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1926 ב?ור,oycayp מער17 סרייטאנ,

 אוק פ̂רעסט אץ הדז יוניטי אונזער
סמזאן פרפאלגרײכען פארענױגט«ן

 » — םעוםעסבער. nmid דעם ם»נטאג, נעװארען גע*י*סען איז חויז די
 vm פון ײיק־ענד חןם חױז ױניטי י*ין פארבראכ* e«n עוים גרױסער

 נענעגען איז אװענם ייטערארמזער און קאנזוערם שעחנער א — ח*נח
רײזען, אנרחם כאטײייגם זיך ח*בןן עס — פרייטאג. יףגםען נעווארען ■I.אמ זװקער םעלעםקי, ליביז, ז 

חאלפערן — פיאנא. דער כײרעדעס. קומע חאלמען אלױוער און

 פגאנסידט פיר ח*נען װאן- יעצטע
 ױגיםי די «ז ,נערעכטינקייט״, דער אין

o 20 ניז אפען ויין וועט חױז nסע•־ טען
מד .n ד. םזנםמר,  op נפור. ױס ארי

ט די מיועז װירקלױ איז  דעד סון אנזינ
 אזױ יפי op סארווא<טוננ חויז ױניטי

ארויסנעװיזעז, אנעד זין־ האם עס זייז.
 ווע״ נעעיפםעז געםוזט האט חויז די *ז

פריהער. רען
 װאם די או *נאנסירט, האנען םיר

 jib װיק״ענד דעם םאר ארויםפוטען ײייען
̂יייעז ױם־כיור,  רעניטםרירען. נרייך ױך ז

 םעהרםטע די זיך האנעז אנער, *ייחױ,
״ םון סיינענדע, נסים, אויף פארדאזען ז
רעגיםטרירען¥ זיו זײ דארםען װאס אז
א זיי װעיען אפען, 1זיי וועט חויו די  נסיי

 חאנען זיי פון םך » װי ארױספאחרען,
 איצט זוםער. פון םארױיף אין נעםאן עס

 די חאט םיזאן, םו) ענדע נײם אנער,
 דעם אױף נעסענם ניט םענעדזטםענם

 צאחי נענינענדע » וויבאיד און בױען,
 חאם רעניסטרירם, נים סריחער «יך ה*ם
 צי זיי, אױף װארטען נעסעגם ניט םען
מו װעיען זיי  איז דאן ניט. אדער קו

 די ית<נעד צויינ מניעח, א נאד נעװען
 װערען, צונעסאכט נעדארםט תאט חויז
״חעי■", םעהרסטע די װאם איז דאס און
 דיי- אין און סיטשען איז ארבײטער די

 קאיעדז׳פ און ארבײםער זיינען רום נינג
ײס. ױננע  זיך חאבען ארנייטער די אי י

 צו יטםאדט אין צוריפקעהרען נעדארםט
 די אי בא׳פעפטינוגנ, נעװײגייכער זײער

 נאדארםט האנען ױננעאײט קאלעדזט
 ׳פםר זייער פאיטזזצען צוריפ םאהרעז

אחיםנעװיזען, זיד האט פאינייך, דױם.
 נע־ איז יעננער חויז די trey הא^טען אז

 נע׳פר** איז הױז די און אונםענייך, װען
 הא־ םיר װי סיזאן, פאר׳ן נעװארען םעז
i נען r|  דעם םאנטאג, נעזאנט, םריהער ׳
 םריהער ײ«ך א םיט סעפטעםבער, םען13
אנאנסירם. ױעצטענם הןיבעז םיר װי

 ױניטי דער אין םיזאן לעצטער דער
 דאם ערפאינרייכער. אן נעװען איז הויז
 מעהרער פון נעװארעז באזוכט איז הויז

 טראץ םריהער, ווען אירנענר װי םעג׳פעז
 רענענם, םילע די װעםערען, שיעכטע די

 האבען nyv«<«זוםר* איע װעלכע םון
נעייטען. ׳שםארפ

 ה*ט הויז ױניטי די אויר נאםיראיך,
 אט נים ײען נעייטעז. אניםעי דערםוז

 םיזאן דער װארט ותטערעז, מיעכטע די
 עס נעסער. נאך באדייטענד נעװען
 שיעכ־ די צמיב *ז יוערען, נעזאגט דארף

 נױ איז *םים דער האט וועטערען םע
 םוםע די ארױסגעצאהי־ם צוריפ יאי־ק

 םעםבערס, צו דאיאר 5,000 איבער פון
 םאח־ צו רעניםםדירם זיך האבעז װעלכע

 חרטה רןנענם די צוייב האבען און רען
 פרױוא־ אין נעםאהרען. גיט און נעהאם

מר פע לע  ווע^׳אײנער *ז זיך, םיחרם י
 עלט1 איץ *אהים און זיך רעניםםרירט

 ״iifT םאכם םעז אגן ארויסהוםען, אויו•
 דאר־ וואס די םאר אראנדזשםענםם נתן
 פײן סײנעם נמז נים ארויםסוםען, םען

 איין .צאחלעז װאם די .pmv נעיט
 וועםער דער צי ארויםפפחרען, דארפען

 האם אפיס אונזער נים. ארער נוט ),א
 האנד־ שםרעננ אזוי נעסענם נים יאבער

 *ז ערקלערם, האכען װאס די איז לען,
 גאפוםען האבען םאהרען, ניט סענען זיי

 ווי־ אז סײנט, דאם נעלט. זײער צוריפ
 צוריתנעצאהלם האט אםים דער באלד

 זיך תאב«ן װאס אזוינע צו דןולאר 5,000
 ארױם^ופאוזרען, םאחפריבען נעחאם
 20,000 איבער פון םארלוםם א ov מײנם

 וזאבעז וואם םר א וױיל ביזנןם, ד*לאר
 דריי פאר זאנעז, לאםיר אײננעצפחלט,

 *חים, הונמא זײ ווען םעכ, פיער אדער
 אדער וואר א נעװ״נליך זײ טטפהעז
o םראץ נעזאנט, וױ אנער םעהרער. n 

ערםאלנריימר. אן נעורען סיזאז רןר איז
*רױםנעװי־ ep ויד ח«וט באזונדערם

 חא־ סיר װי הױז. די מליםען בײם זעז
 *רוים־ זײנען געואנט, טויז,םריחער נפז

dpi i םך • נעפוםעז t  ippipb וױפחזגד 
ר ח.לדטואררא םון מ  זיײ נעטס 600 אי
—חמיםטריו םעחרםםע די נפפוטען, גען

 ניט זיר האבמן וועלכע םך » און
ם » פ  מד איז חויז די רפגיסםרירפן. מ

 איז נאר נים אימרפילט. וועןפאפם״•
 דימינג גרויםער דפד •ארפילט נעײעוי

 600 אינער אריין נעםם וועלכער מם,
tw2jm,\ או  tPDPJP[ אויך האם |pe נ

 נעסוזט האט טפן יארם׳יפס. די אויא
 אלע די םאר טיטעז עסםמרא צוטטעלען

wn# זײניז ײפס tPowpSv, דער און ‘■•AMAAMA ■bib BABMUAilft IBM ott געוחנן איז עולם נרויסזנן

 דוד חאט םריח דער אין טרײטאג
 םאמעזונג יעצטע pn געגעמנן *ינסחי

o מוז n ,רער אין זונטאג אנמםאט סיזאז 
ט םעז וױ אזױ וױיי םריח,  גערעכעגט, ^

 אוחנתם^חרען וועתן געסט סך א אז
 אונטערחאילםונ־ יעצטע די זײנען #מכת

 םרײטאג. םאר געװארען אראנדטידט גען
ה װי עוים, גרויסער א  גע־ איז געװ״ניי

 אוים־ האט און פאריעזוגג דעד בײ װען
ענטוזיאזם. סים םאריעזער דעם נעגוסען

נעװא־ געגעבען איז אװענט פרײטאג
 סי?אן. םון סאנצערט לעצטער דער חןן
 שעהנע א געװארען דורכגעםיהרט איז עס

 ייטערארײ א און ■ראגראם םודקאיימע
 מוזיקאיישער דער אין אװענט. שער

 סע־ ה׳ באטײלעט זיך האט *ראגראם
 יארק נ>ו דער םוז טמעליסם א לעסקי,

 גע־ האט ער ארקעסטרא. סיספאד
 האבען װעיכע נוסערען אײנעע מיילט

 ענטוזיאזם. םיל עוים כײם ארױסנעדו&ען
 סון ייאגיסםין די בעקיער, סיידי מים

 טשע• דעם בןרגלײט האם הויז, ױניטי
 באגלײ־ א^זר איז •יאנא דער אױןי ייסט
 טי< עולם בײם ארויסנערוםען האט טוננ

באװאונדערוגג.
 יױ די םון אימער נראדע צוקער, ה׳

 געזונגען האט כאריטאן, א ׳געסט גיטי
 אי־ אין און ענניי^ איז לידער אײניגע

 גאנץ עוילם בײם האבען װעלכע ריש,
אויסגענוםען. עםארק
הא• אװענט ייטערארי^ען דעם אין

 און ר^יזין אברהם כאטײילעט זיך בעז
 ױניטי דער אין נעסט ביידע ייבין, ז.

 דעקילאםירט האט רײזץ אברהם הויז.
 װעל־ יידער, שעהנע זײנע םון בוקעט א

 םיט אויפגענומעז האט עולם דער כע
 פאר־ האט ליביז ז. באנייסטעױנג. םיל

 אײנע זאכעז, זײנע םון ■אר א געלעזען
 ערנ־ אן אײנע און הומאריסטי^ע, א

 אויפנענױ האם עולם דער װעלכע ׳סטע
אילאדסימענםעז. םויע מיט םעז

יעצ־ דעי נעװעז איז דאס װי אזױ
 אװענט ליםערארישער און קאגצערט טער

 געשיאסעז, זיר האט הױז די אײדער
אױסצוהערען אױך צײט איז נעװעז איז

 םון פארװאיטער די פון ווערטער ■אר »
 חאי• װײס״ירעזידענט חויז. יוניםי חןר

 חױז ױניטי םון ט׳ןוערסאן דער ■ערן,
 םון טשערםאן חור געװען איז #קאםיטעט

 פארזאכד די נעעםענט חאט ער אװענט.
 װעיכער אץ רעדע קורצער א טיט יונג
 טװעריג־ אױוי,די אמעוױזען חאט ער

 אויפ־ בײם דא זײנען װעיכע קײטען
 ױ;ײ די וױ אינםטיטוציע אזא חאיטען

י1ס אויסגעדריקט חאט ער הויז. טי  י
 אנגעמטעל- איע די םיט צופרידענחײט

 װעי־ #■יאץ דעם םון ארבײטער און טע
 אוםן װאונדערבארעך א אױוי האבען כזן

 םון םארװאיטונג דער םיט ?אאיערױט
 דעם, דאנק א נאר און הויז׳ ױניטי חןר
 דער געװען מזונייך איז געזאגט, ער חאט

