש,"ײ o n  n® ooip,
 נ*pגpלp> n נ?תאס ניט tP38» «ײ וואם
*POB איז זיך לעדנט op ipn זעחן צו חײס

 *jppio 81 1»1זײ יטא1אטע אין יטא.1
n ?גרוײ??«ינ ipjpo 08 און» .IP«ie 

 -1ל? און םטולם שיי^?1סא די באזוכ?ז
m 8’ ןיך. נען p:״ip אזוי־ איז וײ פון 

 ײ1נ ip ײאס oprft dpi םים שסאלץ
 װים?ד טון י:?חייטניס?1 אין זיך ב?ל«

ipi'inp’ 18 ip װי ■ונהם שאםס, i אינ־ 
ipjip> Jv: איז איז .זיו n 8o in איז 

n• אם?ריטא. )'S 9i  tpjmp’ipob ip i 
ipo 1סא, pne i n  on טון האלט 8
 צו־ װי זאך, אזא ניטא איז op אז כלל,

oיpװים?ן. ל piprjiB אםילו, בעאטטע 
 װאלטען אל?ם, ipo'ii שויז ipotbi װאם

 אויוי 1יאה 18• א אונענען געפענם יך1א
di«t< אםור, זײ, װאלט wr jib ז,p̂נpל p, 

 *pi ניט nנKש p'p 1נא װאלט op און
o, 1 טוען זײ |pn װען m pp ib& .dpאס 

 יר אונזער 1פא שטאלץ » געװען װאלט
 ױ־ ?לאו?םאכ?ר י1 1ם״נע 1(םי ניאן.
ױניאנם). pאל און ,pp:k; א אלם ניאן

in מאגכע, 'i i, 8 זיר ראנען”;:p- 
dtpi, אז ipp ipd א םון ל?רנען נארנימ 

in *  pijww האלם^ זיי װאך. א צװײ 
dp לוםט1*פא0”צ א שאר א־ינפאך 

 א טון אויך הוםם אם1 ארונטערצו?וטען.
̂לע בילתננ. װ?נען יןי1נאנ שװאכען  םי
 שטונ־ 16 ־.pp אן אין אז ניט, נ*ר וחייםען

ppn ipo ipp ip i « ינער1נישסשה׳ גאנץ 
 צײט ערז?לבער1 אין אז און בוכהאלטער,

ipd ipp עסאנא־ אין װים?ן *נזאטלען 
jp זאל ipd אז םיהם, jpp איג נאנץPoלי־ 
 פדאנען pםיש8נ8pp ipi'oipo'1 נענט

 מעכ־ א צו ניט קוםם בילתנג װ. א. א.
 1* עם זאםעלט ip םען.~8שםר אין ןpש

 ביל־ טראסענם pip'i און םראפענװייז,
m םיט ip i צט1שפ וואם ?וואל א צײט* 
lp.ניגpפארנ או) ל?בע; םיט

 P& װענ dpi אין ;jiipor po'iii א
אוײ בילרען 'Tישp 1?ארבײט IPCKft,

...־ :*

is?■,'

ip ײימנשאפם. ii '•ל?תם איתו 
 אי איז ,1P18( לאנײ אידי׳* שייאה

n  tnptDiP d jpp אנע1ט «  ים18.
D , אייחר urn אז ?״ »י8 יאם in 
 י ז 1.םי א» ן״ fי ג אץ־ . איײר
 יר18ת* ניט יאנט איהר אח מו׳

ײנןן״  8 אױזו־ ־האס ני׳מ״ 1.םי און ז
 מד ipipn 8 באנו־יוי װיס?נשאטטליכ?ן

 j« ־vrupnpoipii «ז נעזעץ װיםען
i n שיראך. יש?ר1אי op איז

r אזוי «ונטם w| װי אזױ ■ונטט און___
 U לערנצן צו וױי אך,1ש« 8 ל?ת?ז צו
*in  .i8'opc8i ?אחתן אין — ט?ל1װ 
 אילמאד poopo י1 איז בחותז, אשון11

i- j*־ ׳ .piBiPi iptp'i 1פא ראצי?
 npriiB pאל p̂יב1n ipojtd 1םי

 נאכל?םיממ1םא גיס i«pt צו םעטבערס
p. ip p iד'וp”נ8שpל I81P0.חד ״ 

 װאם 1טלאס? די פאו■ זיך ם1י1חשיםט
tnpn ip3p וועלען ip i. ־ T'Wt op oopi 

dpip3'1!ip ' 80 א אין םלײס םיס i.) 
 Of וױיל ,tpתpל צו ניס ויד ש?חםם

^. טײן ניס .איו א  צו ניס ייד פוילם ש
^ איז ז P ם י ו ו זױיל ל?רנ?ז, י  י

ipooonpipiiB 03901אי נ?נ'ג?ן1פא“ 
( 1םא חאלם ליכ?ןלעב?ן. י ט נ י װ  

 לאר־ opii 1איזז װאם בחש?טם8ס יעו־?ן
^- איז וױכסינ איז אלעט וױיל נ?ן,  ר

 tom א'יור ,op טוט װים?ן. פון וועלס
jnp? ז* noin p'p opii i ,v k ־ ואד ניס
P,■.׳־• «ז• S • • •

»n 18• לעצטע די «l)Q8n tP38_ 
p̂  p'p v dגpלp ג?חאל־.ן ניס כיטיננען 

ipe, י' לי?ב1צ  DPecnp m בים.10ם־1ד
u^pin, םיסינג opii זײן on יאסנד 

 p לױ•1פא אין ב.oi 10' נאך ײאס שטאנ
ip »ז i זיך האב?! צײס inpr ייכסימ! 

 81P30P0 אלע |1א ip3^pp*:< פראנ^
tpopspi in ?n 1צ ipcip.

ipt jik ג«ד |י8» דיעזע חאט לא?אל 
in סס.1ל1פא גרויסען א tpל'ם n s .םא״ י 

mpo,™ 1אײנע foopo?p np»iK pt 
in  lit• o ip3o jd גיר •לוצלונג איז מניאז 

1P380P8 tPol d מיטװאר שטארפען. pi 
t א» 1פרישע א זיןי, ip חאט כײנאפט i• 

or^p: ppojit ,שױן איז )1א שלאםען 
mpo אױפנ?שטאנ?ן. ניס ip איז Wiepi 

3»in8n, רערשםיסטער א tpi lit, םים 
 7»ױ« װײזם op װי האנם. אין צײםוננ א

 <?־ האט ip ,Dipi'opp אן בעײען דאס איז
in 1רײע1פאר שארנעםע; נײזט n  tpi d pi 

םריה־ציײ זײז באנענענט ער האט י1א« 11א

*M

i/ טויט. טיגען
 טחנרען ארויסגערוםעז האט טוידט זײן

 חברים,' און םריינד הונדערטע זײנע בײ
 *ויג*גצײטעז געקוםען איהם זײנען װעאכע

רוה. אײביגער זײז
 26 נעוחנז איז פארשטארבענער דער

 א איבערנעצאזען האט און אצט, יאהר
 קיגד א און יאהה 4 •פון קינד א מיט םרוי
 4מאנ* 2 איז ווערען געבוירען דארף װאס
.ץ; ארום. טען

!אנדענקען זײז עהרע
םעפ• העללער, דזש.

שאנס םט די אץ ולעס ױי  את ו
פער’  דעם םאר י

ען צו מפ ע ק א ע די ב קצי א רע

 לעהי מוזיה א איהר דארפט
־ \ער?

 באװאוסטערן חגר גאלדבןןרג, ל*
 די האט װעצכער שפיעצער, םיעדעל
 )פרא־ זשעניע, גרויםע! דעם םון הפכמה
 צעהרער| דער אוער, לעאפאצר םעסאר

 נאך און עצםאן מישא צימבאליםט, םיז
הינםםלער אנדעחנ

 שייעלעןן םיעדעל אין לעסאגס גימ
 צו םפעציעצ םרײזען, מעסיגע נאגץ צו

הצ»ו<וםאכער. פ\ן קינדער
:אדרעס

 ם.|0בראנ עװ., עדען םאוגמ איסמ 507
 0505 טרימאגט טעלעפאן:

 עווענץ דריםע געםם ־— ב. ג
m א^ ןן^ײסעד o d בײ y a m 'סטי 

m ארקװײ. קצעירםאגט!

רןוויטירוגגען. װײטערע
האםפ. װײסט בי בי& םון אדבײטער די
If: $7.00--------נאצוב צ. םיס דורך

: 16.25 — גאצוב םיס דורך גאצוב, ם.
אײב־ דורך םאצהין, און סיעגעא דעגהעך .זײ װאם םאסם דער איז םיעציעא

22.07 ----------קאהן רעהעם דאק־ םון פארםע דער אין ביצחננ װעגע^
םעריע דורך יןאםפ. דרעם איגעצ אוץ דענמיםםע^ אדװאקאמען, טוירינ^

 איז װאם אצעם האצמען זײ איטײקערם.
 <#םע• אויבענדערמאנטער דצר אױסצר
 צערנען. צו גענונ וויבסיג ניט םאר נארימ

 בילרונג. קײן םאר ניט עם חאלםען זײ
 דער םעות. גרויסער זעהר א איז דאם

 םארריכםען צו װי וױים װאם דאקםאר
 ערפײ צו אויוי הערם ער װען מאגען, א

 קינסמלער אזא איז םציכטען, זײנע צעז
 ״אצטעריײ לםשצ,'דער ?וױ •םאך זײז אין

 צו אזוי nj זױים װאם שנײדעו/ שאן״
 װען בגד, אץי<א *פאטשינקזד א ב»כע«

 קאס־ אוים׳ן נוט נים *הענגמ״״ בגד דער
 םארשםעהם וואס דאסםאר נדn טאםער.

 ,װאס וויהר וױ אזױ איז«ונקם קחגנה א
 ך!י י«אגצז לאםיר ווארום^ פארשםעתעז
אלזנם צויסעז״. .וונם־ אחנר *פארצױםעף. ^ראגגמנד

7.50--------------ריידינג
אױוא דורך גראםם., םאצ.

5.50--------------שאפירא
דורך מאמפ״ דרעם ױניװערםאל

5.00-----------־זעצד אננא
רורך םרידמאן, און גרישיאצד

10.00----------צאטינםגןי ם.
(אעדױוידועיצער טאמפיקא צעאן

1.00 ------------בײטראג)
16.25 שיוי י• דורך צײםאן, װ. סעםועצ

- םאטאצ:
L0^90 — :קװימירם םריהער
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נעװ^רען רעפארטעט *אומ

וראל<!צו

קאםלער* פ. םון

'-m

 טובים ימים די םון דעם,אנפומען םימ
 יאדד םעטע זיבען די געענ-מט דף !ואבען

 טרײד אין בעלײםלאכות אונזערע פאר חמ
 יאהרעז מאנערע אן,די זיך טאגגען *ס און

 װעל־ םעטס ביסעל די פארצעהרען גתצכע
 ארבײטר די אנגזאםלט,סײ זיןי האט מס
 שטעהען נײר און םעזאן. קורצען *יעם *ין

 פאר ?זצרים אין אפאהל װי ונשט4 חיעם
 דאס םען שפייזט אזױ וױ אראבלעם די

. יאהרען פאגערע די אין טא£ן
 דאן םון שוין זײנען טוחענדע יאהר

 זיינען מיטלעז טויזענדע םאראיבער אן
 איינ״ ?ײן אבער געװארען םארגעשלאגען

 טאג צו היעט און וױרקזאפער סײ\ ציגער
 אײנצײ דעם םיט בענוצען זיף מיר סמען

W| בענוצט. האט ױסף װעלכען םיטעל 
 שםייז ביסעל די אײנצוט»ילען נעםליך

גאײןי. אלעטען םאר
הא״ סעואן ספריגג לעצםעז דעט נאןי

 פאגערע זיבען די אז געהאפט אלע באן
 די אז געענדיגט, שוין זיך־ דיאכןןז 'אחחנן

 אז און געהופען צוזיך איז *מדוסמריע
 איבערהױפט ארבײם, גענוג ױין וחגם צס

 געװארען אײנגעםיהרט איז עס װען נאןי/
 אונז האט טרײד, אין ארבייט וואך

 הײגטיגער דער אז ולויבען צו בעחןכטיגט
 ליינגער םיעל ,םארציהען זיןי װעט סעזאן

 או אמת ס׳איז אנגעהאלטען. האט ער יוױ
 םאר־ לענגער אביסעל זיך האט םעזאן דצר

 א פ*ר דעם םיט פארגלײך אין צױנען
 קװאנטײ די לויט סעזאן. פאלל יאהרמען

 געװא־ געםאכט איז װאס ארבײט, םון מעט
חאט  גענוםען םעזאן הײנטיגען דאס !א̂ן
 דער אבער יאהרען, א פאר וױ צײנגער

 לאננ יט1 איז סעזאן דער אז איז םאסט
 באשעפ־ גץבען סענען זאל וחנלכער גצגוג,
 זײ בעלײםלאכות אונזערע פאר םימננ
 חױנה זייער ציהען איהם פון סעגען !אצען

צײם. יאחר חאלב א
 om וועגען זײנען טעאריעס םיעלע
 ניט שטעלען וחגלכע געװארען געשאפעז
 אײז שטיטען אלע .אבער צופרידען, אלעםעז

 ס"\ שוין ס׳אי? יפארװאס אותצכע די אז
 די םון פרײז דער #וױיל איז ניםא ארבייט

 ביז געשטיגען האט קלאוקס פראדוצירטע
 נ״י5אוםצוגא איז דאס און •ראצענט 300
סאסטיםערי געװעהנליכען דעם פאר באר

 טעהר זיך לײגט טעאריע דיעזע אז
 םאלגענדעל דער צײגען שען שכל ^אויפ׳ן
 די איז צײט לעצטער דער פאר :טאתמ

 פיעלםאכב םאר ביזנעס ט^לאויימ <יידיס
 אי כםעט איז טרײד איז און נעװארעז

 אי גראד געװיסען א צו ביז ביד. םער
TW לײז׳ ביליגע די אין ארבײט פאראן 

 פאר* װערט װעלכע סלאוקס ביליגע ״די
 צװי־ און דיסטריהמעז מײן די איז יײײיו

באםעיצקערונג. שטאדטישער ניט דער שען
 פארמעג־ דער פשוטע, א איז אורזאכע די

בעצאה־ דארױ ער װען מאסטאםער <יכער
 ער װעלכען דאלאר 150 םוט א פאר לען ־

 60—50 מיט יאהרען 2 םאר געקויפט חאט
 טיײ לײדיס א ץו בעסער געהט — *•*אאר י

 קאס־ די קויפען הלאותס ביליגע די צאר״
הא־ קויפע,, סוזען זײ װען דאן נאר טאסער

ײ בען י  וױ״ צאהלעז און ניט ברירה קיין ז
n זיר יאגען)(בער זײ. פון פ^זדערט מען פיעל 
 שטאהל דער אז דזשאבערם די םאקע ;

 דעם געטראפען שטארק האט ^טטרייק
 טײ־ לײדיס די לײנס בײדע דיעזע טרײד). י

 ניט װערען לײן ביליגע די און <ארינג4
 לײדים די שעפער. אונזערע אין מםאכט /

 גרויסע די אין געמאכט װערט ט״לארינג
yo5 װערט ביליגע די און סטארס עװענמ 

 א בלויז און יארק נױ אויסער ^^נטאכט‘
£  זײנען מיר יארה, נױ אין טײל <יינער5

 שטאדטישען דעם אויןי בלויז -אגג^נװיעזען
 םארםעגליכען דעם אויוי גיט ^קאסםיםער:

בע״ דעם און סאלעריםאן דעם ^?געסמאן, -
קוי־ װעלכע ארבײטער, בעצאהלטען טער !
Li זײ םיזאן. יעדען יןאוט א אדער סוט א .&ען 

 אזוי לײ\ דיעזע אין פרײזען די אבער *נ»ן
 פאר איז אז.עס געװארען נעשרויפט <#רףף

 אונזערע װען און אוםצוגאננב^ר. !ני^ין
 יןײן מיר האבען ניט חױפען פאםטאמער .!
ניט» .ארבייט ..
M ; די ^שולדיגען פרעסער ארבײטער די 
 זיאל־ פרײזען, הױכע די אין £רכײטער ^
פאר־ ניט זי/ טענה׳ן ארבײטער, די /פצן‘
ז^עד םאר פרײזען הויכע אזעלכע מגגם ‘

 און געוחןן׳ נים ישךות קײן װאלט ^ארבײטער
 דאס;איז אז אדבײט. גענוג נעווען ־;ם'װאלט),

 DPvf אוינען די אין זאטך געשאטעז
 די גא^ האט װעלכער יעדער זאגען ןוייר ,ך
̂ננסטצ1 חד1לײ[.'וױיל" דער איז ידיעה יק

 אוג• אין ארבײט םאר געצאהלט די רענד
 איז יאד«ר 2 לעצםע די פאר טרײד זער

 35 פון העכםטע דאס געײארען געהעכערם
םון רי זײנען פראצעגט. 40,ביז
 פראצענט. 300 ביז געשטיגען קלאוחס די

 געיןריגען האט םען װעלכען סוט א װײל
 שעםט דאלאר 20 םאר צוריה יאהר 2 פיט
 דאלאר 60 חײנט כעםען צו ניס זיף טען
 בע־ דעם אין קען םען אזוי װי איהם. פאר

 גאט אײן װײס ארבײטער די שולדינען
פרעםער. ארצײטער די סיט

* * *
p p זײנען עס װאו — אװערטײם 

םאשי־נען״ לײדיגע םאראן
״זײן ניט זאל אורזאכע די אבער װאס

 מוזען ניטא איז ארבײט קײן װאס םאר
 פאסם. דעם םיט רעכענען אבער זיך םיר
 אב־ אזוי װי םיטלעז זוכען םוזען מיר און

 ם׳איז איבעל% שעדליכען דעם צושװאכען
 ארבײט, קײן שאפען גיט קענען םיר אפת,

 יאהרעו םעטע הײן שאפען נים ?עי״ן סיר
 םאדלײכטערען צו זעהן אבער מוזען כיר

 האבענדיג ניט און יאחרען, מאגערע די
 נעמען זיף םיר םוזען ברירה אנרער קײן
 האט ױסוי װעלכעז פױםעל זעלבען צום

 נעסליך םצרים* אין אויסגעורובירט אפאל
 אלע״ םאר גלײף שפײו די אײנצוםײלען

מען.
 ארבײט צופיעל קײן וױיסען־אז םיד

 אלע אין ניט אכער טרײד אין ניטא איז
 וױיסען םיר גלײןי. לאגע די איז שעפער

 קײן איז שעפער אנדערע איז װערענד אז
 מען ארבײט ניטא גאנצען אין ארבײם

 אדן סײם. אוחןר שעפער מאנמנ אין אבער
די צו זאף אזא איז דאס ^ ל ע  ױניאן װ

 דער• גיט נאף האלטען ט׳יר העלםען. דאחי
 ארבײט די אײנםײלען זאלען םיר א? ביי

 םעמבערס אונזערע אלע צװישען גלײןי
 ילעצער אויוי ױצען זײ צו אכגעזעהען

 ױניאן די װאס זאך א>ין אבער ניט, אדער
 ערלױבען צו נים יאיז טאן םוו• און סען
 שעפער אין אװערכױים הײן ארבײםען צו

 פאשיגען לײדיגע זיןי געפינען עם װאו
̂ו־ןל נױטיגע די ניט האבען וחנלכע אדער  צז

 זא־ עס אז קוםט עס אזוי וױ פאשינען.
 ניט האבעז װעלכזנ שעפער געםינען זחי אען
 אנדער אן איז פאשיגען צאהל נויטיגע די

 באריח אםאל װעלען םיר װעלכע פראגצ,
 H פון ניט שולד די איז דאס אבער ״ען

 וועלכצ בעלי־םלאכות, די פון גאר ױניאן
 סעםלצ> צו ױניאן די געצװאונגען ה^בען

 אבער איז פאמײ דער שעפער. כױט&זעלכע
 סעז װאו שעפער זיך נעפעען עס .אז דער

 זיך געפינען עס ארן אווער־םײם ארבײט
 טאר דאס און פאשינען לײדיגע דארטען

 אװערטײם קײן װערען. דערלאזען גיט
 עס זאלאנג װערען געארבײט ניט טאר

 עם און לײדיג מלאכות בעלי ארום געהען
.פאשינען לײדיגע זיך ;עפינען
 פאליסי די געװען מאל אלע איז עס

 אפע־ די צו אפעלירען צו ױניאן דער םון
 חײן ארבײטען ניט זאיצען זײ רײמארס

 לײדעע םאראן זײגען עס װעז אװערטײם
 וױיניג האט אפיעל דער אבער מאשינען,

 האט עקזעסוטױוע אונזער געהאלםעז װאס
 צו אפעלירען צו ניט בעשלאסען דארוט

 אלע אויםצויםאדערען נאר ארבײטער די
 אװעד־ קײן ארבײטען צו ניט אםערײטארס

 טאשי־ לײדיגע שטעהען עם זאלאנג טײם
 םון אםערײטארס די פאל אין און נען.
 אינ־ די אױספאלגען ניט װעלען שאפ אזא

 װערען בערוםען זײ װעלען סטראקשאגם
 ס׳װעט אויב און קאמיטע די.גריװעגס צו

 םון ארונטערנעפען זײ װעט-פען גויטיג זײן
 םיר איז אנחנרע. ארויפשיקען און שאפ

 א סאר װאס אבשטעלען ניט׳ זיןי װעלען
 זאל שאפ דער װאו זייז, ניט זאל עס שאפ
 דים״ אפטאון דעם אין צו געםינען ניט זיף

 דיס־ טאו,* דאון דעם אין אדער טריקט
טריקט.
אונזערע אױף דארום םאדעיען פיר

םען ביז װארטען צז נ*יט אפער^יטארס
קאפיטע גריװענס דער צו רופען זײ װעט
קיין ארבײטען ניט אלײן זאלען נאר

הא־ א אז ניט וױלען זײ אויב ׳אווערטײם
ניט זאל באארד עלןזעקיםמו די פון מיטזן

. ישאפ. זײער פיקעםען * * ־ *
,די םון ארתטערצוגעסען פערזוך דער
. » ז ײ י י . t‘

j'*t וצליגגע-8 די םיט ׳םזזרבינחגג? 
 ארײכנע״ אונז *ו זיינע) טרייד אין םלעק

 בעלי־בתים םאנכע אז קאסאלײנםם, סיכמון
לוןל־ רימעם די ארונםערצונעסעז םרײעז

 r־ א םאכען בתיםי בעלי
 וועם סעז וואס ױגיאן דער ביי תםת דעם
 דאמם וועלען םיר פאל. אזא אין מאן

 דיעוען צו שטעלוגג אונזעד םאםנן קלאחר
פארזוך.
̂ן אוגזע• ווען סעזאן םון כרען דעם א

 םאדערען געגוטען האבען םלאכות בעלי רע
 חאבעז שבירות זײערע א(יף רןעמרונג א
 Mpi גענען פראטעםסירס בתים מגלי די

 ^נ^רעכםיגקץם״ דער אין דאן האבען םיר
 ועם1 מלאכה סןל א א^זאלאננ געענמ^ערט

 םעגליכ״ האםנן;הײן ױגיאךממ דער דורד
 ער וועלבען פרײז, זײן פאדע^ן צו סײם
 אױםוחנג קײן נים םיר זעהען װערם איז
 צו שעפער גאנצע סטאפען צו אזוי װי

 הא?ען מיר רייזעס, פלעט םערלאנגען
 מאנופעקטשו־ די געווארענט »ן1אבער־
 בקלי אוכזערע װעלכע פרץזען די אז רערס

 דין דאס װעם קריגען :װעלען םלאכות
 קײן פאר וועלען םיר און פרײז זײער
 םון אדונטמרצונעםמן ערלוי׳בען ניט סאל

̂גץ דא ערקלערען םיר און פרײזען, די  ג׳
 ניט םאל ׳קײן םאר -וועלעז פױר אז אםען

 ארונטערצוטד בתים בעלי די ערלויבען
 אםילו אונז זאל ער װען םרײזען די;םון םען

 ב^לײ אלע ארונםערצונצמעז אויסקוםען
 וחןלען פאל דיעזמן אין שאפ.־ םון םלאכות

̂ענע אונזער אויף האנדלען םיר  אײו
 בעסלא־ געהן ניט װעלעז םיר און אחרױת

 די זאלאמ אז דענהעז םיר װײל זיןי. גען
 כמנגליכ־ ?ײן ניטיגעגעבען ווערט ױניאן־

 דעם פאר פרײז דעם בעשטיםען צו קײט
 אלבערגעלא״ װערט דאם נאר םלאכה בעל
 בעל-מלאכה, אינדױױדועלען דעם פאר זען

 אבמאף דעם פראטעהםען אבער פיר סוזעז
 כאס םיט׳ן םאכט םלאבזז בעל דער וחןלכען

 פראטעהטעט אגריםענט דעד אויב און
 פדאטפקטען איהם ײצט דאן ניט איחם

 tra וחנלען מיד אויב און לאקאל אונזער
 ארבײםער אוגזעמנ *•ראמעפםען קענאן

 זוע־ שאפ פון זײ ארונטערצונעםען םײדצן
 קײן וועלצן םיר װען טאן, דאס פױר לעז

• האנע^ נים ברירח אנדער
 וועלען םיר װאט דעם אױסעד אבצר

 םײט א מאנוסעקטשורער יעדען •ײי-ײז
 םאר־ א םאנען צו וראגען װעם וועלכעױ

 םיר וועלען פרייזען די םון געםען צו זוך
 סײן מאבעז ניט סעזאן נעקםםען דעם

 םעםבערם אונזמרע האלםען צו פערזוןי
 די םאכען בײם גרענעצען געװיסע איז

 תנים גלוימן מיר און סעזאן צום פרײזען
 חאפען װעלען םאנופעסטשורערס די אויב

בארגײן. א דערבײ
 װארנעז אפאל נאף דארום װעלען פיר

 זײ בעלי־בתיס די און סלאכות בעלי די׳
 אדער ארונטערצוצאזעז װאגען ניט י״ל״ז

 װײל פרײזען, די םון ארונטערצונעהםען
 געלינגען ניט זײ װעט עס װאס אויסער

 זײ אבער דאם װעט יעצט דאס טאן צו
 אינװעסטמענם שלעכטער זעהר א זײן

. סעזאן. געססטמן דעם אויף
* * *

פון העכערדנג די רועגען ש«וםען קוםט
דווםי

̂וען אונזער בײ  םיטינג םעםבער לעצ
 דױס די העכערען וועגען םראגע די איז
 האבען םיעלע געװארעא געםעטעלט ניט
 גונסטעז צו בעסער אויסגעשםראכעז זיך
 דאיום היינגט םראגע די םעקס. א פון

 םי־ נעקסמען דעם בײ לוםטען. איףדער
 װעט אקטאבער טען13 דעם מאנטאג טיננ

 די ווערען, געסעטעלט ענדליך םראגע די
 אויפגעפאדערט דארום זײנעז םעפבערס

םיטינג. צום קוםען •צו
 בעטהאװעז אין זײן װעט פיטינג דעי ‘

»האל.
קאטלער. פ.

.1 לאקאל סענעדזשער

T ל. U• .י

; )1 «יי« 1« 0(«לי
 און נמםיגקײכמן פארעתחננע די אין

אינםערנעמאנאל. דער םון אויפנאמנן
 בא־ אײד וחנרם «ימארם דעם אק
 pc צײם־׳זריפם׳ק לי אימר ריכםעם

 יוערזןן עס און אינטערנעשאאל, דער
 פאר םאר^לןנע אײניגע נעםאנם דארט

כא־ וױכסימן מהר א tic ענדקתמע
ראקמער.

ויכער,
f *

ט או ק ײנ פ ר א ט ש ד טי ענ עז ר  פ
ם אן. דע מ ער ש ט

 רײגקאוט דעם פון ארבײםער די םיר,
 סיעגעל 96 קארש, און סוםער פון שאפ

 דעם םרעזענטירט האבען ברוקלין, #סטריט
 סעק זילבערנעם א םיט טשערםאן שאפ

 אונ- אויס דריהען און לעפעל און נאפעל
 ארבײט גוטען דער פאר אנערקענונג זער

 ברודער טשערמאן, שאפ אונזער * װאס
 פאר׳ן געלײסטעט ך.אט .וױיסםאן, לואיס
v: שאפ.

^ . אש,
 • . v «׳- גרין, הערי
 םענענבױם, אײב

זײוועץ, עילי•
קאכדםע. •רעס “

מר,  באארד עקז* דדאענעראל דצר זי
 םיעפסםע רי שענקען םוזען וײ יי״מ

ױך מײז ואצ אויםםעמןזאכמײט.־ א  דןנ
 םענעדזשער חנר אז ווערען, דערםאנם

 ברודער ׳ צײם־שריפםען, אונזערע םון
 .ארײנגעשיקם האם ^ימורםאז,: עליאם

 *ינאנציעלעד דער איבער רעפארט זיין
 עס און צײנדשדיפמעז, די םזן ל^גע

 ־איז דעםיצים דער יאז ארויס זיך שטעלם
 האם םען װי קלענעחנר, #פיעצ א

4ערװאדג
 אלע :ױט צוזאםעז רעפארט ךער אוקי
 איז ווערצז םאחנפעטליכט וחנם אנדערע

 איו עס דאס אזוי צײםונגצן^ אונזצחג
 אויף אפצושטעלען זיר ניט^כדאי איצט

אײנצעלהײ*םעז.
 םאנכע און רעאארטען די חוץ א
 שלע״ פדן באםערקומען טרעפעגז^ גאגץ

 אויםגע־ זיינ^ן.אױך אנדערע, און זינגער
קאםיטעס. צװײ דערוױיל געוואחןן ניםצ!
 געקוםען איז זיצומ ערשסער דער צו

 סעקרע־ נעשאנאל דער גערמער, אדאלף.
 פארטיי, סאציאליםםישער דצר םון םער
 דעם צו אפיעל שםארוןעז א געמאכם און

 דער פאר הילוי פיגאגציעלער פאר באארד
 םע־ אײצ* און פארםײ םאציאליםטישער

 אלע פוז פארםײדמונג די פאר מינסײט
 t* W סאסט וואס זאך, א ארעתםירכמג

געלד. םיט אוצר
 איז ףלחחננד און םיע^ באזונדערס -

 גרויסען דעם פאר אפיעל pn געווען
 כחות, tm אגװענדען מוז מען דעבס.

 כח גאנציז זײן חאם ותלכער #ער אז
ר םאר אפגעגעבען  און באפרײאונג רז

 זאל ארבײ^ער, די פון אױםקלעהרוגג
וועחנן. באםרײט גימנר װאס

 איהם חאם של^זינגער פרעזידענם
 אױם־ וועט באארד דער אז םאת^ערט,

 אין גאר וועם און #אםיעל דעם נעהםען
 דזום װמגען וױסאן איהם לאזען חורצען

רעזולטאט.
 פון געהוםעז איז סאםיטזנ צװײטע א

 געלד אין הילןי םארלאנגענדיג באסטאן,
 אתאניזאציאנס־אר־ די פאר סעגשען אוז

 1אי רײגתאוט״סאכצר די צװישען בײט
ראבער־םרײד. נאנצען דעם אין

 קאםײ אנדערע נאך ערװארםעט מען
 אנדערע פון און שיסאגא ׳םון טעט

שטעדט.
 נאך דעדווײל איז אלײן באפאלא םון
 דעם איז באםאלא געסומען. ניט קײנער

איז עס װען איהר, םארשטעהט םאנטאג,
 #באאײ .rpy דזשעגמראל דער אנגעל,ומען

 ברוך־הבא דעם טיט פארנוטען צו געװען
 צו־ םרוי. זײן און קעגיג בעלגישען צום

 געײעז גאסען די זײנען כבוד זיין ליעב
 עם און םלעגס, אין אײנגעםונקט םםש

 נא־ פאראד. גרױסער א געװעז אויך איז
 1קײ גצו?)ןט נים באפאלא האט טירליןי,

 אונזער צו ,רעסעפשאן א פאר צײט םינוט
באארד. עקו. דזשענ.

 יא שוין איז צװײטען׳טאג אוים׳ן
 צײ־ א םון רעפארטער א ע&עס געהופנז

 אונזער וחנם וואהרשײנליך, #און טוגג,
 דערםאנט זכיה האבעךדי יך1א ד4ב^א

 געםט, פראפױנענטע די צװישען וועךען צו
סאנםאג לעצםען אגגעקוםעז זײנע̂ן װאס

. ? . באפאלא. אין
 עהז. דזשענ. אונזער אנבאלאנגט וו^ס

 ™אם דערװײלע'נים ;^ך ער האצן באאא־
 םאךאױ!* צו קוק םעגליכקײט^זאגאר־׳א די

 װערט צײם מײסטע די װײל • באםאלא.
אוז םיםיננען. די אױ^ פארװענדעט דן*ך

 עס הנאאע׳ ועחר זײנ^ן ן1שאנס^ די
דער סים באקעמן it ?יןי זאל־אױסקוסען

 דא נאןי ארמיט ווארים שםאדט,
דאס אויס, תהם ז$ם אן םיעל, זעהד
 אותר״ םוזען,ארבייםען באארד״װעט דער

̂׳  אן^נריגדליה גום אױפצוסאן אופ טײס
 די אין ארבייט בעפארשםעחעגדע ;די

v ׳ װאס סעג, פאר w\ פאר ־ באשםיציט 1• >*t 4 * ז• ׳ - ■A * r , jfe ** ־ י \ םימיננען. די

L

*רידנמזן ם• ®ח

t  * 548.70 
1361.48

 t«trp ריעתאום חימ«?מז חס אייי ו
 כאקלא צז װאס אסוד ויך סיר האכצן

tn• םיד p o p םאראויםנע איעזןנםליך 
pk  t* r * a rn « r  a n  Orrart רייגקאומ 

 אר־ nun annum* האמז םיר םיייד,
 שארמדײםונ־ די לזים סרייד וױן בײט

tn רי וואם um repnuvo גע־ חןובען 
jaato נסיי*ט נים זיך הא«ז םיר און* 

 דןם *ןנאן־ ערײארטוננען. אונזעדע א־ן
jmngr n נאנץ םעז ארבייט א: סטרייק 

p« vm m אתמרע im r, אין אח 
 אווערםײם pro ארבײט •לןזוער פיעל* .

 מלאכ*ז.כאקומען ב*לי אונזערע אזץ אױך
 איז rtr אח םאים־אוךא־העי, tan פאר

 װי זעהןן it י חארמן אױ»*ן פחײאיד
 נוט. גאנץ ׳&ארדינען םןשמרס אונזערע
 אבי־ «מ*ר וחנרם *מריחננחײם אונזער

 אי־ גרויסעז tan צוליןב פאדעמרט םעל
ס" מרפלוט מר «ג םי »ז'  אונזער אק־ י

 אימרבליײ tv נאד אי? וועלמס םרי^
 pa «רי*דע .םצײמר״ חס־ םח מכץ

 אײ m מו *יי װעלמם םרייד, אונ״נר
 אעריא־ .סליקעי״ ־ah pc מרבלײב^כץ

pa n צױ ווייל • איצדזסטריע. אונזעד 
 װאם אידןרם״ ״םאוםח נחיםמ די ליעב

 אונזעדע י^ןי : pnyiya ממאבם זיינ׳ח1
̂ןר, מז שע ײי  היב׳ש » אליגממוטימ׳ ׳
 קענען 1יעלמ1 םיםעננמדס ניי* ביםעל

רפאלןנ אונםער  יס־י* נימ באדימוננען ̂נ
 די וו#נענד אןן aairocjrriq ק*יז נען

 נאנץ אח ̂ יםארם די4» פאר נאכפראנע
מ דאם׳מס נרױס,  בא• ׳אונז בײי נאך סר̂י

 סא־ סלאויז ײ «ן ם*סנ#ת» ׳פעפםינתג
 םיםענ־ די 44נד םיר }topi ל^4לאק מר
 נעםען nrnr די את ז *ז־ווע מ־וײמ טער
 צוריה יעצט ־קוםימ Q9 opi ppnn ז*ך
 1אי אװעק זיינעז וואם לײ«ע םרײד צום

 pa םריידש, ןינמרע׳ אי| ׳אחנר ביזנעט .
 םימעגטערם m דעיהערס האבןן זײ ױי

לאר >W 60—50 ריינ^ י אלל םאמן  א ץ̂־
 האט ביכלאן־- .ױניאן וױ אזוי pa ׳װאך

 קוםם ציי̂ב .םלעיןער״ תר pc נןוך םעז .
 אז ,D'C*. pa מנות םיטל צולויפעז מקן
j ויי זאל אפים דזר r  ’ip םיט פאחןותען 

 םיעל זעהר האט אפיס *an ׳דזשאבס.
 םרנלים־עלעםענ® דיזען p& אױםצומטעהן

 נראד נעװיםען a בח האבען םיר אםת,
 דאכס a ארביים ידער אין ערםאלנ נעהאט

 אונ־ פוז אגמםרענגוננ אונצרןזידלימ די
 איז װעהםלער, לואים .an טעכצדךמר זער
dp דז׳שאבס נענען צו אפים דעם נעלוגטק 
 הונחןרםער זאגאר pa צצהט־ליגצר צו

 פײן נארניט נעםם dp אבער םינזענטערם,
 ציײנען װ*ם פנים׳צר נייע אלץ די צו סווי
 םיט אלץ pa אין.אפיס טאנ יעחק זיד
מן דעם דיזעלנע pa םארלאננ זןל

 פון tram נןרעיזם זאל <י.דױם »? כערם
 בייס נ<ײד ו^ר•*. .גמנם25אױזי. 20

מר *דססימ .  סםרײפ נאכ׳[ נױטיגנ מט
פאר־ enhnםעס די בעפאר פראגע די *י?

בראגט  די םעריןוףדדינ, pa ttntpa}3 .̂נ
 .m ער1 פאוץוארפען האב׳ס .כמםמי^
p'm aifi אן  pro0ri|i און רעקאטענרי̂י

ra 35 ית1א דױם לי חדזען צו  .Dipo 
 מיכ־ vta םםײםע, ויצציצ. a 'נעוואחןן

 וואיט. קלײנעם ata םים פראנע, טינע
 דאס pa םיטיננ » נ*ך man םוז םען
 *ערזענליך איך באמליםען.. צ4אט '.צ*ר
p i. טאר סען טיינוע^אן דער ]פים געוועגי 

 a 1אי ■רצםיד*;ם P'P פאי םאכען| ניט
 pc .נאן)לום a' צוריהצואװײזען ױניאן .

̂יאון .איין  a פאר פ*רברעננ|עז דאם םיםינ
 ב«ארד עתז. די מיצור, כיטינג. ןװײנלון

 בײ שארציגעםען דאם באשלאסעז .האם
זאלצן םעםבעןם די אז ®טיננ, a נאך

טענות.

