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רעפ»רטער סםעף « «ן

 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
 .אידישעז דעם אין שוייבער א ®זוארד,

 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
 די נפו געלויף זיןי־ארױםיאכענדער | |ל'1 נשטה־םוד די אשאלינער, דער ני׳פטא ? •31
%i ,קלאוק־ פונ׳ם האט װאם נפן״דלעך
מד איינם prvo זייז און םפנער ־ |

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,
? ׳פיקאגא א׳ז סיסטעם נייט $

̂וזיםען, אימר און —  חןר אז דאמס
V איז קוריער״ ,אידי׳פער i, ,קיין חאיאה 

 צײ־ ארןייטער אתןר ממיאאיסטי׳שע %
 םאר־ ,»ו זײן אויםען זאא ײאס מוננ,

 דער אין -איז דאם וױ יאף, יי “?|ל*פעהנערען
וױרהאיכסייט.

 ניט מיר הערען גרוםעז אזעאכע און
 זיי הערען םיר »איין, ׳עיקאנא םון באזיז

 ׳פטעדט־ 1או ׳שטעדט אנדערע םיעאע םון |
 װאף־ארבײט די װאו א;;;ד, איבער׳ן ילנימי

 נעײאדע;. אייננעפ׳הרט איז סיפטעם ?|
¥ * ¥ ׳

f

p i נא־ גאנץ אפיאו איז םיאאדע^פיא
 םרא- דער אץ אבער #יארק נױ פון osm .־

 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.
 כ׳־̂אד דאס װעאען מאאוקטאבער

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
 באײ- יײבינ שוין װעט סײסטעם בײט

̂ר בען.דער  קלײדער־ דער אין חערש
 שטמן- די װאס פאר אינדוסםריע.

̂וט סיסטעם ארבײמ  גזד אאנג אזױ זז
 פארהיײ םיעא אזוי איז און חעחפט

 מאגושעקטשױ די םו] געװאחןן אינט
un־b םאחמטענ״ נים די םון אויך און

 איבער םעםא א איז ארבײטער, דיגע
רעדעז. שיעא זיך אאזם עס װעצמנר

»o r צותנפ דער גיט אבער איז pc 
נאויז m וױ< איד ארםיק̂ע

■m

o פאנםטאםירען n ,אז פאהט P'or־ 
 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

ט די קיטען ׳שוין װעם  דער װען צ'י
 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,

*זוי זײסןן םיםגמם ייידארנײט נ״עם׳

tK יי! סאאופםאמר די *ךיך 
 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

 דרעם־ און װײםט אײדיעם ,די .
 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

זיך פאתרעםערט
 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 י מ
 באנרי־ ענדליר אינדוסםריע נארנמגם

j jn 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

 ותלמר דעזײנער, א צונןדפטיםם.
 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.
 פפרבעםע־ באדײםענד יױ איז גאניזאזייע

 זיי־ עם א« וײז, t8P עם לאנצ. זײער רען
 האלםען װעלכע דעזײנעד, דא ןאו נען
 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
 אכדעחנ און iriropb וי IV שטעהט

חמײנעי די vwdmv עס םעג סיגםםלער

fkxNSE*tifFgliVt *-**W' ‘v

סיד לפ,1* .םיר
t a r m  pn  p r o

 װ׳ר צו די, צו אפילז
dv po אוגו זיך גצוסט 

 אתמחנכם״. ןײן צז
ווילסאן. וטוודןו

 ולא חחזאווי בצדפתי
•). כ״«, (ײי^ ארפח

ק »(  גציאנאיגק״• סי
 ׳יסזא̂ר ויך איו יאיל•

i ני« ייחר ייצל איז f*
לייעו•

ױניאן ימיחןפרס מרםןנם ריויעס אינםערנעשאנאל חןר פון אונאן אפיויזןלןר
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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
< *וױ לעדיג טעהד כײ, א איס זשודי;  פ

 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 זא

 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

אינהאדט־^ורצײנניס
.40 נוםער ״גערעכםיגקײט״

«בוכװאלד• ס — װאד די .2 זײט
ט  ®ין באאײ דזשאינפז ןון םישינג .3 די

מ דער — ױניאן. קלאוקםאכער יארקער נ
^רד .rpr ®דן םיטינג לאנגער. ל•  ®רז ב

שעהנהאלץ• י. — 25 לא^אל
 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
 ‘ןןרגא טאון יאװ אוט אינטעוגעאואנ^/ פון

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
א אין באאדד עקזעקוםיװ נעראל מי א — ב

יאנאװסקי. ש•
 אידען די און װעלם די אוקראינע, .12 זײם

 (ןןעל־ זיין... װעט עס און גלאנץ. *• —
װאהלינער. א. — יעטאן)

 שםואלזאהן ם.—בחוד םצוח בר .# .13 זייט
ם אר8 װערםערבוך * — (געלינש^ קבמי

װאלפסאז• ל. א•
 דינגאל• ס. — #גדרעיעװ ל^אגיד .14 זײט

־־־ בילד) v( ״ח^לידײי׳ אדער סוכות
זילבערמאן• ה.
 — *רוי גריגיעע די און יר#ט*ן ל1ס זײט

לוריע. אסתר דד.
ײם  בעדריס ראזע—*רויעךװעל* די .10 ז

 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

ך  אפ־ ענטשידען אבער דאס האבען אסס׳
 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
ױנקט  בא- די פײטען צו ענטשלאסען אזוי '

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. געקענט^ 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
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 דער ליעג. אייד נאסוראליזיישאן דער צו
 שוין איז ליעג דאזיגער דער םון צװעק
 צו נעםליך, נאמען: איהר דורך קאאר

 שנע־ װאס װערען צו מענשען העאםען
 שטאא־ פאראײנינטע די פון בירנער לער

 אר־ וױכטיגע א געווען איז דאס טען.
 זי איז מעהר נאך צײטען. אלע צו בײט

 קאיי־ װען צײטעז, אונזערע אין װיכטיג
 צו כחות זײנע אלע אן שטרענגט מץל

 ״םאראיײ צװישען העצעס באוט״גע כיאכעז
אםעריקאנער. און נערס״

גע־ באוױליגט זײנען דאלאר הונדערט
 אין פרײהײטס־קעפיפפער די פאר װארען

 הונדערט די אט אז :יעגליך, אינדיעז.
 גרונד איבעריגער אן זײז װעלעז דאלאר

 פאר־ צו לוסי־רקאסיטעס אלערלײ פאר
 ״רא־ אין אנטערנעשאנאל די דעכטיגעז

 עקזע־ דזשענעראל דער אבער דיקאאיזם׳/
 אפ* ניט דערפאר זיך האט באארד קוטיװ

 װאס דאס, געסאן האט איץ געשראהעז
 צו :פליכט זײן פאר נעה^אמען האט ער

 זײ װאו פרײהײטס־קעביפפער, העאפען
 װענדען זײ װען נעפינען, ניט זיך זאלען

הילף. י,אך זיך
 געװארען באוױליגט איז דאי״אר 100

 אינדיא־ אין פעדערײשאן סטײט דער צו
 גאנץ א איז דערפון געשיכטע די נא.

 ■ דער אין אינדיאוא, העסאנד, אין : קורצע
 ארבייטער די פון סםרײק א פון צײט

 4 זײנען קא. סטיל אינדיאנא דער בײ
 א אין נעװארען דערשאסען ארבײטער

 די דעמאנסטראציע. העכםט־פריעדליכער
 בא־ האט אײבאר אװ פעדעריישאן סטייט

 דעם אט פארשװײגען צו ניט שלאסען
ארבײטער. פיער פון ניאיד גרױזאטען

 זאלען שולדיגע די אז ענטשלאםען, איז זי
 אאס ״טטראף, פארדיענטע זײער קריגען

 טרײעל אזא פערדער. פאראורטײלטע
איבער־ געלד, סך א קאסטען אבער דארף

יזאטפא־ סטיל םטאנךארד די א־ו - -
 די און אנגעלולאגטער דער זײן קען ניע

 נאך געװענדעט זיך האט םעדערײשאן
 נעטאן האט אינטערנעשאנאל די היאח.
בעסטע. דאס

 פאר אױך האט אינטערנעשאנאל די
טאראנטא. אין אױפגאבע גרױסע א זיך
 געװען צוריק לאנג ניט איז באיואנס, װי

 אונזערע םון טאיזע סטרײי! א -ארם
 אהן געװעהנאיך, וױ ׳איז קאאו?ראכער.

 ׳איצט צוגעגאנגען. :יט עס איז קרבנות
 געענדיגט, יטוין איז סטרײק דער װען

 אין סטרײקער די פון פיער נאך זיצען
אנקאאגען. ׳טװערע גאנץ אוינטעי פריזאן,

 פאריטװע־ א אין באיטואדיגט װערען זײ
פיױוץט־אײגענטום, פא־ניכטען צו רונג

 עט װאס ׳טאיד נאך קאאגע, יטװערסע די
 איז װאס געזעאיטאפט, אונזעױ אין זײן לזען

 פון יסוד הײאינען דעם אויח געגרינדעט
״קײסעס׳/ פיער די גריװאט־אײגענטום.

 נעראטע־ װערען זאאען טענ״טען די כדי
װע־ פריזאן, פון יאהרען אאנגע פון װעט
 דדטע־ דער און נעאד, פיעא פאדערען אעז

באיטאא־ האט באארד עקזעקוטױו נעראא
 באארד דזיטאינט דעם העאפען צו פען
 סײ בחות, זײנע אאע טים טאראנטא פון

םאראאײט. סײ און פינאנציעא
 די אויסגערעיענט דא האבען נײר

 דדטענעראא דעד װעאבע אין ׳פעאע ;£,אי
דעי־ ניט היאף צו ;עקוטען איז באאיד

 זײנען סוסען באוױאיגטע די דוייא פאד,
 באריהטען זיך ניענ טען אז גרויס, אזוי
 זײנען סוטען די פאריןעהיט, זיי. טים

 װײא דערפאר, לואײנע אוז קאײגע, דרקא
 ניט האט ׳:יט קען אינטעו־נעיטאנאא די

 װאס ׳פאקט דער אנער נעבען. צו פיעא
 האט באאיד עקזעקוטיװ דדטעגעראא דער

 דארף סופיען, קאײנע די אט באװיריגט
 די פאר רעקאמענדײיטאן גוטע א זײן

 אינטער־ דער פון טעטבעריטיפ גרױסע
 אאע די אין זיך אפצורופען געיטאנאא

 כייט־ זײערע װי גרויספיוטינ, אזוי םעאע ״:>׳•״־
נאר. זײ עראױבען אען י;.

םטרײסם נימ־סאנמציאנירטע סדרה א
 אאנגשארטען די םון סטרײק דער

 פערײאר־ די םון און גרוזטשיקעס אדער
 ױו אפגעשגיטען װי כטעט האט בײטער

 װעאט. אויסעראיכער דער םון יארק
 אנקױ געהענט ניט האבען פראכט־״טיפען

 סײ פראכט, סײ און י$רק, נין קײן םעץ
 געהאנט גיט האבען ׳טיפען פאסאדטיר
 ניט איז עס װײא ׳פארט דעם פאראאזען

 שי־ די אויםגרוזעװעז זאא עס װער נעװען
 זיײ דאהס די אנגרוזעוחנן. זײ אדער םען
 מיט-סחורה, אנגעשטאפט איצט נאף :ען
 און איגט עסענװארג טאז טויזענדער און

 זײ־ אאנגיטארטען די טיט צוזאםען פויאט.
 פערי־ די אויך ססרײק אין ארויס געז

 פיעא אאגע די האט דאם און ארבײטער,
 םטרײק דעם צואיעב װײא פארערגערט,

 װיכטיגסטע די האבען פעריס די אויף
 זײערע האבען װעלכע אייזענבאהךאיניען

 דדטוירזי נױ רער אויף ענד־סטאנציעס
 זיך נעקאנט בימ האדסאן, דעס פון זײט

יארק. נױ מיט פארבײדעז
 סטרײקער טויזענד עטיציכע די װען
 צו צוריקגעגאנגען געװען ניט װאצטען

 םעגליד שטאדט אין װאל׳ט ארבייט, דער
 אנדע־ און שפײז אין םאנגעצ א געװארען

 צו־ און טיטעצ, צעבענס נויטװענדיגע רע
 סטרייק דער איז שוין אצײן דעם ציעב

 געװא־ באטראכם ארבײטער דאק די פון
 גע־ :רויס און װיכטיגיױיט גרויס פון רען

פאהר.
 דער אױט און, װיכטיגער, גאף אבער

 םרע־ קאפיטאציסטישער דער פון מײנוגג
 אנגזד מאנכצ־זעדזר פון װי גוט אזוי סע

 געפעהר־ לאף פיהרער, טער אײי זעהענע
 אצע די אט װאס פאתט, דער איז ציכער

 ארײנצו־ פארגעסען האב (איף סטרײשס
 אײזעגבאהך די םון סטרײק דעם דעכענעז

 בא־ דעם צופיהרען װאס עקספרעסצײט,
 זיײ סחויד.), פעקצעך הצענערע און נאזש

 װייצעז דעם געכען געװארען גערוםען ;עז
 ױ־ באטרעפענדע די פון בעאמטע די םוין

 אגרי׳ די אויף קור,ע;דיג נישט און גיאנס
 גע־* געטאכט פריהער זײנען װאס #טעגסס
 אײנ־ און קאמפאניעס די מים װארען
 הא־ סטרײקפ די ארבײט־געבער.• צעצנע

 דונער א װי פצוצים, אויסגעבראבען כען
 באטיהונגען די און הימעצ, צויטערען פון
 םטרײ־ די פון פיהרער פריהערדיגע די פון

 האבעז םטרײקם די צוריקצורופען קערס
 פדאטעסט פון שטורם א ארויס;ערופען

 פון םיהרער. די געכען ענטריסטונג און
 די איז ארגאניזאציע פון ׳טטאנדפונקט

ערנסטצ. אן זעהר און זעהד װירקציף לא;ע
 אדבײטער די אז טענה׳ן, פיהרער די
 אהן סטרײקען צו ניט דענט קיין האבען

 זײערע פון צויטטיטונג אפיציעצער דער
 צרטטײ דער אהן הײפס, דאס ױניאנס,

 װע־ טענה געה אבער פיהרער, די פרן טונג
 אײז װי ארבײטער, אצע אז רעכס, גען

 זײע־ פאצגען צו ענטזאגט זיך האבען טאן
 פידי־ דאזיגע די אז זאגען און פיהרער רע

 אין רעדען צו ניט רענט קײן האבען רער
 פאר־ זײ אז ארבײטער, די פין נאטעז דעם

 מעהר ניט זײנען אוז ניט קײנעם טרעטעז
ארבײטעד♦ די צו ״טטערונג א װי

 די װי טעהר אן ריהרט סטרײק דער
 די פיז באפעהצען די פאצגען פון פראגע

 ער בעאטטע, ארבײטער א:ערר,ע;טע
 פריגציפ וױכטינעז זעהר דעם אן דיהרט

 יאנ;־ די האנםראקט• א :אכצולןומען פון
 האפען, פערי־םען די װי גוט אזוי ׳טארםען

 אײנגעשטיסט פאר׳טטעהער זײערע דורך
 ״גע״ דעד פון בא׳טצופ דעם נאבצורןוטעז

 װע־ קאמי׳טאך אדזשאסטמענט ׳טאגאצ
 בא־ דער װײדדטעס. אין העכערונג א ;ען

 צופרידענ־ ניס קײנעם אגער האט שאוס
 אדזשאסטםענט־ ״נעשאנאצ די "נעשטעצט.
 גענו־ ניט אויס, װײזט ׳האט קאמישאן״

 פרײ־ װאקסענדע די אגבאטראבט אי[ טען
 די האט און מיטעצ צעבענס פון זען

 נײטטיג־ א צוגע׳פסגן׳ענט ארבײטער דאק
 ניט האבעז ארבײטער די העכערונג. ל,צײנע

זיינען און פסק דעם נאכקוטען :עוואצט
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 זײ אויח איז מען סטרײס. אק ארויס
 פרעסע די זײטען. אצע םון אנגעפאצען

 באצשעװיקעס, אצס פארדאמט זײ ה^ט
 װ. א. גערופעז זײ הןובען םיהרער זײערע

 דאק אײרישע סאנסערװאטױוע די (און װ.
 באצײדיגט שרעקציף, זײגען ארבײטער

 נע־ םיאוסע אזעצכע זײ דופם מען װאס
 םע־ אמעריקאן דער םרן םיהרער די מען).

 געבע־ זיך האבען צײבאר אװ דערײשאן
 רעפו־ די רואינירען צו ניט זײ בײ טען

 ארבײטער אטעריקאנער דער פון טאציע
 דעם םאחטװעכען צו ניט און באװעגונג

 — ױניאניזם טרײד פון גרונד־פרינציפ
 םעריר־ אבער — ?אנטראקט צו טרײהײט

 געהאצטען זיך האבען םםרײקערס םטע
 זײע׳ קריגען װעצען זײ אדער זײערס: כײ
 ניט זיף װעלען זײ אדער פאדערונגען, רע

ארבײט. דער צו אומקעהרען
 בריעף א אין האט גאטפערס סעםועצ

 אינטערנעשאגאצ דער םון בעאמטע די צו
 אטאקירט אסםאםיאײשאן שארמענס צאנג

 באראכטי:־ ■ניט זײער םאד ארבײטער די
 זײערע געגעבען האט און סטרײק טען

 צאגגשארמען די אויב ״ רעכט. ציעדערס
 דעם נאכצוקומען אײנגעשטיפט האבען

 קאםי־ ״ארזשאםטםענט דער פון כאשלוס
 זײ ״האבען נאםפערס, שרײבט שאך/

 אײנעם פאדשװעכט סטרײק זײער טיט
 פון פרינציפען פונדאמענטאצםטע די פון

 צײבאר״ אװ פעדערײשאן אטעריהאן דער
 באשצוס דעם נאכצוקומען צושטיםונג די

 דעם קאנטראקט הײציגער א געװען איז
 דאריבער האף איף אגצוגעהמען. כאשצום

 אינטער־ אײער פון געזעצען די דורך אז
 צד אײנגעמןן אײןי זיך װעט נעשאגאא

 צוריק־ זיף סטרײקערס די כאאײגםצוסען
 אין נאר ניט ארבײט דער צו צול,עהרעז

 אויך נאר אינטערעסען, אײגענע זײערע
 דער םון עהרע און אעטערעהען די םאר

באוועגונג״• טרײד־־ױניאז
 דאזיגער דער װי נאכדעם שוין אבער

 הא־ געווארעז, פארעפענטציכט איז כריעף
 מאסטיטינג א אויף סטרייהערס די בען

 קו־ אין געװארען אפגעהאצטען איז װאס
 פארהאנד־ צו אבענד, טאנטאג ױניאן, פער
 דער צו צוריק געהן װעגעז םראגע די יען

 מאיאריטעט גװאצדיגער א אין ארבײט
 די סטרײק. דעם פארטצוזעצען געשטימט

 בא־ אייף האבען עלוםפרעסםען אײזענבאהן
 םטרײק זײער אויפצוגעבען ניט שצאסען

 ערנ־ אן זעהר געװארען איז לא;ע די און
םטע.

 פערי־ די האבען שפעטער טאג א פיט
 צו צוריקצוגעהן אײנגעשטימט ארנײטער

 בא־ האבען זײ װי גאנדעם ארבײט דער
 9 פון װײדזשעס אין העכערונג א קוםען

 די פון צאקאצס אײניגע אויך פראצענט.
 אויפצונע־ געשטימט האבען צאנגשארמען

 דעם ביז װארטען און םטרײק דעם בען
 פיז פראגע די װען דעצעטבער ערשטען

 װידער װעט װײדזשעס זײערע העבערען
 ״נעשאנעל דעד פון װערען אױפגענוםען

 דאפ אבער קאפישאך/ אדזשאסטמענט
 דער פון ערנסטלןײט די אװעק ניט נעהטט

 ניט־םאנקציאניר־ אנבאיי׳אנגט װאס צא;ע
 ארײן פלוצים זײנען װעי/ע סטרײהס, טע
פאדע. דער אין

 װאשינגטא־ דער אױ,ש פרעהליך נישט
קאנפערענ״ןי נער

לואנפע־ אינדוםטריעצע נאציאנאצע די
 דערװײצ נאך האט װאשינגםאן אין רע;ץ

 װײזט עם װי און אויםגעכאן, גארניט
 אויפטאז, גארנישט טאקע זיף װעט אויס

 גע־ נים װעט פריעדען אײביגער קיין און
 און קאפיטאל צװישען װערען שלאסען
ארבײט.
 אײנ״ האט װילסאן פרעזידעגט ויעז
 גע־ מען האט קאנפערענץ, די גערופען
 כאטש װזןלען ארבײט־געבער די אז מײנט,

 אדער פעחר די נאכגעבען אכיסעל אױף
 די פון פאדערונגען ראדיקאלע װענינער

 די שטילען צו מיטעל א אלס ארבײטער
 עס סרזרײקם. פארסײלעז און אונרוהען

 קאנפערירען נעהן צו לעכערליך דאף איז
 כאטש אײנצונעהן באדײט זײן נישט איז

 די אויב קאטפיאטים. שטיקעל א א*יף
 קאפיטאל צװישען באציהונגען איצטיגע

 ניט איבײטער די פאר זיינעז איבײט ̂און
 דחײב, ׳שבל דעי איז צופרײ־ענשטעלענד

 עטװאס קרײען טוזען ארבײטער די אז
 צו :יס אום ב׳גסעדעס עטװאפ איז סעחר

םטרײקעז.

דער

טרייקעז.
 א*יױ האבען, אבער ארבײטנעבער די

פלד־ע־ אױויסכעשטעלט לואצפעדענץ  עדשטוינעגד. פשוט זײנען וואס [\
־e?; 1נו{ «,לואר אױף זיי עך5װי נאר

פון טחגכמן________-________- -
 אוווזמג ארגײטער די בײ וױאען זײ

 זײ וואם םאבט, »ון רעכם ניסזנא ד*ס
 אוױי גרופע ״עספלאיערם״ די פארםאנעז.

 נןאכרימ יעדע וױל,אז האנפערענץ דער
 בא־ אײגעגע איהרע פעסטשסעלען ז#ל

 *ויא זי אדבײטער. איהרע םיט ציהונגען
 קענען ניט בכלל זיך ױניאגס אז

 צװישען אנגעלעגענהייטען די אין מישען
 לעצטע די געבער. אדבײט איז ארבײטער

 ניט אנצותאלטען רעכט א האבען זאאען
 דעם זאגאר נאר שאפ אפען דעם נאר

 הײסט, דאס שאפ״, נאךױניאז ״קלאוזד
 אינגאנצען לײט ױניאז דערלאזען צו ניט
 די פאבריק^ן. זײערע אק ארבײטען צו

 זײנען ארבײט־נעבער די םין פאדערונגען
 חנאהציאנערקײט, זײער אין אבסורד אזוי

 װאס פאר חידוש א װירהליך איז עס אז
 ניט זיך ציהען פארשטעהער ארבײטער די

לואנפערענץ. דער פון צוריק
* # *

שטאהל• דעם סעטלען צו םארזוך א
םנזרײק.

אינדוסטריע״ נאציאבא^ער דער אויױ
 האט װאשינגטאן אין קאנפערענץ׳ לער

 סעט־ צו פארזוך א נאך געמאכם גאםפערס
 ארײנ־ האט ער סטרימן. שטאל דעם לען

 קאנפערעגץ די אז פארשלאנ, א געבראבט
 ארביט־ דורך סטרײק דעם סעטלען זאל

 פון קאםיםע דזשענעראל דער אין רײשאן.
 נעװארען באקעםפט פארשלאג דער איז 15
 אויך און גרופע ארבײט־געבער דער פון
 גרופען בײדע גרופע. ״פאבליק״ דער פון

 פארשלאג, דעם געגען געשםיפט האבען
 געװאונען האט גרופע ארבײטער די אבער
 םון פארשטעהער אײניגע זײט איהר אױף

 צוזאטען און גרופעז, צװײ איבריגע די
 מאיארי־ געניגענדע א־ געהאט זײ האבען

פארשלא;. דעם דורכצופיהרען טעט
 אי־ פארשלאג דעם האט קאמיטע די

 ר״«ג־ אזא קאגפעדענץ דער צו בעמעגעבעז
 פאר־ גאםפערס׳עס אויב תאטענדײשאנם.

 דער םון װערען אנגענומען װעט שלאג
 א װערעז אויסגעקליבען װעט קאגפערעגץ,

 דעם זוכען װעט װאס זעסס, פון קאםיטע
ארביטרירען.. צו טטרײק
 אז גלויבען צו שװער אבער איז עם

 אר־ אויױ אײנגעהן גיך אזוי װעט גערי
 לא:ד פון קאפיטאליסטען די ביטרײשאן.

 אין רעגירונגס־־טאכט די איהם, מיט זײנען
 און אױזם, מיט איז געגענדעץ שטאל די
 באליעב־ די םיט אנגעהן כיסתםא װעט ער
 אום גװאלד און טעראר פון ביעטאדען טע

 פעסטצושמעלען פאל אלע פאר אײנפאל
 אינדוסטריע־ פון פרינציפ״ ״הײליגען דעם
אבסאלוטיזם. ו:ען

 קאטיטע אונטערזוכונגס סענאט די
 פיטפביר: דעם באזוכט װאך לעצטע האט

 פאר־ דארט האט און דיסטריקט שסאהל
 צדדים. בײדע פון פארשטעהער הערט

 נאף איז קאטיטע דער פון באריכט דער
 געװאו־ען, פארעפענטליכט ניט דערוױיל

 זײן װעט אלעס אז אויס, קוקט עס אבער
 צײט דער פאר האט טיאסט דער אלדײט.

 דעם אויפגענעבען אונטערזוכונג דער פון
 צו־ האט און סםרײקער די נעגען טעראר

 ״טרײע״ די פון עדות עטליכע נענרײט
 זײ נעזאגם־אז האבען װעלכע ארבײםער,

 אר־ זײ אז אדעס, אין גאט װי זיף לעבט
 זײ אבעד טאג, א שעה 12 טאקע בײטען
 ארבײטען ניט װילען און צופרידען זײנען

 פאי־ ערענסטען קײן װ. אז. א, װעניגער,
 אין זיך טוט עס װאס אױסצוגעפינען זוך

 נעראנט נ;ט איז געגעגד פיטסבורנער דעם
 ײילו אייף האט פארס דער און געװארען

געמאכט. ניט א-ינדרוק קײז :עם
* * *

 ארז געזונד איז פרעזידענם דער
״קראנה•

 פרעזידענט פון געגגער פאליסישע די
 אין קלײבעריש זײער נים זײנען װילסאן
 אטאלױ־ צו קומט עס װען טיטלען זײעדע

 אזו ליענ דער פון פארטײדיגער ד;:ם רען
 װערט קראנקהײט וױלסאן׳ס נײשאו:ס.

 צװע־ םאליםישע םאר אויסגענוצט זײ פון
 סענאט דעם אין צאנקערײען. און קעז

 אויםגעהױבע; רעפובללקאנער די האבען
 א'ו איז פרעזידענט דער אויב פראגע די

 םליכטען די ערפילען צו פעחיג אלגעםײן
 1פי קאנסטיטוציע דער לויט אטט. זײז פון
 דער דארף שטאאטען פאראײנינט;! די

 ‘פדעזי דעם פארנעהמען װײס־פרעדדענט
 פרעזידענט, דער ער, אויב פלאץ׳ דענט׳ס

 ערפי' צו אונפעהיג פ^ילשכזענדיג װערס
 זובעל פאסטען. זײן סון פונקציע די לען

 באשאפעז צו סענאט^רען אײניגע איצט
 װילםאן פרעזידענט ,אז איינדרוק דעם
 עס אז שטענדיג,- אויױ אינװאליד אן איז
ל ער ה^פנוננ קײן ניטא איז  ̂עזוגר ̂ז

 ‘הענים נױ פון טאזעם סענאטאר װעדען.
ם ש-יר  איינעט צו בריעף א געשדיהען ר̂.
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 זיך ח*ט מהירמ זימע איז ימ זינעז, םון
 גיסט ם׳איז m און איבערנעריםען עפעס

 זאי ■חנזיחננט דער Din חאםנוננ קײ[
•Iײןרע נעזונד

 אחיס־ נאטיר^יד, האט, בריעף חנר
 עם1 גרעיםאן, דר. םסאנדאיל. א ;ערופען

 לײקענט דאקטאר, #ריוואם פרעזידענם׳ס
 ניטם איז ירעזידענם דער אז ענטשיעדען

באר. ̂ונט, ער הי̂י  •ראםעםיאנעצע אז ז
 פאחגםענט־ *ו ניט איהם ערלױבמ עטיק
 יחמי־ דעם וועגען אײנצעלהײםען ליכען

 אבער םאחימרט ער פראנקחײם, דענם׳ס
 •א־ וױיסען?הויז דעם פון אברים די «ז

 יא־ דער אז און נארסאל זיינען ציענם
 ער נאד אויב ווערען נעזוגד ותט ציענט

רוה. נענונ האכען װעט
 פאר׳פיחד »רום זיד םראנען דערװײ^

 און חלאו^ װי^םאן׳ם װענען קלאנגען נע
 באדען ׳שםאאטסל״טע הויכע אונזערע

 םזזנסא־ םסאנחיליזמע פון ים א אין זיך
 די אנןװהערעניטען. בייזוױלינז און ציעם

 ■רעזידעכט דעד אז זאנען, תמאקראםעז
 און זיםצען רעפובליקאנער די נעזונר, איז

 איז פרעזידענם דער אז נימ דערזאנעז
 צחפוופעלטער דער איז או־אפ, זיגען םון

 םחןזזען זיד זאא ער צי נים װײסט בירנער
װיינעז• זאל ער צי

* * * ■

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
Oct. 17, 1919, as required by thb Act 

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

Enemy Act*״
אײר#פ». ״פריעדליכער״ דער אין

 פריעדעז העדשט אײראפא אץ
̂־ם דערםון, נ.אר ניט טיר וױיסען  ריזײ וד

 חאלםשאק׳!, צװישעז \4 געהן שלאבטען :ע
 אױך נאר בןולשעוױמס, די אץ דעניהינען

 װעא־ p» שלאכטען נײע שפא;על די פון
 קא• דײטשע מיט גענעראלען דיימשע כע

 צױ ־גאלץ ז־עד פ*ן אנטײל. נעהםעז נאנען
 רוסלאנד, םון׳ רעטער נײעפ א םיט זאמען

 אטאהײ אװאלאוױבערמאנט פאלקאװגיק
 ה^בען און פראװינצעז לעטישע די רען

 גרײ־ עלײעם די ריגא. אײנגענוםען שוין
 *יי אנצופיהרען אמאל װידער זיף טען

 זײ אויב דײטשען, די געגען בלא?אדע
 שלאכ־ פיהחגז אויפהערעץ ניט וועלען

 דײטשלאנד לעטען. די געגען טען
ן אז שולדיג, ניט א-ז זי אז טענה׳ט,  ̂פ

 זײן אױף שלאכטען די םיהרם גאלץ דעד
 וױ־ עלײעס די אבער רעכנוננ, אײגענעם

 איז dp און װיסען, נים גאמים םון לען
 וױדער װעם דײטשלז«נד אז מעגליך,

 שדע- וי צו ױערען איבערנעגעבען אטןזל
חוננער. םון לײדמן און קען

 ב^לשע־ רי אז בארירטעט װערט עס
 דעם מיט ש;ום געםאטכ האבמז װיקעס

 זיןי האט וחנלכזר פעטלורא, ״העלדישען״
 פ^גראמען די :ױט אויסגעצײדענט אזוי
 צוזאמען וועלען זײ אז און אידשז, אויף

דעניקינעץ. געגעז קעטפעז
אײראפא. אין שלום איז עס הנלל

יאתןןןר נװ דער פון נאאוד Dlwn פװ םיםיע
ױניאז הלאוקםאכהד

יןאטיטעס. אויםנעגומזנן װערען עס
 אנדזשעלעסער לאס םאר קאטיםע א

 דזשאינט דער אז פאריצאעמ, סאנימןנדױם
 מיט אינטערעסירען םעחר זיך ץול כ*ארד

 אינסטיטוציע אויבענדערמ^ונםער דער
 םינאנציצ־ און םאראלע נעכען איחר איז
 אז ערקלעהרם, קאטיטע די שסיצע. לע

 אינסטיטוציע דער אח זיך געפעען יעצט
 ױנ־ קלאוקםאכער דער פון מעםבערם 13
̂וןי און יאן  אונ־ פון אפליתאנטען םעהר נ
אל זער ^נ ת ע ט  םען אז פארלאננעז, אינ
 איז עס ארײננעהטען. דארטען זײ זאל

 ניטא. םלאץ הײן ד^רט זײ נןאר ^בער
 םליכט די איז עס אז גלױבט, קאםיטע די

 ארײנ־ זיך ױניאן קלאוקמאכער דער םון
 ?ראנ־ די פון לאנע דער אין 'ציטראכטען

 גע־ די פון װי נוט אזוי מעטבערס קע
זונטע.

 דיס־ װערט פראגע די װי דעם נאך
 איבערנע־ פארלאגנ דער װערט קוטירט,

 דזשאינט דעס םון בעאטטע די צו ;עכען
 אויפ־ םראגע די ז*לען זײ אז באארד,
 םון בעאםטע די מיט צוזאמען נעד«םען

אינםערנעשאנאל. דער
 אינטערנעש^גאל דער פון ^וטיטע א

 זײ אז ערקלעהרם, ױביאן קארפענטערם
 און םטרײה אין מעמבערס 3,000 ה$בען

 אזוי שטיצע. םינאגציעלע פארלאגען זײ
 זײנען זײ אז ערתלעהרט, ה^םיטע די װי
 דער צו *פאזיציאנט-הערפערשאםט אן

 דארום יוניאז, קארפענטערם אלגעםײנער
 קא־ א צו איבערגעגעבעז םראגע די װערט
 אײנצעלהײ־ מעהר אויםצונעםעען םיטע

 בא־ ב$ארד דזש^ויגט דער אײדער טען
_ זאך. װעלכע אירגענד שליסט

 אסעמבלי טען8 דעם פון האםיטע א
 ס^ציאליסטישער דער פון דיסטריקט

 שטיצע םינאנציעלע םארלאנגם פארטײ
 ךעם אין קעמפײן פאליטישען דעם פאר

דיםטריהט. אויבעךדערםאנטעז
 איבערגעגעבען װערט םארלאננ דער

םינאגץ־קאםיטע. דער צו
 אװ-סאניטארי באארד דזש^ינמ דער

 מאנאט דעם אז אינפארםירט, ס^נטראל
 אוי־ דער פון מיטינג א פאר^טען װעט

 דארום קערםערשאפט. בעךדערמאנטער
 באארד דזשאינם דער אז פארלאנגט ווערט

םיטינ;. דעם אויף םארטראטען זײן זאל
 אינסטרואירט װערט זיעגםאן ברודער

באארד. דזשאינט דעם פאדטרעטען צו
 דער פון האםיטע עדייוסײשאנאל די

 פלע־ *ז אינפארםירט, אינםעדנעשאנאל
 םארט״ װײטער אויח געמאכט װערען נער

 די צוױשעץ בילדוננס־ארבײס די צוזעצעז
 װערט באארד דזשאינט דער מעםבערס.

 פארטר^־ זײז צו אזיפגעפאחןדט דארום
 דרײ םיט בילדונגס־קאסײטע דער איז םעז

מעטבערס.
 אינסטרואירט װערם טשעדםאז .דער

מעטבערס. דרײ אפאינטע; צו
ב. דזש. דשם אײן לאדעם 35 לאקאל

ו לאסאל ױניאן א&עױיטארס קלאוה
י. װ. ג ל. א.

סו63 גועמע־סי טעל. עװענױ. פערטען 238 אפים

 די האט טרײד אץ םלעק אונערווארטעטע די צוליעב
 גע־ גיט זאל אװערטײם קײן דאם באשלאםזןן עקזעתוטיװע

 לײדיגע םאראן דינען עם װאו שאפ קיץ איין װערען ארבײט
מאשינען.

 אױסםאלגען •גיט ארדער דעם װעלען וואם שעפער וײ
 װע• און תאמיטע גריװענם דער צו װערען גערופען װעלען

װערען. באשמראפט שװער רען

i לאסאל פון מזזעסוםמוע די
םעס רייננער, דזש. ם. טשערמאן. וואלבערג, ם. מענד. קאמלער, פ.

 באנקעט, זײער צו ק^םיטע א שיקען צו
 זונטאג, װערען געגעבען װעט וועלכער

 בײטאנ. אוהר 2 *קםאבער, כתז19 דעם
 די איז אנגענוםען ווערט אײנלאתמ די

 סאק־ םישנער, םילוחגדםאן, פינק, כרידעד
 טשיאר־ איז מלסאן סאאצא־ז, שטיץ,

 *־P דער אין אפאינםעם ורעדען םשיארא
טצ. סי

 אז פאדלאננם, לאהאל זעאמנר דער
 צו ווערען געשיהט זאל טעלעגראסע א
 זײ םארזיכערענדיג שטאצ־סטדײקער די

 שטיצע. םינאנציעצע אח םאראלע אונזער
 און גוטנעהײסען ווערט צושריםט דער
 אזא אינסםרואירט װערם סעקרעםער דער

שיקען. צו םעלצגראםע
 זײער אז אינפארםירס, 64 לאתאל
 די נוםנעהייסעז האט באארד עקזעקוטיװ

 סטריײ כאקס פײיער די פאר דאלאד 200
 ״פרײער דער םאר דאלאר B00 איץ הערס

שטיסע׳׳. ארבײםער
 װיסען לאזט שטיםע״ אר^ ״םר. די

 װעט איןם. 19 דעם אז צושריםט א דורןי
 ױבי־ ־יעהרינער20 דער וחןרען געםייערם

 ציײ אויבעדדערםאנטער דער םון לעאום
 גע־ ווערט באארד דזשאעט דער טוננ.

 ױם־ דעם אין נעהמען צו אנטײל בעםזגן
 שטיםע״. ארבײםער *םרײער דער פון טוב
אננענוסעץ. װערט אײנלאדונג די

רעפארם• קאםיםע
 אז אינפאדפדדט, קאסיטע םינאנץ די

לײ־ דעם שטיצעז צו באשלאסען האם זי

 סיט סםעםפאדד םיז מור-לײסעאום
 ביורא נאםשוראליזי^מיז די און דאלאר

 רעקאםענדײשאן די דאלאר. 200 מים
גוטנעהײסען. װערט קאםיטע דזןן םון

 ס** סטרײקענדע די םון חאםיטע א
 זאצ ױניאן די אז פארלאנגט, נאר־מאכער

 MSftri אום דאלאר 1000 אויסבארגען זײ
 סטרײס״ממאי- אויסצאהלען קענעז זאלעז

 כויט־באדערפםינע םעהר די צו פיט
ד ווערם םארלאננ זײער סטרײקערס.  מ

װיליגט.
 דזשוירניכמנז דער פון קאםיטע א

 פאסיפיק דעם פון ױניאן טײלארס
 •א האבען זײ אז ערקלעהרט, קאוסט
 אזן מעםמגרס טויוענד 10 םון םטרײת

 צו״ ווענחנן צו זיך נעצװאונמן זײנעז זײ
 פינאד םאר ארבײטער־באוועגוגג דער

 צווי- אז ערקלעהרעז, זײ שטיצע. ציעלע
 פון לאקאאס די און ױניאז זײער שען

 אױ־ דעם אין אינטעדנעשאנאל אונזער
 מנס־• די הערעעץ געגענד בען־דערמאנטעז

 אץ םלעק איז עס װען געפיהלען. טע
 םאכד זײערע ארבײםען טרײד, זײער

 Dir װען און ארבײט, לײדיעס בערסיבײ
 ארמײ לײדיעס־ארבײם בײ סלעק איז
 כמד בײ סעמבערס אוגזערע װיעדער םען

 צו באשלאסען ותרט עס נער־ארבײט.
דאלאד. 500 מים סםרײקערס די שטיצעז

 m . ױיער »ז אינפארםירט, 11 לאקאל
̂  ברד אפאינטעם האט באארד עקזעקוטיװ

 ביזנעם־אײדזשעגס םאר קויםםאן דער
 באיקעז, ברודער פון פצאץ דעם אויף
^ן קאמפלײנכדקלוירק. יעצט איז װאס  דאך

* גוטגעהײסען. װערט צושריפט
סעק• ל«נגער, ל.
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- ''Tױניאן מאכעד

 פין באאדד עקזעלווטױו םון םיטינג *
 דרעסטײהערס און װײסט לײדיעס דער

 נע־ אפגעהאלטען איז 25 לאקאל ױניאן
 אק־ טע:7 דעם אװענד, דיענסטאג װארען

 פריעד־ טאלי שװעסטער .1919 טאבער,
טשעדלײדי. םאן,

 אר־ אסינאף׳ס װ. םיז קאםיטע א
 דאס ערקלעהרענדיג ערשײנען, בײטער

 זײנען שאם דיעזען םון ארבײטער די
 נים־ דעם צוליעב סטרײק איז אדונטער

 די שאם. איז צושטאנד סאניטארעז
 אר־ אלע אויסנעשלאסעז דאז האט םירמע

 נעהםען םירמע די װיל איצט בײטער.
 אוים־ דער םיט צוריק, ארבײטער צלע

 װיל קאכײםע די אײנעם. םון נאהטע
 זאל באארד עקזעקוטױו דער דאס דארום,
 נאך קײס. דער איז שטעלונג א נעהמען

 רײזבערג, ברודער פון עדקלזזהרונג אז
 פון באשםעדענד לואםיםע, א װעדט

 קראנהארדט און רײך קאמעץ, שװעסטער
 װעלכע ערװעהלמ, עהרליך, ברודער און

 די רײזבערג בר. מ*ט צוזאמעז האבען
האנדלען. צו סאכט פולע

 פון ערהאלטען װערם אײנלאדוננ אז
 פרעסערס דרעט און סקוירט קלאוק, דער

 װעל־ בא:קעט, זײער צו 35 לאהאל ױניאז
 דעם *ו:טאנ, שטאםפינדען װעט בער
 פראנרעס איז 4919 איןטאנער, טמז19

 אננע־ װערט אײנלאדונג די קצםינא.
 דײװידסאן קאה;, ברידעד די און נוסען

 צו ערוזעהלט ווערעז שאפירא דזש. אח
דערצו. אטענדעז
סויר־ ױניטי םון םיםםײלוננ א אױף

 עקזעקוטױױ פח קאםיטע די װערם קעל
 זײ מיט טדטעז צו אינסםרואירט כאארד

 אום װאך, קוסענדע וױ ש&עסעד ניט
 רער פאר פלענער זײעחנ אויסצזהערען

 איז טמסבער א פאד װאהללז צוקדנפם.
 זײדסאז׳ס ברודער אויף קאםיטע דער

 שזועסטער איז אױםנענומען ווערען םלאץ
 אלס ער־וועהלט װערט מעטיאס דזשעני

טשערמאז. און מעמבער
 בראנזוױלער דער פון םיםטיילמג א

 װערט אםאסיאײשאן לײסעאוט לײבאר
 בא־ םאכצן זײ װעלכער אין ערהאלטעז,

 אר־ &לע פון סאנפערענץ א דאס קאנט,
 ארגא־ פראגרעסיװע איז כײםער־ױניאנס

 נערױ ווערט בראנזוױל אץ ניזאזױאנען
 זײער פארזיכערען צו צװעק פדט׳ן םצן

 סאציאליסםישען קוטענרען אין אנטײל
 ברידער ■דיםםריקם. תנעם איז למםםײז

 ער־ װערען אסטראװסיזי און בוקשטײז
 קאנ־ דער צו דעלעגאטען אלם וועהלט

פערענץ.
 בע־ אלס רעזיננירם עםבער ברודער

 רעזיגגא־ זײן ײניאז. דער םין אטטער
אעענוםען. ווערט זױאז

 ארײן שיקמ עלזױןשאךקאםיסע די
דאט רצקאםמגדיחש, זײ באריכם. איחר

 זא• באארד עסזעיןוטױו אז פאר װאהלען
 - וױ שנעא אזוי װערען אפגעהאלטען לען

 | םערםין דער װײל ערשטענס, מעגליך.
 ארײ לאנג שוין איז באארד איצםינען סיז

 הױםטזעבלױ, און צװײטעגס און, בער
 זיד דעמעהנטערט סיזאן נײער דער װײל

 װעלען בתים בעלי מיט אגרימענטס און
 זעחר איז עס ווערען. באנײם רארפעז
 העריעד־ נעזעץ־געבענדע רי דאס װיכטיג,

 ארנא• זײן זאל ױניאן אונזער פון שאפט
 רעקא״• זײ אופן. בעסטען אױפ׳ז ניזירט

 שםאכד זאלען װאהלען דאס מענדירען,
 נא• טען8 און טען7 טען,6 דעם םינדען

 װײטער, רעקאמענדירען זײ װעםבער.
 זאל באארד עקזעתוטיװ אן בלויז דאס

 נײער דער און װערען ערװעהלט איצט
 אין דואנדלען דארפען שוין װעט באארד

 בעאמטע, באצאהלטע פון פראגען די
 ״ פארװאלטוננס־םארם צוקינפטיגע אונזער

 אונזער פון פאליסיס אלגעמײנע און
אן. ײגי

 עלעקשאךהא- דער פון באריכט דער
 . װערס עס גופגעהײםען« װערט טעימ

 v צוזא״ סעחיעטער, דער דאס באשלאסען,
 ...אלע מאכעז זאלען קאמיטע, דער מיט מען

 ברענטש״םיטינגאןו םאר אראנזשםענטס
 5עקזעקוםװו* םאר נאםינײשאנס װאו

מד געסאכט װעלען מעמבערס באארר 1ו
m■ יעז*

 ?אמיטעס^ רעליעף און םינאנץ דער
 צװישען אויםגענוםען. װערט נאריכט

;באשלאסען װערט אנדערעס
 צו דאלאר 25 בײצושטײערען )1

 ‘װיליאטס״ פון ליעג ױניאן טרײד דער
קעמפיט• סאציאליםטישען דעם םאר בורג

 צום;ן דאלאר 25 בײצושטײעיען )2
פאנד. דעפענס מוני טאם דזשענעראל
 דעטאיי א אפ גיט רײזבערג ברודער

 יואס ארבײט, דער םון באריכט לירטעז
 דע־- זײן אין געװארען אױפגעטאן איז

 | מעגע־ געװאדען איז ער זינט .פארטםענט
 | ביז אפייל טען22 רעם פון —■ רזשער

 עגדע צו .1919 אקטאבער, טען7 דעם
 רײזבערג ברודער גיט רעםארט זײן פון

 פון בעאםמער אלס רעזיגנאציע זײן ארײן
t אי; ער רואפ דעם, צוליעב ױניאן אונזער

 איבערצונעהםען געװארען בעאויפםראגם
 םיצא״ ,15 לאקאל פון מענעדזשטעמנד די

*’דעלפיא.
 וועדט^ן רעפארט רײזבערג׳ס ברודער

ל זית אנבאלאננט װאס נוטנעהײסצן.  ח
 באשטע־ קאםיטע, א װערט זיננאציאן,

 קראנהאדדט האכמז, שזועסםער פון הענד
 או] צײבאיית וױיסנלצס, בריחנר איז

; האגדלען. צו ערותהלט דלבערםאן
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 נא־ דער אין זאכען נרויםע נאר טאן פען
צוקונםט... הענםער

fg געדענחען, קעגען »ור װײט װי אויף 
 איידען צו געהאט לדינםאא:יט םיו־י חאבען

 איז װאש דאס, פון רןראגקהײט, דער &ון
 באװעגונג, ארבײטער דער אין גאקאנט
 ״דזשוריםדיקשא;". נאטען דעם אונטער

 םאקטי דעם דאנר, א געװען דאס איז *םשר
 צאהא אין קאיץ געװען זײנען סיר װאס

 יעצט לאקאלס, אין הן םעסבערש, אין ך,ן
 אזוי אױף זיך האט לאגע די װען אבער,

 הא־ טאג צו היינט דאס געענדערט &יעא
 דער פון לאקאלס, זיבען גאנצע םיר בען

 יא~ די פון טאגכע און איגטערנעשאנאל
 גאנ־ זײער צו אויסנעװאלןסען זײנען קאלס

 דער פאר פלאץ געװארען איז גרויס, צער
 ״דזשוריסדיקשאן״. חולאת אונאנגענעטער

 קראנקהײט די זיך האט פאא אונזער אין
 ארטיקעל, אן ״דרעםעס׳/ די בײ באוױזען
 סטראשעט צײטען געוױשע צו װעאכער

 פיעל־ דעם ארױםצוטרײבען גאנצען אין
 און קלאוק. םאטריארבאלען און באריכיטען

 הא־ ניט, צי װיאען זײ צי ?לאוקםאכער, די
 הא־ און כבוד זײער פארבײגען געםזוט בען
 און דרעסעש, נײהען צו אנגעפאגגען בען
 דאס דערבײ דאס האלט ארום אזוי אט

 א צו טאג צו הײנט זייגען קלאקטאכער
 און דרעסםײקערס. אױך גראד נרויםען

 צוזאכיען זיך זיי שטױשען אזעלכע אאם
 זײנען װעאכע דרעשמייקערס, נאך מיט

 אינטערנע־ אונזער פון מעכיבערס א&יאו
 ײד כםעט אויסעראיך זײנען און שאנאל

 מצצשעז זײזעלבמ אוץ ארבײטער זעאבע ׳
 קאײנײ אײז נאר קלאוקםאבער, די װאס
 אא־ באזוגדער א צו ״באלאנגען״ זײ קײט,
 אפי־ און אםיסערס באזונדערע מיט גןאל,
 פון צרות די אן זיך הויבען דא און םעס,

 אפײסעי םײן לאקאל, ײןד אאי^א, ײןמ
 מעטבערש, אונזערע אפישער, דײן און

 דארף םרעשער דער סעםבערס. אייערע
 און אאקאא אונזער אין םעטבער א זײן
 אײער צו באלאנגען ניט דארף קאטער דער

 ״בײ אײערע װעט ױניאן אונזער -אאקאא;
 װעט ױניאן אונזער ן פיסעס אין טען״ •

 דךןןוריסדיקשאן הכאא איבעראעבען, אײך
 צו און העסאיכלױיט, גאגצער איהר אין

 איבעא דיזעז האבען טיר דאס גראד אזא
 אװערר אדער אויסגאײכען געקענט ניט
 פע אײגענע אונזערע מיט אאײן עןכמא

 ״ב װאס דאס װײא יויטר. און חעהײט
 דער האט יױפר געהײסען האט צד אײן

גרעס־ די אאס באצײכענט צד צװײטער
 דער װאס דאס און אונגערעכטיגקײט טע ׳

 פאר־ פאר געהאאטען האט צד עוײפטעד
 בא־ צד צװײטער ךעי טהא ברעכערייט

 נאנצע די אאײן. טוגענד די פאר טראכט
 דער צו געהן געטוזט דעריבער האט פראנע

 העב־ דעם באאיד, עקזעקוטױו דדעענעראא
 אינטערנעיטא־ אונזער אין ;ערינט סטען
 זיך װעאען אאע אורטײא װעטעם נאא,

 גאנ־ די אױספאאנען. און אונטערװארפע;
 דער צו געװארען פארגעאײגט איז צ/וקײס

ןענעראא  פאאנט: וױ באארד עקזעקוטױו ד̂ז
י פרעסערס סום און קאאוק ׳18 אאקאא  י

 קא־ סוט און קאאוק 81 אאקאל און ניאן,
 פדע־ אלע דאש פ^־עיע*, ױניאן טערס
 נאאאננען װאס״לואטערס אאע און סערס
אען הונדעדט אאקאא צו יעצט  טדאגס־ ̂ז

 $:־ אאלןאאס, זײערע צו װערען פערירט
אורזא־ ארגוםעגטען, אאעראיי געבענדיג

 פאראיאננ. דיזעז פאר מאטיװען און כען
 ב״עום פאראאנג דיזען וױא הונדערמ אאקאא

 דערצו םאדערט און נאכגענעז ניט אופן
 מײקערס, דרעש און סקױרט אאע דאס

 קאאוק 5 אאקאא בײ קאנטראאירט יעצט
 אנגע־ אויך ױניאן, םאנער סקוירט און

 כײי־ זײער אױט רייהע, נאנצע א כענדיג
מאט'־ און אורזאכען בארעכטיגטע נונג,
װעז.