 גע־ האט הויז ױניטי די װאס ערםאיג
 אנגע- אויך האט ער סיזאן. דעם האט

 באצוג אין •יענער געװיםע אויזי וױזען
 קוםענדען דעם םאר הויז ױניטי דער

 גלייך װעט םען װעלכע •לענ^ה סיזאז,
 טעהר װעט ,עס דורכםיהרעץ. נעהמעז

 בעפאר װי געזאנט, ער האט ׳זײן ניט
 פא־״ זיך האט הויז ױניטי די װען דאס

 ער״טט און אנטלאםעז, מען איז ׳סאכט
 גענו־ וױדער מען האט זומער נעקסטען

 דאדטען דאדף עס װאס םראכטעז מעז
 ניט מעהד װעט דאס װערען. געטאן

אנסאננעז סען װעט נלייך שוח זײן.
 טאר נױסיג איז װאס איעם טאן זעהן
 זו־ :עקסטען כדי סיזאז in:yoip דעם
 ױניםי דער םון ערפאלנ דער זאל מער
גרעסער. נאך װערען געמאכט סענען הויז

 •פארגע־ דאן האט האיפערן ברודער
 מענע־ דעם אליװער, סרײנד ^טטעלט
 חאט ער און הויז, ױניטי דער םון דזמער

 ^ונקנ^ צו^ און רעדע קורצע א געהאיטעז
 סי־ פארגאנגענעם דעם װעגעז רײדענדיג

 אוייג־ ער איז ׳הויז ױניטי דער אין זאז
 אײנצעלדױיטען מעהרערע אין געגאנגעז

 ^װעריגקיײ אלע די אױןי אמעװיזען אוז
 םארװאלטעז בײם דא זייגעז װאס טעז

 אויס־ האט ארן אינסטיטוציע, קהל׳שע א
 ױני־ דער צו דאנהבארקײט םיל נעדריקם

 איע די צו אויך װי סאמימע, הויז טי
 דער םאר ארבײטער יאון אננע^טעלטע

 כא־ האט ער װעלכע קאאפעראציע .פולער
 נע־ ער האט דעם, דאנק א נאר קומען.
 דורכצופיהרעז געוחגן מעגליך איז זאגט,

 אנגע־ האט ער עדפאלג. סים םיזאן דעם
 עס שװער װי פאקט, דעם אויף וױזעז

 טטעיען,’ צו צוםרידען מעדשעז בכלל איז
 װעלכע מענשעז, נאך איבערהױפט און

 ער־ זײ קאגטרי. אין זומעי ארויס קוםען
 וױפיל מעהר סך א געװײנליך װארטען

זאנט — אבער ׳דאך געבען. זײ קען מען
ז----- ער י די און נעיוגגעז, אונז עס א

 געװען זיינען באזוכער צאר.ל גרויסע גאר
 אליװער םרײנד אויך צוםרידען. באמת

זאכעץ, געװיסע אױף אנגעװיזען האט

 און וועחגז םארבעסערט דאדםען וועיכע
 םאר׳ן וחגחנז םארבעסערט וחניען װאס

 םארזיכערט, חאט ער און םעזאן, קומענחןן
 װאס איץ, ווערען געטאן װעט עס דאס
 װעלען װאס מענשעז די או מעג^ה נאר

 זײז זאיעז סיזאז, קומענדען ארויסקוםען
 עפ זײנעז זיי װי צוםרידעז מעהר אך5

 אױם- האם עולם דער איצט. בי? נמװעז
 רעדע זײז איז מענעדדפער דעם נענומען

 • אפיאדיסמענטען. םילע םילע, מיט
 אז באםערסען, מיר װילן של(ם צום

 געגע״ זײנען װעלכע סאנצערטען איע די
 אין הױז ױניטי דער אין געװארן בען

 אראנזמירט זײנען סיזאן, םון םארלױןי
 ^דיױ דעם םון הילױ דער מיט געװארען

 אינ־ או^זער פון דעפארטסענט קײ׳פאנאל
 ^װעס״ װעלכעז םון #ױניאן טערנײ^אנאל

 4סעקרעטעיי איז ק*הן מ. םאניא טער
 וײנען זועלכע ארטיסטען מעהרסטע די

 ױניטי דער אין געװארעז ארויסגע^יסט
 דורכ׳ן געװארעז גע^יהט זײנעז ׳הויז

 ארטיסטען דעפארטכיענט, עדױקײשאגאל
 ארטיסטזגן, די אוץ ראננ׳ ער׳טםען פון

 אלע זײנען ארױסגעסוםעז, זײנען װאס
 ענטױ םיל מיט געװארעז אויפנענומען

 דער איז עולם גדויסען דעם םון זיאזם
/ הויז. ױניטי י

זײ״ װאס פונקטען, אלע די װעגען
ען בײם נען ס  דער־ הויז ױניטי די ^י

 םארבעסערונ־ די װעכען נעװארען, מא;ט
:iv א. א. װערעז, געמאכט דארםען װאס 

םאל. ן1ז6צװײ א רײדען םיר װעלען ׳װ.
סםעד־רעפארטער. «

םעזאן אן פאנגט קארלא סאן
 מוזיה־ נײעם פון שװאלב עױטטע די
 די דא. ׳פויז איז יארק נױ אין סעזאז

 מאנ־ האט אפערא-קאמפאני קארלא סאן
 סענטשורי אין אנגעםאננען א<וענט טאג

 און װעסט פארק סענטראי אויף טעאטער,
 סעזאז פוםצעהנטעץ איהר סטריט, טע62
 װעט װעלכער אפערא־פאי׳טטעלונגעז, פון

צײט. דרײ.װאכעז אנהאיטען מאל דאס
 איהר געעפענט האט קארלא סאן די
 װאס אפערא, אן ״קארסען׳/ פיט סעזאן
 הערענ־ װערען םיאוס ניט קײנטאל װעט
 זיננער די װער יס1א ניט םאכט עס — דיג

 גרא־ האט קארלא סאן די זײן. ני׳ט זאלען
 אפעי דער איז קרעפטעז םײנע געהאט דע
 לארנא נאכיעז מיט׳ן זיננערין נײע א רא.
 ״קאר־ פיז ראיע דער אין דזיטעהסאן דון

 נאמען פיט׳ן זינגערין נײע א נאך כיען׳/
אהנסטאן לאים  םיז ראיע דער אין ד̂ז

 דער אין באריטאז נײער א ״סירןאעלא׳/
 איז טארעדאר, דעם עסתאמיא, פון .ראלע

 קא־ דעם פון ראלע דער אין באס נײער *א
 דער זוניגא. גװאדדיע, דער פיז פיטאן
הענט. נײע אין אויך איז באלעט

א״נטערנעשאנאל אונזער פון מיטנלידער
ר ה ם י ה ר ב

ריזיגער

נײעם דעם אין

ער מעדיסןןן- ן ססוו ן ח ד מ
םטרימ טע58 און עװענױ1 טע7

סעפטעמבער m דינםטאג
ארבײט דער נאד באלד

 לײדים אינטערנעשאנאל דער פון מיטנלידער אלע
בא־ צו זיד גערופען װערען ױניאן װאירקערם גארמענט

 קאמח אין דעםאנםטראציע, ®ראטעסט דער אץ טײליגען
 םיטגלידער אונזערע פון קײנער זאר אינחשאנקשאן. גענען

 זיין מוז דעמאנסטראציע ■ראטעסט די קומען. צו םארמעלען ניט
געזעהן. ניט פױוזער נאר האט יארק נױ װאס פארנעם אזא «ז

םעקרעםאר. באראח, אברחם •רעזיחגנם זינמאן, מאריס

ן8 « ת » ו מ ע י צ י ר פון פ ע ל ר ע א ש ע רנ ע ס ת ס ז די ם לי ענ ם ר א ם נ ארססר אן וו יוני
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 שטורםעז סםרײקער קלאוק םויזענוער צעהנדליגע
אינחשאנקשאן געגען נארדען סקװער סערסאן אין

 נינפא׳ הײמאן, זיגמאן, — געזעהן. װען זעלטען האט יארק נױ וואם לעבען און קאמןז מיט פול דעמאנםטראציע מערהװירדינע א
 שטורמ־ א טיט אויפגענומען װערען רעדנער אלע — זאל. אץ ארײנקומענדיג אװאציע גרויםע א באקומען גאלד און לאגארדיא

 אן נעמט פארזאמלונג — נארדען. סקװער טעדיםאן צום מארשירענדיג ארעסטירט סטרייקערס הונדערטע — אםלאז. דיגען
סוה. זיגרײכען א צו ביז אומשטענדען אלע אונטער קאמןז אין שטעהן צו רעזאלוציע א אײנשטימיג

 םאר באװיזען אםאצ וױדער דינסטאנ דעם האבען קאאוקכיאכער בראווע אוגזערע
 ױננ סאחטירט, זײ האבעז טויזענדער צענדציגער די אין זײנען. זײ װער װעלט דער
רײהען. אסענע56גע? איז קריסט, און איד מענער, אוז םױיעז ׳אאט איז

 האבען האאות־^עפער, נעסעטעאטע »אע םון וױ גוט אזוי ה*אס, סטרײק »אע םון
 ^טעהט װאס ארםיי קלאוסםאכער דער םון באטאאיאנען די פחנות, די נעצוינעז זיד
 האבען גארדען ססווער מעדיסאן צום געהענדיג און װאך. צװעאםטע די ̂טויז יןאמו* אין
 ייח1א אינםערנע^אנאא, אונזער םון אםיס דעם םארבײםאר^ירט סטרײקער בראװע די

ר דער אויף #באארד דז^אינט םיז אטיס דעם אין ׳גאס טע16 דער טע גאס. ^
 יארס נױ און געצױגעז, און געצוינעז זיך האבען סטרײהער די פון רײהען די און

 טאנ, בײ דיגסטאג פױטען א pn דעםאנסטראציע, שעהנע א געזעהן אמאא װידער האט
 גארדען, סקװער מעדיסאן ריזיגעז דעם אין און נאסען די איבער דעמאנסטראציע א

באװאוגדערוננ. גרויס אאעםעז םון ארויסרוםעז געכלוזט האט װאס
 רײהעזי געיפצאםענע אין מאױשירט זײ האבען קעפ, געהויבענע כױט מוטינ,

 נענען סראטעסטירען צו גארדעז, סקװער מעדיסאן איז םארזאםלוננ ריזינער דער צו
 םארווערעה זײ וױיצ מעז װאס דעם מיט באגאנגען, זײ געגעז ורערם װאס אוררעכט דעם
 ^ווערען דעם סםרײה, זײער ערפאיצנרײך םארעגדיגען צו איגדזיטאנ^שאז, אז דורך

 זיי און בא^עבאםים. זייערע נעגעז צײט װאכען צ׳װעלף ׳טויז פיהרעז זײ װאס קאם^
רט האבמן  א^ע אונטער קאמןי >נין עטעהן צו מנםשלאסענקײם םולער מיט מא^י

 האט גײסט זעצבער דער אט איז נעדויערמז, מוזען זאא דאם לאננ װי אוכרפםענדעז,
 נארדעז. סקווער מעדיסאז דעם אין םארזאם^וננ ריזיגער דער אוין״ געהערשט אויך
 אח מוטינ קעמםעז צו !ענד זיגרײכען א צו ביז סטרײקען :געוחנן איז אויסרוח דער