 סעםבער־סיטינגען .לעזםע אונזערע
גאשליםע. זײעחן און

 םעםמנר־^םיננעז לעצםצ אונזער*
 באזוכט, גזט אויםנמצ״כענם נעוועז זיינען

pa נרעם־ דער פה באעליםע:זײנען זייערע 
 ארנאניזא־ אונמר פאר• װיכסיגקײם טער

 לעצטער בעפאר דעך םפעצתל ציא?,
 האל נרויסען דעם pa םיםיננ מעםמר

pc וועלכ׳מ בײ לײסעאום, מאנהעטצן 
 דורך נעמטיםט ה^בעז נמםנערט אונזעחן

.a באלאט סזמרעם pa פראנע דעד pc 
ע חניזען ײ ns יכט1בא מײ*ז אי« דיו  »ו

 םעכד לצצםער <ער םעםבעת^ 500 נער
 םצפםצםבער, ט*ן22 דעם pc םיסיע נעד
 jjnaiin בא׳זלאםעז ra *ס װצלמן בײ
 a ארגײם עםונחנ a ®ם כמיןסען צו זיד

X ויאו  tvcav it פאר ם*נד״ .דעסענם 
r לאי>אל דעם a טם ציםליד געממן אײך 

r 300 באזוכם u n  pc .ביי־ גתםבערם 
 אויםגעצייכענט זיך ה*בען ®םינמן דע

”«j« לאיאליםעם, זייצר םיס n*nt אי־ 
 & צוםרױזנן נחיס׳מ pa בערממגחײס

 מ*ם זאכעז אלץ ,trxatuan* חנר
 נעפעלם צײם לאגנער V זןהד םאר האט

an pa* 4ױני« םאכצר רײנקאום 
pa יך םיי וועלען דערפאר» T® r«a 

םיםינמנן. *ײיי דױע ײענימ מריכײז ל׳ח
 איו om.t די רעיזען וועגיז פראנע די

 ניחג <יק נצוועז נים ^וגז בײ אײנצגסליך
 ra םטריית ידזען^עראל למם מ»אר נאד

מ  ג*ר נעװאחמ. אײימצנומן pane יי
 םםריית pc «*רםנדייםונממ די

 די איז זעלבסט טםריחן *יאיןןב^דעם »יז
נלײלנאכ׳ן .;נ?ווארע א«נעלענם םיאגע

m אתמד האט pv■

 a יירך װאום׳ה צו םענליבקײט « 1?ד%ב
 ,jjmpj ra רעזולםאט דער און ־מזלאנג

 &אר נזרשטימט twan טןסבערם 404 «ז;
 פאר מםבערס pa 67 דױם ס?נטיג? ?0

דױס. סענטי̂? 35;
 לaם דעם can איך paװ an םראץ ; :

 נעװצן צוםרידען איד ביז רaד פארלאר*!,
'jpcaa D1P3BJ® 56 ia i v b ip  Dip זיך 
 הע־ װקנען אנעויאוננ ®יז מיט נ?םי<לס :

 דעם i#j-,D>atP< אםת דיזם,;דעם כערע
 װמסלער נ?נ• ,saw וזaלta מםאײײח

 ®רא p?aor t* הינ ,IJfJanppi האם
 P^ םיט אײנ?ר ורעל«יין איר «a נעהאט

96: nwc- ow n• •בין ימרייעז יױ ממי 
tnaw J T a צעהלער די ײען •PD’oaP 

■iVD'DiP 67 ia jPD’ii .oia?»3 Dan זיײ 
■35;na&m ann tnp»:»a tn סענ־ 

 טרײסט... שטיקעל א םארט דױס.״• םינע
׳ .tpnaap: פאראײנצעלם כיס

:r כ«מלום דיזער a -vpo 30 pc װ«ך 
 םאר באדײטוננ נרעססעױ pe .ra דױס

 ״ip אל?ם צום • ^עאניזאציאן. אינזמר
 ױניאן ד?ר pc עהזיסטענמ די• איז עטעז

 ענס,6צזוײ * םארזימורט; שינמנציעל
 רaנ יאנעז דארשע; נ?ס ייניאן יי זיד ײעט

 נײע אריינצונעסען אנט שי 'אינישיאי״ש*;
ta ,dipcopb זייז זאלי אינ?אם די a 

jnjrwru •. ״.׳• ־*t
 tpipr באמער?ם אויך an ׳שויז ל4'

ta אריין מויז איז הױם םענטינע 30 די 
pa 15 קראפט otn pcסעפםעכד טעז 
 30 די צאהלען מעםבעדס די pa ia בער

 צופרי־ נרעסםער דער טיט דױפ סענטינע
דפנהיימ.
 pipuia tic װער וaנ Ban עם אױב

 ■pn װי ד?ם אין נ?צװײפ?לט םעםבערם
”a np׳ םעםבערם די nptPBרגאניtאציaז 
 ד?ר פאר זײנעז זײ באגײםטערם װי און

 אײנ־ pa קאנדי׳טאגם נייע די און עניאן
 זיד זײ ipcan ,npcpe׳ די אין שיהרוננ?;

 1איב?רצײנ? .גןןסענט אטנעםםען דאם
 טיטיננ טעשבער לעצטען כיים זײענרינ
 םעפםעמ־ jpd22 דעש אװענמ, טאנםאנ

 און־אויב .לײםפאים. םאנון?ט?ן pא בער,
 ותנינ, זײ פאר געװען נצר װאלט יאם

 בא־ דעם pc jnpt נעפ?נט can זײ האכעז
 לעצ־ םיטיננ ס׳ןוערסאן טאס גײםטערסע!

ipd 1?ם1 דעם אותנט, דינםטאג atspa* 
 .בײ יױני^ אונזמי פון אשים אק בער,

 זײנען טרייך פו; npcvc׳ אלע װעלכען
 ’;®־aP ־די• אפילו • - ,iwanDnac .נעוומ

npcpr, וועלכער אח oan אינדאסידט 
tun באשלוס pc םי־ סעטנער לעצט?ן 
 ijn פאר ״n:ac״ a ipckb וחננען סינג

יוניאז•
̂זנצםען גײ ■ ■  יננ9סי ipcepD אונזער

ov Dan זיך oiritann אום aPtn a* 
upo»"״oa" ta די •vnpn pc PDoapc 

pcan ta'i; ,שארנ?בראכם ta די *dpd 
 jpdppd ויך tnat ta’tr דעד פון מרם

®a o שטונך*_ארנײט n r ײאף:pa 
 צײטגסאר גואם<ז ^טלימ pc פארליחי

in ,^טרעזמורי די אום ױני nn-pe 
« '’a >a» taננcJrילD ,ומיען pa שיר 

»jna צו איםשטאנד? זיק aרנאניזיnז 
 נאך זײנעז׳ וואם שעיער םקעב אײניןע די
an אוןאײר יארק כײ אויםער jwan ®םי 
 pc םארזוך jnP’ ;pcccppac צו וױ לזגז

 ipipcp צו trumropvcuaD אונזערע
.pia’ נױ npb’ia npcpr טמב

 ־ia די אז ®ינוננ nn גײ זיינדן ®ר
 רארוי pao אװ איס ארבײט גאניזאצ־אנס

pnpu tasn בלויז נים an paצײס ־ 
 a tPonp{ יאתן ניר pa װערם עם יוען

a pa nani נאר םסרייק. חמענ<ןראל
גיז

_ פאחוך njrT *רםאחחננ.
n  pa ■guv pn 1 קלײנע®jap* ׳pots® 

 דזשענעראל pc *ײם ntn pa לעך
 אלס ארױםג?צימט זיך ban םםדײקם
 פאדציירענע די אין ײרבםאל ®ױסמר
 איג־ גארממט ליידים דער pc *ײייגזק

dp ban Bn  rano jrlbD n קאסט njn 
*y rttfi n n r  ta'Ji. ־•pa דאחי דאחם 

r*n ארכײם taBn ותרעז it ציי• אלע 
BDcpn nw n 'b ®  trauma oia'.it®

npuia nae• ir ארבייס, נוי»מר tw o 
m b־ a r  it  Dinjpoappn vd man* 

*&ac. a i,5 ®״<ar la’ii* n  ta ®או 
tnjfna WVP onporpj ם® nprn אי־

ביים.
ta nac Ban d*d ,msannJiar pa 

 j®® די נאגייסטצחננ pa צנםוזיאזם
ttfotpi B בערס n  man נא׳טלא־ סיסיננ 

n t® r  a ipcpj it ipd עכר םאר ארבײם 
 a tpcar it אום *ייט man ליכע

ppnaor ל אונזער שאר טרצזעדריpa.אל 
tia צולצצם man די car 6ם׳ןוערלײ 
tic אלע Bn*t*e*Ban npcpr בא* דיזעז 
n דיזע אז אננצמםע; און 61של :io r •אר 

 IPBan 5 פאר tnpn נענצבען זאל בײט
n צײט  *n pc44נעל p אר־ טטמדינע 

.בײטס־צייט.
a לעטצר tpjpii אננצלעגענטײט דיזער 
t*a ׳pns ארויפנעשיקט it triaiipj ־עדען 

 אינ־ איז ער וועלכ?ן אין טעערםאן, שא■
 ta ם*כטאג pc pa נצװארצן, שארםירט

npcaapa |Pd6 on, בא־ דיזצר נ?הט 
אנהאל־ BPii אח קדאשט pa ארײן ם1של

tpcaiv 5 nac ] tvp .צײם pa די אז ap* 
זאל אךנײט שטונדע ipn pc לצהש*[

tnpii t»tjacp«a.T’.̂
.r . r ׳ t . • * • V

מאי% אונזצרל fווא סטרייק זדער  ין
 אין שאפ DnyviJ'D נעגעז אן <פד.רט

 שױן סאלם זמלכער און אזילא^ד *סםעטעז
 אױסגעצייכענם. שטעתט זואןד* טע6 חי א;
 געלונגזןן-ארונטער־ או» איזיעס יעצט ־במ

̂אטע דער םיט אלעםצן )צונעםען  םיז אויס
2r. ױדלאד*ט־ סקעבישע o vr ניט תעלםען 
*n אלנוננען פאליצײאישצ  די און • ז םא̂ר

 דיזער װאס סעםארעז ממעלהאםטסכמ
̂זועכדעט־אן  דער געגען קאפפןי אין .באכ

 זאג־ א איז סילזזערץ ;םיטדיזען ׳יזניאן,
 פיקאנ־ א האט *עזי ע.6גצשיכ ׳דעלבארצ

 זיך עד־האט .20 לאהאל דעקארד׳אין טען
 ׳םארבײ זיץ סיט אויסגמצײכענט׳ :איטער׳
 עס ױגיאז, ז דער צו נעגנעהשאםם־ ־סצנקר

 צו גולוינגעז לאנג יאהחמ םאך איהם ׳איז
 אײלאנד םטעטען איז ריינקאוטםי מ^כעך
̂צטטע די אונטער  האנדישאנם. כדזעדאב

 אז שױן;איבער זיר ער צײנט אמגר יעצם
 און צײטען, אמאליגע די נים כמהר איז עס
 םאר־ א איהם םאד זײן וועט םיזאן דער אז

 ױ־ די זאך. זיכערע א איז דאס לארענער,
 געגען סטרײק דעם ענטשלאסען איז ד%ז

 איז אנצוםיהחגז װײטער הפלןר־ױמ דיזען
 װעט איילאנד סטעטען אז צייגען איחם
 סהע־ פון נעסט קיין זײן חענען ניט םעהר

1: * 1 י ׳ י מנרײ.
 םי־ םעמבער אונזערע זײנען איצט ביז י

 קײן םון ניט צוםעליגע, געװצן טינגען
 האם י׳עצט דײמס. באשטיםטע פאראויס

 אונזערע: אז באשלאסעז עקזעקוטיװ די
 ווערען גערופצז זאלעז םיםימען םעצמנער

 אין טעז2 יעדען:םאנאט, א םאל צװײ
 אראנדזש־ סאנאט. אין דאנערשמאנ טען4

 םיט׳ז, געווארען גמםאכט זײנען םענטם
 און אן *יעצט ון6 און האל, בעטהאווען

 שטאט־ םיטיננען אונזערע וועלען װײםער
 נעססטער אונזער חןגעלמעםינ. ׳ םיגחנז

 דאגער־ םארסומען װעט םיטינג םעימבער
 בעט־ אין אהסאבער, «עז23 דעם שטאג,
 סטריט. טע5 איםט 210 האל, האווען

 װיכמיג־ נרעםטער דער פון איז צם א~ון
 ױניאן אונזער םון כמםבער יעדער אז קײם
אטענדען. <זיכױנג דעם זאל

■■ ־•; • - ׳ ברא̂ס נינז
 J0XX( — — וױיגשםיין ח. דורך. .
W דרעס דזש. m ר•

i 1----גראזיגסקי א. תרך 2 M
#בראדערפ גאלדבערג
 10.00 — עטינגער בעני תרך

#סאקס און גלאס
1X55-----פענן םרענין תרף

4 זעליקאװ, ם.
̂■5.75 ״==— בראיען א. דורו >.

בארגשםײז, ם.
 p 82J50 — האקאקאף לואים דורך

זיםעם, און ראעזגפעלד
1X00 — דאיגי און םוירק דורך
למואי, נײםהען

I 6.00-----שינדלעד ב. תרןי
׳<■ ■״■׳ טחאםםארד 154 חאצמאן, ח.

1400-------בראמוױל #עוו.
16*75--------כ^ונזװיל חײםיוז,

&^-----בדאנזוױל פשימץ, נ. סס
k 0.7b-----בראגזװיל סלאניםספ/

9*25-----בראנזוױל ארלאנדא,
*.,P מלאומ אדעלםײ
 1X60 — םיינעס איזידאר דורד

 ?| 10.00 — סטױרך דודך םײזער, ס.
םאסהעה אח סלא■^

 6.25 — פיטערסאן םאקס דורד’
#תא. האוט סופרים

Hי 16.75---------ארלעש דורןי
חצנד, און עדעלסאז
• — — באויוןאן דורןי

pf־ ־.' ; גאלנערט, ם. ס.
#;׳ 9.85-----האםלאן ל. דורןי

m נ״ i \  p^ p .p
 : 12.00 —־ — סילװערשטײן דיחי

א חופער, דזשאזעןי
 ffiaoo — פאנופעקטשורער

 6.00 — באסינכ^י דורך ג. ב.
לעוייז, הײםאן

 r 13.00 — — — סטילםאז דורך.
׳ * * סיעמען, און רודיז

 י '15.50 —־׳* — כױיםער םח. דורך
 J — 15.50—־־ קא. הלאוק ג., װ.

1 5.75 — ־־־ קא. סלאוק רעלאיעבל
11.05 — ---------פאזםאניק
̂' ־ג־- סאן און גאלדבערג  13.50 — ־־
r — — קאגען ^ון אראנאװיץ 6.75;* 

9,60 -—־ — וױםקין און זאסעל
19^0-------יעןל און ןאםמאן

‘ 5.80-------- — דאינעטץ ש.
12.00--------שיםפאן סאלאפאז

14.90---------נאפין אוך טורק
2X94---------גלוק און קאהען

5.00---------------בלום ל.
6.30-------ם*ז און גאלדבערג

----- טאטאל
— קװיטירט פריהער םון

1*910.18----------צוזאפען *
קאפלאוױםש,' פיליפ
נ• דזא• .rnjn® סעק״

ער אז  זאך קײן םים איז לאסאל או̂נ
 ;אנדערע די געגען חינםארשכמלע נים

 אינמערנע־ דער םון לאקאלס w ױגיאנס
 די באװײזען בעםםען אם וחגס שאנעל,
 עהז. װאט.אונזער שטיצע סוםען גרויסע
 רא־ וױכםיגםמע די םאר באװיליגט באארד
 ,פראגרעסי• און ארגאניזאציאנען דיהאלע

 ?לײנעם אזא םאר אינסטיםוציעם. וחג־
̂וי  זעהר װיר?ליד עס איז אונזערע צאקאלי

 מעהר םאנכעםםאל נאך גיבען טיר שעהן.
 ערלױבען. זיר דאס \vp אצPלא אונוער װי
 אײניגע דערםאנען צו געגוג זײז וחנם עס

 אט בלויז. לעצםעריצײט דער פאר פעלע
m 1000 לעצםענם םיר תאבען v m דא־ 

 4סאםיםן רעליעןי ייפלס דער םאר לאר
 הרבגוו^ םלחמח אוםנליקליכע יעגצ פאר

ם צײי׳־עז זיך tPiJjan ווצלמ pa «י

tic אידי׳שע אין פאנראםע; די A' Dipbr 
 מא• מיר אײראםא. אין שמעדטלעך אין
 miy סקול םעחנר םראגציסקא די געשטיצט בען
 די^זע דאלאר. 200 םיט סטע?טאן םון

 אק אינםטיטוציאן װיכםיגע אײנציגע
 .̂יד םארגעמם װעלכע אםעריסא, נארד
 םון ערציחונג דער םון ארבײמ דער םיט

 דעם אױן» נענעראציאן, 'נײער אונזער
 אפאסםאל גרויסען דעם פון ־ שטײגער

 םאר• נאר איז עס פערער. פראנציסהא
 יוניאגם אידישצ אונזערע וואם דריסליך

 באוך װײםען ארגאיזאציעס ראדימאלע און
 דמצד םת ארבײם די אפצושאצען װי ניט

 אונמנר בײ אינםםיםוציע. װיכטיגער
 חא- באארד עסז. חנר םון מיםיננ לעצמען

w א געבען צו זײ באשלאםען םיר בעז Jfi 
 $ ארגאניזאציאנם• םאר אפיס אונזער אין

 צו באשלאסצן אויך האבען םיר צװעהען.
 םון םאנד דאלאר טויוענד 20 דעם שטיצעז

 כדם שמיכמ״ ארבײםער .םרײער דצר
 ו אנטײצ »ן אױך איז דאלאי 100
ת^ע איז ױבילעאום איהר איז  ?א
to ארוין לעצטצנס אויו האבש 

 םסרײקערס* סיגאר די םאר שצויצצ
ענד 100 דצם  פון פאגד חןלאר ̂ו̂י

 װ. ז. א. פארטײ םאציאליםטישער
 סיט חאב^זיך םיר װארס, אײן

שעםען. צו װאם אסור ױניאן

. V . .



r*3 טאנצאן, און \irwn םען וויצ c ש׳איז 
 האט איצט ניו װאוצק*(, » אױוי טאנץ א

 ענג- אױם׳ן אונגעדוצד םיט געווארט םען
 זיף געםינט װאס קרוינאריגץ, *ישען
 רײכע הונדערטע •myiyp אין איצם

p זײנעז ױרש׳טעס ir מיקס געשםאנען 
 אױם׳ן בדיאיאנטען די טיט םארטיג, און

 בױ אין טש/דדביכל^י די מיט און האלז
 דאזײ דעם חתונודנעץ איז כאיען צו זעם,
 בי זיי אבער ער האט םישעא. גילדענעם גען

 זײדע- דער גיט, ?וםט ער ענטוײצט. טער
 מעדאלען די םיט ױנגערמאגטשיק נער
 חאט ער װעאכע ־ חעאדענטאטען, םאר

 ניט, קומט ער באגאנגען. ניט קײנםאא
 זיף/ געגרײט אוםזיסט יאהרען! די װעה

 נע־ אוםזיסט זיךי, געדרעהט אומזיסט
 ענגלי^ער דער אז הפנים זיף! םרעהט

 הערא־ די אין ניט זיןי נויטיגט עצר ױרש
pD־uy»yer־y אםערי־ אן םרן מיליאנען 

נאפט־קרעזוס. קאנער
 און !קעניג א דערםאר איצט קומם

 דעםאקראטישע װעמען קעניג, אזא נאך
 געהאילפען האבען תאנאנען אמעריקאנער
 טראן. זיין און קרוין זײן צוריק־סריגען

 איצט ״סאסײעטי״ אונזער צו איז װער
גיצײך?

מד h םון ^אסעגשאמי גצאטיגער דעד  *י
 געוןאחמ •לוצציננ איז סיםיעאס״ ענד

 rut א יעדער, שייצינ. איז שאחי זעהר
 וורגור דער אז אײז, זעהט נאמאערסען,

 npnjte* אין פראאעטאריאט ג^זירטער
 טאדערם איז מאכט זײן דערפיהצט האם

 אק יןןן דער, אונטער *לץץ א קאטעגארי^
 די באוט♦ זיך גיסט שטאהא־גענענדען די

 די סטראשען* אײזענבהאךארבײטער
p םיט ארום געהען םאסען yw yp ‘,*אמא 

 די צויט קריצען און געאד םיט פי?עװעט
מ גאגצע זײערע ביי װײל, צײהן,  תוי

 אױןי גענוג ניט זײ האבען םארדיענסטען,
 חד די געאד. דירה אויף און אעכען צום

 ס׳אנדעחג אײנס זיך קראצעז גירוננס־לײט
 ״סאסיחד; און ־־־־ עצות זוכען און ?עפ די

 זחד א צעפאאיעטע, א .ארום לויפט טי״
 I קעניג א םאר הכנות מאכט און רןאכטע,

 סעהאם םעהר איהר. זיך גאוסט קעניג א
ניט. הײנט איהר

 צײטען די אן ניט אײף עס דערטאנט
 זײט 'אײן אײף#/ קטצא? נר קטצא פון

 זײפ צײײטער דער אויף םאחטות, ^טאדמ
 גע• נײשט האט זײט אײן איז — חתונות
1׳ צװײטער׳/ דער פון װאוסט

jm ו&לל, םאריס ם«ם cra i860 .ותניו»
 m ד*ם tv ז*ממ w איברינ איז עפ

 *run «־ און םיםיננ ווינטימר 1* זעחר
 צײרים^ײאןודם״ די אויף באןוכם. ou זײז

 באדייסעג־ אזא מוואומנז האבע) ותלכע
« דען * ציעגם יוניאז וייער דורך זי *B 

 ײח םיםיע׳מ די *ו סוםען *ו מליבם «
 דער םת אעמח חןם אין נעהםען אנטײצ
 טיי־ אײדים די אז חא״מ, צאםיר ױניאן.
 באגרײנ״מ. מעלען 80 צאשול »ח ?ארס
זײ דארטען זיענ, דמם נאך אי«ט, דאס

 םען דאר^ נזןוואימגק דאס אױשזוהאלסען
 יוגיאן, עטאײמ האבעז׳א מם אזוי פונסם

n« וױ r  p האמנן דאט tt a n t נע־
וױמנן.

 דאר• 1ימיא דער ®ת םימנליעתר אצע ־ -
 םי־ םעטמר נןנעראצ דעם *ו קוםען םמן

 אצע ךי אין באסיי^ימן זיך איז םינג
 םא־ אױט^ truer וואס pone וױכטינזנ

 דארשען און ױניאז, דער טון נעס^רדנומ
װעג. מנסמען דעם אוי^ nnjnv נעלעזט

ד די םם. םער36 דער אין זוװייטען * » 
 &ון 5םיידע א אז אויםמטוגען האם דאם

 א| אננעטאאםען ױך חאט nnp א איהר׳ן
 n b»n קונמן אחן גאר איז ױניאז, רער

 ארגײי^ דער pc אטנץזאנט דער׳םײדעא
 רער נעוחנז איז איהר, םײנט װאס אי« ׳

? רעזואםאם
 ׳שע־ איהרע ביידע פון ארבײםער אאע

ר  הא־ ןואהל, אין חונדערט פיער ארום ׳מ
 ארונ- און ארבײט די נעווארמן נצײך בען
 חאבעז ארבייםער די י םטרייק אין טער
י ױנייז• דער אין אמעשאאםען 7אצ זיך  י

 די אודאי שוין זיך בייםם אײרין םאדאם
w דער שאר גענעא ttp טאר־ ויד האט וואם 
 װאם איירען נעװא^ם נים האט זי האבט.

te איהר pc םײדעל אײן r באיצאנ־ זאל 
 איצט נעבאה ױ, וועט יוניאן דער צו נען

שא«. ױניאן נאנצעז א זיך בײ האמן מוזען
 םטריי־ םוםינע זיינען ארבייטער די
 געאיקעם ווערען»ט ׳ןמאער *װײ די קער,
pe דער *ו צודיימעחח נים זיך װעצען זײ 

 וחנט איירין םאדאם זייער כיז ארבייט,
ױניאן. דער םיט םעטאען
 עײ rjn םיצייכט איז דאם ווי א«וי

ט »ן סמרײס טטער ע ס ר א * ק ר «  
 םיר םעמנן יארק נױ אין ר ע ט י י ב

:אױסרומן אודאי און אודאי
 זייט איחר !םאכער סארסעט כראױא,

 סעםשענדעז tic רןיהען די אין װיאסאכמז
!■ראמטאריא^

s םידורם טוין, וױיסען אזנמר אוגמרע \וי 
 *רנאניזא־ אן איננמרנעמצנאא אונמר ,#ן

 *װיטעע יארס. נױ אין תאכ»יין *יאכם
 באטעפםינם זײכען ם8ײ ארבײטער ןיי

 נאר־ אײדים דער pc זוױינען אזעאכע איז
e v e ^נאר זיינען װעאמ איצדוםםר 

tm רנאכחימג נים םארבאינען איצט*
 pc אננעפיהרט• ווערט טאםיײן דער
unnaאינטער־ אונזער וױינטטײן, םאיר ־ 

 איינ־ ווערעז ׳נם ארנאנײזער. אטאנאא
»ן מ  •ע־ pe םיטמנען, גאך םיםיננע; מ
 אר־ נע«וער אײדים pc םאכער, סיקאוט
 *װי־ םאכער. הארםעטען pc pe נייטעד

t v\ ארבייטער די pc וחד־ט טרײרט די 
 איםעראםור, םאםע א טארטטרײט ׳אויך

 איסאעטם - ארנאניזאציאגם טארטיעדענע
i n  pap נ׳ד נײ די דאם איז, רעזואטאם 

 באתי־ םאכען, רי אין אאקאאט גדינרענמ
0>t םיטנאיעדער. םקהר און «ד.ר *אץ

 טםעסם אנטטויםען, ויך סאן םען װי
 דיזע פון בתים בעאי די נים )צהר דאס ;

 אײננעוועהנט זיך חאנען וועאכע טדייד^
p,׳־ rw r. w הױם די pc אר־ ניט זײערע 

 זיי 1אי רחםגות אחן טקצאמז גאגיזירםע
pmem די טטערצז צו םיטןא כדטיאאע 

ארגאניזירען. «ו 'אימייםיר״זיד
 םא־ איז יאר^ נױ אין ממיינער, א אט ;%'

jn װעאבע אייייז, םאדאם בעוויםמ א 
ט ^  אין איינער מעי׳ןר, סארטעט *וױי ,

(•►*6 ,aאון םטריט טע43 און קווענױ םןר

_״ . די םארנעםען ;נארכען
 אינ־ א און א-חשעפערסאז 1םי אעהרען

1אי א»נע די איז אםיאו גארנעסען ;קאאי
j1K ___איצט זיד געםינען טיר װעאכע

 אישו, איין םראנע, t”» דא נאר איז עם
םאנעם־ארדנוננ איין

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
Oct 10, 1919, as required by the Act 

,1917 ,of Congress approved Oct. 6th 
known as the *'Trading with the

 Enemy Act״״.
 אין געקומעז איז העניג בעלגי׳פער דער

 נעמט הכבוד יראת םח ציטער אםעריקא!א
 פרעסע, ענגאישע באלעבאטימע די דורך
 ט5װע דאזיגע די אונז רערצעה^ט זי בעת

. נײעס געשיכםליכע
 א אםעריסא! ?ײן׳ קוםט סעניג א

 םיט און קרוין א םיט קעני^ װירקליכפר
 ק^ולנער נ^לדענעם א םיט און צעפםער א

 דער אויף מעדאלען טוץ עטאיכע מיט און
!ברוסט

 דזערליכסטער און העכסטער אונזער
 א :םארװירקליכט ענדליך װערט טרוים
 גאכרגעזאאבטער, א עכטער, אן קעניג,
 זײן מיט אונז באעהערען צו גנאד די האט

 פאױ־ םעהר נ^ך סיר קענען װאס !באזוך
 שאטען דעם אונטער פליגען װי ? לאנגען

 דעם אונטער םארשװ^נדען *דלער, אן פון
 היס^- ניויטער דער םין שאטען ריזיגעז
 אהער קוסט קעניג א אז םאםירונג, רישער

 בא־ װאס מלײגיגקײטען, נישטיגע אלע
 מזגנש־ אמעריקאנער די איצט שעםטיגען

 סטרײקס, די ^רות, דער למשל װי דױיט,
 שאנטונג, קאםף, ניישאנס אװ ליעג דער

 אונצופריעדענהײט זודיגע די מעקםיסא,
 קלײניג־ אזעלכע נאןי און םאסען די םון

* ־יי• * הײטען.
 !אםעריהא תײז סומט קעניג א

״הוי־ די כאדראם. געהט ״סאסײעםי״
 אױפרעגונג. םון קליגגעז םענסטער״ כע

װערען בלומען מיט אײזענבאהנעז נאנצע

קוםט! קענינ דער
 ניט םען סען צוריקשםועסענדיג און

 אריסטא־ גאלדענע אונזערע םארדענהען
 םיט אזוי זיף םרעהעז זײ װאס קראטעז,

 צײט די אלבערט/ ?עניג םון אנקונםט דער
 םרא־ דער שרעקליכע. א שװערע, א איז

 ער םרעך. צו געװאחגן איז לעטאריאט
 ער ארײן. גרגרת אין פשוט שוין קריכט
 םון לאבסטער דעם ממש שוין רײסט
 פר^לע־ אזא װאוהין געדאנק. דער מויל!

 ושצום חס נ*ןי קען סרעכקײט טארישע
 בעסט־ די דיב$ם אויף שטעלט פיהרען,

 באטויבען, זיךי מען װיל האר. םריזירטע
 װי געצעגענהײטען און מיטלען םעז זוכט

געדאנקען. שװארצע -־די םארטומלען צו

o דעם ro ,דאס אזוי סיואן n קזד טרייז 
איג- ד^כען צײט יעדער צו ?*צמן מיםעס

̂ז  סענד םים אגצוגמחן אזויי װי סםתקציוונ
iפרייז צען f י . '; ̂
 די וועחגז דיםסוסיאן ון;צ»נגער נ^ך .

^נגענוםען. ־ רעקאכמנדאציאנען
 א אפ ניט יצאסאצס אן ^םיםע די

 עטאצצי• P& טראנע דער pir * באריכט.
w?* די איז צאמאצ פר^ערם א רען o 

 בעס״ חנר, ראס באמצוס געזןימן
בד. דעד דאט איו פצאך כמר

 fDHt אזא איץי tnim וטזידט1דעאת אצ1
 טעחר ג*גיכמנן זאצ דער׳כחגנטט ד»ס

 אזױ אקםױױטעמען, ױינע אין אוטאגאסי
 ארטוניוא״ מעכםינע אח עסאריזע א דאס
 זאצ םרײד p» •רעסערס די פון ציאן
v m\ ווערען. פארםירט

 םד דער דאם בזדפאאסען עכ^ודורט
זאצ צאקאצס אן ה^סיםע דער םח ריכט

 םח באארד עהז. דער םון םיםינג א
 מיײןערס דרעס און וױיסם צײדיעס דער

 •«־ אבממ*כמז איז אאשאא :ױניאן.
 םעאטמז־ מעןי30 ־דעם ־רינפםאג, װאחןן

 *־ידסאן, םאאי טװעםטער .1919 בער,
־ ־ םטעראײדי.
 אמםםאלירט ווערט דזעענאנא שר#ננק

ך 1פי באארך עגז. pc נמםנער אאם »  אי
.: .rpTna איעניטע)

o פרעםערם רי [is סאםיטע א n  tic 
 ערקאז־ נחיזאח, קא״ םידדי אןכדסדייא

 1<|י איןןךייטארם די זױ אזןי דאם חןנדיגי
t.דיעזען e r ריימם, נעתר^ען .חאבעז 

 .ב. .twr ד? דאם סאסיםמ די םאראאגגט
 אין.װיידזטעם 'ומכערוננ א תדיגען ואא

 ברר וױ. op? נאו ארממרם. די ite אויך
 אײנמאחיי־ די ערקאעהרם שמבטער דער
 טא־ א ערװעהאט ותרט fivp דער pc טען

 דער pe חאנדאעז *ו פואםאכט םיס םיםע
 נרײ די םון באטטעחם סאטינמ די קיים.
, . . , סאהן. pe ד״װידםאן דער

אײ־ םאר ברעגגט טעחנהאאץ בחדער

 - - *yoriv'u צו אננעחויבעז אאזא ה»בעז םען
 צז אינםערעסען זײערע איז איז עם אז זען

 די וואו לײסעאום בעקװעמען א ה#בען
 קענען :יט צוטריט קײן זאל פ^ליצײ

 פצןד;׳•"- אנדערע אין ה$ט זי װי אזוי בען
y.M̂ זײנען קיםער ה$ל די אמת, צער... 3p 

 ;■ חנד פון װאונס דעם נייט צוםריעדען ניט
 *•;ניט גאר זיר קענען זײ $בער, פאליצײ,
 ניט ז$לען קיםצרס האל די װען העלםען.

̂וט־י אונזער םון בעםעהל דעם אויספ^לגען  •' ג
 חנר האט דעפארטמענט, םאליס זעליגען

 די אזוי ווי וועגען טויזעגד רעםארטמענט
 | אין לונג׳ די ^נצושטעקען קיםערס האל
 —נ־תעגוכעו ארכײםעד די זיך. חיטצן ױי —

 : וחןס זי און, שרעהליף, דערםאר לײדעט
 ► טעפד ארבײטער, דער װאנעט ביז הײדען

װירקליכהײט. א װערעז װעט םעל

ך א ל װ י ר ן ב ו א פ י פ ל ע ד א ל י פ
קראפעװע א. פון

 דיעזעדילײסעאום בעװעגונג. ארבײטער
 פילא־ דער םון הםסש כית דער זײן װעט

 װעט עס און ארבײטערשאפט, דעלםיער
 און גרויסער דיעזער און נעהמעז לאנג ניט

 םון ארבײטער די פון טרוים הערליכער
װירקליכ^ א װערען װעט שטאדט, אונזער

 ®ילאדעלויא, אין חטקדאז בית ארבײטער אן
 פון אינסערעסען די דיגען װעט װעלכער

 פון װי גוט אזוי ארבײטער אידישע אלע
 צוקוגפטיגע די— — קריסשליבע אלע

 טײקערס סקוירט און £ל*וק די פון חײם
סײקערם דרעס און װײסט די — ירגיסז ״קאפזגםעדיא ײ-י^ןמים אײסצובעסען כדי ציזא^עננעקויפס,מי typptto כײפ פארסנאזאאנרזחנחמ  דער אצם כ^ארזיי * מזעקוטיװ פין םיגג

 ארתונג. טאגעס אױם׳ן יונקט ערשטער
*25 צא^ ijrD שעוזנחאלץ, י.

 צזם ב^ארד םון אויפמערסזאכמײם די
o« םאסט r דעם פון דיענסט־םו?רם דער 

p איז ב^וארד עקזעהוטױו יעצטיגען w 
 םוז באארד נײער א און םאראיבער צאנג
 ײערען, ערוועהלט מעגליך װי שנעצ אץױ
 זיך דעתעוזנסערט סיזאן נײער רער וױיא

 אנריםענטס די באנײען צו פצענער און
 אויסגעארבײט מוזען כתים בעלי די םיט

 אז נױטװענריג דארום איז עס און װערען
 זײן זאל םאשינערי אדמיניסטראטױוע די

 בעשטע־ קאםיטע, א ארדער. םולען אין
 אננא קאםען, סערעה שװעסטער פון הענד
 ברודעד און פריעדמאן רײך, סײדי ׳מע*ז

 צו געװארען ערװעהלט איז אנטאניני, ל.
 װאה־ די אזױ וױ פלאן א אױסארבײטען

 ארײנ־ און װערען דורכגעפיהרט זאלען לען
 װי שםעטער ניט באריכט זײער ברענגען

באארד. עקז. פון מיכױננ נעקסטזןן צום
 םון מענעדזשער םינקעלשטײן, ברודער

 ברײנגט דעפארטםענט, אסאסיאײשאן
 בא־ אין רעקאמענדײשאנס רײהע א ארײן

םאר פרײזען סעטלעז םאר רולס צו צוג

 האט צוריק מאנאטען עטליכע םיט
 ה#וט װעלכע ק*מיטע א ארגאניזירט זיף

 צײסע־ דיזען םאר קאמםײן א אגגעםיהרט
 װ$כען זעקס די םון םארלויף אין און אום

 איז אנגעהאלטען, האט קאמפײן דער װאס
 טוי־^ םערציג איגער געװארען געזאמעלט

^ קאמפײן דעם גאר זײט דאלאר. זענד  איז
 טויזענד םינןז נאןי געװארעז געזאמעלט

 בלויז זײנען געלדער דיעזע און דאלאר,
םענשען. אײנצעלנע םון

 האבען ברענטשעס רינג ארבײטער די
 מעם־ יעדען אויף טעקס א ארױםגעלעגט

 װעל־ סומע די און דאלאר, םיגף פון בער
 ברענטשעס ריננ ארבײטער די םון װעט כע

 פינו*.און ארום גרײכען װעט ארײנקומען
 נײנצעהנ־ דעם ;דאלאר טויזענד צװאנציג

 קאנטינענטאל אין װעט אקטאבער טען
 קאנװענ־ א װערען אבנעהאלטעז האטעל

 װעגען ױניאנם אידישע אלע םון שאן
 אידישע די אזוי װי פלעגער אויסארבײטען

 חלק זײער בײשטײערען זאלעז ױניאנס
 אוג־ הערליכער און גרויסער דיעזער םאר

 גרויסע ערװארטעט מען טערנעהמונג.
 און קאנװענשאן, דיעזער פון רעזולטאטען

 אידײ די װעלכע סומע די אז רעכענט מען
 דעם פאר בײטראגען װעלען ױניאנס שע

 טוי־ הונדערט ביז גרײכען װעט לײסעאום
 װעל־ פלענער דא זײנען עס דאלאר. זענד
 דורכ־ פינקטליך נור זאלען זײ אויב כע,

 מעגליף, מאכען װעלען װערען, געםיהרט
װערען. געשאפען זאל םומע דיזע. אז

 די אנבעטראבט נעהמענדיג'אין און
 אר־ אידישע די פון בעגײסטערוננ גרויסע
 װע- טעפיפעל, ארבײמער אן פאר בײטער

 א האבען באלד םילאדעלפיא אין מיר לען
 ניס װעלכע מיט ארבײטע.־ די םאר הײם
 װעלען ארבײטער פילאדעלפיער די בלויז

 איהר כײט זאנדערן שםאלצירען, מעגען
̂ען  אר־ די שטאלצירען מעגען אייד ײעי

לאנד. גאנצען פון בעװעגונג בײטער
פער־ א סאסםען װעט לײסעאום דער

 אויס קוקט סומע די דאלאר. מיליאן טעל
 אטאליגע אין װאלט םען װען און גרויס,
 אידישע אין םומע אןא דערמאנט צײטען

 דער־ דעם מען װאלט הרײזען, ארבײטער
 אנ־ אבעס משוגע, פאר אנגעהוקט טאנער
 אידישע די געקוכיען. זײנען צײטען דערע

 געזאגט װי געװארען, זײנען ארבײטער
 אנגעהױבען האבען זײ בעװאוסט; ציעל

 אין יעצסי לעבען מיר אז םערשטעהען צו
 מוז ־בעװעגונג: ארבײטער די װען צייט א

הײם אײגענע אן

 בעלגי־ \ײ\ וועלכען אויױ װעג, דעב זײ
 װאשינגטאשן איז װעט מאיעסטעט שע

 מאיעס־ העכסט״אײגענע, זײנע מיט נעהן
 די גאטעם־גנאדען־שטיװעל. פון טעטישע,
 ״אמעריסאז שטאאצסטע און רײכסטע
 און שפיגעל םאר׳ן איצם שטעחן כױטיס״

 םיט נויג, אונטערטעניגען דעם שטודירען
 םאר׳ז פאדנײגען זיף װעלען זײ װעלכען
 אײנגעשטױ דעם רעפעטירען און קעניג,

 אפדרי־ װעלען זײ װאס קוש, שטודירטען
 בעהאנדשוכטער סעניג׳ם אויםן׳ קען

האנד.
םא־ !אמעריקא p'p קוטט סעניג א

 אונזער םאר אויסצייכנונג סארא כבוד, רא
מדינה! דעמאסראםישער פראסטער,

 װאס טיליאנער, א האט איצמ ביז
 צוצוקומען זכיח די האבען נעװאלט האט
 געמוזם םארצימער, סעניגליכען א צו ביז
 םאר־ און םיליאנען קאסטען לאזען זיף,

 אדער פרינץ א צו טאכטער זײן שדכנ׳ען
 איז םארטעגען אײנציג װעמענס גראף, א

 און פארבינדונגען״ ״הויכע זײנע נעװעז
 אריםטא־ צו באציהונגען נאהענטע זײנע

 אמערילןאנער דער קרײזען. ?ראטישע
 חויזען־קנעפלאך־קע־ אדער חזירים־באראן

 העכסטען פאר׳ן באטראכט עס האט ניג
 םאר־ א םון מטײכעל א קריגעז צו כבוד

 צױ איז ער און פאן״ ״ריטער דלםנ׳טען
 די אין יאהר יעדעס געםאהרען דעם ליעב

 גע־ זיף און גרויס־שטעדט אײראפעאישע
 אריסטאחראטישע אויןי לעכערליד טאכט

כאנקעטען,
 דער אין סאל ערשטען צום ט,1הײ

 א קומט מענשזזײט, דער םון היסטאריע
 איז !אמעריהא אין אונז צו אהער, קעניג
 אלטער דער בײ װאס װאונדער א עפעס

 אוים־ םון הענד די זיך טרײםלען ״םײםס״
 טריביח״ יארה ״נױ די ײאס און רעגונג

 די אויף אויפגעטראגען שרעקליף אזוי איז
 קעניג, א ? אײזענארבײטער סםרײקענדע

אמעריקא, קײן סופיט ג<גרןע אםת׳ער אן

 חאט, מען װען צײט א אמאל געװען
 ארבײטער אידישע די װעגען רעדענדיג

 רעדען געקענט בלויז םילאדעלםיא, םון
 וױידזשעם, קלײנע שטונדען, לאנגע וועגען

 און שעפער די אין בעהאנדלונגען שלעכטע
 אבער, יעצט זאכען. אזעלכע נאןי װעגעז

 ארבײ־ אידישע די װעגען רעדט טעז װען
 אנדערע װעגען רעדען אויף מען |yp טער

 װעגען ;לעבעז זײער צו באצוג אין זאכען
. זאכען םיעהליכערע

 אר• אידישע םיצאדעלםיער די אמת,
 װײט גאנץ אויף יעצט נאף זײנען בײטער

 װי לאנג אזוי וױיל גבירים, זײן צו םון
 קיין מען <ןען לעבען, א פאר ארבײט מען

 םערגלײך אין אבער, װערען, ניט גביר
 זיײ אמאל, געװען זײנעז זײ װאם דאם צו

 הינזיכטען םיעלע אין רײןי יעצט זײ נען
 אין בעװאוסטזײן, אין רײף זײנען זײ ־־־

 בעגײםטערונג אין שטרעבונגען, העכערע
 אויד טאסע און אידעאלען שעהנערע פאר

 מײן איך עסטייט.... ריעל אין־אביסעל
 גע־ האבען ארבײטער אידישע ײ אז ניט

 אדער װאוינען צו זיך םאר הײזלאך קויםט
הא־ מען דארף דערצו װײל האנדלען, צום
 אר־ װעלכער ארבײטער אן און געלד בען

 קען, לעבען, א םאר ביטער און שװער בײט
 דער װען צײטען הײנטיגע אין ספעציעל

 אבשפארען גיט געלד קײז ברענט, יקרות
..הויז. א זיף פאר קויפען צו  איף װאס .

 עסטײט״ ריעל ״אביסעל םיט אבער םײן
 ארבײטער אידישע די םון מאנכע אז איז

 אײגענע געקויפט האבען אמאגיזאציאנעז
 ביד זײערע געברויך.םון דעם פאר הײםען

 אײ־ אן ה^ט ױניאן ארפענטערסp די נעס.
 11 איבער איהר קאסט װעלכע הײם גענע

 ניט אויך האט װעלכע און דאלאר טויזענד
 דרעס און װײסט די ;מארגײדזש הײן

 יױ א האט בעקאנט, װי ױניאן, מײהערס
 ארום שוין קאסט װעלכע הויז ניטי
 די ;דאלאר טויזענד דרײםיג און* אכט

 היבשע שוין ה$ט ױניאן בעקער אידישע
 הײם, אײנענע אן םאר ד#לאר עטליכע

 בעשל^סען ה^ט זי אז זאגט מען אבער,
 הײם א פאר סוטע היבשע די געבען צו

 בע־ ארבײטער אידישער גאנצער דער פאר
 מײקערס סיןוירט און קלאוה די ;װעגונג
 אײגענע אן געקויפט אױןי ה$ם ױניאן
 און שטאדט םון םענטער רעכטען אין הײם

 טויזענד 2 באצאהלט איהר פאר האט זי
 פילאדעלםיער נאנצע די ־־־ און דאלא̂ר

 פאר יעצט ארבײט בעװעגונג ארבײטער
 װעלכער לייסעאום ארבײטער ריעיזגען א

 אר־ אלע םאר אינטערעסען די דיענען זאל
גאנצער דער םאר חײסם דאם — בײטער

 פירמען, צוױי נאך מיט ג^סעטעלט ניאן
 סטױיש, אק םאדבציבען נאך זײנען װעאכע

 טרײד דעם אין םטרײה גענעראצ דער ווען
 דאס געענדיגט. געווען פאקטיש שױן איז

 סםע־ האבען רועלכע םירםעז צװײ זײגען
 די און pyon םירטע די שעםער, שעאטי
 װערט אזוי און גידינג. מ. דזש. פירטע

 און לרעסער אאץ ױגיאן דער פון זימג דער
קאמפליטער.