 באארד עקזעקוטױוע דזשענעראא די
 דער מיט צדדים אאע אויםגעהערט חאט

r אויסער און אויפמערקזאםקייט םואסטער 
 באנוצם עקזעקוטיװ די זיך האט דעם
גאנ־ דער װעגען אינפארםײ״פאן די מיט

 ^רעזידענט װאס אנגעאעגענהײט צער ׳ י
 װי נאכדעם און געגעבען האט שאעזינגער

 און דיסקוטירם גרינדאיך איז פראגע די
 םעגאיכע אאע פון געװארען באטראכם ■

 דאס געװארען, באיטאאסען איז ״1־!ײטע
 טעמ־ יעצט קאטערס און םרעסערס אאע

טראנס־ זאאען הונדערט, אאקאא אין בערס
 חגספעיןטױוע זײערע צו ווערען םערירט :

,81 און 18 אאסאאס צו נעםאיו, ^אשאאס,
 מעמבערס מאכער דרעם און סקױרט אאע ..

ומגרען טראנסםערירט זאאען 5 אאלן. פון
- # ־ ו% ’ ־■־

י י י

 װערען דאן װעט װעאכע ,100 אאק. צו
 און סקוירט פון אאקאא פאא״עטענד^גער א

 זיף זאא 100 אאקאא מײקערס. דרעס
 דזשאינט ׳פיקאגא׳ר דעם אן אניטאיסען

 אניפטאט באארד, דזשאינט די און באארד,
 באויז פון באיטטאנען יעצט ביז איז װאס

 צתא-מענמנשטעאט יעצט זאא אאגןאאס, 3
 פון זיך זאא און אאקאאס 4 פון װערען
שאינט די :רופען אן דױינט  באארד, ד̂ז

 ױנ־יאז״ םאכער דרעס און סקוירט קאאוק,
 קאאוק ,5 אאקאאס די פון באיטטעהענד

 דרעס־ און סחוירס האאוק, ,18 מאכער,
 און סקוירט קאאוק, ,81 אאקאא פרעסער,

 סקוירט ,100 אאל,אא און קאטערם דרעס
 םײנוגג, אוגזער אויט מאכער. דרעס און

 גע־ ניט קאיגער און בעסער זאך די האט
 בא־ דיזער װען װערען. געסעטעאט קענט
 די האם געװארען געםאכט איז יטאוס

 די זינען אץ געהאט הויםטזעכאיך באארד
 די אין םעטבערס אאע פון אינטערעסען
 אונזער איז עם און אאקאאס. פארשידענע

 פון טעםבערס די דאם גאויבען, שטארקער
 און פאר^טעהן דאס װעאען אאחאאם אאע

 ניט די ארױםרײסען איםער אויף װעאען
 שא־ אאתאא פון געפיהאען נאבעאע גאנץ

 װײא דערפאר אז גאויבען, פון וױניזם,
 זא, אין זא אאקאא פון קאטער א בין איך
 דעם םון קאטער א װי יחסן מעהר איך בין
 איר־ דא איז עס אז אדער אאקאא, דעם און

 סארט אײן םון אונטעריטיעד װעאכער גענד
 בעאי סארט צװײטען א און ארבײטער

 םו־ װעאען ארבײטער yרyאומ מאאכוח.
 מאא, אאע פאר מאא אײן פאר^טעהן, זען
 אאע יחסגים, גאײכע אאע זײנען כייר אז

 אינטערעסען די און אונסערדריקט גאײך
 םון איגטערעסען די זײנען אײנעם םון

אאעפיען.

ן י ל פ י צ ס י ד
 מיר װ^אטען זאגענדיג, אםת דעם
 דערטאנען צו געװ־*נט ניט גאר קײנמאר

 פארהאס־ דעכט טיט םיעאע פון דיזען, אט
 פיעאעאונכערעכטיג־ גאר װײא װארט, טען

 פארבונדען איז ברוטאאיטעט און לוייטען
 ױניאז טרײד די און ״טערם״. דיזען םיט

 גװאאדיג אזוי װערט װעאכע באװענונג,
 רא־ אונזערע פון םאנכע פון אונטער״עעצט

 גע־ שטענדיג איז אצאן, רחםנא ריהאאען,
 געזעצע איהרע צואיעב געװארען טאדעאט

 ארויפ־ טרײעט ױ װעאכע דיסציפאין, אוץ
 ניט טיטנאיעדער! איהרע אויף צוױנגען

 זײן און נערי׳ס״ ״י־זשארדזיט די פון :*ר
 אײגענע אונזערע פון אויך נאר גאײכען,
הא־ טיר װי אזוי :^ר גײסטער״. ״פרײע

 פון פראגראם דעם דורכאײענענדיג בען, ,
 אדבײ־ קאמוניסטישע ;עגרינדעטע נײ רי

 דאזי־ דעם אט מיר געפינען פארטײ, טער
 ס׳װערט װאו און ״דיםציפאין״, װארט :ען

 װעט טיטנאיעד א פאא ״א־־ז ד*ס געזאגט,
 בא־ װעאכען אירגענד אױספאאנען :יט

 דערפאד ער זאא פאדטײ דער פון יטארס
 פארטײ׳/ דער פון װערען ארויסגעװארפען

 ארױסצוברײנגעז אונטער דך טיד ;עהמען
 עפענטאיכ־ דער אין .איפען, אונזערע פון

 דיסציפ־ נעמאיף, װארט, זעאבען דעם קײט
 יעטארק איז.אזוי װעאכע דיסציפאיז, !אין

 קענען צו אום ױ»אגס אונזערע אין :ײטיג
 צו דאס אעבען, אין דורכפיהרען באטת
 איז עס װאס דאצ ׳טםרעבען, סיר װאס
 אנ־ ערפאאגרײך קענען צו אום נײטיג אזוי

 בא־ אונזערע נעגען קאטף אונזער םיהרען
 אין קאטפיאא געגען און ספעציעא סעס

אאכעטײז.
אוטגוט, פאר ניט דערפאר נעהטט

 ״עטפאאי־ דער װען קאאוקטאכעד, איעבע
 ־געבעז ניט אײך װיא קאוירק״ בױרא טעגט

 סײדע; ארבײט, דער צו פערמיס קײן
 טאגץט א באצאהאט איז דױס אייערע

פאראויס. אין
 אאטען דעם ניט אונז דערטאנט און

 ארײנ־ ניט אײך וױא םען װען רוסאאנד,
 האט איהר סײדען כײטינג, א צו לאזען

 א״עי זאל און בוך, ױניאן אײער זיך כײ
 טען װען װערען אױםגעקאכם ניט בלוס
 סיײ שאפ, אין ארבײטען ניט אײך לאזם

 מאנאטאיכעל דעם זיך אויף האט איהר דען
 אלנעטײז איז זײט און באטאן.• ױגיאן

 זיײ םיד וױיא באיס׳/ גוד און גױראס ״גוד
 אויסער אױסען, גיט זאך ?ײן באמת נען
 ארגאניזא־ אונזער םון םאר^טארקונג די

 רײהען אונזערע פון םארםעסטיגוננ די צי־ע,
 ארבײםער דעם םון פאראײניגונג די און

דאר־ צו אויסקוםען קעז עס װעמען ׳ת^אם,

צטיק. םיאוכע
 דער אויף באסעס אגזערע פוןו מאנכע

 פראק־ כענוםען האבען םײד װעסט נארט
 מא־ צו םעםאדע םיאוסע זעהר א טיצירען

 םערר ״םאכען ארבײטער אונזערע כען
 ארבײטער אײן פון געהען זײ ארבײט״.

 װא־ רוגזה םיט פרמגען און צװײטען צום
 ארבײט, גענוג ניט איהם םאכען זײ רום

םיטיע̂ן זײער צרות. זיך זוכען זײ הפנים

 עצהמעמר זייער 1אי#ותלכער הלאירק,
 חנר• נאך וױן דעה חסר א איז וועאכער און
ט אייך, אנםיסעםיט א צו ^םי חנ  זײן ו

 אויס־ נים גוםס קײן פראפאגאנדע מיאוםע
 אזעלכע וועט ױניאן אונזער וױיל טאןד

 אונזערע דעראאזען. ניט ־נעםײנהײטען
 גיך אזוי און גוט אזוי ארבײטען םעםבערס

 אופן בשום וועלען םיר און תענען. זײ רוי
 עראויבען. ניט םרײבעדײ שקל^פעז קײן

 שטיק אאערלײ פון שטיק, פון צײטען די
 דארפען באסעס פאר די און אוועק, זײנען

אכם. אין נעםען דאם

io מס. ױניאן סאםערם דער אץ פואנען וױיפינע
שענהער ב• ם. פון

 עק־ ױניאז די לאנג װי אכטענדיג ניט
 אפט װי אכטענדיג ניט און ׳טױ; זיסטירט

 די אויפגעקומען, זײנען פראגען רזאנבע
 איםער איז סיזאן״ ״סאעל. פון׳ם םראגע

 דיזעאביגע הערען קען טען און אונז, טיט
 װאלט פראגע די ווי פונקט דעבאטעץ,

אויפגעקוםען. טאא ערשטען צום ערשט
 פריילגע רי קוטט ערשטען איעם צום

 ארבײט.• דער פון צוטײאוננ גאײכער פון
 געפיאכט זײנעז װאכען פאר אעצטע די אין

 צװי־ דאס קאמפאײנםס, מאסען נעװארען
 גע־ ארבײט די װערט קאטערס די שען

:אײך. ניט טײאט
 געסעגט שוין םען האט צײט דער בײ

 װי־ ורעאעז בתים בעאי די אד ערװארטען,
 דער פון ערװארטען קענען זײ װאם םען

 פון קאטער א אפ זאגען זײ װען *ונייאן,
 האנד־ זײ סיזאן. סאעק אין ארבײט דער
 גע־ ניט דאס װאאטען זײ װי אבער אען

 אא־ דיזעאבע אן אלץ געבען זײ װאוסט.
 ״אוײקאטפעטמנץ״ פזץ תירוזױם פויאע םע,
 תירוץ דימזער און אזעלכעס. :אך און

 אאנג װי אכטענדיג גארניט געגעיבען װערט
 ישאפ יענעם אין שוין ארבײט קאטןגר רער

אן ^וני  קען מען װאס אלץ אבער טרט די
 תאטםאײנםס אזעלכע אדזשאסטען צו :אר,

 פע־ די אין קאטערס. די פון גונסטען צו
 אין געארבײט האם קאםער דער װאו אע,

 װערט צײט, םאנאטען פאר א פלאץ דעם
 רעאינסטײ־ צו קאטער דעם אלעס :עטאן

 װערען אבער פעאע םאנכע אין טען.
 דער דאס אדזשאסטעט, קײסעס אזעאכע
 װאכען עטאיכע פאר וסט)באי קאטער

 אן אפזוכען קענען זיך זאא ער שכירות,
 דיעזע ארבײט. דער צו פלאץ אנדער
 סי־ םאעק אין אויף איטער לןוטט פראנע

 ניט מען הערט ביזי איז עס װען זאן,
דעיפיז.

ברענמש וױיםם און דרעס דעם אין
 בא־ דא זײנען װאס םיאבעאס, די
 דעם אין עקזיסטירען געװארען, ריהרט
 װי אזוי פונק ברענטש דרעס און װײסט

 דעם אין ברענטש. קאאוק דעם אין
 אנדערע נאך דא אבער זײנען ברענטש

 ביזי. :א:ץ אפיס דעם דזאלטען װאס צרות
 ױניאז ״פרעפערענשעא״ דער איז דאס
 אין אנריםענט. דעם אין קאאוז שאפ

ט ו^רטעד .פלײנע  ניא־ דער דאם עס, סײנ
 פארצוג דעם געבען דארף ׳נופעקטשורער

 צו דא זײנען אזעלכע װען ביאן, ױניאן א
 סך א װען סיזאן, סאעק אין באקוטען.

 טוט ארבײם, ל,ײן ניט האבען אײט ױניאן
 דער קעז, מעז װאס אלעס ױגיאן או:זער
 סטדיקטי זאא אגריטענט דעם אין קאאיז

װערען. אפנעהיט
 סיזאז סאעל דער אן קוטט עס װען

 ניאנכ/ן• אין דאס אויס, געפינט טען איז
 קא־ ניט־ױניאז א ארבײט שעפער ־װײסט

 קײן האט ױניאךטאן דער װערענד .סער,
 דער אז ױניאן די פאדערט ניט, ארבײט

 וחך אװעקגעשיקט זאא קאטער :יט־ױניאן
 םאנופעהםשורער די פון אסס׳ץ די יען.

 פון קריװדע די אן געװענאיך זיך ;עכיט
 מעהר־ די אין גיכדױניאן־קאטער. דעם
 פון פארשטעהער דער טענה׳ט פעאע סטע
 װיל םאן ניכדױניאן דער דאס אסס׳ן, דעד
 זאא ױניאן די דאס םאן ױניאן א ײיז

 און םיטגאיעד אלס ארײננעמען א-הם
 בײ טיאבעא. דעם שאיכטען נאך אזױ
 דאן אבער דאך ענטשםעהם ױניאן דער

קא־ דאזיגעח דער איז װאו :פראנע די
 סיזאן? ביזי פון צײט אין געװען םער

 געקומען ניט אלײן דא^ ער איז װאױם
 דער פון מיטגליעד אלס פארשאאגען זיך

? ײניאן
 דעם פון האט ױניאז די קורצען, אין

םראבעא. וועניג ג*ט

בתונםש. סום אדן קלאוה דער
 ארבײםסלאזיגקײם םון פראנע די

פון ארדנונג טאגעס אױם׳ן איצם שמזןהם

 םיטיננ אעצטעז דעם אויף .10 לאקאל
 אחוץ איז ברענטש סוט און קלאוק דעם פון
 אנגעלעגענהײטען ױניאן געװעהנאיכע די

 פראגע׳ די; געװארען באשפראכען אויך
 פענע־ דער גארענשטײן, ברודער װאס

 ברענמש, סום און האאוק דעם פון דזשער
 פון מיטינג דעם פאר פארגעבראכט האם
 אין װאס דעם םכח עהזזגקוטיװע, דער

 זיײ שעפער קאאוק קאענערע די פון מאנבע
 קא־ קײז אנגעשםעאט ניט אאץ נאן נען

טערס.
זעהן, איצט װעט ייניאז קאטערס די

 א ארבייט-פאר דא איז עס װאו דארט א־ז
 באשעפ־ זײן דארט קאטער א זאא קאטער,

 ביז־ א פארגאליס, םאקס ברודער טיגט.
 בע־ איז ,10 לאקאל פון אײדזשענט נעס

 אונ־ אן פאכעז צו געװארען אויפטראגט
 אפע־ דער פון שעפער די אין *טערזוכונג

 ביזנעס א םיט צוזאסען אסס׳ן, ריקאן
 אסס׳ן דערמאנטער דער פון אײדזשעגם

 דאם אתיסווײזען, זיך ojm ע© אויב און
 םאר ארבײט דא איז שעםער סאנכע אין

 קא־ קײן דארט איז דאך און קאמער א
 געװארען, באשעפטיגם ניט איצמ ביז טער

 ווערען באשםראפט פירסען דיעזע װעאען
 םיט אגרימענט דעם אױספאלנען ניט פאר
 נאך װעם פראנע דיעזע ױניאן. רער

 נעקסטען דעם בײ װעדען אויפגענומען
 איז עס םיטינג. מעטמןר דזשענעראל

באזוכט. גוט זײן זאא מיטינג דער וױכטיג

װײדזשעס. םון רעדוצירונג א װענען
 האט סיזאן סלעק פון אנהומען םיט׳ז

 םאנכע אז ״רוםארס״ פארשפרײט זיך
 די ארונטערצושנײדען זוכען פירמעס
 סי־ סלעק דעם דורך קאטערס פון שכירות

 זיך, פארשםעהם איז, ױניאן די זאן.
 האבענדיג םורא און דעם געגען שטארק

 אא־ ניט זיך זאלען קאםערס מאנכע דאס
 םאנופעקטשױ די פון בעאײנפלוסען זען

 פון אדונטערלאזען װירקליך ארן רערס
סקייא. ױניאן ד/גם

 עלפאר ברודער האט צװעק דעם פאר
 ־py דעם פון סעקרעטער דער ראזענבערג,

 שםאי־ א ארויסגעשיקט באארד, זעקוטיװ
 דעד פון םיסגאיעד יעדען צו בריעף קען

 װעאכען אין ,10 לאהאל ױניאז קאטערס
 געװארענט שטרענג װערען מיטנאיעדער די

 1א' סקײא, דעם פון ארוגטערצולאזען ניט
 ה^־ זײ װען אפילו ארונטערצרלאזען ניט
 ־ א באצאהלט באקופען איצס ביז בען
סקײל. דעם בער

 אויפ־ װײטער װערען םיטגאיעדער .די
 אץ װיסען לאזען צו ג״אײך געפאדעיט,

 עס פירפע װעאכע ױניאן, דער פון אפיס
 די ארונטערצושנײדען פארזוך א מאכט

 פרײז דעם פון קאטער, א פון ױײדזשעס
 די און באלוםען איצט ביז האט ער װאס

 גע־ א נעפען גאײך דעם געגען װעט ױניאן
שטעאוננ. העריגע
 דער אי; איצט איז זעוזט, איהר װי

אעבעדיג. גאנץ 10 לאקאל ױניאן האטערס

 א'ן טעמיגקײמ עדיוקײשיאנאל
פילאדעלפיא

 יעצם ביז זיך האט פילאדעלפיא אין
 ארבײט עדױקײשאנאל םיט אפנעגעבען

 .15 לאק. ױניאן, פאכעי וױיסם די בלויז
 געענ־ לאגע די זיף האט אבער, איצט

 איז קאהן, ס• פאניא שװעסטער דערט,
 און פילאדעלפיא אין געדועז װאך אעצטע

 אי־ דער אין פאראינטערעסירט האם זי
 יעצט .69 לאקאל םינישער דעם אױך בײם

 צוזאמען, ארבײטען לאקאלס בײדע װעאען
 “עדױהײ אן אנפיהדען צוזאמען וועלען זײ

 הא־ פילאדעלפיא. אין טעםיגקײט שאנאל
 פון לאהאלם אנדעלע די װעלען פענטאיך
 ביאדונגם די און צושטעהן אויך דאיםען
 אנגעפיהרם קאנען דארט וועם ארבײט

 יר טאסשםאב״ גרעסעתין א אויף װערען
איצט. ביז
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קאנםראל סאניםאױ אװ באארר דזשאעם דער
סאני״ אװ באארד דזשאינט אונזער

 הויפט צװײ איףאונז&רע קאנםראא מארי
 :נעםאיף נױארק, .‘פון אינדוסטריען

 דחנ־ און װײסטס און און־סוטס קלאוקס
 אינ־ אעבעדיגסטע די פון אײנער איז סעס,

 דר. נויארק. שטאדט דער אין סטיטוציעס
 איבצר־ דער םרייס, מ. חשארדזשי

 אינסטיטױ דער ̂ון דירעקםאר געבענער
 געהן םון פראגרעס, ון6 שטארק האלט ציע,

 אלץ זוכט ער און פארװערטס, איכיער
 באנוגענט־זיך ער נײעסען. אויפצוטאז

 טע־ םריהערדיגע די מיט גיט םאא קײן
 רת זוכט און באארד דעם פון מיגקײטען

 ון6" טעטיצקייט די אױסצושפרײטען
 פארשיעדענע׳גע־ פיעאע אויף באארד דעם

י ־ \ ־ ביטען.
 די פון ־שוק װײסען אעזער אזנז־עמנ

 דר. װאס האינננס דענטאל און םעדיסאל
 PP!אפים אין .עטאבלירט האט פרײז
 טוי־ קאנמראל. סאנ. אװ באארד דזש.

 לאקאלס אונזערע םון מיםגאיעדער זענדער
 קאיני^פ די יעהראיך בעזוכען נויארק אין
 דאקטוילים, פון טריטמענטם באקוםען און

 קראנק־ פארשיעדענע אין ספעציאליסטען
 געצאתאם. סאײגעם גאנץ א פאר הײםען,
 װאס ניט װײסען געזוגט זײנען דייװאם

 יעניגע די קראנ?ע, ד' אבער םײנט. דאס
 כראנישע פארשילדענזו פח לײזימון ועאכע1

 װייסןן, יענע אזוי,הראנקהייטען, אדער
 פון׳א געחײאט \וערען צו םײנט דאס װאס

 תאע־ א פאר נאף םײאװױז ספעציאליסט
 א געבען מוז מעז װאס געצאהלט, נערעז

 מיטגאידער די אט דאקטאר. געװעהנאיכק
 דעם פון ארבײט גוטע די גוט גאנץ װײסען
 אר־ זײן אחוץ געביעט, דעם אויױ באארד

 רײנאיכקײט די אויף אױפצופאסען בײט
 זיכעי־קײט, זײער אויף און שעפעד, די פון
ם**ער. א פװ פאל אין

 באאר־ד דעם פון טעםיגקײט גײסטע די
 $־d א שריפט, א ארוי׳סצוגעבען איז

 אעצטען דעם זײט מאנאטליכע^בולעטין.
 אנגע־ באארד דער האט אויכוסט טאנאט
 בױ מאנאטליבען א ארױסצונעבען פאנגען
 אונ־ שפראך, עננאישער דער אין לעטין
 קאנטראל׳. ״סאניטארי נאםען: מערען

 אונ־ די אויף װעט אױס, זעהט עס װי און
 ער־ אן זײן באאיד דעם םון טערנעמונהג

 אונטעמעטונ־ אנרערע אאע די װי פאאג,
 װ^רים זעהן, שוין דאם קאן טען װי געז,

 בע־ אלץ איז ערשײנם װאס נומער יעדער
 דאס נומער. םריהעדדיגען דעם םון סער
 באטראכם מען װען זעהן, גאײך מען קען

 קאנטראא״, ״סאניטארי נומער טען3 דעם
 אקטאבעל״ ט;זן1 דעם ערשיענען איז װאס

1919.
 דעם אין ארמיקעל ערשטען דעם פון
 און ״שעפער :קעפעא דער אונטער נוטער,

 אינדוסטריעך, ארנזעױע אק ארבײטער
 אינסע־ איז וױכטיגע זיך נײר דערװיםען
םאקטען. און ציםערען רעסאנטע
 סאניטארי אװ באארר דזשאײט דעם

 ־זײן פארענדיגט װאס נור האט קאנטראא
 שעפעד די אין אונטערזוכונג אלגעםײנע

 די אין און אינדוסמריע קאאוה דער פון
 אינדוס־ דרעס און װײסט דער פון שעפער

 ־טיקעל א דערטאנטעו דעם אין און מדיע
: ציםערעז פאאגענדע די מיר געפינען
 אעדוסטריען דערטאנטע צװײ די אין

 3312 איצמ זיד געפינצן נויארה גרויס אין
 פארא^ איז איצט אז׳ װײזט דאס שעפער.

 געװען איז עס װי מעהר, שעפער 715 פיס
4צײם דער אין יאהיעז א םאר

 גרעסער איז שעפער אין אקס1צו־ו דער
 װי איגדוסטריע דרעם און וױיסט דער איז
 אין אינרוםטריע. םומ און תלאוק דער איז

 נױ םון אינדוסםריע סוט און מלאוק דער
 256 צוגעקוםען יאהר דעם דיחי איז יארק

 אזן װײםם דער אין וחןהרצנד שעפער,
צר *ײם דעד חרןי אא טריע61אינד 6דדע

פינקעלשטײן. ל. פון•

 אוים׳ן נאף זײנען איגדוסטריען צװײ
שעפער זײערע את פראגרעס, םון װעג

jsl אז

*יןי. פארםעהרען
 אנגע־ אויף װערט ארטיקעל דעם. איז;.

 שטאדט פון גענענדען װעאכע איז װיזען
 םון שעפער די און זיןי. געפינען שעפער די

 ןיד געפאעז • אינדוסטריען בײדע דיעזע
 גרעסטע n געגענד. איךזעלצען רוב דאס

 און הלאוק דער םרן אמשא, שעפעה צאהא
 און װײסט דער פון אי אינדוסטריע סוט

 צװישען זיד געפינעז איגדוסטריע, דרעס
 צווישען סטר^ט, טער48 און טער14 דעד

 דיס־ דעם אין עװענױס. טע7 און טע4 די
 2190 װי ווײניגער זיף:יט געפינען טריהט

 פראצענט 66 סײנט דאס ש£פער. אזעלכע
 דיס־ דעם אין נױארק. אין שעפער פון׳אאע

 » וױ :גאםען אײניגע זיך :עפיגעי טוײשט
 םע,25 און םע21 די מע,17 די שטײגער,

 169 ,193 צו זיך געםינען עס אין׳װעלכע׳
שעפער. 155 או{

 דא זײגען בראנזװיא און ברוקאין אין
 האר־ אין און שעפער, אזעלכע 222 באויז
שעפער. 47 באויז בדאנקס און אעם

 דער פון אינדוסטריע אײן אפגעטייאט
 סוט און קלאוק .די דאס צײגם, צװײטער

 די און שעפער 2028 האם אינדוסטריע
 שע־ 1284 וסטריע1אינ דרעס און װײסט

פער•
װאס ןיםעון אודאי דאך איהר ניאט.1 ......

 אסאסיאײשאן ?וינען, דאם שןגפער א םאר
 אינסייד “״אינדעפענדענט אךער שעפער

 חאנט טו שעפער, האגטראקשינג אךער
צעטעא: א איז אט -ױסען. אױך דאס איהך

באיאנ־ װאס שעפער, סוט און 1קלאוי .
 םיט־ זײנען זועאכע אײגענטהימער, צו געז

 פאנו־ סוט און ״קלאוק דער פון גאיעדער
 אסאסיאיײ פראטעקטיװ םעקמשורערס

 אריבער דאסיהײסט, .325 דא זײנען שאן״
פראצענם 16

ארבײ־ װעאכע שעפער, קאנטראקטינג
 2זײגע מאנוסעקטשורערס דיעזע פאר טער
 פרא־ 10 אריבער הייסט, דאס .204 דא

צענט.
 מיטגאידער צו באלאנגען װאם שעפער

 םאנו־ סוט און קלאוק אםעריקאן דער פון
 דרײ־ 625 אסאםיאײשאן״, פעלוםשורערם

. פראצענט סיג
 שעםער סוט און קלאוק אינדעפענדענט

.874 דא זיינען
 דרעס און װײסט דער אין שעפער די

:פאלגט װי פארטײאט זײנען אינדוסטריע
מיטגאי־ די צו באלאנגען שעפער 187

 כיאנופעק־ װײסס אין דרעס דער פון דער
 באלאנגען שעפער 446 ;אסס׳ן טשורערם

 פיאנופעיך דרעס םון מיטנליעדער די צו
 אינדעפענדענט 651 און אסס׳ן, םשורערס

שעםער.
 איז וואס שעפער. די װענען װײט אזוי

 בא־ זײנען װאס ארבײטער די פיט אבער
שעפער? דיעזע אין שעפטיגט

 אויך פען געפינט בואעטין דער אין
ענטפער. אן דעם אויף

 די אין האבען װײזען, ציפערען די װי
 פארםעהרט, באויז ניט אינדוסטריען צוױי

 ארבײ־ צאהר די אויף נור שעפער די זיף
פאר־ אעצטעױיאהר אין זיך האט טער

 דער־צױ װאס דאס אינדוסםריע. ‘םוט
 איז ארבײטער צאהא דער איז װאוקס

 צױװאוקס דער װעהרענד געווען, גרעסער
 געווען, קלענער איז שעפער צאהא דער אין
 אינדוסטריע, דרעס און וױיםט דער אין װי

 אינ־ דער אויף װירקונג גוטע די ײזט1בעו
 זיך סיט געבראכט האט עס װאס דוסטריע,

 סיסטעם, ארכײםס דער פון ^וסבײטוננ די
 צו ארבײט שטיס פון איבערגעחן‘דאס

 אגיטא־ אלע דאס״האכו׳װי װאך־ארבײם.
 פאר־ ראס האבען װאך־ארבײט פאר טארס

 אינדום״ דער אין געשאפען אויםגעזאגט,
 זאלען שעפער די דאס טענדענץ, א טריע

 בעסער זאא עס דאס פארגרעסערען, זיך
 שע־ די אין ארבײטער צאהא די װאקםען

 דאס גופא. שע^ער די אײדער־ פעד,
 די^שע־ פון ענטװיקאונג די אז וױיזם

 אינדוסטריע, סוט און קלאוק דער אין פער
 גרוײ דער פון רעזולטאט א אלס האס׳זיף/

 נעהם א טרײד אין איבערקערעניש סער
 םון װעג ריכטיגען דעם אזיו* געהן געטאן

פון פראגרעם דער און : פראגרעס
 אנ- אלע פון װי אינדוסטריע, דער

 דער אץ ליגט איגדוסטריען, דערע
 קלענערען דעם םון : ענטװיקאונג

 שטיק דער װעאכען גרעסערען, צום שאם
 לאנג יאהרען םאר האט סיסטעם ארבײט

 איצט װעט ענטװיקאונג די געהינדערט.
 אר־ מעהר זײן זאאען עס דעם צו םיהרען
 ניט אבער ז^לען זײ טוײיד, אין בײטער

 קאײנע פיעא אזוי איבער צושפרײט זײן
. שאפהעס
 גױ אמדוסטר־ע אאוק1< דער אק

 צדוײ דא זײנען וױיסט, איהר וױ יארלו,
 מאנוםעקםשורערס פון אסאסיאײשאנס

 מאנױ אינדעפענד• דא אויןי ס׳זײנען און
 באלאנגען װאס אזעלכע, פעקטשורערס,

 ״סאני־ דער אין אסס׳ן. קייז צו ניט
 א מיר געפינען בואעטין״ קאנםראא טארי

 פון דא זײנען עם שעפער װיםיעא צעטעל,
 ארביײ וױפיעל און סין בעזונדער יעדען

 זײערע אין באשעפטיגט זײנען עס טער
שעפער.

 צו באלאנגען װעאכע שעפער אינסײד
 און סוט ״קלאו?, דער פון בתים בעאי די

 דא זיייג̂ע אסס׳ן״ פראטעקטיװ סקוירט
 באשעם־ זײנען שעפער דיעזע אין .325

 זײנען עס ארבײטער. 13,557 טיגס
 וועא־ שעפער קאנטראיזטינג 204 דא אויף

 פון כיאנופעקטשורער די פאר ארבײטען כע
 קאנטראיד דיזע אין ״פראטערןטױד. דער
 2.829 בעשעפטיגט זײנען שעפער טינצ

 אויך װערען שעפער דיעזע ארבײטער.
 שעםער ״פראםעקטיװ״ פאר פאררעכענט

 הא־ צוזאניען אז אויס, פאבט דאס ארן
 ״פרא־ דער פון םאנוםעקטשורער די בען

 אר־ 16.386 באשעפטיגט אסם׳ן״ טעקטיװ
 34 אינער אויס פאבט דאס בײטער.

 װאס ארבײטער צאהא דער פון פראצענם
 אינ־ קלאוק דער אין באשעםיטיגט זײנען

נױארק. פון דוסטריע
 ארבײטער פראצענט איבעריגער דער

 םארטײלט װערט אינדוסטריע דער אין
 דער םון םאנוםעקסשורער די צװישען

 םאנופעהטשױ םוט און קלאוק אםעריקאן
 מאגו־ אינךעפענדענ די און אסס׳ן״ רערס

פעהטשורער.
 אינ־ די האבען אויגוסמ, טאנאט אין

סאני אװ באארד דער םון ספ?גקטארם
םון שעפעה 625 געפונעז קאנטראא טארי j ךעף װען צוריק, יאהר א טיט גרעסערט.

 צו.דער באלאנגען װאס כיאנופעיןטשורער
 שעפער דיעזע אין און אסס׳ן ״אמעריקאך

 ארביײ 11.793 געװען באשעפםינט זײנען
פרא־ 25 קנאפע אויס פאכט דאס טער,
םרײד. דעם אין ארבײטער די םון צענט

 דער אין זײנען עך)שעפ ,אינדעפענדענט
.טא־ דיעזע אלע .874 געװען צײט זעאבער

אינ־ אונטעריטריעבען .האבען נופהטשורער
 דזשאינם לעם םיס אגרימענטס דיואידועאע

 ױ:יאן,און קלאוקטאבער דער פון באארד
 די׳ אונטער געארבײט דארט װערט עס
 שעפער די -א'ן װיי באדינגוננען, יגע5זעא

אסאםיאײשאנם. יערםאנטע׳ צוױי פוןידי
 יזע1 אין ןײגען אויגוסט ביאנאם דעש איז

׳אר־ 19.178 באשעפמיגט געורען שעפער
 אן׳און דאש אלזא, צײגט, דאס בײםער.

 אינד;פענרע'נט ד* אין װערען זיך,:פאר
 צאהל גלעסעיע אי באשעפםינט שעפער

 צװײ די פון שעפעי די אין וױ ארבײםער,
זייי־יבא־ םען׳נעהמט ווען אםאםיאײשאנם,

* * ״ זוגדשי.
ציפערען: די זײנען אט

 19:178 אךכײטען שעפער אינדעפ. די אין
 16$86 ״ 1שעפצ אסס׳ן פראם. רי אץ
11.793 ײ שעפער אםט׳ן אם. חןר אין

 אינכפעקשאץ זײן געטאכט האט באארד
 אינ־♦ דיעוע אץ זיך האבעז שעפער, די אין

 ארבײטער. 54.686• געפונען דוסטריען
 געץ זיך שעפער די אין האבען יאהר דעם

 הייסט^ דאס ארבײטער. 79.667 פונען
* .. ארבײםער. מעהר 24.981

פאקס, דער איז אינםערעשאנט
 שע&עול אין צױװאוקס דער װעהרענד דאש
 או| וױיסם דער אין גרעשער געװען איז

 צח דער אבער איז אינדוסטריע, דרעם
 גרעסער ארבײטער דעריצ^הל אין װאוקם
 אינדוסםרי] סוט און קלאול• דער אין געװען

 זיןז געםינען אינסםעקשאן דער אויט
:ארבײםער איצט

47.357 איגדוס. סוט און קלאוק דער אין
§6.440 —--------------.־־--------מענער
10.917------------ל-----------------פתיעז

 אינדוםטרי^ דרעס און וױיסט דער אין
^2,310 זיך געפינען
־ 8.377 —-------------ארבײטער מענער
23.933 -----------------ארבײםצר פרויען

 צר שאדען ניט וועט פארבײגעהעגדיג
 שטײ א שוין םיר זעהען דא אז באםערקעז,

 םעטעל״ .לעצען דעם םון רעזולטאט %על
אח-־rשסרײס

W•-

זעאבמע inn מזןרקדױרדי^ אדן ־
 ױייסמ דער אין פראםארציאנלל אױןי

 זײגען דא אויף א^גדוסטדיע. דרעס
 און שעפער, ווינדעפענרענס ממהר

 באשעפ װערען אינדוסטריע דער אין
 אי<דעפענ די אין ארבײטער מעהר

 אסס׳ן באזונדערע די אין װי שעפער
I ■ פער.

 און ״דרעס דער םון בתים כעאי די צו .
 בא־• אסס׳ן״ םאנוםעקטשורערס װײסט
 זײנען זײ אין אח שעפער 187 לאגגעז

ארבײטער. 7,440 שעפטינט
 מא״ דחנס אװ ״אסאסיאיישאן דעד צו

 #שע«ער 446 באלאנגען נוםעקטשורערס״
 8.466 באשעפטיגט דארט זיינען עס און

̂ ארבײטער.
 םאנוםעקטשד אינדעפענדענט די צו
 €61 באלאנגעז אינדושטריע דער אין רערס

 באשעפטיגם דארט װערען עש און שעפער
ך 50 איבער אלזא, ארבײטער. 16.404 ח  י

 אינתם״ דער אין ארבײטער די םון צענס
 אינדעפענ״ אין באשעפטיגט װערען טריע
 איידיס די װעאכע מיט שעפער, דעגט

 דאחי ױגיאז טאכער דרעש און וױיסט
 קאג״י באזונדערע איגדױוידועלע, שאיסען

טראקסען.
 .״ *ון שאקטען אינסערזגפאגטע די חוץ א

 IT איבעתעגע• דא הןיבען םיר װאס ציפערען
 ip 1 ^בולעטין״ דעם אין איז בעז,
| און אזעלכע שך א נ#ןי * פ  ו

 אינםארםאציעס•^ װיכטיגע דערע
ד דער װעגען דארטען געפינט :.־יהר ̂  ױי

 צױ געזוגט װעגען שעםער, די םון ליכקײט
̂  שעפער, די אין ארבײטער די םון שטאנד
 מעכד קאמסאמפטיװ צאהל דער װעגען
 ! װעגען דארטען, זיר נעפינען וראס בערס
 אנדעחנ כיאסע א נאף ארן דרילס ם״ער

 f באדײטעגדען גאנץ א פון איגםארטאציעס
 ארײנשפארען ניט קאן מעז װאס װערט,

ץ ......ד * ארטיקעל. אײן 1אי
 V ״סאני• דעם םון ערשײנוננ די קורץ,

 וױר^ליןי איז בואעטין״ * קאנטר$ל טארי
 פרייס, דר. םרן אויפטו גוטער נײער, א

 באארד, ״דזשאינט םון׳ם דירעקטאר אלס
 דער אין קאנטראיד. םאניטארי אװ

 אויסדרוס באקוםען װעאען שריפט
 בא• דעם םון םהעטיגקײט די

 די םאר נוצען גרויס פון איז דאס און ארד,
 אעבען םיט׳ן זיף אינטערעסירען װאס אלע
 די םוז םראגרעס דעם טיט װאקסעז, און

 וועלכע אינדוסטריען, דערםאנטע צװײ
 אװ באארד דזשאינט ״דעם אױף האלטען

קאנטראא." סאניטארי
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 װאף די האט וױיז, ס. סטיםען דר.
 דער אין רעזינניישאך זײן ארײננעשיקט

י איז ער װאו סיגאגאגע, םרײע  w.טשי̂ע
 װאם איז, דעם םון אורזאכע די ראבי.

 קאגגחנ־ דער םון מעמבערס יײכע טאנכע
 אין שטארס איהם אויף זײנען גײשאז

 ן דער אין רעדע זײן םאר געװארען כעס
 V האט ער װאס זונטאג, אעצטען סינאגאגע
 םאר שטאא־טראסט דעם געגעז :עהאלמען

 ג מענד די סמרײק. דעם סעטאען װעאען ניט
 וועמען קאנגרעגײשאן, דער פוץ בערס
 א גע״ געפעאען ניט איז יעדע װײז׳ש ראבי

 וױלען״- זײ אז ערקלערט, האבען װארעז
• ׳ טעםבערח. קײז זייז נים ניעהר

 האט רצזיגנײשאן זײן אריינגעבענדיג
 ניס האט עד אז ערקאעהרט, װײז ראבי
 גאויבם ער אז און רעיע דער אױף חרטה

 דעבד זלנגטגומען האט און רע־־ע פרײע אין
 • אוגיי זײענדיג סינאגאדי דער אין דזשאב

 ניט דאיױ ער אז אײנדרוק, דעס מער
 װעאען טאנזער דעם, פאר האבען טורא

 זייער צוייקציהען אידען רײכע עטאיכע
 װעט עס װען סינאנאגע, דע* םון שסיצע

טײנונגען. זײנע װערען געפעלען ניט זײ
 שטימע טײן װידער אויף הויב ׳י'״איף

 געזאגט, וױיז ראבי האט נעראיזם״, נעגען
 אונטער־ מײגט עש װאם אלעס געגען ״און

 ניט װיאען װאס נעמאיןי, דעש־«ױסדרוק,
 ארבײטער די פון רעכט ראס אנעריזעגען

 סא• ..״רטײדיגען און ארגאניױרמ זײן צי
'׳ r י איגטערעשעןד ױיעיע לע<ןטיװ

 םון עקזעקוטױ^ די האס בױטװאך ־
 זיצונג א אפנעהאלטען סינאגא פרי

 צוריהצואוײיזען באשלאסעז האפ
 שמו אסהאו .כר. חנזיגנאציע װייי׳ט

סינא;אמ פרי די אז האטערקאערט,
פריי זײן זאא ^יהר־ראבײ אז
, . .____* * • ׳ ^* j■■ mn װי אםת
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True translation filed with t h •  ־׳
P-ostmaster at New זי־יי׳ץ City on 
Oct. 17, 1919, as required by the Act 
of Congress approve! uct. 6th, 1J17, 
known as the “Trading with the 
Enemy Act.”

גאלד.. ארן שטאהל םון םלחםה די
לע־ לאנג אױיבער! א״ז מלחטה די

 צו אױס װײזט דאס !םלחכ־ה זאל בען
 װעלט. וױנקלען ארע פון עבא דער ז״ן
 די איז צוזאטענשטױס נעהנטסטער דער

טאא פון מלחטה  װעלכע גאלד, און ̂י
 גרױסער דער י:א;ד. איבער׳ן אן געהט

 אינדוסטריעלע די אץ שטאל־טראסט
 דך האבען א־בײטער שטאל פון ױניאן

 טױט־ א אין כחות די טיט פארטאסטען
 אמעריקאנער איבעדיגע די און האםפף.

 אײ:־ אן כייט צו קוקט ארבייטערשאפט
 באװאוסטזײן טיט׳ן יאטעם געהאלטענעם

 ענט־ װערט ש*ר,זאל אײגענער איהר דאס
 פענסיל־ אין נילחטה דיעזער אין שײדעט
 איז עס אילינאיז. און אהײא יוױיניא,

 ארויסגע־ איז װאס דוד ױנגער א כאםת
 !גאױת גרױסען דעם אנטקעגען גאנגען

 ארגאניזאציאן, שװאכער מ;ט גאעד, אחן
 הא־ שםראך, א^עטײנער אן אהז ?אגאר

 ארויטפעפא־ אײבײטער שטאל די בען
 קא־ ניעבטיגסטע די קאטף צום דערט

 דעם אין קאפיבינאציע פיטאליסטישע
 אטנד קאפיטאליסטישען מעכטיגסטען

̂נא־ טראסט, דער און װעאט. דער פון  וו
 זײן דורך אטשטאגדע געװען איז כער

 אונ־ אינדוסטריע דעד איבער ?אנטראל
 סאסען גדויסע זײ טאבען צו סעדםעניכ

 געװען איז װאעכער שטאל־פראדוצירער,
 איבער לואגטראל זיין דורך אימשטאנדע

 אאנד פון שטאל־אינדוסטריע גאנצער דער
 איצט שטעהט פי-יזען, ?אנטראלירען צו
 אײגענע זיינע פאר דערשראקענער א

ארבייטער.
הא־ װעאכע קאײדער־ארבײםער, די

 קלאב דעם געפיהלט פיקעטס אאס בען
 פון לאפע גראבע די אדער פאליסם*ן םון

 פארװאונדערט געיױס קוקען געננסטער,
 שינאנץ הויכע די װאס װאפען, די אױף

 טאשיךבירך רעױאלװערען, — געברױכט
 א פאר װאס רײטעד. טײפלישע סען,

 ארבײט פון יױנדער דיעזע בװט גאבעלען
 נעגענ־ זיך געװעהר אהז באזיצען סוזען

 בײ־ זײ און געפאהרען אזעאכע צו^םעאען
 יטטאא־ארבײ־ די זײנען װער ן ןןוקוטען

 אײראפא. פון פױערים די — טער?
 באאהאנען, די פון פא־־טערס קאײנע

 אימעאיען םון טאנ־איבייטער אאנדאאזע
 עסטרײך, פון ט*יא םאאוױישען דעם און

 אע־ זײעיע טיט רוסאא:־ פון ■ױערים
 ריע־ דער טיט זײ קעדפפען הענד דיגע

יטטאא־קאטבינאציע. ויגער
 א באצײכעגט יעטאא־סטױײק דער

 ארביײ אפיעי־ירןאנער דעם אין צײט נײע
אינ־ :ארעאטערטער דער מער־קאטפף.

 איז איצט דימענטעךהעאדען. גךויסע די
 אטעםעז מיר פאראיבער. אאעס דאס

 און פריעדענס־פארטראג דער װיעדער.
 און יטװערע זײנען ניײטאגס אװ איעג די

 װיעדער זיך איז ענינים. אײנסאטערנדע
 די זײן עס זאאען !שפיעא צום גענוכמנן

? סאקס״ ״װהאיט די אדער ״דזישײענטסײ

י•

פיטערלו.
 אפנע־ װערען נארד־ענגאאנד איבער

 צום דעטאנסטראציאנען גרױסע האאטען
 הונדערט־יעהריגען דעם פון אנדענקען

 די פאר פיטטראג פון געבורטס־טאג
 געדעניד מעהר א פיטעראו איז ארבייטער
 װאטער׳ו װאטעי־או. װי טאג וױרדיגער

 נידער־ די באצײכענט 1815 אין האט
 פון ענדע די און נאפאאעאנען פון

 פעא־ דער צװײטען קאאסעךקאטפף רעם
 סיס־ קאפיטאאיסטײטער דער און דאאער

 יאהר פיער סיט האט פיטעראו טעם.
 פון אנפאנג דעם באצײכענט *טפעטער

 קאפיטאא צװישען קאאטעךקאטפף דעם
 פעק־ די האבען 1819 אין ארבײט. 4און

 הא־ װאעכע עננאאנד, פון טארײיטקאאפעז
 א שטונדען 17 און 16 געארבײט בען
 קע־ אין װאויגען צו רעכט דאס פאר טאג

 טעץ ארנאנידרען. אנגעהויבען זיך אערס,
 ״די אונטערדרירוט. שטרענג זײ האם
 אאע אפנעיטאפט האבען אקטען״ ־זעקס
 אדער פרעסע רעדע, סרײע פון רעכט

 די טיט קאנטיטיק דעא — פארזאטאונג
 גע־ גערופען איז דאס װי אאקשען, זעקס

 טא; געדענקװירדיגען אין און װארען.
 מאנטשעסטער פון ארבײטער די האבען

 אונטער׳ן דעםאגסטראציע א אפגעהאאטען
 קינ־ און םרויען זײערע מיט שטאדט.

 איז צוזאמענגעקוםען זיך זײ זײנען דער
 פיטעראו אויף טויזענדע צעהנדאיגע די

 דאן שטאדט. אונטער׳ן ב־אאד פיעאד,
 אנגעאא־ סאאאטעץ רײסענדע די זײגען

פאר־ איבער געפאהרען זײנען זײ פען.
 פרױעץ כיענער, פון קערפערס חאש׳טע -

 שװערדען ב^אנקענדע םיט קינדער און
 עואם ריעזיגעי דער אינלוס. און יעכטס

 װי איז אבער כעס, פון געציטערט האט
 ראכע־ דעם פאר נעװארען צושטאאצען

 רײטענדער דער פון אנדראנג זינטיגען
 אין צוריק אנטאאפען איז און פאאיצײ
 טוי־ זײנע זיך כײם טראגענדיג שטאדט,

פארנעסען גיט איז פיטעדאו אבער טע.