 זײ נאכנעבען און ױניאז דער מיט סעטאעז וחןלען באלעבאםים די ביז אנםישלאסעז
!קאמף איז ׳פטעהעז זײ וחגלכע םאר םאדערוגגעז, נערעכטע
 טראנספא״ כאראסםעריסטייטע געטראנעז סטרײחער רי האבען מאר״פירענדיג און
 נעקאנט האבען םיר װאם אײניגע בלויז זײנעז אט אויפישריםטען. פאסענדע דאנםעז,

:אױפכאםען
קלאוסס!״ הײז tA מאכען ״אינדזישאנקמאנס

סטרײהען!" םארװעהרען אונז זאל װאס געזעץ תײז ניטא ״ס׳^יז
סקעבעז!״ צװימען אונז זאא װאס געזעץ קײז ניםא ^ס׳איז

לעבען!״ מענעליכען א מאכען װילען זײ און מענץןען אויך זײנעז ״קלאוק־מאכער
ארבייטער־סטריײןס!״ נעגעז אינדדפאנק^אנס םיט ״ארונטער

׳ארבײטער די םון קאמף דער ?אא ^אעבעז !׳
* ״ױניאז! קלאוסמאכער די זאא ״לעבעז

- זיג!״ צום קאםןי
 ניט װעלען פריזאז און אינדזשאנקשאנס םינדערס: םר. די צו װאמונג *א
סטרײק!״ אונזער ברעכעז

 איבער דעםאנסטראציע דער אויױ נעהעױשט האט װאם גײסט דער איז דאס אט
גארדען. םקװער מעדיםאן ריזינען דעם איז אח נאסען די

 היסטארײ דער אױו* רעדנער אלע גערעדט אויך האבען גײסט און pr דעם איז איז
 וױיס־ אױםנעםראםעז, זײנען זײ וױ רייחע דער איז אײנער, ווי אלע סארזאמלונג. שער

 שלאס־ ױםף ױניאן, איבערטיס סיװיא די םון 4טלי נוירלי עליזאבעט גינםא, סרעזידענט
p נאלד, גארדיא,.ב. אא חאננרעםסאן אמאלגאמײטעד, םון״די במרנ, t אריערם, די* 

 אױם־ האט האל אין עולים ריזיגער דער און הײמאן, א. און זיגמאן מארים פרעזידענט
 א מיט און ענטוזיאזם סיא מיט אילאז, דונערענדעז א מיט רעדעם די נענוםעז

אװאציע. ^טורם׳דיגער
ת די ניט מיר האבען נעשריבען, ווערעז שורות די װען מאםענט דעם אין טי  נוי

 םיר נעזאגט. חאט רעמער יעדער װאס דעם פח עפעס כאטש איבערצוגעבען צײט
סאא. *ודיםעז א םאר איבעראאזעז עם מוזעז

 םאר־ היסטארישער דער םח טשערמאז דער געווען איז זימערםאז ם. ברודער
 ארנאניזאציעם טיאע טון מעאעגראמאן םך א םארגעאצזעז האט ער און זאםאונג,

 גרויםען דעם pא היאוי םואע זײ םאףיןזיחגכענדינ און סאאוקםאכער די באנריסענדיג
 זײט אויזי דרוקען מיר װאס א׳מזאאוציעס, צוױי די אויך.םארנ^עזען האט ער aקאמ

•- ד צײטוננ. חןר םון 2
געוואחנ!. אמעגומען אײנשםיםינ ז״נעז רעזאאוציעם די

צום מארשירענדינ ארעסטירט םטױיקער הונדערט עטלייכע
גארדען ססװער מעייםאן

 מעדים^ן *ום נעצױנען ןיך ח«ונען סל<יוסמ*נער םםר״לענדע די םון םחנות די ײען
w דורכנאר׳ןוירען אויםנעסוםען זײ איו גארחמ, םסווער n די םענטער. נ»רםענם 

^ס או מייכענדי^ ה»נים •אליציי, ױדע• ו ן אח.ו מם , ׳ דעמוגםםרומדע ■י

 םםרייימר, םאיכײמארשירענדע די אויןי ארעםטען מאכען נענונמן און .ביזי״ נעװןורען
 זיינעז זיי ■ערזאן, הונדערט עטליכע נע׳־וארען ארעםטירם נאך אזוי זיינען עם און

 איז יזיכזזז נעיןאנם נאך האמןן זײ פון מאנכע אין באפרײם.געײארעז, באלד אבער
ly דעםאנםםראציע פראטעםם דער אין באםײלינען זיך נארחזן סקווער םעדיסא] w 

אינדזשאנקשאן.

ר ע כ א ם ס מו י פון ס ע ו עלפ עפ ם ע  אלע אװ שעפעד נ
ס ע ר ײםםםאכעד און ד ען װעלען וו ײפ ת דעם ארנ שכ

ד דעם פ*ר ^נ פ ױייז ט ס
דער נאך באלד דאנדרשםאג הייגפז, םאכער דדעס פון מיםינג גענעראל »

האל. װעבםטער אין ארבײט
 ארבײטער די סון םארואםלונ דער אויןי

 לעצ״ קלאוק־שעסער געסעםעלטע די םוז׳
 איז ױניאז, קופער אין דאנערשםאנ, טען

 אזוי װי םראנע, די נעװארען באש«ראכעז
 שע־ געםמםעלטע די םון קצאוקםאםגר די

 םינאנ* סמדייק דעם העלםעז ןאלען •ער
איצט. ביז װי םעהרער ציעל

 ארבײםער די צאהלעז באוואוסם װי
 פראצענט 16 שענער געסעםעלטע רי םון
 פאנד. םםרײק־ צום װײדזשעס די םח

 נעהמענ־ נענוג, ניט װײם אבער איז דאס
 דאר̂ו םען געלט װאס אנבאםראכט אין דין

 א צו ביז סטרײס גרויסעז דעם אנצופיחגז
 אנגענומעז איז עס און ענד. זינרײכעז
 נע־ דער םון רעקאמענדאציע די געײארעז

 אויך איז וועלכע קאםיטע, סטרײס נעראל
 שאפ־טשער־ די םון נעװארעז נוםנעהײםעז

 קלאולדשעפער, געסעטעלטע אלע םח לײט
 טאג עהסטרא אן געבן זאלען ארבײטער די

 איז עס .פאנד. סטרײה םאר׳ז אדבײט
 ארבײטער די דאס נעװארעז באשלאםען

 ם v ד ארבײטעז צו ווערעז ערלויבט זאל
 שבת סעפטעמבער. טען25 דעם , ת ב ש

 אר־ מאג א מאכען ארבײטער די וועלען
 אר־ טאנ דעם פון װײדזשעס די און בײם,
 דעם צו ותרען אפגענעבען װעט בײט

םאנד. םטרײק
 אויך vh באשלום זעלבינער דער

 וױיסם־מאכער, און דרעס אלע םאר גילטיג
 הײנטי .89 איז 35,22,10 לאקאלס די םון

 אר־ דער נאך באלד אווענט, דאנערשטאג
 אפנעהאל־ הא^ וועבסטער אין װעט בײט,

 װײסט םון םיטינג נענעדאל א ווערען טען
 פארזאמלונג דער צו אח דחנםמאכער, און

 װײסםמאכער און דרעס די גערוםעז ווערען
pc םריהער זײגען װאס צאסאלט אלע די 

געװארעז. דערמאנט
 דרעם די םון םארזאםלוננ חור אױ*

 װע־ םארנעלעגט יחגט װײםטםאכער אח
 נעגעראל דער םון באשלום דער רען

 און דרעס אלע דאס קאמיטע, סטרײח
 ,22 ,10 לאסאלס די מח װײסטםאכער,

 שבזז. דעם ארבייטען זאלען 39 און 35
 די אוז ארבײט, טאנ א מאכען זאלען זײ

 אר־ טאג עחסטרא דעם םאר װײדזשעם
 םטרײה צום אינעבעז זײ זאלען בײם
 דרעםטאכער און קלאוק דער םון םאנד

יתיא?.
 דרעם־ די אז ניט, םדאנע סײ? איז אס
 טויע זייער ארויסווײזעז וחנלען מאכער

 סלאױן־ סטרײקענחנ די *ו םאלידאריטעט
מד, א זײ וועט באשלוס חגר דאס או{ ס

 םאר־ דער םון ווערען גוטגעהײםען כער
זאםלונג.
 ווערען װײסטטאכער און דרעס אלע

 דעם ארבײטעז צו אויםגעםאדערט דארום
 זײ סעפםעמבער. טען25 דעם שבת,

 אינע־ און ארבײט םאנ א סאבעז דארפע!
 טאג עקסטרא דעם םיז װײדזשעס די בעז

םאנד. סםרײק צוט ארבײט
 דאם וױסען, דארפען דרעסמאכער די

 גוטנעהײםען װערט באשלוס דער װיבאלד
 ױניאן דער פון מימנלידער אלע דארפען

 וועלעז טאםער און ארבײט טאג א געבען
 ארבײטען, ניט שבת דרעסמאכער סאנכע
 די געבמז דארםעז װי סײ זײ װעלען

 זיײ אלע ארבײט. םאנ א פאר װײדזשעס
ארבײטען צו אויפגעםאדערט דעריבער נען
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 ל*וק7 )«עי««0נ« p*•• םון ט”ײ7ט׳»
ipop r, סון רלייא7אא די װי t> t דחוס 

’tpsgoivo* ו,popp וױיסט *ון i ליסט׳ןן 
no די אין טינייטלר 7*י go ,i p ip p*

im •1 טרנײט ס*ג סטר׳ן יעהטען ri no 
iv און נײטער u ra  of פון *םיס אין 

 דרעס און pi*7p m סון נאארד דזש*יגס
,V3PiiP יעהטימטא! אח נ*ס po26 יוניאן טאכער

( m mליץ פיקעטטאנטאג 
פריה

o n האס טריח דער אין 3*ס*נט 
ip״ דער o3vv d ipd isjמ*ל וױדלר ״* 

tnptpj גחנסטמ די פון אייגא '■DFP חד 
op’V*ioo3*o ן<* ip i פח נעמיכטע

n. נױ r
 מד קל*וק די חאלטמן נטוואוסט, ווי

o im poppcu חנרסאנען, איין אין «t 
 ארנײ• אז סםרייסכרענער״, ,חאנען זײ

ipvm ipo אין ipo pp  n p ” t ארכײ־ און 
 נוט אזוי גיס וױיס אנער, קיינער, נמו•

ױ  עס אסת וױסיל *לײן, טטרײפפר די ו
i אין דא 1אי n 1אי נאריסןריי, פוסטןר 

 נא־ די כטוױיזען פאסטימ װעיזן «ו פדי
 די טז לל,33 װעלס דער און לספאטים,

 פלאוק• די אין ניט דינפן היאושטאנער
ip o p r, ענדלימר די זײנען* ipo3pi’ io 

 נמפוסען פריח, m אין ם*גט*ג וײ״ פון
 אזוי וױיזען, זיך לײן, opp’■ דער 1אוי
 פאר און כאיענאטים די פאר |,P3*t *ו

i n איי עס אטת װיסיל פפלל, וועיט i* 
n זײערע *ין irp o, ד• .*ז ip 3*dpi*pp 

מן ״ ניי זי ip די 1אי ז op r ארבײ־ און 
m )איז רקזולטאם דער און םען.  o* i 

 tpups איז ווענטער גארסענם גאגמר
tp פזן יס א אין איינגעםונסט r3po־opp, 

a ױאם די, *לע פזן פאמואונדמרומ דער 
פארנײנןנאמען. ױינען

 פלאוק־ די םון נאיענאטים די און
ipopr װייטאנ » סיט ,0*1 האכען •*f 

ױ *וגעזעוזן תאוזוען,  אנדע־ *לס םיט נלי
n. 1םאר׳ נא׳פטאנען זיינפן זיי פון םילס 

 נעפינט »•r זײער װאו נילדינג, פון טיר
ה פאר׳פטעחט חאנען, און זיו״  טיט יי

opyvi דקמאנ־ נמיסער חןר אויף 
P’v n o o ען זיך חאט װ*ס  ארום מזוינ

 נארםענם נאכווען דעם אין ipope׳ די
יענטער.
 םאר־ אױך עם חאם װײנינער ניט און
 נעמען *בקר, ר*ך, .”7ס*לי דער דראסען

 נעווען איז ארעםטירען, מאסען pv3»3 רי
 ה*ס ארעםטעו *חן נאר אנער אוםעגליר.