 טײאארס לײדיס דער אין לעבען דאס
 אא?אל ױניאן, שנײדער אאטעיײ^אז און
 נארמאלען זײז אױוי וױדער געהט ,80

 דעם םאר פרידען. פון צײט אין וױ אוםן,
 אקטאבער, טען14 דעם אװענט, דינסטאג

 סעטבער גענ. ערשמעז דעם שוין מען רוםט
 שום אהן װעאען, עס װעאכען אױף מיטינג,

pro, וױכטיגע גאנץ װערען באשפראכען 
 וױײ די נוגע שטארק זיעען װאס פראגען,

דער ױניאן. דער פון ענטוױהאונג טעדע

 טייאארס אײדיס דער םון דעג דער
 און גרעסער אאץ װערט 80 אאקאא ^מיאן

מאפפליטער.
 די אין געםעלדעט געװען איז עס װי

 היחסאן םירטע די האט .-מחוכםיגסײט״,
 חרטה םינוט אעצטער דער אין סאמפ. און

 דער און סעטעאםענט אויפ׳ן ^ןמראנען
 םארטגע״ פירםע דער כענען איז סטרײק

 אבער האט פירטע די נעװארעז. מצט
 האט עס אױסהאאטעז. גע?אגט ניט צאנג

 דך האט זי און טע: 10 א באױז גענוםען
 מיט סעטלען און אונטערגעבעז, מםוזט

ױניאז• ד*ר

 און סעקרעטערע מאר ודבפדנ
 םון_אומערע םענעדזשערס

ס ל א ק א !ל

 I און ?לאוס די האט געזאגט, װי
 f.״אײ אן נעקויפט ױניאן מײקערס טהוירט

 0׳: די 1אי צוריק יאהר א מיט הײם. נעגע
 םײזעגד 22 םאר געװארעז געקויפט הויז

 ;;י אמ דאראר טויזעגד ינה; און דאלא^
 א,*ן ^yp אין געװארעז אײנגעצאהאט

 אין הויז די װעט צטyי
 1 דיע• זאא זי אז אזוי װערען געאגז^רשט

 דזמ• סון ןyסyרyאעט די םאלשטענדיג נען
Jf. קאסטען אױןי «yn דאס ױגיאן• r r r 

̂עטאיכ ,y ,אב דאלאר״yארבײ־טא^.־ די ר
די הײסט: דאס — טרײד דיעזען פון ן
 ״ ווי ןyוױ'ס ױניאן, דער םון רםyמבyמ ן
I איי״ אן האבען צו זײ םאר איז עס װיכטיג 
 % נוי־י װ;זגעז.די און ׳הײם yװעםpבע נענע |

 נינג^ פראגע קײן דערםאר איז געלד טיגע
 אין געזאגמ, װי זיןי, נעפינט הויז די

 מד רyאף שטאדט, םון סענסער רעכטען
 וײ סענטעי־יפון רעכטען אין :געזאנט סער
 ןי jyn און טרײד, דיעזען פון טאריסpפע

 ־ו |iniy®5P yענד רען,yװ םערטיג װעט
 ? ײ ״־K שטאלץ א זײן זי װעט םריהאינג,
ױניאן. דער םון מעםבערס

 , זײנ^ןאױסיי וועיאכע םאענער די לויט
irw געארבײט iy j װyדי!* ){} הײם די ט * 
 I ב^װעבמנ האבען בלויז ניט ארבײטער
 1;װעלמ זyמיטינג װאו האלם און אםיםעס,

̂  וארטעז ז,yזאנדער ױערען, אבנעהאלטען
 p םאר רעסטאדאנט א זײן אויך װעט

 ̂וחנלען עס װאו לײברערי, א ;ארבײטער
 אזנוע א ביכער; בעסטע די געפינען זיך

 f;I jyiyp אויך װעאעז ביכער די און צימעי
 e אר־ י1 פון הײמען די אין װערען גדגוטען
אױןי ןyדארט ;אעזען צום כײטער

 בעהװעפד yאנדער און כעטס שאוער זײן
y אין ליכהײטעז ^ y r נויי• ארבײטצר די ,K 

k טyװ עס : ןyורצp אין — זיר טיגען  p 'i 
^ און ליכטינע און שעהנע א װ ק א  הײם ב

y אין ^ i זיןי האפען מײקערם ?אאוס די 
. געגויטהיגט לאנג שוין

.״ א^ קליין נעװען איז ײניאן די װען
 m אזא מ1געת> נים האבען רyארבײט די װען

 ׳ האם ױניאן/ רyד אין אינטערעסע נרויסע
 ועדונמד א מיט inyiyn גע?ע:ט זיך מען
 ארגײטער די װען אבער, .יעצט הויז נע
 םואמ זײנ^ טרײד ס?וירט און האאוק פון

 kh מ איז אמאניױרט, פראצענט הונרערט
 יני :האײן צו זyנעװאר הויז נעדונגענע

 yאבyװ מימינגען די גאר פאאץ נןגנוג
 םון זyהאאטyאבנ װערען טענליך זען

Dערשיyדyנע ^  \ םאר — און שעפ
 צזnyא'ב שוין פאסט ױניאז yכמיגyמ

 Pin yםדyםר א אין שכן א זײן צו ניט
 א פאר ;ריעזיג געװא?סען איז זי

n וױ טרײד oyn רyאיב yט^הבית

 די צו םאכ^ באסאנט דא זyװיא טיר
 yלK םיז רסyדזשyנyם איז רעyטyרpyס

 יארס, נױ םון לאהאלס שאנאאyרנyאינט
 בא־ די דאס קאנטרים, די פון וױ גוט אזוי

 yרyזײ pא ײטpטיגyט רyד וועגעז זyריכט
ט האבען ןyװיא *" װאס לאקאאס, ק ^ו  ג

ם^נן djh אין מר, אױ  הא״ םיר םחען נו
 דינ״ װי שפ^ער ניט yציpדאyר אין בע\

 י1אוי אויך זיך באציחט yאבyז דאס סטאג.
^ און זyנטyספאגדyקאר ײב שר ^ ברי

ר איז yפירמ pyi בײ סטרייפ מ
 זyנדינyפאאשט א טיט אט,yמyסyג אצזא,

iyn ד פארyארבײ״ די פאר און ױניאן ר 
שאפ. oyi פון סער

יױ די האט װאך דער פון פצראויף אין

 אויס* שוין iyo האט ?iy*5 םוז נאס^
ט ק ^ _ ׳ אױןי. זאוחנרוכ^ ״די ג

!yרוכyזאװ אויס
 ־i«pyi \nvv זיך ׳ דאכם דאך, איז

 אויס״ זיך לאזט ? הא אױזם, געג^ אםyד
 חגר־ טוםyאום ארום הטyג בחור רyד אז

 א צוםטור׳ט איהם מ^זאט אז ^האעז,
איעד,

 הויבט |yp אז ארוים, סוםט דאס אט
 בע־ באאד ר.yדיכט yiip די מיט אן זיף

m n ן אייןי זײ _ — _ —

געײען. איז אזוי
n תנר p l^ y i* לי דאס האטyאײ ד 

ט ̂ןyזyאyרגyב ל ^י  ־yצוג זילבען, די ג
 צום און ריטהם, נאכ׳ן פוס מים׳ן קאאםט

 םף — איעד דאס ,אז אויסג^נען סוף
 טy'גנב'yג איז — שורות ̂דyכצyז הכל

irw iy i פי םוןyםארשיד רyדיכטער... נע
 ־pדאyר דער האט — !זיף צםyז —

 בענ״ א ״דיכטער״ דעם ןyװיזyאנג טאר
.קיל

^ רyד ט כ די . צטyנעז *יןי ה(ןם ״
־'i איהר האט װאו —  ביז |yDy^־

 מד םארpדאyר רyד האט — ר?yה8
פארשט.
ט — ש ץ־ני . ^י
 ״דלװד אײער אז איהר, װײסט —

 פאןך yרyונדtyב רyפי פון iyci:yi איז
?yט ז

איהר? םײנט ואס1 —
 ־yג איז איעד רyאײ אז סײ\, איר —

 ־y:5'uw האט איד.ר ג^וארען.:. טy,גנב
 א שורות נעyדyארשיD םון טyװyשםוק

. . ^ p האם איהר אויב אי ir ג^ואלט 
 דאך איהר האט ,“״דאות דעם שילחגמןן

ם v נ y נ י י א רyאײ שיאחגחןן נטypyנ

 דyאי םון׳ם שטעאטyאפג זיף האט
 האט .דאן שורות רyפי װי גרויס אזוי
 רyםי די זyבyגyא'בערג רyטyרpyס מגר

 p'p רyצyז רyד האט oyyyr צום שורות
ט׳ ניט סך כ א ^  -yi ניט זאף קיין םון ג

^ װאאט ס  גטyםרyג ניט ?ײנעם ביי װי
jy:ur^y:iD און 'w שורה... אײן oy&y 

 — שורה״ דאזיגע די ניט מיר הלטyeyג
 גלײד ״איןי — זאגטyג רyצyז iyn האט

ניט״... זײ
^ איעד דאס איו צערyז פון׳ם ב  אי

 איחנן צום מניעה: לyב צום ג״עגאנ̂ג
fy קײן ןyצואאז ניט דארוי װאס rn i — 
 נויטינ םאר lyntya y^o לyב רyד האט
 שורות דרײ yצטyל די ןyצױװארםDארוי

 אהן אזוי שורות, דרײ די מיט ״וױ אויך.
 ny':o בעל חןר זזאס שורות״ דרײ די

Dy'niyo'yi — לי ״דאסyד ynד טyרםון 
y in ניט ynרגy.ר״

 סון לטyשטyאםג עם, חײסם זיך, האט
oyi ליyב נאם^ חנר באויז ד y ש י ר 
 ״רי ר:9לי דמם פון נאכמןן חןר און

m, זאוחנרוכ^.
סי'\ אז נאטען, א טוינ זשע װאס

 צו װיםעז דאס וחנט ווער ? ניטא איז דyאי
ש באכזען דזןר װאס ? בעאאנגט מרי

הט שױן מען האט סנ^  חנם אוי
מן א - ׳ או״ו־. נ

!כאריש אויט
גיט אה ניט באצד וױ און

^yכ ?ײ\ p םױג וואס צו טא ר ir ר דן

 גע־ איז רישyב װאס ניט וױיס איןי
 גאאיציאנער. א אדער איטװאק א וזען;

^o^py האט רy אז נאר, איךיוױיס 'iK 
שריײ. א נעיואדעז איז און ארבײט^

״ J#יי i■ האט yג דאך רyקyצו שרײב^ נט 
y pxmלטyרyזײ שי?אגא אין ן ly^^t 

 רy ה^ט ;דאלאר yטאיכy iyp*r טיתם
̂דאןי  ־yii און תנאים שרייב^ נטypyג '

 זײן און האבעז חתונח4או חתז א רמן47
yDאא םיט גאײןי צחת #דני K V '.r^  y 

#p n it,חאט״ ״yד^ד ר Diypyi שרײבעז 
 נארישיױיט זײן ןyראאזyאיב און צואח .א

— לטyװ רער פאר
S( האט yאב דאס רyג ניט רy.םהאן iy

 jyo װאס , ר,yדיכט רyצװײט רyד -
 איז װאס און ,i^yr lyDnyi איהם האט

yiiyi| האט גארב^ א היים ח*ר פון 
iy : םיט׳ן פאעטא א אריינגמבראכט !^ i 

-״דלות״י
^ oyn רy האם  ןyבyגyרגyאיב ״דלו

 דיכ־ חגם הרטyלpרy איף האב םיר. צו
yo^ אונז אוyר רyדאpציopm  y ניט 

ר ?ײן ^  רוםט װאס פאעם אזא פון אי
 ̂זyװארyג ןyבעװיז איז oy זעליג. זיך
 ניט רy הען אי̂גyז הײסט דyאײנ ?yii אז

לי^נר. סײ\ שרײבען
p האט איחר — ir איבyרגyאyזyן 

iy^-p 'c? םיןי האט^ר r ^ y i^ :
— נישט גאר עס װיא איד —־
 םיידען *— רטyפDנyyג איחם *יד חאב

 די װײל ^miyo זyרום זיר װעט איהר
 — Dy'niyo'y: איך האב —־ סענחגרס

ypנyז emu אאy \אי^ר♦ שרײבע
 ומגט רy אז ר̂טyנםפyyג םיר ער ה*ט

r t נים נאטען דעם iy  .in in iy הײסס 
 זאאאנג r*yt חײס^ ותט מר און זעציג

 דאס וױצ איד אױב 1אי !צעבע וועם עד
עז גים ליעד  באצד עס ער %ועט איב^עז

v חנם איבעדגעבק :  .u p p r in

jyn’n נענומז חאט r ליyדy*ר
 Iyםראגyארײננ מאל אײן רy חאט < [־

v'w אונדגר «י| m m לי אyנא־ מיט׳ן ד
 ״yרוכyזאװ ״די : \m י
 שורות. אכט םון דyצי א ,>■׳1.
r’ האט ov איב רעד»?טאר חןרyתyאy״ 

yt ‘| אױסג אוןyמpyשורות. דרײ חכל סף ט 
ry דער האט — שורות״ דרײ yi’^T ^זײ ן i 
j דא?םאר yרpלyהרט — y^ip| ׳«pyn 

דאס
 אפג^^צט ,ov הײסט דף, חאט

t צי פח׳םyשוךות. פינןי וױ גרוים אזױ ד
^ר חור האט דעתאך א ד  אײ חן

< wwzvnpft צו ציעד דאס pn רױואט־• 
w דאר .האט |«מתטער rip y o אויס״ 

שורח• .אײן מוסע?ט

״ ״ . !ד?ות
נר  \...V2V2 fyouyi וזאט רyדיכם ̂ו

iri8iiy3 ....רויט
 'י- םרי א nnyt זyװyנ איז סוױ חגר

̂י*  דאם צורים^ האט חנד»?טאר :חגר כ
 דעם און '<זל&ר0& ?לײנע אױוי דyלי

 *yר חןר םון |ynnoyi®'i^ ״דיכטער״
 די נאמעװארפ^ איהם *און דא?ציע

..שזר ך .
o»m הט  אונ?מ — זעלי^ ארום ̂נ

rn וױ rs — אז ̂לאנם״ 1אי וױינט אא 
םיייעדזו ״א - ציפטור׳ם איהם ה*ט מען

דער־ אײנםאך האבען,
 זיי־ $רגאניזאצי$נעז ארבײטער װײל םאר
 װאו: ה$לס געװארען ענטזאגט שוין נען

^iy מיםיננען n אבנעהאלטען געדארפט 
yn#̂ פז־ן װאונק דעם דאנה א iyT פא־ 

 רסyמײק דרעס און װײסט די ליצײ...
 א געװארען ענטזאגט א<זאגאר ױניאז

 זי װאו באל יעהרליכען איהר םאר האל
כיא־ ארבײטער די האבען. רyאים גטyםל
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 ברייגד ווןנהנעז צז שויז ■*םט
 נושער. אײנענעם אן ח*בען

f f.; ע כ טלי ע ,*  די —* און ^נאמען״ ג
 וועלעז עם ווען און םערטינ, וײן ם1ומ הײם

 ווע־ אינטערניי׳שאנאל, די פון נעםט פוםען
אדחל ריכםיגע די װיםען די.נעםט <מן
jrc..ײ * m

 געסט װען נעהםען ניט צאנג װעט מס
 אנדעחנ אדער אינטערגײשאנאצ, דער־ םון

 וחד בעוחנגוע, ארבײםער דער םון פרײנד
 אר־ אין טיהדען אםענע האבען אלזא צען

 אנבעצאננט װאס אבער, הײמען, כייטער
 םריינד ארבײטער דארפען עסען, װעגען
 םרענד אין נעהן ניט שױן זאגאר יעצט

n .פצעצער.  םיײ דרעס און װײסט די .
d w אמת, דערפאר. געזארגט האט ױניאז 

 צעהן געקאסט איזזר האט געשיכטע די
 װער־ א םאר װאס אבער, דאאאר, טויזענד

 בענײסטע־ דא איז עם װען געאד האט לע
.זאןי. א פאר רונג

 זיף האט ױניאן אױבעגדערמאנטע די
 ניט געװען װאאט עס אז אדומגעזעהען

 םעטבערס איהרע אז ױשר׳דיג װי םעהר
 רעס־ פרעטרע אין געהן דארפען ניט ?אצען

 זיכער איטער נים איז מען װאו טאראנען
 בע- װאויצ װעט עסט םען װאס דאס אז

 געזארגט איײער האט ױניאן די קוםען...
 פאד האבען זאהען טעטבערם איהרע אז

 נע־ איהר איז דאס אז און עסען, צו װאס
 ארבײטער די אז הײםט: דאס צומען,
 מענשאיכע יעצט. שױן קריגען מאסען

 צו אנגעהויבען אױןי זי האט וױידזשעס,
 זײנען זײ װען צייט דער אין אז זארגען,

 זאר־ דארפען ניט זײ זאאען שעפער, די ^אין
 רארפען ניט זאא מען אז עסען צו װאו *גען

 טא־ םון םראטעסט דעם פאר האבען םורא
 בעשאאסע^ ױניאן די אצזא האט .נעז..

רעסטאראגט. אײגענעם א; עפענען צו
 דער םון אעזער איהר, מע:ט דאס ארן

 פיצא־ די 1װע אז וױסען, *גערעכטיגקייט/
כא־ םײהערס דרעס און װײסט דעצםיער

(ראמאן)
yװ#לםי פאלינ» פון i y * ? ף א  & $ די״נ ון יי י

נירעגבעחג אבתזם

 ארונטער אםאא שױן איהר װעט !צעאני !ראזא —
? קומען

 הויז, איהר םון הארידאר אין געשטאנעז איז בעריצ םאדאם
שטיגען. די םון פארענמש דעם א{ זיך אנשפארענדיג

 אלײן זיך צו נע׳טענה׳ט זי האט — זייגער א אכט ״שױן
 םיט -זיך םארנעםען און אױבען אלץ נאך זיצען זײ און —

ענריגען." ניט ארבײט די הײנט וועאען םיר !םריזור זײער
:געטאן געשרײ א זי האט שטיםע אויםגערעגטע אז מיט
 שוין זיצעז שװעסטער די צוםיעל! שוין איז דאס —

 מארי־לואיז !ארבײטען דארף םען !ארבײם דער בײ לאננ
נאך! צוםיעל אײך גיב אין אז זאגען, װיעדער װעט

:זיך בעטען גענומען און אײנגעבױגען זיך האט זי
 אײלט און פארשטענדיגע זײט קינדער, ׳אײן זיך הערט —

סריגערײ. א זײז װידער װעט ניט אז ׳צו זיך
געלעכטער, קלינגענדיג א דערהערט זיך האט הויך דער פון

מיאו?ען. טרױעריג א און געפעס צובראבען םון קלאנג דער
;זיך אויסער געזוארען 1אי בעריל םאדאם

 מיך װילט איהר ? דארםען זין איהר טומעאט װאס —
?,זין־ םון ארויכברענגען נאנצען אין היינט

 אפ־ זיך קלײבט זי I םאסע קאץ, די טומעאט דאס —
צויןעצאען.

 זיך װעט עס באשעםעניש. דאזיגע דאס צורוה י^זט —
אײערע שױן זיך םיר האבען דערעסען אײך. אהן -באגעהן

 װעא ארוגםער, ניט מינום די קוםט איהר אויב קאםעדיעסי...
שפאצירען. געהן הײנט אײך עראױבען ניט איו

 איהרע ברעמען. די צוזאמעננעצױגען האט בעריא מאדאם
עתערניש. םאר געציטערט האבען אקסעאען

 מײדאעך דאזינע די !האםנונג הײן ניטא איז עם ״ניין,
 ארבײט! דער פאר ערענסט נעמען ניט הײנמאא זיך װעאען

 פארשטענ־ אזעאכע געװעז עאטערע די זײנען יאהרען זייערע אין
אנדערע די און זעכצעהן אײנע געװען אאט זײנען זײ !ריגע

 דורכ־ בעשאוס דער װערט ״עפעס שאיסען
 עס אז םינקטאיך .אזױ פינקטאיך נעפיהרט

 הא־ צו בעשאאסען םאקט. א באאד װערט
 ״קאפעטעריע״ אדער רעסטאראנט, א בען

אונגעריכטערהײט אזוי איז םאטער זײער װען יאהר, זיבעצעחן 1 אןן רעסטאראנט) םערוױרענדען (זעאבסט
םײנער נאט געװארען, אונז םיט װאאט װאס ^געשםארבען. .......................... ̂גצט װעט איהר ײען —  םיאא־ איז קומעז י

 רעסטאראן דעם שוין איהר װעט דעאםיא
 צר זיכער אײך װעט װעאכער געפינען
 דעם אין זיף געםינט ער שטעאען. םריעדען

38 ביאירנג, מײקערס דרעס און וױיסט
 כדי אדרעסע די גיב (איף סטריט. טע11 ס

 קוםען צו װאו װיסען טאקע זאאט איהר
 װען און םאהאצײט). ריכטיגען א עסען
 ניט גאר זיןי װיאט אהין ארײן הומט םען

 אײנענטום דאס זײן זאא דאס אז נאויבעזן
.ארבײטער. אידישע פון  אױסער איז ער .

 איז אאעס און איכםיג שעהן, געוועהנאיך
 ץ םאר- א איז עס אז אײנגעארדענט אזױ

 עסען. און ארײנצוקומען דארטען ^נגיגען
 ניטא געײיס דאר איז שפייז די ווענען

 בעסםע די װערען עס ;רעדען צו װאס
 און םריש איז אאעס און גענעבען שפײזען
 דאר־ האסט דעם .אויסער עסען צו נעזונד

 אג־ װעאכען אירגענד אין װי ביאיגער םען
. פאאםץ דער

 םריה דער אין עאף נאך האאב צוױשעז
 ױניאו װערען נאכםיטא; אוהר אײנס גיז

 נאך האאב ביז םערװירט. באויז טעםבערס
 אוהר אײנס פון און פריה דער אין פאןי

 ווערען אבענד אוהר 7 ביז גאכמיטאג
 רעסטאראנט דער און סערוױרט, אאע

ביזנעס. גוטע טהוט
גע־ איז פרא;ע ביזנעס די ניט אבער,

 געמאנט האט עס װאס זאןי הױפט די ווען
n צו ױניאן מײיןערס דרעס און וױיסם 

זא̂ן הײפט די ״קאפעטעריע״. די עםענען
 הע:ען זאאעז טעטבערס די אז אי?.געווען •
r פדישעסטע די און בעסםע די פריענעז 

 זאאען טעטבערס די כדי אויך און שפײזען
 דארטען אז בענרײםען םעהר אאץ פענען

 צו מעגאיד איז דא, איז אײניגקײט וואו
 איבײטער די פון אאגע די פארבעסערען .

הינזיכט. יעדען אין &
 מײקערס דרעס און וױיסט די און

 אויף עס פיהאען זײ און שוין עס ,וױיםען;
שריט. און טריט יעדעז

 איצטיגע די זײנען זעהט איהר װי
:ע־ זיינען עס וױ אנדערע גאר ארבײטער ,

 דאנק א און אטאא פון ארבײטער די ועןI׳
 גע־ שוין זײ זײנען בעװאוסטזײן, ןייער

j in i l l הינזיכטען םיעאע םיעאע, אין 
.אאעס. ניט נאןי איז דאם אבער ובירים, . 
קוגמע. נאר װעאען צײטען מסעחנ

 קא־ איבערן געהענדיג בעריא, מאדאם זיך צו נערעדט האט —
 פויא, אזוי געײעז װאאםעז זשעני און מארײאואיז ײען — רידאר

 איז סעאינא װאס כאטש, נאײן א מײדאעך. צװײ דאזיגע די װי
 װירכד דער מיט זיך פאתעמט און הויז דעם איבעמעגעבען

שאפט."
 מאדאם האט םיר, האאב־םארםאכטע א טוענדיג שטום א
:אויסגעשריען בעריא

 םרימד דער זײן םארטיג באאד װעט ? םעאינא #דו און —
ניםא? איז טעאינא ד,א? טיק?

אוים־ דער אונמער היך. אין ארײנגעגאננען איז םוטער די
 א םון םיטען אין געזעסען איז װאס הונד, געאען א םון ?יכט
 אבער שאקאאאד. נעסאכט גאז־אײװעאע אוים׳ן זיך האט טיש,
 באמערסט כעריא םאדאם האט אמאא מיט סעאינא? איז װאו

נעטאן. זיםץ א האט זי םענסםער. אפען אן
־  נעװענדשט בעריא מאדאם זיך האט — !דאאע ארעסע ־

 האט סעאינא אויב ווערען, אינז םון װעט װאס — הונד צום
? םענסטער דורכ׳ן אנטאױםען נענוםען שוין אויך

 האט שוועא דער אויןי ;טיר די אדפגעפראאט זיך האט עס
 האם זי צאפ. שװארצעז א מיט מײדעא ױנג א באװיזען דך

 אאכענדינערהייד ;האנד דער אין הויב םושאינענע א נעהאאטען
מוםער. די געטאז טרײסעא א זי האט

 םאר־ זיך האסטו װאס װעגען דא? שטעהסטו װאס —
 ארבײטעז זשעני אדן איך ײי שעה א װי םעהר שױן ? מראכט
 שפאצירען הויז איז איבריגע אאע װאס ׳צײט דער אין שוין...

זיך. פאדװײלעז אדער ארום זיך
? אויבען דארט זײ טוען װאס און —
ארונטער! שוין קופען זײ —
 וואו צימער, דעם אין טאכטער דער נאכגעגאנגען איז זי

 נע־ זײנען עס ײעאכען אויח םיש אאנגער א געשטאנעז איז עס
 זשע־ געארבײט האט עס װעאכען בײ און הויבען בענדער, אעגען

 שװעס־ דער צו צוגעזעצט גאײך זיך ה*ט מארי-אואיז ני.
 טיש זײט אײן בײ ארבײט. דער צו אויך זיך גענוםען און טער
 בײ און טירםעא־טויבען פאר א מיט שטײג א געשטאנען איז
 װאס אן*, האםוצינער א םים שטײג א — זײט צײײטער דער
 מאא אאע און םאר׳א אוים׳ן געקוקט כאיקעז נײגעריגע מיט האם

גראטעם. די פאר הענטאאך שװארצע די מיט זיך געכאפט
 טירטעא־טױבען רײנע דיך רוםען עס װי אאננ שוין —

 אײ ה*ט — דיר, נאך םארבענקט שוין זיר האט אף דײן און
 צוטרא־ דעם באמערקענדיג םארײאואיז, אםגערוםען זיך ראניש
בער< מאדאם פון אױסזעהן גענעם

אפנע־ זיך האט — םרינסען װיא איך און —
 אר־ דער םון אױנעז איחרע אויםהויכענדיג ניט זשעני, רוםען
בײט.

 טראכט וואם !נעםרישטיקט ניט נאד דאך האכען מיר —
•TP דער איז נישט גאר איחר הערט מען !םעאינא דארט זיך

J םוטעויף. נעזעחן, איחר חאםט דו ♦

פרא־ םארײלואיז׳ס אױן* גמנםפערט ניט האט םומער די
 שםענ־ איהר אויף אװעקגעזעצם אוםעםיגע אץ זיך האמ זי גע.

 האט וואס הונד, חןם האט זי םענסטער. בײם פאאץ דעען
 זיך גענוםען און קני די אויף זיך צו גענוםען נאכגעםאאנם איהר

ארבײט. דער צו
 נענומען און םינגער דעם םארשטאכעז זיך האט זשעני
באםערקם: האט בעריא םאדאם באום. דאם אויסזויגען

 דעם פארשסיחנן צו גיט זעה זשעגי, פארזיכםיג, זײ —
םושליז.
 איהר בײ זאאסם דו ײעז געטאן, גאײכער װאאסט דו ־־־
 סארי־ אויםגעשריען האט — װעה, איהר טוט עס צי םרעגען,

 אדער *1א דײן צערטאען גענומען זיכער װאאסט דו — אואיז.
 צושטאכען. אוםנערען זיך װאאט זײ םון עםיץ װען ׳הונד דײן
 עקעא־ דײנע װי הויט אײרעאע אזא זיכער האם זשעני און

 װעגען נישט גאר אםת׳ן, אין ארם, דיך חױת!... האפטע
 גע־ דער איז הארצען צום דיר נעמסט דו װאס אאץ אונז.
 געטאנט זאא ארבײט די אז און אח דײן און הוגד דײן פון זוגד

צײט. אין װערען
!נים זיך כעס מארי־אואיז, זיך, בארוהע נו, —
 םען װען רוהינ, באײבען הען םען אז טאקע, מײנסטו —

 היינ״ דעם אםשא, ׳נעם ? פאר קוםט דא װאס אאץ באמערקט
 זעקס, םאר אויפגעהויבעז זיך האבען בײדע םיר :טאג טיגען
 נאכדעם ארבײט, דער בײ דא נעזעסמן שוין מיר זײנען זיבען

 אנ־ ציםער, אונזער אויפנעראמט געהאט שוין האבען טיר װי
באבע. די אװעקגעזעצט און געטאן

 גע״ צײט דער אין זיך האב איהר, םײנט איך, 1אי —
בעריא. םאדאם ארויסנעזיםצט האט ־־־ שםיעאט?

 טארײ געענטפערט האט — דיר ײענען ניט רעד איך —
 דאזע׳ן יחמען אל<)עס,%׳א ציײי n וחמצן רעד — לואיז,

 זיך םארנעםען איז אויבעז אאץ נאך ױינען װאס אעאני׳ן, און
 זעא־ דאס זיך וױדערהאאט טאג יעדעז !טואאעט זײער םיט
נעדואד. פון ארוים דאך מען מוז סו«י כא סוף !בע

 אפגערופען זיך זשעני האט — םרײציינם דאזיגע די —
אױםגעפזצטערהײט. װי אראפקוםען ניט אנדערש קענעז —

— יאהרען, זײערע םאר נאטיראיך אזוי דאך איז דאס ־־־
במריא. מאדאם ארויסגערעדט האט

 אויפגערעג־ אפאא םיט האבעז — אונזערע? אין און ־-
זשעני. און םארי־אואיז אויסגעשייען טערהײט
 פאר־ ביםעא א זיין שוין מען ?ען יאהרען אײערע אין —

 איהר םײדאעך... די אױן* כעס אין זײט איהר !שםענדאיכער
 ווע־ זײ װערען... קאינער נימגז אין װעאעז זײ אז אליין, װײסט

צײט... םאראארענע די דעריאגען גיך אען
 דער אױף געטאן pip א אנגעשטרענגט האט םארײאואיז

סוםער.
 םיט האאטען שםענזײנ עויז וחנסטו ׳אוים זעהט עס װי —

!אונז געגעז און זײ
 זאא עס װער ניטא איז געשטארבען איז פאפא זײט —

אונז.. פאר אננעפען זיך
 גארנישט. אײך דאך ואנ איך אבער —

איז שוױיגען זשעני׳ס אין אז געםיהאט, אט;ר בעריא סאדאם
 שטײ םארײאואיז׳ס אין אז און שטורעם גאנצער א םארבארנען

ארויםפאדערענדעם. עםעס זיך םיהאט מע
 גאכאםאצ האם — יאהרען! זײערע םאר נאטירציך —

 הערםט, — כעט. םאר זיך אויםער םארײאואיז, ײידערהאאט
זיי• םים םאםע די םארענטםעחמ שפיצצעך ?ײערע אאע זשענ/

 נים m צוריהחנז, ניט זײ צו זיך טאר מען יאהרען. ערע
 איז שצעכט. ביסט און ניט זײ םארגינסט דו אז מען, זאגט

 פונ?ט באהען״ געםארבטע שוין האבען ?ינדעראאך דאזיגע די
בוצװאר־םעען. ײי

!דיך בעט איך מארײצואיז, —
 ותסעם מייחנצ, דער בײ געבעטען זיך האם בעריצ פאדאם

שטײגען. אײז איז געהאאטעז האט כעס
 ביסעצ א זיך שמירען זײ אז אםת, ס׳איז וױיס, איך —
 איר אז װארט, םײן דיר גיב איך נוט... ניט איז דאס צוםיעצ.

 שוין איבעדםרײבסט דו אבער םארװעהרען. זײ עס וועצ
אביסעצ.
 אויסגע־ אויםגערעגטע אן האט — !איבערטרײב איך —

 םען װאס געװאר ווער *יז אצײן נעה — מארײצואיז שריען
 מעהר בא<ןומען זײ װאו פאםט, חנר אויוי זײ װעגעז טראכט

כריע*. אאעםעז םון
 ניט זײ םיט םעהר איך וועצ םיר, אנבאצאמט ײאס ־־־

 אין וחגז ״אום זיך סעךמאר גאנץ שפאצירעז. נעהן
 זיך זאצען אצע אז ניט, װיצ איך צוזאםען. זײ םיט שפאציר

 קאםפראםע־ זײן ניט זיך װיצט םיר און מיר אוין* אומ?ו?ען
̂ ר טירם.

!צד?ות אזא נים אויך ביסט דו m זאנעז, דיר צאמיר —
 דעור גאסטאן דײן םיט אחם אצץ אויך דאר זיך שצעםסם דו

* !ריצעס
:כעם םאר זיך אויםער געויארען איז םוםער די
y האט סווי־כצ־סוח — t חארעז, *ו תחנסען שוין םיר

> T בי*פ2עי!ויחב^ניו P מעג^יה ווא^ מײס InP

 דראמ ריטעראריש »
םאראיין.

1רעדא?טאר ווערטער
 םארעםענטציכען צו אונז ערצויבט

 ״נערעכםיגקײם* די ארגאן אונזער
 פ און ױננע־צײם נרוםע א םיר,

 אינםערגפי דער םון םיםגציעדער
 האמ ױניאן, װאירקערס גארםענט צײדיס

 ראטאט^ס ציטעראריש־ד .א געגרינדעט
 צוחמי אדעד אויפגאבע אונזער פאראײן.

 מר טעאטעה שםיעאען צו בצויז ניט איז
 אק זיך ביצדען צו אידעאצ אזנזער איז עס

 -&||4דראםו און ציטעראטור אידישער דער
 בראנזוױצ איז אז דײנקעז, םיר

 מע מעםבערס, צאהצ געניגענדע א דא
אין אנטײצ אן נעהמען זיכער װעאען
 זיד װעצען און אונטערנעהםונג סארט

 ציטעי־אריש־דראמוםי• אונזער אז שאיסעז
פאראײן. שען

 צײט ױנגע אאע אויף פאדערעץ מיר
 אומעו* פיז מיטגציעתןר ׳פרײאינס, און

 איד־ כאזיצען װעאכע אינטערנעשאגאצ,
 םארצעזען, צו םעהיג?ײט װעצכע גענד

 אנצושציסען. זיך װ. אז. א. ?צאסירען,
 חר מעצדעז זיר ?אנעז םיטגאיעדער נײע
 צײ* צײבאר איז 7 ביז 5 םון אבענד דען

 םון פארםרעטער א װאו ,105 רום סעאום
 אפ* אויםנעהםען וועט םאראײן אונזער

אי?אנטען.
גרוס, ברודער םיט

 gjro x ם י ד ײ נ ס p א ם
י• וו• ג. ל. ». #11 מעםבער

ברידערליכן( פאר דאנק א
ן הילח.

!רעדא?טאי װערטער
 העין א אויסדריקען וױצ איך

 דעם פון שװעסטער און ברידער די דאנ?
 .11 146 ?אאזנער, און קאהען םון שאם

 צזמר די םאר pקראנ זײענדיג םט. טע25
 דורכגעמאכט האבענדינ און װאכעז, 9 טען
 אין ארבײםער די האבען אפעדײשאן, אן

 םיו און םארנעסעז נישט םיר אן שאפ
 געוופזען נור איז עס וױיט װי געחאאפען

 ״ . אוםשטענדען. די נאך םענאיך,
גרוס, ברודערציכער מיט

, ה ש מ א נ י צ
̂קלא׳ םעמבער 761 נוםער לעדזשער ,1 1ל

 מואוױננ םארטען בעםערע
פיקטשורס

ד11בא מע^עז אינטעאיגענטע די  ם
טעאטערס. פי?טשור מואװינג איצט

 מג םען העז באזוכער םארטען דיזע
 געװעהנצימ די מיט צופריעדענשטעאען

 םיי״ h אין װערען װאס מעשױת פוסטע
 איצט טעאטערס םיקםשור םואװינג םםע

. נעצײגם
 מד עטוואס שאםען זײ פאר פוז םען
שעהנערעס. עטװאס סערעס,
 נצ־ זיך אויף האט צװעק דיזען אט און

 פי?םשזר מואװינג שאמעד־ראס די גוםען
 באריהסםעד דער װעאכער פון ?אפפאני

 םאכמןו דער שאמער, א. מר. דראטאטורג
 I חויואו־ דער איז קאננרעס״ ״אידיייפען םון

דיחנ?טאר.
% נייאסי די איז םאאם״ הײציגער ״דער

 It םח געביעט דיזען אויף שאםונג טע
 §ו שעוק אזוי איז פיקטשור דיזע און שאמער

 וחמ עס אז אויפגעםיהרט, ארטיסטיש
 H אינםעציגענטד םו; אויג״ דאס ״נעהמען

באזוכער. סטען
 די שםיעלעז פאאם״ ״הײאיגען איז
 I י צ י מ y װ, ארםיסםעז בעסטע

, ס נ ע װ י ט  :9 © י ר ט ס א מוריעא ס
® באריהמטהײטען. אנדערע און ,1

 Ijlt גאר װעם םצאם׳׳ הײאיגער ״דער
 פמך מװוינג די און װערעז םארטיג ניכען
 נעצעגענ• א האבען װעאען באזוכער משור
 g הײםט װאס איבערצײגען צו זיך הײט

 אינהאצטםרײמ; קינסטאערישע, שעהנע,
י ------פיקטשור•
 יאון םעקרעטערע םאר וױכטיג

 אונזעמןי םון מענעדזשערם
\לאקאלם

 ••ל די » מאכען באסאנם דא יו״צען םיר
 אלע םון םענעדזשערם און םעקרעםערע

 'ארק, נױ םון לאקאלס אינטערנעמאנאל
 םן־ די יאם קאנםרים, די םון נום.װי אזוי

jn אין םעםינקי־ם דער וזענע! ויכםען r't 
 נ האבעז װיצען זײ וזאס לאקאלס,

 נױר םוזען נוכמר, לויםענדען דעם אין
 ײנ וײ ש«עטער ניט רעראסציע איז בעז

 אויך זיד נאציהם זעלבע דאם םםאנ.
M »ון הןירעםפ^נדענםע[ rvna־”

פריי* זװםיןל אייף גיב »יך װאם ,6דע *ין מועטעוזם ®ולד
? הײט

 נאליידיננמ א דשעני נ׳מריען האם — םעליגא און —
 םיש כאפןן ניט דןוך געהט וי — כאםערקוננ מוםער׳ם חגר פיז

םארן. םון נרענ בײם פעריע זש*רזש םיט
 אפ־ םוטער די זץ־ האט — ?ינד א נאך רןנך איז ער —
גערוםען-

געטאן. שםײכעל א איראניש האט םארי-לואיז
:אפנערוםען זשעני ןיך האם צוננמר װי רוים

 צום איז ער וועז קינד, א נאד נעומן אויך איז גאםטאן —
 ער איז אוינעז טאטענם איז אונז״• צו נעהוםעז מ$ל ערשטען

 האם אנדרע טיירעל... א װי צארט, און ליעכ זעהר נעװען
 םאר־ שםענדינ איהם האב איר םאחןמואזעל... נערוםען איהם

*נםאלען. םעלינא׳ם גענמן םײדינם
 פאר־ טרױער א האם נ#«פיען אנדרע׳ם רערםאנעז בײם

 נע־ 1אי װי אוינען. דונקעלע שעהנע מארי־לואיז׳ם נעבעלט
 סי־ הויכער דער זכרון אין אויפנעשטאנען איהר פאר איז בעל

 נעהאט ליענ זעהר ר,#וט פאטער דער מאן, ױנגען רעם םון לועם
 נייסטי־ ז״ז אננעריפען האט ער װעםען ױננליננ, הויכעז דעם
 איהם אויח נעקוקט ער װאלט שט$לץ װיםיעל טיט זוהן. נען

 אםי־ אן מאן, ׳שעהנער א איצם שוין דאו איז אנדרע :איצט
 פיעלע נעקראנען האט װאם ארםעע, האל^ניאלער דער פוז ציר

 האט נאפען װעםעס רער, נעײען איז ער — אויםצײכנוננען,
 םעז־ |iii הערצלעך ?לײנע אלע א'! ציםער א ארײפנערוםען

 האכען װי אורלויב. אויף אהײםגעפוםען איז ער װען מאר,
 זײער נעבליכען איזי ער װאם נעװע;, מקנא שטעדםעל אין אלע

םרײנד. אלטער
:פארטנעזעצם כעם אין האט זשעני

 פאר־ זאלסט דו אז ערלויבען, נים עם װעל איר ניין, —
 היין אלט ניט נאך איז װאם איננעל, ראזינען דעם נלייכען

 א םיז א״ינענשאפטען אלע האט װעלכער אוז יאהר צװאנציג
 אן זיך ערײערבט װעלכער נאםטאנ׳ען םיט מיידעל, צולאזען

 האט אלעםען אונז פװ אמת, ם׳איז . יזאריערע. עהרענהאפםע
נעהאט. ליעב םעהר נאסטאן םיך

פאר כישם נאד דיר דזןוך ווארפם קיינצר —
̂וט ער —  ניט ?ײנמאצ װארט אײנצינ ?יין מיט מיך ד״

 זשעסט... צװיײדײטיגען אײךאײנציגען קײן מים באצײדיגט,
 זשארזשען געטראםעז נעכטעז האב איך װאס צײט# דער אין

 דו װאם צײט דער אין ?יר, דער םון םענסטער דעם אונטער
סעאינא׳ן. ארוםנעמען פאריז, אין געװען ביסט

מארײצואיז. באשטעםיגם האט — אםת, איז דאס —
מא• אפגערוםען זיך האט — רכיצות בצויז זיינען דאס —

• בעריצ. דאם
 םיעצ־ האט מארי־צמויז און — מאמע, איין זיך הער —

 מיט רעד איך — מוטער, דער אויף געטאן קוס א באדײטענד
 אז פאר, זיך שטעאט דיר מאצ. צעצםען צום דעם ווענען דיר
 װיצ־י באפוצונגען. אײגענע מיט רײד םרצמדע איבער גיב איר
m ,אםא־ א געגען דיך װארען איר אבער ניט, גצויב :יט? 

אאעמען. אונז דראהט װ^ס סטראפע,
בא* זיך האט שװעא אויפ׳ן און געעפענט זיך האט טיר די

ש^יןאאאד. םיט סאצינא װיזען
 געהט דאקטאר מיציטער שעהנער דער !מארײצואיז —
 ?ענען נאן איהם װעםטו םענםטער צום צו געה פארבײ.

 רא־ צימער אין ארײנגעאאפען געשרײ א מיט זיינען — זעהן.
אעאגי. און זא

 װעצ איך אז מײנט, איהר !נאראנים שטיא, װערט —
 װע־ מים מצנשען א נאכצוקו?ען כדי פענסטער א צו צואויםען

? בא?אנט יאד«ר פוםצעהן בין איך מען
 אז װײסען, אצע !םארײצואיז צײן, די ניט םאררעד —

 אוס־ פאר איצט ברענסט די און איהם אין פארציעבט ביסט דו
םונדיר. זײן אין זעהן איהם ?ענען צו געדוצד

מודה זיך זאאםט דו אז שטאאץ, צו ביסט דו אבער —
זײז•

 גע־ זיך האט — ארבײט, דער צו זיך זעצם קינדער, —
 אויף מײדצעך ױנגע n אנװײזענדיג בעריצ, מאדאם בעטעז

 פאר־ מיט םארװארפען גערוען איז װאס טיש, בײם שטוצען צװײ
שטאפען. שיעדענע
 אויס־ האט — אריין, מארק אין טאן צויף א ײעצ איך—
גצעזער. די אוועהטראגענדיג םעאינא, נעשריען

גע־ צערטציך און הונד דעם געגצעט האט בעריצ מאדאם
זיר״ אויסער געװאחגן איז מארי־אואיז איהם. צו רעדט

!דאס איז הויז ס׳ארא םײנער, נאט ! װידער שוין —
רא־ באםערקט האט — פארײצואיז, אז הױבם איצט —

ארבײט. דער פאר זיך נעמענדיג ׳זא
בע־ מאדאם ארױסנערעדט האם — פארם, זעצט זי —

ריא.
דא־ דער םון װערען ענטצי?ט הען״דאם םאן װאסער —

 טראכטען זאצ איך װען חױת! און םײדצעך םון מענגע זיגער
 גע־ ניט אהער ?יעמאצ איהם איך װאאם #חתן א ?ריגען צו

בראכט.
 איהר מיט שאקצענדינ נעצעכםער פאר נע?ײכמ האט צעאני

?עסעצ. רויכדנאאדעז
!אננעםאאען איהם אויף װאאט שרע? א —
 ארוים־ בעריא מאדאם האם — יגענונ זײן שוין זאצ —
I ;קרינערײען אײערע צו ניט סופ קײן נעםם עס — גערעדט

ך איהר קריגט אז םריה דעד םון בי| איד זי
 אוכד אן חאסם #םארי־צואי? טאכטער, ארעמע םײז דו, !אײד

ײן! נים נצי?ציך ?ײנםאצ וועסט דו כאראקטער. נציקציכען ז
 םױ איהר אויף בציס גיכען א געװארםען האט מארי־צואיז

 זי אויםריכטיגקײט. םים נעאטעםט האט נים8 ורעםעס #םער
 זיה איבערטראכטענדיג אבער ענטםעחון, עפעס נעװאצט האם
 צו קאפ דעם אײנגעבויגמן און געװארען אנטשװיגען ?י איז
ארבײכס דצר

גע• א ? שטענדיג זיך זײ ?רינעז װאס צו אםת׳ן, אין אוז
 דרײ א װעזען, גאנץ איהר אנגעםיצט האט טרויער פון פיהצ

 האט זי ווען הארץ, איהר צוזאםעננעדרי?ט האט שרע? ?ענדע
 אפגעצאמט געװען איז װאס צו?ונפט, דער אין ארײננעקו?ט

 אויך װעאען עם װעאכען אז צאם, פײנציכען א מים איהר פון
 שרועס־ איגנערע איהרע פון איצוזיעס די װערען צובראכען

טער.
 ערציהער געדואדיגער א געװען איז װאס םאםער, זײער

 טעכטער זיינע אז װעאענדינ האט, צעהרער, ענעתישער אן און
 זײער ערםוטיגט שטאר?ע, און געזונדטע אויסװא?סען זאלעץ

 ?ינ־ זײערע בײגעװאוינט האם ער באװענוגגען; צו שטרעבונג
 זײ מען האט טויט זײן נאך אפיאו שפיעאען. פרעהאיכע דישע
 ?ןרצע אין װעאאסיפעדען אויף פאהרען גע?ענט^עהן פינף אאע

 מיט קעמפענדיג אדער קעאנער, מאטראםישע סיט תציידאעך
 דעם געגען מוסקואען ױנגע זײעדע םון קראפט גאנצער דער

 גע־ האבען הונצען אינגאישע די אט מאח. דער פון שטראםען
סעך גאנץ :שטעדטעא קצײנע גאנצע דאס שטוינען מאכט

 ״אמערײ די אויױ הוקען צו צוזאמענגע?איבען זיך האט םאר
 געטרא־ אעבהאםט זיך, באדענדיג האבען, זײ װען קאנערינס׳/

װאסער. איבער׳ן זיך גען
 װעםען האבען? חתונה זײ םיט װעצען װעט זשע ווער

 האט מארײצואיז װאס פײנדציכקײט, די אפשרע?ען ניט װעם
 דער םון שװעסטער איהרע צו איז זיד צו געפיהצט אםטמאא

 װעט װעמען ? פראװינציאאען םרידציכע דאזיגע די םון זײט
 אונאנשטעג־ דאזיגען דעם גצי? זײן אנצוםארטרויען אײנפאאען

הויז?... דיגעז
 מיט באגאסען געווען איז װאם צימער, גרויסען דעם איז

 ײאנד־זײ־ דעם םון מיקען דאס בצויז נעהערט זיך האט זון,
 הענד. מארי־אואיז׳ס איז בענדצעך די םון שארכען דאם און גער

 אנשםארענ־ געשאאפען זײנען טירטעצ־טויבען די'פארמאטערטע
 שטײג איהר םון האט אן״ די צװײטען. אן אײנער זיך דיג

הונד. געצען אוים׳ן ארויסגע?ו?ט
געשםײכעצט. רוהיג האט זשעני

 זי איהר, אויױ בציק א געטאן װארח א האט מארי־אואיז
 בא־ גוט געווען איז איהר רוהיג?ײט. איהר געװען מקנא האט

 םאר־ ציגם שטײכעצ םריעדאיכען דאןיגען דעם אז.אונטער ?אנט,
 -Vi מ?נא האט מארײצואיז ביצד... איין האםנונג, אײן בארגען

 וועמען גאסטאנ׳עז, אין בטחון גחיסען שװעםטער׳ם איהר װען
 װעט ער אז זיכערהײט, א מיט רוהינ?ייט, סיט ערװארט האט זי

 עס שטאנד אין זײן נאר װעט ער װען צעבען, איהר אײנארדנען
 געגע־ בס\ד, אאעמען םון זיר, זײ האבען מסתמא ם^ן... צו

 זשע־ װארמ רוהיג און װארט... דאם צװײטען דעם אײנער בען
ני...