 -jmr י*הר חונדערט מיט
 דער אאץ גאך םאאסערט ,1919 אין טער,

 אור־אייניקאער די און מאאסעךקאםםף,
 מארטירמר״ ״םאנטשעסטערער די פון

 םיטעראג פארגעסען ניט נאך האבען
 וױיא םארגעסען! ניט ד«אבען סיר אויו
 • אונז םיט איםער נאך דאס האבען מיר
גערי, און האומםטעד אין

ו
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קאנפערענץ״ אינדוסםריעלע די
 פארט״ פאכען אײן אין הזיאטען מיר

 קעז דערפון סך־הכא דער אבװאהא שריט,
 פון שאאען דאס װי מעהר נימ איז זײן

 א פון ציםבאען דאס אדער טרוםײטער א
 דער־ נביאים די װאס וועגען צימבעא,
 ״אפ־טױ זײן מוזעז מיר אונז. צעהאען
 כיאדע. פון אאנד גרויסען דעם אין דײט״

 יןאנפע־ אינדוסטריעאע אן האט ענגיאגד
 הינ־ באײנען ניט קען אטעריקע — רענץ

 באריכטען אאע אויט אבעד טערשטעאיג.
 אויפ־ קאנפערענץ װיאסאן׳ס פר. װעט
 אאאיד פר. װי אפיאו װענינער טאן

 באאשעװיסטי־ דער אין דזשארדזש׳עס.
 :אך געקוטען איז װאס עפידעפיע, שעד
 ארבײ־ ענגאישע די האבען מאחמה, דער
 נעה־ צו גרײט זײן צו אויםגעװיזען סער

 .אײגענע זײערע אין *שיקזן-א זייער
 ארויס־ זײנען ױניאנס ^רויסע די הענד.

 געזעא־ פון פראגראפען פיט געקופען
 ארבײטער־ און אײגענטום שאפטאיכען

 געװען שױן איז ביהנע די קאנטראא.
 פאנט־איבעראיפע־ דער פאר צוגעגרײט

 געשיקטער דער געקופען איז דאן ררנג.
 זײ־ מיט דזשארדזש, אאאיד מר. ״רופא׳/

 ארײנ־ האט ״ער רפואות. באבםקע נע
 ארױס־ און פינגער גראבען זײן געשטעקט
 פון פארמע דער אין ׳פאױם״ א געשייעפט

 און חציפיטאא פרן קאנפערענץ גר*יסער א
 פארמרעטער־ גאייכער א מיט ארבײט
 אינדוםטריע־ ס,צדדי בײדע פון שאפט

 װע־ איבערגעאאזען ניט װעאען ענינים אע
 דעם אויט אאײן, ארבײטער די צו רען

 קאפי־ די — פראגראם באאשעװיסטישען
 ארײנקױ טעגען אויך װעאען טאאיסטען

 באדינ* גאײכע אויף און — זײ אין קען
 האבען ארבײטער ענגאישע די גונגען.

 דיעזען פון אפנארען אאזטvג קוים זיך
 און מעכטיגסטע די אדן קונץ, נעשיקטען

 ארנאניזאציאנען אינטעאיגענטסטע די
 אי אהגינצוטחנמען ענטזאגט זיך האבען

 און קאגפערעגץ אינדוסטריעאעז רעם אין
 אינדוסטריעאען קאענערען דעם אין אי

 ערװעהאט. האפ- ער װעאכען למ־ונסיא,
 אינ־ אװ סאסײעטי אטאאגמײטעד די

 מײ־ די און רײאװעימען די דזשיניארס,
 און אװעקגעשטאנע.ן אאע זײנען נערס

 די אנערקענען צו ענטזאגט זיך האבען
דעם פון רעפארט דער קאפיטאאיסטען.
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פערעלנײ' מ. םון אידיש פרױדאם. םױלי פון

 אכט־ דעם רעקאםזמדירט חאט תאזנםיל
 פאר ווײדזש םיניםום א טאג, שטונחנן

 םארזימד ארבײטסאאזען ארבײמער, אלע
 הויפט־ די םון נאציאנאליזאציע און רונג

 װעניגסטע, דאס איז דאס אינדוםםריעז.
פאדערען. ארבײטער בריטישע די װאס

 קאנ״ איגדוסטריעלע אמעריקאנער די
 פון נאכסריםעניש שװאכע א איז םערענץ

 דאס קאנפערענץ. דזשארדזש׳ס ללאיד
 אלס ארײנגעשלעפט װערט ״פובליקום״

 פון שפיצעל אלטער אן דריטער'צד, א■
 די אויסצולעגען ארבײטם־געבער די

 װעד און ארבײטער. די געגען קארטען
 מד. פובליקוב? דאס אזוינס דאס איז

 א פןן אײגעינטיםער אן דעניסאן, הענרי
 פראפעסאד פאפיער־פעקטארי, נאךױניאן

 מארגאן׳ס פון רעדאקטאר דער סעי,
 װער־ ענדיקאס, מר. פאסט״ ״אױונינג

 און טרײד לעדער א*ן טאכט א א*ז כער
 נאן־ נרויסע אײגענס זײן האט װעלכער

 רענעגץטעך די שיך־פאבריקען, ױניאן
 װעין־ ראסעא־, און ספאדגא סאציאליסמען,

 פאר־ אאגעײײן אזוי נעװארען זײגען כע
 א־גאניאא־ ליבעראלע אפיאו אז אכטעט,
 א-ן האבען צו זײ אויס פײידען ציאנען

 מיטנלידערשאפט. זײער פון רײסטער דעם
 צוױשען שטעהס גרופע נאבעילע דיעזע

 און זײט אײן פון גערי און ראקעפעלער
 אנדע־ דער פון טאריסאן און גאטפערס

 עי־ געקענט האט ביען װי זײט. רער
 קײן און אנהויב קײן ניטא איז װארטען,

 דיעזער־ פארהאנדלונגען״פון די צו סוף
 קײן פארזאטלונ;. ^־נקערעסאנטער

 געװא־ אויסגעארבײט ניט איז פראגראם
 א אין שװימט קאנפערענץ די און רעז,

 פראק־ און פראגעץ פארדונקעלטע מ^יפע
 נים אפיצו זײנען זײ פאליטיק. טישער
 ארבײטער פון רעכט דאס װעגען אײניג

 זעאבסט־װיר־ קײן ארגאניזירען. צו זיף
 װעט ארבײמעד־פיתרער עגגצישער דיגער

 ?אג־ א אין פאאץ קײן פארגעהטען ניט
 עקזיסטעגיד אײגענע זײן װאו פעדענץ,

 אר־ פון פארטרעטער אלס בארעכטיגונג
 באשטריטען. ווערט ארבייט גאניזירטער

 דיסקוטירט דארט איז גארניט און אאעס
 װאיט ארבײטערשאםט די געװארען.

 פונק־ שטארקע עטאיכע געװינען געקענט
 פונקטען שיואכע הונדערט די װען ׳טען

 א אן געװארען אװעסגעשטוםט װארטען
 דער טאג, אכט־שטונדען דער זײט.

 װײדזש, מיניטום דער שצפ׳/ ״קאאוזד
 פאר — פארזיכערונג ארבײטסאאזען

 ארבײטער־דעלעגאטען די שטעלען װאס
 פאדערו:־ אײנפאכע עטאיכע ארויס ניט
 זיי, אז זיך האלטען און דיעזע, װי גען

גערי? מר. און ראקעפעל^ר מר. טראץ

 א איז פאך״ױניאגיזם פון סטרוטעגט
 פאדע־ דער אױט געװא־ען נערגעפורעמט

 קאטפףי אינדוסטריעלען דעם פון רונג
 אר־ צו אום טאסשטאב. גרויסען א אױף

 :אנ־ דער פון אדבײטער די נאניזירען
 קע־ דך זאאען זײ כדי אינדוסטי־יע, צער
 אונכעהײע־ דער אגטקעגען שטעאען גען

 געװען איז שטאא״טראסט, פון טאכט דער
 װי װעניגער ניט פאראײגיגען צו גויטיג

 אמאניזא־ דיעזיגע א פאך־ױניאנס. 24
 געװארען. אױפכעטאן איז ןגיאגס־אדבײט

 מא־ םון ניט סטרײק א איז סטרײס דער
 בויערס, ארן טאאדערס אדער ׳מיגיסטען

 דיע־ םיט שטאל־פראאעטאריער. םון גאר
 !לויסער א נעםאכט װעדט סטרײק ועז

 ארבײטער״סאנ־ דער צו נעהנטער שריט
שםאהל־אינדוסטליע. דער אין סראא

אוחאך אהן םרײדען
פארבארגען, ניט זײנען זײ צער, םון אררזאכען די
 פארשטעלט, אפט זיעען זײ פרײד, פון אורזאכען די

ט עס עפ םרײדיג אורזאך »ן אהן װערט הארין דאס אםאל: טי
װעלט; גאנצע די פול איז פרעכטיגקײט א םיט ארן

 באגריםונג. פון שטעמפעל א — אלץ אױף הארץ, דאס פרעהט אלץ
 העל, און חװת׳דיג איז גאס אױפ׳ן רױ שטוב, אין

 כשוןש פון׳ם פאגצער דער אראפ פאלט פלוצלונג נאר
;זעל אונזער אין שלעכטם דאס זיך גנב׳עט וױדער און

 םינוטען זארגלאזע די זײ קומען דואנען פון 1
קולו^ר, גן־עדן׳ם האלב־צעעפענטען פון ״

פרײדען, פארבײלויפיגע ליכט, די םון אפגלאנץ דער
צער? פון ארנז, ארעםם, דײ אין רױדעד װארפען װאם ן
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 אדער ,״װײסע״ דיי בײז־באל! זױדער .
טע!/ די ״רוי

|  די האבען צוריק יאחױ פינף מיט |
 ציײ די פאר אײעריקאנער מאסען גרױסע '

 ער״ דעם געפיהלט ניט טונגס־בולעטינס
 דער אין מלחםודצוזאכיענשטױס. שםען
 איהר געשיקט האט עכטריץ־ װען ^ײט

 אמע־ זײנען סערביען, צו אואטימאטום
 אנגעשטרענגט נעװען אױגען ריסאנער

 האלט) עס װי ה. (ד. ״סקאר״ דער אױף
 ״װהאיט די און ״דזשײענטס״ די םון

 — סלחםה די געקיסען איז ד.#ז ׳טאקס׳׳.
בײס־באא. אין איבערריס גרױסער

 םאמע ביז׳; איז יצעבעז אםעריקאנער דאס
 נעװארען. אױפגעטרײסזנלט ^ו®וגדאטענט

ofi דער ווען מאטענטעז, געװען ?ײגעז 
דערגרײכען צו געדראהעט האט
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 לײדענשאפטען פון גליה אין הארץ םיעדען אין פרואװט צי
 אװעק, וואס׳ז פריהלינג, דער אויפםנײ זיך צעבליהען

 ? שפעטער א פונקעלע א שייטער־אש אינ׳ם ווי
טעג?.״ ליכטינערע פון ׳םארגעפיהל. s נאר צי
 רעטונג, פון זוכעניש דאם אוםזיםט װאם צו נײן, א,

 :זול לאשצעדיגער דער אין האפענונגען פון
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I אום װעלט דעד אויף בלאנדזשעט װ«ס גליק, פרעםדט דאם האט %
| געטון... כליאסק א װײל׳ א טעת א דורך

ע פ ל ג י I ן ל
| טרויםעז צארטע פון טאג אין קינד, אלם !גאט גרױםער דו״

I נעכט, די דורך גע׳חלום׳ט אלץ פליגלען םדן איך האב
1 רויםען גרענעצלאזע הויכען, בלאהע דײנע און

;פארשװעכט נישט גארנישט םיט אוםשולדינער, איך, האב
I :געװארען טיר שםיקענד ם׳איז אפ איך שטארב שפעםער און

 טיר אין ארײנזאפען שםראט לעבעדיגען א
 — קלארען, פון׳ט היםעל פון הויך, ד׳ר פון נעםרואײם איך האב %
| עפיר?!... םון םײגעל די געפיהרט םיך האכען צי |
 I שםאכטענד־באמ;*; דעם בליק םײן אוים. איך געה איצםער און 1

 — דיר, צו םעהר ניט װענד איך דרײםט אדלער׳שען םים
I אננעהאגגען, פלינלען צװײ םארט עם האם װער־זשע נאר

?״״ גדר ריעזעךפלינלען אײביג־צאפעלדיגע צװײ

Iו

לעבענס־קאםטען. די
 גאר טוען לעבענס־ק^סטען הויכע די

 צײטען. הײנטיגע אויף ארבײט סך א
 אינדוס־ אנגעמאכט עס האט בלויז ניט

 גע״ האט נאר אונרוהיגקײט, טריעלע
 פא־ קלײנע מאסע א לעבען צום בראכט

 הא־ װלעכע רעפארמערס, און ליטישענם
 די אין אײנצושלאפען אנגעפאנגען בען

 קוםען זײ עמטער. זײערע פון קײטען
 פרײדליסטעז, און קארטען מיט ארויס

 אײנשלי־ ״פובליסי׳/ קאסטבארע מיט
 פאטאגראפיעס, אײגענע זײערע סענדיג

 מיט קאםיטעס, און קאגפערענצען מיט
 סיילס״ ״קאםױניטי און ״ארמײסײלס״

 װע־ יאהר .א. איבער םקוהל־סײלס. און
 װעדע}, פארגעסען גאנצען אין זײ לען

 װעט ארבײטער אמעריקאנער דער אבער
 זײן מיט פנים אל פנים שטעהן אלץ נאך

 װאס פאר פראבלעם. פוטער און ברויט
 יעדען װערט ענװעלאפ״ ״פעי סײן א*ז

 מײנע אבװאהל װעניגער, איץ מאנאט
 גוט זין װעם ער אז ? שטייגען שכירות
 דאס אז אױסגעפינען, ער װעט צוקוקען,

 אנ־ בעת קלענער װערט געאד פון װערם
 און װערט אץ שטײגען ארטיקלען דערע
 בא־ שפײז־ביל װעכענטליכער זײן דאס

 מלחטח. דער פון הוצאות די יעצט צאהלט
 דער צוליעב װעניגער װערט איז געלד

 װאס פאפיער־געלד סוטע אונגעהײערער
 צײט דער דורך געװארען געשאפען איז
 ביליגע דיעזע און — סלחםה דער פון

 און קױף־הראפט. חלענערע א האט געלד
 אזוי הילף קײן ניט אױך זיך זעהט עס

 פעלקערייזײנעדיאננעלאדען די װי לאגג
 פרידענס־חובות. און טלחכיה־חובות מיט

 דעניהיך די און קאלטשאק־מלחמה די
 םלחמח־ קלײנע אנדערע אלע און טלחסה

 האבען ״פריעדענס־צײט״ דער פון לעך
 פיו שטײגונג דער אין חלק זייער אויך

 נאנצער דער א'בער לעבענס־קאסטען די
 דאס מעג פרעזידענט אונזער װעלט.
 וױע״ נעהט ער אײדער זינען אין האבען

 ‘לעבענם הױכע די אין באשולדיגען דער
כע5ווע באלעבאס^עס, אונזערע קאסטעז
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לאנגעה ל. םדן

 אױח וױיטער איז םראגע בילדונגס די
 אינטער־ אונזער םון טאגעס־ארדנונג דעם

 אונזער אין באריכטעז די לויט נעשאנאל.
 געםאכט װײטער װערען !״געחנכטיגקײם״
 ביל־ .די פארטצוזעצען פארבערײטונגען

 םעםבערס, אונזערע צװישען ארבײם דונגס
 דר. םון םיהרערשאםט דער אונטער און

 קא־ סיטי םוז לעהטשורער פרידלאנהא
 געגען אויסצוזעצען ניט מײן איך לעדזש.

 װיהטיג זעהר איז בילדונג בילדונג.
 האט װעלכער מענש, דער ארבײטער. פאר
 שװער זעהר איז בילדונג, ניט גאר

 איז ער םײנונג. אײגענע אן האבען צו
 אנדערענס אן צו שקלאןמ א מאל מעהרער
 גע־ רעדען ניט מיר װעלען דארום מײנוגג.

 גע־ רעדען אבער װילען .מיר בילדונג גען
 גע־ בעסער בילדונג. פון םיסטעם דעם גען

 װעלכע געגענשטאנדען, די געגען ׳זא;ט
מעםבערם. אונזערע לערנט מען

 האט יאהר .עטליכע לעצםע די זײט
 א געספענדט אינטערנעשאנאל אונזער
 םאר בילדוגג םאר געלד סומע שעהנע

 די זיר 6שטעל יעצט מעמבערס. אונזערע
 האט רעזולטאטען א פאר װאס פראיע,

 האט אםענהערציג, זיין צו געבראכט? דאס
 רעזולטאטען, קײנע געבראכט ניט עס

 גאנץ א םון רעזולטאטען געבראכט אדער
וױכטיגסײט. קלײנעי

 אור־ די אנגעבען װעל איר אײדער
 ?אמיטע עדױקײשאנאל די װאחם זאכע,

 איהרע אין ערםאלג אן געװען גיט איז
 ?ורצען א געבען איף װעא שטרעבונגען,

 זינט צײט גאנצער דער איבער *יבערבליל
 די אנגעפאנגען האט אינטערנעשאנאל די

 םעם־ איהרע צװישען בילדונגס־אדבײט
בערס.
אננעפאנ־ חאט אינטערנעשןונאל די

 דער אין אקטױױטעט בילדונגס איהר נען
 געעםענט זי האט דארט סקול״. ״רענד

 מעמבערם די אויםגעםאדערט און קלאסען
 האבען מעמבערם זײ. אין אײנשרײבען זיך
 בא- גרעסטער דער םיט אפגערופען זיף

 יעדען פאר אידעע. דער םאר גײסטערונג
 א םארשריבען זיף זזאבען גענעגשטאנד

 האט לאנג װי סעםבערס. צאהל שעהנע
 ביז אנגעהאלטען? באגײסטעחנג די אבער

 אנגע־ געגע;עטאנדען די האט מען װאנען
 אבעד האט מען נאר װי לערנעז. צו פאנגען

 םעמ־ אוגזערע טיט געהן צו אנגעםאנגען
 באלד אזוי ארײן, דרכים טיפע אין בערס
 ביס־ אננעםאנגען באגײסטערונג די האט

 אונזערע און פארשװינדען צו לעכװײז
 קומען. צו אויםגעהערט האבען מעמבערם

 זײ־ םאראיבער, געװען איז סיזאן דער ביז
 די לײדיגע. געבליבען הלאםען די נען

 גע־ ענטמוטיגט זײנען אלײן לעקטשורערס
 נאטירליכע גאנץ א איז עס און װארען

 באצאהלט, צי לעקטשורער, װעלכער זאןי.
 ?לא־ לײדיגע צו רעדעז עפעס װיל ניט, צי

 סקול רענד די בענק? לײדיגע סיט סען
 געװען ניט איז װילען בעסטען איהר פיט
ערפאלג. קײן

 ענםםוטיגט איז קאמיטע בילדונגס די
 איהר אויםגעגעבען ניט האט און געװארען
 איהר ?ומט דעם פאר ארבײט. בילדונגס
 םעה־ גרויסען א אבער האט זי קרעדים.

 אונטער־ ניט האט זי װאס באגאנגען, לער
 דורכ־ ערשטען איהר פון אורזאכען די זוכט
 ערפאלגרײד םעהר זײן זאל זי אום פאל
צוקונםט. דער אין

 דער און אײנער געקומען איז װײטער
 אינטער־ די און װינטער־סיזאן צוױיטער
 די און• קלאסעז געעפענט האט נעשאנאל
 פארשריבען. װײטער זיך האבען מעטבערס

 גע־ אינטערנעשאנאל די האט קלאסען די
 מיס פון פיהרערשאפט דער אונטער עפענט

 אונ־ קלאםען די זײנען םאינץ. דזשוליעט
 ער־ אן געװען פיהרערשאפט איהר טער

 דער אז זאגען, רעכט מיט קען מען פאלג?
 א געװען איז םארזוף דריםע און צװײטער

 ער־ דער װי דורכפאל גרעסערער פיעל
? אורזאכע די איז װאס שטער.

 מיינונג, מײן געבען װעל איך אײדער
 איצם ביז איז ארבײט בילדונגס די ווארום

 dyip איף װעל ערםאלג, קײן געװען ניט
 דע־ די םון מאטיװען די פעסטשטעלען כל

 ?אנװענ־ םילאדעלפיער דער צו לעגאטען
 םראגע בילדונגס די זזאבען ז" ווען ^אז,

 באזונ־ די םון הענד די פון ארויסג/ןנומען
 איבער־ גאנצעז אין זי און לא?אלס דערע

 ע?זע?וטױו דזשעגעראל דער צו נעגעבע^
 בא־ דאםאלם זײ האבען װאס באארד.
 םאלגענ־ האבען די'דעלעגאטען צװע?ט?

 אינטערנעשא־ די אז )1 ם:pבאצװע דעס
 צו ם?אלער־שיפ םרײע געבען נאל

 (געװיס רײחען די פון םעמבערס אײניגע
 זיד זאלעז זײ אום פעהיגע) מעהר די צו

 «לאץ א םארנעכמן קעגען צו אויםבילחוז
ס אלפ מו אינטערגעש^נאל. חגן 1«ו *י

 אל־ אין האבען לא?אלכ די װי אזוי )2
 בילדונגס- דעם פארנאכלעסיגט געסײז

 איז מעםבערס, זײערע צװישען פראבלעם
 איגערגעגעי־ ׳ אויך אינטערנעשאנאל דער
 םא- אלגעםײנע אן געבען צו געװארן בען

 ברײטע די צװישען בילדונג־?ורס פולערע
 הויפט דער געװען איז דאס מאסען.
 האט זי װען קאנװעגשאן די פון מאטיװ

 צו איבערגעגעבען בילדונג פון פראגע די
 האט באארד. ע?זע?וטיװ דזשענעראל דער

 דעם דורכנעםיהרט קאםיטע בילדונג די
 אפילו ?אנװענשאן? דער םון פאדלאנג

םאל« צװײטעז איךדעם ניט
 די איז ווארום זעהן אאםיר יעצט
 גצוועז ניט יעצט ביז ארבײט בילדונגס

ערםאלג. קײן
 א װאס װיסעז מען דארף צוערשט

 בא־ זי װען ד^ם מיט באצװע?ט ױניאן
 דאן מעסבערס, איהרע בילדען צו שליסט
 בילדונג א םאר װאס װיסען מיר װעלען

*י געבען. דארף ױניאן א
 מעמבערם איהרע בילדעט ױניאן א

 םאר־ צו בעסער װי װיסען זאלען זײ אום
 שאפ־ טאג־טעגליכע זײערע טײדיגען
 די דארםען בילדונג א פאר װאס םראגען.

 װי םארשטעהען זאלען זײ אום ׳מעםבערס
 אינטערע־ זײערע םארטײדיגען צו בעסער

 געגעג־ אזעלכע ניט דארפען זײ סען?
 נאכםאל־ זײנע און ־דארוױן װי שטאנדען

ר/ ע  ״דעם לעבען״, ארן ״עװאלוציאן ג
 ״הער־ נאטור״, דער אין פלאץ מעגשען׳ם

 #-py און ״פסיכאלאגי ספענסער״, בערט
 ארבײ־ ניט דארםען בילדונג אזא נאםי״.

 צו בעסער װי װיסען זאלען זײ אום טעי
 םרא־ טאג־טעגליכע זײערע םארטײדיגען

 גאר ?ענען געגעגשטאנדען אזעלכע גען.
 מאסען. בדײטע די צובעדען ?יף צו גיט

 צו באלאנגען גענענשטאנדען אעזלכע
 װעמעס אונױוערםי־טעטען, םון סטודענטען

 ?לײנערהײט םרן געשולט זײנעז עס ?עפ
 װעלכע ארבײטער פאר ניט זײנען זײ אן.

 גאנצען א ארבײטען צו געצװאונגען זײנען
 הײם א ?ומען און פעהטאריס די אין טאג
 אויסגעטאטעױ* און מידע ארבײט דער םון

 װיסענשאפטליכע אלע די געװיס םע.
 גרויסען א זעהר םון זײנען לעקטשורערס

 נא־ ניט אבער זיך טארעז םיר װערטה.
 אפהאנד־ װיסענשאפטליכע אזעלכע רען.

 מא־ ברײטע די צו ניט באלאגגען לונגען
 בא־ ניט זײנען װעלכע די צו נאר סען,

 צו כיעגליכקײט דעי םון געװארען רויבט
 עלעטענטארע אן געניסען פריהער ?ענען

שולע. העכערע און
 שםעלט בילדונג םון רעדען סיר װען

 אויבעג־ די בלויז זײנען םראגע: די זיף
 װי בילדוגג? ;עגענשטאנדען דערטאנטע

 אונזערע צו בילדונג סארט אזא קוטט
 זײ םון צאהל נרויסע א װען טעטבערס

 װאס דעם .טיט ״אונאלפאבעטען״ זײגען
 זײ װעלכע צו װיסענשאפט זײ לערנט םען

 אינ־ אונזער ענטוױקעלט רייף, ניט זײנען
 םראזיאלאגען, מענשען טערנעשאנאל,

 און װערטער הויכע מיט רעדען װעלכע
. באדײטען זײ װאס ניט םארשטעהען

 די װאס פאר אורזאכע די איז דאס
 איז קאמיטע בילדונגס דער םון ארבײט

ענטוישונג. אן און דורכםאל א נעװען
 ױניאן א דארף בילדונג א פאר ־װאס

װיםען? מיימבער א װאט׳דארף געבען?
 ער אז װיםען ער דארף ערשטע דאס

 ״א״ דער איז דאס ױגיאן. א האבען םוז
 האבען מוז מענש א װי גוט אזוי ״ב״.

 אזוי לעבען; קענען זאל ער אז אום לופט,
 הײנטיגער דער אין ארבײטער דער םוז

 װעלכעריער דורף ױגיאן א האבען צײט
 ע?זיםטענץ. זײן פארזיכערען קענען זאל
 ארבײטער דער װען צײט א געװען איז עס

 גענויטיגט. ניט ױניאן א »ין זיך האט
 ?ײן װען דאמאלס געווען נאר איז דאס

 מאשינען גרויסע איהרע מיט אינדוסטריען
 איז ארבײטער דער און געװען ניט זײנען

 אײגע־ זײן איבער הבית בעל דער געװען׳
 םון סיםטעם דער װי גלײך שאםען. נעם

 געענדערט זיף האט ארבײט פראדוצירען
 לע־ א נעװארען ױניאן א איז גלײף אזוי

א בענם . ע ג א ר  הײנ־ דער אין ױניאן ם
 ארבײ־ ארבײטער דער מויז צײט טיגער

 נעטען און הײסט מען ^ויפיעל םאר טען
איהם. גיט םען װיםיעל

 די נעהט צוזאםען ױניאן דער םיט
 דארף.וױ־ ארבײטער יעדער איגדוסטריע.

 אוםגע־ און עו.םוױ?לוגנ דער װעגען סען
 װעלכער אין אינדוסטריע זײן םון בונגען

 װאס ארבײטער די באשעםטיגט. איז עי
 אוםגעבונגעז די םיט בא?אנט ניט זײנען

 בלינדע זײנעז אינדוסםריע זײער םון
 אויסער מניאן. זייער םון גאכםאלגער

 וױכ־ זעהר איו אינדוסטרימ אײגענע זײער
»דעג כמחר הןןנען ארבײםעד הנ אז םיג

 םיט שײנות גאחענםעז א דואבעז וואסי
 אזא urt גים דאד איז עס ווײגענע. זײעח

 עתסמרי.1ז אינדעיענדענט אן זאךיו^י
 אונ״ בײשייעל א פאר ברענגען לאםיר

 •ראדו־ צו אום אינדוסטריע. אײנענע זער
 װאארע, חאבען םען םוז גארםענט א:צירען

 זאכעז.־טדאץ אנדערע אלע און םרימעו,
 •ראדױ ווערען זאכען אלע די ־װאס דעם

 דאך אינדוםטריען, אנד־ערע אין צירט
 דעם אויןי װירטונג גרויסע א זײ האבען

 אינדוסטריע. אונזער םון לעבעז אוץ גאנג
 ארבײטער דער אז נויטיג ?אגאר איז עס

 אלע איגער באגריף אלגעםײנעם אן האט
. לאנד אין אינדוסטריען

 אר־ אזץדער װיכטיג איז עס וױ אזוי
 וױכטיג־ דער װעגען װיסען זאל בײםער

 ענטװיתלומ די און ױניאן זײן םון ?ייט
 אינדוסטריע, זײן םון אומגעבוננען און

 ארביײ דער אז װיכטיג אױף איז אזוי
 אזא ע?זיסטירט עס אז װיסען זאל טער
 דער אין ארבײט און האנדעל װי זאד

 װעל־ ארבײטער, געעזלשאםט. הײנטיגער
 געגענ״ דעם סיט באקאנט ניט זײנען נע

 מאל מאנכעס ענטװעדער זײנען שטאנד,
 אין קאנסערװאטיװ צו אדער ע?סטרים צי

 װאס ארבײטער דער האנדלונגען. זײערע
 זיף איהר qsm םראגען די םארשםעהט

 אדער היצען זעהן ניט מאל סײז איהם
 סלײן זיי* ער מעג געװינס, יעדען ?אכען.

 װיםען אימער איהם ער װעט גרױס, אדער
 ?לאס דער מעג אפצושעעצן. ריכטיג וױ

 םארלירעג. אמאל זאגאר ארבײטער
 און ענטמוטיגט, ניט זיןי בײ ער כלײבט

 מענש איבערגעבענער דערזעלכער איז ער
בעםאר. װי זאןי דער צו

 אז װיכטיג זעהר אויןי איז עס
 דעם םון שפראןי די הען ארבײטער דער

 די זיף. געםינט ער װעלכען אין לאגד
 װײל וױכטיג, איז איהם םאר שפראף

 זיף מעגליכקייטען די ער האט איהם דװץי
 םענשען אנדערע מים צוזאםענצו?ומעז

 ניט לערנען. עפעס קען ער װעלכע םון
װיכטיג, איהם םאר איז שפראף די גאר

 עלעמענטארע די און נעשיכטע דער
 דאר\י געשיכםע אאנד. דעם םון זעצע

 ארבייםע^וםוונזי- דעם םון וועדען אעתם
ט איז עס «ונקט.  פאס-אי װיכטמ ני

 אן געשמאגען איז עס ווער וױםען צו
 אדעי דעם אין רעגירונג דער פון שפיצע
 מי• דארוי ארבײטזגר דער יאהר. יענעם

 װײם איהר, וױסענדיג װײל געשיכםע, סען
 אי| פאסירונגען םון אורזאכען די ער

 אורטיי• דארום סעז איז פארגאננענחײט
 םאי• ריכטיגער זײער 1אי יאסירונגעז לעז
. געגענווארט דער אין מע

 אין בילדונג די איז םיר, שײנט דאס,
 און זיד נויטיגען ארבײטער װעלכער
 מעכד איחרע געבען דארח ױניאן א װעלכע
 מעוד דא נאך זײנען עס נעװיס, בערס.
 ־ און WP מעז װעלכע גענענשטאנדעז, רערע

ארבײםער♦ דעם לערנען דארח מען װעלכע
 חננקט ?אמיםע בילדונגס אונזער אויב
 םעםבערס אונזערע געבען צו װײטער
 לעןר די אין װי געגענשטאנדען אזעלכע

 רpi װײטער זי װעט סיזאנס, עטליכע טע
דורכםאל. א בען
 ״דאר• איבער לע?טשוחגרס אעזלכע .

 םילא• ״נימשעס אדער טעאריע״, װינ׳ם
 אן אין פראםעסארען בײ געגעבען זאםי״,

 קײן ניט זײנען שפראף, א?אדעמישער
 נאר ארבײטער, םאר לעקטשורערס

 עםענטלײ דער םאר אדװערטײזםענט אן
 1ארבייי דודכשניטליכער דער מײנונג. כער
חד לעקטשורם צעהן צו געהען \v? טער  ו
 װיסענשאפםליכען װעלכען אירגענד גען

 w? םון בלויז ער װעט געגענשטאנד,
 און םח זײן אין טוטעל א מיט אװעקגעהן

 מאכען ניט האר א אויף איהט װעלען זײ
 דארןי מעםבער דער ?לאסען־באװא-סט.

 װעלכע בילדונג ״פאםולערע״ א האבען
 בעסערען א באקומען העלםען איהם זאל

 םרא- טאג־טעגלינע זײנע װעגען באגריף
 לעקשטשורס װיסענשאםטליכע םתם גען.

 W־58H װערען איבערג^לא^ דארםען
 םיט ספעציעל אפ זיך גימןז װעלכע דערע
דעם.
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מ8וס־אורס8 אינםערנעשאנאל וי פון נײעס נוםע
,ארכײט ארגאניזאציאנס

שעני םון םײםעםי דז

-

 אײניגע םיט באזוכט האב איך װען
 אין שאם װײסט ױניאז א צורי? טעג

 טשערלײדי, די האט דושוירזי, נױ בעיאז,
 מײ־ איטאליענישע יעהריגע 17 ױנגע, א

: געזאגט מיר צו אנדערעס צוױשען דעל,
 דעם שאפ אין אויםגענומען הא^ ״איןי

קאלע?שאן״.
 ?אלע?שאן דעם געסײנט זי האט דאס

 צו םאנד דאלער טויזענד 100 דעם םאר
 םארט/ידיגען זיף ם?ול רענד די העלפען

רעאהציע. םינסטערעך דער געגען
— םײטעס, מיס װייםט, איםר —

 אנפאנגס — גערעדט, װײטער זי האט
 גע־ ניט םאנד צום םײדלעף די האבען
 אבער זײ האב איף בײשטײערען; װאלט

 זײ רזאט ױניאז די אויב דאס ער?לעיט,
 זײנען מיר אײדער נאך ארױסגעחאלפען

 םע־ ױניאן, דער אין םעמבערס ;עװארען
 אונזער װאם םאנד דעם שטיצען זײ גען

 איבערהויפט אינדאסירט. האט ױניאן
 אײ דעם העלםען צו איז דאם װען גאך,

 פרעגט ניט, איהר דענ?ט ס?ול! בײטערס
? געהאט רעכט האב איף אז זי,

הע־ צו אנגענעם װיר?ליף איז עם
 מײדעל, ױנגער א םון רײד אזעלכע רען

 צורי? לאננ נים נאר נ$ןי האט װעלכע
 מײנט. ױניאן א װאס אפילו נעװאוסט ניט

 מיײ א פון ליםען די םון ג#ןומעז איז דאס
 צו־ לאנג ניט גאר נאך האט װעלכע ׳דעל
 אומ־ אנדערע םיט נלײך געגלויבט רי?

 דאס ״שטעטע£ דער אין םײדלאף װיסענדע
 םאר?ערפערט ארגאניזאציע איבײטער אן

 װי זי, האם איצט בעז! אל־דאס זיף איז
 געבײ םײדלעך, אז/;לכע אנדערע םיעלע

סײגונג. איהר טען
 װאונדער. ?ײן ניט גאר איז עם און

 זײ װאם װאף א שטונדען 51 אנשטאט
 םען ארבײט געארבײט, םריהער האבעז
 םאר* מען און שטונדען, 44 בלויז איצם

 איצט, און םריהער. װי מעהר סןי א דיעגט
 זײ הויבען אומשטענדען, נײע די אונטער

 סא- װאס באגרײםען צו אן ריכטיג ערשט
 םאר מײנט אײניגהײם און לידאריטעט

 א אין דאס לערנען זײ ארבײטער. די
 צוזא־ זיף ?וםט מען װען םאס, גרויםער

 באשפרעכען שאפ־מיטינג/א די אויף מען
Jטא םון םראגען

םרעה־ א דאס איז אתאנײזער פאר׳ן
 וױײ מוט צו גיט דאם ערשײנונ^ ליכע
 װי דעם, אין זעהט מען ארבײטען. צו טער

ע שאפט קאםף 1םרױד־ױמא גלג.דער ג״
- .•a*׳־ *». ; ״ « v ־ -ו<■ . .  ,» *  ■'.t־K'c ׳ ,

 ױניאכיזם לערנען. װאס אידעאליסטען
 געבען צו פערזאן דער םון םארלאנגט

 םיט און נעהמען צו װי גוט אזוי םונקט
 ?לאסעד אין זיר זײ ענטװיהלען צײט דער

מיטגלידער. א?טױוע באװאוםטע,
 ריכטוננ דער אין םארבעסערונגען

 םי©'.־ דזשוירזי אין אויך שוין םען זעהט
̂א האבען כיאכער װײםט די  געארבײט ד

 אןעלכע בא?ומען און שטונדען לאנגע
 ׳־,װאך; א דאלער 7 װי שכירות ?לעגליכע

 בעםטע די געװען איז װאף א דאלער 12
 םארדיענט♦ דא האט מען װאס שכירות

 גע- דארט זיף םען האט ױניאן א םאר
 זיד האמנן באסעס די בלויז ניט שדא?ען;

 אויר♦ ארבײטער די טאקע נאר געשרא?ען
 אייג־ גענומען ארבײטער די האבען ענדליך

ד םאר׳ן מײנט ױניאן א װאס זעהן מ ר  א
 גע• אויף האט נאטירליך, דערבײ םער.

 םוז-די םארלאנג דער ראלע א שםיעלט
ט' ״אםצורעכענען״ זיף ארבײטער  1םי

 האם סען װאס צרות אלע די םאר באס,
 ״אפרעכענען* זיף דעה אט צוגעטײלט. זײ

ראלע. גרויםע א דערבײ שפיעלט
 איז םטריי? א װי דעם נאך טאג אײן

 געװא- געסעטעלט שאם געװיסען א אין
 םזד אוים׳ן באס דער אפ מיף רופט רען,

 די הײסען קוםען באלד זאל איןי לעפאז׳
 האט װאס ארבײטען. זעצען זיך ארבײטער
? איהם איף םרעג פאסירט,

חאי־ — ער, זא:ט — ארבײטער, די״
ט/ א אהן פטאפעדזש א געטאכט בען רונ  ג

 נײעס די האט זאגענדיג, אםת דעם
 נעװײ האט דאס הערען. צו געפרעהט מיך
 האבען שאפ דעם פון מיײ־לעך די אז זען,
 האנדלען צו גיר־אויםגעלערנט גאנץ זיף

 נע?וטען אבער בין איף װען םאראײניגט
 םארשײאונ• שסחה מײן איז שאפ דעם אין

j .דאםידי ארויםגעװיזען, זיף האט עס דען 
ײ דער םרן געסטאפט האבען מײדלעף  א

 םירםע די װײל פדאטעםט, אלס בײט
 גרעםערען א געגעבען מײדעל אײן האט
ד אנדערע די װי װײרזשעס אין רעיז ײ  ט
שאפ. דעם םון לעך

 פאד םער«ר ?ריגען זי זאל ״װארום
געפרעגט. אלע האבען — אונז?"
 צמיי איבער גענומע; מיר האט עס

 עס דאם ערהלערען, צו זײ שטונדען
 צו ױגיאן דער םון צװע? דער ניט
 םארדיעמנן צו ארבײטער אן רען

 דאס נאר, ?אן מען וױפיעל םיעל
i 1מניא דער pc נאבע p צז

י

י



nt וזײנינער םוודדיעגען ניט ז*א מײנעד 
m םען םעג אבער מעחר סםאנדארד, דער 
 םײנע y** נאך אבער מורדיענעז. י*

 : נעםרעגט אאץ םיידצ^י די חאכען ו*יד
*Drum םאר םעהר םארדיעגען זי *זאא 

*ונז?"
 pvb א בלדיז אװעקגעגאנגען איז עם

 האבען םײדאעד זעיצבע די און םאנאטעז
^ מאא דעם סםרײק. 8 געהאם וױדער ב  א

 אפ־ האט באפ דער זואס דערםאר שױן
 אקטיװע דרײ ארבײט pyp םון נע?*גט
 םײד^אף זע^ביגע די םיטגצידער. ױגיאן

 אקטיװע געװארען זײנען שאפ דעם &ון
 אײ אוים טײלען זײ #םיםג<ידער ױגיאן

 סון הײזער די באזוכען און טערווטור
 אנצױ זיך איבערצורעדען זײ סײד^עןי
ען ס  בא־ םײדיצאך די ױניאז. דער tv ^י

 ?אא^טאז דעם אין אױןי זיך טײאיגען
&pb םאר פאנד ד^לער טויזענד 100 דעם 

ער דער וציאיליםטי̂י . פארטײ ̂ס
 אין זעהט, איהר װי עס, איז אזוי און

 גרויםע, די אין װי שטעטצעף, קאײנע די
pymPD םאר פורא ארבײטער די ה$בען 

 IV לאס זײ נעהמען נאכדעם ױניאן, א
 ביםען גרעסערען א באקוטען צו 'אום

 זיף ענטװיקעאט Drpy נאבדעם ברויט;
 זײן, דארף עס װ$ס ריבטיגע ד$ס צו עס
 צװײטען אידעאא. א און פרינצים א —
 מײדלאך םאראז דא זיי־גען מיטגי^ידער די

 װאיל־ אופיטטענדען גינסטיגע אוגטער װאס
 גו־ װירקליף צו ענטװיקעלט זיך זײ ׳טען
 די אין טוער. ױניאן און אתאנײזער טע

 א דא װירקציף איז פילעצער אוט־אוױטאון ־
 ריכםי־ די אונטער װאס עילעטענט גוםער

זײ װאאטעז אוטיטטענדען גינסטיגע ״גע
 אבער װערען זײ ענטװיקעלט. םײן *יף־

 ?לײך^טעטעלדינען דעם אין באנראבען
 דער םאר םארלארען געהן זײ און אמבען
באװעגונג. ױני*ז

זיף געםינען מײדלעך אזעלכע םיעאע

 האם עס כױנאו/ זײן חגרחימרס ח*ט ®וםצר דמד געבתדען.
 אנ־ .bmp דעם אויםנעהוימן האם עד מחיש, א חנרזמנרס ויך

 ה*ט צאם, םון ?ײס צווײטער דער אױוי מנוחנן איו װאס חת,
 דעװריאעס גאסטאן קלײנער דער האבעז דאן געגריסס. זיך
 םײד־ די סיט ארוםגעםלויגמן ױינען װאס םעניע, דשארזש און

 אנ־ געטאן. רוף א איהם האבען ויי שב\. דעם דערקצנט ״אעך
 יענער אין איז ראזא צאם. דעם אריבערגעשפרונגען איז דרע

 האם און עעחן זעהר געוחון איז זי קיגד, א געוחון נאך צײם
םיסלעך. שוואכע איחחן אױוי געהאלםען קוים זיך

 שעמעװדײ און חעםםיגער װילדער, דאויגער דער און —
 אומבאקאנ־ אן םאנספאחפוין... א מנװארען איז אינגעא, גער

װײניג... איצט וױיסט םעז וועםען וועגען טער,
װער״ די ארויסגערעדט םארי־לואיז האט אונבאװאופטזיניג

קול. אוים׳ן הויך כמעם םער
 אן איז דאס אז זאגען, םיר קענען פאל ימדען אין —

ראזא. אפגערופען זיך האם — #םאן עלעגאנטער
קאפריזען, אנרערע אלע אויס דאך ער םיהרט !געװיס —

 אונז \v? עי װאם ^אד ס׳ארא אורלױב. אױף קוםט ער װען
!...?אלאניען די אין ?יר םיט םיטנעםען ניט

 װאס דאס, נים דאך מײנסט דו לעאני! שטיל, זײ —
 דײן םון קאאיר דער געװארען קאליע װאלם דארט !רעדסט רו

געזיכט.
:אפגערושעץ איראניש זיך האט זשעני בלאנד־לאהיגמ די

 דער םון py אין נאכגעםאלגט איהם װאלט איך ״־י
 קעלט, קײן און היץ קײן ניט םען םיהלט איחם םים װעאט.

 םארלאנ־ אלע םון אפ היט ער דורשם. סײ\ און הונגער סײן
נען!

 באגײסטערונג, געםאכטער א סים גערעדם האט אעאני
 זיה דאכט געװעז, איז װאס מארי־אואיז, אויןי אונטערװינקענדיג

 פארגעס־ סון הראנץ א צושםילען אין אײמעטאן גאנצען אין
םיך־נישם׳ס.

 לאםיר !םאיאר דער אעבען זאצ אםת! איז דאס —
tinny א•־ םאדער איר !אאלאדיסםענםעז םיט םאיאר דעם

•ון •ידיש
ערג אברהם עגכ ױר

 (ראםאן) .
א פון װאלמי פאלינ

 חנר םון מיטינג ש^זאאחנר א
nyii^«nyav ארבײטזןד םון מױךןרײ 

 זונםאג נ^ואחנן tyo?wny:Bv איז
 םארוחורםס, אין *<ז&בער, םען13
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גראף. םרײגד םון זיץ

גראוי, םריעד רםא̂זyטש חנר

nŷ K''^ אונאנשטyנדיגy ^ כ  האסם שולזײנ, אלײן ביםט דו בי
!זיך זyאאגpבא צו װאס ניט

 tyii אבער צװײםזןן!,- רעס *ײנער איהר סטy אזוי —
tyo צוױש וחנרט מיר, אויף אנםאלזנן דארףty און *אם אײך 

אײנשטיםיט זײט איהר
^ג, — n ג m !שוין

̂נן זיגג^ לאםיר — I צוזאמ
 דורכ׳ן איז ״זJאא^yאײגג ניט האב^ זײ tyojm הונד, חור

 און ^ורײז ציםער אין נארטזון םיז ןyשפרונגyאריינג רyטDנyם
 tynvn םויבעז טירטזוא די רט.yקאנצ אין אנטײא אז נוםעזyג

tyonn jyn'iny^v שװאר־ ?לײנע איהחו םיט האט אן* די און 
שטייג. די טרײםל^ ןyנוםyג ךyד.ענטל צע

̂ון סלאם א האם טיר די  טyטyרyנ זיך האט דאם :נעס
 ב^־ער זיך נאך שלע&ענרע ^נדיגyאנםאויפ בעריא, מאדאם

די אויױ הונד געאען דעם טראיענדינ און

o'y? האB. ׳׳ מ ארויסגעיאז^ן אן» די האט אמאל םיטlit 
ײ כען ר ^  y :פלײצ D'׳jvŷ אוי^ ןyװארyג רטyפארגליװ און ג

 מארי־לואיז .py דעם םאר אן« די זyד.אצטyג האט הונד רyד
t נאקעז, םאר׳ן אח די געםאז כאפ א האט y o n y ^ m םון זי 

yi□ צוג און צײן הונד׳סyלאםyצופ ן ^ ט ש ^  א האט זי ם
 זי ארויסצולאזעז געורעז גרײט שוין איז זי אן*. רי tvטyג וויג
 ־yב מאדאם סישטyארײנג זיך האט oy װעז נד,yה yאיהי םון
. זיך yשםימ רyנדיגyטyב א מיט און ריל ^tvsny :

 טראג ארוים... ניט זי אאז מארי־אואיז, ריך, טyאיך.ב —
 אויב ארויס, ניט איהר אאז שטײג... איהר אין צורי? איהר

אוםקעהרען. ניט ?ייגמאא שוין זיך זי טyװ ׳יא
!אומגאיה nyo>n: הײז גערועז ניט װאאט מס —

^ נטyםאמ א אויף זיך האט מארײאואיז ? א װ ע די ג
טyג האט אן) n:yn ענטבאויזטע y־in^ אין רטyצי

-  געזאגט האט — י״הײאט גוט מזוי זי האמ אנדדע -
הארץ. ר׳סyטאכט איהר ןyמאכ רyװײכ ר,yםום רי

־ רyהנyש חגר אמת, איז דאס — ^ ר א  אויס־ זי האט ד
ט א י ^ ראזא• tysny:fev זיך האט — בראגכיט, םון ג
!מארי־אואיז זינען, איז וזאב^ דאס גסטyמ דו —

רער־ ס,yםאײצ די מיט טאןyג םיהר א האט אyײדD דאס
^ אין אח די ^y: װארף א אyשנ זי האט נאך ט  שםײג פון מי

ן האט ריאyב מאדאם ארײן. ע ^ ג ס ױ ר  עראײכ־ םון זיפץ א א
יונג.yט

ש^ טיש, אוים׳ן איז אניyא נעבע[ שטי?־ yנyדyםארשי צווי
א האט מײרעל דאס

 *יר זאכאימר און קאאחןר » איז
 צ Dyn און אויפגאמ די צײגטyג

o n ^ v m y r  tym ,א^ מיםינג 
 פרי פיז אונםצרשיזןד דזןם נצנדיג

ty^ioyjni^iiB, זײנצן וחואכצ 
m אזוי yרcי ^ *ון ״אאגרײך 

 yn גצקרוינט nyD't ןyאyװ yאכyװ
 l^vsny ןyטyרװארםy םyד

̂ןאט  סעקדמס^י םינאנס חןם םאר צר שכ
 bv גים וחנאכצר בארנשםײה םרײנד

;tyn:y םינאנציעאyר זByו*ך ®יז ג ארט | 
v װאס צײט w i גyזyאשאcל איז ט ענו  ג

 געיתד ןyגוםyארײנג איז ^װארעןyג טyי
vi\ ש אויף םוביססריישאנסyפאר רס 

 דןד הונחןרט opyr און (טױזענד 1600
 ״ ארום ryp אין tnviiyi טypyאאp ילאי),

 אײנגע- אינגאגצ^ דאלאר, נדyטויז 4
yorw^ *275 רסyש yצאהאט r די פון 

 ש*ך- אײגצזןצנע די םון םי איניסיאײשאן
 , אמ בחןנםמס די םון דױס און האאחןרס,

;350 tyny ,דאלאר twyiopy, ריניי וױ• I 
 אינ?אריטדי- חןר און פאסטײדזש טינג,

tin 540 זיך timy: \vv 'i ,דאאאר gwn- 
 וחר א מאבם ny און דאאאר, 1190 ציט

 אז האאדצרס, שצר די צו אyא■י ריםען
 Br>yr ny''t אויםצאהאזןן tnyi זאאעז זײ
^vnnyr V") tyrnp אויך איז ^ 

onyn orav j םאתyשטyר$ר אט

— yi□ ,רויסג האט — הונד«yמארי־אואיז, ברומט —
:r ^Dy, ך ניט ?ײנמאא ג ^ טנ ג ניט זיך, מיט מי י ^ ? ו  אוין* ?