 דורכלאזען. נעװאלם ניט ■*ליוױי די
o n p די איז םריה רער אין 9 טזיינער 

 אננעםאננקן און נעױארעז.ביזי״ ■*לי*יי
 יי1 וועםען לינקם, און חןכטס ארעםםיחןן

 און םיירװאק, אויפ׳ן גאנעגפגט תאבען
 םען האם .םםרייסער די סים *וזאםען

 וױיס זינםאן, פרעזיחעט אחןםטירם אויך
 ■רעזידענט וױים חאלפעח, פתזידענט

 טטער־ חנם םםענזאר, י. בארוכאוױם׳ט,
 « גאך און סאםיטע, ספיקערם פון טאן

 «ר סאםיטע. סםרייס נענעראי פון ןואחל
 פאר » נעוואחןן ארעסטירם זײנעז אםען1

םטרייסער. הונדערט
 M די ווען נעווען, איז זאך טעחגע א
*ײ  ימומרעםםא! ארעםםירם אױך חאם יי

 װייס־פרעז. םים ןװזאםען נוארדיא ל»
ײ נינפא.  *וזא״ נעגאננען נײדע זײנעז ו

 פאלי־ די און ליין פיסעט דער אויוי 1«
 שייגם, עס וױ ארעסםירט. זײ האט *ײ

o רעריןאנט רעטעתםױו » האט אנער, n 
ײ תאט םען און שאננרעסםאן  נע־ נים ו

 פאלים אין פריזאנערם אלס נעםען װאלט
 נעהן נעהייםען זײ חאט םען םםייטאן.

 איז טטרויא לט קאגנרעססא! אהיים.
 דז׳ןןע־ אין נעפוםמז אלייז טפקטעי אמר

 אויםזווטרעמען טארט םארסעם סערסאן
m פאר׳ן קדות אלס g r n, ו» i n ^ a 

 חא• םםרייפערם *רעםטירמע רי is איוזם,
d פײן כאנאגנפן גיט 1«נ ip םארברעכען 

 »ועס• דארפינז זײ זאל םען וועלמן םאר
טיחמ.
 ײ1פ*לי די חאם נעזאנט. טױן וױ
ם  אדינער אראטםירט םריחםארגיז מנן

 פארמםעהט איו, dp און םםרײסערם, 200
 אט לײנם אזױ זײ םאר נעוואן נים ויך,
o n טאליט 1אי אפפידעז עולם נרויםעז 

ווע־ פאטראל נעוױינליכפ די סםיײ*אן.

 םען און נענונ, נעווען נים ז״נען נענס
o ארױסנפרופען אױך חאם n ״רײאט״ 

 -pii פאטראל די אנאר, אײי׳נר, טראס״
 -PFHS נעפענט חאנען opgio די און נען

 רער״ זײ םען האט אר?סםירטע, די גענמן
 ניל־ די םון חאלס די אין נעהאלטען וױיל

מנםער. נארסענם אין דיננס
 אױ וינסאן ■חדירענט א« נײעס, די

*nאנ״ די םים *וזאםען נעװארען סטירט 
 אױ ליין, oyp•' אויפ׳ן סטרײקער רערע
o רורכנעלאפען כױיץ » װי שנעי n נאנ־ 

 עםליכע אין און ווענטער, גארםענט זוען
 טויזענ־ נעווען טוין זײנען *ייט סינוםען

o ארום םטרײפערס טער n ,וואו פלאץ 
n» די און זינםאז •רעדדענם n ארזןס־ 

o פון םיהרער טירטע n סטר״פ tpogn 
tn אפנעפירט נעדארםם p ii םםייעאן אין 

 םםרײ־ סאסע נרױםע די װען אןן חוין,
 אתיםנעחן זינםאנ׳ען נעזעהן האכען ?פרס
 אויםנעברא־ האט פאטראל, פאלים אױט׳ן

in! » כען n r iF J r ,װאס חורא״געטריי 
o פארהילנט האט n און נענענם, נאנמן 
 די האנען אװא*יע יפלכינער רער סיט

 אנ־ זינםאנ׳ען נאנענענט אויר סםרײ?ער
סטײטאן. פאלים on ?וניקנרינ

פאר־ ארפסםירםע רי יימאן ׳••עטער

m געםירט s iiF J טטר־ דזטפפארסאן איז 
 םעשנאר סאדדפיסטראט פאו פארט סעט
 איז דארטפן is זיר, פאר׳אטפחט op יוס.
m אױך  ipoippi נאסעם, די פון לאיער 
 m ,onnsopj חאט וועלכער קליין, טר.
 ווערען נאטטראםט זאלען םטרײספר די

 פרי- ,מיט ppsd כאר נעלם^ םיט ״ניט
n און זאן״ n סאדזטיסטראט ראדנער 
 נאכ«ונעכען אנטזאנם ניט אױך זין־ חאט
 יי*1 װאס נרופע פרטטע די פארלאנג. ייין
 האט איהם פון געװארען פאמעפירט נען
n םכנד ppsd ער  ipiipj פרי־ טענ םינף 

 חיכים זיר ער חאט אנער, נאלד, '»ן.
 pppDFisp א האט ער »ז ארוםנעזעתן,

 »נ• .די ער חאט םאם, די אינעתעכאפט
n n( םאתענראכם שפ?טער זיינפן װאס 

 און םאג, אײן בלויז ווונפטײלט נעװארען
 אײעסנענאננען ב»לר םאסע זיינען זיי

o אפזייען n .וױיס םאנ ■o w r in בא־ 
 טמערםאן םטענזאד, י. און רוכאװיסש

 צוױ* נעירען זיינען כאארד, דזמאינט פון
 אפנע־ זיינען װעלכע ״נלי?ליכע״, רי שען

 זיינען און ט̂א איין נלױז סיט ?וםען
n« אלע םיט נלײך n אװע?נעגאננען 

o אפזייען n 1םערםי.
 װייס זינמאן, ■רעיירענט םון o״p רי

 איז איינינע נאך און האל«ערן )רעזירעגם
 טענ אײנינע םאר נעװארעו אינעלײנט

כא־ רוױילn זיינען םע1ארעסטי רי און
 א םאר װאם כעיל. אויוי געײארען םרײט

 זא־ צו טווער איז זײ, ערווארסעט טיפזאל
o 1אי נעז n ,שורות די װען סאםענט 

נעטריבען. ווזרען
 םאר• זײנען װעלכע קלאיקםאכער, די
 פרי• אין טענ םינוי אױזי נעווארען שי?ט

 לע־ העראלד םע?ד, דזשאזעױ :זײנען זאן
 סעם בלום, םעם םאססאװים׳ש, אכ. װין,

 את פיסעל םארסין נליפםאן, opo קאהען,
נאלרםאן. אב.

פארזאטלוננ פראטעםט דער אױח אנגענומען רעזאלוציעס
נארדען סקװעוי םעדיםאן אץ

 סיאומכמכער יארקער נױ די וױ *וױ
 ס*םוי, <אננען » אין םארװימעילם זײגען

 םון כאדינגובנען די םארכעסערעז ןװ אום
 די אױםצוהאיםען און ארבײט זײער

 דעמרײכט ױינעז יחניכע סטאנדארדס,
 תאםזי, םון יאהרען םייע דורך געװארען
 ה^בען ארבײכדגעבער די אזױ

 באנוצט תאםוי םון צײט דער אין זיך
 םאר- און •א^יצײ םיט אס,5ג*רי פיט

 צוצוכרעכען כדי ס^ורט,' דורך פאילגונגען
ם די ױיםם, דעם ײ ה ענ ס ^ ם  די און אנ

 די םון קאטף־גײסט דעם םון דיםציאייז
קלאוסםאכער,

 איז ארבײנדגעמוי די םאר וױ אזױ
 כחד 1גיכ קענען וײ t* סל$ור, ^ווארען

 גײםט bjn און אגט^אסענהײם די כען
 אםע־ t* דורך נים חלאוקםאכער די םון

 ארויםגעצװאונ־ דורך נים און סאםוי נעם
 ידך זײ חאבען ארביטרײמאן, גענער
 זײ־ אן אנגעכאפם םארצוױיםיומ, אוים

 אמ״ א( רורך — םיטעל יעצםען ער
 אר־ זײערע ארײנצוטרײבען דזמאנקשאן

שעפער, די אין צוריק בײטער
 איו אינחמאנקמאן דיזער וױ אזױ

 אונ־ יוצוכרעכען םאמיר א בלויז נים
 ארויס־ *ן אייר איז נאר סטרײס, זער
 ארבײטער־ ארגאניזירכתר דער צו דווי

 םון לייחנט וחניכע אינעםײו, אין ?מםט
 רי oarii •ראקטיקע, מענדליכער רזר

 אינתשאנק״ דעם *אוים נוצעז כאסעס
 ארבײםער די דעריאוען *ו ניט מאן

 —־ װאםע אײזויגע זײער אנצואוומנדען
___סטרײס, דעם

ײ םיר, אז כא^לאסען, דצרםאר עס ו
 און סיאוקםאכער סםרײסענדע די םײ
 דער םון איטײיוננען אנדערע די םײ

 םארזא־ ארבײםערמאםט, *רגאגיזירםער
 םאסען״דעםאגםםראציע דער בײ םעלם

 איז ו^אס גארדען, ססווער םעדיסאן אין
 דעם רינסםאג, נעוואיעז אפנעהאיםען

ז— סמאםעםכער, םען21 א  אלע םיר '
 •ראםעםם צארנדיגעז דעם אוים דדיקען

ױ^ל דיוען געגען  ארבײטמע״ די םון ס
 םון םםרײק דעם צחװברעכען אום בער,

; נױ םין תלאופםאמנר טויוענטער די
ts ווייםער op זײ  ,ivopprso םיר

 אכטענדיג, ניט דאס ״םעסם ער^ערעז
 ארבייט־ אונזעדע םעטאדען א םאר װאס

 םיר יועיעז נעברויכעה װעילעז געכער
 םארםצר כחות אונזערע אלע אנװענדען

 איצטיגמר דער ביז סאשי, אונזער זעצעז
 אן צו װעחנן דערםװזרט װעט סטרײה

;זיג ערםאמרײכען
 םיר אז באשיאסען, אויך עס זײ

 ארבײםער־באװעגונג די אויוי םאדערען
 גאנ־ םון און סטײט שםאדט, דיזער םון
 אן אין םאראײניגעז צו זיך <אנד צען