 איהר אויף געקוקט מארײאואיז האט באגײםטערונג מיר
 עפעס, אין גאויבען געװאצט זיך האט אאײן איהר * שװעסטער.

 װעמעס םעאינא׳ן, אויף אםיאו כאטש עהנאיך זײן עםיצען, איז
 די זיך... םון ארויסגעבראכט אםט איהר האט םרעהציכהײט

 נאך האבען אעאני יעהריגע אכצעהן די ראזא, זעכצעהניעהריגע
 איז װאס מארי־צואיז, אבער !נס א אויף ד.$פען געקענט

 א געםיהצט באויז האט יאהר, צװאנצינ און Dpy? געװען אאט
 דער זײז עס װעט װער שרעק. װאקסענדיגען א און בימערניש
 םיז ארויסרײסען איהר און באװײזען זיך װעט װאס ערצײזער,

 פאר־ איהר ױגענד, איהר פארװעא?ען װעט עם אײדער דאנען,
 ער־ װאס םאראאננ, ברענענדיגען הײסען, דעם צעבען, נאך צאנג

?... ברוסט איהר באװעגען םאכט און רעכט זײגע אםען קאערט
 דער געגען אײנע געזעםען זײנען װאם צעאני, און ראזא
זיך. צו געשמײכעאט םיעצבאדײטענד האבען צװײטער,

 פאר• איהרע הימעצ צום אויםגעהויבען האט בעריצ מאדאם
 האט װאס שםיצקײט, דער םון צוםרידענע א איעען. בענקטע

 פא־ פאר דער װעגען גע׳חצומ׳ט זי האט איהר, ארום גע._,שט
 שענ־ צו צונעזאנט איהר האט וױיב קצב׳ס דעם ײאס פוגאיען,

 שטײ־ ?אײן א זײן גענוג װעט פארצ דאזינען דעם פאר קען.
 אונזער אין ניט זיך םארמעהרען םײגעצ דאזיגע די װײצ געצ,

 זי װאו ארט, דעם אויף גע?ו?ט חאט בעריצ מאדאם קאימאמ.
 האט אמאא מיט שטײגעצ... נײע א אויפהענגען ניכען איז וועט

 אן פון געכאפט טיש, םון אראפנעגציטשט זיך הויב ראזער א
האנד. אונזיכטבארער

 ארויסנעאאזט זי האט װער !אח עהעאהאםטע דו אך, —
• שםיינ? דער פון

ער־ זײערע פון אויפנעשפרונגען זײנען מײדצעך םיצר די
 די געצעכטער. פאר נעהײכם האבען צעאני און ראזא טער.
 ארוםגעשפרונ־ איז זיה צי הויב די םארזיכטינ צודרי?ענדיג אף,
צימער. אין גען

 הימעא צום הענד די אויםגעהױבען האט בעריצ מאדאם
:נעוױינמ היצפצאז און

׳ י סינדער! אף, די כאפט —

םאצגם) (םארמזעצוע



 די ®אד
 געז חןר
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נאםײן־נינעל ועדאסהאױס פון
 אונזער אין פונקט װיכטיגער א

טעטיגקײטס־פראגראם.
אויגען, אםענע מיט קוקט עס װער

 ארעס דוקא זעהן ניט מוזען זײ יאון
 ׳עאוס, צום קומען מוז שװארץ, און שװאר״ן

 מעהר שוין קײנמאל װעט ־וועלט די אז
 ביז געװען איז זי װאס דאם, זײן ניט

 עס װאס דאס, אז ?לאר, איז עס איצט.
 יארי״ א םון ארבײט די זײן געמוזט װאלט

 אוים־ איז דאס ענטװיהלונג, רענלאנגער
 שרעקליכע רי דורך געװארען געםױזרט

מעניט־ גאנצע די װאש יאהר, םינף
גע־ האבען די איבערגעלעבט. האט

װעיצ־ אײנדרוה, מורא׳דיג־טיעםען א
םיהיצען. יצאזען זיף לאנג לאגג, װעט
 שרעלד דאזיגע די האבען זײט איין

 גאנצע די ארױסגעװיזען יאהרען
 די, םון אונםעהיגקײט און שאעכטיױיט

 די געשפיעלט איצט ביז
;יצעבעך םון בתים י

די, זײנען זײט, אנדערער דער םון
 איצט ביז געהאלטען האט םען

 םון שחלאטען די םאר םאריאס, די
בא־ צום געקוםען זײנען נעזעלשאםט,

 און װיכטיגקייט, זײער םון ין
 ערװאכ־ דאזיגער דער װעט מעהר

אונטערדריקט \v:vp באװאוסטזײן

 זעהען רעזולטאטען בײדע דאזיגע די
 אונ־ אין טריט און שריט אויף קלאר

 זײט אײן פון לעבען. אלטעגליכען
 הילםלאדגקייט אבסאלוטע די מיר

 י עס מאכט־חאבער. בידאיצטיגע די
 יוײן סיסטעש, ר,ײן מערקען צו ניט איז

 זײ װאס זאף, ר,ײן אין געדאנק צײםענדען
 אי־ נאןי איז יע, זעהט מען װאס טוען.

 די א:צוהא(טען חשלו גרויסען דעם
 םון ארויס זיןי גליטשט װאס

 שטארק און גרױס אבער הענד.
 און ?לײן אזוי װילען, זײער איז עס וױ

 דער םון קענען. זײער איז עצט
 ענט־ פעסטע די מען זעהט זײט אגדערער

 ביז זײנען װעלכע די, םון שלאסנהײט
 לעצטען סאמע אוים׳ן געשטאנען איצט

 ליי־ געזעלשאפטליכען דעש םון טרמפעל
 אויבען־ סאמע דעם פארנעהםען צו מער
 טיעפ־ זײער לױט װעלכער, פלאץ, דעם אן,

 רעכט, מיט זײ קומט איבערצײגונג, םט^ר
 יאהר־ םאר זײנען זײ װעאכען םון אח

 אײנ־ דורף געװארען בארויבט טױזענדע
טריקס. איערלײ דורף און געװאאד םאכע

 איז שטאא־טראסט־לועניג׳ דער גערי,
קאאר, גאגץ זאף די זעהען חברים דינע

 װיאסאן, פרעזידענט װי קאעהרער, סיעא ־י
 פיהרער איצטיגע די װי האעהרער םיעא

 עס װאס װעגען א., אװ ם. א. דער פון ^
 סטרײמ־ גאנצער דער אין זיף. ןןאנדעאט
 דאס ארוםגעכאםט האט װאס -נוואאי*,

t איז װעאט, גאנצע די יע, אאנד, נאגצע 
 הײסט ע׳ס װי ניט, הױפט־שטרעבען *מר

 װײדזשעס, גרעסערע באויז אויבעךאוץי,
 װאאטען דעם מיט שטונדען. פירצערע
 געקענט שוין װעאט־אײנשאינגער אונזערע

 אי־ די אכער מאכען. שאום װײניט־איז
 הער־ גאנצער דער םון טענדעגץ גאראיכע
 אין קריגען צו טאקע איז אונרוה סענרער

i האנ־ פואע די ארבײטער די םון העגד די
 אר־ די אינדוסטריע. דער איבער מ*אא ־

 האבען ניט, אדער באװאוסטזיניג ג^סער,
 םאדנעהםען צו הויפט־ציעא זײער אאס
o n  A ביז האבען װעאכע די, םון פאאץ 

וועא־ גרענדע, גאנצע רי געםיהרט איצט
 קא־ די גענעבען נאמען א זיף האבען מ

.1אינדוסטריל דער פון •יטאנען
םונלןט, װיכטיגער דער הומט דא און

אנצוא־ נויטיג זעהר איז עס וועאכען אויוי
וױיזען.

 דער םון װיהטארײבאנתעס דעם אױף %
 דזשאדזש האט ,10אאסאא ױניאן אאםערס :׳׳

 די^שםוחמדיגע אויף אננעװיזען •ענקין
 דאמ און איבע^ אעבען םיר װאם ןױיט, »

?יעןע אועאכע; גיט וועאען באאד מצד, *

 אין איצטיגער דער װי װערען, געםײערט
 נאר יארק, נױ אין האאולראינדוםטריע דער
 םון זיעג דער װערען געפײערט װעט עס

 װעאט. גאנצער דער איבער סאציאליזם
 באגײם־ םיט פוא רעדע, דאזיגער דער אויף

 םאסקאװיטש העגרי דר. האט טערונג,
 װא־ קאאט שעםעא א ארויםגיםען פרובירט

 אז געזאגט, ער האט ׳אמת איז עס סער.
 און ערװאכט, האט ארבײטער־ריעז דער
 די פארניכטען גענוג״צו שטארק איז ער

 אבער ער איז ארדנונג. איצטיגע נאנצע
 גע־ ער האם געגוג, םעהיג און שטארק
 דאס בויען צו אויף פראגע, די שטעאט

 װי ׳על פארשטעהט ? אעבען שעהנע נײע
 אז אזוי, םראדוקציאן די ארגאניזירען צו

 אעבען דאס אז האפען, קעגען זאא מען
 טא־ זײן װעט ערד דער אויף םענשען םון
yp ,דאס אט ? איצט איז עם װי שעהנער 

 הויפט־פרא- דאס מײנונג, זײן אויט איז,
צײט. אונזער םון באעם

 ענט־ ארבײטער די הענען ,1נאטיראי
 װעגען אז ערשטענס, דעם, אויף םערען

 װעט עס װען טראכטען, זײ װעאען דעם
 ארויס־ כיען מוז פריהער דערצו. הומען

 טאכט־ איצטיגע די פון מאכט די רײסען
 ענט־ זײ קעגען צװײטענס, און, האבער.
 קען איצכ, איז עם װי ערגער, אז פערען,

 סא״ דער דאס איז, גענוג זײן. ניט שוין
 באנק־ ארויסגעוױזען זיף האט פיטאאיזם

 די איז הערשאפט זײן אונטעד ראט
 םרא־ די פאראאיזירט; אינדוסטריע גאנצע

 פון װעניגער ער קען דורכפאא, א דוקציאן
 םרעטענ־ אאעראײ מיט ארויסקוכיען אאע

 װעאנע קאפיטאאיסטען, די זײ, זיעס.
 צויי אזא צו װעאט די געבראכט האבען

 דעכ־אראאיזאציע, און עאענד פון שטאנד
 האבען אינע, י םון שװעא סאכיע צום יע,
 ע,־־ דעם בײ םרעגען צו• רעכט קײן ניט

 גע״ איז ער אויב ארבײטעריריעז, װאכטען
 געהמ ער װעיכע ראאיע, דער פאר װאקסען
װעאט. דער אין שפיעאען
 אויבעך זײן צו שײנט ענטפער אזא

 דאןי, אבער ריכטיגער, גאנץ א אויף
 מיע־ אביסעאע ארײן זיף איהר טראכט

 צופײרענשטע־ ניט וײיט ער אין פער,
אענר.

 צו ;י׳כטד:*; צ•־ עטװאס ניט עס איז
 ז־׳^האבע; װאס דעם, װג־.ען אז זאגען,

 נײע די ע, ב.־ דארםען %ז* ;יי טאן, צו
 זײ װען טראכטען ערשט זײ רועאען װעאט,
 האבען מיר םאכט? די האבען װעאען
 צו עטװאס זײן עס װעט דאן אז מורא,

 cv ױאס דעם, װעגען טראכטען שפעט;
 ארבײטער־ דער װען טאן, צו נויטיג איז

 מאכט, די האבעז װירקאיך װעט האאס
 ער װען און צײט. די איצט דוקא איז
 ג*ט דאן או; םאכט די ?ריגען חציאה זאא

 איהד, סיט באיוצען צו זיןי װי װיסען,
 ער־ די אז גרויס, זעהר געםאהר די איז

 מעהר איהם םאר זאא ׳מאכט ונארבענע
זײן. ניצליך װי שעדאיף,

 אז ריכטיג, ניט עס איז צװײטענס,
 ער־ פיעא פיעא, ערגער, זײן ניט קען עס

 נעבאאעבאטע־ האט עס װי שאעכט ;גער
 אין דאף ער האט קאפיטאאיזם, דער װעט
 ארגאניזא־ גרויסע א ערםיאט צײט זיין

 געטריבען האט װעאכע ארבײט, טארישע
 פאר־ אאץ נאר צוריה, ניט געזעאשאפט די

 אר־ דער איז םארװערטס. און װערטם
 ענט־ איצטיגען זײן אין איצט, בײטער

 איבערצונעח־ םעהיג וױקאונגס־שטאדױם,
 אין םונקציע ארגאניזאטארישע די אט מען
בעסער, מאכען עם און געזעאשאםט, דער

 האפיטאאיזם? באנהראטירטער דער װי
םראגע. גרויסע די איז דאם *אט

 אז ניט, נאטיראיך, צװײםאען, םיר
 נעהמען מוזען וועט ארבײטער־קאאס דער
 נוייהער אויםנאבע. דאזיגע די זיף אױף

 דאס געשעדזן. עס װעט שםעטער אדער
 גע־ דער םון מוז אײזערנער ״דער איז

 געקומעז שױן צייט די איז אבער שיכטע/
? דעם פאר

 ײויי אױגעז אםענע כױט סוקעגדיג
 אין אונז כײ סײ םאר סוםט וואס אצץ,

 ברײטער גאנצער דער אין סײ און אאנד,
 בא־ א ווערען געגעבען ניט הען וחנאט,

 דער אויף ענטםער םאזיטיװער שטימטער
 אײן םון אםת, םראגע. שװעיער יאזיגער

 ארביײ אײגצעאנע דא טיר געםינען זײט
 םאא־ זײנען שײנט, עס װי װעאכע, טער,

 גרויםער דער םאר ערװאקםען שטענדיג
 אבער איז װאם ראאיע. היםטארישער

 ניט זײנען װאם מאסען, גרויסע די מכח
 װערט װאס נײע, דאס צו גאײכגיאטע נאר

 בע־ און פײנדאיך, זאגאר נאר נעשאפען,
 באוט זײער םיט אעבען, זײער םיט רײט

 װעאכער אין ארדנונג, די םארטײדיגען צו
? שהאאםען װי מעהר ניט דאך זיינען זײ

 שרעקאיכע די אמשא, באסראכט,
 און אוהראינא אין אידען די םון שחיטות

 זײנען װאס פאעצער, אנדערע פיעאע אין
 םון סימן א ניט דאס איז פארגעקומען,
 ניד־ דעם םון ברוטאאיטעט, שרעלןאיכער

 צוריקגע־ גײסטיגער פון גראד ריגסטען
 צו באויז פעהיג איז װאס שטאנענקײט,

 אומפעהיג אבסאאוט איז און צושטערען
? בריעז צו עטװאס

 ראסעך אונזערע פון פאא דעם נעהמט
 און אינטש־פאבס, אונזערע מיט ראיאטען

 מײנונג, עםענטאיכער גאנצער דער מיט
 געשסימט גינסטיג גאנצען אין ניט אויב

 איז, אויסברוכען, ברוםאאע דאזיגע רי צו
 בײ םען קען דעם. גענען ניט װעניגסטענס,

 מאסעך״באװע־ אזעאכע פון אנבאיק דעם
 םון םעהיגקײט דער פון דענלועז גונגעך

 העאםען צו ברױטס װיאדע דיעזע אט
? אעבען נײע דאס כויען

 אכיעדיקאנער װען םאא, דעם נעהמט
 שטאל־ םון באשעפםיגט ארבײטער,

 אאס סענאט אין אויף טרעטען םראסט,
 ערקאע־ שסאא־סטרײקער, די געגען עדות

 א איז סטרײק גאנצער דער אז רענדיג,
 מען קען קאנספיראציע, באלשעוױסטישע

 געדאגת, דעם צויצאזען מינוט אײן אוי^
 ניט אופן בשום זײנען װעלכע די, אט אז

 רעפרעזענטירען װעלכע אויסנאהם, לױין
 אמעריקאנער םאסען די״גרויסע זיןי מיט

 פאר רײף שוין איז צײט די אז ארבײטער,
? לעבען נײע גרויסע דאס אט

 װאו ל/גנדער, די אין פאל דעם נעוסט
 באשײנפערלאןי שויז האבען ארבײטער די

 דא־ די װי באטראכס םאכט, די 'םארכאפט
 גרינד־ װי םארװענדעט, װערט סאכט זיגע
 די זיף שנײדען אנדערע די אײגע ליף

 קלײ־ װעלכע איבער באםראכם, ;העלזער
 דאזיגע די אט ארויס ומען)ל עס ניגקײטען

 װי און, ברודער־מערדערי׳ען, שוידערעיכע
 אן צו קומען צו שװער איז שײנט, אונז

 :יט איז נאף אז דער, װי ׳שלוס אגדער
 גרויסען יענעם אט םאר צײט די געהומען

 רעדט, פענקין דזשאדזש װעיצכען פון זיעג,
 ארבײט םיעל םיעל, דא נאף איז עס אז
 אר־ ארגאניזירונג, םון ארבײט טאן, צו

 פון אויפקלעהרונג, טיעפערער א פון כײט
 אר־ דער כדי אױסביאדונג, טיכטיגערער א

 ערםאאג מיט- זאא-לוענען כײטער־קלאס
 װאס אעבען, אין פאאץ דעם פארנעהמען

 םארט־ מענשאיכער דער געשיכטע, די
באשטימט. איהם פאר האט שריט

 אנגע־ איז יאהרען פריהעריגע די אין
 סאציא־ םארשיעדענע די צװישען גאנגען

 דעם, איבער דעבאטע א שואען איסטישע
 דער אין אויסגעדרי?ט זיך האט װעאכע
 ביא־ צו םרײהײט ״דורןי .םראגע קורצער

 צו ביאדונג דורך םארלועהרט, אדער דונג,
 לעבען דאס אז שײנט, אונז םרײהײט?"

 אונצװײםעלהאפ־ זײן געגעבען האט אליין
 דער און םראגע. דער אויף ענסםער טען

 נאר וױ אנדערער, ?ײן ניט איז ענטםער
 קײן אז פרײהייט״. צו ביאדונג ״דורןי
 כאםש און םעגאיןי, ניט איז װעג אנדער

 שװערער, און לאנגזאמער א איז װעג דער
 ניטא, איז װעג אנדער קײן װי אזוי אבער

 און״װאם װערען. אנגענומען דער מוז
 די אלע פאר װערען װעט עס קאעהרער

 װאס װעג; דעם םון נויטװענדיגקײט
 בא־ דער אריינדרינגען װעט עס מעהר

 גיטא איז עס אז אלע, אונז אין װאוםטזײן
 םריײ צו װעג״ קורצער ״קעניגליכער קײן

 גע- װעג דער װעט קירצער דאס הײט,
װערען. מאכט

 ארבײם די מיר באםראכטען דערםאר
 אזויפיעל אויף צײטשריפטען, אונזערע םון

 נויםיגע די אויף טוען זײ וױםיעל אויף
 מאסען אונזערע םון ארבײט ערציהערישע
 ײיכטיג־ די םון אײנע םאר מיטגליעדער,

 ״אינטערנע־ אונזער םון אויפגאבען סטע
 םאר מיר באטראכטען דערםאר שאנאל״.

 ערציהונגס־אר־ גאנצע די העכסט־װיכטיג
 טוט ״איגטערנעשאנאל״ די װאס בײם,
 דאזיגע די לורסען. איהרע דורף אויף

 םיעל לואסט זי כאטש ערציהונגסארבײט,
 ביז געכראכס ניט האט געלד, און םיהי >

 רעזולםאטען,*און גרױסע גאר הײן איצט
 מא־ גרױסע די ונײל דערםאר. נאר דאס
נױ אין סיםגליעןער אונזעחנ םון סען
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וױ כמעט זיד חאבעז יארק
o צו גכײעיאטיג n מיר אויםםו. גאגצען 

 גע- א םים ווערטער דאזיגע די שרײבען
 האםען, און וועהטאג, און שאגדע םון םיהל

 די וועלען וױיטער און אן איצט pb אז
 םעהר זיד מיטגליעדער םאסען גרויםע

 ״וױ ארבײט. דער םיט םאראינטערעםירען
 אר- די באשערט יא שוק איו עס באלד

 ר1ל םון בתים בעלי די ײערען צו בײטער
 םארברײטען גוט זיך דאף זײ מוזען בען,
 װען לעבען, צו זײן וחגט וועה דעם. םאר

 און םלאנצער זײגע געםינען גיט װעט ער
 פאר געװאקסען און םארבארײטעט בויער,
ראליע. זײער

 און םיר האםען טאקע דערםאר און
 הויפט־םרא־ די pb אײנע אז ערװארטען,

 דזשע־ דעם pם באראטונגען די אויף גען
 באפאלא אין באארד עסזעסוטיװ נעראל

 טיע־ א אלץ םון םראגע די אט זײן װעט
 מיר אויסבילדונג. ברײטערער און פערער

 װעט ב. עקז. דזש. דער אז ערװארטען,
 דעם םיט פראגע דער צו באציהען זיך

םארדיענט. זי װאם ערנסט, טיעפסטען

 םילאדעלפיא אין קלאוק־סיטואציע די
 אויף װאכען פאר א םיט שרײבענדיג •

 דעש םון באשלוס חגם װעגען פלאץ ריעזען
 קלאוהמאכער־ דער םון באארד דזשאיגט

 דעם װעגען און פילאדעלםיא, אין ױניאז
 אויו װי טעאטער, םט. ארטש אין מיטינג
 װאך־אר־ םאר װאוט גרויםען דעם װעגען
 אונזער אויםגעדריקט םיר האבען בײט,

 געהן אלעס שוין װעט איצט אז האפגונג,
 אפהאלט, םינדעסטען דעם אהן כשורד.,

 װעט צײט קורצער א אין גאר דאס אזוי
 און רײהע אין זײן םילאדעלםיא אויף

 סיסטעש דער אנבעטרעםט װאם נליעד,
 װײ־ פון סקײל מינימוש װאך־ארבײט, פון

 םארקירצונג באדייטענדער א און דזשעס
 יארק, נױ מיט ארבײטס־שטונדען, די פון

 גרויסע אנדערע און שיקאגא באסטאן,
 קלאוק־איגדוסטריע. . דער םת צעגטערט

 הײםעלע א האט הערען, טיר לויט אבער,
 מינאריטעט, ?נאפע גאר די קלאוסםאכער,

 װאך־ םון אײנפיהרונג די געגען איז װאס
 דער שטערען צו באשלאסען ארבײט,
 מיטלען, אלע מיט רעװאלוציע נרויסער

 םינדעסטע די נאר האבען זײ װעלכע סיט
באנוצען. צו זיך דעגליכקײט
 זײ אז געהײם/ן, עס האט םריהער

 װאןײארבײט, קײן אנדערש ניט װילען
גא־ נײן, צוזאגען*״ זײ זאל מען סײדען

 יאהר גאנצען א םאר כאטש אנטירען ,
 אבער האט מאיאריטעט די אז ארבײט.

 אונ־ אײנזעהענדיג.די םארװארםען, דאס
 די טרײען פאדערונג, אזא םון םעגליכקײט

 אג־ געםינען צו טראבעל־מאכער ראזיגע
 דעש אט שטערען צו װי םיטלען, דערע

. אויםטו. נרויסען
 םארשטעהען אײנצעלנע דאזינע די
 ער־ קײן קײנםאל קענען זײ או גוט, גאנץ
 צושטערענ* זײער אין האבען ניט םאלנ
 ?לאוה־ די װי לאנג אזוי ארבײט, דעד

 האבען װעלען םילאדעלפיא םון מאכער
 באארד, דזשאינט דעם צו צוטרוי זײער

 אויסערװעהלט האבען זײ װ/סםען די, צו
 זיך זײ באםיהען בעאםטע, זייערע אלס
 אט אונטערגראבען צו קרעפטען אלע ,מיט
 ריכטי־ א איז חשבון דער צוטרוי• דעם
 בע־ די טאן דאן קענען װעלען ײאס :נער

 נײער דער םון אײנםיהרונג די פאר אםטע
 םון צוטרוי םולסטען דעם אהן םיסטעם,

? ױניאן דער
 םון אט פלאן איצטיגער דער איז דאס

 ארוים־ דוקא װיל װעלכע מינאריטעט, דער
 גרויםער דער אויף װילען איהר צװינגען

 אז זײ, װארנען מיר אבער מאיאריטעט.
 װעל־ אן םײער, מיט דא זיך שפיעלען זײ

 פאר־ שטארה גאנץ זיר קענען זײ כען
ברענען.

 די פאר ניט דא םיר רײדען נאטירליף ׳
 װערלר באװאוסטע זײנען װעלכע עטליכע,

 ערםילען װעלכע און באסעס, די פון צײג
 ארט זײ פאר שליחות. זײער געטריי אזוי
 פארברענען, זיף װעלען זײ אז ניט, אונז
כער, װאס און בעסער. דאס ̂ג
 עט־ די פאר ניט אויף אונז ארט עס ׳׳-,

 גע־ זיף שטעלען װעלכע אײנצעלנע, ליכע
 ױניאן גאנצער דער םון װילען דעם גען

 דורך אז גלויבען, זײ װײל דערםאר, נאר
 װאןײםים־ דער־נײער פון אײנםיהרונג די

 גע־ האי א אויף נאר כאטש ײעלען טעם
 אינטע־ אײגענע זײערע װערען קריװדעט

 זוכען װעלכע םענשען, אזעלכע רעסען.
 פערזענליכען קלײנעש זײער בלױז אלץ אין

 א זײערען צוליעב װען דאן, אםילו נוצעז,
 טױזענרע און צעהנדליגע זאלען נראשען

 אזעלכע נויט. ארן מאנגעל לײדען םוזען
 קרא־ ױניאן;וילדע א םאר זײנען םענשען
 דך װײלע, זײ גיכער װאס אה פעװע׳

 גע־ ריכסיגער זײער אין ארױסוױיזען.י
 א.־ו ױייאן דע" םאר בעסער דאס שםאלט,

אלגעכײין. אין מרײד דעם פאר
* םיעצ̂ז די פאר אבער אױם^אוס עס

 פאר- מנעז וואם
o אט םת ותרעז םיהרט n חיײ דאזינען 

םעל.
איר־ םאר לײכם נאםירא^ איז, עס ׳

 גרױםע די הינצורײסעז דעםאגאג * גענד
 עהסטראװאגאנטע אלערלײ םיט םאםע

 האנרעלט עס וחנן לםשל, פאדערוננען.
 סינימום־ססײל א באשליםען װעגען זיך
 פאר עם איז לײכט װי וױױ־־זשעס, םון
 דער םון געגנער דעם םאר דעמאגאג, א

 סקייל, א םארצושלאגען װאף־סיםטעם,
 !אויסצוםיהרען אונמעגליןי זײן זאל װאס

 אז באארד, דזשאינט דער למשל, זאגם,
 40 פאדערען צו גענוג \"\ װעט דערװײל

 גע־ וועט סהײל, מיגימום א אלם דאלאר
 װאס אויסשרײעז װעט װאס דער, װיס

 װיײ א םאר — דאלאר 80 ,70 — מעהר
 םון באגײסטערוננ די ארויסרוםען לע

 80 דאף^אז װײס יעדער װארים עולם.
 ,40 װי אזויםיעל מאל צװײ איז דאלאר

 אי, ? םארלאנגען גיט דאס װאס פאר טו
 אן פשוט איז עס אונםעגליןי, איז עם

 אין קלאוק־אינדוסטריע די װײל אונזין,
 אויף װאו ערגעץ איז-ניט םילאדעלםיא

 םון טריט א נאר מארס, םלאנעט רעם
 באצאה־ מעהר ניט קען זי און יארה, נױ

 אי, ? באצאהלט יארק נױ װיםיעל לען,
 װערט םאדערונג משונה׳דיגע גאנצע די

 אײנציגען דעם םיט ארויםגעשטעלט
 אײנ־ נײער דער אט שטערען צו צװעס

 איז װעלכע ײאדארנייט, פיז םיהרונג
 pc םאמענט איצטיגען דעם אין װירהליד

 דעש פאר װיכטיגקײט העכססער דער
 כח װײטערען זײן םאר און הלאוהמאכער

 אלץ זיך פאר אויםקעמפםען קענען צו
 אויף — ארבײטס־באדינגונגען בעסערע

 עולם גױיסער דער אםאל זיר העז דעם
 זעהען אױבעדאױא םון װײל כאפען, ניט
 בעסע־ זײן צו אויס שרײער די אט דאר

 ױנ־ די װי ארבײטער, די םון פרײנד רע
 פאר נאי װיל ױניאן די זעלבסט. יאן

 ,ps םײימים־סידיל א ארבײטער איהרע
 די און װאך, א דאלאר 40 מיר, זאגען

 דאף איז טו ,80 װי אנדערש ניט שרײער
 אינטערעס םעהר האבען זײ אז הלאר,

 די וױ װאױלזײן, ארבײטער׳ס דעש אין
!םיהרער ״אפיציעלע״ !  דעם פאר אט !

 םילא־ פון הלאוהמאכער די םיר װארנען
 פאר־ לאזען ניט זיף זאלען זײ דעלםיא,
 פוסטע און שרײער די אט םון םיהרען

םראזען־מאכער.
 אז ניט, גלויבען מיר אמת, איז עס

 פאר געפאהר מינדעסטע די זייז זאל עם
 בא־ שוין האט פײל ענד רענה די דעם.

 באגריף ריכטיגען דעם האט זי אז װיזען,
 זײ האט זי און שרײער, די אס װעגען

 אפשטיםונג איהר דורך אײנמאל שױן
 װעלכע אירגעגד אהן ײאך־ארבײט פאר

 געםאדערט, עס האבען זײ װי גאראנטיען,
 צו אינטעליגענט, צו איז זי אז באוױזען,

 א אויןז זיך אל זי אז איבערלענט,
 םון בעאײנםלוםען לאזען זאגאר טאטענט
 דאך פאדערונגען. אונםעגליכע אלערלײ
 אויםמערס־ נויטיג פאר עס מיר האלטען

 ?ענען טאמער דעם אויף מאכען צו זאש
 אונבאקאנטער״ מיטגלידער םאנכע יאר
זאגאר װײלע א אויף לאזען זיד דהײ

םארפיהרען.
םילאדעל־ אין מיטינג קומענדער דער

 דינ־ נעקסטער קלאוקמאכער אלע פיז םיא
 ענטשײדענ־ דער דארום זײן דארף סטאג
 קלאוקםא־ מאסע גרויםע די זאל דער.
 שטיק־ארבײט םון האבען װעלכע ׳כער
 צרות װי זאןי, אנדער קײן געהאט גיט
 ענםשלאסען אזוי אויפטרעטען סלעק, און
 װי װאך־ארבײט, פאר קאםפף איהר איז

 װאד געגען אינטריגאנטען די אז םעגליך,
 אז דערםיהלען, ענדליף זאלען ארבײט

 אז העלםען, ניט זאף קײן זײ װעט עס
 װע־ אײנגעפיהרט מוז װאף־ארבײט די

 אזוי םאסען גרויסע די זאלען ;רען
 צו־ זײער אויסדריקען מעגליף װי שטארק

 אויסער־ האבען זײ װעמען די, צו טרוי
 װעםען און םיהרער זײערע אלס װעהלט

 צו־ זײער נעשענהט איצט ביז האבען זײ
 אויסערװעהלטע די װעלכען און טרוי,

 אם־ ניט הײנמאל איצט ביז נאך האבען
 דעי אויפטאן װעט דאס :ע:ארט.״־־װען

 עט־ די אט װעלען דאן מיטיננ, נעקסטער
 אדעי באסעס, די םון װערקצײג ליכע
 אז אײנזעהן, שרײער פוססע די גצאט

 הא־ זײ אז מיה זײער אוסזיסט איז עס
 די קארט. לעצטע זײער פארשפיעלט בען

 אויס־ הענען בעסער דאס דאן װעט ױניאן
 בעםט־ די מיטגלידער איהרע פאר פיהרען

באדינגונגען. פעגליכע

D fffi און קרווז ¥ םפעקולאציע ד I
א^.זעלדין םון

 דעם ־צו ענד אן נעהםען אמאל װעט
װאוינונגעז? אין םאנגעל

 אנגע־ די םון אײנע איצט איז דאם
 באאונרוהיגט װאס פראגען, װעהטאגטע

 :ע־ דער םון שיכטען און קלאסען אלע
 מיט ברענענדיגער װערט זי און זעלשאםם

טאג. יעדען
ריכ־ פראבלעם די םארשטעהן צו כדי

 ער- אנפאנג pc <לײך מען דארף טיג,
 פרא;ע די אזוי ניט איז דא אז ?לעהרען,

 םון װי וואוינונגען, אויף יקרות דעם פון
 אנ־ װאס װאױנונגען. אין מאנגעל דעם

 דער זיך האט װאױנונגען, באלאגגם
 דעם םון הויפטזעכליןי גענומען יהרות

 געװען איצט װאלט עס װען מאנגעל.
 שטעדט, גרויסע די אין װאוינונגען גענוג

 גרויס אזוי געװען ניט יקרות דער װאלט
 םיעל אזוי זיך װאלטען לענדלארדס די און
 פון הויט די שינדען צו ערלויבט ניט

 א דא איז עס װײל טענענטס. זײערע
ײמן עס וױיל הײסט, דאס טאנגעל,  רא ז

 װאוינונגען זוכען װאס פאמיליעס סףי א
 קײץ םאר געפינען ניט זײ קענען און

 דער שאישארפט װערט םעהי אלץ געלד,
 גרע־ אקץ לענדלארדס, די בײ עפעטיט

 הײזער אויח סעפקולאציע די װערט שער
פרײזען. די שטײגען העכער אלץ און

 איז װאוינוננען אנבאלאנגט װאס
 נ;.;ר געלעסטעלטער, קײן ניט יהרות רער

 ;ע־ עקאנאמישע די לויט נאטירליכער, א
 װעה־ אץיאנבאם. םארלאנג םון זעצען
 נס־נויטװענדיג־3לעב אנדערע בײ רענד

 גע־ןינ־ א םראפימירער די שאםעז ?ײטען
 פוײ רײסען 1צ כדי מאנגעל םטעלטען

 גע־ נים דאס לענדלארחס די האבען זען,
טאן. דארפט

I
True translation filed with tho 

 Postmaater at New York City רי
Oct. 10, 1919, as required by the A c t, 
of Congress afproved Oct. 6th, i 9 n, 
knows as th^ “Trading with the

”.£nemy Act

 םאנגעל דעש pc אורזאבע ה^הויפט
 מלחײה. רי געאןגן איז װאוינונגען אין
 זיף האט בוי-אינדושסריע װאוינוע די

 אפ־ װי כמעט םלחמןו יאהר צװײ די אין
 די פארטאן האם י־עגירונג די נעשטעלם.
 טלחטה אויף בױ־כיאטעריא^נן םעהרסטע

 אפ־ זי האט הויפטזעבליף און צװעלען
 מלחטה־ אין בוי־ארבײטער די געצויגען

^ אינדוסטריעען.
 צװײ די אין װאס »יז רעזולטאט דער

 הײ־ נײע ?ײן כמעט זײנען מלחםה יאהר
 הײזער־ די ארן געװארעז געבויט ניט זער
 צו לאנגזאם זעהר ?וטט אינדוסטריע בוי
 םעה־ עס װאס דערפאר ערשטענס זיך
 צי־ װי מאטעריאלען, וױכטיגע נאף לען

 האט עס װעלכע פון םראדוסציע די געל,
 צײט דער אין אפגעשטעלט װי כמעט זיף
 װײל צװײםענס, און, מלחמה, דער םון

 הויף זעהר איז ארבײט םיץ פרײז דער
 k יאהר עטליכע לעצטע יי איז געשטיגען

 אײנ־ מורא האבען הײזער־בויער די און
 װע־ טאמער איצט בויען צו צושטעלען

פא• אמאל ארבײט םון פרײזען די לען

 בויען קענעז שפעטער װעט מען און לען
 אויפגעבוײ איצט די און ביליגער הײזער

 םא־ מוזען דעריבער װעלען הײזער טע
פרײז. אין לען

 איצם, איז אינדוסטריע הײזער־בוי די
 די און געשעםט גוטער קײן אלזא\.ניט

ריזיקע. הײן נעהמען ניט װילען בויער
 באפעלקערונג םון.דער װאוהס דער

 ניט-אפ־ אבער זיך האט שטעדט די אין
 םאר־ םלחמה. דער צוליעב געשטעלט

 פאמרעסעיט נאף זיך האם זי קעהרט,
אורזאנען. פארשיעדענע צוליעב

 הסתם טן נאןי געדענקט לעזער דער
 טיר װאס חתונות, אויח גערעטעניש די

 צוריק. צװײ יאהר א מיט געהאט האכען
 םא־ נײע א באדײטעס האט חתונה יעדע

 אין גענויטיגט זיך האט װעלכע מיליע,
 שטאד־ די איז דעם אויסער דירה. א

 דעם דורך געװאקסען באפעלקעדונג טישע
 זיײ אײנװאוינער דא־פישע סך א װאס

 נרוי־ דער תרך געיוארען צוגעצױגען נעז
 אינדוסטריען. די אין םראספעריטי סער

 ױנגע סד א װאס אזא, איצט איז לאגע די
 האבען, חתונה געװאלט װאלטען פארלאך

 ניט לענען זײ װײל ניט, הענען זײ נאר
 גע,תט עולם צײישען דירות. קײן ?ריגען
 לײכ־ איז עס אז װערטעל, א ארום איצט
 וױ כלה, א אדער חתן א לריגען צו טער

אםארטטענט. אן
 א זעהן דעש אין אײנענטליף ivp םען

 אטע־ פון זונפט צ דער םאר געםאהר נײע
 ניט״ קען דור װנגער דער װיבאלד יילא.

כײט שוין י־אףי ©V ד^ובען, תתגנה
 םון געםאהרען n ראסעךזעלבסטמארד...

 פיעל אזוי אבער זײנען געגעגװארט דער
 געפאח- די קען טען אז גרויס, אזוי אוז
 לאזען וױילע א צוקונםט דער פאר רעז

צוחה.
גע־ זאל װאס ׳אלזא איז, םראגע די

 אזנ־ די אט םארלײכטערען צו װערען ס^ן
לאגע? טעגליכע

 אין האט ױשר םי על ארן שכל םי על
 רעגי־ די הא;ד א ̂עהמען געדארםט דעם
 װענינ דא זײנען חײזער װיבאלד חגג.

 ׳סך א דא זײנען זײ ױי1א בעלנים און
 באשטיםען געדארםט רעגירוגנ די ה^ט

 ז$ל װעלכער הײזער־םארװאלטער, מין א
 ניט און װאוינוננס־שראנע די רענולירען

 דעמ אויױ אינגאנצען עס איבערלאזעז
 ניט איז עס לענדל^רדס. די םון ױשר

 די צו ט*ן, עס זאל עס װער װיכטיג
 רעגיערונג, םעדעראלע די ^ודער סטײט
װערען. נעסאן זאל זאף די אבער

 רע־ די װאס ׳איז אבער חסיון דער
 אפ־ גרויסע זעהר זײנען גירונגס־םענשען

 דער אויױ זיןי םארלאזען און טימיסטען
 און פראגען אלע לעזען דארף װאס צײט,

 ישועה א ברענגען זאל זי םראבלעטען,
היתער־פראבלעם. דער צו אױך
 טיט אז האםען, רעגירונגס״מענשען די
 די װערען צוגעגרײט וועלעז צייט דער

 זיף װעלען עס בוײמאטעריאלען, נויםיגע
 די און האפיטאלען נויטיגע די אפזוכען
װע־ אויפגעבויט װעלען חייזער נויטיגע

 ראמאן- נײער אונזער •
 אז גלויבע^ װעלכע מענשען, םאדאן

V אונ־ װי צייםשריםט אזא אין ראסאן 
 װער איבערי:. גאגצען אין ג^ר איז זערע

?v\ ,פןורט־ די צייצגען זײ, םענה׳ן עס 
אסמ עפעס װאך? צו װאך pc ^ויגג^

 װײטען דאן און טענה, דער אין דא איז
 ראטאן דעם יא לײענען פיעלע אז מיר,
 איהם םון האבען און צײטונג דער אין

 דאס איז װאס און, הנאה^ שטארס דולא
 װעגען איהם פון לערנען זײ װיכטיגסטע,

 װי מעהר, שיעל םענשען און .װעלט דער
 א םוץ לערנעז געקענט עס װאלטען זײ

 אדעי ארטיקעל טעארעטישען טרוקענעם
םר•

 pc יע מיר האלסען דערפאר אט און
 רעם £אר צײםונג דער אין פלאץ געבען
 זײן זאל װעלכע ליטעראטור, םארט

 ניצליף. אי אנגענעהם אי גלײכצײטיג
 דודך באםיהט איטער זיך האבען םיר

 דעם אט ערםילען צו אויסװא־ל אונזער
 לעזער אונזערע אבער װײט װי ציעל.

 אײנפאר־ אוני טיט זײנען לעזערינש און
 פון בלויז ניט. סיר װײסען שטאנען,

 פאראײנ־ א םיר הערען צײט צו צײט
 אויםװאהל, אוגזער װענען םײנונג צעלטע
 םאס־ ניט װײט נאטירליף איז װעלכע
 אונ־ םון צאהל גרויסער דער פאר געבענד

לעזער. זערע
אונ־ ראםאן, איצטיגען אונזער מיט

 ליע־ נאך געיעג ״דאם נאטען דעם טער
 איז אויסװאהל דער אז םיר, נלויבען בע׳״,

 איז, ער העכםנדגצראטענער. א װירהליך
 און, אינטערעסאנט, העכסט ערשטענס,
 איהם נעוױס לעזער ־די װעלען צוױיםענס,

שײנט עס * נוצען. ■ גרױםען םיט לעזען

 אונז לאזט ראםאן דעם דורף אז אונז, י
 דער אין אדײנבליקען םערפאסערין די

 אײגדרינג- טיעשער, םרוי דער פא ,נשםה
 פאר געטאן װער האט דאש װי ליכער,
 צױ געוױסע אז אונז, שײנט עס אידזר.