אויף, אםאא שוין רטyה איהר און אױפו^גונג. רyגאנצ איהר
! ןyשריyג
yנדאיו ''?tyj אאy אנטשװיגyז y w m\ ; בא־ האט סען 
w האט אניyא היגד. די רוהיגט  ]y w m שטי א אחypצױ א 

yp^ האט אף די jycy tyoi:y3 oy ג אוןyגאyחורבײ זיר ט 
^ דאס כ ײ  אויגי טpוpyג האט וואס הונד, om tyt''ii צו כדי ב

!איז דאס PKoryi װי איהר,
ט נדאיךy ־— ג ־י ^־  רוםעזyאויסג האט — ארבײט די ג

 איך אח אנט^ז זיך ארויח nya איך — םארי־אואיז. פרײד סיט
 run םאזשאאס. די בײ איך ותא םרישטי?^ אוחן?. םאהר

.tv םריה חור אין הײנט םיז םיר זיך הטyדר ?אפ
 1זײ דארט טyװ דיר אז אײנרײחון, אונז װיאסם רו —

ך ^ ר ? ם
י ^ ^ די םיט ^ya פיהר א האט א צ ײ א פ

! כטאyאyס די איז ypאינדיטש ם׳ארא —
 ארײמ^ד ױ איז ם«ן, איהר םון ׳גםyנ זיך האט זי וחנן —

זyטראט י א אyאנס1ר ך אט  די זyאpנnםאר װאאטyג *ום.nחו
ד מ אי ^ ט ש נ או ראזא. טpרyבאמ ניפטיג האט — ״

ת די אויף njypip'3 ניט *בער — ת י  זי װאס שטונחון, ט
:oy^ א זי גאאנצט ײ ^יו  ־yאפp yאנטpאונבא ovbv איז ד

ז.yשאנטאנ
! טpyםy אהז איז זי —
! רyםײ אהן איז זי —
^ זי אי דאך אוץ — !ש
^ איהר. און — ם ו ^ געװען אמאא איז װאס ם  מטyנ ׳ש

בטעז...yאיyג א צו איהר בײ
- !װיניאזא ש^עעם חום ־
!משפחה א הײםט דאס אט —
 םאד רyבטyאיyג א אוז רyטאכט און מוטער #פאטער א —
ײחח !ב

ווערען? שטום אמאא שויז סטוyװ ראזא, —
 באנך םyאטאאסנ באויען א סטיגטyסyצוג האט װאס ראזא,

: צטyזyםארטג רװזיג גאבץ האט הויב, א צו
 nyn אי רyרנyה ארוים אטyשט זי אז זיך, הטyפארשט —

 ניט tin oy האסטו טאכטער!... אידור אי פאזשאא זyאט8
 בײם טBכאyג yאאט די איר האב יאהר סyצטyא ? געוואוסט

װיניאז. םyהנyש תנם מיט מארן nyi םון ברעג
— אאטאנע, אן איך צוזאס^ געמיטאגט [ז$בע\ זײ —

^ רyשפרyג nyn פארטנעזעצט האט א

!יצעאני אגהויבען, אאפיר 1 אאדיסםענטע!yאyיגBש א זyשטאנyנ שטאוי, ךyא פרײנר ,ni^mpyo נראטאסאינאגײססעױנג אײוענשאפסאיכאד א מימ אטyצושםײכ זיך און איהם אין טאזyג pipװערנאז טאונט אין ypyr:i8
 װי אודאי נאף jypJinyi py3»o וױיסט
pyiw אמאא איז דארט :w w םאר 

^ שאפירא סאראה צוג  אר־ pyp מיט אנ
 ר.אט זי װאס ארבײט די רyאב בײט.
 yגוט שוין נגטyבר טא̂זyארײנג זyדארט

 שוין זיינען ווערנאן טאונט אין םרוכט.
 ̂ואהאעז נאר ניט װאס םײדאאך דא איצט

 נאר ױניאן, דער אין דױס ypy?'' ןיי
 ־ ױניאן די סירטyרyפאראינט אױןי ?ײנ^

 זײע־ ןyהyםארשט זײ ז.yפראגרעסיר זאא
m אינטyרyטyצו ז yj''8 jytoyp די פאר 

ypyn:v ׳װען אויםצוהעאפען. דך און 
 פארװאאט דא זיף חאט באס אײן אכד&א,

 | םוז ױניאן־מיטגאידער yאא אויסצושאיסען
 פון מײדאעך ױניאן די זײנען ׳שאפ ?ײן
 געקוטען היאף צו זײ י״יעםער אג^רע ךי

m רyר די פאראאיען. האט באס ר  מיי
 אז ״פײט אזא געגעבען איהם האבען ךyא

 מײד־ געדענקען. צו האבען דאס װעט ער
 געהאא־ האבעז שעפער א:-ערע פלן ^עך
 זײגער א 6 און יטאפ דעם פיחעמען פען
 אױף געװעז שוין זײ זײנען פריה דעד אין

 גאג״ז גיט דאס איז אױטי״. ״פיקעט ױיער
 נאר זיר האבען װעי״נע טײדאעף פאר פײן

 ױניא־ פון אידעע די ארגאגיזירט? װאס
פאינק. גאנץ זיך פארשפרײט ניזם

 דער־ אײד איף קאו טײדאעף דיז/ן פון
 געאעזען האבען זײ ;oysy נאך צעהא^

 זײ און א׳האר ריטשארדס װ^עךקײטע
 ?אאעתשאן. א געטאבט איהר פאר חאב^

 דאס האבען יאדק נױ אין שעפער וױםיעא
*tvoy? די באהעטפען צו פאנד דעם פאר 

1 y^p*un מײד־ די בײגעשטײערט האנען 
 באס דער װאס שאפ cyi פון אפיאו אזןף

 מײד־ דיזע און אאקאוט. א ג^אכט חאם ‘״
 ןyפארטײא מיט׳ן ביזי איצט זײנ^

ראטור.yאיט פראפאגאגדא ױניאן
ע דאס ג ^י  אמת אזיף טײאװײז איז ז

 אנטײא lyavn ך1מײד^ די נוארס. זועגעז ^
ty o lip. אין Dyn אמ־ ױניטי י*ר<זער נױ? 

 yהנyש רטyשטײyבײג tynvn און •יי}
lוnיסטyצו ז nyi באזאר. ױניטי 
 אום־אוױטאון די איז ז^זט, איהר װי ?

&y^ir«r װי האםגונגסאאז אזוי ניט oy 
 באויז דארח כמןן מענ^ען. yםאנכ זיף דוכט

ty^ גוטy ,און ארגאנײזער
 tyn דאר^ זיך, הטy,םארשט nvi פאר

t y ^  l גyדי און אד ^n׳p y:'pאנpורyנץ 
^ ש ד  די און pysyr אוט־אוױטאון די ^!ו

i |יו v w p פאר־ צײט דער כייט װאאמ 
שמינמז.

 ארײה האנד־םאאך חןר אין twya •אטש א זיך האט ראזא
 ־ya אויר האט פאטש ןyאײכט א םו̂זyנאכג איהר האם אצנאי

/..jyn טון
n זײז שוין זאא ־־־ m !

 ערי־ אyצוםי ג^ואחון: רויט אyביס א איז םארײאואיז
yarwiן tynvn אױםגŷןן. איהר אין םאאםט הארצ

 א נסyצוםאײס און vvd ?*םישט א םאכטyג חאט ראזא
צואאכט. זיך זי האט ivnyn געטאן, שאוכץ

tyivt — חןם האםםו אט — ? םארײלואיז אםת, ושם דיר 
 DDiiny גאנץ און טאיאר אין בטyםארלי ביםט דו :אסת גאנזמון

 און רײגער סוד נאנ^ר רער איז דאס אאץ. איז דאס
צורײצט?ײט. דײז םין yאכnאו די

w רטyDנטyyג ניט האט מארײאואיז ״ oy iw  nyn,• איז זי 
t y ^ y ^ in דורך Din טיר. (ר1ר צו ריכטונג רער אין צימזןר 

סלײר. בײם DB8Dyi3v איהר האט אניyא
D̂אניyא — ! tnyi^pyiiv נימ זיד אײל מארי־לואיז, —

 רyאוצאינגB א םון אטyבyםארנ זיך האבען אויגעז סראכטפואזן
 צוג^־י־ האט זי ט.BכאyגDארו איהר האט װאפ אויפחוגונג,

tyi שװ דיyסטyאון זיך צו ר imypip אוי־ די אין איהר גאײך 
jyi גאריש ט׳ארא : זי האטy םארשט^ד ביסט. דו
 איײ דײן םאר ? םאר דיר םיט ?וםם oy װאס ניט, דעז סטו

Dyjyi ענ דאך םיר האבצז נוץDפאpyדיר ט y: v m " *  y r n- 
 און געז,ypאײ ניט oy װיא אנדר^ בyאי האסם דו םיוזצען...

 טDהyםארשט דו וױ pyD8 נדאיר!yםארשט גאנץ איז דאפ
 אין אאץ נאך DDny^^n אז מיינסם, דו !... זyבyא דאס ניט

v w ,האט מײד^א א ררען צײטען jyDPKi) DTioyi ביז pm 
^זאן איצט פארשאאנ... א םיט איהר צו זיך זאא ױננ

 ניט שוין זיך ןyרyאpרp איצט ...mva אין -ניט דאס שוין איז
! yבyאי אין py:yD די

ראזא. tVDy: זאג א האט — ג^ױס, ״נו —
 ג^יואר םארי־אואיז זאא ראזא... איבער, ניט מיך שאאנ —

 פרױ^ אyיDצו װירהאיכסײט... pm םון איז זי װײט װי ̂ןypyװ
'^tyD די נאך איצט v m..^ שט טוס1אוםזyאט iyo םאp זײ 

 איך .pyכטyט 'p oy זyנpyא DpyDio די אח גע^ן. אויפ
pyp װ ניטyגyז ^pyn ^אפ־ אויך איז זי נײן, א, — מאם 

 ?אאט, I'pjyDr ביסט וױדער, ת, צײם... pyאונז םון ןyשטאנyג
 כ־yשט מיט ןyשיט צו d''pi ביטט pyאד זיה איז זyDשאאyאײננ

 זײ ...tPD''p^n ניט דיך py:yo tyiyp PBDpyp ...pyטpyװ
 זײ דאך, װײסט דו פאת.. ?וםמ דא װאס ניט, ןyהyשטpפא

tyis,r איך שא^יניג... אזוי ניט rnyt ו?סט דו? Dyey אזוי 
 P'8 py:^ ? pyp איך װאם ניט אאץ iddd''p:8D ; p'o אויןי
pyp ם נים דאךppyדיר. םיט יש

 ײpמא זyאאזyגDויpא אניyא האמ pyכטyאyג א םיט און
ואיז.‘

 pip'8 ?typvw DtH8Ppyn^ אזוי pn^ זײט װאס —
Jvŷ ניט האם  D:ŷ ypya1'׳'nyo t אויח ^y:^y פDיכאאאגישy 

 Dm rpiPi^n r8T8P tyDV^Bv זיך האט — ?... דינ^יטען
קצכין.״ א ניון ״טאג־בוך
om אײכ־ א מיט זיך האבען אויגען הימלישצ מי^וא׳ס 

5jnjyp^ \vo פאpנyבy״אם pynB םײד דאסyהאט א *DP8D 
U'^pyr8« : אםח׳צר םיז tvo ;ו םייו צםyזyג

קוםט). (םארטזעצונג

 ג־ypװאא om צו נאדאעז, םין ןyצושםאכ געװען זײנען װאס
tytK^ .היפמא

— tny:pyw םון pyii8 ,ty:8P^ — ױ האט *pioyi 
pm \v זיר אויסציהענדיג אט,1םז m ,אנט־ ?גצהן,1אוח זון 

אויפען...
ט אי^ניש האט — ? אאײז אײנע — ^ ם צ ראזא^ ג
 דו tyii דאקטאה pyהנyש pm ז)ונען Dyii װאס און —

Doyii איהם tyDP8i,ipyii8 ?
 pyr8 לוסטיג זיך p.p'8 מאכט װאס ?py־mi שוין —

o'yppw ? p'd צו באציהונג p’D איז dpjib אײך. צו וױ 
 ־yi די םיז py״:8 איז py .pnn א םון באציהונג די פשוט,

 בא־ צו Dpyny:B'i8 ניט אונז האב^ װאס ^נשעןyמ yהאטyצ
 אאץ איהס באשיט pn'8 pyn8 םויט. DjyD8D נאכ׳ן ןyזוכ

טאאך.pyשטעױװ מיט
P tynvn ^apyjy' גצגען םײדאאך DP'DDyD8P■ om ן 

P8D^8'־»r צוג האטy:אײנט
 P' אין איז py װען אםיאו אונז דען py סטyגpםא —

pאאאניyן ?
o*p — אמת איז; 'ypypy אונז םון D3'pp 8 איוזס םון 

8I8P. טיגט1באשכ» האט — מתנה,
איהס, צו כטypyאוםג tynyi ty:''t myii'K רי יא, —

 באהויי^ שםארטyאײנג זיכטyג Diypy;D'i8 אן םיט האט —
DyD .ז אי ^ו א  oy:nyr א באויז איחס אין tynyr זײ ־— ס

 און yאyשט זײן מיט ניט אוp DPשטאאצי py pyD8 אםיצית
.p'P3io זײן מיט ניט טpיP8P8פ

— pvp tynyt p'o py28 איהם :n v w^ צי־ אין באויז :
 איהפ tyivn p'd װאס אויסנאהם, אן מיט ...Ipyp'^p yװיא

אין״ױניפא^ tnytya הײנט
^/ זײן אנטון DDP8pyj py האט םסתםא — נ  װײא מו

py האט DDjpnya מיניסט אין זײןpy.18 ױםP DPH8B py־ 
py.אװ jy:ri אין

.8PDP8D זיך האט י־אואיזpמא . יאהת״״ הן1פופצז ̂טוין ^
 יע־ איז יאהת*. הן1פופ^ py^pK שוין איז צײט py:y' םון ׳יא

pyj האט צײט PVJ-pyDBD pyp רואס D8P D'uyiD'18 D8nyi 
y זיך האט הײטpyיגpנyםוםא און אyהײז yקאײנ '̂DKD 'p אײנ״ 
 פשוט tyi״t pyooyw myאטy ךי איהס. אין DJin^־*

tm8iiy: dp'pp8D פון pd״p מיט און D''pi'pyi"j ^האב 
 װי tnytyiD'w וזאט װאס הויז, yיש^שכנ dvp בא?והט זײ
 בא־ tyiiyi זייינען tyt'n אוץ tyop'iiyi mװיא םיט ן.yאאזpפא

tyDP8ii רי pjyn םון om ײ װאם ״הויז שוױעענדעען <ז  א
אז האט jyo מיהא... א געװעז אמאא רyכ

 אײנםאא pyD8 ...iyp?wDyipyii8 ryipy זײגען יםDבאyבאא
 pm אױױ טית 'p DjyDyy: D'>pn זיך האט pjyw אן איז

yD8pyD א באװיזען זיך האט ipd, אין py'nD ג מיטpויאיכy 
pv.p 8 םיט צוזאס^ און'p,p הויכ אtvopyiii' py, גאנ־ אין אויך 
^ן איז צעז א װ  הױ נ>ט אויםמהן, tP3'py'nD א םיט און ש

a'piyp אױוי ddbpp pm און rD"po8t'iP3 זיך האבצן ױאם 
 הא־ oy װצאכצן אויף פניס, זyאypונp זײן אויוי DאyיגBשyאפנ
jy3 גyאויכםyן Dאאסyנpיגv :m  y.\

 םוםער די האט זאא אין םאו/ אין געווצן yאא ױע?\ וײ
אויס• oyiy האט yiva די ;ראםאנס א אוי&עקאאאט שםיא

 סל#ר, py2v ,tvmip אין האם pyאכyװ
tv ty3y:y; איבpyבאיpm pyrB p אר־ , 

 v •pppm םים איניציאטארס, רי װאס בײם
m:yoip דyאyגאטעt םון n *0בחונטש 

 K#^V»Pm'P אוי ppכאא yiH^y' רי און
 די pc םא^ױוי אין טאןyגDאוי האב^

 PB «1pj'P3 pm פון #צײט ם^נאט^ 9 ו
pypy3 pyii’D8pyBvvp pyp' ביז jm yi 

 p גאנ״ 'P אז ,Div?yi py האט סוף צום און
^ז איז אוענייט yצPשװא yצ סנ  א

 I. •jra :עלײגנז איז Djyo8PJiD pm יעז.
s n און קומט צטyי און ̂ןmײא  Drp:y 

aP8״D. .
^ א  Si שארמד םאזpyטש pm האט ס1ג

 אמאגי^ר ןyאטyשטyאע oyp אט1ש«
|:צ *|,opy3''D Pi''PD ׳pםעyppyD ציאנם

 — אתא־- pyoya און pnyo nP8P pyאכyװ
typn^Dirao'D pypv typ't'i אר־ די ;v| 

 8אין, האט tvopy^'B pi''pd בײט.
 אנגעצײנם ,ypyp yoyatfyi pynv ׳yצpקו

 It; ^'BP8 pyt'P P8D פאאן ןyגאנצ זײן
ip^ װyאכp'd py װyאyז ty:yp די אין |
:5 pypv 4 yDDpy אױב צײט, מאנאטעז 

ך Piyt'iD 50 yנאנצ 'P tyטpyאאp ניט  ח
fc r PD̂ אויף ?אפיט^ Dyp אויט ׳אאר ini 

n גyזyזיך האט אשאפט ^ א פ ר א ק  אינ
 I 25 גויםיגא רי tyi'pp wcdvwh צוט איז

p pjyi'iDאאאp צו yפyנעmyBWP ,p t י 
pypyn yivo.״ py אנגמצײנט אויך האט  ̂

p' אוpזאכyן pypv אין שנהור^ג רי Bn,׳ 
 U איאניתן ,p tynvn oy y^yii fבײטpא

זייעד אין טpyשטyג pyp םון
ט, pypyשור pyאיכpמיpyאונ ^י  , און א

 J ,tmviw באזײטיגט צטyי ty:"t yאכyװ
 - pyr ’P צו אyיBא typP8שט 8 םאכט און

 i זײעחך אין יגpנyוסp זײ, אז ̂סpypהאא
oyrD:ypn, זאאyן typyii טyזצוק און טיג 

ש זײן םון pynoyo pypy' אז ט ^  זאל ב
tycy: א pyr.

f ןyנומyאויםג DPim צטyא צום i  m i  ,p 
m ׳גיל ' m  8 tyB8r tyaim ,oayorpy• ;
vi\ /פאנד ipip װyאכyזאאען כזיר ן 

:ypp'Biv iy; א mi8ivB8PB yD'nn און . 
 צוױיטצנם, D"np8 גאניזאציאנסpא

yp8D װyגyן pyr tyDDpyi nyp •האאחט 
 P װעחמ ty^pc yty'P װ. ז. א. סיטענ
^ א  אנוומזאג• yאyפי פון dp'dipd'p 1װ

^dpi«־ vp pyr y, און oy נעזאגט מוז 
w w צוס D'pypp םון pyr ,p0האא־pmי 

 OP'ornyD^K זיך זײ ז*בט[1 ניט אז
 il •. מעמיי וזאבצן זײ pvj ׳ty:8PD n טיט

 ■1D'p נטyאינyאינם וױר^ג

 או ,tyiKPB רי אטypנ8הP8פ
tynvn זײ D8tppycD'i8 אוי 

yim^rPBD באpצוב יכטע̂ז 
 np8»' גאגומ 'p py3v זײ

pyi8B צו ppvip 'p דירן אװ 
nyp די אז צוםדױעז, ן1םואז 

/yכנpוp ױכער tmm Dprפ

קאפ. tyoPKBry::s,8 pp'8 און
1 זון pyp pyDm װינקעא אײגען אן האבען !אעבע; —
! אניyא אױסקעמפעז, עס ײעאעז מיר און —
D יגpנyטrפאא cyp̂ אין בין איך — r^pyr8 !
!נאלישתײט^ ypy''8 צו סוף א נעמען שוין זאא —

! ktvp עראויבען... ניט עס װעא איך
 ypy^'8 'p py::sD מיט׳ן Drippy; האט יאpyב םאלאם

 און pppk אויף אומגעהוקט ניט זין האבען װעאכע שװעסטע^
p Pin מײנונג^ זײעלע אתיםצוזאגעז בארטנעזעצט îK, נײ־ 

.pyDoyw pypאטעy pyp םון באיקען :עדיגע
אויסװענ. אן געפינען מוז סען —
אאץ! יגטpנטשואy פאאנpע —

— pyp ציyבא אypכטיגט p, מיטאyז !
 איײ אן ty:8PDyipyDiw p'p האב^ן P'd pyp''8 און —

מאמא. באאונתהינען, צו װאס ניט זיך האסטו ני?על,
— Dpyii ,װ ניט אז שטיאyאיך א pyii8 צו pm בא־

, ! ןyב
 P8D נים איז בוך D8P ביה dvp ניט Dyi ׳1מא:מ נײן —

.pitfp«״ י(ננע
קאיך!ypש איז לאם —
y't8D צואאז^ tny3 ניט pvp Doyii מ — ^ t''P אין 

tmP8' y:^p ! איך p'p ŷii ^ורען בוך, א אײה Doyn n 
^ ̂ט ײאס ,PP8B נאך פאה ג^מאק. דײן נאך זײן ור

^ן ניט װאאט זי װי אזוי ׳8T8p און  tyo אז צואאזען, װ
 אק- זיר צו צוגערוסט האט שטעיצען, ty:ypDJK p.p'8 זיך זאא

 םא־ װאפ ׳״אypינסםמײp א פון טאג־בוך dvp״ Dבא׳pמי טאװ
oy v* בץריל, דאס iz v v zv, ט האםyג^מען כאניש dv אײ 

tminDi^npyn.
 גאר- סײ װי סײ vp װצסט ת אז דיך, רyזיכpפא איך —

־ אצאני. Di'DyDr83 האט — םאו*שט^, ניט נישט
dvp — איז oyDPynpyiiv oyiy!

 typiPP8fi t״p פון ty^BD רי זײנאז dvp און —
צעזען זײ אז ,Diivtyi דיר זשעני איך-און האב מאא אyװיםי

 הא־ p'D װי אוי,
tyn ט לאס זיך נ ^ ג נ  אאמפ, א DjypDyi האט oy װי אזוי !א

 גע־ האט yאאט רי װי p̂טעyבא רי ppn זעהז D3ypyi tyn האט
װיניאז׳^ צו Dyטואיyג זיך האט זי ̂טpyציט

 •yiP8D צו אײך P8B שזין 3ijya צותוז. מיך אאזט —
tyo מיט זיך ntfop !

8?vp האט pm pyD"iiצyהאט pאא יtyD'W'P8J y, װאט 
 שטיא איז זי ווצן אין ^.8PDyiD'i8 pyp8 DppyDvn האט ױ

 אניyא האט *רבײבו, רי Di'pjyyi גאייכגיאטיג און געײארען
pyp tyDijyi.$

 ניט אויך איז yppin py^pyr pyp אפיאו װײסמו, און —
tyiw ס צו נאײכגיאטיגyאyםטy׳npyt>ypVP D/

 א PVP איז זי .pmviD אין tnyr אזוי ןyװyג איז זי —
^ אנ א ב
 D8nya האט זי &*ר, ר'ר שןמגא —׳ !אםת איז dvp ־־-

 םיט ,pyoi^ tyo'p8 om נאד tצעPשװא אין זיך אנצוטאן מוט
tynyii איז זי)yi>y| צושײדט. אאנג פון שוין

 זײן םון ^yDpyfi ײרר חאט mP38 אז זיכע^ בין איך —
^יב ^d או pdp8B מיט tynoy ŷD.
ט ױנגאימ, py:'tin Pin ׳א — נ  הײן גיט איז זיה ^

 בא־ גאײכגיאטיג חאט — ״אאךpם'י פון pmnyp8D pyD'ni צו
8TVP DPPyD.

 װאס זיך האאם py װאס ,D'DPin oy Dr''inm py *ה ־־־־
. »■ אונז. םיז װײטער

•— p i האכען^ דארןי
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בימל ־ נאםײז רעדאהםאר׳ס פון
 אױח םאםענמ פײערליכסטער דער ;

עהזע־ גענעראל דעם פון םיטיגג דעם
ן באפלא• אין באארד קוםיװ |
 שעהנ־ אטת׳ער פון םאטענטען פיעאע • %

 פארגעקומען זיינען גרויםהײט און פײט
 דזשענעראא דעם פון זיצוננען די אױף

 אין װאך אעצטער פון באארד עסזעסוטױו
 ערהױבט אאע זײ איבער אבער בא^אא,

 דזשע־ גאנצער דער ווען םאםענט, דער ?ץ•
־8פליבא אײנשטיםיג האט באארד נעראא

 דעם צו בײצוטראגען און שאפען צו סען
 פערמעא א פון סוטע די מטאא״םטרײק

ךאלאר״ םיאיאן
י«א־ קײן איז שטאא־סטרײקער די םון *

 ז^גאר געװארען, צוגעשילןט ניט םיטע
I* שאע־ פרעזידענט אבער צושריםט. א נים 

 זיצונג דריטער דער פון םוף בײן ומגער
:םראגע די אױפגעהױבען אליין האט

. for pn pn> oyn שאנאאיגטערנעא די 
? שטאא־סטרײקער די םאר סאן

דעבאטי־ אנגעחױבען האט מען און
 אז פאמעשאאגען, האט אײנער דען.

 םון םומע די װערען באוױאיגט זאא עס
 האט צװייטער א דאאאר, טויזענד 50

דרי־ א־ םױזע־נד, הונדערם פאממשאאגעז
 באשטיםען זאאען ארבײטער די אז םער,

 א סטריײן גרױםען דעם פאר געבען צו ,
שטונ־ צוױי צוױיטער א ארבײט, שטונדע

וױיטער. אזוי און דען *
 געהאט יטוין האבען מייסטע די װען

 גע־ האבען זײ װאס אאעם, אוױסגעזאגט 19
 װײ שאעזינגער פרעזידענט האט װאאט,

 טיעםע, .א װארט. דאס נענוםען דער
 אין געהערשט האט שטיאלױיט חײאיגע
 דער איבער גערעדט האט ער צימער.
שטאל־ דעם פון וױכטיגקײט נאנצער

..... ttionp; דער אז באוױזען, האט ער
 ניט םײנט קאםפף דעם פון אויסגאנג

 פאר פארלוסט א אדער געוױנס א גאר
 אעכען דאס :אר שטאא־סטרייקער, ךי

ארגא־ גאנצער דער פון טױט דער אדעד
 דעם pc ארבײטער״באװעגוע, ניזירטער ..

 אנ־ האט ער אמעריקא. pn יוניאניזם ̂ 9(
f . ברוטאאיטעט שרעקאיכע די אויף געוױזען 

 דער אנגעםיהרט װערט עס װעאכער סיט
;^טאא־טראסט םון זײט דער פון קאספף

 דעם אין אז געטאכט, קאאר האט ער
 אמעריקאנער גאנצער דער איז מאםפף

 ענט־ איז און פאראײניגט קאפיטאאיזם
ארבײ־ גאנצער דער גענען צו מאאסען

טויט־קאאפ. א טער־באװעגונג . '1
אוטיפטע;־ אזעאכע אונטער מען יןען

— גערעדט װײטער ער האט — דען
 ^טעהען קאכיפף דירעקטען אין ווען

 ארבײטער טיאיאן פערטעא א איבער
ארנאני־ זײן צו רעכט זײער פאר

 אי:* ײען און טרײד־ױניאן, א אין דרט 9%
גאנ־ דער פאדאינטערעסירט איז דירעקט

אעבע; אונזער ארבײטער־קאאס, *ער
 אנדערע אאע פון אעבענס די םיט גאײך

באײיאי־ פון ריידען טעז קע; ארבײטער,
יטטונ־ א אדער דא^אר טױזעגד 50 ׳א נען
? ארבײט דע

הא־ עס קען באדײםוננ א שאר װאס
 די פאר קאעקען עס חען װיפיעא נען, :
בײ־ א סטרײקער טױזענד חונדערם דריי ־

דאאאר? טויזענד 50 פון מראנ
. dfiv פון היאף פאסענדע א זײן דאס 

i f f ,אינטערנעישאנאא, אונזער װי ױניאן
טױ־ 120 איבער פון באשטעהט ומןאכע

 אאהאאם פיעאע און םיטגאיעדער, זענד
 ס״יזענדע אאײן פאימאנען וחנאכע פון

? דאאארם םון םויזענדע
 פרעױדענם האט שטיא זעהר מטיא,

 העכסםער דער פים גערעדם. *למזינגער
 סארזאטעאטע די האבען ממפאגםקײט

 אין צוגעהערט זיך מיים־ירעזידענטען
 עם ךיענדא ביז װארם, יעדעס משאונמנן

פא* ערהאבענסםער רער גמקוכתן אח
 ״פלעײנגער און ?יצועען, אלע *ח נמגט
װאויס, גרױםע דאס •רױסמנחנדם ח*ם
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א אז ײ װ ר ע ד > א  ניט עם װעט פ
 באשאי־ דא זאאען מיר װען צופיעא, זיין
 פערטעא א פון סומע די שאםען צו סען

שטאא־סטרײק. דעם פאר דאאאר מיאיאן
 א דונקעא. געװען איז דרויסען אין

 איז דערצו נעװען. טאג װאאקענדיגער
 עס אבער ינאכט באאד געװען שוין עס

 מאםענט, דעם אין אויסגעדוכט זיך ףןאט
 אויפגעאויכטען עפעס האט עס װי אזוי
 הא־ עס זיכער, איז אײנס צימער. אין
 אאע םון אויגען די אנגעצוגדען זיך כען

 בא־ געװען איז עס וױיס־םרעזידענטען.
 שוין איז בא*טאוס דער אז שײנפעראאך,

 צו איבער גאר באײבט עס אז געטאכט,
 פארוױרהאי־ צו באשאוס דעם ברענגען

כונג.
גרויסע, דאס נערןוםען איז דאן און

 וױיס־פרע־ אײן :אמת־ערהאבענע דאס
 ער־ זיך האט צװײטען דעם נאך זידענט

 אאע מיט ארבײםעז צו בארײס קאעדזרט
 דאאאר םערטעא־םיאיאז דער אז כחות,

 האט זיעגמאן װערען. געשאםען זאא
 מעגאיכעס זײן טאן צו פארפאיכטעט זיך

 אאע אזוי און באארד, דזשאינט דעם פאר
 נאיק־ און ענטען.1װײס־פרעזי אנדערע

 גרויסען דעם פאראאזען אאע האבען איכע
מיטינג. געדענקװירדיגען

 ערהאבענ־ דער געװען איז דאס יע,
 אאע םון מ^םענט שעהנסטער דער סטער,

 עסזעקוטיװ גענעראא דעם פון זיצוננען
 אין אינטערגעשאנאא דער פון באארד

 די פאר עס באײבט איצט און באפאאא.
 אינ־ דער פון מיטגאידער טױזענד 120

 װאהר־ א םאר מאכען צו טערנעשאנאא
 פון באשאוס שעהנעם גרויסען דעם הײט

םארשטעהער. זײערע
 צו נעהמען זיך איצט שוין מען ?אא

 א אװע? אײדער איז עס ארבײט. דער
 גאר־ איז עס װעאכער *ין װאך, גאנצע

 ״נע- אונזער אין געװארען. געטאן גיט
 אונגאיקאײ אן צואיעב איז רעכטיגחײט״

 ניט װארט אײנציג קײן םארזעהן כען
 באשאוס. דעם װעגען געװארען דערמאנט

 דא־ די םען 1האכ צײטונגען א<דערע אין
 אין עפעס פאררויןט, נײעס וױכטיגע זיגע

 נאנצע א אװעה איז אזוי און וױנקעא, א
 געטאן ניט גאר נאך איז עס און װאך,

 דער םון אויספיהרונג דער פאר געװארען
 דארום זאאען טאט. גרויסער דאזיגער

 מיט־ טויזענד צװאנציג און הונדערט די
 דעם פאר איצט נעהםען זיך גאיעךער

 נוט אום חשק, נרעסערעז א דאס מיט
̂כען צו צײט. פאראארענע די טז

 בא־ שוין אאקאא יעדעד זאא צוערשט
 געבע; קען ער װאס סומע, די שטימען

קאסע. אײגענער זײן פון קעש איז גאײד
 זײן טאן נאר װעט אאקאא יעדער װען
 א שאפען ש\"[ אאײן דאס קעז פאיכט׳
 מיאיאן פערטעא דעם פון טײא היבשען
 גע־ סוטע היבשע א קען דאן יאאאר.
 בײ־ פערזענאיכען א דורף װערען שאפען
 יעדען אין מיטגאיעד יעדען פון טראג

 איין געבען נאר זאא יעדער װען אאקאא.
 זוע־ געשאםען שטעא אויפ׳ן װעט יאאאי,

 טויזענד 120 איבער פון סוטע די רען
 װערען אונטערנוםען קענען דאן יאאאר.

 קע־ עס שעפער, ד-י אין נעאד־זאפאונגען
 פארשיעדענע װערען פאדאנשטא^ט נען

 עס יא, חעז, עס און אינטעינעהפוננעז,
 א םון סוטע די װערען געשאפען םוז

 פארפאיכ־ די דאאאר פיא־יאן פערמעא
 עקזעהיטיװ דזשענעראא דעם פון טו:ג

װערען. עדפיאם פוז כאארד
 דא- פ'א'אן פערטעא א pc סיטע די

 איז גרעםער גאר אבער נרוים. איז אאי
 םיז סוסע די זועאכען פאר צוועק. דעי

 דער אין איו, דאם װעדען. נצשאפען
 n םאר םחנל אזױ נים נערערמ, אכית׳ען
 איגםערנצשאגאא. כמכטיגע גרױסצ

 W רצבזאגםםיירנן, םאם רצד דורך כױר
t ב<ױו גים איו אי^סצינעשאגאא רי

 וועגמס װניאן, א יוניאן^נאר איךישע
ארבײמער־בא־ דער מיט שלאגט הארץ

 אויך אאםיר אאנד. גאנצען םון וחגגונג
 װעט פעדערײשאן די ביז װארטען גיט

 אאםיר טעקס. א אונז אוין® ארויפאעגען
 איז ערשטע די נאר אעצטע, די זיין ניט

 און היאף פון האנד די אויסשטרעקען
 שטאא־סטרײקער די צו ברידעראיכחײט

 שטאא־טראסט. הארצאאזעז דעם נעגען
 דעם אויף מאםענט שעהנער גרויסער דער

 עקזעהוטיװ דזשענעראא pc םיטיגג טען3
 װע־ געקרוינט םוז באפאאא אין כאארד

 שעה־ און גרעסערער נאך דער מיט דען
טאט. ;ערער

ם פרעזידענט אד רײזע שלעזינגער׳  נ
^ אײראפע•

 דעם פון זיצונג אעצטער דער אויף
 בא־ אין באארד עקזעתזטױו דזשענעראא

 קאאדאװ־ װײס־פרעזידענט האט פאאא
 פרעזידענט אז פארשאאג, א געסאכט סתי

 װעט עס װי שנעא אזוי זאא שאעזינגער
 אײ־ נאך רײזע א םאכען זײן מעגאיך
ראפא.

 געװארעז געמאכט איז פארשאאג דער
 איז זיצונג, דער פון ענדע סאמע כײן

 צו איבערגעגעבען עס מען האט גיך אוין*
 אפיס. דישענעראא פון עגטשײדומ דער

 װעט אםיס דזשענעראא דער מננאיך,
 מעגאיןי פראגע. דער א^ן שנעא האנדאען

 דא דארום װילען םיר ניט. אז אבער,
 שאעזינגער׳ם אז מאכעז, אויםםערקזאם

 גרוײ םון זײן קען אײראפא נאך רײזע
 דארף םראגע די pn װיכטעקײט, סער
 *זױ״ און װערען, ענטשידען גיכער װאס

אײראפא. נאך םאהרען זאא ער אז
 װעט קײגעם אז זיך, םארשטעהט עס

 ד»אנ־ דא #ז דענקעז, צו אײנםאאען ניט
 שאע־ םאד אוםט־רײזע א װעגען זיך דעאט

 װען #צײט אזא ^ניט איז עס ןי^ער.
 אײ־ אין אוסט־רײזען םאכען הען םען

 דער אין אײראפא אין רײזע א ראפא.
 איײ מיט פארבונדען איז צײט איצטיגער

 אײגער װען דאס אזוי, צרות, און דען
 ער םעג גאגצער, א דארט pc צוריק קומט

 האנ־ דא נײן, בענשען. גוםא װירקאיך
 םאעזשור־־טרים, א• אום ניט זיך דעאט

 גרויסער םון איז װאם עטװאס, אום ;אר
 אינטערנעשא־ אונזער פאר וױכטיגסײט

נאא.
 גע־ :עמאכט איז צוריק יאהרען מיט

 אונזער צװישען םארביגדונג א װארען
 פארשיעדענע די און אינטערנעשאנאא

 די דורף אײראפא. אין ױניאנס שנײדער
 פארביגדוגג יעדע איז יאסר 5 אעצטע

 הױ־ דא מיר און געװארען, אפגעבראכען
 אײראפא אין װאס וױסען, צו אן ניט כען
 ױניאנס, אאע די אט פון געװארען איז
 פארבונ־ געװען זײנען מיר װעאכע מיט
 זעהר זיך זײ נױטיגען אפשר דען.

 םיר װעאבע היאף, אונזער אין שטארק
 אויפגעריכט וױדער אום גענעז, זײ קענען

 אזױ דארט אאעס איז אפשר װערען. צו
 ליען מען אז צובראכען, און צושטערט

 אר־ םון טראכטען ניט צײט א םאר גאר
 אוג־ פאר איז עס טרײדס. די גאיניזירען

 וױכ־ העכסטער פון זעי.אינטערנעשאנאא
 שאע־ און װיסען, צו אאעס דאס טיגקיײט

 םואסטע די קרינען װעט און קען זיננער
אינפארמאציע. ;ויטיגע

 די געבען קענען מיר װאס היאף, די
 װײסט אײדיעס די אדער קאאוקםאכער,

 דורכ־ זײן גים װעט אײראפא, םון פאכער
 כאראקטער; פיאאנטראפישען א פרן אויס

 אײ־ אונזער צואיעב זײן עס קען נראדע
 נארעץ. ניט זיך אאטיר טובה. גענער

 טא־ װייסט אײדיעס די קאאוקםאכער, די
 צו געהערען װאס אנדערע, די און לער

 בײ איצט זײנען אינטערנעשאנאא, אונזער
 ארבײטס־ דער װײא תקיפים^ אזעאכע זיך

 װען זײ. םיט איבערפיאט ניט איז םאדק
 תאאוקפאכער טויזענד 40 די אנשטאט

 טוײ 60 געװען װאאטען יארק נױ איז
 אר־ זײער אויף פרײז דער זואאט זע:ד,
 דערפאר, פאאען. שמארק געםוזט בײט
 אײראפא-זא־ פון קאאוקטצכער די אױב

 קען אונז, צו םאהרען נעהפען זיך אען
 שא״ שטארק קאאוקטאכער הינע די עס

 זיך זאאען אײראםא, אין יזײ כדי רע;.
 איז אטעריהא, נאך גיך אזוי יאנען גיט

 אר- זײ װאו דארט, זאאען זײ אז נױטינ,
 צו אום נענוג פארדיענען קענעז בייטעז,
 כדי אעבען. מענשאיד שעהן א דאכען

 אר־ זײן זײ פיוזען אױסצופיהרען, דאס
 םאאג־ ארגאניזירט. גוט pn נאניזירט,

 זײ זאאען םיר װאס דױאוי, די קען איר,
 גאנץ א םון זײן וײט, אונזער םון נעבען

 און אאײן, אונז פאר נוצען דירעיןמען
 נוײ די נעבען ?ענעז זײ זאאען פױר נדי

 ריכ־ זײער וױסען םיר מזצן חיל^, מעצ
M'O אר־ די זײן וועט דאם און 
tr גײם i i* שאצזיגגעי Hi( .!!•אײרא

פא^ ^ין נים גאטירליך םאכען םיר
 ;םאכען ניט עס העגען םיר װײא שאאג,

אויס־ צום געבעז גערן אבער װעאען שיר
 םיסגאיעדער די pc םײנונגען די דרוק

pc דער איבער ^אינטערנעשאנאא דער 
 געאענענ־ די אז זיך, דוכט אונז פראגע.

 װאס pfc וױכטינע, זעהר א איז הײט
 פאדערוע די זײן װעט עס שטארקער

 םינד םארשיעדענע pc זײם דער פין
 פרעזידענט אז אאתאאס, און גאיעדער

 נאך ר״זע די מאכען זאא שאעזינגער
 זיך ער װעט שגעאער דאם אײראפא,

 װע־ גיכער דאם און דערצו, ענטשאיסען
 צו האבעז מיר װאס װיסען, מיר אען
 געבען צו פון ענין דעם איז סײ טאן

 אײראפא, אין אונזערע ברידער די היאף
 סײ און איהר, איז זיו נויטיגען װעאכע

באצײטענס. באשיצען צו ,איאײן זיך

 ױכי־ צװענציג־יעהריגעז צום װארט א
ש." א. ״פ• דער פון לעאום

אקטאבער, טען19 דעם זונטאג, דעם
 קאר־ אין געפײערט װערט אװענד, אין

 אעכען צװאנציג־יעדזריג דאם האא נעגיע
 װאױא־בא־ איז װעאכע צײטונג, דער ן1ם

 אר־ ״פרײע נאטען דעם אונטער ר,אנט
 אז םיהאען, מיר און שטיםע״, בײטער

 אזוי ניט אונרעכט אן געווען װאאט עס
 ״גערעכ־ דער צו װי ש.", א. ״ם. דער צו

 אינטער״ גאגצער דער צו און טיגיןײט״
 גע־ ״די נאמען װעמעס אין נעשאנאא,

 ױביאעאום דער װען רעדט, רעכטיגקײט״
 ניט געבאיבען װאאט צײטונג דער םין

 צופעאי־ װײא דערםאר, נאר דערםאנט,
 דער םון רעדאתטאר דער איז גערװײזע

 מחותן שטארהער א אויך ״גערעכטינגןײט״
ש." יא ם.״ דער אין

אונ־ אפילו װען אז זיך, דוכט אונז
 ניט מעהר װאאט אינטערנעשאנאא זער

, א. פ.״ דעיד פון נעהאם  בלויז וױ ש.
 שוין אאײן דאס װאאט חגדאחטאר, איהר

 זיך םיהלען צו אורזאכע גענוג נעװען
 ש." א. ״ם. דער צו געשטימט פרײנדאיך

 מײנונגס־ א זײן מעג דעם אין אבער
 דענקען הען מאנכער פארשידענהײט.ו

 מיר אויב אסור, ,pn פארהעוזוט, פונקט
 האבען. פאראיבעא איהם אויף װעאען
 די אז זיכער, מיר זײנען דעם אין אבער

 צײ־ א אאס שטימע׳/ ארבײטעד ״פרײע
 פון יאהר צװאנציג אאע *אין האט טונג,
 אינ־ שטארקען א גענומען אע־בען איהר

 קאאוה־ דער פון אעבען דעם אין טערעם
 װײסט איידיעס דער פון ױניאז, טאכער

 ױנ־ אנדערע אאע פון ױ;יא;, מײקערס
 אינטערנעשאנאא. גאנצער ־fin פון יאנם,

 האט ש." א. ״פ. די אז זיכער, זײנען סיר
 און וואוקס דעם אין חאק היבשען ־א גאר
 אינםערנעשא־ דער פון שטארקײט דער
 װאס דעם, אין באשטעהט װעאכע :אא,

 װעאכען צו ציעא, איהר קאאר װײס זי
 די און זיכער, זײנען מיר שטרעבט. זי

 בא־ עס קענען ש." א. ״פ. בענדער 20
 אײנ־ הײן געװען ניט איז עס אז וױיזען,
 םון קאאו<ןמאכער, די םון קאכיפף ציגער

 אאע םון און װײסט־םײקער אײדיעס רי
 די איצט ביאדען װאס ױניאנם* אנדערע

 האט זי װעאכען אין אינטערנעשאנאא,
 זײט דער בײ שטעאוננ איהר גענומען ;יט
 םעכטיגע זײעחנ געגען קעפפםער די פון

שואים.
ש.״ א. ״ם. דער קומט נאטיראיך,

 נע־ האט זי דעם. פאר ניט דאנק קײן
 װאס םאיכט, איהר װי מעהר ניט טאן
 ארבײטער־ עהראיכע אן טאן דארױ עס

 גאויבען דערםאר טאקע אבער צייטונג,
 ניט אנדערש גאר הען איז עס אז םיר,
 /,אינטערנעשאנאא׳/ אונזער אז װי זיין,
 מיט־ טויזענדע צעהנדאיגע די מײגען מי־ױ

 געאײענט האבען װעאכע איהרע, גאיעדער
 די געקראגעז איהר םון איז צײטוננ די

 פון שמחה די אז פיהאען, זאא השפעה,
 דער־ האט זי װאס ש.״, א. ״ם. דער

 פון עאטער שעהנעם בכבוד׳ען דעם אעבט
 אעבען גאנצען װעםעס אויף יאהר, 20
 אויך א־ז געפינען, צו פאעק קײן ניט איז

שסז־זה. אײגענע איהר טײאװײז
שיווענ־ אז האםען, דארום װיאען םיר

 ־יעה־20 דער צו גרוס אונזער איצט דיג
 ניט אוים םיר דריקען ,״ש. א. ם.״ ריגער
 דער pc דענקען און םיהאען דאס באויז

 נאר ״גערעכמיגקײט׳׳, פון רעדאקציע
 אינטערנעשאנאא. גאנצער דער פון אויך
 ‘אינםערנעשא די אז האפען, ײיאען םיר
 אויוי םארטראטען שטארק זײן װעט נאא
 נעקס־ ש.״ ̂א. ״ם. דער pc שמחה דער
 האא, קארנעגיע אין אװענד זוכטאג טען
 פראגרע־ נרויםער דער םון טײא א אאס

 רי װעאכע ארבײסער־באװעגונג, סיװער
 כחות״ איתרע אאע םיט חאט ש.״ א. *ם.
 אוכר עףנססע די אונסער אםט גאר און

«ו געחאצםען שםענחנן,

W.Vit:

מיםינו
pe באפאלא אץ באארד עקזעקוםװו דזשענעראר דעם

 אויח אפשטעאען ניט זי^ קענען מיר
 געװא־ בארירהט איז װאס םונקט, יעדען

 גאנץ געװאתח ארוכ^עדעדט אדער רען
 םון זיצונגען די אויף ברײט און טיעף
 אין באארד עקזעקוטיװ דזשענעראא דעם

 םון רעפארט גרינדליכער א באםאאא.
 באשאאסען pn געזאגט איז װאס אאץ,

 װא־ ציהען געמוזט זיף װאאט געװארען,
 און ״גערעכטיגקײט״. דער אין כעךאאנג

 האבען םיר װײא נויטי^ ניט איז דאם
 רע־ מײסטע די פארעםענטאיכען צו בדעה

 םרעזײ:װײס םארשיעדענע די pc פארטס
 באויז געבען צו מיר מײנען דא דענטען.

 און פארהאנדאונגען, די פון סןײהכא דעם
יאײנדריקע. אײגענע אונזערע אויך

מיטינ־ די pc הויפנדאײנדרוק דער
 ערנסטקײט, טיעםע די איז אונז אויף גען

 אויסנאהם, אן אהן אאע, װעאכער מיט
 פארשיע־ די צו צוגעטראגען זיך האבען

 פארגעקומען. זײנען װאס פראגען, דענע
 מעהד פון פראגע א נעװען קוים איז עס

 װעאכער צו װיכטינינןײט, װעניגער אדער
 צױ זיר זאא פארזאמעאטע די פון אימיצער

 א אײכטזין. פון שאטען א מיט טראגען
 דער אין געהערשט האט ערגסט טיעפער
 -py דזשענעראא דער װאם צײט, גאנצער

 װ.< ג. א. א. דער םון באארד זעקוטיװ
םארזאמעאט. נעװען איז ױניאן

 האבען װאס אײנדרוק, צװײטער דער
 איז זיצונגען, אאע געםאכט אוגז אויח

 סריײ מערקװירדינער װירסאיך דער נעװען
 גע־ זײ אויף האט װאם הײטם־גײםט,

 םון אםיסה אן געזעדןן האט מען הערשם.
 אײ־ זײערע אאע האבען װעאכע טענשען,

 צו מוט דעם האמנן pn מײנונגען, גענע
 אויסדרוס, שטארקען גאנץ א זײ געבען
 אין גאנצען אין ניט זיינען זײ װען אפיאו

 דעם םון מײנונגען די מיט אײגלאאנג
פרעזידענט.

 אז זאגען^חאיאה, צו ניט מײנט דאס
 דאזיגער דער אויף פרעזידענט דער

 רא־ וױכטיגע קײן נים שפיעאט אסיפה
 אײ װי <א, אוםגעקעהרט. גראדע איע.