 דאס אנצוהאלטעז כאװעגוננ אאגעםײנער
 סטרײקען צו ארבײםער די םון רעכם

 ®ראס־ שענדייכע ריזע אסצואװישען און
 צוצוברע־ ארבײם־געבער די םון םיקע

 ױניאן די צוצושטערען און סטרײסס כעז
ארבײםער. די צװישען ארגאניואציעס

עד על אנ סי ע אפ הלײו פון פאראײן פר
ען אין ױל פ פ ם ױ אנ סגמ־ס ױ נ

 בא״ װאך די האט זיגמאן ®רעזידענם
 ק^אוס־ צום באגריסונג הארציגע א סוםען

 דעם םון י<ים םעבר אזש סטרײס, םאכער
 בא־ דער םון םאראײן ®ראםעס׳יאנעצען

םויילען. םון ארבײטער סצײדוננם־אינדוםטריע
 :םאאגט װי זיך אעזט באגריסונג די

 1926 אויגוםם, טען15 דעם ווארמע,
 אינ־ דער םון עסזעסוטיװ גענעראא

 <ארםענט איידים טערנעשאנאא
 אםעריקא םון ױניאן װאירקערס

קא^דע און
באגריסוננ

!חברים יציבע
 צו זיר םיר קוהעז באײאונדערונג םים

 איהר וראס האמ* נםש׳דינען םסירת צום
 כאסעם, אייערע נעגעז אן יעצם םיהרם

 עקויס־ דער םון םארזיכערונג רער םאר
 טוי• צ^גנדאיג די םון מענאיבסײט םענץ

 און ארבײטער, דאםען־באק^יד וענטער
 םאר־ און ארדנונג םער ארײגפיהרען םאר

אינדוםטוײע. דצר אין »נטװארט<ימײם
ײה םיז װײט זײנען םיר כאטש  דאך א

 דיער קאםזי העאדימער אייער אונז איז
PM דא םיר וױיא הארץ, צום און נ^ומנגמ

ה ײפעד פ מ ז ם און חעס י ר ע ס ״ ט פ מ  י
רפ ספי מ אפ ען פר ענ »ן נ ש ה מנ דז אינ

i n נpנpראל dippipp«» סיז באארד 
i n פלאטח ױנײטעד pp ,opn• םי־ און 

 יתיאן אינטערנעטאנאל ארב״םער לינפרי
 הארב זײן אאנפהארםפז וואך pmp? חאם

מטיט tan אײא אין תחיליממםיםײ^ POnp די QRpupus באארד רי חאס י

 אמטנײ m פון סאליד»ריט)ט די
o חינימר טרנייטער׳פאפט זירטלר n 

איג- כדט ״טמנטער :טלאנ-װארט
 איי>נפחוימן איז וואס חאאגפטאנט/

in g n y i דעאאנסטרא*יע, ער1די אױןי 
re איז t ln p אפילו באזינןן »ו גענוג 

p in ארכייטט־ אלע פון װטפען נײזװיליגע 
אונטפרדריקפן. אונז װיללן ומלכפ נעבער,

 סאקא ®אר רעזאלוציע
װאנזעטי און

n* פון גורל m וױ אזױ iriii נרי־ 
i n אי«ט חעננט װאניעם/ און םאקא 

 טאסאטטח?טס אין װאנשאל אויפ׳ן
סטייט,

 *ונע• חאט םיידינוכנ1םא י1 װי אווי
אוט־ און אומבאמםרייטבארע שטעלט

IS ,PI'MISO PD0«n>PD” 11P 
 פול־ 9איז ,dpiװאנ אןן gpgo נענען

 אויפנ?בויט ,פמיס־אפ׳, טטענוײגער
 1א נענען זיינען זואם כאאםטע, פון

 ins«P3 »תיסנ?חאלםען און נײטער,
ipPsipiPD ip םון אנעגטעז פא i • ן  ו

גירוננ,
 ער־ מום i״p ניטא איז dp װי אזוי
 -1פא אח װאם עתת, די לויט ?לעתננ,
o*i 1 נעװ*רען, נעבראכט i i*d1א יזע- 

o״ipo 1ם* 1װייםע אזיף נ*ך ז*יען- 
i « און פריזאן אי] בל״נען *d ip t 'P 

 איננ*נצ?ז זײבען זיי ײעלכער אין טאט,
— ינ,1אוסטול
 י1 »ז נאשלאםען, *רוםop 1 זיי

 *ועייסער, טויזענט פינף״אודצװאנצינ
o?po*n*c ים*ן1ם? נייעם אין ipiipo 

1P02X o ינסט*נ,1 נארדען, n סעו־ 
ipoopo, ,!?זײנען זיי «ז םארצייכעג 

 טיי־1אוםפ» אוז נײעם ינען1ב*ל * סאר
 ען1םיה ז*ל װעלכער «ר*צעם, אישען
m m, י1 *ז *poi’o o n שנעל זאלען 

 1אי פריזאנם, י1 פון ipipn באםריים
נעהאלטען. איצם װערעז וועלכמ

 באארד דזשאינט קלװולאנדער
 םאר $2,ססס ערשטע די שיקט

םטױיקער הלאוק יארקער נױ
 בא״ באראח םעקרעטאר האם װאך יי
 םאמענדען דעם סיױולאנד םון קוםען

 צוױי םאר טשעס א םיט בריװע< קורצען
דאלאר: טויזעגם
 סעסרעטאר־טרעזשורער, באראף, ״אברהם

 װאיח־ גארםענט <ײדים אינטערגעש^נא<
ױניאן. מערס

 צװײ ערשטע די אײך שיסען םיר
 קיאוס־ בראווע די םאר דאלאר טויזענט
 דאם יארס• נױ אין םםרײקער מאכער

 הא־ םיר און אײנצאיונג ערשםע די איז
אן איגגיכען שיסעז צו םען  נאך, און נ
אנהאילטען. װעט סםרײק דער לאנג װי

 גרוס, כרידערייכען םיט
ס ל י ר א ש ד ם ע ו י ד נ י י ר  ק

 באארד דזשאינט דעם םאר
 יױ דרעסםאכער און קיאוס

סלױויאנדד םון ניאז
 זיך םאר רעדט בריװעױ קורצער דער

 קאםענטארען וועילכע אירגענד און אלײן
איבעריג. זײנען

 לײ- בםרט, װארשע אין אוז בכיל< ®ײלען
 חםקר־' רער םון אײר םון םמהר נאך דען

̂יכסײט דיגע  די םון אוכסאראנטײארט
 צום םוחרים^ ׳דזשאג;ערס נערוםענצ אזוי

 איםשטאנד ניט םיר זיינצז בארויערען,
 ארויסצױ אוםן •ראהטישען םעחר א אויח

̂עז חבר׳שע אונזערע װײזען  אײך, געםי
 אוגזערע וועמ איחר אז האםען, םיר אבער
 אויםהרוק אן װי אױםנמםען װערטער ®אר
 םא^ידארײ חבר׳שער אויםריכטיגער &ון

 דינען זאיל דאם אז וױנשען, און טעט,
 העאדישע אײערע םאד דערםוטיגונג אלם

װײצ םעסט, האצםען צו זיך םםו־ײקער
 רעכט אונזעחנ םיר וחוצען <ןאםח איז גאר

ערווארבען.
 •ראצענ• הונדעד^ א אײך װעשענדיג

 ומונמ רײ אײר םיר דריסען ערםאצג, טיגצן
נתס, •ראצעטארישע! םיט בצײבען, און

צזנגםראצ חנר םון עסזעסוםיװ םאר׳?
םארוואצםוגג,

 ,1» ם נ י י ם ם. :םארזיצענדער
#ר ע כ v ו ו ש ■. :םעקרעמאר

:א«טײצונג װארמעוועד דער םאר
ראזצנבױם כג היםעצפאדב ה.

 איגדדצאנה• דער גאצת אין חנזאצחױ^
^ן אתתר נענען שאן  ' :ײנ

.1026 סע«ט.) םען16 דעם אנגצטסען
 םױזצנם 40 ח»ט אנבאםראכם, איז

ט דצר »ק קצאמםאמנר סא מ * r נ u r 
פארדמד צו קאבןי גרױםעז • אן •יחחנן

ו

 *pp און נאדינןונגען לענענס pip״i רען
npoo ’t, און
 לויף1סא א'| *ס1 ט,3א1אנבאס א־ן

iptn ng אחיסנעװיזען די ה*נען ?*מף 
 י1 »ו ל*י»ליט?ט אויסעת?וױיגלינפ

ip* םוז ןרינאיפון o im ’ id ii ט1א  אין נ״
 ־ט1נעשו* ניט ח*בען |1א ,1ל*נ דיזען

p״i און מיח *P)’>’ii ip o i״e נ«שי• «ו 
n»BJPop?v n 1״t צען p,און עכט«ז 

lo n p o r*  p:’o:>ii װפל״ אופ(, 1א אייח 
o * איז נער n n P ג*נ*ער דער «י »i 

און ב*װענוננ, 1נייסע
 dipii עס ר*ס אנט.10אנבא אין

d סיין *הן ם*רזגך, * נעם*כט א־צט ip 
 m םיט נ*נו*׳ט *ו ליד נ*תנטינוננ,

 *|PP3*P113*' אן סח P1*DPQ םיאוםער
in און צוברעכען י1כ popopn ריײ די 

”0iPP יpc 1 הען io o, 1 ז*לP3’1*1 OP
 .ipp נענ. י1 ,1םי *ס1 באשל*סעז,1״ז

 מי־ און ■pp ,opn ?ל*םח יtit 1 1ב*אר
 ני*ן1י נ?מ*נאל1אילםע 1כייטע1א לינערי

 םאתאכד 1ליבע1חאלנ־יעח 1?אונז או<ף
tPP’n מננ,  ,ipo13 o n  1P30POBPO 

IPP'»o איינמםיםינען אן ים1א p  Tim 
ip נענעז ור*טעסס  i n» i״ n i גד1א 

i רעכט n  tic 3ל011 ס,3ס* ישאל11חט■ 
v* נג1אײנינ1פא * מאםם i o n  tPP'n• 

 •1א n נענען «םים3כ«לפ י1 ן1א ס3רי
o װעלכע י*יז נייסער, n  o 'n jD in * t 
 יtic 1 הענס י1 אין גייסש * אין נעריכט

 פלאנפז אח טל*נעז 1* אױו• נאלענאם־ם
 *־3 «ר3על11 )1א ארב״נמרשאסם, דער

o n  oppsc ג*םעז tio נאנצע־ אונזער 
 װײ־ op ז*ל אח סיסםעס, דישאל1רזש
lira זיח

o ן,70נאשל* * i זיך 1?ם3פלי1סא 1סי 
iv 10 ן7נעב ip tjioינע1ל*חא* .py ’o p 

v און k ip >**p׳i n  n  p אינםערנעש*־ 
o נארמענט יס1לײ נ»ל ipp i* ii ן,יױנ* 
 די־ איז ?ל*ופם*כער, סטו״לענת י1 אח
”D 1פא 1סאם גרױסען זען p3’03n P 3.