 איבערהויפט לעבען, אונזער אין שטעגדע
 געשלעכטס־לע־ דעם אנבאטרעםט װאס
 דער pc ־:עװארען געשילדערט זײנען בען,

 פון קלארהײט אזא טיט פארפאסערין
 דער פון :טניס1לוי אזא מיט און בליק

 בארײ־ םוזען װעלען םאגכע אז לאגע,
 פיע־ גאר אי־יף קולו זײער ענדערען טענד
 אלס באציחונג. דאזיגער דער אין לעס
 איז ראטאן דעם פון הינטער־גרוגד דער

 אויסגעלאסענ־ איהד טיט צײט אונזער
 שמא״ זיטען, פון םארדארבענהײט הײט,

 געשילדערט איז "עלכער עגאאיזש, לען
 בקיצור, העכסט־רעאליסמיש. געװארען

 לעןער אונזערע אלע רעסאטענדירען מיר
 לע* צו פארפעהלען צו ניט לעזערינס און
 אן פאננען טיר װאס ראמאן, רעש זען
 ״גערעכםיג־ נומער דעם מיט דרוקען צו

 א,ינ־ טיר בעטען צײט גלײבער צו הײט״.
 קאר־ צו ניס לעזערינס און לעזער זערע

,יעעי״ע ווערסער פאר א מיט גען
̂כ פון אײנדריקע אײגעגע  .־:ע. נעי״ ד;

 ךי ע צװ כױיגונגן פון אויםטויש אזא
 v על איבעד אונז און לעזער

 . , :ײ 7. ׳ט1ענטהא' ראטאז ראזיגער
נוצליך. זעהר און

 ן;; מאנגצצ הײן זײן ניט װעט דאן רען.
 קענען וױעדער וועלען טעגענטס די און

 חנד איז דירה אײן מון ארומםופען פריי
 * װערען װיעדער עס*װעט און צווײטער

 גוטע אטאליגע די אין ווי ושלוה, שלום
* • Swr-'Mצײטען.

 רעגיערו^ס• די אפ קוםען דערוױיל
 מיטלען, פארעװע אזעלנע מים מענשען

 געי־ קאמיטע אר׳ש טע יארקער נױ די װי
 טשער• װעטעס ױענט־פראפיטירינ:, גען
 האט װאס לעגדלארד, א 1אלײ איז טאן

 װעלכער און שכנים זיינע רענט געהעכערט
 r די אפצושרעקען אויפנעטאן גארניט האט

 ׳ אבייי אײנהאלטען זאלען זײ לעגדלארדס
 % קען באזוייז אלס אפעטיט. זײער סעל

 טויזענד צער•! װאס םא׳־ט, דעד דיענען
 פארגעקומעז װאף די זיינען רענט־קײסעס

. ;עריכטען שטאדטישע די אין
. אננעהםען, אפילו זאל םען װען אבער

 רעגיערונגס״ די םון אפטיטיזש דער אז
 חנר אז בארעכטיגטער, א איז מענשען
 צײס דער מיט װעט הײזער אין פאנגעל

 ניס אבער םען קען װעדען, אפנעשאפט
 װאוי• אויף יק־ות דער אז ערװארטען,

 ’אפגעשאםס,.־ אױך, דעיםיט זאל נונגען
רוערען•
 אז אננעהמען, זאל טען אפילו װען

 װעלען בױ־םאט^ריאלען םון םרײזען די
 נויטיגע די סוון אײנשטעלען באלד זיר

 דארןי ווערען, געפונען װעלען קאפיטאלען
 זעחר נאף אנבאטראכט אין נעהםען טען

 הײזער־ דער אין עלעמענט װיכטיגען א
 • אגד,ל דאס איז דאס און איגדוסטריע, בוי

 : *געבוים דארסע; הײזער די װעלכע אויף
װערען.

 ניס װערען וױיסען, אלע װי הײזער,
 דער אױוי נאר לופט, דער אין געבויט

 םוז הויז, א אױפצושטעלען כדי ערד.*
 'י א אדער אץ,1םי א האבען כל קודם מען

 שטעלען, צו דאס װעלבען אױף ״יאט׳/
 pc שװער־םונקט צום מיר קומען. דא און

פראבלעם. דער
יארס, נױ איז אז זאגען ניט קען טען

 אין טאנגעל א זײז זאל בײשפיעל, צום
 בויען קעגען זאל םען ײעלכען אויף פיאץ,

 אז זאגען, עלספערטען הײזער. גײע ״
 אף1םלאץ׳ געגוג דא איז יארק נױ ארום (
I וועןי מענשען, מיליאן צװאנצינ א פאר 
I װערען אױסגעבױט דארט זאלען הײזער 

 יע־ גופא. שטאדט אין װי נעדיכט ן;זױ
 _ דאם יארק, נױ ארום דא איז דענפאלס

 איו עס וראנען םיז שטח אױפ׳ן הייסט
 טאג יעיען צופאהרען קוטען צו לייכט

 נאף פאר םלאץ גענוג ארײן, שטאדט אין
־ן עטליכע  פרא־ די איז מענשען. פיל̂י

 אט אז װעג, אין שטעהט זשע װאס :גע
? װערען פארבויט זאל שטח דער

 עסטײט ריעל די ענטפער: דער איז
ספעסולאנטען.

 נויסיגמ די װאו לאנד, גאנצע דאס
 אויס־ איז װערען, געבויט דאדפען הײזער

 לאנד־הענדלער, פון געװארען געחויפט
 סםעלװלאציע. אויף עס האלטען װעלכע

 פאדערוננ א װערט עס װי שנעל אזוי
 אןי זײ הויבען גיף אזוי ״לאטס״, אויף

 קו גרעםער װאס און םדײז, אין שטײנעז
 •רײן דער שטײגט העכער אלץ פאדערוננ,

לאטס. די פון
 לאנד דאס האבען םםעקולאנטען די

 זיןי קענען זײ אז ביליג, אזוי אפגעקויפט
 יאהדעף ״לאסס״ די תאלטען פאיגינען

 שוין געהט עס ספעקולאציע. אויף לאנג
 די או באװעגונג, א צײט לענגערע א אן

 שװערען א • ארויםלעגען זאל שטאדט
 אז אזוי, לאטס ייעדיגע די אויף טעקס

 צו לוינען ניט זיך זאל ספעהולאנטען די
 װא- ביז ספעקולאציע, פאר זײ האלטען

 פרײז העכערען א הריגען װעלעז זײ נען
 געצװאונגען זיי װאלט דאס און זײ פא-

 מעסיגע פאר ״לאטש״ די פארקויפען צו
 צו לוינען זיך זאל עס אז אזוי םרייזען,

 װאלט דאס הײזער. נײע זײ אױף בויען
 ארויס״ טענשען סך א ערפוטיגט זיכער

 סװאר־ עננ־באןעצטע די פון זיך צוציהען
 װאלט עם יאון ^װײטער ביסעל א טאלען

 pH ,ענגשאםט רי פארלײכטצרט םיעל
 דעם אין װאוינונגען אויף יקרות דעם

שטאדט. פון צענטר
 האבען אינטערעסעז עסטײט ריעל די
 חך די אויף;אײנפלום׳- היבשעז א ן:ב־;ר

 נאך איז אך1 די און גיערוננס־פענשען
jr• פדאיעקט. א אלץ דײוױיל . i
 Jiff מאנגעל גרויסער א-צטמער ־שי

 דעףין שטעלט װאוינוננען א.־יף ..
p;-v,t סראנ^פון די 

. . 4טאנ«ן|ןורתתנ דער אי־יןי * .
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 *מד זי״מן זײ ונרבײסעד. דיי nisi ו
 «ח געבאימ וייגען ויי געקממן. נ*ם

 1^מ)ס>והאלב־צ n »ין חײזלצד, ו״ערע
 םעגםמד־י סאײנע די םון און כאסקעם, נע

 WSB*rm ןיי האבען כאטקעס די םון ׳לאו
 די- מאנאנגאזזעללא פון בחנג צום הוקט
 *וס־ אוז זיר געםעעז מילס די װאו װער,

איצט. טעװעז

?p ^רמבסמד ויק אץ םײ זצן מסד
 יאידיאמר גאנצער חנר וחנן ענטריסטוגג,

 איו *ר וחק ;איהם אין ערװאכט שמ^ץ
מז5ש זיך װארםעז צו בארײס  m אײף *
*י װעלכע םצענע, א איז ד^ם שדנא.  נ

 ח*ם שאם־עליכם, וױ קינסםאער, אזא
 אריבערכא־ נמו און שילדעחנז, געקענם

 שייעלט סמםג דער אין ימ*ס די םען
rn n ir אױסגעזױיםננם. וױרקליך

 צװייםער דער איז קרשסא אזױ פונקם
 אין םביה׳ן בײ dpr צוױיסען אין בילד

 רדהמ־ די פארנאבם. שבת א אין שסוב,
p״o, וױמןם םביוז׳ן םון שכדלקײם די 

 וױ שסארקער, םיעל צושויער דעם אויױ
 ה*ר די זיך אמןי תריסען װאלם ער ותן
 wp םיכין מש**ג*ז זיך *דער »,p םון
װאנד. *ן

 סצזד די איז אלע פון אבער שםארקזנר
 קוסם חרה וחח אמז, דריםעז איז נע

 פול הױז, ם^וםער׳ס איהר איץ צודיה
 םעדד באנאננענעם איהר אױף חרםה םיט
 עס וועלכען אין בילד, א איז דאס לזןד.

 אײביזךזפוענשלי־ ד*ס געשילדערם װערט
 זײז פאר פיהלם פןוםער א װ*ס ,oip כע,

 שוק עס ער האט *ויסערליך כאםש קינד,
הארצען. זיײן םון ארויסגעריסעז לאנג

 שלום םאכמ צוזאמעץ אלעס ד$ס
 פח ״יייגק פאד ה״ײעדיע־דרעמע עליכם׳ס

 דעד *ויו* ה$בעז םיר װאס בעםםע, די
 א װיומןליך איז עס און ביהנע, אידישער
 אויפ־ אזױ איהד זעהן צו גענוס גרויסער

 פלײס אױרװמג אין ותרט זי וױ געםיהרם,
o מען אז זעהם, סען טעאםער. ip ניט 

 כױטמ, איז װ^ס זאך, קיק געדפאלעוועם
 ת#סעדי*־ דאזינע די אט םאכען צו אום

 איינדתקכד אזױ ^יז שעהז אזוי דראמע
.4מעגליך וױ םול,

 אז זאנען, צו איבעריג זײן וחןט עס
^jr זײן שפיעלט שװארץ ri םארםרעם־ 

א ודעלכער אין ר^ליע, א איז עס ליך.

 גע־ זיןי דואט םיר וו*ט ערמטצ דאם
 ד^ב איך װען אויגען, די אין װ^רפען
 עס װאו שמן^ל־דיםטריגןט, דעם באזוכם

 פאםף גרויסער א מנפאכמא! איצמ וחנרם
 דער איז ארבײט, און קאפיטאל צװישען

 נאציאנאלער דער \m #םיס געװעהנליכער
 צוזא־ איז װאס מ*מיטע, שט*ל־ססרײ*י

 אינמערנע־ גרויםע 24 פון מעמעשםעצם
ױניאנ^ שאנאל
 דײ װערט עם װאנען םון אםיס, אן

 אין און םטר'יה נאצי^נאלער א רעלוםירט
 עס װי אינדוסטריע פדנדאמענמאלער אזא
 ׳געװים זעהט שטאל־אינדוםםריע, די איז

 גענע־ א םוז תעדקו^דערס די װי אױס
 שלאכט־ אמת׳ען אן אויף ראל־שטאב

 נערװעזי־ און סודות מיט םול — םעלד
 פ^רנעשטעלט דף איך האב אזוי םעט...

 אויב און פיטסבורג. צו וועג םײן אויף
 איך דמוב מלחסה־העדקזואדערס, קײז ניט

̂וס איץ נערעכענט^  קאנצע־ א געװיס ד
 הלײ־ א עפעם פארלאמענט. א םון לאריע

 ארגאניזאציאנס־מאיטינעריע די גיגקײט
םטרײת! ריעזינען אזא פאר

 אונזער געהאט ד$ זז^מגן םיר װען
̂ובעז סםדימן, מאכעד װײסט  ליכ^עט ה

 מ^ג גאנצען א טייפרײטערינס צעהנדליג
 פרײז־ פאפירען, ד^סומונט^, געקלאפט
און רעפאדםען קאנטראקטען, ליםטען,

זוערען. כאםדײט באלד, װעלען םענער טע
מן $פ*ס פון ווענט די ײ  באהאנלזןן ז

 אמ^ל ה$מח װעצכע פןוזםםערס, םיט
 שסעדם־ די םון ארבײטער זײ $זנמזאנט

 אק זואו שכתןל־פאבריקזגז, די ארום לעף־
 איצם םארזאמלדנג. א זײן וחןם עס וועז

 םאחאםלמנען קיק דאדםעז מען לאזט
 העגמן ׳פ^וסטערס די און האלטען ניט
 וױ סטרייק־לןאסיטע דער םון אפיס איז

 אונזער אין רעדע פדײער נאך מצבדת
אםעריקא...

אונ־ מיר םיהרען דאנען פון ^ט —
 א פ$ססער מיך ה$וט — שלאכם, זער
 אוי־ שעחמעװדינע זײנע און געט$ן זאג
צושסײכעלט. זיף ה^בען גען

 ם*ר םארמוםמז אםילו איז שטעדטלעך
 שםעהן צו צוזאםען םענשןש עםלימ
גאס. אוים׳ן
 ■ןולאזשענחג״... ״װןויענגאת איז עם

קריזמס־צושטאנד
 םון זײםען די בײ בזיבמר אלע אױ*

 װעלכע שטײנער, די •riw וחמען, די
 און בערג אתסינע די םון ארױס װאחסען

 ןונ־ זײנען סלופעס, טעלעגראף אלע אויף
 ״אוקאזעך, ״ןוביאװלעניעס״, געשלעפט

 איצט מעג טען װאס ״פראסלאמײ^ונם/
̂ום און שםעדטלעך די אין טאן  מען װ
 פאר־ זיף רארף םען אזוי װי ;ניט ט#ור

 א פאר װאם און גאס, אויפ׳ן האלטען
 ײעט מען װען קרינעז, װעט מען שטראף

פאלגען. ניט ״אוקאזעך די
 אונטער־ זײנען םראקלאמײשאנס די

 די און ?אונטי״שעריםס די פון געשריבעז
 לעזט איהר שטעדטלעך. די םון מעיארס

 ד^ט צי זיף, װאונדערט איהר און זײ
 נײן, םארבל^ני־־זעט. ערגעץ ניט איהר

ניט... Dip איז אמעײקא
 פאר- זיך ארבײטער, איהר, קענט
 אטעי־יקא, אק שטעדםעל א שטעלען

 וױל ױני$ז א פזן ארנאנײזער אן וועז אז
 צו אדבײםער, ,־אן צו יעדען קומען
 בראדזשענען ער םוז הײם דער אין איהם

 בערג איבער קלעטערען טײמן, איבער
 ־tp כדי וועלדער, דדרך גנב׳ענען זיד און

אפשנמלעז?... נים איהם זאלען זאקען
 די אין לא:ע די איצם איז ס1$ד ^ט

שט#ל־שטעדטלעך.
 אונ־ קרעדיט, נעבען זײ דארף מען אח
אמעדיקאנער זערע

 דעם מיט דןורף גאגצע ראס ברזגכען;
 איין אין חוה׳ן האלט שםיצ^ דער אן גלח

 דער צו נ*ןי קוםט דעם צו שסײכלען.
 ניט איו וועלכער פצדיא, ױגגער שעהגער

 געוױס םוז א̂ו שאהן און געזונד בלויז
 איהר אויןי איינדרוק שםארקען א םאכען

 ערשײנוגג, שעהנער אויסערער זײן דורף
 צו םון ם#רמײל דעם נ^ך ת^ם ער נ^ר
 אוין» קען און געבילדעט, אביםעל זײן

 אן מאכען שעהנע, די ױגג^ די חוה׳[,
 איבערלע־ גײםםיגער זײן םיט אײנדחס
גענהײט.

 האט חוה׳ן כאטש אוםן, אזא אוי^ און
 געקרױודעם, אביםעלע קינםטלער דער

 בשום מען קען דעסטװעגען פון #ובער
 םארשטע״ םיר אז באהויפטען, ניט אוםן
 צו ביז נײן, האגדלונ^ איהר ניט העז

 איתר מיט םיר פוזעז נראד געװיסען א
םיפפאטיזירען.

 פער־ איבעריגע די אגבאטרעפט װאס
 פונקט געשילדערט אלע גײ זײנען ז*נען,

 >דן עם •װיםיעל אויף םיעל, אזוי 51אוי
 דער םון םארשטענדניס די םאר נויטיג

 אםת׳ען דעם מען זעהט דא האנדלונ^
 פינזעל־ אײן מים וועלכער קיגסטלער,

 פארשיעדע־ רי זעדזן אונז סאכט שםריןי
 פארנעפיהרם וועחון Dirn מענשען, נע

 קלאר זעהען כױר אויגען. אונזערע םאר
 ג^ולדע, פרוי, םילכיגער׳ס זיןי.טביה םאר
 װעלכע אויםםריטען, פאר א בלױז איז

 םארגע־ גוט זעהר אורחא, אגב װערפ
 צװײ־ זיין ;םערקויןי מאדאם םון שסעלט

 גע־ יואלט וועלכע צײטעל, טאכטער, טע
אום?וטענדען די װען חוה, א זײן ?עגט

 ‘שלום־ םון מילכיגער״, דער ״טביה
 נוײ ליםעראטור אידישער דעי אין אליכם
ט זיף סמט  רעק^םענדא־ קײנע אין ני

 כשר־ » איז רעפוטאציע זײן און
 םילכיגען דעם טביה אין פוורדיענטע.

 מינסכד און הוםאריסט אידישער דער האט
 לע״ אידישע גאנצע דאס נעשילדערט לעד
 א אין װעגיגםםעגס, רוסלאנד, איז םמ

 אוקראײ אין רוסלאנד, פון םײל מוויסקן
 לעבען געשילדערםע דאס כאטש און מ•

 זיף גיסט בלום אידיש ווען ׳איצט קליגגט
 מעשה׳לע, סילדע אלטע אן וױ װאסער, וױ

 א דראביאםיזירען צו געדאנק דער דאר
 אין לעבען אידישען דעם אט םון סייל

 עוים, גרויסער דער אז אזוי אוקראינא,
 רוע־ זאל ביכלאך, קײן ניט לײענם וואס
 זעהר א געװיס איז דעם, מיט באקאנט רען

 געװען ווערם געװיס איז עס און גוטער.
 פאר־ אוגזער םון פיה די און צייט די

 האט ער װאס שלום־עליכם, שטארבענעם
 אויר־ דער און דעם, אויף פארשװענדט

 זעהר געטאן חאט טעאט^ר פלײס װיגג
 גע־ םיעםע די אם האט ער װאס גוט,

 שעהנ־ איהר םאר געזארגט און שטעלט
אויפפיהרונג. םטער

 װאס געשיכטע, די אז אפת, איז עס
 גײע. יוײן ניט איז דערצעהיט, ווערט

 די מיט םול איז ביהנע אידישע אונזער
 געשיל״ ווערט עס װעלכע אין דראפען,

 פארליעבט םײדעל אידישע א װי דערם,
 זיך, שםד׳ם בחור, גויאישען א אין ויף

 נאכ־ האס און חתונה, איהם םים האם
 אמת׳ע אין אבער ןם.n אויו* חרטה דמר

 םון גיט הפעשת ספור דער איז קוגםמ
 דאס איז װיכטיג װיכטיגקײט. גרויסער

: י  דערצעהלען קענען מענשען צוױי װ
 זאל דאך און םעשה, זעלבע די און אײנע

 איײ אונטערשיעד. גרויסער א זײן עס
 אונגעלומ־ שלעכט, איהר דערצעהלט נער

 ניט םאכט ערצעהלונג די אז אזוי «ערט,
 דערצעהלט צװײטער א ;אײנדרוק קײן

 ריכטיג ארויסברענגענדיג שעהן, איהר
 צונעבענ־ ״םאיגטס׳/ אינטערעסאנםע אלע
 בא־ אײגענטיםליכע גאנץ א דערצו דמ

 מעשה אלטע זעלבע די און לײכטוננ,
 און חן דער איז דאס גײ. אימ/ןר קלינגט

קונסם. אפת׳ער םון סוד דעד
מילכיגער״ דער ״טביה דראמע די און

 דאס אזױ קונספ אמת׳ע וױײןליף איז
 מעשה גאנצע די שוין ײייסט איהר נאטש

 עלע־ דער םעהלם עס און םריהער, סון
 דינט דאף אבער איבערראשונג םון מאגט
 סוף סאפע צום ביז אנםאנג םון איהר

חעצסם־ג^שפאנם.
ע זיך םאר זעהט איהר נ י ד ע ב ע  ל
 װאכע־ געװעהנליכע די אין סײ םענשען

 סײ און לעבען זײער פון פאפענטען דיגע
 גאנצע דאס ווען פאמענטען, אזעלכע אין

 אױםגע־ אויםגעשטוחםם, װערט לעבען
 פאסײ אונגעװעהנליכע גאנץ פון ברויזם
 סאפע דער שױן איז אלײן דאס רונגען.

 לעבעדינע דראמע. אמת׳ער אן םון /ךקר
 ניט שטרױ, חוליעם קײן ניט מענשעז,

קאריקאםורעז. קײן
 לע־ אזוי איז פילכיגער דער טביה און
 םיע־ בוך. איז װי ביהנע, דער אויף בעדיג
 קענט בוך זיא וױייל ׳פעד,ד נאך לײכט
 פאר־ אײער פיט זעהן נאר איהם איהר

 זעהט ביהגע דער אױף שטעלונגס־קראםט,
אויגען. אײגענע די פיט איהם איוזר

אונטער־ דער איז פאל פאנכעס אזן
 #דאס און פארשטעלוננ דער צװישען שיעד
 גאנץ א אויגעז, די םיט זעהט פען װאס

גרויסער

 א םיט צוזאמען אונםערװירםיגקײם פון
 זאןי קײן װאס שםאלץ, און םעםטקײט

 אין כאםש דערםאר, ברעמז. ניט קען
 םים שװארץ טאריס מיר האט אנםאנג

 ניט זעהר אויסגעזעוזן םיגור הויכער זײן
 האב איך װי מענשעל, דעם פאר פאסיג

 האב איך אבער #טביה׳ן םארנעשטעלט מיר
 איצם און איהם, צו צוגעוועהנט באלד םיד

 טעג מילכיגער דער טביה איף,.אז דענק
 גע־ אין ווארים הויןײגעוואתםען, pn אוץי

 דער צו אויס ער וואגןסט פאמענטען װיםע
 םאמעג־ געוױסע אין ריעז. א םון הויך
 א גענען םילכיגער דער אט קעפפפט טען

 זיכער איז ער שונאים. םים וועלט נאנצע
 דער אונםערוױרםינער, דער איפער ניט

 קען ער בעםען, און װײנען נאר וןען װאס
 זיף בלויז ניט ;שעלםען סטראשעז, אויך

 אגרעסױועז «ן םיהרען נאר פארטײדיגען,
קאפפף.
 די זיינען איגטערעםאנט װעגיגער ניט

 םאםײ םביה׳ס פון פערזאנען איבעריגע
 לע- אזוי ארויס גים קומען זײ כאםש ליע,

 אין זיך םארליעבט וועלכע חוה, בעדיג.
 געשילדערם. הנאפ־וואם װערט םעריא,
 איז איהר, װעגעז װײםען מיר װאם אלעם,

 דאס םיידעל. שעהן גאנץ א איז זי דאס
 עם נאטירליך. גענוג, נים איז אלײן
 וועגעז םעהר װיםען געװאלט זיף װאלט
 געוואלם װאלט צושויער דער אעזר.
 חוה׳ס אין פאר קופט עס װאס זעהן,

 דעם אויף זיך ענמשליסם זי ותז נשמה,
 על־ איהחנ םאריאזעז צו : שרים גרדיסען
 װאס מיט אלץ, םון אפרײסעז זיד מערען,

 באנ־ טויזענדע דזרך םארבונדען איז זי
 אז םענשען, אן זיךי.אנשלי&ען און חנן/

 וחןן םרעםד. איהר איז װעלכעם פאלק, א
 טביה׳ן םון פאדערעז נים אםשר, ׳?ען מעז
 ער ווען חװז׳ן, זײן כאראקטעוײזירען צו

 איז בוף, אין איהר װעגען דערצעהלט
 םאלשטענדמ פאדעחנג דאזיגע די אבער

 חוה װאו דראסע, דער אין בארעכטיגט
 וועגען פעחאז, א םעהר ניט שוין איז

 װאו נאר דערצעהאט, ווערס עס וועלכער
 םערזאן. האנדלענחג א אלייץ איז ױ

 םעהלער, דעם אויף קולןענדיג ניט ׳אבער
 פארשםענדליך האנדלונג איהר דאך ײערם
ד  אין הינםערנרונד נעשילדערטען דעם מי
דראמע. דער

שוועס־ איהר םיר זעהען זײם אײן םון
 א םאר געהאט חתונה האט װאס #טער

 קראנה, איז װאס כיאן, ױנגען אידישען
 ארימעז, אן לעבט זי װעםען מיט און

 זײט אנדערער דער פון לעבען. עלעגדען
 האט דארף גאנצע דאס װי מיר, זעהען

 ארועקצױ איהר פארשווארען ײי אזוי זיך
 דער טביה פאםיליע. איהר פיז רײםעז

 דאגות םים פארנוסען צופיל איז םילכיגער
 מינ• די שענקען קענען זאל ער #פר:סה
 טאכ־ זײן צו אויםםערקז»מקײט דעסטע

 אײ פראסטע א איהרע, מאמע די םער.
 איהר װאס װארט, יעדעס האלט דענע,

םאר־ א פאר גױ, א םיט ארויס רעדמ חוה

גיז ®ון פרעסע קאפיםאליסםישצ די
 דעם n וױא־ גענונ זיןי באציהה יארס

 קא־ די איז װילדער נאף שטאל־סםרײס.
 ’פיםסבדת• םיז •דעסע פיםאליסםישזג

 םליזזען פײדדפעס נאנצע איבער
 n װעש מען • אז סטראשדנקעס, םיט

 מןןן ̂אנזי• םזן ארויסשיקען סטדײקעד
 צעהנדלימ די א^ינשרעקען דעם פױט וױל

 תסען, םאליאקעז, סלאװעז, טויזענדער
 אנ־י און ליטװינעז חםהענער, אונגאחנן,

חא• זײ אימיגראנםעךארבײטער. דערע
 נמן וױדלזונג קײז איצט ביז אבער בען

געהאט.
 ריעזימזד אזא קען אבמר לאננ װי

 אםעמ פדײע, אהן ציהען זיך סטרײק
 די צו קענעז זאיל מען ױאו פאדזאמלוננעז,

? ערקלעהרען און רעדען ארבײטער
 פיהרער די פאטערט םראנע די אט

 אוז פלא;ט און פאטערט סטרײק, םיז
ענטפער. 1א פא:ם

 םעדאר דער אז מיר, זאנס פאסטער
 4אנהאלטען סטדײק דעם וועט טראסם םון
 דערצןד ערביםערט, זייגען סםרי״יקער די

 ענםשלאי• זײ אין ודעקט דאס און רענט
קאפפפס־לוסט. און סענהײט

 רײטעדי די גערעכם. א־יז פאסטער
 רעדעץ ביקסען זײערע פיט קאזאקען דע

 צעהנדליגע וױ חעכער און שטארקער
אגיטאציאנס־רעדעס...

 אוז פאכער װײםט פאבער, קלאוק די
 פון סיסגלידער טויזענדער אנדערע אלע

 געװיס האבען אינטערנעשאנאל אונזער
 סטײט־ די צײטונגען די אין :עלעזען
 פיטצפאטרי? גאפפערס, װעלכע מענטס,

 דער פאר געמאכמ האבעז פאסטער און
 דעם אונטערזזכט װאס סענאט־קאםיטע,

 נעלעזען אויף שוין האבען זײ סטרייק.
 ״קאלל״ די אין און ״פארװערטס״ אין

 עס וואם רעזשים, צארישען דעם װעגעז
 והנ־ ;שטאל־דיסטריקטען די איז הערשט

 ״וזי־ װעלכע שעריפס, טויזענדע די גען
 מד אלערלײ םיט םאבריקען די טען״
 פענסילװײניער דער װעגען און ;וועהר

 אמערילואנער די קאנסטאבױלערי, סטײט
 אויף ארום רײטען װעלכע קאזאקען,

 םיהרען װאס װענען, אלע איבער םערד
 n פון ױבילעאדם־ר&נצערטהאבעז זײ פאבריק־שטעדטלעף. די צו

שטימע״ אדבײטער ״פרײע
 יי1 זערם*

 ״קאנ־ פעהיגע זײן צו ארױס זיןי װייזען
 ״נעהײמע פון קונסט די ספיראטארס״...

 זײ פרעפד. גיט- זײ איז ״פראפאגא:רא
̂זבען שטןול די אױסגעלערענט. עס זיר ה

♦ * * נעװעז... לעהרער די זײנען מאגנאטען
 פאסעךבאוועגונג « אנחאלטען אבער

 דדיזער די אין אגיטאציעס געהײפע דורף
 אונכמגליף. ד^ר איז ארבײטער די פון

 דעם פון ערװארטען פען קען װאם
 צי־ אזוי זיף ער קען לאנג װי םטרײמ?

? הען
 די םון האלטונג די איז איצט ביז

 פארלויםיג בראװע. א מגװען םטרײקער
 די :עארבײט. ניט פיללם די אין װערט

 אפילו האבען צײטונגען קאפיטאליסםישע
 ארבײטער די אז גדטריען, ײ?זף לעצטע
 דאס פאבריקעז. די אין צוריק לויפען

 יענע געשרײ. בצ^י א געװען $בער איז
 די ^נגערופען האט פעז װעלכע םזגג,

 נעװען איף ביז סטדיית, פרן פ^ובע*םעג
 דורכגע־ בין איף פאבריקען. די אױם

 ארום ש^ול־שטעדטלעף אלע םאהרען
 פוסט. געווען זיינען םילס די םיטסבורג.

 גערױכערט ניט זיך האבען קויפענס די
 לופט די האבעז שפיעלידקעםלען די און
 הא״ פאבריק־טרובעס די געריסען. גיט
גע־ און נעהילנט פאל אלע װי םאקע בען

אביס די פדן געזזערט געוױם אייד שײזקסריוקל פױט דעסקס רײהען נאנמ  ברײכד די האט אהטיאר םאלענםסולער
 װאס ארויםצואװײזען, סעגליכקייטען סטע

 ניט לאזם 7שוואר םאוײס און קען, ער
p אוים p .ניט קען איד אײנציגע 

 ניכד אײן םאן, םאלשען אײן דערמאנען
 אח ער זײט. דיץ םון זשעסט געלוננענעם

 םוןי. צום ביז ?נםאנג פון אויםגעהאלםען
 צו װאס װענע האט געדסםאן בערטהא
 איהד אבער ראציע, איהר אין שפיעלען

 חלעוױ זעהר א איז איםער, װי ערשײגונג,
 פא־ גום זעהר אויך שםיעלען עס ד*גע.
 גוסטאװ זילבערט, מאדאם פערתויף, דאם

 סא־ און טענענהאלץ תבעםק/ שאכט,
 אין שפמןלען וואם הינחנר, דײ םאילאװ.

 איבעריג. ניט געװים זײנען דראמע, דער
 םארטרײבען צו םיעל זעהר העלפען זײ
 אין םינסםערהײט די שחורה, מרה די

 קוקט עלענד דער וואו #שםרב םביה׳ס
 אנדערע די װינקעלע. יעדען םון ארמס

 א. סקאלניק ווײזענםריינד, וױ אקטיארען,
 דער אק ראליען זײערע כ#טש װ., ז.

 אונבאדײטענדע, גאנץ זיינען דראמע
ײ אז אזוי, ױי שפיעלען זײ אבער  פלאנ־ ז
 רי םוץ פיס די צוומתז ניט זיןי טעדען

 באוױיזט אלײן דאס און הײפכדפערזאנעז,
 אויםגאבע זייער ערםילען זײ אז ׳שײן
מעגליך. װי גוט אזױ

קרײט^ער. דער

 צוזאמעמעלעגם, אזוי נאר זיף װאלטען
 םען זעהט חוה׳ן. םון םאל דעם אין װי
 הערט און ביהנע, אויוי-דער צײטעל די אט
 טרויע־ איהר פון דערצעהלען אוהר מען

 םjn מען קריגט לעבען, םינםטערען ריגען
 פאר־ אלע, םון בעסער זי, אז אײנדרופ,

 איז הארצען אין דאס און חוה׳ז, שטעהט
 איז איהר װאס מקנא, אםשר, איהר, זי

 זע־ אוױ »יז גליה• אזא געווען באשערם
 װי םעדזאנען, איבעריגזן אלע די םיר הען
 ױננעז דעם סטאראסםא, דעם ׳גלח דעם

 א אײןי גיבעז צוזאמעז אלע ךײ םעדיא.
 אױ אין דארף דעם םון בילד שלאגענדען

קראינא.
 די דראםע, דער םון אלזא, עיחר, דער

 ער־ איז דער כאראקמערע, האנדלענדע
 צופרידענהײם, העכססאר דער צו פילט
 העכסט אויך איז אלײז האנדלונג די אכער

 גאנץ נים איז זי כאטש אינטערעסאנט,
נײ.

סצענע די

 געװעהנליכען א איך האב געטראםען
̂ור דרימען א «1אוי ערגעץ אפים  א אין םל

 םיט אפיס אן םיטסבורג, פון ביזנעס־גאס
 פאסםער׳ן, םאר porr וױק .dpdjh צװײ
 דער פון סעקרעטער דזשענעראל דעם

 םאר צװײטען א און סטרימדסאמישע,
 אײנציגע די א׳ניעל, פיס בלאםער דער

 באריהמ־ גאנצער דער פאר םײפ-יײיטזגר̂י
 24 פון אתאנחאצ^נם־קאפיטע םער

ױני^גכג איגטערנעשאגאל
 קאנ־ םאסטער האט אםיס דיעזעז אין

 הא־ װעלכע לאיערס, די מיט פערענצען
 אחןסםירטע די אויף אויפצופאסען בעז

 די אױח ער געהםט דארטען ;סטרײקער
 אין װאס דערצעהלעז צו צײטונגס־לײט

 אויף ענטפערעץ צו און םאר קומט סטרײק
 מ־ ווערען עס װעלכע סטײטםענטס, די

 דארטען ;שטאל־םאגנאטען די פון פאכט
 זדעל־ ןורגאנײזערס די צו ארדערם ער גיט
 סיטוא־ דער אוין* אויפפאסען דארפען כע

 באזונ־ שםאל־שטעדםעל יעדער אין ציאן
 סםא- די איהם זױ קופעז דארטען ;דער

 ;שטאל־דיםטרי?טען אלע פון פעטעז
 אינ־ פאר םטרײקער אויף יןומען דארטען

 סטרייקער פון פרויען און ;םארטאציע
 ז*י צו זזערעז ?ומען זײ אזזין. קומען
אדעםסיד־ זײערע אז ערװארטען, מעגען

 םון הײזער די אין מאכט מען װאס ?עס,
 אויסגעשטעל־ די םון און סטדײהער די
 זײ־ קאזאקען די װעלכע מיט ביקסען, טע
 פאלגט װאס יעדען, שיסען צו גרײם נען
 גע־ עס האבען זײ ?אטאנדע. זײער ניט
 װאהד־ אז נעטראכט, און געלעזען וױס

 די איבערטריבען. דאפ איז שײנליף
 אר־ די און אזוי רעדען סטרײק־פיהרער

 װײל אזוי, שרייבען בײטער־צײטוננען
פראפאגאנדא... טאבען דערמיט װיל מען

 אז פארזיכערען, דארום דא װיל איןי
 דערצעהלט ניט נאף מען האט פארלויפיג

 עס װאס ׳דעם פון חלק הונדערטעל קײז
 ?ײנער פאר. װידקליף הארםען הוםמ
 געשילדערם נים פארלויפיג נאף־ האט
 מײנונג עפענםליכער נרויסער דער םאר
 װאס טעראר, ברוטאלען דעם ל־אנד שק

 אנגע־ טראסט־טאגנאםען די פון װערט
 װײס שרעק, גרויסען דעם שון p» ורעגדעט
סטרײעקר. .די ארום געהמט

 אדער האסםטעד, דורך מען פ^הרט
 טא־ אדער טעליכפארט, אדער קלעירמאז,

 אנדער איז עס װעלכע אדער נעססעז,
 שטאל־דיסט־ פיטסבורגער םון שטעדטעל

 איבערטרײ־ אהן — מען מײגמ ריק̂ט
 אין ערגעץ זיך געםינט כמן אז — בזנג
מאנכע אין רוסלאנד. אלסען דעם

 r א. פ. דעם פון פראגראם דעם צו
 גאן צוגעקוטען איז קאנצערט ױבילעאום

 )ראוםצד רודאלח ארטיסט, בעדײטענדער א
 פאר דועלכער פיאניסט, אטעריהאנער אן

 tjn אין פלאץ אנגעזעהענעם אן נעםם
 אר אזעלכע מיט וועלט. טוזילואלישער

 װליעג װאן םאראםאװא, נינא װי טיסטען
 דעז פארשפרעכט ראומער, רודאלױ אין

 אעטצ די פון אײנעך זײן צו קאנצערם
סיזאן. דיעזעז דעסאנטסטע

אווענג! זוגטאג װעט האל ?ארנעגיע
 איבעד זײן זייכער אקטאבער, טען19 דעם

 דאס האבען װיל עס װער און געפאקט,
 בא• זיך דארף דארט, זײן צד פארנעניגען

 םי• מיט באזארגען שויז טאקע צײטענס
Dtjyp. וױלט איהר אױב גלײך, עס טוט 

זײז. דארטען
 די פיז אפים אין באתומען צו טיקעםס

 ראכדזנרס 24 שטימע״ ארבײטער ״םרײע
 וועם טילעטס אײעדע שוין קױפט םטריט.

 דיזעלבונ פאר סיטס בעסערע האבען איהר
געלט.

 דער טביה וועלכער אין
 זײער זומןן געהזןן פרוי זײן און מילכיגער
 איײ אױף םאכט הויד גלח׳ם אין טאכטער

 אײנ־ טיעםען אונםארגעסליכען אן נעם
 דעם סצענע דער אין זזןהט איחר דרוק.

r טיעפסטער זײן אין סײ םכיה׳ן גאנצען 
 צו באיײם איז ער וחנן געשלאגענהײם,

גלח, חגם פאר ?ניע די אויף זיך שםעלען

 בי־י־ *ז־ן ם«ר. גוליעב ̂ויך כזןליעט און זיך
 סיך םיטלען אײגענע םיט יעדע קעמפפען, דע
געװינען. *ו

זא־ טײן .אויןי ליגען §נ«ך ®לןןג אפש און
 אונםער שםײכלען •איז דזיכערען פלעכ ׳םא
 מ*־ פלעג איך װײל װאנצעס״ אפגעגאלטע די

 אע־ דער .פר.ן דריײפערטעל אז חשבון, * כען
 א נאר עקזיסטירט װעלט דער אין דוסטריע

 פרומגך די ד^יל דערזפאו/ גןןר מיר, דאנק
םיר. צול־יעב קאגקורירט װעלט

מענ־ װיויעל אויסרענעכען, פלעג איך און
 װי־ און קלײדער. װײבערעע נעחען עס *ען

 פאר־ און הןןר־גאדלען בײ ארבײטען עס פיעל
 און סזן^זשיסםזנן װיפיעל און פױםען.

 דער זין״1ז עקזיםםידזגן עס ממס>ןז׳»יםטקעס
 פרא־ מןןמעם און ט#טעס װיפיעל און וועלם.

 ז״ערע נדן םים באז^רגען צו כדי צעײען,
 רצז־יקי* במװעגונגען, װיפיעל און טעכםער.

 אויף עקזיטטירען עס קאנסערװאטיװע און לע
ך ז^לען םעכטער חוח׳ם כדי ײעלם, דער  זי

ײ אין #ריינװארפען  צװעק אײנציגען מיט׳ן ז
 וױפיעל און טיר. םים בוןגעגענען צו זיך

 דעמזעל־ צוליעב זיך ה#לטען עס פאראײנען
 בעלער. און ®*נ<ךקל#םען און צװעק. בען
 און ■יקפמװרם״. ״םואװינג פינסטערע און
 ד#ך איז \ואס ליםעראטור, שעחנע ג#ג*ע די

 הפםיף דעם פון אויםדרוק «ן גאר אײגענםליך
. ליעבע. םײן יאר

 םלחםת, דער *#ר נןןך אפם, איך פלעג #זוי
 געװען בין איך און רעכעגען און •רןןכםען
 די און קעני< t געומןן בין איך ?»אלץ.

 וועלפ גאגמ די מיר• צו בפלפגגפ חא® װעלמ
n ייד ״א• jrn p® םיר• ירום

 חיםלען די אין מיט׳ן װעג, מײז םיר
פוס־בעכקעל. םײן אלס — ערד דער םיט איז

םאנסביל, נאך־מלדמזז׳דיגזר דער — איך
ט. ערדישער דער — איך ̂ג

 אל אן ראנע׳ פזן ג*ט א בין איך און
 דור. זיבעטען ביז׳ן שטרא;״ איך וגוקם. קנא
 די ואר אור־אור־אײגיקלעך די שטדאף איך
אור־אור־באבעם. די פון זינד

ך: איך דערמןן חאט םלחמה דער פאר זי
 װען קאי, דעם שטאלץ פארדרעזזט די אזן די

 די אין ארײנגעקוקט פרעד איהר האנ א«ך
עז;  זי *ז געמײנט, האם יענע און אויג

 לי־ ראזעװע מינעאיחרע גליקליר מיך ם*בם
 פאר געםאכם זיך האט דריטע די און ;יעז

 * געשטעלט ח^ט פערטע די און צנואח; א
I האבען חחוגח קוש:. איחד אויוי פרייז

 װייי דעם אן נוקם זיך איך בין איצם און
 שטאלץ. אמאליגען זײער פאר םין בערשען

 אוםבאריחרבאר• אםאליגער זײער פאר און
קײ®.

 דער װעניג ;אך מיי איז מאםער און
 בע־ אנדעדע, איך חאב אםעריקא, אין גז־עדן
 פדאנקרײד אין פאראדיזען שעחנערע סערע,

ד, אין און אנ ^ ײ  אין און איםאליען אין ד
 פרויען־ די איז מען, זאגט דא, רוסלאנד.

 ערלויבט ׳מען זאגם דארט, ;געפאלען מאראל
 «ו ׳שטיל דער אין כאטיס געזעצליך, םען

 ילאץ דריטען אין און װײכער, עמליבע חאבען
 *דא־ און װײבער. די םען נאציאנאליזיר®

 בליחען״, דייציםראנען װאו דאחין, חין,
 — אזזין און םרויסעז םײנע אין איך ^טדעב

 װײבערשען אטערמןאגישען דעם איך סםראשע
אגעל אזו« אריגערנאיען דוז זועלאיר — םין

 םויט־ נאך בלאנקענדער, נאך שארפער, גאך
 פון ו^קבזןנאליע די — דעריבער און ליכער.
םאדעס.
ען איז דאס — מאדע די ײנ  פון ג
 םארק־ווערט. מ״ן פון װעלױי״, ״טארקעט םײן

 װייבעײ נאך יןןגעניש די איגעשרואכם ווערט
גע־ איז קורס מײן :?ןס חײסט םא^ס, שע

 סאדעס, אריןי מגפח א געשאפען װערט ז*לזנז.
ס: חײםט די אין ביז שט״גט קורס םײן ?