 אויסגעהערט מײנונג זײן וחגרט בעראא,
 ער װען רעספעקט. טיעססטען דעם מיט

 טיעפסטע די צימער אין הערשט רעדט,
 הערט שטיא, װי ריידען ער מעג און רוה.
 אויך װינקעאע. יעדעז אין איהם מען
 ענטשײדונג די איז פעאע מײםטע די אין

 האבען. עס װיא םרעזידענט דער װי אזא,
 דורך ניט אויסגעפיהרט װערט דאס אבער

 אין װײא פשוט, נאר מאשיךפאאיטיקם,
 ארגומע:־ זײנע זײנען םעאע םײסטע די

 איבערציײ כיעהר די שטארי־ןערע, די טען
גענדע.
 ב. ע. ג. פון זיצונגען אויו^די יע,
 קער־ א ניט איז עס ארגומענטירט. װערט

 צו געהט אאעס װעאכער אין פערשאפט,
 װיאען דעם אויט שנירעא, א אויף װי

מענשען. אײן פון קאפריז אדער
 געקומען איז םרעזידענט דער לםשל,

 מײנונג דער מיט לןאוםט פאסיפיק פון
 פאר דארט האט אינטערנעשאנאל די אז

 דאס און ארבײטס־םעצד, גרויסען א זיף
 איײ װערען געשיקט אהינצו דארף דארום

 װעיצ־ מענשען, בעסטע אוגזערע פון נער
 אופן פאסענדען א אויף קענען זאאען כע

 אינטערגע־ די זיך מיס רעפרעזענטירען
שאנאא.

 דעם װעגען אז זץי, פארשטעהט
 ארבײט װיכםיגע דא איז עס אז פונקט,

 לןאוסט, פאסיפיק דעם אויף אויפצוטאן
 קײ־ פראגע. קײן זײן געקענט ניט האט
 בא־ אזוי ניט איז דעיצענאטעז די פון נער

 פאסי־ דעם אויף לאגע דער כײט קאנט
 װעלכער פרעזידענט, דער װי קאוסט, םיק
 און דארט, פון געקומען נאר־װאס איז

 אור־ זײן באשטריטען ניט האט קיינער
דעם. איבער טײיצס־םעהיגקײט

 אנדער אן ענטשטאגען איז דא אבער
 זיף אינטערנעשאנאיצ די קען פראגע:

 די םון אײנעם אװע?צושיקען פארגינען
 דא אז קאוסט, פאםיפיק צום אזש בעסטע

 סיהלט װעםט, און איםט אונזער pn גופא,
 אמת־פע־ אין מאנגעיל שטארקער א זיר

סיהרער? און טוער היגע
 האבען ראזענבערנ עיצמער און אמדור
 לײדער, אז םאלט, דעם אויף אנגעײיזען

 אמת־פעהיגע די אונז פארלאזען ^יידער
 װאס #די זײנען װעניגע אבער מענשען.

 סארנעהמען הענען װעללע און קומעךצו,
שטעלען. זײערע

 וױכםיג אומשטענדען, אזעלכע אונטער
 דעם אויף ארבײט די זיט מעג עס װי

וס וועט אבער האוסט, פאסיםיה  אװעס־ ̂ז
 בעםטע אונזערע םון אײנעם pc ^יקעז

גרוי־ א צײמ זע^גצר חנד pn וןמ ניט

 דארןי װאס ארבײט, דער סאר שאדען סער
איסט? דער אין דא װערען אויפגעטאן

גע־ זעהר זיף האבען דעבאטאנטען די
 בא״ די פון אײנעם מיט באנוצט שיקט

 האט פרעזידענט דער װאס הויפטונגען,
 נױ אין אז רעפארט, זײן אין געמאכט

 צעהנדליגע נאד דא זײנען גוםא יארק
 pn דארםען װאס ארבײטער, טויזענדע

 עס זײנען איז ארגאניזירט, זײן קענען
 אוננעענ־ פאראאזען אאזא, װארום, ניט.
 םיעל אזוי אויױ'װעילכעס פעצד, דאס דיגט

 געװארען, אװעקגע^עגט שויז איז ארבײט
 נאך איז װאם פעלד, א צו זיך כאפען און

 בא־ א נ$ןי אין עס אז אזוי רױוז, אזוי
 פראצע, די אויב צווײפעל, רעבטיגטער

 דארט, װערען אװעלגעיצעגט װעט װאס
פרוכט? ריכטיגע די ברענגען װעט

םא־ דעם װעגען דעבאטע דאזיגע די
 א נאף ארױםגערוםעז האט קאוסט סיםי?

 װער :פונקט דעם איבער סראגע װיכטיגע
 דא־ דער פאר פאםענדסטער דער איז״׳׳עס

? ארבײט זיגער
 1אי דעבאטע דער פון רעזוילטאט דער
 דער איבער ענטשײדונג די אז געװען,
 זאל עס װער דעם איבער אויף װי פראגע,
 איבעתעלאזען זאל אהין, װערען געשילט

 אבער אםיס. דזשענעראל צום ווערען
 דעבא־ די װי װיכטיג, אזוי ניט איז דאס

 אז קלאר, געצײגט האט װעיצכע גוםיא, טע
 סון באשטעהט באארד ע. ג. גאנצער דער

 מײנונגען, אונאפהענגיגע מיט מענשען
 נעבעז צו טורא הײן ניט האבען װעלכע

 װיײ זײ װען דאן, אסי^ו זײ צו אויםדרוס
 ps כ^ינונטח די ניט !ײנען וײ 1א םען#
םרעזידענט. דעם

םארגעחומען, איז דעבאטע אזא נאך
 לא־ די געװארעץ דעבאטירט איז עס װען

 מײ־ אאנעמײנע די .25 צאקאל פון גע
 איז םויא איז ״,עטװאס אז געװען, איז נונג

 סאדערט עס אז און דענעמארה״, שטאאט
 לא־ כדי טאן, צו גרינדליכעס עפעס זיך

 צוױיג װירדיגער א װערען זאיל 25 קאל
 גע־ זײנען עס אינטערנעשאנאל. דער סון

 דורכגעטראכ־ װירקליף געווארען האלטען
 שאעזינגער פרעזידענטען םון רעדען טע
 ראזענבערג, װײס־םרעזידענטעז די פוץ און

 זײדםאן פערלשטײן, האאםערין, אמד־ור,
 איז שװיריגקײט גאנצע די אנדערע. און

 זאל דאס װי דעם, אין באשטאנען אבער
 איז מײנונג אלגעמײנע די װערען. געטאז
 איצט איז ער װי ,25 לאקאל אז געײען,

 סון באשטעהט און גרויס, צו איז געבויט,
 װעאכע א־נדוסטריען, פארשיעדענע גאנץ

 אונטער אנדערע די אײנע זיף פאאגטעיען
̂, א#יקאל, דער פיס. די  צו־ דארף, אצז־

 רעארגאגיזירט טובה, אײנענער זײן ריעב
 שטארקע געװען זײנען עס אבער װערען,

 זאא דאס װי טײנונגכדםארשיעדעגהײטען,
 גע־ זײנען םאנכע װערען. אויסגעפיהרט

 װערען געטאן מוז דאס אז דעם, פאר װען
 שנעאער, װאס און ענטשידענהײט, מיט
 פאר געװען זײנען אנדערע בעסער. דאס

 ניט אום טאקט, סיט םארזיכטיג, האנדאען
 פראסעםיא־ די מענאיכקײט א געבען צו

 ױנ־ דער אויסער און אין דעםאגאגען נעאע
טראבעא. אומזיסטע אנצוטאכען יאן

 םרע־ אז דעם, םאר געװען זײנען אאע
 איבערנעה־ זאא אאײן שאעזינגער זידענט

 m ארבײס. שװערע די זיף אײף טען
 עפ קען שאעזינגער דאס צרה, די אבער

 געזונד־ זײן אײכט. אזוי איצט ט^ן :יט
 צושטאגד. בעססען pא ניט וױיס איז דיײט

 מײס־ םארדאנקט ער װאס צושטאנד, א
 אײ־ די םוז סטריי׳ס דעם טאקע אט טענס
 יאהר. אנפאננ אין װי׳יסט־םײלערס דיעס

 װא־ עטאיכע האבען אונבאדינגט פיוז ער
 קויפיען צו אום אפרוה, פאאשטענדיגען כען
 נעהפען ניט איצט דארום ?ען ער זיף. צו

ארבײט. די זיך אויף
געבאי־ דערװײא איז פראגע די אויף

 דעבאטע די $זבער אונענטשידען, בען
 די באאויכטען םאאשנזענדיג האט אאײן

 א שוין איז אאײן דאם און אאגע, נאנצע
 ארויסגעבראכט איז עס געװינס. גרויסער

 אמת, איז עס כאטש אז קאאר, נעװארען
 אא־ אין טראבעא־מאכער דא זײנען עם אז

 צײט זעאבער דער אין *בער ,25 קאא
 געטרײע מיטגאיעדער מײםטע די זײנען

 צו סאיכטען זײערע ערסיאען יוני$ךאייט,
 גע־ ^נגעװיזען אויר איז עס ;ױניאן דער

 א איבער איצט אעבען םיר אז װארען,
 מוחות־ א הערשט עם וועאכער pn צייט,

 מען האט זימןר און איבעראא, צוםישמניש
 pc ױניאן א pn ערװארטען געסענט עס

 זיײ נאטור, זײער איט ווזגאכע, םײדלאןי,
ןןםיסינו- pn אתטערװארפען םעהד נען

 שטרע־ נײע סארשיעדענע די פאר איך
מוננען...

 א ארויםגערופען האט ד^סגאײכ^ן
 דושוריסדיק־ די דעבאטע שטארקע נאנץ

 זיך װעאען םיר שיקאגא. אין שאךפראגע
 װײא דעם, איבער םארברײטען ניט דא

 דעם pn מיר םארעםענטאיכען דעם װעגען
 וױיס־ סון ארטיקעא ספעציעאען א נומער

 קענען םיר אבער ססואמאה פרעזידענט
 איז סראגע די אז צעזער, די םארזיכערען

 אײן נאטור. דעאילאטער גאנץ א םון
 שטאר־ א צו פיהרען סען שריט םאאשער

 אין קען דאס װאס דיס^רגאניזאצי^ן, קער
 געפעהראיכע גאנץ צו סיהרען 8שי?אג

 די איז גאילאיכערװײזע יו^נזעקװעלצען.
 דער אין ענםשײדונג דער םון אויסםיהרוגג

 פרע־ צום געװ*רען איבערגעא^וזען םראגע
דער 1אי איז װעאכער זידענט,

דורכסיה־ קענען עס ז*א װאס אײנציגעד,
טאקט. נויטיגען נאנצען דעם טיט רען ,
 אויך האט דעבאטע קאײנע הײן ייט |

 ^־p א סון ם^רשאאג דעד ארויםגערוםען
 טאאידא. םון ?אאולזמאכער די םון מיטע

 װ$ןײ סאר קאםםף א *ונפאנגען װיאען זײ
 גא־ n pc תנאי דעם מיט $בער ארבײט,
 אר־ צײט באשטיצזטער א פאר ראנטיע

 די זײ װיאען דערצו און יאהר. אין בײט
אינטערנעשאנאא. דער &ון הסכמה
װיכ־ איהרע געהאט ה$ט קאמיטע די

 םא־ דאזיגער דער םאר ארגומענםען טיגע
 זי אז געװאוסט, האט זי כ$טש דערונג,

 םאאיסי דער מיט אײנקאאנג אין ניט איז
̂ום און אינטערנעשאנאא, דער סון  צו- ד

 די האאט גריגדע וױכטיגע פיעאע איעב
 באדערונג דאזיגע די אינטערנעש$נאא

 ־8P די ארבײטער. די פאר שעדאיף פאר
 געװאאט האט טאאידא פון אבער םיטע

 אז באהויפטענדיג, הכאא, פן ױצא א זײן
ו אין זײנען אומשטענדען די  גאנץ ט^אי̂ד

 קאאוק־צענ־ אנדערע די אין װי אנדערע,
 ענטשײדונג די איז נאטירקיף, טערס.
 קא־ דער פון פאראאנג דעם געגען געװען
 א געפאדערט זיד האט עס אבער מיטע,

 עס און דעם, פאר דעבאטע טיענ^זיניגע
 שטארק איז קאסיטע די אז זיכער, איז

איהר. פון געװ^ורען בעאײנפאוסט
 אויף איז װיכטמסײט גרויסער סון
 און קאיװאאנד, איבער דעבאטע די געװען
 קאמםף, בעם^רשטעהענדען דעם איבער

 קומענדען דעם #נפאנגען זיר דארח װאס
 אנערקענונג פואער דער פאר דעעצסבער

 גאײכשטע־ דער פאר און ױני^ן דער פון
 קאיװאאנד אין קאאוהטאכער די פון אונג
 און יארק נױ פון קאאולםאכער די מיט
 װע־ קאאוקס װאו שטעדט, אנדערע אאע
געכיאכם. רען

 פעראשטײן׳ם װײט־פרעזידענט ̂וץ
 רי אז ארויסגעװיזען, זיך האט ועפארט

 איצט האבען קאיװאאנד pn ׳זאאוקםאכער
 ארגאניזאציאן, יטעכטיגע א שטארקע, א

 קאױױ אין קײנמ^א נאןי איז עס װי אזא,
 גיבען אאײן ב^סעס די געװען. ניט ילאגד

 זײט אנדערער דער פון אבער ;צו עס
 באקאנט קאיװאאנד אין ב^וםעס די זײנען

 גערי־ זײער מיט עקשנות, זײער מיט
 אז ניט, פראגע קײן איז עס און גײסט,

 ער ביז הײסער, א זײן װעט קאםפױ דער
זיעג א מיט װערען געקרוינט םוזען װעט

 מעהר, אײגיגע םראגען, אזעאכע און
 געשטא־ זײנען װיכטיגע, װעניג־ער אנדערע

 די אין טאגעס־ארדנונג דער אויףי .ען
 געפאדערט האבען אאע און צעהנדאיגע,

 געקר^גען, אייר האבען און ענטפער, אן
ענטפער. ריכטיגען א שײנט, אונז װי

 אײכט אעזער דער װעט אאעם דעם םון
 זיצונגען די אויף אז פארשטעהן, קענען

 געװארען געטאן איז ב. ע. נ. דעם פון
 ה^ט עס אז אזוי ארבײט, אינטענפיװע

 פאר־ לןוים װעט מען אז אויסגעדוכט, זיר
 איז װ^ס אאץ, כייט צײט אין װערען טיג

טאגעס־ארדנוננ. דער אויױ געװען
נעװ^רען, םארטיג ראף איז םען ^ובער

 נ$ך איז װײס־פרעזידענטען די אז אזױ
 אריבער־ זיך שטײרען פאר א געבאיבען
 — אויט^פאביאס דרײ אויף צוכאפען

 זעהן צו — קאשטען אײגענע זײערע אויױ
pn פ^לס, ניאגארא די באװאונדערען צו 

 סיכי־ רעם װעאט־װאונדער, גרויסען דעם
 אוגבא־ םון באװענונג, אײביגער באצ^פון

 ־חנקײט, ש א פון און טאכט גרענצטער
 א,־יסגע״ ניט װערםער אין גאר קען װאם

װעיען. דריקט
 אס ־־ ניאגארא נאך רײזע דאזיגע די

 ג-ארע װײא געװאינשען, ורי געסומען איז
 בא• n p.c געױען איז זיצונג לעצטזג די

 דער אויף .‘ כארא^טצ ערנסםען ןאנרערם
̂ננצ! האט זיצוננ ד^זינער שאצוינ- ■רעויד
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 געזונך שװאכער זײן אז ערקאעהרט, גער
 ונט״ אויף זיך אפצורוהען איהם צװינגט

 אלית דאס װאאט נאטיראיך װאכען. איכע
 אױןי װירקונג דריקענדע אזא געמאכט ניט
 די װײס־פרעזידענטען. םארזאמעאטע די

 חנםיאז דעם, פאר געוו״ען זײנען מײסטע
א אט15געת פרעזידענט׳ס  פארדאפעאט ̂ז

 4װאקײשא p?' םון צײט דער פ«ר װערען
 אנערי שװאכסטע די געװען װ*אט דאס

 וו^ט ארבײט, גרױסער דער פאר קענונג
̂וט ער  עבד אעצטע די אין אויפגעטאן ה

 מיט »ז איז, סאלט דער מאנאטען. איכע
 אחן ר, v י ̂ ל אאס באויז ארבײט זײן

 געמאכט ניט קײנסאא ה#ט םען װעםען
 פריהעריגע סארשיעדענע די אין טריט א

 ער1שאעזינ פרעזידענט האט סטרײסס,
 װעניגער ניט ױניאן דער אײנגעשםארט

ואאר. טויזענד 20—15 װי ̂ד
 שאעל םרעזידענט זיף האט נאטיראיף,

 פאױ א םון ענטזאגט ענטשידען זינגער
 pc צײט ־רעי פאר געהאאט דאפעאטען

 ענט־ אויף זיף האט ער װאקײשאן. זײן
 סאאאריס די פון העכערונג א פון זאגט
 *פים דזשעגעראא טון בעאפטע די סאר

 דאס װײא יקרות, גרויסען דעם צואיעב
 באשטיםען האנסטיטוציע, דער אויט קען,

 צע• ה^ם עי, װאס קאנװענשאן. די בלויז
 אינ שטיםונג, געדריקטער א צו בר$ןכט
 יצײט דער םאר אז פארשיזאג, זײן געװען
 זאל ^פיס, pn זײן ניט װעט ער װ#ס

 פרעזידענט. אקטיװ אן װערען אפאינטעט
 ־,n אאע. כמעט געװען זײנען דעם גענען

 םערל• װײס־פרעזידענט האט בערהויפט
 ....rjiin שװעתןן דעט אויג* אעעװיזע; שטי־ין
 אױןי סאכען קען האנדאוגג אזא װאס ררוק,

 אינטערנעשאנאל דער םון מיטגייעדער די
ד דער שאדען קען ד^ס װײט װי און  מ

 *נ• חאט ער ארבײט. סארשטעהענדער
 בעסארשטעהענחנן דעם אויף געװיזען
 תיײ* װעאכען ;,n סאױואאנד, אין קאמפף

 שאעזינ־ םרעז. פארנעהמען ניט קען נער
 גױטיג םאר האאט ער אויב םאאץ. גער׳ס

 װאס אסיס, אין אײנעם אנצושטעיען
 טעכנישע נויטיגע די װײאע א פאר טאן

 אנער טאן, אאײן עס ער מעג ארבײט,
 אפאינטען צו זיך ענטזאגט ב. ע. ג. דער

אקטױױפרעזידענט. אאס װעמעךעס־איז
 שאע־ פרעזידענט אז זיף, פארשטעהט

 גע• ניט ברירה אנדער קײן האט זינגער
 בא־ דעם אונטערװארסען צו זיף װי האט,

שאוס.
 אונזערע איבער דעבאטע די אויף

 ײיכ- זעהי א געװען איז צײט־שריפטען
 האט צײאען די םרן שרײבער דער טיגע.

 איבער סײ םיאגען םיעאע אויםגעהויבען
 דער איבער סײ און עדיטאריעאער דער

 ער צײטונגען. די סון זײט געשעפטאיכער
 pc םונקטען מאנכע באריהרט אױןי האט

 הא־ װעיכע כאראקטער, םערזענאיכען א
 ע־1אונ מיט שײכות גרויסע א אבער בען
 אין סראגע גאגצע די צײט־שריסטען. רע

קאמיטע. א צו געװארען איבערגעגעבען
 וױכ־ גרויםער םון םונקטען פיעאע נאף
 זיײ אינטערנעשאנאא דער פאר טיגקײט

 ד* אמשא, װי, געװארען, באהאנדעאט נען
 1אי עס ארגאנייזערס. די סון סאיאריס

 םא־• די העכערען צו געװאיען באשיאסען
 אז אזוי װאף, א דאראר 10 מיט אאריס

 אג• 60 קריגען איצט זאאען מײסטע די
דאאאר. 50 שטאט

 גע־ אויםגעטאן איז װאס אעצטע, דאס
 דעם pc זיצונג אעצטער דער אין װארען

 עס װאוי פראגע, די געװען איז ב. ע. ג.
 קוטענדעןי דעם קאנװענשאן די זײן זאא

. מאי
 נא־ זײנען שטערט דרײ םאאגענדע

; שיקאגא קיױוראנד, :געײארען כײנירט
 שטא.יט װעאכער אויף אואיס. סט. און

 די האבען צו אױםפאאען װעט גורא דער
 דאט האנײענשאן, קרמענדער דער סון זכיה
 מיפד די סון װאוט דער ענטשײדען װעט

 אפצושטי״ האבען װעאכע אאײן, גאיערער
דעם. װעגען כיען

 1א זאגען, אונז זיף װיאט שאוס צום
 דער אין געװען אנװעזענד זײנען מיר

 טעטיג־ אאנג־יעהריגער א־נזער םון צײט
 אויןי ארבײטער־באװעגוגג, דער אין הײט

 HP מיר אבער טיטינגען, פיעאע סיעאע,
 גאר אז געװיםענהאםט, גאנץ זאגען נען

 pn פארגאײכען זיר קענען זײ פון װעניגע
 ־nc סון גרינראיבקײט .אין ערנסטקײט,

 טיט פראגע א אירגענד םון םראכטונג
 עקמד דזשענעראא דעם פון מיטינגען די

frpJH דער פון ב^ארד קוטױו bi'n 
ױגיאן. װאירקערס גארםענט אײדיעס
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אותראײ־ די אין שמערצאיכםטע דאם
 װאס דאס, אפשר איז פאנראםען נעד

 רװרצעך פארהעאטניסטעסיג א מיט ערשט
 דאס געװען אוקראינא איז צוריק צײט

 האבען האפנונגעז אידישע די װאו א*נד,
 אוקראי־ איכטיגסטען. אם אױםגעזעהען

 דער פון אא:ד ערשטע דאס געװען איז גא
 װאס איפפעריע, צארישער צעםאאענער

 זעאבסטשטענ־ אאס אידען אגערקענט וזאט
 געגעבען אידען האט װאס נאציאן, ריגע

 קואטורעאע אױטאנאמיע, אינעראיכע
 הינזיכם, דער אין זעלבסםפארװאלטוננ.

 עדשטע דאס געװען אוקראינא איז אנב,
װעאט. דער גאר איץ *אנד

 שחיטות פאגראמען, :אמאא םיט איז
 הא* װעאכע מערדערײעז, שחיםות, ױןי1

 ׳גיט נאײכעז קײן אבסאלוט זיך צו בעז
 אידי־ ביליט־אנגעזאפכמר דער אין אפילו

!געשיכטע שצר
 אומ־ שנעאער אזא פון רעטעניש דאס

 אייכט: זעהר זיך ערקאעהרט וואנדאונג
 האבען אידען די גאײכהײט און םרײהײם
 אוקראינישען םון םיהרער די געגעבען

 זעהר איז װעאכע אינטעאיגענץ, די פאאס,
 מאכען פאגראמען די צאהא. אין װעגיג

 י י א ר ין ו א די געמאכט חאבעז *ון
. ע ש י נ ן ע ס א ם

 אומ־ שרעחאיך זײנען םאסעז די אט .
 גארניט, אבסאאוט פארשטעהען *ויםענד,

 מאר־ און באאיטעוױקעס זײן דױיגט קענען
 םארשיי־ צואיעב פאנראמשטשיקעם. נמן

 וױכטיג־ די װעאכע אורזאכעז,.פון חנגע
 םון קאםפו* כסדר׳דיגער דער איז סטע

 דעם ־םון באזיץ דעם װעגען צדדים ןןאעראײ
 אבסאאוט םאסען די אט זײנעז <*נד,

 כאויז וױיסען און געװארען •ארטירישט
 באאשעװיקעס, הרג׳ענען. אוץ שאאנעז סיז

 דיזארגאניזירטע סתם •עטאוראװצעם,
 אזוינע פאאיאחען, אםאמאנעךבאנדעס,

 צא־ אוקראינ^ר, אנדעחנ און ווקראינער«
 ־־־ םיגים אאעראיי פון קאזאקען ריסטען,

 און געשאאגען זיך האבען אאע די אט
 און באזיץ דעם םאר אאץ נאך זיך עאאגען

 רייכער, דער איבער קאנטראאע דער נואר
 אײגט אוקראינא. םרוכטבארער און םעטער

נע־ איז כאאס דער אט אז צו, דערצו נאך

 — בכאא םאחמה יאהר פיער נאך קומען
 פסיבאאאגי־ דער פאריטטענדאיך ױין װעט
 פויערים־מאסע, א םון צױפםאנד ׳שער

 אבערגאוײ גראב, אוםוױסזננד, איז װעאכע
 צוגענרײט נײסםיג איז װעאכע און ביש

 יעדען םארדען און שאאגען נעםען^יך
 זאגעז, װעם סען װעאכען אויח אײנעם,

צרות. אאע אין ^ראדיג איז ער אז
 זעאבסט־ דאס, איז אידען אונז פאר

 םאר טרײסט קנאפע א פארשטענדאיך,
 באד טרויעריגער, דער באײבט אידען אונז

:יאקט טיג־׳ערעקאיכער
 געזאאט האט װעאכע םאחםה, א נאך
 אאע פאר גאית און פרײהײט ברענגען
 ;אדײגגערעכענט אידײטע דאם פעאקער,

 באוט אידײט װעאכער אין םאחטה, א נאך
 גענאפעז זיך האט םאאדאטען אידײעע פון

 אײ װערען — ^*אאכטפעאדער אאע אויף
 איז געיטענדט געהרג׳עט, נעמארדעט, דען

 גאי קוביט עס װאו אומעטום פאחטענדט
 זײנעז זײ וואו אוסעטום מהוטה, א פאר
 צװײ צװייעען קאםפף א אוץ דריטע״ ״די
צװײ. װי םעהר און

םױאען, אין אידען אויף פאנראםען די
 העצעס די רומעגיען, אין פארםאאגוגגען די

 די אונגארן, אין אידען אוי^ אטאקעס און
 ט׳טע־ אין פראפאנאנדא ז;נטיסעםיטע^ע

 די און דײטיטאאנד, און עםטרייך כיען,
 — אוקראינא אין ׳עחיטות קאניבאאישע

 דארפען װעאכע ערשײנונגען, זײנען דאס
 אאע פאר אײנמאא באװײזען אאע אונז

 נ^ר װעט עם װאו אוםעטום, אז מאא,
 אױפטרײסלונג, איז עס וועילמנ פארקוסעז

 סא־ א אדער גאציאנאאע א זײן עס זאא
 פאר־ אײדען. ן ע ד י א װעאען ציאאע,
 ׳עװאכערע, די זײגען זײ װײא װאס?

 םיט װײא ^אאגען, צו גרינג איז זײ וױיא
 ׳קאעפ און צארן פארםײדעז מען קען זײ

אנדערע. םאר געםײנט אם^ר זײנען װאס

 אאס עחפײגען אונז פאר דארח דאס
אל־וסיאםע. מין א אאס זאר, זיכערע א

אויסװעג? אן דערצו םיר האבען
האאט, און פעסימיסמי^ נאגץ בין איך

 אב־ ניטא. באםת איז אויםװעג קײן אז
 די אז זאגען, מען קען גענומעז, סטראהט

 א צו ׳טטרעבען פארט דארפען אידען
 ארדנונג, םרײערער א צו װעאט, בעסערער

 אויפקאערוננ גאײכהײט, פון אעבעז א צו
 ניט אבער םען דארח דערבײ װ. אז. און

 הומען, װעט צײט אזא ביז אז םארגעםען,
 די אז שיעור, א אהן איידען אידען װעאען
נויטװענדי־ װעט ארדנונג איכטיג^ םרײע

 אויב אריבעדטפרײזעז םוזען גערװײזע
 פארװאונדע־ דעם איז טויםען,. דעם נים

 פת קערפעד גוםס׳ען אםשר באוםינען טעז,
פאאק. אידישעז דעם

 אי־ אז אין ײדעז4’ זאאען אידען אז
 איז עס, שײנם דאס, — מגרגאננס־צײם

ד. ^ ד ײ מ ר א פ מ או
אוסגאיקאימג, אזא איז אאגע אונזעד

 נים ברירה קײן אפיאו דא קענען םיר אז
 דואא־ באדינגוננעז נארםאאע בײ האבען.

 א װיבאאד :זאגען געדארםט אידען טען
 װען דאן, באויז קוסען פוז ארדנונג נײע

 גזד ווערען רעדער ױ׳גװאאוציאנערע די
 באוט אידישע ̂ון אויא דעם םיט שסירט

 מיר װיאען י) פראזע אאט־באריהמטע (אן
 פארבאײבען פיר װיאען םישען, ניט זיך

 צד שום קײן צו צושםעהן גים נײטראא,
 קױ װעט רעװאאוציע די ביז װארמען און
 אבער מיר קענעז אאײן. זיך םיז םען

 פאר־ אזױ זיינעז פיר זאי״ן. נים אזײנס
 וועאט, דעד פזץ רעדער די אין פאאגטערט

y פױר מוזען װיאענדיג ניט אז i םיש־רע־ 
 אײ נעמעז מיר םוזען װיאענדיג ניט הען,

העאפען. אתםיװ איהם »ת צד מיצצנס
 אוטם^מ^- פארשןואכמנע א :באמת

אאגזג כע
 אװעלד געקענם כאטש וואאם מעז װעז

 ערמץ װעלב^ דער ניון אװעמגעהן !געהז
r t אעבען אזן וױנקעל א אפקאײמז trtip 

 קיינעם, סיט Tt םישען גים אמנעזונדש־־ט,
ײ[ זײז ניט  רעװאאוזױ^נע־ פאד חײוחזז ז
n ,פאר *ו״א ?יץ זײן נים שסיםתגען 

 דאר&עז ניס אח רעדעד נערע
 קיק ׳פ*אקס־**ח םון אפאײטער הײן זיין

 פ^גראםען גוי׳אישע םון .געגענשטאנד״
שחיטות. און

 מען ניכ^ אױך מזון סען דאס #ובער
 גאנ־ דאס ym נעקענמ, יע אפשר װאאט

 אםשא, אטעריקא, םון פאאה אידישע צע
 נוט־ זיעען איז רוהינ אעבען אידען װאו
 צונױפנעםעז זיך ן ע א v ו ו זאא אפ,
 נעאד־םוםעז, ריזינע שאםען כוחות, טיט

 איבערםידד אהין אאנו/ שםיה א אפקויפען
 פאגראם־לענדער די םון אידען אאע רעז
 ביז אאנג אזוי אויסהאאטען זײ דאן אוז
 אײגענע די אױןי שםעהץ תענען װעאען ?ײ

 םון םאאק אידישע נאנצע ״דאס פיס.
ט זאך אזא אבער װעם אםעריקא״ י  נ

 גע־ נןאראץ ערשטענס זײנען עס װעאען.
 אז באוױיזען, װעאען װעאכע חכטים, נונ

 וועאען צװײטענס, ;נויטינ ניט איז דאם
 װעאען וואס אזוינע, גענוג געפינעז זיך

דרי־ םעגאיך; :ים איז עם אז טענוז׳ן,

ען, ם ^ ע אי טיסיג אי rm djt אז אי
v ניט םעגאיך, m\ זײ זיה צונױפרעדעז 

 םוײ' ווענזן אײנשסיםיג זײן ניט וועאען
ך איח און זענד א  םינפ־ און פערטענס, ;ז

זעקסטענס.... איז טענס
 אידישען םוז׳ם אאמנ די םאקע איו

 דעם ״*וױשען שאעכם. םורא׳דיג פאאק
 כמן װי — ים* םיפען דעם און סײ-פעל
̂ו, אויו* געזאנט וואאט  נאך שאעכט ענגאי

סט, תײז אמ עס וואס ׳דעם צראיעב  טר̂י
ניםא• אויך טרײסם אםת׳ע קײן

 מיט געאיטען האבען אידצן די ווען
 געהאםם, כתן האט צוריק, יאהר הונדערט

 אויפטד irװעו וועאען גױם די װעז אז
 אויס־ זיד וועאעז אידצז די און קאערם

 רי תעם אײראפצאי?ירעז, זיך םענשאמן,
אויפהערען. ממיאא אידען צו שנאה

נע־ איז דאס אז םיר, װײסען איצט
 זײן מעתן גוים האפנונט פאאשע א װען

 זײז.פאא״ מעגעז אידען אויפגעקאערט,
 אנטיסע־ דער און אײראפעער שםעכדיגע

׳ אײזען. װי שטאףק זײן זאא מיטיזם
 פא־ ערשטער דער פון צײט דער אין

 אכצײ די אין רוםאאנד אין גראם־כוגאאיע
 האפעז גענוםעז טעז האט יאתרעז, גער

 געגעז סיטעא אאס רעװאאוציע דער אויף
אידעךהאם. און פאגראםען
 רעװאאוציע א אז םען, װײס איצט

p ט ן ע י ג ר א ז ג י י ן ז ה א  
ן. ע ם א גר א פ

 סאציא־ א בײ אז ה^םנונ^ די אפיצו
 אגטיםעםי־ תײן װעט ^רדנונג איסטישער

 זײן װעאען פאגראםען און זײן ניט טיזם
 נים םעהד אויך שױן איז אוממעגאיך,

 סאציאאיסטזנ! די אםאא. װי העא אזוי
 אנדערע איז דײטשאאנד םון פויאע̂* פון

 1זײ קען מעז אז באוויזען, האבען םדיטת
דער־ צו אנםיסעםיט אן איז סןוציאאיסם א

אזא, איז אאגע אידישע די וױומ*איך,
 אויכד וי תענען j ע ד י א נאר *ז

האאטען.
 װאם פאתט דעם אין דעם, אין־אט און
 איבערצואעבען אימשטאנד זײנעז אידען

 נאר דך קזנן מען װאס צרוו^ גרעסטע די
 באיי־ צו געװען איםשטאנד פארשטצאצן,

 אײנ־ אונזער איגט ״איצט ביז אעב^ בען
 םען קען דערפון באויז טרײסכ^ ציגע

 אויך *ועאען מיר אז האםגונג, די שעפען
אריבעראעבען. אײדען איצםיגע די

 א אאעמען נאך עם איז אבער
 פארטראכ־ ניט אידען דארפען ? טרײסט

 זײ אעבען אפשר אז םעהר פיעא זיך טען
 צו אגשטאט און פאאק אאם אאנג צו טאקע
 איז אױםצוהאאטען, זיך װי מיטאען !וכען

 אזוי װי םיטאען זוכען צו בעסער אםשר
 שמערצ־ װאם און שנעאער װאס זאאען םיר

 צו אויםהערען זאגען, צו אזוי אאזער,
? עקזיסטירען

...זײן mעס און

 זי> גביאות קען איך אז זיך, דאבש טיר
jpj ; יקײת׳ געגען קאמף סיש ט^ר^י^ם ד«;ר 

̂י• מיש ענדיגען זיך װעש  “װא די »ון :יש גז
 װאס ק^ןײרענין׳ אינדוסשריײל^ ״■יגגש^נער

 איי און ישמל8£ר, צזוישען ׳סלום ש^פען דארן*
 זעלבעז״ מיט׳ן עגדיגען זיך װעט בייט,

: אזוי ז^כען ל*ים ווײל
 גזד ׳םויז חאש עולם ^ל רבוגו דער װען
 װעלש-«#פו:ג די פארענדיגען אין חאלטען

*:־ בײ׳ם געחלאשען ׳טויז הןןש nzv ךער »וץ
 געװא־ גדטאפעז *ײלעניש אין נען,,ז וםעןק

 שלום־אפמיזד׳ ד*יר ׳מאל§ע די עזעל, ךער דןןן
 די אוז יקרות ;עגען ־#דף איצטיגער ךער

 צװי׳ןזען ׳שלום * װ״;ען קאנפערענץ «וי*שיגע
ארנײש. און קיןפישןןל

 קעז איחר׳ וױיסש אײלעניש, שון און
ארויסקוסען. גיש גושס קיין

 און װאקסען יקרות דער װעש דעריבער און
*ארםעחרען. זיך װעלען סשר״קס
 זןןגעז בײם עוין ה^לש איך אז מון
ז*גען: װײשער איך װיל גביאות,

מא; א נאך און חיםים... באחרית וחיח
ן ו ך •  « נאך און װ#ך » נאך און םאג, » גן

ן װןא*, ו רן גפש׳ם י  פאלאזשעגדיג זיך װעש ג̂ן
ען ס סגי אונז. אוין״ •וי

 אראפפאלען װעש עםאשע לעצשע די און
 בפאזוכ־ לעצשער דער און לײב. אוגזער #ון
 און הויל בלײבען װעם פוס מענשליכער םער

 קע־ זיד װעש גביד גרעסשער דער וױיל נאקעם,
 ג^ז־טיכעל א נןןר קויפען צו ארגינען6 נעץ
 ס«ר־ גאנצען ראקעפעלער׳ס םיש וושילו און

 ^ר1 א בלויז קויפען קענען םען װעש סעגעץ
׳•מןריעשקעס. •ארצירעוועםע

m'W פ*ען װעט ^אנד גפקעמע ד• ומן w

(®עליעמאז־)
װאהלינער. א. פון

 ממ־ פרוםע אלע און גאסען אלע איבער יעז
 און אזרעק פ»ר צלט'?ן זיך װעלען ־הישער יאל

 חים־ די ^בער היטלען, די צו ערײען מעלען
 גע־ זיוערע ם#ר געעלאסען זײן װעלען לעז

*רייען.
ײן עס װעט װײםעד און : ז י אזו

 װעט פלײאז ברעקעל א און ברויט פיצעל א
ען אונטער מוזעאוםס די אין חאלטען םען  זינ

 טאג זעדען יך ז װעלען םענעען און עלעסער
 גאש׳ס אויף ט^ן צו קוק א צוגויפנעמען

 ד^ס אפעםיטנע אזלעגען צו װאוגדער,
 אזטןןלץ םיט אגצו׳נעמען זיך און שסײעכץ

 סיעל אז אםת, איז עם רײכטום. אונזער אויןו
 פו־ און אײער און פלי״ס און ברויש מעחר

 ׳&פ״ז־הענדלער, די בײ געפינען זיך װעט טער
*נקוקען. לאזען :יש אוגז םען װעם דאש אבער

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
Oct. 17, 1919, as required by the Act 
of Congress approved Oct. 6th, 1917, 
known as the “Trading with the 
Enemy Act.״

*םעריקאנער אז װיסען, ורעט מען און  
און שראנקרײך אין שפאט״ביליג איז כרויט  

חאלב־אומ־ םען קויפם פלײש ןןמעריקזזנער  
קלײדער אמעריקאנער און ענגלאנד אין זיסט  

און דײם׳פלאנד. אין אװעק נמעש מען עעגקט  
לויפען ו1 באקוםען חשק אוגז בײ װעש םען  
*בעו מען וועט לענדער, גליקליבע יענע אין /  

פנים דאס װײזען צו «עםען זיך ערששענס,  
יוגוערע םלחםה־^ותפים גליקליכע די ־פאר  
רעגירונג אונזער דאך וועש צװײםענס, און  

•אספפרםעדסיס־ די פנחאלטען װײטער אויף  
n אנהנרײ און םלחטח־צײ■ דער פון שעם 

 סאר *ארשפארט זיין װעלען גרעניצען קאנער
 —בפ ואין ױצא אין יענער: ז^;ט װי אוגז.

^רויס. גיט און ארײן ניט

̂ס און טאן, װעט םען װאס »ײ:ציגע, דן
 און *ט*רבעז אפילו װײל סטרײקען, — איז

 װעט םען קענען. גיט אויך םען װעט ננב׳ענען
ט עס  הפבען ד*קשוירים די װײל קענען, גי

 פעל דרײ *עדען צו *רג^גיזירט אויך זיך
̂ל אײן מיט  אונזער ארן סטר״קען, «ו און םן

אויו פ#ליציי םי ע  מנוםעל־ װי סטרײקען, װ
באסטפן. אין טען

:זיין װעט עס און
 ניט װעלען דאקטוירים די װען א£ילו
 עטיי־ םרײזען זײערע אבער װעלען סטרײקען,

 ײע־ םילי^נערען די בלויז *ז חויך, אזוי גען
 נױםפ־- שטיקעל א ם^רגינען קענען זיך לען
 װעלען מולטײםיליאנערזנז די נןןר און ני«
 אינ־ ברעקעל g *ו דער^לפגען קענען זיך

פלוענציע.
 די װען צײם, א קוםען װעש עס און
 פאיגינען קעגען זיך װעלען גבירים נרעסשע

 םעויצי־ דער פון חילף דער םיט שטארבען צו
 װעלען איבריגע די *ון װיסענש^פש, נישער

 חוגגע־ װעלט, דער איבער ארומבלןןנקען זיך
 אדוםבלאנקען זיך װעלען נאקעטע, און ריגע
 צװאנציג און חונדערם פון עלטער ביז׳ן

̂ך לעכצען װעלען יןןהר,  םעדיציני^ען א נן
̂דער  און םוים, #נדערען איז עס װעלנען ן
ײן װעט לעכצעניאז זײער " ז אוםזיסט.

 רןך א םיט ״םעקען דאם װזןם ׳נ«>טירליך
 »»רקא״זך װעם ק^נגרעם דער און װאלוציע

 דעם, װעגען ר״דען װעם און ןןרבעל די רעז
 און ״•ר^פיםירינג״ די »פ^»*ען םיז םען אז

ען ם טי ^  לונגען־ דורך םויט ם»קסע: א ב
̂ר׳ן *רײו; און — צבצינדונג  פו

י #יעראציצכס־םזישזנר דורכ׳ן סויש ו ז  י
מאזןי דעס #ון •יצל. *וזי אדן •י<ל

• «jm ר*יד די ן א ארן רגי א ט נ ק ת # ״ו,' ידי ז

 חויפר*זינ־ געגען און װעגען רײד אלע פון
דערײ.

 ב^רװעם, און נאקעט ארומגעחן םיר װעלען
 קענען נים װעלען און סםרײקעז װעלען

אזטפיבען.
ן װי ׳און י  אין װעלען םיר געזאגט, *ו
 בפ׳גנב׳עגען קעגען ניט צײט פרײער אונזער

 קלײדער־םר^םט, דעם און שפײז־טראסט דעם
פל די װײל  און סטר״קען. אויך װעט יצײ י

 די װען פ#סירען, װעט עס װ*ס איחר, װײסט
? סטרײקען װעלען פ#ליםלייט

 קענען לעגדל^רד אייער מיט װעט איחר
 און הויז אײער פון דיל דעם אויסװיאזען

ט װעט האחן קיין קרעחען. גי
 גביר, יעדען ערם^רדען קענען װעט איחר
 אויף אװטאם^ביל זײן טים װעם װעלכער

 װזגמ ער און קעד, אײער איבערפ^תרען טויט
 *1עטר* g םיט #פקוםען קענען ניט מעחר *שוין

 דער איז עס רוי דאלאר, צעהן אדער פינף פון
נים. סםרװקש פאליצײ די ווען איצט, פאל

 אײער םיש זיצען קענען װעט איחר און
 בריקען אלע אוין״ פארקס, *לע אין מײדעל

 פרײ און פראנק זיד און גאסען אלע אין און
ײן ניט רועט עס קד^ען...  פ^ליצײ-צענ־ קײן ז

זור.
שעךזיך נאכ׳ן װעט איהר אז און  זיך קו

 זיך עס לויגט קוש א צוליעב אז ב>>שר»כטען,
ד די נעםען צו ניט  קעסט אײביגע אוין״ םוי
 א£ילו אל-דאס־גוטם, םים נ#ז*רגען זי און

 אײ־ *ז פ*ר מאבען זי און געליעבטען, א םים
 אײו׳ איבער תערעער אוםבאש־־ענקטען ביגען,

ם װעט ײן ני  דער־ אײך ז*ל עס װעד קײנער, ז
 קלאגע דןיד אויף געריכט אין ״לעיען פאר
פר^םים״.־ *װ ״בריפמז פון

 £,יאי רוזנלען •אלי*י*־סםר«יק א בעח און
טזנז מןנ ם ארב^םנדגעבער און מבדי ם י ר ^  פ

 1בעי דרעלזנז זײ װײל רדערזןן, פןןר׳^מב׳ט »ון
אײ־ דער שון םדז^ן לאקאושס און סאדײקס

u געגעי r n .  l i^ r v  v m v p י ת זנ* י

פחוד םצזח
(סקיצע)

שםואלזאהן. ם. »ון

מ דאמאאם שוין בין איןי ח  בר א מו
ן ביז אלול ס*ז בחזר. טצוה  נעװ*דען אי

^ ט״׳ו *ת יןוזזה דרײמהן ט א  חודש א סי
 אעגען צו אנגעהויבען איר ה^וב םריהער
 געװען מצחי מוח םיר הןום ממן תםיאין.

 און *מזוטף א צו׳ן און *םניך א צו׳ן
ב T בין איר אז געװאוסט אידהןו H i- 

 זיד, םאר אאײן שױן אידעאע, קאײן א
עע טאטען. אויפ^ משא אוים  עבירװז םי

 זײגען םצות די און םיר. אויף שוין םאאען
 אוגםערװארםעז, בין איד םײגע״ אויך שוין

 פון נעזעץ אונטער׳ן שוין עס, יסט ה
ש/ ״שבר עונ ו

 מיײ מאטע חןר םיך ה#ט יאהר, ד^וס
 אויף םימגענוםעןים^א ערשטע דאס נער,
 בראצאיװער צדם אומען, סײן השנה ראש
 נעװען איז אזוי װײא קבר. אוים׳ז ז״א רבין

 צברבד^ער צדי? זכר איהם פוז צואח רי
 פ^הזי-ען װעם װ$ם דמר אז געזאגט: ה$ם

 שנה מידי רצופים אן י*הר דרײצעהן םון
 יע־ ער װעט סבר, אויש׳ן איהם 1צו׳ בשנה

 םון אדויסשאעפען פאדת די ביי געם
גד.עום•

 װעא השנה ראש דעם ותגעז כדאא,
 דעדצו דערצעהאען. ניט אצינד אײך איף

 און צײט גראמעחן א הןובצן מען דארף
 אין השנה ראש דער הכנזת. אנדערע גאר
 אוז, אומעז, איז אויז1< בראצאױוער דער
 איז ד*ס קבר, אויפ׳ן זצ״א רבי׳ן בײם

ס אזעאכעס, ^  איבעד־ דאם קען כמז ניט ו
 ד^ס קען מען גיט און ׳װיא מעז ווען נעבעז

 איף װאס וױא. מעז אזוי װי דערצעהאען
 נאך פזן׳ם זדז דערצעהאען רא אײך װיא

ט ־־־ השגה ראש ת/ פוג׳ דצי ג
 װאם תענית, א בכאא איז גדאיה״ ״צום

 אאע אין תעניתים. אאע צו גאײף נים איז
 וזזוצכ־ םד א סןי, א םאראנעז איז תעניתים

 זײן אםיאו זײ מזנגען עצם אין דיגעם,
 גרעסער סך א אפשר גרויס, :*ר גרויס,

ה/ ״צום א םון  אין אמןר קזמט מען גדאי
 איז מען רעױנות. ײאכעדינע םיט ארײן זײ

 החומר, דאנות מיט עסקים, מיט פארםאן
 תענעז. א איז ארײז מעז פאאט פאוצים און
 אא החוא מן ארײן עס הײסט פאאט מען

ט גוןי, מיט׳ן םאסט מען הקודש,  מיט ני
 די אין םארזונחעז נאך איז זי נשםה. דער

הזה. עואם הבאי
 אנ־ עפעס איז אבער, נדציה״ ״צום

 אא הקודש מז ארײז מעז קומט דא דערש.
 השנה ראש סון טע: צװײ די אין הקודש.

 אין אראפ זיף פון נשמה די טרײםעאט
 פר^סטע, דאס וחןוכעדיגע, דאס גאנצען

 אויטער, װערט זי אדן גשמױת׳דיגע דאס
 עאמות די אין אתם שװעבט זי רײן,

זיך אעכצט זי זוכט, זי און העאױנים♦

 די ם^רדען און שיסען זאל מען מענעען,
ארבײטער.

 ק^פ מיט׳ן געהן װעלש די װעט אזוי אט
 פ^ליצײ די װען ^רויף, פיס די מיט און אראפ
םטרײקען. װעט

ײן: װעם הויפט־ז^ך די אנער  װעט מען ז
 םטרײ* װעט פאליצײ די װען I גנב׳ענען ניט

ט קײנער עס װעם קען,  מיר און טאן קענען ני
ט וועלען בארװיסע, אוץ נאקעטע צלע,  קע־ ני
 און עפײז־פראפיטירער די בא׳גנב׳ענעז נען
קלײדער־פראפיטירער. די

 איז עס װעמען װעלען רויבער װעץ װײל
 פא- דעם געפינעז זיכעד מען וועם נ#פ&לען,

 ״פי־ דאך װעט ער — פל^ץ זיזן אויף ליסמאן
קעטען״
 װער :צװײטענס און אײנס. איהר האט

 ד^ס װען גנב׳עצען, צו האבען חעק עס װעט
ײן ניט מעתר שוין וגעט ? פארנ^טען ז

 זײז אלע ם»קע םיר װעלען דו־זםענס, און
 ביר־ געזעאליעבעגדע און עהרליכע און גוטע
 ד*ד זײנען סענצזען עחרלינע וױיל גער.
 גגבים ןזנבאלאנגט װ^ס און עחרליך. סתם
*: םעשח די איז רויבער, און  יא־ די װען *ז

 אלע ײעלעז םטרײקען, עטענדיג װעט ליציי
 װערען צײט קורצער א אין רויבעד און גנבים
 װעלען זײ און רויבער אריס און גגבים אװם

 בעלי באנק־פיעזידענםען, אוול־גבאינ^ װערען
 װײ־ אזוי און אייזזגנבאחךמאגנאטזנז צדקה,

 אונ־ :םײן איך — דויב אזן גנבח אזן טער.
 פאר^װינ- װעלען רו«ב גנבח׳און געזעצליכע

 װײל ערד, דער פון אויבערפלעך דער פון דען
 ניש םעתר זיך וועלען רויבער און גנבים די

ט פ^ליצײ טדזיר םי םײלען דארפען  זײערע סי
 צײט קודצעד א אין תעלען און פארדיענסשען

 m סענאדנז. רעספע^שאבעלע רייבע װערזח
 ; pr אזיזי דויבען דאייזנז ג׳ים װעלס^םעזד־

קע־ עס װעלען מען אועעזעגלינען
. י^גער.Dir געזןלצליכע א אויף iga נען

מד װאם עםװאס אז P»t צי םתדכס  הע
 אן תריגען װיא זי — שעהנע^ס רע^

 תענית א אויף נעהמם נשטה אזא עאיח.
 אנ־ 1א אויף 1אי אוםן אגדער אן י1אוי באר
שםײגער. דער

 די בײ גדאיה״ ״צום גאד ובפרט
!בראצאיװער

 די אז זײן, װיסעז דארםט איהר
 אזױ אידען, אאע קעגען זײנען בדאצאיװער

 םעא־ איבריגע די $קעגען בכאא אידעז וױ
 בק מובחרים די זײנעז אידעז די קז*ר.