 וױ־ אינחשאנקשאן -עדינערס
װאך. לעצטע באנ^ט דער
 איגדזשאנקשאן, צייסװײאיגער דער
 םיט \rv$>vn ארויסגצגצכאן אײז ורעיכער

 צו ביעת, ריכםער םון צוריס מאנאם א
 דעזײנערס םום איז סאאיס ױנײטעד דער

 בענעםים א םאםײעסי, עיד מױטשועי
 םארבאםענדיג דעזײגערם, םון סאסײעטי

 אינ״ דער םון באאממזנ און םיםנצידער
ײ אדער ̂באצעסטיגעז צו םערנעשאנאצ  י

 ײעיכער איז םעמבצרס, זײערע העטען״
 פון געװארילן צוריקנצוױזען עטער8ש איז

 נעװא־ ריאינסםײטצס איז קרעיז, ריכטער
̂בסער םיז צוריס ײאר א מיט רעז  דזשאן ר

 די־ איעיעים דער םון סצארס, גיאקטער
האורם. םוירים יארה נױ םון װיזשאז

 םאר־ זײנען וועיכע ■איירעז, די אין
 האארק, דיכםער םאר נעװארען נעבראכם

 דעד םון צאיער דער קיליין, װיציאם האם
 אױך איז װעאמנר סאסײעם/ כענעםים

 יןאוג״ ^אינדאםטריאצ דעם םיז לאיער דער
 האנד• אין ױניאז דער אנגעסלאנם סיצ״,

״אונצעגאױ*. לען
 א זעהר איז אינדזשאנקשאן דער

 דעזיײ דעם םארווערם אח ״ברײםער״,
 איר־ איז ״שטעחנז מוז 46 יאקאי נעיס
 שון םיטנצידער ,ד וחןג״ וועיכ^ן נענם
 pc באאםטע די ווען סאסײעטי. דער

 װענען דערװאוסט זיך האכען 45 יאקאצ
 אע־ דעם םון רעאינססייםםעגם דעם

ײ האבעז דזשאנקשאז,  אז ערוןצערט, ז
 אר־ זײער אין שםערען ניט זײ קען דאס
 פארגאכנענ־ דער איז קײנמאצ וױיצ #בײם
ײ האבעז הײט  -עזיײ כאצעססינם ניט ז
 דער צו געחעדען ,וועצכע נערס

 נײע זײערע אצע דאם איז ,,סאסײעט
 א:גזד ✓•ג ., םו־ דך חאבען סיטגלידצר

 זיי און ארגאניזאציע דער אן שיאסען
 םאצ דער זײן אויך ווצט אזױ אז האםען,

צוקונסט. דער אין
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I דעפארטמענט ״״שאגאל
טרירס ם עני ד ר ן קלאסען פאר זי ו פי ו עדס יוני צענס

ו קענען םיטגלידער ןרעאונזער י p ז i r די אין קיאםען די פאר רעגיססרי^ן 
םי פאלגענדע  סטריט, םע6 ,26 סקול ■*נליק איםם־סײד, :זלענטערם יוני

 טע103 ,171 סקול פאכליק חאריעם, ;עווענױס צטע און טע1 *וױאמןן
 •*כליק כראנקם, לאוער ;עװענױ טע6 און מעדיםאן *וױ׳טען םםריט,

ת ,43 סקול  ,64 םקול, פאנליק בראנקס, ;םטרים טע138 און •לײס כייי
 ,150 סקול •אכליק כראנזװיל, ;סטרים פריםאן און עװענױ אינטערוױיל

עדוענױ. קריםטאפער און סטרט סעקםאן
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*i p r i  .iP 3*op ײט301א o ip ii אקוחר3 א איז זיך נעפינט 72 ם. י ױייל ,03נ?סא 
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«”p t* i ״;ינע אין* on* tP3*v. סא״ 
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opi פים* ip o r*  ipu i*  ticש*נ*ל?; 
ip  tin ה*ט ty;*ippj י1כרי iv •ר*םי« 
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 דינען נעטריי !ועט און אייר*«ע איז
קוגסם. דער
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1”0"11* )P11P1 IP30* *ל ’Itיל JPP3PO 
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11 i nלט* o’ ip יבם,1נ?נל *t’ k 0*1 t
i״ioo סיט ח*ל * n  .o ipp לם1ק o*n 

’<tp* זיד «p ti* tP33’ t o n  no o i’ iio, 
opsio אױף װי * p* d ipv3*p ?י3ס*ת 
ח*ל.
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שןןן מס ש אינדז
”J1C p 1 *ין 1DD tPS'DV'K o nי 

 יtnpi iv, 19 1 1*פל איז 1קל*ופס*פע
 tPoi3P3ipo3iM ייד IP3*n ב*לענ»סים
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1 tci* tpooי ip p ! i n  ,oopp'o,, 

io* ם*ר '3 i״r*p — גזד גים זײ ח*ט 
”IP3P3 tP3 :ה*לפען t ipp ’ io o  n די 

 |1* »װ1נ tpnppp זײ Ti* ב*לעפ*םים
ipoopp iv* <ײנעז  t?D*?PD3 סאר 

ro o n  n p ” t ח* ip ” i .יתי*ן
ivovv) i n ,םיםסל i n זױיטוױי־ 
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*tP3’iPi»0’n נ*לעפ*םים  |P33i>pi,
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P'lDO OPI ח* IDO ’1 IP3311V”־ 
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ipdmpd, ונםעחזאלטען ה*ם* op i עולם 
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13*0 10 D1’DP3 , in ^  ’1 IPHP3 1’ K) 
1’* םיגאלסקי. סססיתל i 7 7לכ7י1 nולם 

o*n איז 1לי איין מען.1303ל”ס3א P3- 
jpii * ססעאיעל *יז װ*ם ,1לי1פע”1סס 

0*01*00 JH3PP” 100 ’1 1*0 tn * 11P3 
 1שע3םע יזענט1ט ״n .173סס»1סלא

P3*,i| ט3לי”נ*ט זיך *i *3 p ז״ע־ מיט 
n שטיםען. 1)3י3חיל

 *־1173 ערעפענט r* 0*13*10 רי
o n  (io tn םיז *רקעסטער שילער cp7t, 

 אינטער:*־ רעם נעשסילט ח*בען ע3על11
cp נעשסילט *ױך ה*בעז זיי »ל.3י*7 i 
1.** ' po po i*o־0 71713» אין *״* 
 ענטױ זיינען ײעלכע ,tnpow לערע1■

 יtio 1 171*1173 מעז13730י1א זיאםטיש
100”1PP.

i n  t'* tPoiP3 iv םר*־ 1ע3עמי'3*ל
3-0070*3313711, • *tv rn iv o 'i ם*ר 

11 i n,1*3 י1 *ז עלט* PV3ײב*־7בײט 
pi*ip רי םים איז 3313711  n 37P” io o־ 

13 ,i 73»o07 ייטP iv o” v in v ’ iv־ 
70| 737D*>P73 |'M " I  O’O t7D«11V 

1”1!7| 17373 ti* 03*PP3*Pt13’ K פ»ר 
|1C )7331171*0 7D37173 01*ל03* ’1
1’ 173*DP1*>P•

73 7P ’T *  703’ 3” *1*D־
>' ,t70C*PP171
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ער קלאוס אכ  ל&האל מ
אן אין  פדאנציפסא פ

פ ענ ל מ פ אוי
 אונז ניי איז יאהר ,ידר גאנצע םאר

 װינצידװאס האט א-יהר שטיל. געװען
םראנציסקא. ם#ן פון געהערט

 דאס פארשטעיען, זיך סוזעז פילע
 סיט שטעדטעי א איז םראנציסקא סאז

 עס װײי הײזתעיאך, קלײנע און בערניעך
װעים״. דער פון בײם »זש דאך איז

 ציװײ די אזוי. נישט אבער איז עם
 פאיםרא־ שטארס גאנץ דא איז ליזאציע

 םייע הויכע. גאנץ זײנען הײזער די םען.
 זיך ־יארק נױ קעגעז אפילו האבען הײזער

 געװיט ביזנעס די שעד״מעז. צו װאס ניט
 היגע פארשידענע די צוױשען און ניט.

 אכיסעל אויך דא איז איגדוםםריעס
 סײ ״כיזי די םים דרעסעס און קלאוקס

 אדיד זיעען דא *סלעסס׳״. און ?*גס״
 װיגצינ ;א;ץ אבער ױניאגס, סך א דא

 סי^מםאכער־ די העחנן געל*זט זיך ה^ם
ױניאז•

 צױ יאהר דרײ מים סםריײן דעם נאך
 זיײ געװארען, פארלוירען איז װאס ״ריק
 םון געגאנגעז הי*ווקםאכער הינע די נען

 שוין ?יך הצס עס ארונטעג. אויבען
 אויסער־ t» שאי יעדען אין *באשאםעך

 .גוד א הײסם, דאס ב*ס, םון וועהלטער
 צד ״מאױ * נעסראגעז האט װאס באי״י,

 איז יזענגער װ^וכען י^ר א ארבײטען
 נצגע־ םען האס וויבערינע די אוז ״סלצה״״

 אין װאכעז ®*ר די כיויז ארבײם בען
סעזאז. םון ״ראש״

 אבער האט אײנער יעחנר וױ אזוי
 ״אויסערוועחלםצ/ די םוז זײן נעװ^לט

 שםצרק נאנץ נעוחגן אתבײטער די זײגען
 מרי״ אביסעל אריעסוםען :נעהארכזאם

 אר־ “ !״אל״רײט — םריה דער אין הער
 נײנאכם־־־״אי״ שיעטער אביסעל כײטעז

 מם. אויך — זונם*ג אביסעל ״״ !רײט
 כמן ורעם סאםצר געווען, איז חשבון דער
 שםיסעל א צו ״דערדינעך םארט ?יך

 הא״ ״•רױױיעגירטע׳״ די אוז .אנהאלט״*.
 אונ• שוױינען. געםוזם געוױס דאך כען

 צ*עס דעז אי? אוםשםענדען אזעאנע טער
 םאכע? צו יאנעניש די אז וואונדער, א

 דצמאנ־ איו צוױיםען פון ארבײס סצהר
שטוםע^ העכססע די גען

 נא־ געפונעז םען האט דצם אויסער
 נאד צוױימען אוים׳ן אײנער שולדיגוננען

 די םאר חײסס דאס ״אן סםרײק םון
 גערעכטצ םיט םאנכע יאהר. דדײ לעצםע
 געממצ״ םתם זיך האבען אנחגרע טצנות^

 אז װײם, אזוי דערנאנגעז איז עס #עט.
 הא־ געניםען האט צװײטען דעם אײנער

 בלוטינע געװארעז זיך איז םען —־ סען
!שונאים
 נעצאילם האבעז מענשעז עטליכע בלויז

 צײם. גאנצע די ױניאז דער אין דױם
 נעיײ און נעשלאפען איז םאסצ די אבער
םעז״

 מײנוננכד געריעז אויך דא זיעען עס
 םען צי דעם, װעגען םארשיחננהייםעז

 אדער טשארםער דעם צוריקשיקען זאל
 עטייכע פון הילוי דער כדט אמןר ניט.