חימללן.
געשטיגען, אזוי קורס אידםײן אי«ם און

ך זעח איך ?ןז  הויכען חוינען, ןןחז אויןי זי
אין אזש םיר שװינ^לט עס אז יעדעסםאל,

קאפ.
ארי־ — איך פלעג מלחםח דער פאר נאך

מענש זינדיגער םער

(פעליעט^ן)
װאהלעער ׳א פדן

 ־— פרעסעי יעדער ראקאפעלער, » — שנײדער
 םאגנאם. א — ארבײטען־ יעדער ^ןרגאן, א

ײזדזן און  קע־ דערפיחלם חאבזגז װייבזןר ז
̂דעס. *ו אפעםיםעז ניגליכע  זאגען אזוי םו
פון זיך געםם «לץ זאג: איך און אגדערע

מאנסביל־חונגער. דעם
װייבער די חאבען םלחסח דער פאר נאך
ארי״ אביסעל — זוײבער געדדענליך װי----

 גע־ גזןבאלזגז זײנען און םאס די בערגעבאפט
 םא:ש* די װי *אחלעז גרעסעדע אין ײאיען
 פארשטאכ״ פזייזלנדע חוגדערטע און בילעץ.

 וורוסגע־ זיך האבץן נשםות וױיבערשע טע
 תקון א געזוכש און וועלט דער אינער בלאנקעם

 געװען איז קאגקימנץ די און חײראם. אין
און ביטעד ג״ײזוז איז קאםפן• דער אדן גרויס

̂- די-----געדזזגן ?ײ:ען קאםיזי־װאפעז די ם
׳ דעס.

ײ באםראכט: אי*ט און םי- צװאנציכ :
 גזך אויסגע׳חרג׳עט זײנען מאנסבילזגן ליאן

 װי• װייםם, גאש און כלחםח דעד אין ײאיען
 גיך צימלילם׳פעש זײגען עט טילין^ען פיעל

 אונטעג• איז עס אז גרמיליך, אזוי װארען
 קאנקירענ*! די און פאירינטזז. «ו דיי ליך
ז י ח שאדפלד*• נאך י  :אך — קאםיזי י7י י

ן ביםערער. ו n *אלגליד י  •np ן וואפן י י ז

םאגסביל. ז^ר — איך
ז ם»ז א װען םלחםח, דער נאך איצט, י  י
ד די רוען גלײך, ;^לד םיט ;עװאיען מ ױי  ו

 אזוי זpגעןוא איז םיר פאר קא:ר,ורעגץ שע
 װאלט איך װי אזוי, אפט איך פיחל ברענענד,

 •עדעס־ חויכעז חויכעז, א אוין״ ;עשטאגען
 גע־ עס װאלט אונםען םיען״ ׳טיען« און ט??ל

 פרייעז־חעד• םיט געגריבעלט *ייז שװיבעלט
 איז טעז װאס חערצער, די זײנעז דאס *ער...
 מי־ ביי אויסצואװײנעז כדי ׳מיר פאר טקריב

 *ערט־ א םײגע אויסצובעטען כדי בליק, א
 חלום׳ען «ו רעכט דאס האבען צו כדי ליכקיים,

קוש. א םײנעם יועכען
 םײן אויןי שטאלץ געײלץ תםיד בין איך

ז ס^נסבילשקײט י  נאך איצט בין איד י
שטאלצער.

טשונח׳דיג/ ײילדע, מאזמע, זאגט: םען
 אנגעלי• אי*ט װעמגן קלײדעד אויף מאדעס

 אײ:-:ע עב ערקלעמז פאי־שפיײש. און טען
^r גזןשלעבט װײבערשע דאס װאס דערםיט, r 

זטת דער בעת  איו אויסגעחונ״ערט, זיך ם̂י
 איצט שליגגט און טאדע־חוגגעי־יג געװארען

 -יט זיך ?ען און םויל פולען מיט׳ן מאדעס די
דיי :ערקלערען אנדערע און אגזעםיגען.

י;דעײ ריינש.־! אין אי*ט ?יך באדט װעלש

 דעם טביה לעזענדיג «יסער־צו,
 םארנע־ איהם טיר איןי האב םילכיגען,

 אויסגע־ #נידריג־געװאקסען אלס שטעלט
 מיט םנים, געלען א מיט אידעל דארט

 א מיט אױגען, פאר׳חלוס׳םע עטװ^ס
 איםער עםעס װ. ז. א. בערדעל שפיציג

 די טביה׳ן אין מעהר געזעהן איד הןנב
 זײן כאראלןטער, זײן פון זײט שװאכע

 פזז קלעם די אונטער זיך אונטערװארפעז
לע־ בלײבען צו טענליכקײם זיין שי?זאל,

דןוס, דורןי נאר קאכיםוי, זײן דוקי נים בען
/ Dfu איהם זיף ה$ב אונטער. זיך גיט ער 

לא* דער אין םארשטעלען געקענט שים
 ארױס װײזט װאם קעמפםער, א םדן גע

 כארא?טעד. םון םעסם?ײט און ײטpשטאר
 ניט מיך האט אלײן נ^מען דער עםעס

טביה׳ן, םון אנדערש דענקען צו דערלאזען
 שװאכען, א םון /,״מילכינעז א םון װי

םענשעל. כ»רא?טערלצזען
אםת, איהר, זעהט דראםע דער אין

p גיט p א #בער טכיח׳ן, אנדער גאנץ 
#שװאכ?ײט םון כײדעס, םון פווראײגיגוננ /

 די איבער *רוםגעחן
 םײנע• איז װעלט די אז פיהלען, און גאםען

 שוי־ די ב״ זןפשטעלען זיך פלעג איך
 װײ־ די ב^טראבטעז קראטען, די פון פענםטער

 װײבערשזג די און שיך און קלײדער בערשע
o :ז*נען און ציעדונג p צוליעב אלץ איז

o םיר; פאר און םיר p םיר כדי *לץ, איז 
 זיד כדי באפרידיגען, *ו םיך נדי דיעגען, *ו

ײ אײכצוקויפען ג:#ד. אין מיר :
 םחגות די אויף קךקען פלע; איך און
 אויס־ און פרעחלינע םײדליך, און פרויען

 און מקעשירענדע אדן pנrשםײנל געיוצשע,
o :טר*כםזגן p ײ קעםיפען צו מיך כדי ׳ז
ף געלט קלײבש שאו אין די געזויגען.  ױי

 לײליג* א יעבע קלײ^ר; י1אוי און נדן
«ו«ם — אויסגזנכן^זעםע »ן ארן געחערין



 *יחד *ו׳פמני^, אויסגערוםמ n חאט
נריעי. דעם *ונטערםראגענדיג

די אױםטנהױבעז ניט האט םעני
אױגען.

 װאס אעזען, ניט גאר װילסט דו ״נא,
 שרײבם?* נאר דער

 בריעף. אין ארײנגעקוקם האט םעני
 םארענ־ ניט געבליבען איז פנים איהר

דערט.
 געואגט• שטיל זי האט ״געה...״

 ןגעסרואװט לינ* האט לױף״, ״איך
שםײכלען.

געהן״. יא זאלכט ״דו
 .4״אמני׳ מיט, *בער געהםט *דו

אל״ך... געהםםו םאל דאם *נײן,
 אױפגע־ ניט אלץ אויגען די םעני האט

הויבען.
ס א ביסט ״דו א םיט, געהסט דו נ
 אזן אײםגענוםעז לינא זי האט םעני...״
 יןאר. טרוהעגע הארטע, איהרע געקושט
געענטפעוט. גארניט מעהר האט םעני

 אוים־ זיד ,אט1 לינא װען מארגען, אויף
 אין פעני איז באגינעז, מיט׳ן געכאפט

 געװען ניט אויןי איז זי געװען. גיט בעט
 געפעהלט אויף ס׳האבעז ציםער. אין

 געאעגען• איז צעטעלע א זאכען. איהרע
:טיש אוים׳ן

 איך ברוגז. גיט זײ לינא, ״טײערע
 אין דיןי. קוש איף דיר. פון אװעק געה

 איןי ליפען• םײנע גיט פיהלסטו שלאף
 טייערע געזונד זײ דײנ?.. אבער םיהל
 ווען װיעדער, זעדזן דיף װעל איו לינא

 אדיע. דערוױילע גליקליף. זײן װעסט דו
םעני״. פרײסרין ליעבענדע דײן

 האט זי צואװײנט. זיך לינאיהאט
 דער־ זי האט אוינען, די אױסגעװישט

 *1בריע אפענעם דעם טיש אוים׳ן זעהן
-4זעח זי ער װיל הײנט בחור*. םונ׳ם

מבליבעז זײנען םייד^נך די .געשלאגען
 מד זײנען יאהרען די צוזאכמן. שםענזײג

 איז םאשין דער בײ זיצען דאס גאנגען,
 םיט׳ן ציםער דאס און שװעחןר געװארען

מרויעריגער... און אײנזאםןנר בעטעל
 דער אז טרעםען, אנפעהױבען האט עס
 געװארען, נאס איז ):אכט דער בײ קישמן
 םון אםאל טרעחרען, לינא׳ם םון אמאל

 פאסירט ביידענס... םון אםט און םעני׳ם,
 םון צורעדט זיך האבען זײ װען עם, האט
 ױגענד, סינדהײט, זײער םון הײם, דער

 געװען... איכטיג און שעהן אזוי איז װאס
 האט דא טעג םיגסטערע גרויע, די װעגען

 גע^ענען איז דאם גערעדט... ־ ניט םען
טרערעז... געשטיקט און האדצען אויפ׳ן

װאס זאף, א פאסירט האט אײנםאא
 דאס םאר געװעהגיציך ניט גאר געװען איז

 ארבײט, דער פון אהײם קומענדיג פאר.
 בריעף. א טיש אוים׳ן געפונען זײ האבען

 דאס ילינא׳ן״ צו אדרעסירט געװען איז ער
 װעצ־ מיט בחור, א געשדיבען איהר האט
 א םיט זיף־ האבען פעני׳ן מיט זי כען

 האט ער באגעגענט. צוריק צײט שטיקעא
 איהר מיט טרעםען צו זיף געװאונשעז

 און פלאץ באשטיםטען א. אויױ ניארגעז
 איהר האט ער צײט. באשטיםטער א אין

 װייצ ער פארטרױען. צו װיכטיגעס זעהר
 םרײנ־ איהר אהן אלײן, םרעםען אבער זי

 האט לינא איצײן... * אונכאדינגט דיי...
 געשטאלט דער שװינדעיצ. א דערשפירט

 אײ־ ילעצטע די זי האט בחיר דעם אט םון
 קײנמאיצ האט זי םארפאיצגט.' טעג ניגע
 האט זי געםיהאט. ניט _אזױ איצט ביז
 אין פאריצארען װי אזוי מאיצ פאר א זיןי
 אז כםעט, פארגעסעז געגענװארט, זײן

 זי ער װייצ איצט און דערבײ..• איז פעני
 זי דאס?... זי חען װי איצײן!... זעהן
 אויפ׳ן בריעף דעם םאיצען געאאזט האט
 זי םעני׳ן. אויף געטאן קוק א און טיש
אין עפעס מיט באשעםטיגט געװען איז
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סמוארם דדאוליעמ ®ח1#הוסם לעאן םוז

 םרײנדליד אװענד גאנצען דעם אונ♦ צו
— נעװעך

 די אז געםיהלט, אפט האט לינא
 געהערט בחור דעם פון פרײנדשאפט

 געװאלט ניט האט זי נאר אלײן, איהר
 פעני?.״ און נו, געראנק. דעם צולאזען

 דאד קוםט איהר גוטע... אזא דאף איז זי
אויף...
בײ־ האבען זײ װען כיאיל. יעדעס און

 זיך האט בחור. א םיט פארבראכט דע
 איהר ניט װי אזױ, פארהאלט״ץ ליגא

 גע־ זי האס אפילו אפט עס. כיען טײנס
 שדכנ־ א פון ראלע די שםיעלען םרואװט

 דיפ^אמא־ װעניג ניט אנוױיזעגדיג ׳םע
טיע.

 אום־ געװען איז טרחה איהר נאר
 געקענט נימ זי האט נאר :יט זיסט.

 האט זי נאר חבר׳טע, איהר פאר׳שדכג׳ען
אלײן. זיך םון בחור דעם פארטריבעץ נאד

 נאכ־ נעװאלט ניט בחור א האט און
 אגצוהערעניש, לינא׳ן געגעבען און לאזעז

 א באגעגענען געװאלט זי װאלט ער אז
 װי געכיאכט זיך לינא האט אלײן, מאל
 אלײן געהן זי קען װי הערענדיג. ניט
 איז װאו און בחור? א םיט טרעפען זיך

 דוקא עס ער װיא װאם םאר םעני?...
 זי ר«עז װי םעגי׳ן?... ניט און זי זעהן
 פיהלען?... פעני װעט װי אלײן?... געהן
 ניט... זי אינטעדעסירט בחור דער נײן,

 .זאל אלײן פעני װען ניט... געהט זי
 אלײן, אםאל אויסגעהן !!,םארשלאג איהר

 טאר זי אבער אנדערש... געװען װאלט
טאן... נים עס

פאר- ניט יזײגמאל וזאט פעני נאר

 געטראםען בײדען זײ> האט מען װען
 געםוזט װילענדיג ניט םען האט גאם. אין
:באטראכטען ױי

פאר! א ׳נו
 צװײ פון באשטאנען איז פאר דאס

 דאד און פרײנדיגס. חבר׳טעס, מײדלעף,
פאר״. ״דאס גערוםען זײ מען האט

 האט עס םײדעלש צארט, װי װארום
 מע־ :ראב, אזוי אײנע, די אויסגע?ור,ט

אנדערע. די געװען איז נעריש
 לינא אנרופען זי לאטיר — אײנע די

 םיטעלען פון מײדעל א געװען איז —
 וױיסען געבויט, צארט און רונד װאװןס
 אױ־ און האר גי״אגציגע שװארצע הויט,

 דער אויף געקוקט האבען װעלכע געז,
פארטרויען. טיט װעלט
;ע־ אויף האט װעלכע — אנדערע די

 — פעני :זאגען לאסיר נאטען, א האט
 טיט בײנערדיגע, א הויכע, א געװען איז

 פארבענ־ טרוקענע, פנים, מאנסבילשזגן א
 גרא־ אויגען, רויט־װייסליכע האר, לאזע

גאנג. שטײפע; א און ליםען נע
 חבר־ געװען זײנען םעני א.ין לינא

 םען װאס געזעהן. מען האט דאס טעס.
 וױי געװען, איז באװאונדערט, נאר האט
 הא־ םענשען צװײ אזעלבע קענען אזוי
 אײנאנ־ פאר געפיהלען םרײנדליכע בען

רער.
 ״דאם אויף אנבליק ערשטען בײם

 צו־ ביסעל א געטוזט טען/ האט פאר׳/
 חבר־ צװײ די טען האט נ׳אר שםײכלען.

 צו מען האט באטראכט, נעחנטער טעס
פעני׳ן... צו און רחםנות געםיהלט לינא׳ן

 חןובען מלחםדו דער מון סוף בײם
 גאנ־ דמר איבער שטימען געחערם דןי

 ארבײםס־ סירצעדען א פאר וועלם צער
 טאדערומ דיעזע איו ענגלאד איז מ^נ.

 אר־ די אי| וױ. װײסמיי אפילו געגאנגעז
 און רוםלאנד םון בײםער־דמפובציסעז

 מר געםארערם איז עס װאו דײטשלאנד,
 ארבײםס־װאןי. ־שםוגדיגמg 30 װארען

 ױגיאנס עסספריםסםע די פון עםליכע
 אין טאג ־שסוגחנן6 א געפאדעדט האבען

 איז פאחןרוגג אזא < װאןי. ־טאגיג*5 א
 ארבײטערשאפט דאר ־מון שונאים די םון

 אונשעדליכע m אלס געװאחנז באטראכט
 דיעזע ביז םשוגע׳נעם, א םון פאנטאדע
 געשטעלט לאנג גיט דא איז םאחןרונג
 חגםפעת״ םון סרר-חױם אוים׳ן נעזוארען

 זאתס־שםונדען חנר *םזננשעז. טאב^ע
 ןזד גוטגעחײםען איז םײגערם פאר טאג

 סאםײ .קאוא עמלישאי דער םון ווארען
מ אי*מ אח לאר לאיד ארױס t#י
w חנר ’ערחליכמ, r w גיד״ א םיט 

 ־6 ד*ר אז #פאר שלאגט ער וחולכען אין
 וחנרען אײננמפיחרט זאל טאנ מטונדען

- אמדוםםוייען. אלע אין
ײמענינ׳פ דעם  זיד געםינט םלוכח ?

 ד#רוי מכגלישען באריחםמז דמם אין
 װירהציד איז וחנלכער סאנלײט״, ^פארם

 רײנקײט. און שעחנסײם פון מוסטער א
 געםאכס װערען סאנלײט״ פארט״ אין
 יעדען םאר זײפצן םעים שיעור א אהן

אימפעריעי נריטישער דער םון וױנקעל

 אר־ נאנצע די און אינדוסםריע, חנר אין איז גאיק, און פרײחײט לעגען, w םער
 װאלט נאןױאן דער םון כיימסמןראפט עתאגא־ אז חױפט־ארטמעגם וײן אבער

ץ םישער. ו נ א ס ב א ײ װ נ ע  אין נעװארען בא?ו>וט אופן אזא אױוי װ
ע כ י ל מ נ ע ם - ׳ ר ע ם נ ײ נ ר  זאכלימר א איז דאס ידאדוקציאן. דער א

 ענגלאנד, וױ לאנד אז» אין פארשלאזג ײ ש א •ם ר ח v ם ס א ו ו 1 ו א
 קאנינאגד n און קוופיםאליספמז די מאו ! נוײ וחמ אידעע. זײז אױ דאס — ן ע נ

 שרײען ,איין .אין חאלטזע, םעיסטארעז 1 ארבײטעז מאשיגען אײעחנ כיאכט טי^
 מאחר װאס ס^^דאחי £ד׳ חיסטעריש, זיײ צו ער זאגס — סאנ g שטוגדעז 24
 חנם נים זײ םאכען דאד און יראדחױחנן, .אבער . — *רידער־קאפיט^סטע^ נע

p וױכטיגםטען און ערשטעז גאשינזין די בײ ארבײטער די אפ בײט n r צו דאס 
6 m r ^דערגרײכ#ן. נויט עקאגאט־ישע די שםונדען

 אאור• • .לארד אס1ו א^ םמדקװירדיג א איז םלחסח דער נאף לענדער אלע פון
 ^שסרנ• א וומגמן * פארשאאג חליםמ׳ט \vp דאס אנמר פראדוסציאן, גרעס^רע

 חוגדערם םיט אונקט מישײגט טאג -דאן אדער װי װערעז באוױזעז אנדערש :יט
 g פאר םארשלאג דמר װי נ*בדעם יאהר מאשיך און פאבריימז נײע בויען דורד

מן צײט א אין —־ שעפער  ̂ןנומד גמםאכט m םאג צעהן^םוגדאן קאסם בוחןן ו
 נאריחלזסעז דמם אוי^ ראכערט פזן חןן כאםדיי^ען תרןיי ארער — טײער זעהר
 אוען 6ראבאר ־סאציאליםפדקאפיםאליסט. ױינעז וואס מאשינאן, די צענגצר וואס
A אנשסאט םאקןם, •ראדוצירמ האם אי־ דעם םאראמגנעדענדי; דא. שויז m■ 

̂ונ  דאחי שןסלענדישען קלײנעס דעם אין סמג־ זחנלם םאשימן, די פון בײטס־ט
 די אימװױיוושם תאט און לאנארה, גױ צו יןאייטאל באשטיםטמן א יט1\ ליןי

 פאליםישע ארן גיזעלשאפטלונע גאגצע חנם פארדרײפאמו אדער פארדאפצען
 &אבט ער tg ערקלןוזרומ, ױ\\ םיט וועצם שכירות־ n וזערען גאמירליך, אבאדאט.

 אר^יםער זײנע װאס דעם טראץ רױח, פאר״ אדער םארדאמלט אױןי הוצאות
 אג• טאנ. אז שטונרען 10 נאר ארבײטען דאס ותכעגט םען װען אבער דרייפאכם,

 ראבעדט ׳האט—ארגײםס״געמנרן ןלערע חגר דאס זעחן,; לײכט םען ;קען אויס
 איינ- אױד דארםען — גמ׳םעגח׳ם, אחנן פראדוקטעז געשאפצנע די \m װערט
 ער• און טאג, צעהן־שמינחנז דעם פיחרען םאתרעסערנמ די איב^ױועגען וועט

 ארײננמבדאכמ פארשלאנ דיעזעז חאט אינדוסטריעז, יענע אין נאר שכיתת.
 האט ער ותחרענד יארלאמעגט. אין ־6 דער דארןי פאל, דער איז דאס וואו

די באגרענצען זאל םצן אז אױסגעפױןרט, — ײערעל אײנגעםיחרט שטונדען״טאג
R Behiesiager, President, 31 union _ jppn ױנגע ^ ד נ װעלכע קי  jw  ארבײט 
sq.. New York, n . y.; a. Baroff, די־.םאב־ אין גצ#ארעז באשעפטיגט דאן  
Becretary-Treasurer, si Union 8q.. ojn ,םאר תאםפף דער אבער איז ריסען  
New York, N. y. An association not געװאונען ארטײםס־מאג צעהךשטוגדיגען  
Incorporated, consisting of about 86,- שפע־ יאהרען םיעלע מיט ערשט נעװארען  
aoo members. .געװעף איז אוען ראכערט• אויף טער

i•; That the known bondholders. ײאוײ דער איז פאראיגטערצסירט שטארק  
moitgagees. and other security hold• אױס־ םך א האט ער ארן גונג־פראבלעם  
m  owning or holding i per cent or . שטעדטעל אינדוסטריעלע זײן געבעסערט  
more of total inount of bonds, mort- םאר געעפעגט חאט ער װאס םקוהל, די

דער אין אױך. לענדער אנחנחנ פאר אוז M עמןוױהענדערצימער װינקעל צװײטען h ftirזי]י ־ ־ קירצ״ דעם • פוז םארמײדיגער דערדאסזע?כע אויך  װעל* ארבײטער־חיימען, פרעכטיג־שעהנעבריעױ? דעם אױף זאגסםו װאס
 םארצײ־ אנטיקע צויט געבויט ז״גען כע

 אזן נערטנער םיט מוסטערעז, טיגע
 אר״ פילאנטראפישער דער פלאנצען.

 דעם םאר געטאן אלץ האט בײטס־געבער
 איז עם אדיבײמער, זײנע םון װאוילזײן

 שותפות־סיס־ g געװאחגז אײנגעפיהרט
 און בילדונג די םאבריקען. די אין טעם

 איז-םאר־ ארבײטער די פון פארװײלונג
 אין הערשט פאקטיש געװארען. זארגט
 גוט־ םיז סיסטעם א םאנלײט״ ״פארט

 די האט װאס פאםעדנאליזם, הארציגען
 שם א געמאיכט ברײט און װײט שטאדט

 פאר האט און — גאדטען״שטאדט א אלס
 םון זײו* די אדװערטײזט גוט גאננ אײן

 ליװער, װיליאש סיר הויפכדבירנער, איהר
 הײםט ער װי הילםע,1לאױו לארד אדער
 סאנ״ ״פארט םון םוסטער דער איצט.
 פארשפריײ נעהאלפען סך א האט לײט״

 װאוײ אנשטענדיגע םון אידעע די טעז
 בריטישע די אין ארבײטער פאר נונגעז

 זײנען װאוינוגגען דיעזע װאו אינזלען,
 מא־ א װאס םאקט דער שלעכטע. זעהר

עז יזאט נופעקטשורער  א געהעע^זי
 פאר גראםע^אדם און רײנע שעהנע,

 מאכען נאף דערצו און ארבײטער, זײנע
 םאח לעסאן א געװען איז אויף, פראפיט

 װעל־ ארבײטם־געבער, בריטישע םיעלע
 בא־ צו געװארען געװאוינט זײנען־ כע

 םאר לעכלעף אײךציטערדיגע טראכטען
 פון טײל נויטיגעז אלס ארבײטער זײערע
 ער־ זײן לויט םראפיט״סיסטעם. זײער

 באהויפ־ סאנל^יט״, ״פאדט מיט םאהרונג
 די װען דאם לאורהילםע, לארד טעט

 גצװארען געבויט װאלט לאנדאן שטאדט
 אוים׳ן װאלטען #פיל«ז געהעריגעז א לויט

 םי־ 22 װאוינען געקענס שטח זעלבען
 7 איצטיגע די אנשטאט מענשען, ליאז

טיאיאז•
 ניײםאדנער דער סומט איצט און

 דער ד^ס ערקלעהרונג, דער מיט לארד
 גיך גאנץ װעט ארב<יטס־טא: ־שטונדען6

 אין — װערען אנגענומען אלגעמײן מוזען
 װי זאגט\ער, צײט, משף קירצערען א

 •10 דעם אנצונעהמען גענומען האט עס
 ענגלאנד♦ אין ארבײטס־אוןם שטונדען

 האל• א ארום נעדויערם האט ־עס וױ אזוי
 פאר באוועגונג די ביז יאהרהונדערם בען
 גע• געתרועט איז שטונדעז־םאג 10 דעם

 קעגען ,1847 אין עחפאאג מיט װארען
 װען, חשבון אײגענעם אוגזצר םאכען םיר
 ערווארםעט \vp טאג -שטוגדען6 דער

 תײן נים איז לאזרהילםע לארד ווערען.
 יביזנעם־ g איז ער ;?ענטיסאנמאליסמ

 םארטײדיגאר שםאמןער g איז מר טאן.
 טאקע און אימפעריזל בריטישער דעד םון
 פ^דיגט איםפעריע ד^ר םון נאםען אין
 .נאציאנפילע סישםונדעדגמנג דעם ער

 פילאנטן^פיע, נים ארבייטס״פעהיגגדימ;
^ ;לײטי^אסױו. גײ\ ־ איז בו ^מר5א

ארביײ* דעם חןבפ׳פון דעם אק גלויפ® / :־ ׳. ... ׳*;־ ־/ ^

 פון אנװעזענהײט דער אין האט לינא
 גע־ טאטעטאטיש — פארלארען םעני׳ן
 םער־ איהר םון דריײשערטעל — נוםען

 מיט האט װיעדער פע:י רײץ. זענליכען
 צעהן אױסגעקוהט זײט דער בײ לינא׳ז

אפשטױסענד. און מעגעריש מעהר מאל
 װיר־ םאדנע א באקוטען זיר האט עס

 איז װײבליכרױיט לינא׳ס בעת קונג.
 פעני׳ס נאך האט געװארען, םארמינדערט
פארמעהרט. זיןי םאנליכקײט
 פון געװאוסט פעני אוז לינא האבען

 װארום ניט. אז שײנט, עס סוד? דעם
 װאלטען פרײנדינס, געטרײע גוטע. אלס
 אײ־ אום געשײדט, זיך דעמאלט דאף זײ
 קײו אין שטערען צו ניט אנדערע די נע.

שידוף.
 צום םונקט, צום טיר קוביען דא און
 װאלס מע; װאם דעם, צו עיקר, רעכטען
 פון ״טראגעדיע די אנרופען געעקנט

םרײנדשאםט״.
חבר־ געװען זיינען פע:י און לינא

 ױגענד. רער פון• הײם, דער םון נאך טעס
 םרײנד״ זײער זיך האט צײם שטיקעל א

 דעש, דא:ק א איבערגעבראכען שאפט
 אטעריקא אין ;עקוניען איז פע:י װאס
לינא׳ן. פיז פרי־הער יאהר א מיט

אטעריקא, אין ;עקוטען איז לינא װען
 גע׳ טקרב פע:י אױסגעגרינטע די האט
 איויס־ איחד ױגענד־םרײנדין, איהר װען

 זײער און )צײט ערשטע די נעהאלפען
 באנײט זיף ד״אט פרײגדשאפט אםאליגע

 געװאוינט האנען זײ םארשטארקם. און
 שאפ, אײן אין געארבײט ציםער, אײן איז

 געגאנגען רעסטאראן. א*ין אין געגעסעז
 געטײלט ןיא, צוזאטען. תטיד איבעראל

 אין געפיהלען געדאנקעז, זײערע מיט זיך
איבערלעבונגען.
געהאט, ניט זײ האבען אײגענטליך

 געדאג־ זײערע צוטײלען. זיד װאס מיט
 פאר־ געװען גיט זײנען געפיהלען און ?ען

 צוזאםען, שטענדיג לעבענדיג ש*עדען.
 הא־ הימעל, און שאפ דאך, אײן אונטער

 פאר־ קײן האבען געקענט ניט זײ בעז
איבערלעבונגען. און געפיהלען שיעדענע
 און גאס אין געגאננען זיינען זײ װען

 פלענט בחװ־, א שון געװאדען באטראכט
:באטערקען לינא

 האט ער װי ׳פעני געזעהן, האסט ״דו
געקוקט״. אונז אניףי

נאטיר־ גא:ץ ־געװען איז ״אונז״ דער

 ענער־ מענשליכע .8 אין װי שטונדעז 6
 זעלבער דער עלאסטיש. זעהר איז ניע

 אויסגעױהט גוט איז עד װען ארבײטער,
 פיעלײכט אויםטאן קען צופרידען, און

 װען װי ארבײט, פיעל אזוי צװיסםאא
 אין נאף ערשעפט. און נארװעז איז ער

 פארלאסענט אין רעדנער א האט 1874
 ארבײטס־שטונרען די דאס אנצעצײגט,

 אויסערגעװעהגליף זײנען ‘י רוסלאנד אין
 הא־ פאל געװיסען א איז אז או; לאנג,

 געארבײט ארבײטער ״שיםטס״ צװײ 'בען
 א'ז דאך װאך. אײן אין שטונדען 132
 גע־ קוים פראדוקציאן די םאל דעם אין
̂ן װי גרעסער װען  פאב־ עננלישער אן אי
 שסונ־ 60 געאדבײט װערט עס װאו ריין,
 די זײנען צײט זעלבער דער אין דען.

 טעקסטיל־פאב־ די >דן ארבײטס־שטונדען
 טאג, א שטונדען 12 שאטלאנד פון ריקען

 א 15 אדער 14 סעזאנען גוטע אין און
 אײן װעז דאך, און װאך, דער פון טײל

 די פארסלענערט האט מאגוםעקטשורער
 םאב־ זײז אין 10 אױן* ארבײטס־שטונדעז

 צאהל די דאס אויסגעםונען ער האט ריק,
 גאר זיף האט פראדוהטען געשאפענע
 דא םאזײןלענערט. אנשטאט םארמעהרט

 אטו־ מיט ערםאהרונג די האט לאנג ניט
 באװיזען ענגלאגד אין ניציע־ארבײטער

 צו ניט זיןי לוינט עס דאס ענטגילטי^
 לאנג. צו ארבײטען ארבײטעל׳ ׳די לאזען

 דאס ארויסגעשטעלט, כסדר זיף האט עס
 האט ארבײםס־צײט אין פארסלענערונג א

 אזא אױף פראדוקציאן. די םארגחגסערט
 ןעקס־שטונדײ דעם אונטער װעלען אופן
 מאשינען די נאר ניט ארבײטס־טאנ גען

 פראדוק^ די נאר װעחגן, באגוצט םעהר
 פראדױ װעט ארבײטער יעדער װאס טען

װערען. פאיםעהרט װעלען צירעז
 אנדערע אויף אנגעװיזען ׳ווערט עם

 שטוגדיגען זעקס דעם םון רעזולטאטען
 װאלט ארבײטער דער 'ארבײמס־טאג.

 ער־ און בילדונג םאר צײט םעהר געהאט
 g געװען װאלם רעזולטאט דער האלונג.

 - גײסטי־ און איכע1סער«? פארגחןסערטע
 װאיד אךבײמער מאנכע עגםװיקלונג. גע

 שטו־ זײערע םארנאעצען נעהעם טען
 דאר- ניט און ארבײט דער נאף דױםס

 עלטערע ׳ געזונד. זײער באשעדיגעז םען
 געלענענ• די באקומען וואלטען ארבײטער

 מיט נאנוצעז צו זיך און לצזען צו הײט
 װע־ װעלכע די-בילדונגסמעלעגענהײםען,'

 ערװאהסענע צו נעגעבעז טעחר אלץ רען
 ארבײטס• צאה? גרױםע די ארבײטער.

 גע־ עגגלאנד אץ קריגען וחנלמג צאזע,
 דער איז רענידוננ דעד םון שבירות װיםע
 ^אשעפטײ פאר רוארםע[ ױי װאה צײמ
געװארען אחיעגמצױגען וואלטען גונג,

c  S ° ° $ םילװערמאן. ם. פון A S

צעזינגען, זיך דריטער א ם׳װיל פױח־מארנעז א אױ
v "’ שעחנע! א ביזט װעמען: זאגען ־

 אויםקושען וויל םערסער א אץ
קלײנע... צארטע די הענט,■ איהרע

 כאגינען מיר פויגעל א ס׳האט
 װיםען, געלאזט פענםטער דורכ׳ן

 י פריה־םארגען דער דרדיםען אין אז
 . ניט אלײן װײם םינפטער א אוןבאגריםען םײן אויף װארט אדן שטעהט

 טרוימער, ױעען פון — װיל ער װאם
 קריכען נעהםען זיך גאר אפשר

בויםער... די אויף נעםטען די צו
 קלײדער די זיך אויף באלד איך האב
 ארױפגענוטען, געאײל אין
 אנטקעגען, איהם געלאפען און

אויגען. די אויף נאך שלאף םיט׳ן
 װײלע א אפרוהען דארט און

 פויגעל־םעלאדיען, צװישען
 םויגעל די םיט דארטען פון און

פליהען פליהען, פליחען, ערגעץ
 שטילקײט, שטילסטע היםעל, בלויער
 כליהען אין נאך קראפטפול בויפער

 םארגען! ױנגער א, געגריםט, זײ
געשריען. םיר אין פרײד מײן האט

 םכשף דער און !...געגריםט זײ
 אויפגעחױבען, פארהאנג א האט
 דארטען פון געקוקט אפיר און

גלויבען און ליכט פון קװאל דער האט

 רױז, רויטע א איז ליעכע םײן
 צובליהט. זיך תםוי אין האט װאם
 אוים קײנטאל זיך לאזט ליעכע 'םײן

ליעד. כשופ׳דינע א איז זי

 טיר אויםגעזעהן האט װעלט די ארן•
 װאונדער־פארבען, פון שפיעל א װי

 בײטען, און זיך בײטען וועלכע
שטארכען... און זינגענדיג פליסען

 !זים םײדעל א, !שעהן טײדעל א,
 פלאם, א םיר אנגעצונדען האםט

 ביז ברענעו, ברענען, װעט ער און
ים. דעם אויםםריקענען ו״לט ער

 הארצען טײן אין זיננען* זײער םיט
 געפיהלען, ים א ארײן שטראםט

 צװײטען דעם פון קאפריזנער אײנם
!שטילען צו ניט — אומרוה אן טים

 פעלזענשטײן יעדען װעם ער ביז
 ;זונענ־גלוט זײן םיט צושטעלצען

 אלײן, אטאל כ׳װעל ליעגען ביז
הארצענם־בלוט... אויסגעברענטען טיט

 גליק אײנציג דיך, כ׳םארלאז װען און
 װייל, א אויף כלויז איז עם װײן, נים
 צוריק, דיר צו כ׳װעל קוםען דען

טויזענד זײן עם םעג א, םײל. צעהן.

 פןודערוד װיכטינסטע סאמע די סון נע
 חןם אויםנע״-זירןוכען האט און נען,

 וױיט ייר פארשפרײט ײעלעבר װאינש,
 ארבײטער־באוועטג^ דער אין ברייט »ין

 סעחר םאר — צײט לעדינע םעהר _אד
מ- צו און אטעטען צו לעבען, צו צײם  ח
 נאד איז לאורהילסע אארד. און .קען.

 ור^פץ- שרײם װאם יענע, פון איינער
 jr*ra p צו פארעתגג דיעזע ארויס טיש
ניעד^ר- פון שװעל ביים שטעהם װאם

 לינא׳ן םון פרויען־רײץ דער װען און
 אויפמערקזאמתײם די צוגעצויגען חאם
 געשלאסען האט ױעלכער בחור, g םון

 נאטירליף, און, באקאנטשאפט איהר םים
 םארווענדעט חבר׳טע, איהר מיט אניד
 און םרײנדשאפט די געװינען צו צײט

 שםענדיג לינא פלעגט לינא, םון לימכע
 :באמערהען פאסירונג אזא נ^ך

איז ער װי םעני, :עעזהן, האםט %ו /

 זאל.לויפען אייך מיך טרײבט אײנער
 פארשײטער... א אינגעל א מי

 בױגען זיך גראז ײנגען צום כ׳זאל
צװײטער, א וױל — טאן גלעט א און

2 i by

u c m j t r s r  
b J r  J rl; E

P !



»יו •עי מי, מ  יעי ם
f® אנס• #up ,ם״נצז, ג•* «ון וויס*ן 

X .  if ®ײז ײד מינמ *ייסןד  f*• *י *
 דעס אין m ויד; דעת*גי ױם-פובים׳לע•״.

 *;גע־ ®אקי איז םיםינג לעצשען וון ב*ריכ«
 פון inf*spo«m ד*ס *ז גזװ^רען, ׳װיוען

̂ארד דעם  *ןן ארבייש, *װעיע נעוש םיינש בן
 ו*- ניס זןס *«f? ייחר או יזײן גיפ קען עס

 ד*ך דארןי איי f ג»יני«, ״נ*ר געל״עג*. בען
,f׳׳ גראםכלען...

̂י אלץ «ון *ריחער. —פיאי§\ ךן.  ®עחל
 טליגח דער •ון קזןנען fasts*״ ד*ס *ײך:

^ר״בזנז’ שר״מן. ®ון  םלא״ח׳ » *י? ױן
 סען •ifSfp ®f •run םען אגדערע. יעיע װי

מו is ווי ,tfDMi ד*רן•  זאיען• fssiu *ד״
Dpi lp קלוג נים קען םען fii װעגען און 

 *רײ םמם איתר נ״ן, שר״בם. אידור װעםען
 די באזובש אוועגפדאול. »ן ײן געחן חער

 איג־ דער »ון Wftffs װערען װאם קלאםען,
 די nn-is ל*זם *:פאגגער. פאר םערנדאאגעל

 חעכזירע די לערגם םען װעלכע אין קלאסען,
 װען שועפעד אר1 םעשח א איז ד*ס זאכען.
 קו:סש די אויםגעלערנש זיד חאבזנז װעם איהר

 טיר װעלעז געדאנקען, pif»״ אױסגודריקען
 ■לאץ נוישיגען דעם ?ײ פאר געפיגען געװיס

יגק״ס״. oaf ״גער דער אין
 געלײענם. אלזןכפ ח*ם איחר -—נראס\ ש.
̂ל זיך קוקפ ̂באם  באפרעפענדען *וס is נ
 ד*רם אז געפינען, װעפ איחר און «לאץ,

 אדער ״םײספע״ װ*רם" op נים ששזןחש
 *װיכפיגספע״, ו*רפop 1 נ*ר *שעחזיסםמג״

אונפן^יײד. גרויםען * םאכפ ד*ס און
בלמסםאן ז.

מיDpi מכען is iiua&״ *ft v* ייי* ?י
*וזאסעז, ויך םופיימנען Dp Dpi מ סו* ;*
 יזדעד i&ftt ?״ן, םעגליד קען מזונדער, «ז

 או׳י<יער גליקליכערז פיעל געלעבפ אײנזןר
 דאחי אײן, ניפ נ«ד עס זעחפ «ד *װײפער

 איחס, ערקלערעז, is גוםמנן םימ ועחן סען
$no nt» v זילע־• |1א קרעעו־ײ * זײן. עס 

 ומד יסגזןםימן1א םעגליך װײפ מי iio געי*י
 מענאמגן מנקענדק §אר ספ ו»ספ עס ־ימנן.

 no אד יעדער מנגען. ppa מי ח*נדלען **ו
ען. זיד ^ליי ̂ס נוען און מנ  געםאן ז«ל ד

 סיפ »? ז>ין, קען סיספעסאטיא, מעמן
 אז ,Htfnp*״ tys ויך אלעס ?«ל *״ם
̂ל *ױייידוגג ?ײז רגיט ז זיין. יםו^גדיג1ג ̂ג

 קײו rpi® איז װיסען גי — בערמאן. ל
 קײ־ וױיל אויספיחר, דער אבער נים*. מיער
 Dpi is דעריכער וי-יםען, אלעס גיפ קען נער
 אונז ןײש איז איבערזזוייפ, םאםעיעז זיך

װיסען ו?ע:יג isrms . א ׳מוחל
ם ךעך איז םעחר־װיס^ און  ®זוי םחלך'̂:

 אבי־ *ונ װיסען ג*רנים txnr’iis *בער גרויס,
 *s* טישער אןן *'גרױסער ליגפ וזיסען םעלע
 די *ו א״ז־ם מעלכער ן?נגרונם, *ן ׳גי־ו;ש
 לםpו םענ׳י װעלכער ארן םענ׳•. פון בחםח

 איז is^n בחםמ? א זײן *לם1געו עס
 עיעס מיסען. is דראנג » םיפ גענארען םע:א

 ?יך ^רװיסען is איחס םרייבט אזחם אין
 איינער איז ד*ס ן1* םעחר, אח םעחר *לץ
 רים,1ו*רם׳ ips^ אתזער סין nmo« די און

̂ם  מעחר d*ii אםת, געםאכפר ח*בען סיר װז
̂גען, םעחר אלץ װ״ס, מען  op װ* מעחפ

 איײ ד* דען איז *נןןד חכ̂נ *לפער דער ז*גפ
 ו?יסען op סבײפען1א װעלען י*ל Dpi גער,
̂גןן די םים  םיפ ניפ־ױיסען ד*ס י^1א װעחפ
 lie soip Dpi גליק, זאגענאנםען irs:»; דעס

 סון רעדען ג#ר קען םען יב1א אושװיסעגחײם,
 װעם קײגער גײן, Vnwris אזא אין גליק

or ̂חלם םענא יעדןןר פ*ן. ניפ  אינער־ זיר ו
U—_«' «ל««i»t t»e 5 »י־ן5נ_״’ל rc

P• .םעדער — soip גיפ is םיפ אונז 
 ז*גען« :*ר אײך קענען םיר ‘!רעםענזיעם.

 בעספע. Dp פוען זײם גזער1א ן1• שיר *ז
 אײגגע• אייך ^סועלב^ ם*ן נ*ר יעדער זאל

 זײן *•11 עס זעחען״ װעפ איחר א?ן אלן?סעז,
י *לרײפ.

Dp — .Dpy נפער•1א גא:^ די איז םאל 
 ױיכ״ ?עחר * iir געװען סענאפ אין זוכונג
 םיר .nptppsD ב*לעחמנמז |1א פיגען
 op װעגען is:p is םאנבעס ת*בען װעלען

מםערען. קומענדע די אין
 םיר ?ײנעז אודאי — םרידצענחור. ג.

̂ימגען גי̂ס יב1א on*ri #אײך םים אײגפאר
̂יגעגעבען .סיר1לסע9»*י  יל*ץ פיעל י1אז גיפ.