 פעא־ אאע םון אױסערװעזזאטע די העםים,
 אויסער־ די זײנען בראצאיװער די און קער,

 די ׳ אױסערװעהאטע, די פון וועהאטע
 א בײ נשמה די שבפובחרים. מובחרים

 םף א איז השנה, ראש גאף בראצאעוער
 זי װײא שעהנער, און. !רעסער העכעד,

 געקח*- געקראגען. עאיה איהר שוין ה$ט
זצ״א. איהם אין גען

 די אוים כסדר קומט גדאיה״ ״צום
 צוריק װעג, •אוים׳ן חאאטען צו בדאצאיװער
 פ^הרט מען אוסען. םון אה״ים פאהרענדע

 מען װעאדער, איבער און פעאדער א־יבער
 אין און שטעטעא יעדען אין אפ זיןי שטעאט

 װי אכסנױת זעאבע די איז דערםעא, יעדעז
 װאס $בער פאאץ אויפי׳ן אהיכצו־װעגס.
 װעג גאנצען דעם םען האט אהינצו־װעגס

 און םזםורים׳אעד, געזובגען ם^הרענדיג
 ריקוד׳א, א געכאפט אנסניה יעדעד אין

 מעשױת צוריק פאהרענדיג טען דערצעהאט
 פון׳ם זצ׳׳א, במהש״ט פוךם כיעשױת —

 — אאײן איהם םון און זײדעז *טפאאער
 אכסבױת די אין און דא. רבי׳ן םון׳ם
 נאף ז^נט םען און אויס ?יף מען זעצם
הזרה.

 ״צוס דעם טיר זײנען ארויסגעפאהרען
 םון זושבון א דאװנען, נאך׳ן באאד גראיה״

 נעפאקט פוא םוהראעך, גוי׳שע םיערצעהן
 געגענד, אונזער פון אאע חסידים, מיט
 צוםאה־ זיך זײנען װאס פוהראעך די חוץ
 םוהראעך געװען געגענדען. אנדערע אין רען

 םעפא־יקער, קיבאיםשער, אזנז צװ^זען
 בראצאױוער״ און הײסינער, םשיגרינעד,

 אײן אח גופא• בראצאיװ םון הײםם עס
 איף װאס םוםצעהנטע דאס — פוהרעא

 נעודעז איז ארײננערעכענט, ניט אײף האב
 אברהם ר׳ אידיש. א נאר גוי׳ש, קײן ניט

 א — פוהרעא א זאװאדעװער׳ס בער
 םערד פלער ברענענדיגע טיט בריטשקע

 גע־ איז םוהרעא' דעם אויף ״נאשפיץ״.
 אאײן זאװאדאװער בער אברהם ם^הרען

 אײדעם׳ם בײדע מיט זיהן, בײדע םיט
 םיערצעהן י^הר א םון בחור׳א א מיט און
 זי־י־ געפאהרען און פופצעהן.— אפשר און
נים זאא ער אונז. אונטער ׳עט עט, זײ נען

באר־ א-ומגעהן מיר װעלען דעריבער און
ױג, איז קעט1נ* און ײעס  װעט עס בעת חונגע

 און גושס אל־דאס מיט גרינלען און שװיבלען
 בא־ ניט װעט אוגז פון קײנער און אמעריקי^

I חלילה. טאט, אונגעזעצליכע קײן כעהן
סטדײ־ נאר װעלען מיר געזאגט: װי און

 שטיל, רוהיג, פרידליך, נאטירליך: — קען.
 אלע פון עדוך שאחן אין שטעחט עס װי

יוניאנס. אמעריקאנישע אמת׳ע
 אש טיר פאלט צוריק, זוילט איהר אז און

 ;*ר־ אפשר װעלען מיר אז אײן, גארד איצט
אויך. סטרײקען גיט

 א איז דאך, איחר חערט סטרײקען, זוייל
 שטימט עם צײטען. הײנטיכע n אין זינד
 מען אז און *מעריקאניזם. גערי׳ס מיט גיט

 פאירע־ אי איז מען אז מען, זאכט סטרײקט,
 און באלשעװיק. א און ״אײליען״ טערישער

 אלע ל*:ד פון ארויסשיקען װעט מען *ז
 גע־ אין פ^רפמקען װעט מען און ״פרעמדע״

 םאקע װעט װער טא רוח־שטערער, אלע פעגגגיש
? םשרײקען
 ניט װעט בזען *ז :פרעגען איהר װעט

 גאקע־ דער ט^ן ד^ך װעט װאס ט* םטרײקען,
 עולם? חוגגעריגער און ב^רװעםער און םער
 און זיצען װעלען זײ :ז^גען אייך איך וועל

^ען, ט װ*ס ותו ע װ ^  שלום־ די אויפטאן ע
ארבײט. און קעפימ^ל צװישען ק^נפערעגץ
 ניש אויב :זאגען װעש איהר או<*אז

 װערען מקוים בבלל װעט וױ gc סטרײקען,
 *נט־ דא אײך ה^ב איך וז*ס מײנע, נבואה די

 שוין װעש זי :עכשפער םײן איז פלעקט?
װערען. מקוים אנדעיש ^דער *זוי

אמאל: נ»ך ז^כ איך און
נא־ אלמעכטיגער: דער ג»ש ז*כש ®זוי

 איהר װעש חונגעריג און בןרוועם און קעט
רונג דער צוליעב און, רוםגעחן4? ^ניזי  פון ױני

 אפילו איחר ײעט דאקטוירים־פר^ועסי^, דער
 טר״םש י ד זייוילו שש^דבען. ?ענען גים
*עחלען. אײך װעט עילןזזגג די אזן
mli!

 םען רגי׳ס ם ו צ חיד פאהרם
̂וס ן.י/דכ ׳ם ז ו « דאד םאחדט  זשע וו

 די בײ האט v* ^ויםעניש? Dip איז
 םײער םמש קאפיטעס די אונטער םערד

 זײ האם פוהדםאן דעד און געשפריצט.
ײ ה*ט עד כחװג א^ע םיט אײנמהאאםעז  ז

 ניט םײצער די שיער צױםאעך די טיט
 זאװאדע־ ׳אברהם.בער ר איינגאריםען.און

 און געטארעם םאא אאע איהם האט ומד
 אונטצז אונםען, האאט! האצם! םארז^גמ

אתטען!... השם אסעז גאך!... פאתר
 פוהרעא אדנזער אױוי געזעסעז בין איןי
 זװ איעגעהעדם איד ה*ב טאמעז, אקעגעז

 האם שוחם יצזדדמשת ר׳ װאס מעשױת די
 בײ געװאדסם ה^ב איף און דערצעהאט,

 איז נדאיה״ ״צום הײנטיגער דער אז זיך
 װעט דױםעא איז דארט אימענער. פוײז שזין
 סײן אדיױ םאררעכענען שוין איזזם מען

 אין דאדט שוין האב איך וױיא חשביז.
 ב^עםער נײע צװײ קאנםע; א הימעא

 : אנגעשריבעז איז אדיבען גאנץ וואס
 הכהן. שאטה־צבי בן מענדעא־ברוף הבחור

 די פאדשרימגן װערעז באאס אײז אויױ און
ר״א! עבירות די צוױיטעז אויפ׳ז און מצות

 חשבון א זיר בײ גענומען האב איןי
 דארױ איך אז אויסגעפונען האב און הנפש,
 גאנ־ שעהן; זעתר ה^מעא אין שטעהן דארט

 אזן טנחה מ״ט שהדותיב דודשים צוויי צע
 בענשען, םיט זיף, װאשען מיט מערוב׳ס,

 בתאא, מאא אאעס און יצר׳ס״ ״אשר מיט
 קײץ איבערגעהיפט, ניט חאיאה זוארט קײן
 גע- זכרו״ ־ ״תז פארשאונגען, ניט אות

 עס כחות אאע מיט ״זין״ בײ קװעטשט
 עס ,און ״סםף״ א װי הערען נים זיד זאא
 ״עא ״תסכרו״ הײסעז ניט חאיאה זאא

 אמד׳ן, בײדע הערען זיף ז^א עס אבבכם״
 אין׳ם דעסטגאײכען און כסדר, אזױ און

 קאפיקע א פרײטאג אאע צדהה: פון עגין
 אוץ הנס, בעא מאיר ר׳ פון פושקע דער אין
 דעם גר^שען א חדר אין דאגערשטאג אאע

^ אאםעז בלינדןן י  עבירות... אה איצייז• ז
 נאר־ גארנים... כמעט עבירות עבירות...

 דער נאכט... יענע אט אבער... ניט...
חאום!... שאעכטער א חאום..״

 םיר אין נעסט — חאום! דער אך
 אזא שאעכטער, אזא — גשסה םײן װיינען
 זיף בײ האדצען אין און — חאום! בײזער

 דארטען אױס׳מענה׳ן אן מיף איך הויב
ט׳ן און מאאכים, די מיט דזיםעא אױפ׳ז  מי
סטײטש כביכוא: אאײן עואם שא רבונו
 דער שאאו*. אין שואדיג?! איף בין װאס
 אזוי ארײנגע׳ננב׳עם זיף האט הרע יצר
 אונסערגעאעגט מיר האט , עב א װי

 האט קישען, אונטער׳ז ״שאאף־עפעאעף״
הארטען א בײזעז, א אנגעשיקט מיר אויף

w S P S! !ר״׳צ
ח יייד m איד ןומגד׳ מ

 אניוימ דאזעע די ניט. העצפען סענות
 »ין דארם םארשםירט םיר האם חאום
 (חןל מ#ס און באאם... גאנצען א כ*נא
 IVO t» ויעל חןוס אזױנד? םאז

m םןו? איך וואא װאס װײטער?
 וױדאד זיך וועט החג יצד דער — שמן,
 אזן ארײנ׳נגב׳עגןנן שא^ו• אין מיר
 V ״איאת״ר אוגטערשיתעז וױדער מיר

״ אזן... קעטע...
k אאע אין ארום םיך pip איד n 

^ אימיצזנן פון זומגן װאאט איד וױ י  ה
 םיד כחח ?ײנער אז אבער וױיס איך

 pit ־ד פױר כדם איז עבירה די העאםעז.
 VT זי האם װארעם א װי אזױ מיר אין

 n און נשטה סײן אין ארײנגעפרעסעז
ת פארשםוצם. םאראוסרײגיגם זי דזאט  י

מ םײן בארווערעסם איז צוםדעסם זי א  נ
 V* דזאב אצינדערט־א אט קערפער... צען

 םונדעססוחד fn: עבירה דער אויױ חרטה
ס םון איך טראכם נען... ה י  האכ און א

^ און... חרטה האב איף הנאה... מ ד ע  ז
 וױסעג״ ניט איז חרטה... האב און זינדיג

ך שדײט דיג ס םאוצים מיר ביי ד חי  : א
 U.. 4װײ וױיסער װײן, ״רויםער

וײן״ T^nnD געהײסע^ האט רבי דער
 זקי געבעז חסידים אאע און טאטע דער

 א *י\ דאם? איז װאס כאפ: א אמאא מיט
גדאיה!*... ״צום תענית!

גדליח! צדם יא, יא, זיך: דערטאז איר
דין עבירה/ גוררת ״עבירה תענית! א  י

 ״צום אום צויױיםע. די שאעפט עבירה
 עבידח! צוױיטע א — צוזונגען זיף גדאיה״
פארשמירט! באאט א וױדצר
 אױןי קיבאעץ קײן קומען מיר ווען און

 זיןי זעצען חסידים די און אכםניה דעד
 #רביץ םח׳ם תורה נ^כדערצעהאען אויס
 V0 םארנאוב תהיאים׳א, דאס איך כאפ
 באפ נעהם און װינחעא, א אין דעם מיט

 אנ־ נאף׳ן קאפיטעא אוױין זאנען הארצט
 גיסען אױגען די םון םרעהושן און דערעז,

 און םענה׳ם םיר איז נשטה די און זיף,
 גאכמנמ ?נואם: שא רבונו דעם בײ זיף בעט

 אױןי — עבירות בײדע אױף מוחא מיר זײ
 ״צום געװען פחאא האב איך װאס דעם

חאום! בײזען אויפ׳ן און גדאיה^
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הימעל.
 זאך פוסמע א

 אױג דאס נארט וויאם
 םענעען פון

 :נלויבען װעלכע
 קעפ װעטעם אין
 הערשט פוסםקײט די

װי אזוי
אוינעז. דארמע;

 געדאנקען.
 אוים געהעז װאס
 ליכט װי אזוי
 פונקט און
I **•צאנקע ליכמלאך װי

פרױ.
 איז דאס

 אזא, םעדיצין א
 געגעז און

 וױלען אונזער
 אונז צװינגט
 נאטור די ביטרע

 שליננען- צו
פילען. די אם

שעהנהײט.
 באקען, רויטע
 נעזלאך, װײםע

 פארדרעהטע, פײקעלעך
 העלזער, ברודנע

 העלזלאך די אױ,ש
רויטע. פערל שנירלאן־

w ׳*

האפיטאל

&

ליכם.
 צו עהנליך

 קינםטלער־גייסם א
װעלט דעד נימ וואם
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 םון זײנעז צײמ צעצםער דער *ין
 וױדערשפרעכענדע *נגעקוםען רוסצאנד

 עס אנדרעיעוו. לעאניד ותגען מריכטען
ph גע״ איז ער אז געםעצדעט מוחנן 

 גאכ־ צעבט, ער אז נאכדעם שםאגבען,
 עס װי געשטארבען. איז ער אז דעם

 גצשטאר־ וױרקציך טאהע ער איז *ײנם,
ן  אנדרעיעװ׳ן םוז םויט דעם םיט און מ

 פאד־ איצט ציטעראטור רוםישע די האט
 קינסט־ גרעסטע אידירע םון אײנעם *רען5.

 םון געװאגטען סעהר דעם זיכער און #ר״
 דאשטאיעוױ זינט שרײבער ךוסישע *לע
סיןי.

 םעגשציכע דאס איז אנדרעיעװ׳ן םאר
 און טראגעדיע גרויםע א געװען צעבען

 ציטע־ דער אין און רעטעגיש, גרויסע א
ענטםער. דעם געזוכט ער תאט ראטור

 אזוי אפט סטיצ זײן איז דערפאר
 פון ^טײן א װי אזױ הארט, אײגענארטיג

 געװיסע אויסצוהאקען זוכט ער וועלכען
 שפײ אפט זיינען װערטער זייגע ס$רטעז:

 זוכען וועצכע נאדצעז, וױ אזוי ציג־שאח*,
 פון טיפעגיש דער אין ארײנדריגגען _ןנו

 ער״ אנדרעימװ׳ם צעזט איהר נשםה. דער
 א װי אזױ םיהאט, איהר און צעהלונגען

 און אײך איבער שטעוזן װאצט דןמטאר
 םוח אײער אויף אפעראציע אן סאכען

 גע אײער פון ציגיע יעדע אויף דעקט און
געפיהא. אײער און דאנק

זײ־ טתעםען אנדרעיעװ׳ם םון םיעציג
 ?אע־ א פון הענד די אין געםעהרציכע. נען

 ארױםגע־ זײ פון װאצט קיגםטצער גערען
 װאס. ציגיזש, העכסטער דער אדער קוםען

 אלע אוגוערע םון תצ א געמאבט אלטװ
 פראגרעיש׳ אידעאאען, װעגען כאגריםען

 העכסטע די אדער װ.; ז. א. םענעליכקײט,
 צו באצאגגט מעהר װאצט װאס סשוגעת,

 גײסטיגע באהאנדצען װעצכע בימר
ציטע־ שעחנע צו אײדער קראנקהײטען,

ראםור. |
טא־ אנדרעיעװ׳ס פון גרױסהײט די
 צװי־ מאנעװרירען אין באשטעהט צאנם
 ניט ?ײנטאצ און גרענעצען גײדע די שען

 ציטערא־ זײ. פון אײנעם אין ארײנםאצעז
 װעצ׳ טיט ^איסעא א איהם םאר איז נצר
ן  סוד גרױסען דעם עםענען צו זוכט ער מ
 סוד דיזעז צו צו געהט ער און לעבען, פוז
 םאחטידעגע אויף זײטען פאחמידענע פון

 קײנע אעזען צו ניט :עאינגט איהם אופנים.
 אויך דאס ער איז אפשר און •חןבלעסען,

 צו אויסען באויז ער^איז אױסען. דם
 רוהיגלוײט די און זאטקײט די *םעוען

po’T צײט, א איז װעאט. ארוםיגער זײן 
 אזוי איז אעבען אונזער אין אצעס ויעז

 רע־ װיסענשאפט אײנגעארדענט, קונציג
 דריק א באװענונג; יעךע אונזער איז נולירט

 איב־ טאכט ?:עפעא עצעקטרישען אן םון
 אנ־ קומט ציטערען, אונזערע אצע טינ

 אונזער אין אז אונז, וױיזט און דרעיעװ
 אז פינסטער, שטאק איז םח אײגענעם

 דעש פון אמת דעש אפיצו ניט וױיסען סיר
מיר װעצנען מיט טענדטעז נאהענטסטען

 געביל־ און הלונע די די, םיר אז רעדען; *
 װאנד״ שטוםע א אן אם זיך קלאפען דעטע

דורכברעכען. נימ קענען םיר וועלכע
 רר דער צו צוגעהוםעז איז אנדרעיעוו

 איז ער װי נאכדם ליםעראטור סימער
 גע־ האט װעצכע שוצע, א דורכגעגאגגען

 ײײ־ 1זײ אויף וױרקונג א סאכען מױט
 געײען איז שוצע זײן שאפען. טערדיגען

אצײז• צעבען דאס
איז, הונגער װאס געוואוסט האט ער

 פאר קאםף ביטערען א געםיהרט האט ער
 געענדיגט תאט ער ביז עקזיםטענץ זיין
 גע־ זיד האט ער אוניװערזיטעם. דעם

 צעק* געבען םון צײט גאנצע די שפײזט
 ער דאס געטראפען האט עם און ציעס

 שטײ א אהן טעג צװײ ארומנעגאנגען .איז
 איהם האבען צעקציעס דיזע ברויט. קעצ

 רײכע םארשידענע אין געבראכט אבער
 זײגען מענשען די װאו הײזער, רוסישע

 זײער און זארגען מאטעריעצע םון םרײ
 םון ריכטונגען אין געװענדעט איז צעבען

 אויסגעצא־ ברײטע פארצאנגען, העבערע
 ײעז נײגונגען. אבנארפאצע און סענקײט

 אוניװערזיטעט דעם געענדיגט האט ער
 צו אנשטאט זיף ער האט ױריסט, אצם

 איז (ער אדוואהאטור םיט םארגעהםען
 אין בצויז געריכט פאר׳ן ארױסגעטראטען

 אײ־ דעש אויף האט און ׳פראצעס אײן
 פארנומען זיףי ער האט פארצארען), נעם
 געװארען איז א̂ר צײטונגס־ארבײט, מיט

 גרויםע א פאר געריכטס־רעפארטער
 געהאט ער האט דא צײטונג. מאסקװער

 זײט אנדערע די זעוזן צו מעגציכקײט די
 אזנטער־װעצט, די געזעצשאפנ^ דער פזן
 װאס די נידערשצאגענע, און אריםע די

 די אדער געריכט, םון היצף זוכען מוזען
 םארברע־ א בײ כאפט געזעץ דאס װעצכע

 פאר׳ן זײ ברײנגען היטער זײנע און כען,
שטראף. זײער באקוםען צו ריכטער
 אין ענטוישט געװען צײט א איז ער
 צװײ האט ער דאס ענטױשט, אזוי צעבען.

 בא;עד»ן צו פארזוןי א געםאבט מאצ
 ער איז מאצ בײדע און זעצבסטמארד,

 גע־ גערעטעט צופאצ גציקציכען א דורך
 שטעהן געבציבען איז ער אבער װארען.

 װי צושויער. זײטיגער א װי צעבען אין
 מענ־ װאס זאכעז אויף קו?ט װאס אײנער

 דעש םארשטעהן צו זוכט און טוען׳ שען
 אט און דערםון. טײטש דעש אינהאצט,

 אנ־ םארבראכט האט זוכעניש דער אין
 צעבעז, םרוכטבארען גאנצלן זײן דריעװ

 אפגע־ ײאד פארינע איז ער װעצכען פון
יאהר. 48 פון עצטער אין געװארען שניטעז

זינען, דעש כעזוכט האט אנדרעיעװ
אדת. דעש — צעבען, פון קערלנדעצ דאש

 האט איהש געשטרעבט, ער האט איהש צו
צעבען. זײן געוױדםעט ער

כאראקטערים־ אנדרעיעװ׳ס פון אײנע
צי;ען". ״דער — איז ערצעהצונגען טישע
פרוי, א ציעב האט םאן ױנגער א

 געדאנק דעיר ניט. איהר גצויבט ער נאר
אידזם. ײאטערט פאצש, איהש איז זי אז

ת ו כ ו ר ס ע ד ׳ א ײ י ד י ל א ה 1 ״
זילבערמאז ה. פון :יאד) (א

 האב האצידעי״, עי איז מאראו ,טו
 זאבען סטרימ אין קינדער געהערמ איך

 גצײכגיצטיג װי און צוױיטען, צום יינער
ארויסגעזאגט. דאס חאבען י1

 באדויע־ א פיט צוזאפען פארדראס א
n& די אט צו ערװעקט טיר אין זיף האם 

 האט עס קינרערצעף. אידישע ןאנער
 פאטעגט דעש אין װײצ פארדראסען,

ער־ גרויםע אצע דורכגעצעבט איך
 אין רורך צעבט קינד א װאס ונגען
אן. הופם סוכות דער אײדער חײם

 הינדער די באדויערט האב איןי און
ft&* שעוד דער םון ניט װײסען זײ 

f n ,אײנגע־ אונז בײ װערם װאס •אעזיצ 
 קצײנערהײט םון ?ינד יעדען אין אלאנצם

4$]
 ״דזאצי־ דער אוים זיד דריקט זײ גײ

 ניט געהן זיי װאס #דעם אין בצויז אי*1
פסח, זײ בײ איז דערםאר און סקוצ.

״האצי־ א װי מעהר ניט סוכות און ות
באדייטונג, און זין ספעציעצען א אהן

 ערװאר־ שום הײן אינטערעם, עום ̂ין
 מעהר! ניט און *האלידעי״

 געװען הינדער אונז בײ איז אנדערש
 אן סוכוול. און כפור ײם צוױשען
םיר געויען• ד*ס איז ײ«ד עמסאנםע

י

 קאפפאגיע א צוזאפעננעהפען זיך פצענען
 רײסען טײף צוש געהן און קצײנװארג

 אדױיש און סכף דעש אנגעריסען סנך.
 צאזעז גציקציכע טיר פצעכען געבראכט,

 האבען ̂פיר אז עצטעדען, א״נזערע װיסען
 אונזער זײן אױןי פצעכס עס סנןי. שױן

 פצע־ ברעטער, זוכען געהן צו אױפגאבע
 פאר װאש פיט און סובה, דער פאר קער,

 אװעקצא־ זיף פצעגעז פיר פארגעניגען א
 און קראכיען די צװישען׳ טאיק אין זעז

 די פון קאשטענש. גדויסע שצעפען אהײש
 ברעטער, די אויסער םיר פצענען קאסטענס

 זײ און צװעקעס די ארויסשצעפען אױןי
 צוחנ־י די םיר פצענען נאכהער באהאצטען.

 די צוזאמענצוקצאפען אויף פארנוצעז העס
 צײט אײגציגע די נעװען איז סוכות סוכה.

 נעצעגעגהײט א געהאט האבען םיר װען
 און נוצציכקײט אונזער ארויסצעװײזען

 אוגזערע אז בחוש, כעזעהען האבען םיר
 אנערקענען פאצשטענדיג םצעגען טאטעס
ניצציכקײמ. אונזער

 ערב — סוכות! ערב דער איבערוזױפט
 וױכםיג־ דער געװען אונז בײ איז סוכות
 מײן שוין פצעגט פריה גאנץ םאג. סטער

 גע־ אהײם זײנען םיר װי נאכדעם םאטער,
קא־ א אפנענעסען, און דאװגען םון קוטען

 איהם םיט האם זי דרען אײנםאצ, אוז
 איז זי און זיןי מרעםען צו אלגערעדט

 געװארען זיןי בײ ער איז געקוםען׳ ניט
 ער םאצש. איהם איז זי אז איבערצײגם,

 אנדער אן םיט ארױסגעהענדיג זי טרעפט
םאן.

 םארערט און נאכדעם זי טרעפט ער
4אםת!׳ דעם מיר ״זאנ :איהר םון

 זי ענםפערט געזיכט ̂אוצטע א מיט
:איהם

 האב איד ציגעז? דען דיר איך ״זאג
ט דען איך בין ליעב. דיך  גאנצען אין ני

דײנע?״
 ער ניט. איהם באםרידיגט דאס אבער

אן געהענדיג געזעהן זי האט טי  אנדער םי
ט איז זי כי«ן.  זעהן איהם געקומען ני
 דאף קען עס צוגעזאגט. איהם האט זי װען
יענעםס. אויף איז זי אז זײן,

 דער זײן ניט זאצ עס טרויעריג װי —
 ערקצערט — װיסען, איהם איך װעצ אםת,

 אםת דער אז וײ\, קען עס — איהר, ער
 בעסער איז עח אבער טוימען, מיך וועט
 אםת. דעם װיסען ניט אײדער טויט דער
 פיהצ אוםארמוננען און קושען דײנע אין

 זעה אויגען דײנע איץ ציגען״ דעש איך
 איף און אמת, דעם מיר זאג איוזם. איף
אװעקגעהן. דיר םון׳ װעצ

. געשװיגען האט זי
 דיך װעצ איך אדער מיר ענטפער —־

ערםארדען.
ד»אט — ! ערםארדען םיך קענסט —

 אמאצ איז עס —. געענטםערט רוהיג זי
 ?ען צי אבער צעבען... צו אומעםיג אזו*
 ארויסקריגען סטראשונקעס םיט דען מען

*-—----------— tnoK דעם
 די אויױ געפאצען איהר םאר איז ער

 — זאך אײן זי געבעטען געװײנט׳ ?ניה
אםת. דעם

מער/ ט זי האט ״ארי  ד»אנד איהר מי
 ״ארי־ ־— קאפ, זײן געזיכט, זײן נעגצעט
ר׳ער״.

 חוזק מאכט זי װי כמעט, פיהצט איהר
 צעזער, געעהרטער אצײן, איהר איר»ש. פון

 אז געגצויבט אנהויב םון האט װעצכער
 אײפערזיכ־ אומזיסט איז פאן ױנגער דער
 אפש.י* אז פיהצען, אז דא שוין הויבט טיג
 אז אונגערעכט, אינגאנצען ניט ער איז
 אפת דעש ניט מיר װײסען סוף כצ סוף

ציעי ה^בען מיר װאס יןךוי קײן װעגען
 רײנזב איהר אויף :עקוקט ה^ט ער
 ד^רט אז געטראבט, און שטערעץ, װײסען

 באהאצט<; איז שטערען איהר היגטער
 געױאיט זיף האט איהח אפת. דער

דעש זעה; צו ^בי שטערע[, א'־־.ד ־
 ברוסט וױיסער איהר אונטער אפרג

 ה^ט איהש און — הארץ איהר קצאפם
 אויפרײסען נענעצ די מיט געװאצט זיך

 זעהן םאצ אײן כ$טש און בתסט איהר
. הארץ מענשציכע נאקעטע א

 ע,־- האט ער ערמארדעט. זי האט ער
ציגען... דעם מ^רדעט

אײנ־ ער ה#ט נאכדעם באצד אבער

 װע־ מיר הערשעצ, ״נו, געטאן: מאנדעװע
 אט־א״דער סוכה״. א טאכען געהן צען

 האבען ״מיר״, װארט דאס און אױסדרוק
זעצבסט־ פון געפיהצ א ערװעקט פיר אין

 אגפא:־ אזש פצעגט הארץ יפײן און וױרדע
:v\ גציק. פון שפרינגען צו

 אויף ארויסצויפען פצינק פצע; איף
 צוזאטעגגעטעז און (יארד) פאדװירע דער
 אנ־ האב איך װאס טאטעריאצ גאנצע דאס

 נויטיגע אצע אויף ׳סוכה דעד פאד געגרײט
 א העקעצ, א האפער, א אינסטרופענטען:

 ארוים־ איז באצד זעג. א און גראב־אייזען
 קאטאנ־ גענוםען און טאטע דער געקומען
 מיר גיב זענ, א טיר גיב הערשעצע, דעװען:

 יענעס. םיר גיב דאש, מיר גיב ׳ברעט א
 און אהער אהין, ארוכדטפרינכעז פצעג איף

 באפעהצען. זײנע אריספיהרען פינקטציף
 איר ביז געװאיעז, פארטיג איז סוכה די אז

 גדצנות מיט און הויז אין ארײן גאוה מיט
 פצעגט,םיט מאטע םײן עםען, געפאדערט

 און פארצאגכ מײן ערפיצען פארגעניגען
 םוב׳דײ ױש דעש פון אביסעצ געבען פיר
 חצה, שטיקעצ פריש א מיט ציכיער גען

 אויפגע־ גיך אויף האב איןי װעצכעס
געשען.

 מיף מאפע מיין םצעגט פארנאכט
 :ארניטעריצ נײע דאש אנטאן ארוטװא^עז,

 ארײננע־ מיר און שיכאעו נײע די און
 און ניס, עטציכע קעשענעס די אין צײגט

 אויס־ ניט זיד זאצ איך אז םארזאגט, םיר
שםירען.
איז םאסען מײן פון אגזאגען דאס

« m 11ג
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אונשטערבציד. יבצן6סIf;איז ליגען

 ערצעוד זײז ענדיגט אנדריעיעװ און
ווערםער: די םיט צונג

 איז עס םשוגעת א םאר וואט ״אה,
 װאס אטת! דעם זוכען און םענש א זױן צו

. װעהטאג!.. א פאר
 צעבען, םענשציכען אין ציגען־ .דער

 אײן װי םעהר אנדרעיעװ׳ן םאםערט דאם
םאצ.

שמארת־ אנדרעיעװ׳ס ״אפנרונד׳/ אין
 סטודענם א ערקצערט ערצעהצונס סטע
 פאר םעהיג איז ער אז געציעבטע, זײן

 געהען זײ װען און שטארבען. צו איהר
 זײ װערעז װאצד אין צוזאטען אבענד אין

חוציגאנעס. םון אטאתירט
 זיך צו קומט סטודענט דער װען און

 און געציעבטע זײן זוכען אװעק געהט און
 נא־ האצב א סוסטען די צװישען זי נעפינט

 באװאוםט־ א אין געשענדעטע, און העטע
 איהר צו זיך ער ״דו״יקט צושטאנד, צאזעז

 איהם זיף גיט װעצכער הערפעו/ װײכען
 װערט ער און צעבען, אהן כםעט אונטער

 אין אויםהאצטענדיג חיה, װיצדע א אצײן
 — פעהיגקײט מענשציכע אײנציגע די זיף

".1 ע ג י צ ן v ג א ז ו צ
 אויןי זיינעץ דראמעז אנדרעיעװ׳ס

 מענש׳ םון אויםדעקונג דער צו נעװידמעט
 מענשציכען םון אומבאהאצפענקײט, ציכער

צעבען.
 ארוים אנדרעיעװ װײזט ״סאװא״ אין

 גאנצע אונזער פון פאצשקײט די *בוצט
 איײ ״אנאטעפא/ אין צעבענס־סיסטעש.

 און דראפען״ בעסטע אנדרעיעװ׳ס פון נע
 סיפפאטײ אזא האט װעצכע אײנציגע די

 אנ־ אונז צײגט צײזער, דוד װי טיפ שען
 אונזער םון אונבאהאצםענקײט די דרעיעװ

 װאויצטעטיג־ גאנצער אונזער פיז צדסה
 אויף אפיצו גענוג ניט איז װעצכע קײט,
 פאכען; צו גציקציף אצעמען װײצע אײן
 פיהרט מענשען״ א םון צעבען ״דאס אין

 פאטאציזם גאנצען דעם אנדרעיעװ דורןי
 גרויען״ אין ״עמיצער צעבען. אונזער פון

 ?בר, צום ביז װיגעצע םון אונז באגצייט
 דער צו ביז האפנונג ױגענדםוצער דער פון

 שטעהט ״עמיצער׳ ענטױשונג. צעצטער
 און האנד, אין ציכט א פיט אונז איבער

 — צעבען מענשציכע דאס — דאס^ציכט
 דונקע- אצץ װערט און העצ אז זיף צינדט

 קצענער, און קצענער דונלועצער, ארן צער
 אוים: רופט גרױען״ אין ״עפיצער דער כיז

געשטארבען!" איז פענש א ״שטיצ,
 װאו און רעאציסט, א אנדרעיעװיאיז

 אין עס איז שטאר? באזונדערס איז ער
 צופאצפעסט ער פסיחאצאגישעיאנאציזען.

 צעגט און העצדען זײנע pp געדאנלן דעש
 איבערצעבוננען זײערע ארויס א*יך פאר

 זעהט איהר אז בוצט׳ אזוי געדאנהען און
 װאצטען דאס װי אזוי פשוט, זיף פאר זײ

 געפיהצען, און געדאנלוען קײן געװעז ניט
 קענט איהר װעצכע ח?ציש, טויטע נאר

. האנד פיט׳ן אנטאפען
םארװיס־ און טויט װאו פצחפה, די

 שרײ־ אצע פון צײט־פאטיװ דער איז טונג
 געשרי־ דעם װעגען קאבעז װעצכע ׳כער
 אגדער אן אנדרעיעװ׳ן גײ בא?ופט בע\,

טויט דער ניט איז אנדוזעיעװ׳ן בײ פניש.

 סײ האכ איןי וױיצ איבריג, נעװען אבער
 pH ארויסגעשפאצירט פאצ אזא אין װי

סטאטנע א מיט פארזיכטיג צאנגזאש, גאס
פנים. פײן אויח פי:ע

 חברים מײנע באגעגענען פצעג איף
 מאצ, אצע װי נים אופן, רוהיגען א אויח
 םײנע װיטש.)ל א און שפרונ: א פיט

 און אויסגעפוצט זײן אויף פצעגעז חבריש
 פנים. אויױ׳ן אויסדרוח זעצבען דעש םיט
 די אײנע באװײזען באצד זיף פצעגען פיר

 דער־ און גארניטערצעןי אונזערע אנדערע
 ם׳האט שנײדער א םאר װאס בײ צעהלעז

 אי־ גענוםען מיר האבעץ באצד געמאכט. זײ
 און ניס פעהר האט עס װ&ר בערצעהצען

 עס װער אויסרעכענעז זיך באצד טאקע
 מחותנים און פוםעס, םעטערס, סעהר האט

 אויסזיכטען מעהר געמײנט האט װעצכעס
fני סך א אויף 1

 געװען םקנא דאס האבען םיר װי און
 אויסרע־ געקענט האט װאש יעניגען דעם

קרוביש. סעהר כענען
 מיט טעג ערשטע די אװעק זײנען עס

 צװײטע די נעקופען זײנעז באנײסםערונג,
 אנרײ־ :געחן אויפרעגוננ װידער און טעג
 הושענות. די אויסבינדען #ד»ושענות סען

 — הפפות, עפעצ. דער םאהן, די דערנ$ןי
 םיר און באנײסטערוננ, מיט םוצ אצעם

 פארגעגינעז• אין באדען ממש זיך םצעגען
 געוועז,,וןובער איז.דאם סוכות #יא

%וצלידעי״| א גיט
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̂ור עיהד, דער חורבן דער און  םשוגעח נ
געדאנפ, מיט׳ז מאן צו חאט שרעק און

 זײנע םיז געפיהצען איבערצעבונגעז, מיט
געצעכטער״. ״רויטעז אין העצדען
 האט קינסטצער אפת׳ער יעדער װי

 זײנע פאר סיפפאטיע נרויס אנדרעיעװ
 זײן צו ניט פײנט סיפפאטיזירען העצדען.

 פארשטעהן׳ בצויז פײנט עס פארטײאיש.
 װעצ״ שרײבער, װעניג דינען עש און
בען כע  פאר חוב אזא פאױשטאנד, אזא ו̂ז
 מענשצי־ דער פון שטריבען עדעצסטע די

 צע$ניד געהאט האם עס װי נשפה, כער
אנדרעיעװ.

 פאסיגערע קײן געפינען :יט קען אץי
 װי ארטיקעצ, פ׳ין ענדיגעז צו װערטער

 װעצ־ אאײן, אנדרעיעװ׳ז פון װערטער די
 אין פרײנד א צו געשריבען האט ער כע

: צוריק יאהר עטציכע פיט אפעריקא
װײ־ פיר װאס איז, אינג^יק ״אונזער

 אײנער נײטט, נאר כפעט װעניג, אזוי סען
 נשפד״ דער װענען ;יט אנדערען, װעגען

 צײדען די װעגען :יט צעבען, װעגען ניט
 פון שםיעבונגען די נײגונגען, די ׳פדות די

 ה$ב איך װצפען ציםעיאט-ר, רי צוױיטען.
 דער־ טײער פיר איז דיענען צו עהרע די

 נאבעצע די זיף פ$ר שטעצט זי װײצ ׳פאר
 גרענעצען דיזע אפצושאפען אויפגאבע

װײטקײםעז... און
 אנ־ איז פדינציפען ריזע צר טרײ און
 שרײ־ גרויסער א בצױז ניט געװען דרעיעװ

 פאר׳ן קעפפער גרויסעד א אױף ג$ר בער,
 װאס באריעדען אצע פון שונא א און אפת

 בי־ האט ער פענש. פון פע:ש טײצעז
 גע־ אנטיסעפיטיזם, ;עגען געקעמפס סער

 פאציטיק, אין פאצשקײט גענען קעפפט
 נ$ר װאו און ארפײ׳/ ״רויטער דער אין
;עזעהן. זי האט ער

 קצײ:ער דער אין ער א*ז געשטאדבען
 װאו פינצאנד, אין פוסטאיעלױ, שטעדסעצ

 פא:א זופער דינע פארביאבט ה^ט ער
יאהר. עטציכע צעצטע די פאר סען

I * S ,v. f *' י *.י■ * י־*  ̂t ־
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 לעדר מודק א איהר דארפט
? רער

 באװאוסטער דער גאלדבערג, ל.
 די ה^ט װעצכער שפיעהעױ, פיעדעצ
 פרא־ זשעניע, גדויסען דעם פון הסכמה
 צעהרער דער אוער, צעאפאי״ד פעסאר

 נאך און עצכיאן מישא צימבאציסט, פון
קינסטצער אנדערע

 שפיעלען פיעדעל אץ לעסאנס גיס
 צו ספעציעצ םרײזעז, מעסיגע גאנץ צו

 קצאוקםאכער. פון הינדער
׳ :אדרעס

 בראנקס. עװ., עדען כיאונט איסט 507
.1505 טרימאנט :טעצעפאן

 עצע־ עװענױ דריטע נעמט — ב. נ.
 סטריט טע171 בײ סטאפ און װײטעד

פאמןװײ. קצעירכיאנט און

₪₪m. . י :

לוריע. אסתר דר. פון

 פצאטא !צוםאצ מערקװירדיגער א
 םאעטען־פײ אײנציגע די — ניעטשע און

 אויסגאננס־ זעצבען דעש האבען צאזאפען
 אנשויאונג, פרויעךװעצט זײער אין םונקט

 פראגע דער צו באציהונג זײער אבװאהצ
 איז פצאטא פארשיעדענע. גאנץ א איז

 זײן פיצאזאף. א וױ גוט אזוי פאעט א
 געשריבעו ער האט צעהרע פיצאזאפישע

 די צו געהערען ויועצכע דיאצאגען, אין
 ציטעראטור. ־ װעצט דער אין שעהנסטע

 קןנסט א אין וױ אפ, זיך שפיגעצט זײ אין
 זײן פון גײסט דער און צ/גבען• דאס װערק
 איז אבער צײט זעצבעי־ דער אין צײט.

 פיצאזאף, גרויסער א םאעט גרויסער דער
̂?ו־ע װעטעש  זײן אין געהערשט האט צ

 םארענדער־ א אין געהערשט האט צײט,
 װיכטיג איז אצטער. טיטעצ אין פארם םער
 ‘אונ־ אין נאכפאצגער אלן אנהענגער האט
 אײביג אויף בצײבען װעט און )צײט זעי

אונשטערבציך.
פייא־ א פאעט, א איז ניעטשע אױןי

.̂  געבא־ נײ יעהריגער, 24 דער װען זאו
 זיין געהאצטען האס פראפעסאר קענער

 אוניװער־ באזעצער אין אײנטריטס־רעד^
 געשא־ הערען געצעהרטע די האבען זיסעט,

 געצערנ־ א ער איז ״װאש קאפ כילט׳ן לעצט
 גע־ זײ האבען ? פאעס״ א אדער טער

 גע־ געװען זײנען העררעז אצטע די ז<-גס.
 פרא־ די געשטעצט האבען װאס*זײ ׳רעכט

 פאר־ געקענט ניט זיןי האבען זײ װײצ ׳גע
 מענ־ אײן איז פאראײניגונג די שטעצען

 אזוי איז װעצכע פאראײניגונג א שען,
 האט ״אזוי ע)טאל איז װאס און זעצטען.
 װעריז קונסט א ? ״זאראסוסטר» גערעדם

 דאס װערק? פיצאזאפישעס א אדער
 װערקע קונסס שעהנסםע די צו געהערט

 דער אין ;װעצט־ציסעראטור דער אין
 געשא־ ברןי דאס האט אבער צײט זעצבער

 נײע א װערק אנדערע מיט צוזאטען םען
 ריכטונג, א פיצאזאפיע, דער אין ריכטונג
 װעצ־ פאפוצערסטע, די צו געהערט װעציע

 צעבען, און פיצןןזאפיע פאראײניגט כע
 צי־ אויף װירקונג א דערפאר האט װעצכע

 אפ־ דעי אױף װי קונסט, און טעראסור
צעבען. םון שפיגצונג

 פרויען א אצס םען באטראכט ניעטשע
 גערעדט ה^ט ״אזוי זײן איז װײצ פײנד,

 ן1װ;״ פראזע א זיך געפינט זאראטרוסטא״
 בײטש״ א טיט נעהש ׳פרוי א צו נעהסט דו

 קינסטצערישע א ביצה א םעהר איז דאס
 אנדערע געדאנק. ערנסטער אן װי פארש,

 באשמעטיגען פראזע דער װעגען טײנוננען
 הײציגע א האט פרוי די אז מײנט, ער דאס

 װי אזױ און לינדער, געבוירען צו פציכט
 געםינען זיך װעט דור ױנגען דעם צװישען

 אין סתש ניט םרוי די דארף זשעניע, דער
 אויס־ מיט נאר קינדער, האבען װעצט דער

 זי דארף ציעצ דעש ציעב צו רעכענונג.
 הא- חתונה און ציעבע, די אונטערייריקען

 קען זי װעמען מיט מענשען, א מיט בען
 דעיציהען צו און האבען צו פעהיג זײן

דאס אויף ראסע. העכערער א פון קינדער

דײדענדע מאגען
פדן ערםינדונג די זײט אפגעלעבט פשוט האבען

ס ה א ל ־
אבפיהר־מיטעל זיכערער און געעמאקער דער

 אפעטיט, דעט פארכעסערט מאגען, דעם רעגולירט עקם־לעקש
אײך מאכם און בלוט, דאם רײניכט נערװען, די שטארקט

מונטער. און פריש

םטןורם. דר^נ אלע אין באקס, א םענט 50 און 25 ,10

 װען און ט.1סנ»נגספונל1או םצאטאנ׳ם איז
 דעש אצס םען כאטראכט לעצטען דעם

 אח טעארעםיקער, סאםרעדזש ערשטען
 אויסםיהרונ־ זײנע צוציעב רעכט כייט דאס
פאדערונגען. און .גען

 געפינט פרוי דעד אויןז קוק ם;אטאנ'ס
 םיצאזאפיע זײן מיט צרזאםענהאנג אין זיר
 דער װעגען שסאאסס־צעהרע. זײן און

 רעדען, צו פצאץ קײן ניט דא איז ערישטער
 אפ־ זיף כײר װעצען צוױיטער דער אויף

 זײן צויט געװען׳ איז פצאסא שטעצע;.
 איז ער אריסטאהראט. אן אבשסאמונג

 אטהען. פון פאטריאט׳ הייסער א געווען
 א געהאט האט פיצאזאף גרריסעױ דער

 די אז געזעהן, האט עי בציק, שארפען
 זײן פאיען. אין האיט אטהען םון גדוצה
 גע־ האט ער און געביוטיגט, האט הארץ
 ער סיטואציע. דער פון אויסװעג אן זוכט
 געמײנט, האט ער װי אויסװעג, ועם האט

 געבארענעם פאר׳ן געפונען. טעארעטיש
 אין געויען ר^טוג; די איז אריםטאקראט

 א ׳םארם מצוכה אדיסטאקראטישער אן
 װיכטיג איז עס װעצכער אין פאום מצוכה
 גאנ־ אצס פאצק אטהענישע דאס בצויז
 אין אויף הערס פערזענציבקײט די #צעס

 אריסטא־ פאר׳ן עלוזיסטירען. צו איהר
 םים׳ן סמעטענע, די בצויז געהערט קראט

 ניט. זיף ער רעכענט עוצם ״פראסטען״
 האנדװער־ דער הײסט דאס פצעבעי, רער
 גוטס־ קצײנער דער קרעםער, דער קער,

 #היגזיכטען פיעצע אין טאן קען באזיצער
 פארטעגען, זײן האט ער װיצ, ער װאס
 דער װינשע. אײגענע זײנע םאפיציע, זײן

 דאס, בצײז טאן דארף אבעי אריםטאגזראט
 די רעגיערונג. דער פאר װיכטיג איז װ#ס

 צװײ אין זיף צוטײצען אריסטאקראטען
געזעצ־ די און געזעצגעבער די :קצאםען

 בצױז דארף פאצק ד^ס דורכםיהרער.
פאצגען.
 םצוכה אריסט^קראטישער דיזער אין

 די זעצבסטפערשטענדציף פרוי, ךי ה^ט
 מיט׳ן רעכטע גצײכע אריסט^לראסישע,

 דיעזער צו פצאטא איז געקומען טאן.
 אורזאכען. צװײ צוציעב גרײכבארעכטיגוננ

 דער־ װעט דור קינפטיגער דער ערשטענס,
 גיײ און פיזיש א בײ געוױנען: פיעצ פון

 געב^רען װערען פױי עגטװילועצטער סטיג
 קיג־ ענטװיקעצטע גוט גײסטיג און פיזיש

 אספאזיא טיט העטעדין די װײטער, דער.
 איבער־ איהש האבען שפיצע דער אויף

 פאר־ צו םעהינ איז םרוי די אז צײגט,
מאן. דעש מיט שטעצע גצײכע א נעהםען
שריפ־ סאציאצ־פאציטישע זײנע איץ

 אונטער־ צו טיעד ניט פ^אטא װערט טען
 איז עס אז גרונד״געדאנק, זײן שטרײכען

 דער צװישען אונטערשיעד קײן ניטא
 מצוכה א אז פרוי, און טאן פון נאטור

 סעגש דער פארנעהמען דארף שטעצע
 קיין םעהיגקייטען. זײנע צוציעב ,בצויז

 אין ניט אבסאצוט דא קוםס געשצעכט
 פרויען קענען דעךפאר און אנבאטראכט.

 צעצטע די און געזעצגעבער, אפיצו זײן
 די ה. ד. פיצאזאפעץ, בצויז זײן קענען

 אין האט פיצאסאפיע געצערנטע. נרעסטע
 װיסענ־ אצע אדוטגענומען צײט יענער

 נעװען בצויז אבער איז דאס שאםטען,
 פצאטא דאס האט פראקטיש, טעארעטיש.