 רײניש, םרײנד סיט םענ^ען, עתסטע
 קיא־ אמאלגאםײטעד די םון םענעדזשער

 איז שפיצע, דער אין װאירהערס, דהיננ
 כױם״ פאי א נאך צוצוהרינען געלונגען
גיידער.

 װײם־פרע״ אגגעקומעז דא א'ז ענדליך
 קי*אוק־ צאי א פרידמאץ.• מאלי דדענם,
 האם עס זיך. צו געקומען זײגען מאכער

 ײען איז רודערעז. צו אנגעפאנגעז זיך
 געװען דא איז םדידמאן םאלי שװעסטער

 נעקו״ שוין זײ:ען שפעטער, װאך א מיט
 האט זי קלאוקמאנער. מעהר אביסעל מען

 עס און אײגדרוק, נוטען זעהד א נעמאכט
 צװישען קאכעז צו אננעםאנגעז זיך האט

 62 לאהאל האט דאץ מענ^עז אונזערע
 צונעשיסט אונז אנדזשעלעס יאס םון

 פי־אט״ ברודער ביזנעס־אײדזשענט, זייער
pp, האם ער װאס געסאן, האם ער און 

 אנ:ע* האט 8 לאקאר אונזער נעהענט.
 צײימז דיזע פון שרײבער דעם שטעלט

 זיר צײגט עס װי און מענעדזשער, אלס
 בא• יןענעז הירצייך מיר וועיעז ארוים,
נײעם־ פרײליכע נאנץ װענען ריכטען
 ױגיאן דער םאר באגײסטערונג די

 ניײד נעטאן. הויב א מיטאמאל זץ־ האמ
 נע״ נעזאםעלט איז מיטיננ ערשםעז בײם

 יארסער נױ די םאר נעלט אביסעל װארען
)11 ןײמ o Sr( נעצם דאס סלאוסםאכער. םםרײקענדע
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י  i

אוגאניזאציפױױ
שדפדס דשד אין גייו עמבראיד « יו נ ח י ) ו ו «

— :ipoppin זוערטוזער
 *nn*pp ןרלוינען סיר װעט איחר

ipp « טעטיגקײט דער װענען נטרינט 
pc די oippipn npTpiiop 1» יוני^ן 

npjpp ,pojpipo, ג. ל. *. 7 תאל8י
י. זו.

ipytp i סטרלױף אין n  pc ײט* 
opr דער ?Mpp? ,עלזיסטירט ip ערך 
to אכט  ivsyn ,ipopjpo נאװיזען 

o n  ipopjiyotip דעם פון טרייר 
opn i p i?pt ,oppi ניז עקזיסטירט .Ip i

o דודך n װעי־ סםרייס, ארנעםיינעם
 דורננן־ ערפארגרייר ipipn םיר כען

 *pn ,p’ty iropjpo cppr םים פיחרט
ipi סיר ipttmi ו» ipjj’ty די pi• 

w cpo סיט םײנען i n 8 יוניאן *pp 
 נע־ עס ווערכען »ין טנריסענט, itopp? ־

p די אריין דען jjnnpe*oi’in| (פו m 
 דער pc jjuppipjp נעסיויו: |,8ױגי
 װיידזטעס rip סקיייו םיניםום p |,8ױני
:pop?p דר״ םאו BO ompp ער׳טטע |

 און i*?pi 40 — חיאס *װײטע ראיאר,
 אוז סאים .ip?pi 90 — תלאס דריסע

 דריי ארכייט, אווערטייס םאר תאלנ »
o’n יצינעל ’?pn, וננ5«וטיי גלייכע pc 

וו. אז. pא ארכײס
mpp? o איז n? אלע 1אריי נעחען 

 באשעפטינט זיינען ײעיכע ארנייטער,
”oipj אפערײטארס, װי סרייד, ניים m, 

 אז. א. dipd’J’d ספויערם, סטעספערס,
, זױיטער.

 jpo «ו היינם ov?pioJpp ױניאן די
80 ojpypib און טרייד. פון׳ם rp io 

pp?o o n| ,האבען םיר װעיכער סח#ן 
 וויי־ םיט ip ױניאז די דאר onpj יע*ט,
n s a ■ארגאגיואוויאגס־אדנייט

V
to? יע«ם p ײארפעו k בייה ,P’ty 

i n ” M די i n ’rrsop’ ארכ״טער ipipn 
ױניאן. א אין ארנאניזירט זיך

nn די ip jpp אננעהן סיענט p n o■
 opopi די ראנערען. n״i אין ?יך,

m זיר ס?ע;עז ” jD נא־ און הענזער, די 
 ארכייטער. סון׳ם porn אויס׳ן ?יו,1סי

n איינינע p u  ipipn ?po ארבייטעד די 
u » י נעבען *ו *רובירט p o D in ’T, 

ipip עס איז ארנאניזירם, זייענדינ ניטט 
pop?p? ערםאלנ. אהן נעװען
ד נאװאוסטזינינע םעחר די ח וי סנו  ן

 *ז אײננעזעחען, ipipn ארבייטער רי
 opi און געחן, נישם ipp װייםער אזױ

 ארנאני• נום א איז רעטוננ אײנצינע די
 pc הילוי m םיט און ױניאן. זירטע

tnitfp m דזשאינם םאכער K *o־ pc 
 פטיא* בר. הוייטזעכיױ און טאראנטא

i ק«וװ, n חשןזינט סון םענעדזשער 
 ױניאן »זא נעמננעז אונז איז באארר,

^ן. *ו ז אגי מ i איז איז א n סורןוער 
 חאנען ם,1עסזיםטי ױניאן די װאס *ייט

 װיכםינ װי איבערציינט 1ארכייטע די זיך
זיי. 1סא איז ױניאן די נויטינ און

v
o n אונ־ 1אי איז אוינוםט םינשםען 

i»t אינסטאל״שאן פאתעסוטען לאסאל 
 njyjp»c די pc ,oipo’c* נײע 1סא

טשערםאן; ,p'p'ppn בר. סערזאנען:
j ,?װ״נשםא ivonppo; .חשארדזש בר 
 ?סזעקוטיװ םאן;1װיים־םש? ,1םי ד.

dipoopo : ,ױיינ־ שארוי, סאץ, טוינ 
pyor, א םילטאןp טװיסם. שװעםטער 

 י1 ט1אינסטאלי האט •אלאלאװ בר.
ת י  נלייכצײטיג האם pא oipo’co נ

oipipjon* אוז ,1טריי 1אי לאנ? דיי 
i םריי זײז *ו ערט1אויםנ?םא אלעםען n 

i אויוי inpor *ו און יתיאז n •װאד 
op אננ?נוםע! אויך -איז jn^«P7

 םטױיק־ אינטערעסאנטע א
■אסירונג.

”t« ?ום איך i אפים אין i n  pc 
ip אין ױניאן, T n t^ io 1לײבא PD«P־ 

אום.
 רי אוםפטינ. איז |PYi«n א{יפ׳ז

 םײן פננם.1אנ;עשם .זיינפן נ?רװען
 שנן• װאט — זאך אײן 1נא איז ײאונש

ip l אוגזפר געװינען צו :ipoonp .פאםוי
 אריין פוםם אכט,1ם1םא זיצ?נדינ אזוי

 Punvrn די po איפ 1טי װאו יס,1 אין
n: זײנפז קאמיטע פי?עט p u w  ,tPDPtp 

 איחר אויוי .ipoopnr אפםױוע אן
 *ופרײ pc פװאל « ippipo צו איז ינים

!?גהײט1
 און *ופרייפן אזוי ביםםו װאם —

— one אויפנפיײנט נום  V איחר. איך
inpt װילם 1איה אונז: *ו זי זאגם

ץ1א נפהם — 7 בירד שעהן א  pn י
מם. *װײטען
 *װײ npt pא אהין ײז1» נעה איך

ip״tpnpor i p i n ” D pj. אום־ א״נפ 
10 mpepa וױיטפ די יאהה* oyiiop 

ipT’in זיי איז עלםעל• n «ז* m 
ײ װאוינפן זײ :שיכםע  po בלאק 12 ג

i םיז אפים n .איז ױניאן im m fb v

פראנען
ײס ד p־up«¥c די םיטי;ג ועיבעז נ ח

ip i ,;;װאס סיטי oipii ג?חאל־■*
ip ,1920 אויגוסט, פינפטען dpi טען jo״ 

ojvp 1שי .1נ דאס י, ip י o n p  i n 
po tvoivro אויך און ?סקסר, אונזער 

l ’pinp |po*n ii’oippipp n אp סו־יי
t o tcip״i n  n  ipoo’ie  pip .יוניסן 

oipn op יקט11אױסג? אױך > P7«i 
”pn p 1פא ואריאפןוװ נד. ו* io  p ’i 

po 'iirp ל*פאי. 1או;ז? *ו ליפנסט
.1 $ ס ל י ט ט.

פראנע. א
ipnoipn 1יינ1ם nא^p^םון טא i n 

,,p ro o n p j״: “o
 ניט 1טי opn 1איח אז האף, איך

^ אנ iP’io און אנטז .ip m  ippm.
אוםסליפ״ וײ אז וױיסט, 1איח װי אזױ

>’pi»>p i n  pc p:»l po ,מסטתפ  וױ אינ
h אויך  pc ?אם־ איו ,01פיאופםאכ 

 -1»?א n פאװאנפפן *ו מערסט?:טיירס
t “ואריישאנס .o 'o״n p ,שא*פ?ס pn 

״ pc םאנכ? װי אזױ  אךipo^n 1 ז
v iv i'en ta  i i n נזד ניט זאכ?ן1אי 

ט  pj• זיך ipoijn און ,bpdpio p׳p טאנ
'p^ םוזט iiy inppo איז IP” i  pipioin, 

i זיי װיר?ן n ’onc oyp1 אן אויױ נליפ 
o אנדער r״ip j. ,זײ ;עם־־יך ipcior 

iאונז אין אנט1פ oiy זיך  n p״tp, י  פ
תם יייכם nYO’i# זיר נעיינג?ן זיי ו i

ip ארנײטע!, n p  iy שאכ א i אץ ת n
 וױ־ װ>לען איך װאלט לעריבער ױניאן.