 פאײ »נ*נ^ר נען1געפ *לפען11 ןop, *1 פ*ר
 סחען ךp *כער .s״s גזער1א דזענדובג

 געחערם אויך םיר,ח*בען *ז זן?געה אײך םיר
 ןפרײבןך * אײנע, דעם. אימי גג1גע;ענםײג *

 פאדערפ ^םען, אי.חר :יפ אונז גים װאם רין,
̂חאלםען מעחר גיפ אויף ■פופ ארנז  אם אנ

 זעחר װןזלפען ז״ mi *זוי עםועסען, די
 אײ אלע די לעזען is *יןןר געפםערפ ש^רק
ציײ דעד א« p זײנעז Dpi ז»כען, בעריגע

fova y מן r m r n" ר  עװןי־ר חןם »ו
p עארפעז וױהר ite *וגככל n c y m מד 

 Dtpi דזשאגסם*! דד. .jk■? דעם כען
 אימ־ דעם םים t» ערקצערט, *םעםיע8

 P>nrttnr<B 1םי םיםטעם זײ םיהרען
 K נעװארען באנאננען ײאלט םוםערם

 הערליכ־ אח מענםטען on אינער םארד
מ — גמםור ד*ד גזראאמ ססען ד

 און <יעכ« םוםארלימר «ון םינשם6איג
>jr» 90« דעד «ז,*

װי  מטאדפײם די איד מזאגט, *מר.
 אוימד־ א} ארטםענם דאזינען on םון

 אריק טתסער דך םימ bone םצעכליכע.
i איז n פארלירט — פראנע גאנמר 
 אדגו־ -הוםאנינתחמ־ נצוצןראם ער1 אס

 איז אט םםמות. זיק נאגצץן אין םענט
m אלייז נילםאן סרס. װאם ענטפער 
י טעניח. אאע די «1אוי גים

 ם«ר פל«; דאזינער m איז כל, תורם
 װיםענשאפטליכקר פראפןםיאנעלער א

 — ניצטאז סרם. זאנט — םוםער׳שאסט
 םוסער די צװיננען צו אויטען נים כלצ

 אויפצובו~ע:;עז *ליין פון אאצוזאנען יךז
 — און הינדער, 1איהח ערציזמן *ו(

 ליעבע איהר *נצווזאלםען סון ניט זיכער
 שטאחן אזזי האט םוטער א אויב זיי. צז

ir ד״־ע א ליעב u ’p, ג־ ניט ס׳ק זי אז  ̂׳
 אוישצובדעמען די אגדערען סײן םרויע;

 nany’J די זיד זאל יאן ערציה׳מ. און
 on דודגכאםמ או; זיי; םםריח םוםער

חו םוםפר, א פון סורם עטודיום ״  זי *
 פאראנםוזארסליבע די זיך »1אױ גצהטט

 ערציהען און אױפנדצננ^ םיז אויםנסבע
>n :» v נעזעל־ פאר,ד®־ םיםגל^ר 

 ניט עם קען םוטער רי אבער אויב '׳פאםט.
*i n מים זי זאל דאן טאן, ניט ?ס וױל 

 ווענינ־ 1קינדצ nא*ה צו ליעבע איאזת
 אויםצואװאקםען ןײ עטערע[ ניט םסענם

און םענמען nro;itp« א.ין nעoבע

 כא־ סװמו איז פאר׳פלאנ• איהר *ון ם׳נר
enm v .6<ע אין פלאן גילמאן׳ט םרס: 

o זאלען תורםען םפ׳סױעלע x k m 
jn m 1אוי פרויאןדאונױוצרויטאםצ[, אין 
תלמ  גיינו^נען נאםירליכ# םימ• םחויןן ו

 |זיך איעעניאאפםען אײננעבױחמע »ון
ijn םיס *פצזלעבען rp. ר«ן1שטו ז*לען» 

 יוום מײטת א האבען וואם םראניט אלא
 ^אב tvonp פון׳ם קינך דאם «ח לעמז

 m ס9 בי« לזנטירען oum «ם װ*ס א)
 י1 זיך ינםdp »1 װען צײט י1 ט־ײכם

Jto אויןי םינוײעהריגקיים. iv n,! אוכ־ 
i'unj אונםערריכם po ,פםי־ םאדיצינײפע 

 וױםענ׳צאפטליכע י^דערצ אין כאלאכי׳מ
 Dppeinioo י1 1ו<ן*לע אויסאריט^מ[,

 נייס־ אזן פיוימע אלע םימ באקאנען ייד
«i«,3 און כױםע] םינע r':c ijn פון׳ם irp,־ 
 אופן 1ליבע1נריב א אוי*י *עלאן ןײ און

 פראפאסיע װיסענמאפםליכמ n ערלערנעז
jw ^1<ינ אס1 ערציהען און אויסבמגנ 
 גע־ k אין ענםוױיזלעז זיך חעלםען Dn און

־• ^טא&עךט׳מש^ן. או), <־ונצ̂»
 ה*בען װמלען סטודצלטקעם זוןןן«׳י,

o נמנרינם n ראוימן >d iv, באתזםען און 
ת ײ« רי 1סרינ« זיי יפלאםק,.װעל«ע1, ו

בעםערע — ם«מעם *ראסעםיאנעלע
.cnyoin ע1ײע1פ און 1קיגדע
r ןעוחנן ס׳איז m זיך, דאנם m * m 
o*it K מתארו־ *r חא־ םיר (אױב חאם 

 ״היױנ־ בוך אין«יין — נים טצות סײן מן
 די נעםאכט איבםעניזם״) אװ יגאסצנם
 דאחמן סיר וײנן אז באםערקוכנ, מיצימ
אמז  זיײ אדנמר םאר *ײנעףןיאקעו־ א זז
T םיר fwno מרל, t ײ נ*ך  באפזמםע נ
 םוילען 1םי »ח םעכאניימד, נוטען א אױזי
 אבי וחמ אבינמל מעהר *נצולאגען ניט «יך
o שרינעז צי n םאו־ זיינעושאמר בעםםעז 

 צו הומם ןס ווען אמד זיינצרל. אונמו•
m זעהז־ ip jrw ׳.םלאןןך י ®r אױםי 

bn^ini ײדנד, א עלציחעז אוז גחממ;
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o דידעקפ p t ,*ifwpnp m s ײז? ,rxp 

אין ניפאאדג־עסעז ofn *לײן *יחר ג#ר אויב
y גליאייך. **p $ ?ד־ממ m איז i t  of

Of opu ,ddpoht ו י בליײ םיפ iyanpu י
irm. מז *<ימז ממ » « זיי **ר, «י

י איבעדחויפפ » V רײ- די אזן*
מז דארפען מר  is tpstop בי©*אנ f חי

מ* ייאנעויען איז איהם  ז*ך אויגזן. זי
T P p ארפיקעל, *ײעד איבזףיכעלײעגפ סיר 

 bchw * עד תײל *תז, געפעלם עד יזן
^ דעם י^1א ליספ באזונדןד גאדין ז זיז י ך י * 

־Tfti oef3 ,■psiri:pMr אייער *זן
ip בעײאימן נים איזי ארבײפ p tfi, ייז 

f Dpnsf ?Ppif^r w& *בעד tm i»םעתר, *ל 
 *זן ?מ^עגתב ♦T מםליד: ׳cp ודי

 ולך ײ»מז ®pep־ זי דמלבזןר כעמנן ױכי*ן,
is rgcofoift ימרען• f קוובאןי. יסלימגז1פ 

 opsis, דעד »«opfes»s ?m באזתדעדס
T *ין סםדייק op ב*זז*מיעלם זוזןלכער P־- 

p, ילם*  באדחך אלג^ינער np tie םײל '
^ opi ארן ,pfayp א«ן גונג p  if ניש »«ז 

IPP1 יז׳יסגעפימרפ P אין אזן װיגימג איז 
rytr p p ifמן כעעלזי ̂־  * 1א* ארזיס זיי

 •יז ?ppsp נ?ז1ג*ײ« ססריי^איו סיספאםי
Dp .pwppj ?ינסעדזנםיסש .מײקליך *י* 

 «־msis בעגדגן םיר איז װיכפיג׳ איז
m ♦י P3f 1®י i r ’o זן — ארפיקעל» np 

פאד־ זיכזד־ Df וועלמן סיר אוץ ,13 «ײח«

i.,; תעולען אפגעהאלטען ־װעט .

bap* ,לעם אכענד ipoi3 11 ןמסאמוי
I •’ םטױט. טע5 איםטי 2io האלל; בעטהאווען אץ

i:; . *־־׳.■׳* I ;ק■ . ׳י '׳ י
I : ... דיום העכערעדױ װענען םראגע די

י םעם סו װעלכ| פון סענם אחי;« ־-
 דיעזען ב" װעט פאנד סטױיק'רעזױרוו א פאר נעהן זאל

טינג f : װערען. נעשפדמם6» ענדלײך ̂כ

d אזיױ — ומלט, p ז באטדאכטT יע^ר 
 םאכ־ גענוג פאר סוטער יעדע אח »«טער‘

 זיײ א\יף ^דםיט זיך פארלאזט אח ם*ז,
fiD; אײמנער איהרער נ*ך fp־

 או( קענםנ^ אײגענעי אױףיין־י םענץ״,
ער םעהמקײטעז.  איז: דערםון ו1יוצ על16 ̂י

 און צובר^וכענע םים אנגעםילם ודעלט א
 ,א ; םעצאגיזםעז מזננשאי^ צודד׳ןןזזטע

 סא: און נײקמיגע םיך?וע, םים םול ומלם
־ פארזעהענישען... און קאליקעס חזלישע

 זײן אזיס שאא דריקם ^רך, אן אזײ,
 ארט הײנטינער אונזער איבער מיינונג

היג^ר. ערציהען און אויפברענגען םח
 ^י^דער־ערציהונג ם\ן אאײן םראגע די

 די־ אנג^וועהטאגטןג »ז איז אלטע אז ,איז
 אויםגע־ גיט סײנמ*א האט םראמ זתוױגע

nmio n ;זזערס,^  if i io o fn c 1פו

fp« צז •ריג^לעגיצ 'tn )p ir רא־ אלם• 
 וועט dp הײסם, םאםע^דאס פ^סי#נעלע

 ווארען אנפפר«יייס <ןצגען* מםאלט זײ
n םון ®ראמטי<ן ^  עדצי־ און אויפברצגגן

 ־w אופז lpט^יכDfגשpװים א אוי^ הען
ר  ר»גנן גיט מעלע^ װאם מוםצדס, םיז מ

 טמ* א^געבען זיך א«צײן ורעילען ניט ^דער
n p וחר און זעהר־ערנםםער ־דאזמער*' 
:■*־ ♦j אױנעאבע. רער
סרצע״שסמר אזא פ*ן mmps דאד • ^ג י

 די באפראכש סען מען
̂ן p פ*רדיעגס i נג,1צײפ א Dfii ין1א איז 

 is רעכפ גיפ עס ייז יע,11אינספים *לםע אן
 :ו״ יענעם אמר op אננעפיאכם אין געשען
 אל־ רp ,ארםימל. יענעם אדער Dp סער,

 r:p3p אלגעםײגע די ,np?p*D גןםײנער
 זוען אנגאשראגסג אי; ;pgn געגוםען דארף
lp^i »119 P איתר p i, װאלפ Dp גזך בילד 

 םע:א, א mi ג^1צײפ f .ppi*: ג*גץ * חען *
 קעגען זײ, is גערמכפ «ײן דויל שען בMא

 lit ®אקפ, א״ן lit lppn געאורםײלם ניפ
ײן א^ל מנען װעלכע יאסירתג, אײן  גאכץ ז

piSyiis איהד אז ינען,1גל םיר op אתז 
 םיר וואמם איעזעחען, װעם ן1א פאראמנען,

ip :p, 11 מר אם *זSאנsיג״יעחריגfמבי־ ר 
 אנ- אן גיס איז .״r א. .ê תר און ס1לעא

p אפ געלעגעגחייפיפון f npגרו«ע יענער ר 
̂דער גאר םע:«ען,  אר־ אידי^ער גאנצער פון
̂ןר באװעגוננ. בײ

 זיײ העלבע רעדען, סײס^ די — ן.—ג
 געלעגענ־ דער נ״ ipfiipa,געח*לפען נען

 מלאב־ גאוונדערער f. lie lpup זיעען חײ^
 ׳ײס11 ״pis *רץ11.« יר,1פא אויפ׳ן קײש.

 1אי ג*ריא, oir• יסגעזעחען1א זײ װאלפען
f מאלםען ייי  if up אר קרעדים קנאיער® 

 זײ האבען ־mnp באװעגז̂נ ארבײ^ר דער
 םער.1ג *פען3ל? אין ■לאץ קײן געחאט גים

 אײנעם, סון באמנדעדם רעדען, די הערענדיג
 איגע- פניפ. דעו־ oi*b געפלןןסט אונז חאם

 געװען איז םײםסע Dp opr.דעם, tie זעחען
 pprpnfiDM* lie עגיש8צוז*םענ:מזע &

 געװען 1גגן1יופ1•באח ם*נכע זײנען פראזעז,
 פעלפונג די אז ,tftfn םיר פאלאע. •אוט

טליבע, קײן געײעז :יש איז  Dp אבי<ר אב̂ז
בעסער. פיעל נים ז*ך די ם*כש
 געגענעז גערן װאלשען שיר — קאץ. פ.

 פאעזיע םע1ג אבער ,fMf*B םעחר עשװןם
ip די אין נים זיך װ*לגערש p• פון tnfs 

 רעכשס. * אײצס dm? 1יסקלײבע1א טען קען
d*h ,d 6 *ז אבער, גלויבעז טיר pגיבען, יר 
 אוט־ i״p נים סאכש ^1א גוט װירקליו איז

׳י ^צממכפיגקיים״ דער כבוד
 עם ד׳אבען מיד «ע. _ _ נײגיעריגער.

 ניט.שרײבען דאך קענען טיר אבער געזעחען,
 אויך אונז פרעחש עס אמאל. טיט *לץ װעגען
tP זעהר P  is נג1שײג גושע אײער IPm 

̂ר־קדיטיקעז, די  װײסש, איחר op ן1א ט״נא
 *:־ ן'פיעלע16 אדיך געלײענפ tpfii זײ *ז

 גוט• אזוי נקש1פ זײ געשעלש עס «רן דערע,
̂רום ip אבעד װן vn r ?אזוי עס איז יענע 
 1אי בריײעלע׳ ifsnip*• שריײ£ז15אנ שװער

lp *!יסגעדריקש זאל עס װעלנען fii געײ* 
 די גיט דען װילען שרײבער? dis קענוגג

 אלץ׳; פאי נג1אגערקענ ^בען ארכײםער
?H« זײ װאס if i -ניפירלגד 

 Tiif ,׳VsKOfi1 ײע־רפ ג*רםענפ
e ןןן^ר1עס איז םעכשען, u קע 

tp ג*רםענש f

אויפםערסזאם
א דתר iip ?דרלי5ט*ס yp+fnre ־ ^ ^ ע  ט.פג

mt o p־ m זיבעז dp o p ; זיגגען זװ 
o יצד ^ויב״מזאמען p פזן אמסםיגהט 

ט ומז ציעגע, םוקעראיבע ר ן ל ת  ח
s אמסכדנסק בער p איצט ביז mjn 

ר בדאכם ט ת  נוצען וחונינ אזױ םעמהיי
j 5פחל אזזי און p f r. .

 אינ־ פריםיטץוער דער אט איז ?ס’
ד .$ו צנ ליעגע סע םטינקט‘ ; .  קינד, י

ן י .מ . צו  ן י י ס .. צו ברודעך, ;
;̂  םקור ;עוחגז;ךער הכ^דזאיז װאס לןרו

 ם׳ם v נ p י פנאהיצו און שנאד. םון
ס v נ p י צו ״קינד  צו איז יברוד^נר ̂ם

י י נ ת?מיוב״ ם׳׳ם pן r־jirirr א w׳ 
 ^ס^ךפאר־ »לע לריגעדיתן,י יאלע צעז

ם־ מבעץ tp^tjnrpn p^f םאלנזמ^, ת  ״פ
 פון ^זולטאםען 'ללוםיגד זײ ־כױם חר,

^ ׳אזן םארד לינכד®, ת םו ח א מ
 עכ«גײ1 װידקליך איז איכ^יצער *ויב

d חויך באםת שעצט און םער p ציעבע־ 
ד דא; אינסטעהם, ע  tp^pot̂ ייד םוז.

ם ?ײט אויף  מא־ א פאר סצאן פח׳
npnp װיסעגש אנןlופטליכpאלים״ ר 

ג ־־־ גןינדער םון ערציהונג און ברעגגו̂ג
 װאם רציהוגג^p ?וון ^u:pnD'w אן

איז1עגםו\יסלע או;. ווע$ן.אגיםביצחןז.'  די .
i לעבען אוים׳ן בלית בד^יסערזש א סעדעד 
םענשעז, אצע צו ציעבע נרעסערע א און •
פרוביט. און pjpi»'« צז גיט־בצ\יז ;

אט . o p שאדיצא־ מײעגג^פון איז,די
 PiiriD ־דער זועגען .גילמיז Dippnp^ םע
ג np^api א פון נ ^ו ב פ  קינ־ פאר אוי
pשווע• די םון םארצײכמ^עמ א אוז ר
מוטעדס. \זײנםיגע די פון ipoo*5 רע

 די האט טױיד אץ םלעה אונערװארטעטע די צוליעכ .
f נימ זאל אװערטיים קײן דאם באשלאסען עקזע^טי^ j* 

tp ארבײט p לײדע פאראן זײנען עם װאו ש*פ קײן אץ* 
W-•. מאשינען.
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;| װערען. באשטראפט שװער לען

i לאסאל פװ מהזעסופיװע די
ו\י• י

סעה. רינגער, דזש. ם. טשערםאן. װאלבערג, מ. מענר. קאטלער, פ

.̂nppjp ,ponnp אצאגען. ארן גאנ^ע םס̂י
fo זליזנעז בעדג r אמ איבער

p.רQג^ריכעז ךאנע » ^i p. אבער 
 ביז זײנעז װאצו ^נפארםעז, אצע םראץ’

 סיסטעם רp אק נעװארעז געסאכט איצם
 נאך םראנע זײ איז עמיזזומ, רpינf< ,־םיז

 וױיטער,מר־ וואק, pk נעצייע, ווצץ.עםי
 נױם־ pap:rTT די *לדמעהר זיך םיחלט

 און רpטענדיגrם^ל •>♦ן pp ־מצנ^גתייס
in ru p n p 5 f^ -trv: הײנט רער איןprר 

 tprrpp און rP^JP3D'w םיז סיסםעם
 צופא־ זאצ מאם זמדעתננ אן — ip3»p׳

ידנ־י ®ח אדןייט >ייז ופו־יםגאבעז די ►סמן

מז׳ ־W וזאלס ■יחר «זען יא־ «ײז מיידי
D̂ קצנצדצר pfTii* לעז ppp ײז יײיד י
ipפאדפד^עז גופ  |»ir -ױישןמג? op װאלש 

ד יזיד־ס געחאליצז פיצל יך1* ע  איבײש, ײ
*p, םיר f tp,! ̂ר *לגעסײן. pit באװזנגוגג ר

דיג, jujp *?ן *2זןן *יחר — .5 םית̂ן
̂ל1צ is שרייבעז םיר אז  is דזיבפיגקיים §י
 n>npfrpf ר»לfמrדזש פחךעם םיפיגגען די

 איהר וױיל ,op פון ,soip דאש באארד.
x:"o םופ אלעס אז pe y t זעלבםש. זיד 

Dp דיכםיג-. נים אבער א«ז. op ,טײסשע 
 ^לפאש רp‘*יז ,tpfitM* מערם וזאס
lit סיפינגען. פערפעל־יעתרליכע די אם Dp 

 np דשfwnKפ:op *ז זאגען, is ניש םײנפ
 *ון tpprp is 1*לײ םעםבעלשיפ גרויסער

 איז, פ*קם np .iJ^riD געװיסע *!יפנעסען
 ניש *ןון* געסם באארד .tpp דזפג רp »ז

 ניר ,1*רײ װעלם ip א»ן פראגןן גלאם
לכע אזעלכע, ip ̂ו p i םעתר npf ודןניגעד 
 *ע־ איז ערפארענע׳ אלס אבער, זײ צײםיג-
̂אלגעשײנע ^ניגער1 רpא םע̂ד נעגדיג  די

 דער־ ״שװעבט װאס *לץ, is tf:pp ג^10שפי
 בא־ jDMipi • געבען פפ״,1ל דער *ין זו^ל

A שפיםפע t. גיבען זיי *is pnnon דעם 
opru כעדיע^ i םעגליבקײם * ניפ is םאן 

 קאנױעג־ *רב״פג גזיםיגע די סיםפעםאפיש
 ער־ ״1 יינערי; נים געז\ים זײצןן שאגם
 :*ר ״p עם װזני אבער, ,pfiis ?י^ר פילען

 סען קען לfפי אז ײ^1ז ערימיויזג^ *ניס^
ו1* און -tfUMM גיפ קאנװענשאנס די י

אויפנע^ן, ו^רפ Df יפין^1ז w דאוי
 די םײספזגבס *<'סגעפי»רם עם ^רפ1

SftDיfניש *\\ קאםיפמנס, ^ײעחלפןנ ל tie

 ^יצצ־ גרויט.»וז אוגגעחײער — ^*זט״אן
ז % : פאכינ

ip עחסטעגס, p̂ii חןר »?גטזנד' ipf- 
?np'^:p ,אוונ״ און בארינונג אויםפאסומ 

מ ד רי ר ע דירםע ויון , ם םסדפכוו מי און פ א ר  פ
נמצץ  סד^ע־ א [PDMtMoni? .סזוםעס,1ס̂י

? ע נ ^י סעד#ר. pp:'npo אדן ונסעדע1ס
n דורך יחנצען צוגעמענט, . p <!ער1דא 
 באפךײם פרויצן ip^npr pם'גדויסyDbסי

?p p^ ״ פח?p p ir  p p — א'ן  און|
,יםיעאע ז ^  — אומגצימצימ זײ פאו* ^

 קינמד; pp^t מעזpבBאוי פציכסעךפון
d א^שאצען עס קצן npi? און p ײעךטח 
סופריימע - םיעל אזוי װאס פון
*p'npapnP’r ר םאר וױיסטאז קצן דנ

j ן iu u/ m ן יאי ן < «-יי« ׳- י™ י  y

^ די צז >ימד-ערציהונג ט  צעםמס־ היינ
מז ip די םיז סאי גוודעגונ j 'P ,או| גזםא 

 די םיז — D®'mp-,tPV»>p די פון סאי
D1PO10. ^

^ נאנץ דאריבער איז dp —ל ס גאםירא ^  ו
p;p די d  p i ' tp אזא איצט פארנעחמט 

 ס־ארדטנגpטאנ רp אויף ילאץ וױכטיגעז
d םח p פרויען־דאק־ אינטעתאציאנאצעז 

^ ג אנ ק ־ ם רי ױ ס  pאונזע ײי — װעאכער ,
^זער  ע•5 איצט זוערמ — שױן וױיסען ׳

# , יארק. נױ אין דא זPצטKה’
4םײ;תגע pyDnfap'KnKD און א

^npy רpםײנpאצג jpo .ראט צי סוצמור 
dpti אינדוםטויימ, פדן נעביעט אויפ׳ן זײן 

 װיסעגמאםפליכע דpא קונסט, אדער
*נ־ װעצכען אידנענד אויף רpא פאחסונג,

i p p יז גצביעט® pולשוpצpרrודpר׳:ג<ד
 זקים אי? — ,d''P3'dpo צשאפטציכעד1זז

מ לןייז י ת  וײ איזן אײינס םינח. נםמא נ
ח .ןנעתיע די כער: שאפונגט־קרואןט, י

 שויןז>האט פארשצאמנןןאוז באטד^נטוננען
 זײ רי אוי^ ארויסגעבראכט ןוראנע די אט

d פיז ;צועמך p נער ר«אמרעסל דאזיגען^ 
d p אזיף בצויץ ניט — רושס טיעפםטען 

 איז׳ס פארזאמעצטע איז דעלעגאטעז די1
 אצע די אויןי אויך נאר האנגרעס״זאאצ,

 אינ־ װאס מענשען, טויזעגדער הונדערטע
 ה?^ד־ די נאך םאלגען און זיר מערעםירען

^ D'tiD טײטנגעץ ן1א צוגגען ג נ א  — ק
d p טיעפסטען o rn אצעמען זײ אויףי 

 nriiPTPn n; נ*ם#כט ספק, אדיז «האט,
 באריחמםער רp ®ח רעדע אדיגעעלע
t’ip p :p שארלאסע שריפטשטמאעיח, »ון

 1 וםוצמד^ \ם^ל %ױ• םח־
D הײנט piPtirw D אויף i

i אבג^רמאצער אזן צומענער i t x p i ' i i r 
pרpזײ פח עךציהוננ אוז j p̂ p^ מועט 

n אוגטער p ינזתר־ םח’ סיסםעם נייער? 
pרציהTtנ װי — װעט װ^צכע ̂גpזאגט — 

 פון ב*טרײע\ onpoio צאה^ן per נרו
אױםגאמ דאזימר רpן

ארבײטער גרעסטער:אידישער און מעכטיגםטער דער איז
I װעלמ. חןר אױו» ארדען  v

 ענעתיע דיזע
 יאדבאפויי־ די פון קראפס מאםונגם ון6

'ןים o5*pn אויך 1װעלע סוטערס טע
ער ט ײ ב אר ער;  ח«ם װאם «רדען, אידישער 1אײנציגע 1דע איז רינג ד

■ טעםבערס. קאנםאםפטיװ זײנע יפאר םאניטארױם א'ינענעם אן
ר דער , ’; ע ט ײ ב ר נג א  געזעל• א אויר נ»ר אודען, אן בלגיז ניט איז רי

באװענונג. ארבײטעד דער אין צענטער שאפמליכער
. ,״ . . . ..»״ ••־׳ j).-,״• . ■III■■! ■■■4-A

די אן . ט יוני צ טי ײד ש ער אץ א ען אוי ש מי א אנ ק  - קאמם^. ע
ר ^ ע ר ד ע ט ײ ב ר ײנד א איל רינג א ע צו םר ײנ מ־ ז ע < מ

ם ט אץ בער ױ ץ נ א ן : םרײד. או ׳
y י* , • I . י * * י ־ ו ’ ן  ''% t ̂־ ■ יHW

45 בי« 18 פון עלטער דער אין ײננענ־םען.1װערען:א ם1•.טעמבע
‘צ•׳; ■' •׳• י ;.׳׳>• } •־'• .•< • • . ל) ייאחד.)־

 טעט• דער װעלכען אױ,ש פעלז ער1 איזי באיועגונג בײטעד1א ךי;!
r . װערען. געכױם װעט צוקונפם דער פון פעל־

I פעלזען• די פין אײנער אױ רמג ארצײםער דעד '
ױב הר א ט אי ײ אר ז ט נ ץ ני ער, קי ב מ ע ט ט ם ר שלי ר זי ײ ל 1 אן ג
:זיךיווענדען אויפקינפטע נאך ,

׳

ק$יי• םיז אױםכחמנערק און בא׳פימריז
m o'P Vi.

i אנמלאגגם וו*ס n עם*צי*מל«־
i *ט pt זײט n סייגען 1סי — פו־אנע 

 *דער *םזוםי*נעליג1• די אז םענו^ י1
i* געסויםםע ,1צזוי־צרז*נע י,1 n גע־ 

 די םארניכטען ודעט סוטעד׳צאםם תננצנע
מ חייאינסםצ און חעגזםגמ ע  צצדט־ אח לי
ט ײ מ  אייסד m צו םוםש־ס די פון לי

i נ« n : ’P זײ פיז און u n rp צו n r ' t 
 אויבע םון מה*״ סמנת די *ט — םוטערם

 שמאר־ זעהו־ א זײן צו אוים ת9כא ,1אוי
 פלאן, נילסאז׳ס םו־ס. גענען ארנוםענם יזען־
ה n איז מ jtmo a מ im !ד םו^אאענמ  ס

 ג«צז ביי־זײן שארפסגר! אאסידי זוצם
o n שחנקלימן jwrtoivfcB פו; פלאן 

סנלע ^ו מ ^ •ס»ג«ם״. ״פד , • .i
ם חד. ה*ט לםשצ, אזזיי,  פוןגסי

מ1ש*סלאנ די משאגסט*ן< םם*רס  ײ
jpoR iibn צו o n םרויעך ד*זיגעז

•. s& *iM fS& fefil sS&kii v

נילסאן. פערימנם
J צייט האכסטע די ניט *ם1 איז — 

o ׳ה*ט io. א היינם — גצםרעגט נילםאן 
 רי איבעדנעבצז וחמעז מ*ז צו ,םראכם

 אזיפכחממז פון ארביים זעהר־ערנםטע
ו 1«רציה« און ת מ מאנען שלעכטען א «ת מטpop חענם י1 אין י r אויםנמםודירכמ ©•עציאליזירם^ i f־ 

 אײ עט אנשטאט םעםיאנעלע׳םאמעס,
tPtf^wnPj פרויען, די סון חעגמ די איז

p y it די ה*בען tP 'iD P J^ p rp, אבער 
 ניט מנטניס, די נים ipnpmiD ;זחנמי

ך! ײד אפם, אדן, םעחיינקייטעז ]  זײ טט י
מן יו^ס ̂ױםלע̂ז ײ  נעוונ- א פאד טיםמ ז

rapD נ^דמאצער און םער D 'w> ער- 1אי 
nD^arn't עדער? ? 

*a'nap^porppii

 א איז הויז אין מארטאצאקס באתפעצ.
̂וגען געזונטען א .םיר ^ןןןכערוגס  מ

̂ע םון פארתיטען װעצז ארן  מאכעז א
קראנההײםען.

* באקם. א םס0 אזן 25 ,10
 מיט אדער סםארס דראנ poif איךאצע

®אםט ;
 ̂M A R M A L A X  C O M PA N Y ,
£ N E W  Y O R K v ״ 

®בעי״
 *לשפעכדיגען6 » *לײן ש*כש *ײנער מעז !
ifO בגד, ן fi פ ג*י סיר  אין םרעכם1א קיין ני
 ®יהלזן^עז ארנײפ;ר,ז*ל מר *ז דעס, ;
ײן האבען | 4סיש זיכער ארן נזןפעז ז

̂לכע פיר^, דעד פאר חןכם טעחר  ה*לט ,י
 און נ^םען, ®יחר ,*יימתעחען a*sM: פאר
*ד^דמײ^גם.; פרײעץ * *רוסקריגזןן סווי

®זעלכצ־אום־י וווגםזןר — םײגשמײן. י•

p די rtp ם^גע 
 ס*רגזדמצ*גען ודpרp ניצסאז םדס. וזאט
 np פון צײזוננ *ip םאר •לאן *יהר

1# מנ  סאר- ר7י אם געוחמ איז אס אוןי)
 אנ״ ח^ט יואס איתרער, •צאן פנשצ^מנער

 <אנד1נאגמ איבער׳ן שטורם אזא געםאכט
 -p חיציגע tpfiiip^'vm^ tjwponr »ח

 קריםיגמן שארםע און דיםסוםען באטען,
o איבער p נאמק- שסאחדיאדײאו^עז

קראנסודימען ב״־דע קורידם



I. * םעם — מני*ז #פרײט*רט 
 נ — פל¥ױ}םי^ערס פילאדעצםי* ^
3 tut p i*5p ־י־י סייצארם פיעם םום
». — סלןוופםימןערס באלטיםאר .4

5. kubpup ופםיימרס*^ j i *ם
ow *םבראידעײ *י*חן גיו .6 rum 

̂נקס/ י% j בר
מ״סערם רײגמווט באסמאן .7
 װאימוערס גארםעגט לײדחנס .8

, קפל. •ראנ*יסק*, ס*ן
* — ױמ*ן פעישערס *הלאו<ן .9

וועסש 7 ס?#, סעסועיס, ךן^ולױס — ס#םערם נארמענט »ם#לג*םײטעד .10
. _____ י. נ. סט., טע21

I I. מניאן ?לאוהםייקעדס בראנזװיל — j i ,̂דסקי ׳ סג סעקםמז 219 סעק., בר
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עײ• *ע8ס wpmtf j, 719 — ױניאן םײאארס לײו־. םיאטל .28
 בילדיגג• םוייריאר 806 — םינישערס קלאמ י^ױולאנד .29
חאל. •על*זם אדד 811 — װניאן תאםערס םינםעאטי 30
ספ. םאיקע® j 721 ע«*םייז, דז״״ — טייקערס ג*רםענט לואיזוױל .81
בלדנ״ ווארגער 409 יעפער, .urn םערי — וואירקמרס סאיסעט ברידזשפארט 33
^דגוײ 34 ר m נאנטדקץ זיןןן  y w B9p 147 pfrip j y n  — pnypup
o י. ג״ 35 n ra ri יזגיאז — ufpjro i$8 ,\*m  or i• ןוג
 3 זץ«#יגי נאס^אן s 9 ײמיייג דזעיי<#ב — טײלארס לײדיעס באסטאו 30
גילדיגגי סופיריאר 806 -י» יוגיאז יחנסערט ^וו^אנד 37
D קארסעט חײוחנו נמ .40 W TJW »מ ײקערסאן,׳^ נג לינ עײ• גריגווי
.ס«ג יע17 װ. Aipemre 22 י. — מגיאן וואירפערס קיםאנט י. נ. .41
בילדינס סוייריאר 805 — קאבמרס חאיװלאנד .42
3ם חעריסאז 49 קאחען, סעם — וואירקערס גודס ווחײט וואוסטעד .48
^ י. — ווער לײוץעם אװ חנזײנערס ױנײטעד .45 ענ ס®. »ע38 װ. 86 ל
פ®. *ע17 װ. 22 »»אסק̂ו י. — ױגיאן םײקערס פעמיהאוט .46

 סםג Htijroaip 88 ^ יערלםופער דיױויד
בילדימ, יחילאז 411 סעק* נרינבער^ ׳י. 3

$66,000,000 איבער ױםארםעם

%k ב  איהר אדער לענדער אנדערע נױם ביזנעם טחוט איהר ױ
3 k ים»»רט דזדך כ־־־זנעס א״יער פעתרעםערען דענקט« 

ך נעלאדען איחר זײנט עקםפארם, ■אדער 1  בענוצען «ו זי
באנק. םםײם דער פון פאסיליט^ןם אױםערגעװעחנליכע זײ םיט

לע־ קאםוירשאל קרעדיט, אװ לעטערם ארױם געבען
7_j נאך דרעסטם און םעעקם טרעװלערם קרעדיט, אװ םערם 

H V װעלט. דער פון טחײלען אלע
 בע־ אויםלאנד, אין קרוכים זייערע חעלפען װילען װאם '1■

j פױפעכא־ און גאליציע, חםעגיע, פױלען, אין זאנדערם 
I ,קען ?ענען םלאװאקיע רעיטם ביליגםטע די םיט נעלד *י

כאנק. םםײט דער דורך
קארעספאנד־ אונזערע פון אײניגע זײנען כײגק פאלנענדע די

Vאױסלאנד אין ענםם
ENGLAND

. Credit Lyonnais, London.

FRANCE
Comptoir National d’Escompte 
de Paris.

BELGIUM
Banque Generate Beige

t

SWITZERLAND 
Swiss Corporation.

HOLLAND
Rotterdamsche Bank V e r e e n i g i n g

CZECHO-SLOWAKIA 
Bohmische ira־i u e .

GERMAN AUSTRIA
Wiener Bank Verein, Vienna.

POLAND
Polska K r a j o w a  K a s a  P o z y c z l i o w a  
Warsaw.

ר ע ײ ^  דיעזע דורך װערען איכערנענעבען װעט געלד %
3  אײך םאר װעט קרעדיט אויםלענדישער אדער קװעלען£

ײן װעט איהר און װערען ■אראנזשירט ד  צו םערזיכערם ז
םערװים. גוטע האבען

STATE BANK
יארת נױ■ סטױט. גרענד 378 און 376

• :ברענטשעס
iob םטרים עםעקס. ;םטריט םע26 וועסט 7 ;

 עײעם וועםטשעסטער איץ ױניייו 158 עװ.ן פינםטע 1400
ברוקלין. עװעגיוס, םםאח און •יטקין .

בתקלין.־ סםריפ^ ווערעם און עװענױ גרעחעם

ע ז י ג ר נ ו מ ײ צ
 ענכ• און אידיעע ימיערע מיעלע ®ייד חי

 «#ורנאל^ן און ביכער *^טונגקן, ל**•*
די »ין גזנדדזקט ײערעך

4בא םריגמיננ ^פ־טו־דײם
יארק נץ סם. קאנעל 196

*רעגהליז. 64« סעלע**ן

ממז  «ו זיד אחיםײאמס מ«זיםס4נ ו
מינג;פוז אפלט *ױן וחנגיעו ר פלײס »י

 ?װעניז סעקאנד .און
^612 ארסעארד טעל•

jjwםטי טאםאעעװםקי, זוערי  e r r‘-'

 I םאל ערשטען דום םכות לכם־ד
 היי־ ױן ױיינםםע מענסט^ גרעםטע, דאם

 נעזעהן׳ אםאל האבען אידעז װןום לינםםד
מן אין • םעאםער אידי׳
 נייע מאגמשעװםהי׳ם ב^ריס

 אפערעטע
ליעי הײליגע דאס

 אייג«י־ חןם םנן געזאנג, נומעחגן 28 מים
 קאםפאױטאר אידי׳״מ אםת׳ן נען

ן א ם ר ע ל ח ח א  װ
 םםארם גחוסנמ די ®־ז קאמאאני׳ן » מיט
 ׳מסטרא »ן און ביהג« אידי׳״נר חנר פון

 םים־ א אויך וױ אקרזאז, זענזדנ םת כאר
■ערואן. 24 פון ארקעסםקר םאני
 פרז״ננםירם נאלדכערג ל.

װיד סםאסאמעװםיןי, בארי  קעס־ דיי
 *ויארמרנ, רקגעא קעסטין, סעם לער,
 יא־ יזלםז גרינםעלד, ראזא וױיםםאן, בעםי

 זימ׳ל, םאד. שײארץ״ וױליאם וואליער,
 נרינבערנ, \ן' םאנ̂ז װילימטתי^סאד. מאד.

lw ת׳ גאצד, ת׳ נילםםאן, ה׳ j'iypn אזן 
 זװזיי םיר חאנןמ אויר וױ שינימל, נעלא
 םמראנ־ ה׳ און טונםאן םאד. זינגער, נייע
זא.

a » MaASkaaMae* •mmb aaia miu & JD3*VI3 ijn וחנן  pN איךח^ען ®ןן 
טוו ו איחר jovn סוו ן מן נ  אדער ממז
 אמלכע טו( קאסכמאךי^ imt נעזמנרם

̂מפיעלער  איהר װי )Fonni דנמר, ארן ׳סױ
 nKnipowfO iHt ומדען און מסזן וועט

n in n y  r v היילימ ״דאס >i r.?־״
 j)t• »מ עבת פרײםא^ דאנערעםאנ,

J 0.11 ,9 אבעגד, און םאםינעע םאנ
ץ ילי <י,3א8את 12 יזא י » ך ױ noo י

MglaaiM *a *a a aaak ^ au k a itMװאהל׳ס און ם^מאשעווםקי׳ם 
אפערעמע נײע

ליעד חײמע דאם
n>nns םיט t אהסען. 3 אק פראלאג 

 אידי־ rooru *וויי n טוך אויטנעטיהרס
n rtrm n אוז טאםאמעווסקי ח׳ 

 פים םחי̂י jrwou 28 קעסלער. ה׳
 םיז סא( 24 «( ארימסגאר םימםאגי »

 ח׳ דיחעענט אוז סאסאאוימאר אונמר
 אראנואיךט גממ אצע װאחל, הערםאן

 •ראדױםער בראריױי באריתםטען דזם נויז
הערי םין imptrev מנסט דודי״ דען ח׳

makaahsass4.â taaa ̂ שעווסקי.4ומ>5ט
 סא״ חוליעו• »ת ײניאס ,ש^זאדל חכרו̂ו

 ימ־ מרזאנעז פר״זואם אויך װי םייעטי^
 פאר םיקעםס און בענעםיםס קרינען נען

 םד. צו וחמדען ןװ זיך סחאן. נײעם דעם
טענדעיצםאן.

סחעאםער פל. אויחוינג
 13B9 סטײװעםענם טעצעפאן״

 םעןןךזעער װילנער, םאקם
p םארים, a w, .דיחמטאר ,

שװארץ׳ס מארױם
װאך םע8 װאך םע8

םכות טוב ױם ג»גץ לכבוד
 זונ־ און שבת פרײטאג, דאנערשטאג,

 טען,9 םען,8 אבעגד, און םאם. טאג
אקםאכער טעןpa 13 טען1̂ םען,10

ירעזעעירש וױלנ«ר. ר, םאקם׳

שװאדן מאוױס
עליכם׳ס שלזם

׳עאפונג גרעםםע

אידישע
םעאסער

)rsfT ימו־ז־ *ון נמ־ים
. עוזאגמ) סןן

מר, «ם»טע? . י ריי
M ־ Bppn *®np.

נראסםא^ ®׳נםה
■takflUlt  — - —   j^wn .םןגןךז?עו

-םכװז לככוד !סכות לככוד !  
 פריי־ ^נערזטםאג אווענד, םיטײמר

 און םאטמעע זונםאג pa שבת ,»3מא
טען11 םען,10 טעז.9 4םע8 אווענד,
-_ 12 pa״ אקםאבער םזןן

הירשביץ׳ם פרץ
פאלקכדקאמעדיע ^םאנמישע

פוססע ״די ~
תרעסשמע״ ׳

 חױאד רײכער. ענתואל ®ץ רלמזיםירמ
 פאעהא. פון ראציעם

 םעצע־ אער טייממפ אייעוע רעןערװירמ
.579 (מיוער מסייסאן פא(:

םעאםער געבילס
.4845 ארנמארד םעצ. באוערי. 235
j מניצ, מאיןס mנאטי, ח׳נרי ׳ »j

opito ליבע״ ״חײליגע געביל׳ם 
איבערפראםען. אלעס האט

ויאר םע7 .. וזאך טע7

מנווסכזת
 און םאנױגע פרייסאג pa דאנער^טאנ

 אקטאבער(ערמטע סגטען םען,9 אב^
pa n פענ s v  ,(mqo םאטמע זוגטאג 
pa ,1 אנעגד  japg טעןpa 12 םען1

 (חול אבנד דיענסםאג pa םאנטאנ
pm חמועד) is און opt} |jrei4,. םיט־ 

 פרײ־ pa דאנערעםאג אכןןנד, מאך
םענ) (זנווײםע אג און םאטיגע טאג

pa,} 16 םכוח, is]17 טע paאקט., טען 
r a v םעז18 אס, אזן טאט. זונטאג און 

19 paאקםאבער םען 
 קאםאאני קיגםםלער גאגזע די

 םייסטערווערס נרויםע געביצ׳ם םאהט אין
 עציאם נאצדמטײן, דושעני נעניצ, סאתס

 יאקאב מא«ירא, נאצחן ראסהשםײז,
 ,BVB קאצמאן, 'אקאכ האמםיין,
 יאפאב םיגפאוי, אייב סינתאו*,

 .גרא«ער, אידא גאצדשטײן,
איזי• 1אי בצײכער םרידריך

אין האצענדער יאר
̂ױסע נעביל׳ס מ#ר,ם  טײם־ ג

םעחוערס ־
ליעכע חײליגע

פאר־ 8 םים אסטען, 4 אין םעצאדראטא
געביל. םאקם פיז מפיזנצ

 קאםאאזיםאר אונזער פון מוזיה
פערלםוטער. אתאלד

צו זיך םיקעםס און בעכעפימם וועגען
g g a מזזאמזר. פון - 

tta&aOCBM33»aCBKB3MaaaCBCBTOJOP

 lyjBwsp ױניאן־ די
סאסײעטי

1ױניא װ. נ. צ. א. 35 צאיזאצ
אויסשליסליר ?ױפם םןײ

 טהעע ללי וױיט
 סהעע האלאמביא

צװעפאפשניפשא'
־סראוז י .