 אײ־ זײן אין אפיצו דורכגעפיהרט 6ני
 געװען איז ער װאו אקאדעמיע, גענער

 צעהנדציגער פיצאאסאפיע םון צעהרער א
 האב^ן צײט גאנצער דער פאר יאהרען,־
 פרויען צװײ אקאדעמיע דער אין שטודירט

 שטעצונג הויכער קײן צו זיינען וועצכע
ןנעקוסען. ניט

jV אינג־ די יצויז פצעגען נריכענצאנד
 װע־ ערציהונג, ריכטינע די קריגען .אך
 גע־ ניט קײנעי זיף האט םיידצעף די ;ען

 אריסטאקרא־ םצאטא׳ס אין און קימערט,
ײד או; איננצעך קריגען מצוכה טישער  מ

 ערצי־ הויפט די ערציהונג. דיעזעצבע צאך
 פאר בעשטאכען איז אטהען אין ־הונג

 די פוזיק, או; גיםנאבטיק אין אינגצאך
 צוױיטע די קערםער, דעם ערציהט עדשטע

 פאדערט ערציהונג דיעזע נייסט. דעם
 און מײדצאף פאר טעארעטיש םצאטא

 זיף שטעיט פאעט־פיצאסױ דער אימצאך.
 פאדערונגען, טרוקענע טיט צופריעדען ניט
 אמעכיײ־ דיעזעי םין ביצדער או:ז גיט ער

 ״פאציטעיא״ דין אין ערציהרננ. גער
 אינגצאך א.ין מײדצאך װי םאר, ער שטעצט
 נאקעטע. צוזאטען נימנאסמיחע כיאכען
 אין וױיטער םיעצ אבער געהט פצאטא

 דורכפיהרער געזעץ די *נאדערוננען. זײנע
 די אײגענמציןז ביצדען װעכטער״ ״די

 האד אח מצחמות םיהרען ז״י מיציטער.
 פדויעז די צאנד, אין ארדנוגג םען
ן די װי גוט ו»זױ י ן ן ^ ז *װעס ג

 יםיט̂נ זײנען זײ אױב חײסט דאס
קאסטע, מיציטערישער דער פון
ז< חאמ םיצאסאןי גרויסער דער .

 •געהערס וועצכע אטהען, אין םונען
 א צו בעגריפען הײנטיגע אונזערע

 געװען זי איז אבער דאן שטאדט. נער
 m האט װעצכע רעפובציק, מעכטיגע

 גרויסער דער און װאקסען, אין טען
 אז געהאט, םורא האט״שטארק טריאט
 אטהען, רואינירען ניט זאצ װאוקס

 אריסטאקראמימ■® זײן אין ער האט פאר
 :מאמו די געזעצגעבער די געגעבען סצוכה

 מ דער פון גרױס די בעשטיטען צו
 B איחד אז זעצבסטפערשטענדציך, קערונג.
^ םון װאוקס אן אבהענגיג איז װאוקס ־ ד  נ

 ניט פרוי די האט דערפאר און בורטען,
 במ־• אהן׳ם יןינד א <.בעןיה צו רעכס דאס

 אריס־ די בצויז געזעצגעבער, די פון פעהצ
 דעם מיט זיף דארף פרוי טאקראטישע

 W וױכטיג איז מיוכה דער פאר רעכענען,
 ענטװיקעצשמ גײסטיג געזונדען א האבען
 ־3אטח? קײן סאר דעם צוציעב דור. ױנגען
 1האב« חתונה ניט אריסטאקראט גישער

 ווענ^ סיט בצויז נאר ׳װיצ ער װעסען פיט
 « נויטיג. פאר געפינען געזעצגעבונג די

 האט■־•^® און חתונה האט װעצכע פרוי,
 p|| א^ וױצעז אײגענעם איהר צויט דער

p-ג פערברעכערין• א מצוכה פצאטאנישער i 
 גאנצען אין זיף דארףי ״װעכטער״ דער

 ער טצוכה־דיענסט. זײן טיט ^בנעבע[
 םאר־ קיין פאטיציע, לױין האבען טאר־נים

רגען; פערזענציכע קײן מעגען,  ״ײעכ־ די ̂ז
 lirp םרוי די צוזאטען, אצע צעבען טער״

צ־ אצע זײנם זי לדנדער, איהרע נים  ̂ס
 1סײ האבען ניט טאר זי אויב אנרעין, אן

 אױנד פצאסא׳ס זארגען. קײן פארטעגען,
 TPP א םאר בעטראכט טען האט פאסונג

̂ס סוניסטישע.  דער ריכטיג, ניט איז ד*
 חאט דעד., לױין ניט דא האט אײנצעצנער

 D'Wu םיהרט ער בעדייטונג, קײן ניט ד$ן
̂ J געזעצגעבער. די פון ארדערס״ ״די

 ניט האט אריסטאקראטקע די אויב
 א איז גצײכבערעכטיגונג, איהר דעה, קײן

 צו טענער די טיט גצײכבערעכטיגונג
 גצײככע־ א דאס איז דארט און ״פאצגע̂ן

 םא־ פאצק פאר׳ן אז—פאקט א ויעכטעונג,
 םרױען די װענען ניט פצאטאן דאס רערט

 מענער םון ניס, זיך ער קיטערט פאצק פון
 אן אהװאהצ נעהארכזאטקײט, א ער דערט

,.װעכטער״. די םון װי סארט אנדער
 גצײכבערעכ־ װעגען רעדען טיר װען

ארויס מיר געהען צײמ, אונזער אין טיגונג
 מיר אז שטאנדפוניןט, פון אצס װי פריהער
 דעד פון םערשלןצאפונג דער געגען קעטםען

 יעדער געגען יןעטםען טיר װײצ ״פרוי
 אויס־י פצאטא׳ס םערשקצאםונג סארט

 און אנדערער. אן געװען איז גאגגסםונקט
 פאיי םערדיענסט, א געהאט ער האט פארט

 דערענדיג
פרוי.

* דעך פאר גצײכבערעכטיגונג

םאדאײניגט. געלט און קונםט
 פאראײניגם זיף האבען ;עצד און קונסט

 pt אױספיהרונג און באשאפוננ דער אין
 הײצי• ״דער פיקטיטור נײעסמע שאטער׳ס

פצאם״. גער
 ארויסגעװיזען זיף האט שאטעי אב.

 p» שרײבען אין לױנסטצער ;ױויסער אצס
 און פיקטשורס, טוא־וױנג רעזשיסירען

 ערשט אזעצכע אנגאזשירט ער האם דערצו
 סטי• עטיציע װי ארטיםמקעס ?צאסיגע

 שפיעצען צו אסטריטש טוריעצ און װענס
ען. די הויפט־רא̂י

 פיע^ געװען נויטיג אבער איז דערצו
 געזשאצע־ :יט האט טען װען בפדט געצו/
 אםת זײן זאצ אױפםיהרונג רי אז װעס,

ארטיסטיש.
 געםעהצט ניט האט געצד דאס אט און

 ראםס ״שאסער רע־ארגאניזירסע די דען
 איצט פערמאגט קאטפ. פראראקשאנס״

 אויפצופיהיען אוש קאפיםאצ גרויכעז אזא
פיקטשורס. גרעסטע די פראדוצירען און

ך האבען פצאם״ הײציגען ״דעש אין  ;ד
 f א געצד און קונסט פאראײנינט דערפאד

 איז האטביגאציע גציקציכער דער אט
 אז ארויסנעהומען ס׳איז ײאם דאנקען צו

פיקטשור. פואװינג םרעכטיגע
 חי דעד״ װעט גיפען אין ;אר
 װזגרעך געזעהען קענעז ילצאפ״

אימוףאוי זיך װעמ ^צם
ז



City on Oct. 17, 1919, as required by the Act
‘Trading with the Enemy Act.״*

אויפמערקזאם ארבײטעה גארמענט
דעם צו קומען צו אײנגעלאדען איז פרוי און מאן ױניאן עדעד

מאסם־מיטינג נרויסען
וטען8 דעפ אסטאכער אװענז־/ שבת ױזעו גארדעג ססװער

פאדגעשלאגענער דער געגען פראטעסטירען העלפען און

ארבײטער די עקספלואטירען צו באנקירען,ל א וױ מעהר, ניט איז װאם

פואנםעס פיליפ
נױ־יארק שיז יטרײבער עדיסאריעא הױפט

אפעריקאן.
 אד־ אױך װעלען רעדנער אנדערע ארבײטער. די םאר ריידען צו בעװארען אײננעלאדען איז באהם ערנסט מר.

רעסירען.
רעדנער. באזארגטע און םטענדם גרױםע םינןש דורך װערען באזארגט װעלען מיטינגעו איבערםליסיגע די

םענאטאר ם. ױ.

ױניאנם. פארשידענע די אץר ם באהומעו מען קען םיקעטם
ארבייטער

f b$

מ ײ p ג י ם כ ע ר

װעלט פרױען די
(בלינדער) בעדריה ראזע פון

אלםן. אן פון װײב די
i  1 ■*

 אזעיצכע, איבערהויפט פרױען, ױגגע • ־•
 צארטםיוד ר^מאנטײש, בטבע זײנען װ#ס
 ניט קײטײאיצ ז$לען עמפיגדליף, און ^ענר

 װען אפילו אילכיז, קײן פאר האבען וזמונה
 אזוי !אנציהענד און יטעהן ױנג, איז ער

 יטרײבערין, עעלייטע באקאנטע א ז$גט
 אוי־ אן אלס באטךאכט װערט ומלכע

 םאמיאיעךלע־ פון פראגען אין ט#ריטעט:
בען•

 די זאגט — אלכין אן פון װײב די
̂אןגןיט זיךיקען — שרײבערין  פיה־ רןײגבי

 פאמ^ליעץ־לעבען, איהר אין גאיקריף לען
 ערפאהרען, פראקטיש, איז זי סײדען

 כיעהר־ א באזיצט און אויסגערעכענט,
 און כאראקטער הארטען #דער־װעניגער

 און זעלפסט־באהער^ננ. געװיםע א
 *| אייגענ־ אזעלכע אלץ זײנען ד$ס װי אזוי

 זעיסען זעהר געפינט מע װאם שאפטען,
 אלםן אן דאריבער איז פרויען, ױנגע אין

 , ׳טידוף. גוטער קײן ניט י י ז םאר
 די עפעס ד$ס מוז װארום אבער

 אוכיבאדינגט אי,םן אן פון וױיב צװײטע
 װעוד אײגענשאפםען, ד$יזיגע די באזיצעןי

 פון $דער כיאן, א אזוי פון װײב רי חגנד
 םארמ^גען דוקא ניט כיוז גתיט, א אםילו

 לעבען קענען צו אום כיעאות אלע די אט
 ענט־ דעם אויף איהר׳מאן? כייס גליקליף

פ^מענדעס•: שרײבערין די נ»ןרט
 זעהר איבערהױפט איז פרוי א פאר

 צוױי־ ז״יןידי צו אונאנגענעהם און שװער
 פון הייסט, ד$ס — גרויש א פון װײב טע

 ערש־ זיין מיט זיך ה$ט װאס אזעלכען,
 זײ ;װ$ס דערפאר גע׳טיידט, םרוי טער

 אויסקו־‘ געקענט גיט זיר צוױישען האבען
 אנ־ װעאכע אירגענד צוליעב $דער מען,

מיר, ז$גען װעהרענד, — אורזאנען, דערע
 זיף האז -אז אזא פון װײב צװײטע די

 בעסערע די אלס באטראכטען רעכט מיט
 טאן איהר פאר פרוי. יטעהר.פאסענדע או.ן

 — געװען, איז װײב עריטטע זײן אײדער •
 קײנמאל אלטן אן םון װײב די אבער קען
 טאן איהר בײ איז זי אז זינער־, זײן ניט

 זײן איידער גע׳טעצט טעהר און חיטוב׳ער
 איז ןיאס פרױ. פאהטטארפענע מך^טע,
 םאן, איהר אפילו װען געוואוען '־ןעחנדט

 איהר וױיזט אלמן, געוועזענער .דער
 װער ;אכטונג און ליעבע גענוג וארויס

 — איז ער װאו פאל, א אין׳ מכיועסט,
̂זױ  — םענער פארהײראטע םײםטע די ־

 אויס־ גענוג גיט צוריקגעצויגע;, :/גטוו^ס
 אויפמערקזאם גענוג ניט און ^געיטפראכען,

 איהר, פאר איז דעט^לט ־— וױיב, זײן נו1
 אל׳פין, םון׳ם װײב צװײטער דער *פאר
 א םאן איהר טים צוזאטענלעבען ד^ס

 אין פר^ונלעם. שװערע און ערנסטע זעהר
 א פרוי ד/גר פון זיף פ^דערט פאל אזא
 אויס־־ און א-בעילעגונג קארטע טאקט, סף

 קײן צו דעריאזען צו גיט גערעכענטיױיט
 איהר צװייטען רײסערײען און םחלוקות

 זײער טאכען צו ניט און פאן, איהר מיט
 פאר טיאגעדיע א פאד •צוזאטענלעבען

בײרען. ויי
 איז יצװעדער און ערנםטער סף א נ^ך

 דעם זײ:ען עס װאו ד^רט, פר^ברעם די
 אפילו ^רער קינדער, געבליענען אאמן
 פאר׳טט^רבעגער זײן פון ׳קי;ד אײן נאר

 אױב — פאל לעצטען דעם אט אין י.
צװײ־ אלם^׳ס דעם װערט װאס םרוי,
יויג־ ךיגע צו מיטער צװײטע און װײב

 געדול־ קלונ״ באזאנהערס :יט איז ,
 דאן — סאקטײט און פיאקטײט

אײנפא־ אן פא:ייליען־לעבען איחר
אלע־ פון טע־ור װעלכען אין גיהנום,
 אום׳טולדיגע קלײנע די לײדען

י־ ם.
״טרײ־ זןיגט׳די —־י דאריבער איז עס

 נעהניען צו אלגין• םון׳ם עולה אן — ן
 א פאר פייידע^ אוגערםאהרענע נגע

זיף טעג אלײן ער וױיב,
 אןטפראק־ די ױננערםאן^אין א נ#ף

װע־ צו איי) װיאיגט װ$ס מײרעל,
דער־ באגעהט אליטן, אן םון װײב די

נארײט־ גרויסע א אי עולה, אן אי
, » » , # ' t, • •

« * «

פינאנץ־װעלם. די און פרוי די
דטורנאל,, װאל־םטריטער גרויםער א

 ניט״י ׳אויס װײזט עס װי איז,
 פ^רטיטדיט פון׳ם באגײסטערט

 דער אין אריינדרינגען פרוי׳ם דער
̂וט ק$טערץ, און איגדוסטריע םון  ה

 אפגעדרוקט װאבען עטליכע מיט
נון אויסזיכטען די איבער ארםיסעל

 צו־ בעזונדעי א מיט שרײבער דער האט
 םאקם, דעם אונטעױטמר^כען פרידענהײט

ט װ^ס  אולס־ אלע אויף־די אכטעגדיג ד
 אויף םרוי מ^דערנער רער םון צײכנונגעז

 טעטיג־ געזעלשאםטליכע און געביטען אלע
 איהרע אלע טיט ׳נאר איהר איז קײטען

 םעהיגקײמע;, און באנאבטקײטען
 ארײנ־ געלונגען ניט הײנט ביז נ#פך

 פי־ פון װעלט דער אין צודרינגען
 װעלכען א פארנעהטעז ד^רם און נאנץ

 ד^ס און פלאטץ. אנגעזעהענעם איז עס
 םון׳ם ץזרײבער דער װײטער ערקלערט —

, אי^^אף ארטיקע^^- ז י י ו ו נ  װען אז ^
 װ^ס אונםעינעהכיונגען, צו * קוכיט עס

 יטארפען, א און נעװאגטקײט פ^דערען
 פינאנ־ גרויסע לביטל, י,1ו כװח, פלינקען

 ספע־ עהנליכע *ופ^ראציע^אדער, ^יעלע
 וױיבער די זײנען ן}ערצו —קולאציעט^

 אונז װיל טע װי כיאדיביס, אזעלכע ג^רניט
אײגרעדען.

 א יטרײבער דעם ענטפערט דעם אויף
 וועל־ םאפאדזשעטקע, פ^סםאנעל׳ ױנגע

$פראי איז כפ  דאס מחטת ניט טעטקע4^ס
 ׳איז עס (װי מאדע דער איץ הײנט איז

 צאהל גרויסער א מיט פאל דער לײדער,
 :אר אריסטאקראטיזעס), ; אמעריקאמר

 אי־ און געטרײע 1א איז זי וױיל דערפאר,
 בא־ דער פאר קעטפםעייז בערגעבענע

 אונ־ םאחטקלאםטע, אלע *פון פרײארנג
 מענ^עזי, עקספלואטירטע און טערדריקטע

 ענטפער א׳יהר בתוכט. פרױען די םון און
 װאל־סטריטער םון׳ם פאפריו דעם אויף

 ער אבער קורצעד, גאנץ א איז יטרײבער
 »טת. איז ער װ׳י טרעפעגד אזוי פוגהט איז

:ז^וגט ;זי
ובען פרויען די טאקע אמת  נאף ̂ה

 אנגעזעהע־ 4קײן פ^רנוט^ן הײנ^ניט ציז
 םיגאנץ ״םון װעלט דער אי) פלאיםץ נעם
 אויף זיף װעלען און סםעקולאציע,. און

 װאל פון דערוױיטענם פון האלטען װײטער
 ׳טאכער־ און כאפ״לאפ איהיע מיט סטריט
 ניט כלל איז דאס אבער עסקים. טאכער

 געװאגט־ פעהלט פרויען די װ^ס דערםאר,
 ׳םוח פון פייניוײט און שאךםזיז קײט,
 דערפאר, פ׳טוט ג^ר !דערפאר ניט גײן,
 און סטיג<>י1 בטב^: איז פתי די וואס

 עהרליכער און רײנער סך א ראלי״ןן,
 אורזאך, די אויף אגב איז דאס מאן. פון׳ם

 אונבאדײטענ־ אזא ליפערען פרויען װארום
 אײנ־ רויבער, גנבים, פון׳ פראצענט יעז

.אונסערצינדער. און בריעכער,  די ̂וט .
 גע־ זיכער באזיצען ברױת״ ״םײ;ע אלע
 שארפ־ און םלינקײט געװאגטקײט, נוג
 װאל־סטריט <י װי פונקט זיי, אבער זין,

 דער גאנצען אין פעהלט ספעקולאגטען,
עהרליכקײט. און׳ ױיטר פון חױט

 פון דעלעגאטען פרױען ארבײטער
 צונױף זיך פאהרען װעלם עקען אלע

 קאנגיעם אינטעלנאציאנאלען אן צו
װאשיגגםאן אין

 רער־ זײנען לעגדער פעריטידענע פון
 ט־-גלדו:־ טעלעג־אפײטע געװארען האלטען

 פ;ע־1< ״טױן :ײ;ע; דארטען פו; אז גען,
 אינטערנאציא־ צום דעיעגאטען פ^הרען

 װ^ס י־^נגרעס, פרױעךארבײטער ;אלען
 װעיטינגט^ן אין פקוטעןייצייג. זיןי נזןןט
חודיט. הײנט״גען פון סען3 דעם

 דע־ ז־ני,ס אהער פאהרען ,ען פ.י פון
פ^ה־ ט׳טעכ^־םי^װאקיע פח ; לעגאטקעס
׳פרא:ר,ר'יף בעלגױם, פון א.־יך צװיי.

 דע־ די ׳טרין זײנען א״טאליען און
 אטערײ קײן אהער װענ אויפ׳ן ׳.עגאטקעס

 גוט־בע־ די אהער :יט ק עכגלאגד פון קא.
 װע־ד ׳ב-:דפיערד טארגא־עס מיט קאגטע

 א״נז בי־י געװען אײ:ט#»י; ;יט יטוין איז כע
גאטט. צו דא

 געהילפפ־ די איז באגדפיעלד טיס
 פע־ ;אציאנאלער דער פון סעקרעטעדין

 ןוןי פױיעךאיזבײטער די פון דעראציע
 אטע,אי- די אין איז זי גרויס־בדיטאגיען.

 בא־ באז<ן:דערס קרײזען ארבײטער קא;ער
 ׳טארפע עפענטליכע איהרע דורף קא;ט

 אםןןרייוא־ מעהרעױע אין ץרױסטרעטען
 ארבײטער״ היגע די נענען יטטעדט נעי

 עג#ןאיסטי־״ דעם גענען און פארפ$?גונכען
 אמעריהא־ די םון אינדױױדואריזם״ ^ען
ארבײטסגעבער. נער

 ה.'׳טען ב#*גדפיעלד מיט^ים .,צוזאפען
 װער ,דעלעגא^העס. עננלײעע צװיי גאר

 דער־ נ^ן איז זײנען צװײ אנדערע די
באק»:ט. ניט װײל

ג#צי*נאלער1איגטע ד^זינער דער י *

 רעדעקטאר דעם צװישען
לעזער. די און

 איהר בארעדט נריען* אייער אין — מאזין.
 אייגיגע איבער פונקטען, £ארעיעדענע ג«גץ

ן1  ד*ס אומזיסט גאנץ איצט איז עס װעלכע ו
̂ס װײל ײידען, ̂ן איז עס ײ^ס ד  געײןן־ געטן

 גאנ־ אין גיש געװען א£ילו איז עס אויב רען,
ע א £אר — קען*ניט בארעכענט, ןוען ײי  ײזך װ

ק — ;יגסטענם ײ  און װערען׳ געטאנם גום זו
 אזוי װעלכע, װעגען ®ונקטען, אנדערע איבער
 אונ־ גאנץ זײט איחר װײסען, מיר װי ױ״ט,

 אײער אנבאטרעפט װ^ס אינסאימירט. ײנשיג
 דער פון אויפטו דעם *װעגען פוגקט עראזטען

 איחר אז אוגז, שײנט ״דױקײשאנעל־קאמיטע,
מײנונג, די פאי־שײאיש. אניסעלע*צו זענט

 פאסענד איז מעיז^ן אײנציגע איין בלויז
 איז אנדעע, קײן און שטעלע, די און די פאר

 עדױקײש^נעל די 'רינטיגע. קיין גיט װײט
̂ש ?^םיטע•  אויסצו־ מיה די ;עגעבען זיך• הו

 און ארבײט, די פא<■ אסע:דסטען2 העם <וכען
 פארשטעהן בעסער עטװאס מוז זי װי אזוי
 פאר־ פרױואש־פערז^ן, א װי עגין, דעם אין

 צו צײט ל^זען איהר זאל מען אז עס, ז.י די:ט
 רעזולטאטלןןזיגקײמ די פרובט די װײזען צו

 אונז, עס ווארנדערט דאן אויפטו. איהר פון
 דערװאוסט איצט ערשט זיך ח#ש איד»ר װאס

 א פאר שוין אז איז, פאקם דער דעם. װעגען
̂ט טערמין לעצשען פון צײט היבשע  מיסס ה

 װעלען מיר פארדיגסשען װעםעם — יגטץ#8
 גע־ גיט — אנצוערקעג^ן ניש די״לעצטע ץײן

 עדױקײשאנעל דעם איז אנטייל רןיין גומען
 פוגקט דעם «ן:באטרעפט וו^ם דעפארטטענש.

 .אינ־ שלעבט פשוט איתר זײט חויז׳/ ^ױגיטי
 אפילו האט אינטערנעשאנעל די פ^רםירט:

 אינערצוגעסען םראכטען צו אגגעחויבען ניט
מי די ״ ״ױני ן רעדאקט^ר דעד נוד חויז  *ו

 מײ־ אזא אויסגעדריקט ה^ט ,גערענמיגקײט״
 נמ־ אײגענע זײנע פון גרונד דעם אויף גוגג

 אויסגעדאבט, איהם זיך חאט עס ^כאבטונגען.
̂ט 25 יא־אל דער אז  און טיטלען גענוג גיט ח

זיגע די טאכען צו מעגשען  אונפזערנעםונג ד̂ן
 דאן זײט אבער חאט .ער ערפאיג. יאז פאר

 מיט זיך אזגעדרײדען נאך^דאן אזיסגעפוגען,
̂ט ער אז מיטגלידעי*, אײגיגע  אביסעל זיך ד.

ײן םיט א::טערגי;אײלט  אנ־ װאס יאורטײל. ז
 ד^יפען פיחרער די ד*>ס פוכקט, דעם :אטיעפש

 די \y װיגשע אגב^ל^ש^ןי גצטען.אין
 אײך טיט געזוים םיר זײנען טיטגליעדער,

 זעחר טען קען ;עװאלד טיט אײנפאישטאגען.
 ׳אגדערער דער -פון א:ער , אויפט^ן. װעגיג

דער׳ *,,פיהרע שלענטעי־ זעחר א איז זײט,
 װי־ מעמנערם װןם^די אלץ, נור טוט װעלכער ,

 פאר גוט איז עס־ אויב אבטענל^ :יט 'לען,
fי ̂ש שלענט.' $דער י  איז פיזזרעי־ מ פ»*ר זו

 װעלען פאל דעם אין אז ׳גור ד^פען םיי־ ? עס
ײן מעטנערס די  צו כעגו; אינטעליגענט ז

 פובח ־,;,אייגענ זײער צוליב אז פאישטעהן,
 גיש און פאריטטעהן צו רוביי־ען2 זיי װעלען

 זײערע פון האנדלונג די מ־ספאדיטמעהן
 פון ^ןנקט דעם איחי :אריהרט דאן «פיהי־ער.
 א אפשי איז, דאס סצאיס. אײגענע עפענען
 עי־ פא־דינט יא, אויב »:עיי, ׳לאן9 גוטער

 ןןער־ אי2 א װעיען. צו :א־.א;ד*;יט ;ריגדליך
 װעגיג 1:*גא דויעלען בריװעל א אין צ;ר

העלפען.
 פאר איז בי־יװער אײער — װאללטך. מ
 איבעריאשונג, א:גע:עהטע אן געװען אונז

פון שרײבער דעי־ אז זעלטען, איז ;ס זואי־ים

 פון צװעח דער איעג״. ױני^ן טרײד ענש
 טיט באקע;ען צו זיך א־ז ק^נגרעס דעם
 “פ-ויעךא־ די פון י.אגע צטײער דער

 אויסצ,אר־. און ?ענדע־י, א:ע אין בײטער
 ^רגא־ ברײטערער « פאר פזענע.•־ בייטען

 פרוײ איע צװײטען טעטיגלױיט גיזאצי^נס
װעמט. דער אויף איני־טער ען

 בא־ אויף װעלען ק^נגרעס דעם אויף
 פחיען־ארבײטער נײע ײ װעיען ט־אכט

 ה^ט :ילחכוה די װעלכע פראביעניען,
 קענען זײ אזוי װי און ארויכגערופע;,

 אין און נוצען דעם פאד װערען געלײזט
 די םון אינטערעסען געטײגשאפטליכע ,די

געשלעכטען. בײדע פון ארב״טער
ערװאר־ — עןלװע ק^גגרעס אויפ׳ן

פיער־ פארטר^טען זײןטען טעט
 אזיע, אײראפא, פון לענדער דרײסיג אין

זיד־אפיעײקא. און אפריקא
 דאזײ דעם פאר פארבערײטונגען א?ע

 װע־ קאנגרעס פיעל־פארשטרעכענדען גען
 פון אויפזיכט דער אונטער געטאנט רען
 ‘איז,סעקקע מעלכע ענדערסאן, מערי טיס

 טרײק״ײניאז* פרויען׳ס דעי פון ,טערין
 אינטעינאציאנארע א*בער ק**סיטע ליעג׳ס

 איז ענדער^ן םיס אנגעלעגענהײטען.
בױרא״ ״פתיען דער פון הױפט דער אויך

^׳ןוך^ען,
 םיט׳ן יײי:»*ס»ט*נעו ערקלעיעז זיך ז«ל

ר, ^ ק די  געװען, *יו ער װי בריף, דער *ז רל
 איד״ר װערען. געדרוקט ב*ד*רפט גיט ד.?ט
 די אז םײ:וגג, דער אין אלץ גאך #בער זײט

 פון ניט־געדאטענקײש גיזנצער דער פון שולד
 םער״ יענע אדער די איז אונטערנעםונג דער
 דער פון גלײכגילטיגקײט ־די ניש און זאן,

 דענקזןן דעם, אין #בזגר םעמבערשיפ; נאנצער
 סוף םעות. גרויסען אײער איחר םאכט םיר,

 װ*ש שולדיג. םעםבערס די ד^ך זײנען סוף נל
 םיטיגגען די אויף #ז פוגקט, דעם »נב»ןטרעפט

 וױגםיגע ®ללרלײ באלזאנדלען ניש םען קען
 דעם פ?ר לאץ2 בעסטער דעד אז אדן פראגען,

 אײג״ אײך םים טיר זיינען צײטונג, די איז
 זײן םוזען פיאגען די *בער *ארשטז^ען,

ל/ * ח#קען ״גל^ט ‘װיכטיגע, י נ מי א  װי ם
 צײ־ איז-די דעם פאר אויס, זיך דריקט איהר
 װ#ש פיי?זגע, די געװארען. גע^ייפעז גיט טונג

 איז בײף, אײער אין באריהרט ה^ט איחר
 מיר װי ^בער, װיבטיגע, א ;עראדע *-<ועז
 גע־ עס איז ערשטענס, ערקלעי־ט, שוין האבען
 בײ צװײטענס, און שפעט, צו אביסעלע קוםען

 פערזענ־ מיט פ^רבוכדען געװען עס איז אײך
 קעבען װעלכע אזעלכע, מיט און לינקײטען,

 װען־ ח$בען זײ אויב שאדען, ניט םעהר שוין
פון ב*ת#גדלו מין געשאדט. עס־איז

 אײער געטאפט גן>רגיש צו װאלט פר#גע דער
̂ר דערפון װ^לטען טעגשען אבזיכט. גוטע  גו

 געטײנט נ^ר ח*ט שרײבער דער ;עדרונגען,
 און יענעם, ^דער דעם מיט *פצורעכענען זיך

דעם. אן ^נגעבאפט זיך ער האט דערפאר
 מיט ״שםועס״ אונזער פון — מענין. ה.

 אז אײנזעחן, .איחר װעט וואלליזך ב״ודער
 ברודער פ^ר זיך א״גשטעלענדיג םרחה אײער

 ער װײל אוםזיםםע, ג^נץ א איז װ^ללאד
״ן  אונז, מיט אײגפארשט^נען דוקא איז #ל

 בריף. זײן געדרוקט :יט ה^בען םיר װארום
 און פונקט לעצטען אונזער אויך כט1באטר?

 װאו דעס, געסליך איהס, צו עגפ»ער אונו^ר
 א פון פ^רבינדוגג דער װעגען ריידען מיר

 אויף אנגריף אן םיט געגענ^טן^נד װיכטיגען
 דער־ פול איז בריף אײער יענעם. #דער דעם

 בע«>מטען א פון קריטיק א :עפעס :$ך מיט.
 דאן אבער װיכטיג, זעחר מאל ם#נכעס איז
 ןןפענע, אן עחרליכע, אן זײן קריטיק די מוז
 פנים^ װערען ^נגעװעגדעט זי דא^ף בעסטען אם
#ן דד־ אין פגים אל  אונ־' אויב גופא; ױני

 מיר אבער צײטונג, דער אין אויך טעגליך,
פון א פון גיט האלטען טיק.  װ^ש אײגעם, קרי

אן.} דץן אין סעחר גיט שוין איז  ׳ד»>ס ױני
̂ש  ענטפער אונזער צוליב אונז ה$ט איהר וון

 די וועגען םיטכעטײלט ניט װאיאך בי־ודער צו
 דער פון ק^נװעגש^ן דער פון פארתיזנדלונגען

̂ש פערעיײשאן, קאאם;ראטױועי  גע־ איחר חן
 נ>ז־ אז»ז פעחלער. גרויסען א געװיס ט>;בם
 זעהר און זעחר געװען אונז װאלט ריכט

ײנונג אײער לויט װילקאמען. ײ ד*רפען מ  מ
̂ש אלעם, ײן נור קוםט דו  רעדאק־ די אין אי

 מיינונג, דער פון זײגען מיר דרוקען. ׳ציע
 אויסצו־ פליבט און י־עבט אינזער איז עס אז

ײ זײנען דעם פאר אז מעגליך, קלײבען.  מ
 א:־ חןזבען טען דאיף ד?ן גענוג. שעחיג ;יט

 טוז אויסקלײבען אבער רעדאקצ^ר, א:דער
 אזא צײטונג די װערען קען גיט, װען מען.
שרײבער די חוץ קײנער, װ^ס שײפט, םין

;ומעזי  װאי איהרע׳
 איהר װעט וואונש, אײעי לוים בריף, אײער

אפיס. אין געפיגען
 א:־ פאר דאנק הערצלינען א — ה. מ. ט

 *6P װעט עס דרוק־פעחלער. דעם אויף װײזען
װערען. ריגירט
 סוב־ דעם אויף ׳יע — ליבערסאן. ב.

 ״גערענטיגקײט״ דער פרן סק־יישען־ליכט
 מאנופעקטשורער, בישעל היבשע א דא זײג-;ן
 נא־ צײטו:;. דעד פון לעזער זײגען װעלנע

 סובםקײפ־ דעם באצאחלען מוזען זײ גײי־ליך,
ה װײט אזוי א*ן *דײז ש^ן  װײסען, םיר ו

 א״ויש־ ניט האלטען זײ »ז זיי, מײנען
 װא״טען מיר גר^שען. פ$ר זײערע געװאי־פען

 ט¥־ מעהר װ?ש אז זעהד, און זעחר ;עװ#לט
 צײטונג. אונזער לײענען זא־ען :ופעקטשורעי•

ר װיסען חפחות, לבל זיי, זאלען  אוגזער קל̂ז
ש שטאנד״ונ־ט.  אין פיןי־חעלפען פיעל קען ̂ד

ן אויסטײדוגג דער  װעל־ סבסוכים', אזעלנע :ו
 סבסובים, ;װערען אויסגעטידײן קענען נע

 גי:־ פשוט׳ען -א *רן יארויס קוכזען זו*;לנ^
אגדעדל.. די אײ:ע פארשמעהן

 װעט עראינערוגג. שעחגע גאנץ # — י. ה.
פרובירט נוטער. דעם אין װערען געדרוקט

צייט. צו צײט פון — $:דעי*עס יו,עטװ^ש1א
• גיט גןװען װאלם עס — פינקעל. ב־ רע̂נ

 די אין ארײנצומישען זיך זײט אוגזער פון
 גערעדט׳ ערנסט װײל, אנגעלעג^חייט, דא^;ע
ױ ׳»ןבער אוםשטענדען. אלע גים מיר װײסען  ק
^  גיט מיר זייגען װײטעגם, דער פון קעגד

 אוגז שײנט ער ■ילאן. דעם פאר ביז^יסטערט
 ¥ אויף גור ראט#ק#ל,8 >>לםער דעי זײן צו

 אלשע די װידער איז עש םאסשנמז:. גרעסערען
םטרײ־ דן>ס קעספען, ד^ש ם^כען פון אידעע

ם גי», אונז גזגשעלט ת •יןןל י»?ו וון ם ע ר ם

ft**

191?ור.'̂'38«פס wp17 סוח !ורײמאג
 חןזיגען ^ךער «ו געחערען םענאזען ״גוטע״

 איז יעדזןגפאלש ןשינעריע.to ליצורםער6קוןמ
 װידערשוױוך אין שט#רק יליה גוןגצער דער
 גרוי־ אײער װעלכען חויאט־געדאנק, דעם מיט

 חויוט־ער־ איחר פארדןזנקט ^יגאניזאציע סע
 דאס געװען איז עם אז ניט, פארגעסט פאלג.

 אייעד געמאבט חןט װ»ש ׳;עטפעז שטענדיגע
 נײע די שטארק. און גרויס אי־גאניזאציע

 ע־6ש ^דער פריחער ^בער װעט םאשינעריע
 ק*>ם?־לוס־ ד^זיגע די *ט םויטען מוזען בער

אינטערע• אן עם איז יעדענפאלס םיגקײט.

 ב*לד װעט צײט די עקשועריםעגט. ש#נטער
 ®ימק״ דער אין ןןרבײטען װעמ עס װי װיוזען,

םיק.

 ;עממנט או:ז עס איהר ח^ט ׳נו — ל. ל.
ט װארטען םיר 1גײגעריג  אויף אונגעדולד פי

נייעס. גוםע װײטערע די
 םיר יע, — ארבײטער. םט. װאוסטער א

 איבער יעו^רם אײער זיכער £#ר :עחםען
 די פון ארבײטער די פון לאגע טרויעריגע די

 אז שײנט, אונז ^בעי ד*לס", ״^;ברײקײבעל
 אלס װערען במםיאכט גיט קעגען ארבײטער די

קען פ?ל;ליך און װאירקערס׳/ ״גארמענט

מלחמה פון ענדע
װעלט ד^ר פאר גליק ברעננט

ם ס א ל א מ ר ^ ם
 מי־ ^כםיהר קענדי פרוכט געשמאקע די

 פון צײט דער פיר געםוזס ה^ט טעל
 דער װײא מארקעט, פון אראפ םאחםה

 װאס שטאױ מעדיצינישעי טייערער
 איז םארמאלאקס אין ארײן לװםט

 די אין געװארען םארברויכט גענצליך
 ענדע די יעצט ה^ספיטעלער. מלחמה

 :ײע געבראנט האט װעלכע מלחמדז פון
 גע־ צוריק אויך ה#ט צײטען, גוטע

 טא־ אלע םיר רפואה גרויסע די בראכט
 די ״מארםאלאקס׳/ אײדענךע, גען

 איז װאס מיטעא אבםיהר פרוכט־קענדי
 חענדי טײערסטע די םון גע^טאר,ער

 א אין מאגען דעם אב רײניגט און
אנגענעהם. און אײכם שטונדען פאר

 האלט און מ$גען אויפ׳ז ניט איידעט
 אין קינרער אײערע םוץ מאגענדאעך די

 א צושטאנד. געזונטען און רײנעם
 א איז הויז אין מארכיאלאקס באקסעל

W געזוגטען א םיר פארזיכערונג W 
 מאגען אלע םון םארהיטען װעט און

יןראנקחײטען.
באקם. א ם50 און 25 ,10

 מיט אדער סטארס דראג גוטע אלע אין
פאסט

MAKMALAX COMPANY, 
NEW YORK

I _ _ _  ^

ט נ ע מ ז י י ט ר ע ו ו ד א

 בעסטען איחר םיט א־ינטערנײשאנעל אוגזער
 פון ארבײט די זיך אךיף :עהםען :יט װילען

 די אפשר איזזר םײגט אבער זײ. ארגאביזײען
ס ארבייטער, י־ קלײדער די סאבען וו̂ן  אם ̂פ

 ^בי־ עס איז דאן ? דאלס״ ״אנברײקײבעל די
 געחערש זיין, שוין קען דןןס, *נדערש. סעל

 ^איג־ דער פון דזשוריסדיקשאן דער צו יע
 קליײ זײנען קלײדער װ^רים טערנײש^נעל׳/

 נ:~ #דער די פאר געסמבט װערעז זײ צי דער,
 ^בער Vמינח נפקח די איז װאס דאלס, דערע
ש  אויך ־ל^ר.. גאנץ טאבען איהר םוזט ̂ד

 זיך שו־ײבט איהי װארום אונז, וואוגדערם
? :אמען ריכטיגען אײער םיט אוגטער ניט

̂ר « געװים דאך א\חר דןזרפם אוגז פ« גי
הןןנען.

 *; זײנעז* עש — ארבײטער.
רק  און סשרויקס פיעל מזוי אלײן ז̂ן
 גוסמג_ אלערלײ -פאר באװעגונגען פיעל

 ‘ קענעו ױילעז בעסשעו דעם םיט ?זז ׳קען
 װעגען׳ אבער אלע. זײ דערםןןנען ניט

 גזןו עיעם יע דוקא איז סטרײק רינטעײ8
 , אײן נ$ך ״גערעכטיגקײם׳/ דער ן אי

פ עש חאם איחר אויסגעבי^בען. חןןש חי ע  נ
פארזעחעז•

־ זינגער. פ. ז שישי :יט איז עס ־ י »1 

עס? דארף װער טו שעחן.

I אפים דענטאל חןר
* י

i לאקאלס די פון )

i ױניאן װארהעוס נארםענס לײדיס אינטערנײשאנאל דער פון
m, ,% *

Ijj/■‘ געײארען גע^טעאט איז

אסטאנעד ־טעו15 דעס פון
f t ■

פון אויפדכט פולער דער אונטער

| סאדאף לואיס דר.
אונזערע מיט צוזאמען װעלכער דענטיםט, באװאוסטער זעהר און ערםאהרענער אלט אן

געבען צו בעםט זײער טרײען װעלען מײער, דר. און עלליס ־דר. דענטיםטען, פריהערדיגע
טרײדם. אונזערע םון ארבײטער די צו דענטיםטערײ וױרקזאמע און וױםענשאםטליכע עהרליכע,

:זײן װעט םאטטא םאדאןס׳ם דר.
ע ניטביליגענאר ר ע ם ע . ב ט ײ ב ר א ־ ן ה א צ

פרײ - דאםה און אונםעחוכוננ
:אסעז אױ אסים דענטאל דער «

אבענד, 6 ביז םױה סו םון שבת אבענד. 8 ביז פריה .סו30 םון טעגליר



$65,000,000 איבער ריסארסעם

 איהר אדער לענדער אנדערע םים ביזנעס טהוט איהר ױב
J n איםטארם דורך ביזנעם אײער םערגרעםערען דענקט 

אדער 1  בענוצעז צו זיך געלאדען איחר זײנט עקםפארם, •
ב«גק. םםײם דער םון פאםיליםיעם אױםערגעװעהנליבע די םיט

a n■? לע־ קאםױרשאל קרעדיט, אװ לעטערם ארוים געכען 
j _ j נאך דרעפםם און םשעקם טרעװלערם קרעדיט, אװ טערס 
W װעלט. דער םון טהײלען אלע

בע־ אויסלאנד, אין קרובים זייערע העלםען װילען ײאס
I םשעכא־ און גאליציע, חםעגיע, פוילען, אין זאנדערם 
I ,רעיםם ביליגםםע די םים געלד שיקען קענען םלאװאקיע 

באנק. םטײט דער דורך
קארעספאנרי אונזערע פון אײניגע זײנען בײנק פאלנענדע די

אויםלאנד אין ענטם

ENGLAND
Credit Lyonnais, London.

FRANCE
Comptoir National d’Escompte 
de Paris.

BELGIUM
Banque Generate Beige.

SWITZERLAND
Swiss Banking Corporation.

GERMANY
Deutsche Bank, Berlin.

HOLLAND
Rotterdamsche Bank .Vereeniging.

CZECHO-SLOWAKIA
Bohmische Union Bank, Prague.

GERMAN AUSTRIA
Wiener Bank Verein, Vienna.

POLAND
Polska Krajowa Kasa Pozyczkowa 
Warsaw.

 זײערע אין שטארקםםע און גרעםטע די זײנען באנקען דיזע
 םרײנד אײערע צו געלד שיקען װילט איהר אויב לענדער.

 זיכער, זײן איהר װעט אונז, דורך שיקט דאן — קרובים און
 דעם רעכענען םיר און ווערען, באזארגט שגעל וועט עם דאם

טאגעם־קורם. דעם לויט פרײז, כיליגםטען

THE STATE BANK
יאר̂נ ניו סטױט. נרעגד 378 און 376

:ברענטשעם
loo םםרים טע26 וועםם 7 ;םטריט עםעקם;

 עוועכג װעםםשעםםער און יוניאן 158 עוו.; םינםטע 1400
ברוקלין. עוועגיום, סםאון פיםקין.און

בחקלין. םםרים, װערעם און עווענױ גרעהעם

אינםעונעשאנעל אונמװ פװ לאהאלס ױ
P ־•׳ * '״*׳•׳ . *

•י ג זנװ., סע4 238 סעק״ ריגגער, .wn סעם׳ל — ױניאן אפרײמארם קצאוק .1
פנע8 ס. 244 םעק., סאנדלזך*, םאקס — האאוקםײסערם םיצאדעאםיא .2
*. j םפג, סע21 װ. 9 סעק., רובין, ד. — םײצארס &יעם םום אוז קצאוק •3
י ״■ — הלאוהםײסערם באלטיטאר *. מי ף **• !׳,ע סש. דמויזש^ן וו. 1815 סעק., סקולםאן/ ח. — קלאוקםײקעיס שיהאנא .5
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 עותנױ םפימונד איז job האוםםײז
^612 ארטשארד םעל.

jpo םםײחש םאםאשעװםקי, הערי

 םאל! ערשםען צום סכות לבבוד
 היײ און רײנססע שעגסםז^ גרעסם^ דאס

 געזעהן אםאצ האבען אידעז װאס ציגסטע
כתאםער אידישען אין
 נײע טאמ»שעװמדם באױם

 אפערעטע
ליעד הײליבע דאס

 אײנ*י־ דעם פון געזאנג, נוםערען 28 מים
 קאספאזיםאר אידישעז אמז׳ן גען

ן א ם ר ע ל ה ה א ו  ו
 סטארם נרעםםע די פזץ קאמיאגיע א כים
 עקסםרא אן אוץ ביהנע אידישער דער פון

 סימ־ א אויך װי פערזאז, ועכצע פון כאר
פערזאן. 24 פון ארקעסטער פאני
פרעזענםירט גאלדבערג, ל.

 קעםלער דײרויד פזאםאשעווסקי, בארים
 צוקערבערג, רעגינא קעסטין, סעם לער,
 יא־ קאפן גרינפעלד, ראזא װײססאז, בעם;

 זיבעל, מאד. שװארץ, ׳ דויציאם װעאיער,
 גריגבערג, ה׳ מאנע, מאד. װיאענסקי, מאד.

 און צוקערמאן ה׳ נאאד, ה׳ גילםכיאז, ה׳
 צוױי םיר האבען אױך װי פינקעצ, בעאא
 םעראנ־ ה׳ און םוכמאן סאד. זינגער, גײע
?א.

 אידישען פון געשיכטע דער אין ווען
 אדער געזעהען נאך איהר האט מעאטער
 אזעלכע םון קאסבינאציע אזא געהערט

 איהר װי צוזאמען זינגער, און שוישפיעאער
 מאםאשעװסלױ׳ס אין הערען און זעהן װעט
יציעד״? הײליגע ״דאס אפערעםע נ״ע

̂״ן שבת פרײטאג,  םאטינעע זונטאג א
אקםאבער 19 און 18 ,17 אבענד, ארן

 װאהל׳ם טאמאשעװסקי׳ס^און
אפערעטע נײע

ליעד הײלנע דאם
 אקמען. 3 אין םדאצאג א מיט אפערעטע

 אידי־ גרעסטע צוױי די פון אויםגעםיהרט
 און טאםאשעודסקי ה׳ רעזשיסערע שע
 מיט מוזיק, נוםערען 28 קעםלער. ה׳
 םיז סאז 24 פון ארקעסטער סיםפאני א

 ה׳ דירעגענם אח קאםפאזיטאר אונזער
 אראנזשירם אאע׳םענץ װאדזל, הערםאן

 פראדױסעי בראדוױי באריהמםען דעם פון
 העײ םון עפעקטען קונסם דדדי, דעז ה׳

.,מאמאשעודםקי
 סא־ רעליעף און ױגיאס צאדושען, חברות,

 “יזע פערזאנען םרױואם אויך װי סייעטיס,
 פאר טיקעטס און בענעפיםס קדיגען נען

 כיר. צו ווענדען צז זיך סיזאן. נײעם דעם
מענדעצסאן.