̂ןם בעןערם און בעדזש
 נו. «. ם. «ז סאסייעםים ױניאנם, מוד

&רבײ& יוגי*ן םםריקמל'
̂ן 134 pmp יו1 סטײ̂פ קייגס
ן געוחורינט סול^כאווסקי, אהרן י  כ«ר- י

V זײן.*אםזןר״ םיה רוסלאנה ‘B t*
 אין בעװזגז שורעסכךןר, *»י« *ון סנטער

ס ®נײדמיי^ װאיןאגער f חאיאײס תי  גןך י
ײן *ון זובט ל. •ווןסם^־ ז ״דן עם וחןר *י

םיפיננ םעמכער דזשמעראל »
װערען אפגעהאיטעז װעט

אססאנעג ®dm דעם דינססאג
׳ —, ׳

3 ד ו0 נ ע נ א

חאלל מארױס םאונס אין
עוועױו. טע5 1362־4

 ערפאלו אונזער נאד ערשפ»ןר דער את טיטניג דער
 צו עחוכט אלע איהר דיט דערפאר םםרײ̂כ חשענעראל

װעל# פראגען װיכטיגמ זעחר װאױם םיםינג. דיזען צו מען
װערען. דיסקוטירט

86 לאיזאל כאארד עסזעסדסיװ
םעקרעטעד. וזילפםאן, ה»

אי̂נ1ראראששא6 שאםער־ראספ וי
ןרשם־מלאסינע * *•רמטײגען איו ואים

פואװיננ־פיסםשור ארפיסשישע
פממ היימער חןר

)”T H E  S A C K E D  F L A M E(״

jnaaevoM ארפױסםישער דער םים וועם וואם a -קיגסםלערי 
» פארשאפען אױפ^חרמג *ראכםפאלער pa שייעלען שען  ח

■יק- םואוױנג קלאסע בעםע^ר דער פאר פארנעגינען גרעאטע
באזוכער. טשור

— אקםריםע בראדװעי־ בערירזמםע די - ־
ספיװןןנס ענדליע םיסס

 אונטער* װעדט ד און ראלע הױפט די דארט שפיעלט
 אל& ארטיםמקע קלענערער קײן ניט פון שםיצט

ל ע י ר ו ש ט ט י ר ט ס  םטע» גאנצען אוןא א
.0 . בעריהמםהײמען:

ר נייעםטע שאטער׳ם ערװארטעם ^ םוננ, א  נאר ®לאם״ היילינער ש
שעהנעס. און גרויםעם עטוואם ערװאחטעט — ניכעז אי(

EHp.-,

 בארנעפ
בעקער ל.

אסכדשען אדן אפטאמעטריסט
215 East Broadway 100 Lenox Avenue

1700 Pitkin Ave^ Brooklyn 895 Prospect.Ave^ Bronx

2441 גרזנםערסי טעיעמח

n- פדעם לענאדד
ט 42 ם » י■אי יי

A . D E L B O N
 שערס. שארפבו און םיקםמ

 עװענױ, מע6 484־90
יארת. נװ

jonoo vo30 און םע29 *\ומזןר

 4fp פרינטיע משאטהאם
בראדורי אוסט 2

עםםיו אונזער קרינט



k* י!-•>

ן רעפ»רטער סםעף « «

 חנר pv זתירארבײט פון mttfti די
 ?אגד נאנצען אינער׳ן דאינדוםטריע

,ebnv אננעזעה^עס »ן *אץ נאף 
 דער אין עפענטליכהײט. דער pא

 ווערט לאגד נאנצען איבער׳ן פון
געשריבען. 'דעם ווענען *פם נאגץ
 :עזעלשאשט דער po שיכטען אלע

o װיםען *ו ויך םען אינםערעסירט n 
 ארנײטם־םיס־ נײער דער פון רעזולטאט

 pא און סלאוס־איגדוסטריע דער pא טעם
 אפט ויך געםינען קןונטרי־יױעסע דער

 דער װענען םײנוגנען און באםערשננצ!
 ארבייטס־סיםםעם נײע די װאס ײירקזננ,

 אין ארבײםער די אויף אי געחאם חאט
אינחםםריע דער אויף אי און טרײד רעם

| » כ ג
קלאוה* די פון אײנער איז פיקאנא

M' [װאי פידעל־וועםט, דער אין מגטרע 
 אײננע־ זוסער דעם איז יואך־ארב״ט

 עד־ םר. װאם אט און געװארען פיחרם
ארד,  .אידישעז דעם אין שוייבער א ®זו

 ווענען זןיגמ שטאדט, יעיער סון פװייפר״ %•
ojrt צו־ װאו » םיט נאטיצען זײנע אין

ריק: 5
םענ־ םאראן ג#וף• ס׳זײנען ,אױב

די באגרײםען ניט סענעז װעלכע שען, י
װאף־ארנ״ם דער םון זייט טטע 1
םאר־ ניט םארשםעהען אוז םיםטעם ?;.'1
 פ»ר נאר סעש»»ז ארבייםער װ*ס ? * -

רא־ זײ איך וואלט דאז רעםארס, דער • |־
 הינער דער איז בלי? א װארםען טען

g באםערסען און סלאוס־אינדוםםריע
j?. היינם. זיך םוט דארט װאס
M א __• g g} גייטמ. נייצם — »

 חאט פלאםענבאוואוםםזי'! םון גײםט '
j ארייננע־ רעפארם װאף־ארבייט די י

 קלאוקםאכער. די *ײימען גראנט י|'ל3
פו געלויף זיןי־ארױםיאכענדער | |ל'1 נשטה־םוד די אשאלינער, דער ני׳פטא ? •31  די נ
%i ,קלאוק־ פונ׳ם האט װאם נפן״דלעך
p זייז און םפנער ־ | rvo מד איינם

אינדיפע־ נעװעזענע די ניםא מאכט.
 נאנץ א נאר ;ױניא; דער צו רענץ

 און א*ן .דארט הערשם לעבען גיי
 עולם דער ׳פעפער. די אױסערהאאנ

ברי־ םעהר ם׳אעבט 1ניט. זיף יפגט
ם׳אינטערע־ און זיר צװי׳שען דערליך ,
אאיין, זיד מיט םעהר טאקע זיף .סירט ;
.ױניאן." אייגעגער דער םיט •

ײאך־אר־ םונ׳ם נרוס נוטע־ א איפ,
ט $ ? ׳פיקאגא א׳ז סיסטעם ניי

 חןר אז דאמס^וזיםען, אימר און —
V איז קוריער״ ,אידי׳פער i, ,קיין חאיאה 

 צײ־ ארןייטער אתןר ממיאאיסטי׳שע %
ײן אויםען זאא ײאס מוננ, »ו ז  םאר־ ,

י “?|ל*פעהנערען  דער אין -איז דאם וױ יאף, י
וױרהאיכסייט.

 ניט מיר הערען גרוםעז אזעאכע און
 זיי הערען םיר »איין, ׳עיקאנא םון באזיז

 ׳פטעדט־ 1או ׳שטעדט אנדערע םיעאע םון |
מי  װאף־ארבײט די װאו א;;;ד, איבער׳ן ילני

 נעײאדע;. אייננעפ׳הרט איז סיפטעם ?|
¥ * ¥ ׳

f

p i נא־ גאנץ אפיאו איז םיאאדע^פיא
o .־ sm םרא- דער אץ אבער #יארק נױ פון 

 פיאאדעאפיא, איז װאןי־ארבײט םון
m אוס״עטענדלן, ̂אקאיצע געוױסע ^ואיעב 
 הינ־ ביסעא א געבאיבען ׳זיך *אר׳מטעהט ׳ 4

 ם״לא״ או;זע״ע נאטיראיף, #סער׳פטעאיג.
̂אד דאס װעאען מאאוקטאבער  כ׳־

v זיף האבען זײ טאכען. נזם r| גענומען 
 די ריכטונג. דער אין אדבײטען *מערגיש:

 װאך־אדבײט אײנפיהדען םאר ותגומ
 אין דארטען מױן איז ^צאוסס־טרײד ־אין

^ OHtr םואען
בא־ דיעזער םיט צוזאםענהאנג אין
 דער אין זוסםאן אנ. םר. מדײכט <תגומ

 אידישע טעגאימ א װעאט/ *אידישער
:םאאנט וױ פיאאדעאפיא, אין ןוײמונג

 אאנד םון אינדוסטריע קײז ״אין
 ארבײט שטיס פון סיםטעם דער איז
 ניט געווארען, פארהײאיגט אזוי גיט
 געחערשט פאאשטענדיג און אאנג אזוי

 עס אינדוסטריק. נידעא דער אין װי ^
ש&ײדאר־ דער אז אױסנעקוקם, ח«ס
ײבינ שוין װעט סײסטעם בײט  באײ- י

 קלײדער־ דער אין חערש^ר בען.דער
 שטמן- די װאס פאר אינדוסםריע.

וט סיסטעם ארבײמ  גזד אאנג אזױ ז̂ז
 פארהיײ םיעא אזוי איז און חעחפט

 מאגושעקטשױ די םו] געװאחןן אינט
un־b ם די םון אויך און םאחמטענ״ ני

 איבער םעםא א איז ארבײטער, דיגע
רעדעז. שיעא זיך אאזם עס װעצמנר

»o r צותנפ דער גיט אבער איז pc 
נאויז m וױ< איד ארםיקע^

■m

o פאנםטאםירען n ,אז פאהט P 'o r־ 
 פון אורזאכע די נעוחמ איו ארנײט
אינ־ נידעא דער pא איבאען םיעאע

 אורזאמ װינןינער ניט און חםטריע י
זיי־ װאם םםרײקם, כראניאוע די םאר
 די pא םארגעפוםען אפט אזוי גען

םרײדם*• ,אידישע זאנענאנטע
 אײבינ י וועט ׳פטית־ארגײט אן

 ׳פנײ־ דער אין הער׳פען תענע( ניט
 נע־ האבען דאם אינדוםםריע, דער

 גע־ די פארשםעהען וואם די, װאוםט
 הא־ זײ ענטוױ?או;ג. דער פון זעצע
 ציים די ביז נעװארט נעהאםש, בען

 און רענק די אױך װען קוםען װעם
 טנײדער־אינדוסטריע דער פון םײא

 שעד־ וױ םאחפטעהן נעהמן וועאעז
און■ זײ. פאר איז ׳שטיק־ארבייט איר
נעסומען. איז צײם די

 איז צוריק וואכע; םאר א ״םיט
 פארנעקו־ םעאטער םםריט ארנדפ ;,א

 וואו םאםעדםיםינ^ ריעזינער א סען
נעװארען. באשפראכען איז פראנע די

 ערמט םען האם מיםיננ דיעזען בײ
 םאר־ דער ׳שטארק װי זעהז נעסענט

 סאאוק־םאכער חינע די גײ איז אאננ
 ׳פקאא־ דעם שון ווערען צו באפרײט

 ׳פטיס־ הײםם װאם םיסטעם װי׳פען
ארבייט.
 װעט נעאענענהייט דיעזער בײ

 דעם איגערצונעבען פאאץ אין זייז
 איעםאעם, א פון אויםצונ םאאנענדען •

 ארויםנעאאזם האם ־וניא! די וועאכען
םראנע: דיעזער ײענען
 אינ־ אונזער זײט צייט יאתר 20«

באיהעז־ צו *נממאנגען האם חססדיז
 װי פאראיבצר איז צייט יאהר 20

 אונ־ אינדוסטריע באיהענדע די בײ
 {<ר קרבנות םיעאע םיר, האבען זערע

אא־ אונזער םארבעםערען צו גראכט
י נע.

 ײאו פאראיבער, איז יאהר 20
 אונזןר אײעקנעגעבען האבעז םיר

 יױ אונזער און כחות צייט, בעסםע
מעדפהײט. די באקאײדען צו נענד

 םיר װאו אװעק זיינען יאהר 20
 *ו אאנע אינזער טרײעך׳שטופענװײז

 זאא עס װיפיעא אין פארכעסערען
 געב*גי םיר. זײנען נעאיננעז ניט אונז
ער־ ניט און נעסער ניט ׳צטעחן בען
צוריס. יאהר 20 םים װי נער

 וואו פ^ראיבער, איז יאהר 20
 םיםטעם א אוגםער ארנײטען םיר
 כא־' שין םיםםעם « ׳פקאאפעריי, פון

v וועאכעז בײ פעני׳פ, y r t הונדער־
 ברי״ און מװעםםער אונזערע םון םע

 אוננען או; הארץ זייער האבען דער
 באנדעאם פון םיסםעם א םאראארעז,

ביטער. אעבען דאם םאכם װעאכע
 אהיים אפיאו ?וטם ארבײטער אן אז

ווע־ שאןוןי אין ער חאומ׳ט ביינאבט
 װעא־ םיםטעם א באנדעא, דעם נעז

 א בײ הארצען איז ■&וין אינט כער
 שװעסטער אונזעחנ פין טײא ניױסען

 און יאהרען םיעאע פאר בריחןר און
 ײעז נעראנה דער זיי פאאגט עם

 דער װען צ'יט די קיטען ׳שוין װעם
 פאר־ דער זאף א זייז װעט באנדעא

גאננענהייט.
 איז יעצט ברידער, או; ^װעסמער

 בא- צו צייט די ;עקומע;
 י^הרינע 20 אונזעד פו; דיז שרייע!

אויפגענו־ ־אבע; טיר שקאאשערײ.
 און װ^ן־ארבײט םין פרא;ע די ניען
 פראנע די געהע; םיר און ׳פםונדען 44

“דורכפיהרע!.
 אנפאנג דעם פון אורםייאענדיג

 איינצופיהרען באװעג־נ; דעד פון
 קאאוק־ הינען אין-דעם װצף״ארבײט

זײן, ניט צװייפעא l״p קעז טרייד,
 נעהרוינט וועם באײענוננ דיעזע אז

ערפאאוג״ ׳שנעאען 8 מיט זיין
 כים דאם צוזעצעז, באױז קענען םיר

 זי־ זיינצן טיר זאגרערן םיר, פע;8ה נאר
 וחד נעקרױגט וועם באווענ•:; די ז8 כע־
 פא־ דען איז- ווארום ערפאאנ. טיט רעז

 דעאפיער8םיא די ז8 נרונם, 8 עפעם ן8ר
 רנײטען8 באייבען זאאען קאאוהםאכער

 שהאא־ אפנעאעבםען, אטען,8 דעם אונטער
 האאוהםא־ די װען שםיידםיםטעם, פישען

 אחנײטען שםעדט נדערע8 אאע םין כער
 דער וועז גאך, אייערהויפט וואזי? םון

 תים־8 ייד האם ירכײםם־םיסטעם נייער
 אר־ די p8 ערםאאג אזא pn צו געװיזען
 רעם ־אונםער ארנײטעז װעאכע בײםער,
ט נ״עם׳ ײ ארנ ד *זוי זײסןן םיםגמם ייי

tK סאאופםאמר די *ךיך ! י  י
 ביז רוחען, גים וחנאצן פיע

 .ווערען אײננעפיחדט וועם
 יי <’PD םיניםז&מוײחש שטזגנדינען
 בכבװי־ א מז8ם קענען זפאען ארבייםער

םעכשאיכ? נמהר אוגגתר אעמז, נען
ארנײםם־גאדינטמען.

* י *
 ־8ר> שוין, װײסע! אעעזר אונזערע װי .

 אןמאאם יאחןער ניו אונזערע זיןי בען
 תונ־ חנם שאפןן העאפען צו אונםערנוםען

 דער ל8ם פאנד ר8דאא טויזענד דערט
 באקעםשעז צו רםײ,8פ םאציאאיםםישער

 נענעז דא בושעוזעט וואם רעאסציע, די
 צווזנק דעם ר8ם נעדאנס. םרײען דעם

 םוב־ אויןא נעארער םעאם8נז» ווערען
 שעפער האאו? די ין8 םסריפשאךאיםנת!

 םיז עעפער דרעם און װייסט די אין און
 בתדער סעסרענמר, אוגזער .25 אאפאא

 חןם םון טרעזשורער דער איז באראף, אב.
פאגו.

 אין האאעק׳שאנס רי אנכאאאננט װאם
 טוםע, די שוין האאט ׳ו?־שע«ער8קא ךי
 '־lip די 1אי םארעפענטאיכמ איז עם וױ

 דער אין ■אאץ צוױיט׳ןן 8 אויוי טירוננעז
דאאאר. 1910.18 בײ צײםוננ,
 װײסט די איז קאאעסשאנס די םון

 האט 25 א^אא שעפער.פה ררעם און
 ניט ױניאן םאפער דרעם און ווײםט די

 ערשםען דעם צוגעשי?ם צוריס אאנג
pvvb וןאם אט איז דאאאר טויזענד םאר 

 אעצ־ האט “,פארורןרמם יארקער נױ חגר
 :גע׳שריבען דעם ווענען ד8ײ םע

די .  דרעם־ און װײםט אײדיעם ,
 דעד פת 28 א«אפ<ו פויױנ סר<pט«

אפגערו־ זיך חאט אינטערנעשאנאא
שאם. נרויםען ערשטען איהר םיט 1םע

ער־ איחר אאם נעשיהט, האט וי
 הונדעיט דעם צו אײנצאהאוננ ׳פםע

 אויוי טשעס 8 פאנד, דאאאר םויזענד
!דאאאר םויזענר
נעװא־ נעזאמעאט יז8 נעאד דאם

 סובסקריפ־ אויןי שעפצר די ין8 רען
 װי נאד וױכםינער און ׳שאן־איםםעז.

 איז דאאאר, טויזענד די זײנען עם
 טויזענד די הינטער אז פאהט, דער

 טויזענד װי םעהר שטעהען דאאאר
!מענשען

םייד־ ארנייטער מױזענד א־בער
 די האבען םןגער ארבײטער און אעך

יע־ און ביינעשםײערט, דאא. מויזענד
 דער נעגען פראםעסם א איז דאא. דעד ־

זו־ דועט פאנד דער װעאכע רעאקציע,
.1בא?עטפפ« צו כעז
̂-אאר םויזעגד . . דא־ יעדער 4או ד

!ןראטעסט א איו אאר
 אײדיעם דער םון םשעק דער
 םיט שטעאט ױניאן נ׳ייקערם װײםם

 נענען פראטעסטעז טויזענדע םאר ז־ר
 פארפאאנוננעז, גענען אונטערדריסוננ,

אמעדיהאני־ פינסםערעי, דער נע;ען
רעאקציע. שער

אנפאננ. דער באויז איז דאם און
פאר־ דער שעהנהאאץ, גענאםע

 װײםט איידיעם דער פון שטעהער
 אז ערקאעהרט, האט ױניאן, מייקערם

 װעאען שעפער אאע אז זיכער, איז ער
 װײםט איידיעם די אז אפרופען, זיך
 זיך װעט ױניאן גײיקערס דרעס אוז

דרײװ.׳ דעם אין אויםצײכענען ערשט
דרעםטײ־ און וױיםם בראװא,

 אר־ אנדערע ,אז האשען, מיר !קעדם
 בײ־ אייער נאכטאן יוערעז בייטער

שפיעל.״
* * m

 די װעז צייט, א אםאל נעװען עסאיז
 געװען זײנען םרײד קצאוקס איז דעזײנער

 נאר־ זיר האבען זײ ווען• םױחםים, נאנצזג
 ציי־ יענע ארבי׳יטער. אלג באםראכט ניט
 פארשײאונ־ לאנג אבער שוין זײגען טען

 שאפ אין איצס איז דעזײנער דער דען.״
 אנדערע אלע םיט נאײן־ ארבייטער, אן

 בלויז איז אונםערשייד דער ארנייםער.
יר שטארקע קײן האבענדיג ניט :דער
 ,ווי עקםפלי-אםירם רזעחר ער ווערם :יאן

 ארנא• יע זײנעז װעלכע ?לאוקםאכצר, די
 שוץ ראם זעחען דעזיינער פיעלע ניזירט.

 ,45 לאפאל ױניאן, דעזיינערם די און אײן
 און װאיוסם אינםעתעשאנעל, אונזער פין

ך פאתרעםערט זי
 סורצער א םיט איז פראגע דער ווצנען

 PM ארטי^ל אן צרשינען *וריס צייט
 ל. פון *פארוחמ־טס״, יארקער נױ חנם

ם פון מפחנטעו* חנר לאנגער, n גיי מ r 
פלאיקםא־ חנר פון נאארד רזשאינט ימר

י׳ י י מי
 באנרי־ ענדליר אינדוסםריע נארנמגם

jjn און ארנײםער לדן זײנען זײ אז 
 אתאנײ p«' ױי םוזען אזעצמ( אלם

 שאתט האבען«יי,חנם פריהער וירט.
'i אנערהעגט. גיט

נע־ קלאיפםאכעףוזינען די אײדער
 נ׳די דעזײנער דער איז ארנאניזירק, ווןן י
 געםאבט האט וואם יעניג׳נר, דער וועז •'

 שאפ. p* ארכייטער די םים פרײזען די
 ,ם׳פח״ האט נצ(אנט, תאט ער װיפיעל

ר דעזײנער, א צונןדפטיםם. מ תל  ו
 סעטלען צו פעחיגסײט די געהאט האם
דיע־ ארבײם׳ור, די םים ביליגער וואם

 נאםען א משאפען שוין׳ זיך האט זער •
 אין םאנו&עמטשוחגרם די צוױשען

 האנען םאטפעסםשורערם מארסעט.
 צו איחם אוס נעשאאנעז איהם פאר זיך

םרא־ הײז איז נעלט קיין םון קריגען.
 דעזיײ דער װיםיעל .נעװען. ניט נע

 האט צאהלען, נעהײםען זיך האם נער
געצאהלט. איהם םען

 איז ־?צאוסשאכער דער װי גל״ך
 אן אלם ארײן שא■ איז צוריסנעפוםען
 ױניאז » ארבײטןר'םיט ארנאניזירםער

 דעזײ־ דער האט פאפעט, זײן אין, יבוך
 איהפ אינעד אײספלום זיין לד81נער_
 האט ױניאן די םארלארען. שאפ אין

 דאם רעבטע. זײנע באשרענקם באלד
 ריננען צו נעהאט האט ער װאס רעכט
 םון ארבײטער אן אײעסשיימן אדער
 pא םארלוירען. באלד ער האט שאפ
 ױניאז די חאם פרײזען םון םראגע דער
 צו נעהאם שאנו&עפטשורער דעם מיט

 םאר־ אדער דעזײנער p'p ניט און טאן .
 אוס־ אזעלכע אונטער שאפ. םון שאן

 דעזײ־ דעם םעvפ די חאט שטענדען
בא־ צו אננעפאגנצן אגדערש נאנץ נער

באטראב־ צו אננעפאננען איהם פירםע
 ארבײטער נעוועחנציכעז א אלס טעז
 נעוואוזנן ער איז אזעצכער אצט און

 דעזײנער דער פרױוילינירםער. אוים
 רי טעהי ניט שפיעלט טאנ ה״נטיגען

 אםאא זזאט ןואס׳ער שאפ אין ראלע
 אשת׳ער אז חײנט איז ער געשפיעלם.

 זייז בײ שער דער םיט פראאעטאריער.
 אר־ םאנ א ■ראדוצירען ער םוז םיש
 פיני־ אפערײטאר, דער ווי נאייך בײט
 1אי ארבײטער אנדערע די און שער

פעסםארי. דער ׳
פלאוק־ דער פון נעבוי דעם םיט
 נעװארען נעבוירען איז ױניאן שאכער

 םענש, א איז ער דעזײנער. נײער א
 אינטערעםעז. זיינע םארשטעהם װאס
 נעענ־ חאט דראנג עקאכאשישער דעוי

 ער דענקע;. ארט זײן באיה, זײן דערט
 טענען זיר זאל ער אום אז םארשםעהט

 זיף זי עד קען לאנע זיין פארבעטערעז
 איינענעם ז״ן מיט פארבעםערען ניט

 מאראלישע די האבעז םוז ער נאר כות,
 אין ם־ט־םענשען זיינע פון שטיצע

שאו.
דעזײ־ דעם האבען אוםשטענדען -די

 פאד־ די נעעפענט. אוינען זיינע נער
 קלאו?ם»כער די װאס בעסערונגען,

דעזיי־ •רעם האבען נעװאוגען, האבען
 א האבען םוז ער אז איבערציינט, נער

 לעבען א מאכען װיל ער װעז ױניאז,
םרײד. 1זײ בײ

 אננע־ 1.שוי 1זיינע דעז״נערס
אינטערנײשאנאל. אונזער א; שלאטעז

׳פפי־ רער אן שטעהען װאס שענשעז, די ■
 באהויפ־ ארגאניזאציאן, דער םון צע

 גע־ טרייר דעזיינער דעם אין אז טען,
 הונדערט םוםצעהן &ון מעהר זיך פינען

 זיין זגעם טרייד דעד נור װי דעזײנערס.
 שטעלען זײ ײעלען ארגאניזירט, םעיםט

באםעס. ד' צו פאדערוננעז
 נאר זיך חאבען ײאס דעזיינערס, די

זא־ לאסאל, דעם אז אכנעשלאסען ניט
 םיט אנשליםען. שנעלער װאם זיך לען

ם»• אויטסײד, שמעחען זײ װאס דעם,
 און ערנער לאנע זײער בלויז זײ כעז
בעםער.״ ניט
 די דאם ,.1כ׳לעבע «ײם, pw איז עס

 אינמםםריע הלאיהס דער םון דעזײנער
 זײער פון רוןי צוס צוהערען זיד זאלען

 אר־ שעכטינע א נילדען פאנעז זײ יוכיאז.
ױ איז גאניזאזייע  פפרבעםע־ באדײםענד י

 זיי־ עם א« וײז, t8P עם לאנצ. זײער רען
או נען  האלםען װעלכע דעזײנעד, דא ן
 עם או םײנען, און ^פינצלער׳ םאר זיו

 ױניאז• פ צו באלאננען צו נים זיי פאטס
 אדםיםטעז, שרײבער, א^טיאחח, אנצר
 גא־ דאו און קיגסטלער גרעםערע זייגען

 דאם אויג ױניאנם. זײערע *ו זײ לאננצן
י IV שטעהט ir ו iro p b אכדעחנ און 

v עס םעג סיגםםלער w d m v חמײנעי די

fkxNSE*tifFgliVt *-**W' ‘v

םיר פ,1* . סיד ל
ta rm  pn p ro

 װ׳ר צו די, צו אפילז
dv po אוגו זיך גצוסט 

 אתמחנכם״. ןײן צז
דןו טוו ווילסאן. ו

 ולא חחזאווי בצדפתי
^ ארפח ײי •). כ״«, (

 גציאנאיגק״• סיק »(
ך איו יאיל•  ׳יסזאר^ וי

i ני« ייחר ייצל איז f*
לייעו•
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סםוײקעו שםאל ר פאו דאלאר םידאן פערפעל א
 דזשע דער האט דאלאר טויזענד 250

בײצושטײערען אץ שאפען צו םען
אנדע, •ײייגט

באשלא״ באארד עקזעקוטיװ אל
 שטאל־ארבײטער. סטרייי־קענדע די .ו
צדועקען. וױכטיגע פאר בײםרעגע ׳ע

 אינ־ דער פון אפים דזישענעראל דער
 װ^יר־ גארמענט לײדיעס טערנעש#נאצ

 בא־ זײן אויט איז װעלכער ױני^ן, פערס
 ארגאניזאציאגס־ אן ביצויז עאפענהײט,

 זאגע־ צו אזוי בױרא פר^פאגאנדע א.ן
 ה<ןג אינטערנעיטאנא^ גאנצער דער פון

 ז*<ן ער אז אזוי ׳געלד אײגען זעלטעךװען
 י -פױ׳ע א םיט געבען נויטיג, װען ׳י,ענעז
 איז האט עי װאס אלעס װארים רא:ד.

 קובי: װאס פער־קאפיטץ־טעקס, דער
 דיעזע.• אבער כיעביבערס, די פון ארײן
 עקספע, די פאר גענונ הוים איז טע?ס
 ט״ע־ זײן איז דערפאר אפיס. פוץ פעס

 פ< *וױ לעדיג טעהד כײ, א איס זשודי;
 אױך, א־־ז.עס אזיי און פאסירען, קען עס
 ױנ־ און לאלזאלס פאריעיעדענע די אז

 אינםעדנע* דעי צו געהערען װאס יאנס
ען •פאנאל,  האסען זײ.ערע האבען ז̂א

 אינטערגע־ דער אין און ׳פול ציעםליך
 געלד. אין דוחק א זײן דוקא זאא שאנאא

 אײגענטליך דארף אינטערנעשאנאל די
 אדער סטרײק־פאנדס, פאר ;עלד קײן :יט

 זי װאס אויױ בענעםיט־פאנדס. אנדערע
 אלץ אנצופיהרען אום איז געלד, דארף

 אמאני־ נויטיגע די װײטער און װײטער
 און פראפאגאנדא־אדבײט און זאציאנס־

 גאנ־ דער פון ביזנעס די פיהרען צו אום
 פאסירט עס און אינטערנעיטאנאל. צער

 ניט פשוט סטאיעט עס אז אפט, זעהר
 פער־קאפיטא־טעיןס דער װען דעם. אויף

 אויסגאבען, נויטיגע אלע די ניט דעקם
 דד&ענעראל דעם פון באשלאסען װערט

 אסעסםענט ספעציעלער א באארד עקז.
אינטערנעשא־ דער פאר לאקאלס די פון

 בא־ װערט אסעפײע!ט דד־ אז איז, :אל.
 אײ־ אבער טאמער גוט. עס איז ײאהי׳ט,

 פײז אונטער, ניט לאקאלס די זיך :ען
 גאר אינטערנע^אנאל דער פרן אפיס ־ער
 דער כייט אגצוגעהן אום צובאמען, ;■ןפט

ארבײם... ,*יטעער
 פאר־ לעזער דער שױן װעט דעם פון
 עקזע־ דזשעגעראל דער װארום *יטעהן,
 א:אל1ייא*נטעינע דער פון באאדד ;־טיװ

 פער־ א גלײך נעהביעז געקענט ניס *זאט
 אװעקשיקען עס און דא^אר כייליאן טעל

 שטאל־ארבײטער. סטרײקענדע די צו
 האט אינטערגעשאנאל דעד פו; אפיס ׳*ער

 טרעזשורי זײן אין געהאט ניט קײנמאל
עס װאהרשײנליך, וועט, און סומע אז.א

 טרעזשוריע זײן האבען. ניט קײנמאל
 װי דעפיציט, א פון מעהר איםער ליידט

 דער װי אזוי אבער איבערפלוס. אן פון
 בא־ באארד עקזעקוטיװ דזשענעראל

 סעקרעטע־ פרעזידענט, דעם פון שטעהט
 װײס־פרעזי- די פון און רי־טרעזשורער

 יעדער אינטערנעשאנאל, דער פון דענטען
 מיט רעםרעזענטירט װעלכע פון אײנער

 ארבײטער, טויזענדע און טויזענדע זיך
 אינטער־ גאנצע צוזאמע^די אלע זײ און

 ארבײטער טויזענד 120 איבער נעשאנאל,
 קײן גאר קען ױניאנס, פארשיעדענע פון

 זײער אז דעם, אין זײן ניט צוױיפעל
 250 בײצוטראגעז און שאפען צו כאשלוס
 װעט שטאל־סטדײק צום דאלאר טױזענד

 דעם, דורך ווערען אױסנעפיהרט באלד
 4זײ בײטראגען װעט לאהאל יעדער װאם
. חלק.

ד■ װאס דארום, ניט װאונדער גןײן

פסײס סאנעסםיסום אין םטױיסס אונזעוע

̂ורצײנניס אינהאדט־
.40 נוםער ״גערעכםיגקײט״

«בוכװאלד• ס — װאד די .2 זײט
ט ן םישינג .3 די ו  ®ין באאײ דזשאינפז ן

— ױניאן. קלאוקםאכער יארקער נמ דער
 ®רז ב^רד .rpr ®דן םיטינג לאנגער. ל•

̂אל שעהנהאלץ• י. — 25 לא
 סקולמאן ה.—*יגןאגא פון בריעף א .4 זייט

יוניאן׳ קא»ערס דער אין טראגעץ װיכםיגע
שענקער. ב. ס. — io לאקאל

 סמניטא־ אװ באארד דזשאינם דער .5 זײט
םינקעלשטײז• <. — ק#ג»ראל רי
 דזש. — זיך באװעגט װעל» די װי .0 זייט
פערעלםוטער• מ• — ליעדער פ.
 ארן קאםיטע עדױקײאזאנעל אוגזער .7 זייט

 גײעס ^גוםע לאנגער. ל. — אנגוונ; איחר
̂/ פון  ‘ןןרגא טאון יאװ אוט אינטעוגעאואנ

םײטעם־ דזשעני — אחבײם ניזאציאגם
 —־ (ראמאז) ליעבע נאך געיעג א .8 זײט

װאלני. פאליגא
 ק#א§ערא־ רינג ארבײםער ראםאן. «. זײט

מעניז• ה• — בעקערײעז םױוע
נאשיץ־בינעל. רעדאקטאר׳ס »ין .10 זײט
 דעם ױן חנל סך גרויסזןר דער .11 זייט

 דזשע־ טון׳ם םיטינג יעחרליכען פערםזןל
— באמיא אין באאדד עקזעקוםיװ נעראל

יאנאװסקי. ש•
 אידען די און װעלם די אוקראינע, .12 זײם

 (ןןעל־ זיין... װעט עס און גלאנץ. *• —
װאהלינער. א. — יעטאן)

— (געלינש^ קבמים אר8 װערםערבוך * שםואלזאהן ם.—בחוד םצוח בר .# .13 זייט
װאלפסאז• ל. א•
אגיד .14 זײט  דינגאל• ס. — #גדרעיעװ ̂ל

־־־ בילד) v( ״ח^לידײי׳ אדער סוכות
זילבערמאן• ה.
ײט  — *רוי גריגיעע די און יר#ט*ן ל1ס ז

לוריע. אסתר דד.
 בעדריס ראזע—*רויעךװעל* די .10 זײם

 רע־ גװיאיען אזמועסען קורצע בלינדער.
יעזעי• און ד^קאאי

אדװערםײזםעגטס.----1או^« 18,17 זײטען
איגטערנע^א־ אוגזער עגינים .20 זײט
ן נעי י רעפאר־ סםעף א----ירעסע דער י

עדיוקיי** *

 הא־ הארטםארד, און היױוען נױ אין
 פון סטױײקס די אן נאןי געהען ;עחטיקוט,

 שניי־ אלטערײשאן און טײלארס לײדיס
 זײ פארביסען, זײנען באסעס די דער.

 םאדע־ גערעכטע די נאכגעבען ניט וױלען
 די מײנען זײ ארבײטער. די םון רונגען

 קו־ זאלען זײ אויסצוהונגערען, ארבײטער
 אר־ אלטע די אויף ארבײטען צוריק מען

 ניט אבער װעט דאס כײטס־באדיגגונגען.
 אופד האבען דארטען באסמס די נעשעהן.

 בלויז רואינירען זײ האםנונגען, זיסםע
 זײ־ ארבײטער די ביזנעס. אײגענע וײערע

 דעם װי ענטשלאסען אזוי םונסט הײנם נען
 װעלען זײ און סטרײק, םון טאג ערשטען

 סיײ שעםער, די אין צוריקקעהרען ניט זיף
 באדינגונ־ ארבײטס נייע די אונטער דען
 ארויסגענאנגען זײנען זײ װעלכע םאר נען,

סטרײקען.
 אין און הײװען נױ אין ׳סטרײהס די

 ארגדער םון אנגעפיהרט װערען הארטפארד
דער זײדמאן, סאול װײס־פרעזידענט

 קאנעק־ אין ארגאנייזער אינטערנעשאנאל
 װערט סםרײקס, דיזע חוץ א סטײט. טיקוט

 לעבעדי־ א אגגעפיהרט סטײט יענעם אין
 די צוױשען קאכיםיין ארגאניזאציאנס נער

 אינ־ גארמענט לײדיס דער אין ארבייטער
 מא־ װײסט ׳םאכער, קארסעם דוסטריע,

ארבײטער• װײטהגודס און כער
לײ־ די איצט מאכען הערען, םיר וױ

 און הײווען נױ םון באסעס טײלארס דים
 ארבײטע>י די װעמען בײ הארטםארס

 ניױיארה. אין באזוכען אפטע סטרײקען,
 ארבייטער פארנארען אהער קוםען זײ

 זײ שלאגען הערען, מיר װי סקעבס. אלס
 צו זאגען און אגרימענטס געבען צו םאר
 די װארנען םיר גלייןען. אנדערע נאך

 שניײ אלטערײשאן ארן טײלארס לײדיס
 פאי־ לאזען צו ניט זיך יאררן, נױ םון דער

 פאר זיר היט סקעבס. װערעז צו פיהרעז
 טיײ לײדיס הארטפארד און הייװען נױ די

! באסעס לאר

אין אוכײסעו טילינערי וי פון ססוײס דער
׳ יארס נױ

 אין וױ װאף פיערטע די שוין איז עס
 מײ די םון םטרײק א אן געהט יארק נױ

 זיײ סטרײק דעם אין ארבײםער. לינערי
 ארבײ־ טויזענד 12 איבער באטײליגט נען

 פאברי־ אלע און מענער א» פרויען טער,
 גע־ װערען עס װאו יאדת נױ אין קען

םאראליזירט. זײנען העטס לײדיס סאכט
 א זערר זײן צו שײנט סטרײק דער

 1 א םאדערען ארבײטער די פארביסענער.
 אנשםענדי־ ארבײטס־װאך, שםונדיגע 44
 דער פון םאדערוגג דער לויט שכירות, נע

װ. ג שאפ, ױניאן א צײט,
 האט װאד לעצטער םון אנםאננ אין

 סטרײה דער אז קלאנג, א םארשםרײט זיך
 בא- די געסעטעלט. װערעןי בײם האלט
 זיף האבען װעלכע טרײד, דעם םון סעס

 ו ״נעשאגאל א אין ארגאניזירט לעצטענס
 אפ־ ענטשידען אבער דאס האבען אסס׳ך

 גרוײ א אפגעדרוקט האבען זײ ;עלײקענט.
 םרעסע, דער ׳אין אדװערטײזמענמ סען

 ן א װעגען קלאנג דער אז ערקלערענדיג
 םאל־ א איז סעטעלםענט מעגליןײשנעלעז

 יױ דער םײטען װעלען זײ דאס און שער
סוף. צום ביז גיאן

 נאטייליר, איז, ױניאן מילינערי די
 בא- די פײטען צו ענטשלאסען אזוי 'ױנקט

גע״ װעט קאטף דער ביז סוף, גיז׳ן סעס

 װערט קאפיף דער און װערען װאונען
 םאר־ ער װאס טאג יעדען מיט שארםער

 זיך, םארשטעהט ױניאן, די זיף. ציהט
 פאר־ םוז זי ברירה, אנדער רױין האט־ניט
 מילינע־ די פון אינטערעסען די טײדיגען

 סםרײק דעם דערפיהרען און ארבײטער רי
 מו־ זײנען סטרײקער די זיעג• א צו ביז

 בא־ פיעל מיט עםפען)ר זײ קעםםער, טיגע
 דאס צוױיפעל קײז איז עס און גײםטערונג

 םון הארטנעקיגלױיס די ברעכען װעלען זײ
 גאנץ ערלןלערען זועלכע באסעם, זײערע

 םאר מאל אײן אויסען זײנעז זײ אז אפען
 די םייז ױניאן די צושטערען צו םאל אלע

ארבײטער. מילינערי
 די םון אסם׳ן דער אבער װעט דאס
 די םון יזניאן די געלינגעץ. ניט באסעס

 דעם םון טײל א איז ארבײמער מילינערי
 באסעם די און פארבאנד, מײהער ?עם

 דער אן אננעשטויסען דא זיןי האט אסס׳ן
 ױ־ אײנצעלנער אן םון בלויז גיט דאכט,

 רער פארבאנד. גאנצען םון׳ם נאר ניאז,
 שטיצט םארבאנד מאכער קאםען נאנצער

 ביילינערי די םון לןאםןי דער סטרײק. דעם
 גאנ־ דעם פון קאםו* דעױ איז ארבײטער

 די םון אסס׳ן נײע די און פארבאנד צען
 בײצוקומען גענוג שטאי? ניט איז באסעס

 דער ארבײטער־מאכט. םאראײנינטע אזא
װערען. געװאונען זיכער וועט םםרײ?

 אין באשלוס דעם איבער נײעס דאזיגע
 קאפיטא־ אונזער פון געװארען פאררוקט

 וױ:קעלע,־אז א אין פרעסע ליסטישער
 אזא געפינען. געקענ̂ט קױם עס האט סע;

 כראטײ פארדיעגטע רי :עבען צו נײעפ
 פונקט געװען דאך װאלט דאס — נענץ
 װעלם די אינטערעסען. זײערע נעגען
 פרן אויסדרוק אן געזעהן דאן דאן װאלט

 ארבײ• צו ארבײטער םון סאלידאריטעס
 גלײכען, איהר קוים האס װעלכע טער,

 שטאל־ די ץז באגריפען, װאלט זי און
 זײ״ קאטפף גרױסען זײער אין סטרײקער

 ארבייטער גאנצע די אז ;אלײן :יט ׳;ען
 אבער דאס טאר זײ. טיט איז באװענונג

 םאר־ נײעס די כיוז כיען געשעהן. ניט
 מען אויב קארנער, א אין ערגעץ רוקען

 אונטער־ ניט גאגצען אין איהר שוין קצן
דריקען.

 א אויף ניט אבער פאיכײנדערט דאס
 בא־ דעם םוץ װערט גרויסען דעם יזאר

 לײדיעס אינטערנעשאנאל דער פון שלוס
 בײצושטעהן ױניאן װאירקערס :אױמענט

 זי װאס אלעס, כײט שטאל״סטרײסער די
שטאנד. אין זײן :אר װעט

 װעט אויפטו דעם פון גרױסקייט די
 םעהר און םעהר אלץ צײט דער טיט

 הא־ אומזיסט ניט און װע־ען אםגעשעצט
 דזשענע־ דעם פ̂ו סיטגליעדער די בען
 זיך געפיהלט באארד עקזעקוטיװ ראל

 נאך מיטינג, יענעם נאך נוט נאזונדערס
 דא עס זאל — װעלכער דריטען, רעם

 אםגעהאא־ איז — װערען פארצייכעגט
 אין האטעל, סטאטלער אין געװארען טען

 אקמא־ סען7 דעם דיענסטאג, :אםאלא,
בער.

דא־ מיליאן פערטעי״ דאדגען דעם
 צו באשלאסען ב. ע. נ. דער האט לאר

 פון צושריפט קײן קריגענדיג ניט שאפען,
 בא־ דער שטיצע. פאר ססרײקער די

 אלע װײא געװארען, געפאסט איז שלוס
 װי ׳פאל אזא אין אז געפיה^ט, האבעז

 װאר־ :יט מען טאר שטאל־סטרײס, דער
 פארלאגגעץ,. קוטען װעט מען ביז טען,

 און לואםיטעס געקומען אבער זײנען עס
 םארלאננט האבען װעלכע צושריפטען,

 צװעקען, גוטע פארשיעדענע פאר שטיצע
 דזשענעדאל דער זיך האט די אויף און

 זײן לויט אפגערופען, באאדד עקזעקוטױו
 #זיך דאכט און, טעגליכקײט, העכסטע

כחות. זײנע איבער אויך
:געװארען באוױליגט איז אזױ
 גע־ פון דעפענס־םאנד םאר׳ן ד. 500

 פרי• פאליטישע אנדערע און דעבס נאסע
 פון סעקרעטער נעשאנאל דער זאנערס.

 אדאלןי פארטײ, סאציאליסטישער דער
 ריהרענדען א געטאכט האט גערסער,

 אנגעוױזען האט ער באארד. ם1צ אםיעל
 אר־ דער פון װיכטיגסייט נאנצע די אויף
 פא־ די פון באפרײאונג דער פאר בײט

 די םאר און בכלל, ארעסטירטע ליטישע
 ידא אז פראפאנאנדע, דער פון אנםיהרונג

 פרײ פאליטישע דא דינען אטעריקא, אין
 באהאנדעלט װערען זײ כאטש זאנערס,

 און פארכרעכער. ערגסטע די מיט גלײך
 םא־ גרויםען דעם פון באפרייאוננ די פאר

 גענאסע״ כיעגשעךםרײנד, און ציאליסט
בפרט. דעבם

געװא־ באװיליגט זײגען דאלאר 300
 דזשױרני־ די פון סטרײק דעם פאר רען

 א אן איצט פיהרען זײ כיעךטײלארס.
 םלע־ פארשיעדענע אץ קאפיפף שטארקען

 די װעלכע באדיגנוננעז, די םאר צער
 אינטערנעשאנאל דער פון מיטנליעדער

 דער אחוץ אױסגעקעמםט. שוין האבען
 צו נעװארען באשלאסען איז געלד־שטיצע,

 לאקאלס אונזערע אלע צו אפעלירען
קעטפפענדע די העלפעז צו