סהעאםער פל. אױרוױננ
1359 םםײוועסענט טעאעפאן, י

 מענעדזשער װילגער, םאקם
רירעלוט^ר. שװארץ, מארים

שװאױז׳ס מארריס
װ>>ר םע8 װאך טע8

סבות טוב ױם גאנץ לכבוד
 אווענד, און םז*םינע דאנערשטאג

 אײענד׳ פרײטאג אקםאבער, םען16
 אווענד׳ און םאםינע זונםאג און שבת

 אקםאבער טען19 און טען18 םעז,17
,רעזענפירפ וױלנער, ר. םאקם

שװאױן םאררים הערד
עליכם׳ס שלום

שאפונג גרעסםע •

— דער —

!םכות לכבוד

אידישע
סעאטער

)dT| ן» <ו ד  םןדי־ «
 עוזעניי) ם«|
דײמר, *נמנועל

ייחמ**ר. קונם•
 נוזוםםאן, «לםה

«מנעדז«ער. ח^ענ

!סטת לכבוד

 זונטאג און שבת אווענד. פרײטאג
 טען18 טען,17 איחןנד, און כײםאג

אקטאבער טען19 און

n s הירשבײן׳ם
פאלקס־קאםעדיע רןיסאנםישע

 פוססע ״די
סרעםשםע״

 דעקא־ רײכער. עטנואל פון רעזש״סירט
פאשקא. פון דאציעס

 טעאע־ פצר טיקעטס אײערע רעזערװירט
.579 סקװער מעדיסאן :פאז

טעאטער נעביל׳ס
 .4345 ארטשארד םעא. באוערי. 235
מעג. גאטי, הערי דירעה. געביא, מאקס

 ליבע״ ״דדיליגע געביל׳ס מאר,ס
איבערטראפעןד אלעם האמ

װאך זטע װאך טע7

■ סכות לככוד
 םאםינעע זונטאג און שבת פרײטאנ,

אקטאבער 19 אדן 18 ,17 אבענד, ארן
קאטפאני קינםטלער גאנצע די

םײםםערװערק נרויסע נעביצ׳ם כיאקם אין
 עליאם נאצדשםײן, דדשעני נעכיצ, פאהס

אקאנ שאפירא, נאצרע ראטהשטיי;, ' 
 פעפי קאצמאן, יאקאב האכשטיי!,

 יאקאב •םינקאױ, אייב םינקאף,
 נראפער, אידא נאצדשםײן,

איזי־ און באייכער םרידר־ך
איז האי־ענדער דאר

 פדיס־ גרױםע געביל׳ס מאקם
טערװערה

ליענע הײליגע
 פאר־ א טיט איוםעך, 4 א•; טעצאדראםא

געביל. םאקם םו; שפיעא
יםאר1האפפא אונזעד פון פוזייו

פערלםוטער. ארנאלד

עווענױ. ס׳מאכד 35
 םענ. דזשענ. עדעלשםײן, יאזעןנ

.1643 םארסייטה טעאעםאן,
אדװענס. אץ װאכעו 8 טיקעטם

 איבער םדן אורטײצ אײנשטיםיגער דער
 בײגע־ ד*בעז ומלכע םענשען, 50,000

 יאזעןי םון םארשטעצונג די װאהנט
 שעהג־ און צעצםע רדמשינסהי׳ס
אפערעטא סםע

ננון רבינ׳ס דעם
וואךי טע4 טע.װאך!4

נעזאנג. נוםערען 30
 זונ־ איז שבת םכות), םענ טע2( פרייטאנ,

 טען17 אבענד, און מאטינע טאנ,
 אהטאבער. םעז19 און טען18

אפע־ נייעםטע רוטשינסקי׳ם יאזעף
רעטע

רנינ׳ס רעם
 באדער ג. פון ליברעטא

רוםשינסקי יאזעןש םון אויפגעםיהרט
 רע־ זאץ, אודװינ ראזענשטײן, סעמױעל

 ראזענ־ באריס הארפ. ראזא פראגער, גינא
 לוב־ סעני לאקסער, סאבינא טרם. טאל,

 יאקאב און דזשײקאבסאן הײסי ריציןי,
 אפע־ דיזער אין זיך באםײליגעז םרענס /

 םשאךי־ ה דדימאן. לואיס אויך וײ ׳רעםע,
לײבענױ.״א אלס נאטאנסאן לעס

 פרא־ ססו אײז נגון רבינ׳ם דעם
פערםעקט. צענט

 אױס־ ארטיסטעז, פערזאנאל, מוזיה, אין
 שעהנססער קאסטױמען, רײכע שטאטונג,

 ײאונ־ באאעטעז, און םענץ שעהנע קאהר,
 אין ארלזעסטער, גרויסער עםעקטעז, דער
היגזיכטען. אאע
דאל. 1 פאר אםױזםענט װערטה $10

סימםא־ און כאר נרויסער עקסטרא אז •
רומשינסרוי. א־אא ארקעסטער ני

 ױניאנס, סאסײעטיס, אאדזשען, חברות
 װי רעאיעםס, ברענטשעס, רינג ארבײטער

 טעא־ זיך קענען פערזאנען פריײאט אויך
 אין טיקעטס און בענעםיטס פאר דען

טעאטער. םוץ אפיס

ג נ ו ט י י צ ע ז י י
 עגד און אידישע מנדערע פיעלע אויר װי

 זשורנאלען און ביכער צ״םוגגען״ ל'־*ע
די אין געדרוהם װערען

קא. פױנטינג א»־טױדײט
י^רק נין סמ. קאנעל 195

פדענקלין. 5425 פעלעפאן

 צו זיר טיקעםס און בענעפיטס רועגעז
טעאםער. םון אפים אץ װענדען

 ױניאז־קאאפעראטױו די
םאסײעטי

ן ױניא; װ. נ. א. א. 35 אאיואא
אויםשליםליך פןךקױפם

 ■ טחעע לילי װײפ
 טהעע ?אלאםניא

םשאי צװעםאפשגי
cecQsececBoeoeosoBOBoeoeoBoaoeoeoeoBOBOBoeg

. ״ש־דאוז יל
בענערם און •בעדזשעם

 בר. •. ס. אוז םאםײעםים יזניאנם, פאר
ארבײט. ױניאן םםריקםלי

יארק נמ סטריט. קלינםאן 134
 כיזײ אין נעװױיגט באצעכאװסק^ אהרן
״ן מים ירסלאכד, קזןװ,  ששיעף־ פאשער, ז

 אין געװזנו װעסטעי־,r ״r.f און םוטעי
 גזך װערש עג״דער, ןן^יענגער $ דררזז״ם

״ן פין זונש  עס װער *י״דעל. #יועסשער י
:ם?ליעז י»ל איחם שון װ״בם

E. WEINER*W E. 115th Street, 
New York City.

2441 נרעמערסי טעאעפאן
 - פדעט לענארד די

י. נ. םטױט, טע23 אי־סט 42
A. DELBON

שערס. שארפט און פיקםט
 עװעגױ, טע6 484*90

יארל׳. נױ
םטריט. טע30 אין מע29 צוױשע:

 פרינטינג טשאטהאם
בראדװײ איםט 2

עםםיםײ^ז. קדיגמ״אוגזער

OF THB OWNER- 
; M inifeneBt, Circulation, •tc^  

required by the Act of Congress of
24, 1212, of Oerechtlgkeit, pub* 
weekly at New York. N. Y., 

Oct. 1, 1919.
Of New York 

ity of New York ss.
Before me, a Notary Public In and 

the State and county aforesaid, 
nally appeared Elias Lleberman,

__ having been duly sworn accord*
tag to law, deposes and says that he 

the Business Manager of the 
ynatice and that the following is, 
to the best of his knowledge and 

a true statem ent of the owner* 
•hip. management, etc., of the afore- 
m id publication for the date shown 
In the above caption, required by the 

t'Aot of August 24, 1912, embodied in 
Section 443, Postal Laws and Regula* 
lions, printed on the reverse of this 
farm, to wit:
V i .  That the names and addresses 
Of the publisher, editor, managing 
editor, and business managers are:

t

* P u b l i s h e r :  International Ladles 
Garmef ; Workers' Union, 31 Un- 

.ion Sq., New York, N. Y“ ״
Editor: S. Yanovsky, 31 Union Sq.,

.New York, N. Y , יל
Managing Editor: None.

 -Business Managers: Ellas Lieber ־
man, 31 Union Sq., New York, 
N. Y.

2. That the owners are: The In- 
tarnational Ladles Garment Workers’ 
Union, 31 Union Sq., New York, N. Y., 
B. Schlesinger, President, 31 Union 
Sq., New York, N. Y .; A. Baroff, 
Secretary-Treasurer, 31 Union Sq., 
New YorJ$, N. Y. An association not 
incorporated, consisting of about 110,- 
WO members.

6. That the known bondholders, 
mortgagees, and other security hold* 
era owning or holding 1 per cent or 
more of total amount of bonds, mort* 
gages, or other securities are: None.

4. That the two paragraphs next 
above, giving the names of the owners, 
stockholders, and security holders, if 
any, contain not only the list of stock- 
holders and security holders as they 
appear upon the books of the com- 
pany but also, in cases where the 
stockholder or security holder appears 
upon the books of the company as 
trustee or in any other fiduciary rela- 
tfOB, the name of the person or cor- 
poratlon for whom such trustee is 
acting, is given; also that tho said 
two paragraphs contain statements 
embracing affiant’s full knowledge and 
belief as to the circumstances and 
conditions under which stockholders 
and security holders who do not ap- J P * *  upon the books of the company 

^ . 6 • trustees, hold stock and securities 
In a capacity other than that of a bona 
ftde owner; and this affiant has no 
f ^ g 0Ti to believe that any other per- 
son, association, or corporation has 
any interest direct or indirect in the 
said stock, bonds, or other securities 
than as so stated by him.

E lias Lieberman, Manager. 
Sworn to and subscribed before m«' 

this 1st day of October, 1919.
(Seal) Jacob M. R osenblatt,

(My commission expires March 30. 
1920). N otary Public,
Bronx County Clerk's No. 55, Bronx 
County R egister No. 242, N. Y. £ounty  
Clerk No. 312, N. Y. County R egister’s 
No. 10210. (My commission expires 
March 30, 1920.)

 בארנעם
בעקער ל.

אפםישען און אפטאמעטריסט
215 E ast Broadway 100 Lenox Avanua,
»  Pitkin Ave^ Brooklyn 895 Prospect Ave., Bronx

i l l i i r III I I I  ' I

w זיו
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פרע&ע דער אין אינםערנעשאנאל אונזער פון עניױם
רעפארטער םטעןז 8 םון

^ ^CB׳C6MSMttM8M^SKKfl09& ^ ’fs^ ^ w r<gra<!flORraRffgCBgCf^
 צו־ איז שאעױנגער ■רעזידענם װען

 פאםיםיק צום רײזע זיין סון ^מגעקוםען
 םון עדיט$ר אײבאר דער האט מ#וסם,

 געהאט אאנג, ה. גענ#סע ,®*רווערטס״,
ט  גע־ האבען זיי אינטערװױ. א; איהם פי
 גע־ אענגערען א רייזע דער װעגען *אט

 געװען װאף יעצטע איז דאס און *•רעןי
 אונ־ ״פארװערטס״ אין &#רעפענטאיכט

 אונזערע אין באיק ״א קעםעא: דעמ טער
מגי*נס״.

יע־ פון אויסציגע פ^ר א זייגען אט
 אינ־ זיכער װעלען װ$ס ארטיקעא, נעם

: אעזער אונזערע &ערעםירען
 םאסיפיק צום רייזע זייז ״...אױף

 שאעזינגער, בע:ד\טאפײז האט •׳האיסט, .
אינטערנע־ דער פון פרעזידענט *דער

 א פאר װאס כייט געזעה; ש$־נאא, •״:
 זיו• ענטװיקיען עס שנעאיגקייט’

קאײ־ פרויען דער פון צענטערס נייע
 ביען ה$ט איצט ביז אינדוסטריע. דער

 .. u ד*. און ד$ אז געהערט, באױז **
 װײסט זיך עםענען װעםט װײטען דעם

 אנדערע אדער שעפער קלאוק שעפער,
 פון איז איצט שעפער. גארטענס אײדיס

 דער גרוס. אעבעדיגער א דא דארטעז
 גע־ ה$ט פרעזידענט אינטערנעשאנאא

 ק^נפע- ארבײמער, די כייט שמועסט
 צו־ זיף מאנופעקטשורערס, מיט רירט

 גײע די פון שטײגען דעש צו געקוחט
 גע־ איהם פאר איז עס און שעפער, ,

 ער־ די נייט צוזאטען אז קאאר, װארען
 סאכט אינדוסטריע די װאס טריט שטע

 א אגפאנגען אויך ד^רטען זיך דארף
 אר״ צו בעסער ארבײטער די ^אספײן—■

דעם כייט זײט בײ זײט אז גאגיזירען;
 דארף אעדוםטריע דער פון װאוקס 4

 די װאקסען צו *ןנפאנגען ד$רטען אויף
ארבײטער. די פרן *רגאניזאציאן

$פשעצו:ג, שאעזינגער׳ס איז עס
 פון װעסט קאוסט, פאסיםיק אוים׳ן אז

 ״טוין זיך געפינעז מאונטיינס, רא?י
 אײדיס טויזענד צױאנציג איבער איצט

טײ־ אײדיס ן פ ארבײטעד. גארמענט
װאק־ זײ אפגערעדט. איז שעפער אאר
 עס רעגען. א נאף ?זװעמאעף װי סען

 װערען עס און אויר אבער זײגען
 ^ע״ װײסט ׳טעפער, קאאוק מעהר אאץ .

 יטעפער און יטעפער גודס װהײט ■ער,
 אי:־־ דיזער פון פאכען אנדערע םון

דוסטריע״.
 ארבייטער אירישע די ״...װעגען

שאעזינ־ איז קאוסט, &אסיפיק אױפ׳ן
 דאי- ט׳סרעפט באגײסטערט• ג^ר גער
 אט־ רי אינטעאיגענץ. היבשע א טעז

אינטיטע. אן חבר׳שע, א איז מאספערע
אײנ־ שװערער אײנציגער דער—

אײנעם, אויף טאכט עס .װאס דרוק
 — ׳סטיקא אויפ׳ז קומט טען װען װען

 בא־ די איז‘ — שאעזיננער דערצעהאט
 פארביסענע רעאקציאנערע ריהמטע
טײםז״. ענדזשעאעס ״אאם די צײטונג,

רע־ ניט זאא זי װאס ׳טאג דעױ ניטא
ז■ ע ד  גיפט טיט ע:י:ים ארבײטער װעגע, ^
| mאונ־ קײן איז איהר בײ און גאא. און 
||H גאטפערס, .טראצקי, נ־טא טערשיעד 

■H ,סאציאאיסטען, אנארכיסטען, דעבס 
־ אײט ױניאן ®׳  איה• בײ געהם אאץ ־

טיט אראפ זי רײסט ^אץ און צוזאטען ־,
צײהך־קריצעניש. 5

 די אז פאאז, שאעזינגער׳ס איז עס
אגפאנגען איצם זאא אינטערנעשאנאל

 קאטפײן ארגאניזאציאנט רויסען1
קאוסט״. פאסיםיק אױם׳ן ^

* ♦ *
M' - םאסיפיס פון גרוס ״..,שאעזיגגעד׳ס י 
 אן םון אויף אינטערעסאנם איז חאוסמ ^
 איז עס שטאנדםונקט. אאגעםײנעם ^
rM אין מיר אז אײנדרוה, מאעזינגער׳ם 

 ײען עא,5אבי איבערטרײבע! איםט ז*ער
 סיאטעא, אויף אן שטענדיג װײזען טיר

 װאנען פון פאאץ, א אאס װאשינגטאן,
תודה. נײע א זיך ענטפאעהט ־מס

 איז װאם סטרײס גרויסער 'דער
 אין געװען צוריק חדשים עםליכע םיט

 ארבײטער עטאיכע י־י א^ן םיאםעא
 ךארט זײנען װעאכע ארױםטרעסונכען

 גע־ אונז האט *ארגעקומען, אעצטענס
 םיאטעא מיט אז גאױבען, צו םאכט
 דער אין עפאנע ני*ע א אן זיר םאנגט

 באװעגונג. ארבײטער אסעריהאנער
 גע־ אפיאו האבען אונז פון טאנכע
 װעט אטעריקא אין אױב אז !אויבט,

pit .אינדוםטריע־ אן םארסומען גיכעז 
אגםא:;ען עס זיך װעט חנװאאוציאן

Wm סיאטעא..............- ,t ,
אין באװעגונג ארבײטער די —״

Sm

 דערצעהאט — ױנגע א איז סיאטעא
 אינדוסטריע הויםט די שאעזינגעו־♦

 /‘יארדס ״שיפ די ארום איז דארטען
 גויטיג האט װאס םאחמא, דער צואיעב

 איג־ דיזע איז שיםען, מעהר געמאכט
 נא־ געיטטיגען. הויף דארטעז דוסטריע
 אין האט באװעגונג ױנגע א טיראיר,

 גרוי־• דער אבער זײט פרישקײט. זיך
 געענדיגט ניט זיף האט סטרײק סער
 ארבײטער, די םון װאויש דעם אוים
 אר־ דער טאקע דארטען, עואם דער איז

 אײג־ טעהר געװארען עואם, בײטער
 האיס דארטען אז זאגען געוזאאטענער.

 אט־אס אז און שטורטעץ אײן אין דען
 רעװאאוציאן, א אויס דארטען ברע־.ט
 און לאנע אנית׳ע די װיסען ניט הײסט

םאקטען. אמת׳ע די
 זײגען ױגיאגס םיאטעאער די—

 יױ אײבאר אװ פעדערײשאן אטעריקאן
 צוגעגעבען. שאעזינגער האט — :יאנס

 דער װעאכע פון באדי, סענטראא די —
 דאנ־ דזשײפיס געװארענער פאפואער

 סענטראא א איז פיהרער, דער איז קאן
 האב, איף פעדערײשאן. דער פון באדי

 אי־ זיך ׳םאא*ן אויפ׳ן דארטען זײענדינ
 הא־ טיר װאס פיעאעסז אז בערצײגט,

 זײנען סיאטעא, װעגען געהערט בען
שיינט, טיר אעגענדעס... באויז געװען

 טאקע טײן איף באװעגונג, אונזער אז
 באצײנענט ביען װאס די אט אונזערע,
 בא־ ארבײטער אידישע »)אס שטענדיג
 מעהר אויפצעװײזען האט װעגונג,

 איז ראדיקאאיזם דער אין אויפטואונגען
ז ;עדגטערער״. א םיעפערעד, א אונז בײ

 אטע־ דער װעגען טײנונג שאעזינגערס
 סיא־ אין באװעגוגג ארבײטער ריקאנער

 צײגט דאס אינטערעסאנט. גא:ץ איז טעא
 וױיטענס ״פון װערטעא: אאטע דאס אז

איטער. :אף גיאט שעהנער״, אאעס איז
 אי; דאס ׳אטת ס׳איז אבער אױב
 אינ־ אן פון װײט :אף האאט סיאטעא

 אבער טען טוז רעװאאוציע, דוסטריעאער
 ארגאנײ אטעריקאנער, די דאס צוגעכען,

 זײנען סיאטעא איז ארבייטער זירטע
 פארטגעשרי־ רעװאאוציאנער מעהר פארט

 פון ארבײטער אט־פריחאנער די װי טען
 האט ראס אטעריקא• p» שטעדט אגדערע

 ברוך דעם פון זעהען געקאנט דײטאיך טען
 פרעזידענט געגעבען האבעז זײ װאס הבא

 די־װיילר טור; אעצטען זײן אויף װיאסאן,
 זײ װאס דעטאנסטיאציע שעהנע איך

 געטאנט, געאעגענהײט דער בײ האבען
םאאיטישע די פון באפרײאוננ די פאר

 דער װי נאכדעם םריעדען? םון צײט
פאראיבער? אאנג שוין איז סטרײק
 צוריה אאנג ניט דא האט םאא אזא
 אבער, טאא דעם שיסאגא. אח פאםירט

 אטאקע אנטיםעםיטישע מיאוסע, די האט
 גע־ ארבײטער אידישע די אויף

 מד א נאר באס, א ניט םאכט
 גע־ א באסעס, די םון דונגענער

 פון קאוירק״ ״טשיעף דער אאיער, װיסער
 םאנופעקםשױ קאאוח װעסט ״נארד דער

שיקאגא. פון אסס׳ן״ רערס
 פיז "pvtfp ״טשיעף דאזיגער דער

 זײן מוחא ניט אאץ נאף קאן אסס׳ז יענער
 זײ אאטאי כיאכער ?אאו? שי?אגא׳ער די

 א דורך באסעס די געצװאונגען האנען
 דער װאןײארבײט. אײנצופיהרען סטרײ?

 װאף־ארבײט דער אז דענקט, איד ד^זיגער
 פשוט װעט טרייד ?אאו? אין סיסטעם

 אאם ער און אמערי?א... גאנץ רואיגירען
 דאריבער איז /,פאטרי^ט ״אמעריקאנער
 אטאקע געמײנער א מיט ארויסגערװםען

 פין רעװױ״ אײפעראא ״װאוטענס דער אין
 שנײדער־אר־ אידישע די אןץף שיקאגא,
^, םון בײטער ר  רי פון קומען זײ אז שי

 ״ניט זײנעז זײ אז רוסאאנד, אין ״םאאביס״
 ״סאבא־ ״באאשעװיקעס/ פאטריאטיש׳/
 אאנד׳/ צום אאיאל ״נ*ט טאזשניקעס׳/

בבאא. באשעפענישעך ״געזעצאאזע איז
 טאנער רדאוק ד;;ר פון בעאטטע די
:ים זאך די ה$בען אין ױניאן

 פון ״פארװערטס״ דנם אין פארשװיגען.
 ע:ט־ אן אפ:עדרו?ט געװען איז שיקאנא

 יע־ פון אטא?ע טיאוסער דער אויף \פער
ם מנ  זינער איהש איז עאכערװ #קערעל י

ר*פ. זיבעטער דער אין ארײן
 פון אויסצוג קורצער א באויז איז ׳*ט

: ענטפער ױניאנס דער
 געװאאט געוױס װאאטען ר ״...ט

 טיר װייסען איהם, אויף כעס אין זײז
א אײף נעבאך ארבײט ער דאס נר0אב

אזא קען װאס pit םאכען. צו אעבען
 נאר «רנסח? צואיעכ ftp נים כחור

 טז םיר, גאױמנן? דיזען'מאא גראדע
 פרנסה, זיץ שאדען גיבער וחנט ר*ס

 אדער מעהר פון גרופע סײן װארום
 מאנוםע?טשױ אנשטענדיגע ומגינער

 סענ־ א אדען1ד וועאען גיס װעט חנרס
 אראפצוא^ו־ זיך עראויבם וועאכעד שען,

 א םון טדרגה נידריגע אזא אויןי זעז
׳ען םוסר. פשו̂י

אונפארשעםט־ די אײף מער?ט
 פון ?ומעז שנײדער אידישע די סײט:

 אידישע די רוסאאנד, אי,־ ״טאאםס״ די
 די פאטריאטיש, ניט זײנען שנײדער
 געזעצאאזע זיינען איבײטער אידישע

 אז חכם דיזער וױיסט באשעפעטשען/
 רע־ ער װעםען מאנופעחטשורערם די

 םאכט ער װעטעז פון און פרעזענםירט
 אויף קוםען אעבען שעחנעם גאנץ א

 צו עי מײנט סא^טס? רוסישע די םון
 מאנופע?טשױ קאאולו די אז ז$גען,
 שגײ־ אידישע אאע זיינען װעאכע רערס
 פא־ ניט זײנען הײם דער פוז דער

 פארשטעהט ער אויב און טריאטיש?
? יא ער פארשטעהט װאס ׳ניט דאס

l̂ װי p אנפער־ םאז.עטװאס םען 
 נויטװענדיגער מוז אײנער אזא טרויען?

אומזיטטי־ פיעא פאראורזאכען װײזע
גרא־ ד^ף איז דאס און טראבעא, גען
̂וס דע  אויט טאגופעקטשורערס די װ

 אזוי פארםײדען. וױאעז גאויבען אונזער
ס^א״. אאע זײ זאגען װעניגסטעגס אם

 ״נארד די צו זעהען, צו באײגט עס
 אסס׳ן״ טאנופעקטשורערס חאאוק װעשט
 מיאד ׳אזא באטעפטיגען וױיטער װעט

 װעס זי אדער הטן, נארישען נערעדט,
 בע־ זיף פאסט עד װאוהין שי?ען איהם
 ניא־ סאארק דער פון בעאדטע די סער.
 וױר?איף זײנען שילאנא אין ױניאן כער

 אזא ?סא טעז װי עגעז,פר זײ עזװ גערעכט
 דעם אנפערטרויען טענשען טאקטאאזען

 אסס׳ן, אן אין קאויר? טשיעךי א םון אביט
 דעם אנשטאט טראבעא, :וכט װעאכער

 אויסמײדען צו איז אויפגאבע זײן װאס
 ״דער נים זינער איז איד דער מראבעא?
פאאץ״. ריכטיגען דעם אויף טאן ריכטיגער

דעפארטםענט עדױקײשאנאל אינסערנעשיאנאל
 «קלאפערײ ״אינדוסטריעלע

גײסטיגער ׳אויף
זירט  ̂ב

£יגסטי;רגיע.״
דעבס.

 דאס שױן אטעריחא. איז ארעסטירטע
 ארבײטער די םדן ניעהר זיי, װאס אאײן

 זי־ אין אזוי האבען שטעדט אנדערע אי;
 ארעסטירטע, פאאיטישע די געהאט :ען

 טור־ א:ערpאטערי אין שטאבטען װעאכע
 סיאםעא אין כאטש אז באװײזט, טעס

 איגדוסטריע־ א פון וױיט גאנץ האאטינאך
 ארבײ־ די אבער זײנען רעװאאוציע, אער
 רעװאלוציאנער טעהר פארט דארטען טער

 אנרערע פון ארבײטעד די װי געזאנען,
 :ערעכט אבער איז ״טאעזינגער ״טטעדט•

 זאר די ניט דארף טען אז זאגט, ער װען
 דארט פון רעדען שוין און איבעיטרײבען,

 םוך רעװאאוציעס. אינדוסטריעאע װענען
 אין אפיאו װײט גאנץ נ^ד האאט דעם

סיאטעא.
* * *

 ,האבעז צורי? װאנען עטאיכע כייט
 װי אנגעװיזען, אפטײאונג דער אין טיר
 צװישעז קאטױ דער קאאסען־קאטף, דער

 רעאי־ אפ װישט ארב^״ט, און קאפיטאא
 דאם אפצאײונגען. נאציאנאאע און גיעזע

 ?אאו? דעש פון צײט דעי אין געװען איז
 ?ענעדע, טאראנטא, אין סטרייק טאבער

 מאנוםע?טשורערס אידישע טאנכע װען
 העצעס אנטיסעםיטישע געםאנט האבען
 אר־ אידישע די ״ברידער״, זײערע געגען

 גע־ סטרייק אין זײנען װעאכע בײטער,
 דאסזעא- איז גראד געוױסען א גיז װען.
 קאאו? דעם אין םארגעקוטען אייך ביגע

 ענדזשעאעס, אאס אין סטרײ? םאבער
 איז כטעט סטרײקס. אנדעער פיאע בײ און

 אר־ און ?אפיטאא צוױשען ?אמןי יעדען
 חאפי״ אידישע װי זעהען טזמ האץ בײט

 באבואים פארשיידענע װארסען טאאיסטעז
 רופעז. װעאכע ארבײםער, אידישע אויף

אנטיסעמיטיזם. ארױס
 איז נאר פאסירט דאס ווען טיאא,

 א םוץ צײט אין ,n^Kp א פון היץ. דער
 ניט זאא דאס געטײן װי איז סטרײלו,

 &אר געפיגען אפשר נאף ציען קאן ײין,
 אבער מען זאא זכות.*װאס שטיקעא א דעם

אין עס טוט װאס םערזאן א פון דענקען

אונ־ פון o'p* אין איז שבת רעצטען
 געװא־ אפגעהאלטען אינטערנעשאנאא זער
 אאp̂א די פון םיטינג צװײטער א רען

 ײ'יק :ױ אין חאטייטעס עדױהײשאנאא
 םאניא שװעסטער םון פארזיץ אונטער׳ן

 *. י פון סעקרעטערי ע?זע?וטירו מ.
 האמיטע. עלױקײשאגאא אינטערגעשאנאא

 גע־ אנװעזענד אויף איז טיםינג דעם אױף
 דירעקטאר, עדױ?ײשאגאא אונזער װען
פרידאאנד. א. דר.

 בא־ די םון די־פארטרעטער צװישען
 ?אםיטעס עדױקײשאנאא אאקאא זונדערע

 א^נטערעסאנטע גאנץ א םאמע^מען איז
 םאר בעסטען, אם זאא עם װי דיטקוסיאן,

 װערען אננעפיהרט סיזאז, ?ומעגדען דעם
 אונזער אין עדױק״שאנאא;־טעטיג?ײט די

 מיײ פארשײדענע און איגטערנעשאנאאי
 װע־ געװארען ארויםגעזאגט זײנען נונגען

/ ' עגין. דעם גען
 װאס ערשײנומ, פרעהאיכע א איז עס

 ?אמיטעס עד*ו?ײשאגאא באזונדערע די
 הא־ אאקאאס םארשײדענע אונזערע םון
 ערנסט גרויסען אזא םיט געגוסען זיף בען
 האפנוג־ גוטע גיט דאס ארבײט. דער צו

 װעט ארבײט עדױהיישאנאא די אז גען
 װערען אנגעפיהרט םיזאן נעקסטען דעם
 און איצט. ביז װי ערפאאג כיעהר כייט
 םון װאונש הײסעי דער זדאף אי דאס

 אלע ױניאן. ,אינטערנעשאנאא אונזער
 װערט װאס געאט דאס אז ׳דאך װיאען

 עדױהײשאנאל דעם אויןי אויסכעגעבען
 נו־ טעהר אאץ ברענגען זאא דעםארטטענט

 םיטנאי־ צאהא גרעסעױער א אאץ צו צען
י דער.

 גע־ געטאכט זײנען טיטינג דעם אויױ
 דײא^ק־ באצוג אין פארשאעגע װארען
 ?וסעכדעז דעם םאר ?אאסען, און טשורס
 אנ- םעהר• םאכען צר .*ויי אױןי איז סיזאז,

 אוגזערע פון טיטגאידער די םאר ציה?מד
 פאדישײ- די אין טעטיגלױימ די אא?אאס

 פמנחר װאס או /4סענטערס ״ױניטי דעגע
̂עז מעניטעז I אהין. ?וטען זא '^ 'p װעט 

 םיט איסטע א װערען פארעפענטאיכט
 ־pאע די פון געגענשטענדע און טהעםאם

־ו קאאסען*,; און ?ורסען טשור
 דעם זײן װעט פיטשור באזונדערעי א

 אסטמוע פאר איקאאם, טיזאן קופיענדען
צױ זיך אאקאאס, אדגזערע םון מיטגאידער

 ױניאךםיהרער פאסיגע אאס פארפערטיגען
 װעט ?אאס דער אין בעאטטע. ױניאן אאס

 םרויען צו געאעגענהײט א װערען :עגעבען
 די האבען װעאכע ניענער, װי גוט אזוי

 זײ ױניאךםיהרער, װערען צו אמביציע
 פארפערטיגען; דעם צו ?א:ען זיך זאאען

 נױטיגע די בא?וטען דארט ײעאען זײ
 ארבײט, דער םאר ערציהונג און ביאדוגג
 גאנץ ױניאן דער םאר איז װעאכע

 װעט פיטשור באזונדער א נאןי װיכטיג.
 צו אום שיפ, סיטיזען אין ?אאס א זײן

 םרויען־מיט־ אונזערע סםעציעא העאםען,
 דעם פון סיטיעזנס װערען צו גאידער,

אאנד.
אעצ־ געםעאדעט שוין האבען מיר װי

 די םון ?אנפערענץ דער האט װאך, טע
 ארגא־ דף קאמיטעס אא?אא באזונדערע

 ;אמאניזא־ באשטענדיגער א אין ניזירט
 אזוי מיטינגען אבהאאטען װעט װאס ציע

 יעדער זײן. נויטיג נאר װעט עס װי אפט
 ער־ האט קאטיטע עדױקײשאנאא אאקאא
 םעק־ דיזע אאע אין סעקרעטער א װעהאם

 עקזעקוטי־ די צוזאטען שטעאען רעטערע
 עקזעקוטײ דיזע ?אנפערענץ. דעם פון װע
 מיט באריהרונג שטענדיגער אין איז װע

 אינ־ דער םון דעאפרטמענט עדױק. דעם
 באריכ־ דעאעגאטען די און טערנעשאנאא

 יע־ װעגען ?אטיטע אא?אא זײער צוי טעז
אונטערנוםען. װערם װאס שריט דען

 אונזער איצט װערט .זעהט, איחר װי
 אויף אנגעפיהרט ארבײם עדױקײשאנאא

 אונ־ אופן. דעםא?ראטײטען ברײטען, א
 כיאסען די ?אנען אוכײעטענדען די טער
 אעמסשורם װעאכע באשטימען, אאײן זיך

 דורד האבען. ־װיאען זײ• קאאסעז אדער
 הא־ ?א^טע עדװקײשאכאא אא?אל זײער

 ׳װעאכען באשטימען, מיטגאידער די גען
 גע־ בעסער װאאטען זײ ביאדונג סארט
 װי האםען\דאס צז איז עם און װאאט
 ער־ סארט דעם באסומען װעאעז זײ באאד

 אויס־ זיר האבען אאײן זײ װאס ציהונג
 בעםער זײן ?אאסען די װעאען געחאיבעז,

 דער אין געווען זײנען זײ װי באזוכט,
פארגאנגענהײט.

 מעהר װאס דארפען אבער, דערװײא
 די םאר רעדזשיסטרירען זיף מיטגא;דער

 רע־ שוין זיך ?אן מעז קאאסען. לןומעגדע
 אין סעהרעמערע די בײ דזשיסטרירען

 די םריהער װאס אאקאאס. אונזעדע אאע
 אאץ רעדזשיסטרירען װעאעך#יף סאסען
 די אײנשטעאען ?אגעז טען װעם בעסער

. ״. r ׳ קצאםען.
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 ד*ם מוין «ױיםען צעזער אונזערע זױ
 1םי באארד ןממסוםױו דזשענעראצ דעו

 ג׳סר דעם י1אוי »ינטערגע׳*<וג«<, אונזער
 נןד אין סיםיגנ יעחר^יגען סערטעל סען

 םערטעג » מאםען *ו באשלאסען פאלא,
 נרויםןז דעם ^םימן ״ דאצאר יאי*ןם

ארנייטעול, מםןוה^ די םיז םטר״ס
 מרנםטער וזערט סטייײ) 5מטאה דער

 יםטי׳*ע5טאייסא ,ךי טאנ. «ז ט»נ סװן
 ־Jrnpr,די m נ*ד בא**ט •רעסע

 עטאיכע באויז *ז ארבײטען״, פאבריגיז
 דאם און סטרייקען, ארבײםער טויזענד

 זיר iMtrn אדנייטער מאםע נרוינמ די
 <ובןר פאכרימן, די אין צוריפמקןחז-ט

 «דג<מי««א זוי טדפם מגי יזא אסר
 בעאײנפאז־ *ו תנעגט 1« ותאמנן דורך

vt m v n A i o -דאם םסעבען. ג«חן 
 די ואם איז, אםת ז^ר גיט. טמר חעאפט

 ייון פאחואיזירם זיינען שםצהא־פאברימן
 םעחען8י ארבייםער טױז׳נגחו, הונחױםע

 םארפאאנונמן אלע{טראץ םםר״ס, אין
 מיט פאאיצײ, דעו pc סטראמונסעם אין
 עטאחל־ םון tyripftr׳ נעדוננענע די

. ־ טראסט.
 די באסוםען דארםען םםרייסער דיעזע

 ה»ט סםר״ס דער זױ ׳פםיצע. װאריםםםע
 פזמ־ פצםפפפן ענטװיקעאט, איצםער ז־ד

 טרײד* דעם אטאחל־סט^ײסער די טי׳פ
 ארניי• אל^אתאגייזירנמ פון ?אםוי ױניאן

 גרוים צוױ׳צעטער רער אמעריסא. אין טער
 נאנץ יעצט טרעט אםעריהא אץ קאםיםא?

 שארױנאצען דעם נעגען אתים םדער
 באר־ םיז.ימיאעפטױו פונקט טרײד־ױניאן

 םאר־ ײפס^־יא^ע דעם טראץ גייניננ״,
 אין פצאםען אאע פון םענשעז נינפםינע

 צוריפ <אננ ■׳*וין תאגצן געזןאעאםם, דער
 םיםעצ נעסטעז ׳ן1פא אנצרסענט דאם

 אר־ צװיעען ס?סונים די אויסצוגלײכעז
 אוגטער טוזען וזעלכע קאפיטאא, איו בײט

 צו צײם םון אום׳צגמגדעז הײנטינע די
די איז, עס ענט׳צטעהן. צ״ם

 טרײףיױניאז גאנצער חןר פון םציכט
 םטריי־ שםאחצ רי םיט ׳צטעחן צו װעלט

ער א טיט חעאםען זײ איז קער  האנם. פ̂ו
 טרײד דעם םאר סאםפןי נרויסען זייער אין

 צד םרעכעז, דעם נפנצן 11ירינציפ, ױניאז
אםעריקא. אין קא»טא< גרוים ױעעםע!

 -23 דעט אײענד, חונעראטאנ אצזא,
 פרעם צום נעהעז םיר ב?ת אקםאבער, טען
̂ען .נערעכםינקייט״ נוםער ד?ם ®ים  •ווע

 אונזערע אצע םון באארדם עסזעסוםױו די
̂ורס נמ גדויס; p* ױניאנס אאקאא  זיך י

 דער אין האנםערענץ, א צו צוואטענסוםעז
 עם וואו םט., טע16 איםט 7 הויי״ פיפלם

 װי םראנע, די ותרען ב^פראכען ײעט
דער צו נעמען נצײו זיו 5זא םען אזוי

̂ונסליפס א סס̂ױ
p m םאנסרעאל.................................

ער־ טיר האבען «ר*ם, צום נעומנדע
דז־ש. נגודער פו: נמיןנראסע א האצטען

 » -אם ,rnjrp םאנעו^ז^, tips אענט׳פ, •
 בײ אויםנצבראכען רארט האט םםרײה

*.P.ראבעד זמציפם דןר
װאר׳פײנ־ נאנץ קאםיא»-וועט דיעזע

p צו ׳זומז ציך H n i ארכייטער אהין 
tr אנמיע פח % v n v ו *V םיר,ײייײמ׳ 
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 םאר סוםע רייימ יפאפען,די איז ארבײט,
 פצנ־ די סטרײטער. ׳פטאחצ גראװע די

n w םון נעווארען אייננערופעז איז 
 דז׳טענצ־ דער און באראף אב. מפרעטער

 און האפען טיר באארד. ^סזעקוטיװ ראצ
 װע־ עסזעסוטיװעם אוגזעחנ אז ערװארטען,

 דער jx ײיכםימײט די פאר׳פטעחן צען
 נצײך וועט .ץ7פאנפפי דער דאם אוז זפי.

 ד*ס אפעז5צו,׳ ארנײט, חןר צו צוטרעטצן
. מצט.

 ׳פױן האם אינםערגעיטאגןצ אונזער
 אוגסער־ רידגע אזן זאמן נרויםע פיעצע

 ,צ, איז פט און דורכנעפיחרם נעסוננעז
 אונטערנעטונ: דיוע אויך. דאס תןזפען

 ראם ־anus »י דנלנטנפ-ימרצגגועחנ^ װעם
 נאר דך .לאטיי אויםזעתז. ניט איצם זןוצ

 וױלען יפטאיקען * 1אי סוט םיט נעםען
 אוכטערנעהםוגנ די׳ 1|»י ארבײם דער צו
 דאצאר םיליאן פצרטעצ דעם ׳פאפעז ,צו

ערםאצג. םיט ווערען נעהרזינט וועט

 אונזערע p שלום צום
באנקעטען טארי

B»fc•

גע־ װיחןר איז וואך פאמאננפגפ די
 אינ־ אונזער אין גאנשעטעחחוך א ײען

 ׳טײנט, עם \זי און יוניאן טערנעטאגעצ
 אוג־• םון ׳פצוס דער נעץמן טױן דאם אי«
 וייקכמורי• םעחר באנקענדםיזאז. זער

 אונ־ אין ^ונקעטען אזוי אחגר כאנפעטעז,
 ני• װייםען, מיר מייט וױ איז״ ױניאן זער
 Sװעט ראט און אױםזינם אץ םעתר טא

 יעכימ די םאר נײעם נוטצ א זײן וױס
 חאנען, װעלכע אינסעתעאאגאצ, אונזער

 גלי איינפאך םציכטעז, אפיציעצע אױם
 ז*צ עס באנקעם, יזדען ביױואױנען םוזט

 אז««ם ווערען, אױסגעטייטיפט ניט דוליצח
 מענטען, גרױםע די אן, זײ.ניט ׳פטעחט

. םד<ז <יאױ קיטצז צו
 !באנסעטען אוים אצזא,

 פאמאננענע די איז אבער דערפאר
באנהעטען־ ניזי א אונז כ״ געווען 1ווא

ײאד•
אונזעד דאט אווענד פרײטאג לעצטען

ס«&פמ יוניסי אונזערע פמ ערןפנונג דער צו

■*4, *%

 איד אונזער פון םעגטערס ױניטי די
 נזד אוין זיך זזאבען ױניאן םפרנעשאנעצ

 וועצ־ פראגראם, גגצדוננם דער עםענט.
 אוים־ האט קאםיםע עדױסײעאגעצ די כע

 עם אז פיעאזײטיגער, אזא איז נעארבײט,
 אונ־ ענטוויפצען צו העצםען וױרסציך וועט
 1נעגיט« אויף״םיעצע טיטנציעדער זערע

 פרא־ את׳דער _ פענםנים. און װיטפן פון
 םאר ענגצי׳ש אריימענוםען װערט נראם

 אי־ םיזישע ענגציש, עתוענםר אנפאננער,
 געזוגדהײט, ױעגען צעקםשורם גונגען,

 נאװע־ ארג״טער חןר איגער צעקטאורם
 ציטערא־ איבער עקאנאטיפם, איבער טמ,
דראםא. און טור

 צונע־ םאראױם װעט צעקטשור יעדע
 איז צעהטשורעדם די פון װערען נרײט

 צעה־ יעדער םון אידעע און אינתאלש דער
 צױ און טײפריםען װער«[ \ועם ט׳צור
 בא־ װעאכע טעםבערם, אונזערע צו טײצט
►ןצאםען. די זובען

 ערױקיי־ דער פח װאונש דער איז עם
 ביצדוננ אונזער אין דאם סאםיטזן, ׳פאנעצ

 ברייטע דיזעצסיגע .וזערשען זאצ קיםטעם
 הערשט עס טי פריגציפעז, דעמאפראטישע

 יר איפטערכעשאנעצ גאנצעד אונזער אין
 םיזאן ביצרוננ סוםענחגן םאר׳ן ניאן.
 סא* א אויםפצײבען זיף פצאם יעדער װעם

 קא־ די װעצען װאך » טאצ אײן און םיטע
 « האבעז פצאסען אצע די פון טיטעם

 װעט עם װעצכען אויוי םיטיננ, דזשאינט
 .װערעז געםאכט און װעחנן ^יםפוטירם
 אצץ ווײטער זואם אזוי װי םארשצענע,

 עדױקיי* אונזער פארבעםעדען צו מעהר
 װאם ברעננעז זאצ .עם ארבײט מאנעצ
פיטנציעדער. אתזערע נוצען טפהר

 וועט סענטערס ױניטי אונזערע אין
 צעס־ פיער םון םעריפ א װערען זענעבע!
 דדאםא• דערטאדשתער איגער טשורם

וז. עצצעז םיס :זיינען צפפםשורער ךי
 סיםאנס םיס דזשאנם. םים און קענאן
 1אי .טוזיה אימר צעסטשורם געבען נועט

 אויױ רצםאנםטריישאנם מיט דראם^׳׳,
 צעהטשורען אויך װעט ױ פיאנא. רער

נכצצ. מוזיק פון טפשאצונג דער ײעגען
 זײנען אראנחשטענםם באזוגדערע [

 אצנין. ם. רר. נענ. םיט געװארען געםאכם
 גרר אונזערע םיט צוזאםזמ נ«חן װעם ער

 און מטיה, טעאטער א זעהז שיצאר פצן
 אנא־ שטיס טעאטער דיעזע וחנט ;אצדעם
 זײן אמטער שיצער ךי «ן -ציץירם

שיצער די זמצען דעם י(וד אויםזיכט•
n

 צו נעסער ענטװיפצזןז, צו זין־ צענענהײט
 און צינמראםור,. און דראטא פארשטעזזן

 אפצױ ריבטיג דאס װי װיםען װע?ען זײ
 טעאטער א ײענען דיספוםיאן א שאצען.
 נע־ דאס חאגפז אצע װי נאגדעם שטיס.

 אצע םאר זײז װעט אויםםיהרען, זעהן
גאצעחרענד. און אינמערעםאנט שיצער
 עדיױ דער פון אבזיכמ די איז עם

 םיט נאגוגפנען צו זיד קאםיטע היישאנעצ
 1אי װערען נענעבען ײעט װאס ביצדונג די
 אנדערע פאר אויו• םענטעם ױניטי די

 ציםטע א צונענרייט האט זי און פצעצער,
 די פאר צעפטשורם םאר טהעטאם םיט

 דעפארט־ עדױהײשאנאצ דער צאפאצם.
 אראנזש־ נויטינע די נצטאכט האט סענט

 אידיש אין צעהטשוחןום םיט ■ מענטם
 צונריי־ זאיעז זיי ns עננציש, און.אין

 װערט ציסטע דיעזע צעסטשורם. די טען
 די םון מעםבערם די צו ארױםנעשיהט
 לאקאצס, די פון האםיטעם עדױסײשאנעצ

 נא־ זיר זאצען זײ אז זיי בעטעז טיר איז
 באארדס עהזעקוטיװ זײערע םיט ראטען

 זיי װאם צעקםשירם די אויםסצײבעז און
 עדױשײשא־ דעם װיםען צאןען און וויצען

 עם אז אזוי צײט, אין דעפארטםענט נעצ
 דיעזע אראנזשירען צו מענציך זײ( זאצ

צעפטשורם.
 כיט נאך האבען װאט צאסאצם, די .

 האמיםעם, עדױהײשאנעצ קײן אפאינםעט
 אזוינע אפאינטעו גצײך געבעטען זײגען

 נעםעז זײערע ארײנשיסען און קאםיטעם
 דע־ עדױקיישאנעצ צום אררעםעז אח

׳* i פארמטענט.
 םח.דעריאינטערנעשא־ םעםבער יעדער ־

 די אן אנשציםען זיר װיצען װעצכע נעצ.
 נא־ רעם אין געחן זאצען םענמעד, ױניטי

 װאוינונג זײצר פון םענםער ווענטםטען
 םאצנענרע די איז זיינען םמנטערם די

 צעבען סםרים, טע4 63 :םהוצם פאגציפ
 אעמער־ בר#נמם, ־54 ;«עומנױ ערשטע

 ציי־ רי םםם. פריםאן און עװעכױ וױיצ
 איז ױגיטי:יםענטער םאכערם װײםט דים

 סט., טע20 איםט 320 .40 םסוצ פאבציק
 זעחר א טיט םאנטאנ, דיזצן זיך ערעפענם

פראנראם. ביצדוננם אינםערעםאנםער
 איז םענםער דער איז נרוסצין אין
 נצענמאר און םםאון ,84 םסוהצ פאבציק

- עותנױם•
 די גןםייצדפ.װעחה זךן.גימן«ועט

דזרך םענםערם, יוניטי די פון

n« חנדאפטאר חנו נעצאדען װען j ד» . 
 אי« ער יאנאװםסי, ש. נענ. רעבטעפײם״,

 ?יידעו• חאט און נזיױען געזונד ניט אבער
P. • םאתרען. נעקענט גיט  V|

 פיצאדעצפיא אין באנסעט דעם װענען
 אנאנדער י1אוי געפינען צעזער די װעצען *

 ?וםיםוכגם־ארטי־ א צייםוגג דער אין זײם
 י.1נןיר« אב. ם׳ןסרעטער אונזער פון קעצ
ן נויטיג־ ניט דעריבער איז עם  וחנגעז ו

ל דעם  גע־ דער נײ פארנרײטען. צו זי
 אויםדריהען אנער טיר װיצעז צענענח״ט

 1פי נפזונד ד*ם oyn באדויערען אונזער
 אוננמד־ צעצטענם איז סיצװער א. ביודער

 חנםי צוצינ חאט ער און נעװארען גענראבען
 יר מאכער װײםט די םארצ$זען נעםוזמ

 תאט עד װעצכע פיצאדעצפיא, פון ניאן
 1אי חארץ בצום, זײן טיט בויעז נעחוןוצםען

 װאט פאדדדוס גרױסער א א*ז עס נשטח.
זיך זן*ט ױגיאן די װען איצט, נראדע

SM

 םיצארעצפיא, פון ױניאן װײםםמאבצר
 שעהגעם זעהר » נענעבען ,16 קאצ

 טעוןזעמם זײער צו שיערם־באנסעם
 םיצװער. א. ברודעד נצדושער,

 די,נעתנטיגפײ פון צצזער די %דצו
 שפחןמעשרי זײכע דורן• נאפאנט נום

 ,— פי פח .ברי«טי אינטערפםאננמ נ?־און
 םיט איכמר ח*בען מיר ותצמ דעצפיא״,

 דעם צו םארעפענטציכט. םארנענינען
 געםס געװארען געצאדען זיינען נאנסעט

n נױ פון r אינטעתעש^נעצ אונזער און 
װך פארטראמצו געוחס רארם איז אפיס  י

 נא• םעסרצםער שצעזינגער, יחןזירענט
 נאר און irurp ם• םאניא שװעםטער ראף,

m אויך אי< ספט1בא aini צו אנדצחג
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אינחאלט־םןפרצײכניס
.41 נוםער .נערעכטינקײט״

 « *«n וויגטעמזדיאגאל אונז;ר .1 וײט
&פר״^-יו זועגען ק^נוערעגץ  *#*חד־

 ױגיפו״סזנו• אוגזערע ®ון ערעוגוגג דער
 ױנז?ר fit *לום צום *ערס־רןזיפ^ניע.

רי רע ^ W א — באנקעפמגז װי ד 0  ח
י A ׳ פארטער•

 בוכוואצר. נ. — װאד די .2 זײט
*ון ב#ריגט *ינפנציעלער .3 זײט

 סאגד״ מ• — ב^פודד דזש^יגט דעלעיער
אער•

| דד. — געשירער ח*רץ צו ח»רץ # .4 זײם  י
 <■ pit ואסירונגעו וױכטיגע םײדאןי.• ס.

| ח.״וואגדער. — 28 ל*ק*ל
 *ר^ען ןרג»ני?א*י«נם און ײדםר .5 זײט

 . װא• מ• פעגסטער, ב. גײבאוער, א. ־־־
גאצוב. ב. אאך«

 •tut — געחוגקזנז »ין אײגדריקע .6 זײט
 דזײ^יג• »ון מיםיגג דער באראןי.

̂אכער דער%פון ב^רד ו קלאוה ײ ױג̂י
. V צאנגעי• צ. '

 בדילערס און ןןקזאםינערס דעד איז .7 !ײט
 דןי אשפמן י. מ. — 82 ל^קאל ױגי^ן,
קעגזגי* אין קאגגרעם לײ^ר און בזר״דס

t דזמ.שובערט. —
— (י»מ«ז) ליעבע ג*ך געיעג » .8 זײט

 װאצםי. •אציגי ,
 £אר#יעדענעם. ר*ם»ז. .9 !ײט
מ די  ביכעל• נ^טיץ רעדא^ר״ם «רן .10 .
 צו געמגפער ברענגען װאם טריא ,11 זײט
̂  סטוןןרם דזשואצט — אײגענםום לקס¥1(

ירעם? לוי^ו !אינטץ. —ז
׳ לעבעדינער. דער

 ח. — זינד... ?עלמ די *אר .12 זײט
— יעז”י*לי« װעל* אין .18 זײם

4נ — (געדינ•) גאקאורן לעא. # דר.
 # םילווערמאן.

 — ,(םקימ) פוארזנסם׳יענקא אילי■ .14 זײט
r< איײימנ די שמואצזאהן. ט• w w־ 

 םטא• אהרן — ארב*י• דער בײ ם^רם
צינםקי•

■ שםזעמן. קורצע .15 זײט
 פדומךאײ — 19 און 18,17,16 זײט
מ — ורײצדװצל• די .ao ?ײט *  נ ר

ר; מ - ר. ע ד נ «י סי -
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