jpo, יוים pc )ipno'cojfp i n אונ־ 
ipr ,א לאננ װי אינטעמיישאנאלpoipt 

,o’Yon״ ipoi*ii |pci«i זא־ זײ ביז 
jpipn ip:pp ipI ?םון בעאדם i n ױ־ 

גיא!
o 1איח »ז האפפנטליר, n  opn 

עוי ״ : ippm אייפר ?כ?ן1אויסש« און 
ב1פא םייגוננ, ״ א) םיט איך בי ױני ת טמי

נחס,
*”d p ' l ו, נ י י ו

.35 לאפאי ניעםבעל
געןיגען װע* איחר :p,YP#in סיז

ן ענמעי »ן י מי*?־ 11« .עגספערם די י
».1*״• רער *ין 9 יייס 1’»י ייע״

riipא ? ’c r  p אp ,נאל jpocn זיי pi■ 
oipn •11 װיY״ i  ipjpo״opep i n, אp 

ipipio « o in ו1בא; א■1א זײ?? iy
«1 .DP1C0PP

1 iPOfnי ip ip i” o p;” >p ,נ?מיינט 
hy n  to״ ,oinipo ipin’c ipripo 

oא in  IPO p ט1סיה םסתםא — שטיל 
o ip i ipo ,פיאופס ip r’t זיי ipeippi 

i’ זאל ipo* נפלאוי, איץ אין  ipcpo
OOPPO. '

ipoon 1סי dipidpj מיירערעך די ניי 
ip«i ’y ביי בײס1א טאםע — .Dpi»lp 

1 oipcdjp ,op’י pipoip. ניט נאר 
oyp’ ! םייז po«o א איז ■’.DPP 

 tpupo איז op װאס 1איה וױיסט |1א
i פון אפיס אץ — ? pijp וײ n יװיאן 

 יiPlponpi’iciY 1 נ?װארט ipo האט
ipT in rp ן1א ipo האם «p:ppii׳dp' b 

o n  iy כאטnםpנl n לאסיטע, א •יאץ 
PO *Jlpl| ??1 טא ipcnopiי -pa " iiy 

ipj יעך,1כ<ונ אנ?ן1ם *;i ...ים רענס:
.opi^ip I” P

11C IPI'IOIY IP11P1 P1  ̂ lPJ” t I ’D 
opi .פאי«

י י א1< א1א ם ס ,1א
.9 יאהאי מעםבער

ד»נ? א
—רעדאקטאר: װערטער

 K אויסצודריקען אײן פיהיל איך
 בריף די םארעםעגטגיכען פאר דןןנק

״געחגכטיגקײט״. דער םון יעזער די םון
 גױ א זעהר טוט איהר אז חנגק, איך

 אװעת גיט איהר װאס דעם, םיט זאך טע
 די םאר ״גערעכטיגקייט״ דער אין אץ5יי

 ארגיסצוזאגען און שרײבען צו סעםבערם
 זײנען איע נים װײל געדאנק, א אטא^
 אין אדעד םיטיננ א בײ ריידען צו םעהינ

ײאץ. אנדער אן איתענד
םעם־ דעם־ דאס םאכט דעם חוץ א

 זיך םאראינטערעסירען צו םעהר כער
ױניאךאננעיעגענהײטען. מיט

 מיך אנטיטױדיגען צו אייך בעט איך
אײך. באדערען םײן םאר

רעספעקט, םיט
,ר א ט ס .ז ד.

.2 י*ק*י םעםבער,
יאהר. גוט א אײך וױנש איך .2 ם.

 פון ױבילעי ײעהרינען20 צום
רינג ארבײטער 183 ברענטש

ipdiph 1רעדא?םא ip i po ״:ע־עכ־׳
—: “o ” pi’a

n !באליסאװש ■ii’DPuip םאםייע־
ש םי, ט ^  יpc 1 ניט איז .,i *. 183 ב

 אין optroino ינםם?1קאכע הײםטע,
ן. יגנ11בייטע1א באייבםען »ונז?ר חז  א

i« c in 1 ניט יר1א 1?אכ po1םא י-
 י-1װא א שםענליג נ?הטט שלאפ?נסטע.

ipo אגטייל |1א אינםפלעם םמינלליכסן 
”:opi^Y אין 8 opi pc ipopp o n אײ 

 jpopi אלנסטיינעם dpi אין אח 1נײם?
ipd ” di« i n  lie־iji:pii8d אױם׳ן םײ 

פאליטישען אויפ׳ן םיי ?סאנאםישפן,
UPC.
הא־ ?נטש1ב pc םיטיננ?ן י1 יױ1א

ip א»נ?שסינעיט תםיד זיך בען i א־נטע־ 
opi, לעב?|, ראם i n *םדיהער — סאסו 
 pc ;אר1ע1 ״אלט־, |1א ״מננ״ פון

 ניט םראנע |”p pc ,רעכט״. |1א “,לינס
 *op'YP8iD, 8>8 געהאט אסנעשטאנען.
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oc>pn וײ inUTO’b אין ipii ,o” Y זײ 
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ipoo זוגסאנ אויף IP026 o n  ,Dpotb 
inopoopo, 1. איןP08PO 6'IPPOPP 
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in p ii ipdp;.
ip, ס׳איז j” 8 i p ip ’ is  ,ipepn iy 

8”u ” ic  , in ^ jo ’o p:pi, ט,”סל1נ8ל 
po’>U” ic 8ניז8נ18 1אי איינעו18ס• 

1 in n ’c n n  tpcipn.ipipn dp’yײ11 י 
oi8P>’c i’־•po o n  : lP77ionpnpoJi8 

o סער,8 n און באל opi באנקעט o'o 
ip i נג,1סי8ז 1רישע8ליטער pnpo o n* 

 opn לץ,8 םיט tpclpn — ל8נ11ניר־זש
p’־oiy 20 שיימת 8 האם rm  בי•1י |8

ip i pc Di8pi באוײםאװער U’DPupic 
.1 .8 183 ענםש1נ םאסייעטי,

M .ב 8  8 p 1 י,
cpi» ip «ו| םיםגליר i- 
נרענטא. «ין קאםיםע

דאנק־זאגוננ א
 און תבאפסקי pc ארב״טער י1 ,1םי

o 'p i'cp r 8 ביי פאמאםעלט ■,8ש 
iprpBD ־8ס8ל האל, 1נזע1א אין מיםינ 

 1יליס1 איינשטיםינ האבען סאםינא, יעט
innD .זײרעגבערנ, א >ip rn p נוםער 
10297, bbo ipipn pc, 18* זיין אױףC 

 גד 1זײ ibc איהם 1נקע81בא |1א לאננ,
u 68ש pipe כיים18 1טע p  i n  18D 

y ipy״ip opn ,d איז :ipnp אמז. סיט
p:־b שא o ’ d p p

 2 ?.8ל שאודבףסערסאו, לאלינם, ב^ן
:1 ,pplps p nייװ IPOin’D r.

שאפ געםעטעלטען א םון
רעדאקםאר: װערטער
 קאװענססי םרן ארבײםער די םיר,

 גע״ בראדװײ, איסט 2 שאפ״ בראדערס
 ארבײט דער צו צוריס זיגרײך הענדיג

 געםי־ סםרײק, צעהךװאכענדיגעז א נאר
 באדאנקען צו םייכט • אונזער םאר נעז

דזשעםערסאז םון האיל־םשערסאן דעם אונ־ אױך װי קאגאװינדןז, ברודער ׳א<דופל
 ?א•״ ױדל ברודער שאס־ט^ערםאן, זער
 צײט אין אדבייט ער6גו זײער םאר אאן,
סטרײק. פון

: v ט י ם א ק י ד
 2 יאקאל בעריין,
אי סינסק, ס א  2 י

 2 יאקאל זעייגםאן, הערי
אקאי װאלבראז, ױסו* 9 י

ם.י זײט יענער פון אױפרוןש אן
 :״גערעכטינקײט״ םון רעדא<ןציע דער צו

 אין אסצוררוקען אײך בעטען םיר
:גאטיץ םאמענדען צײטונג אײער
 אמעריהא, םון קרושניעװיצער א<ע צו

 און ענגיאנר םראנסרײך, ׳האנאדא
!בעילגיע

ר און םרײנד חברים, ע ז ײ ^ מ  םון סי
 באװעגוגג! ארבײטער קרושניעװיצער רער

 יאה־ יעצטע די האבען םיר חברים, ייבע
 אױסערגעװײמיבע, איבערגעלעבט רען

 ארבײטסהאזיגקײט פון צייטען שװערע
 איגסטײ ארבײטער אונזערע הונגער. און

 םיר װאס אײנריכטוגגעז, און טוציעס
 כמעט האיטען געבויט, צוזאמען האבען

דירה. א צוליב װערען חרוב בײם אלע
 אויף קוקעגדיג ניט ׳צײט לעצטע די
 אין ױאגע, םאטעריעיער שװערער רער

 קרושגיעװײ די זיך געםינט עס װעלכער
 צוגע־ סיר זײנעז ארבײטערשאםט, צער

 אי• וועלטליכע א עשענען צו טראטען
 פארװירקליכען צו דאס שור. דישע

 ,װײם־ די דירה־םראגע, די אמןר שטערט
איז (אגב, װעלכע שװארצע/ און בילויע  ס׳

 נישם װייען װעג) אין שטערונג א זײ
 װײל דערםאר לאהאל סײן םארדעגען

 אן שכגות אין האבעז ניט וױיוען זײ
 אפ״ םיר האבען אינםטיטוציע, ארבײטער
 און גראשענס לעצטע אונזערע געשפארט

 אן אויםבויעז צוגעטראםען זײנען םיר
הויז. אײגען

אנשטרענ־ גרעסטע די מאכען טיר
 די םארװירקהיכעז. צו אלאן רעם גונג

 דערםיחלט האבען תברים סרושגיעװיצער
̂ויםט 1שוי האבען םיר חוב. זײער  א גע
 אנג^זאמצימ אויך הויז, א אױן* איצאץ

 א<ץ דאס זילאטעס. הונדערט עטלאכע
 באילר זאלען םיר אז ניט, אבער קלעסט
 חרושניעװיצער חברים בייען. נעםען

 אויך אז וױיט, איהר אויב אויםלאנד, אין
 די אױםיעבען זא< שטאדט אונזער אין

 חאט וחדבע.איחר באוועגונג, ארבײטער
 חעלםט געשאפען, אונז םיט אינאײנעם
 אר־ שרושניעוױצער די םאר אזימבױעז

 צד םאר׳ן און אינסטיטוציעם בייטער
 א הינחנר, אונזערע ײר, יןונפמיגען

 קרחפניעװײ די אז םארהאםעז םיר שו;.
 דעד- וועתז אויסלאנד איז חברים צער

 םארבלײ• ״»ונז לגבי חוב זײעל םילעז
״גרום חבריש םים םיר בען

סאםיטעט. בױ דער
*לאכטע, בניםין
v האמםאן, ימראל
קויאווםקי, יײזער

גאלדבערג. זזערםאן
אדרעם:

CM. KOLSKA
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. א כםעט װאלסען תו ל  ספנ ^2גאנ מי

ip j ip Dpi ניי 1װא< אין םארבראנט 
 ip םלעגם eop ?נר. ,םוטעז״׳ס ז״ן

 י8ג נ?כםינע|, אחײם ?וםען גיט אפילו
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 ה^נען איהר װעט גצ־וױסעה גוטען i בען

 ;עוױסען שלעכטען * און ס^גען גוטען »
 ברעך־טײ א טיט חײצען דט \vo קען

טעלד
 •א״ ?ײנע איע בײ ער ד^ט אזוי און

 אױסצונו^רשען םריחער געזוכט ציזןנטצן
ז/גיע. ןײער po צושטאגד דצם

 גארטען סון ארײנקוםען סיעגט קורט
 םיעגט •און הארץ צעװעחטאגטען א מיס

 בײז. זעהר דאקטאר חום אױ׳םנעהםעז
 ■ולס^" מײז םיהיען וױדער וױלם ״איהר

 ביטערען א סיט סרענען ער סלעגט—
שסאס.

 האט נױטיג״, גארגיט םיר איז ״דאס
 אים הוקענדיג געענטפערט, דאקטאר דער

 אייך איך װעל ״אט אויגצה די אין גיײך
 זעחר :געשיאפען האט איהר װי זאנעה
 ;שלעכט זעהד און וױיגיג זעהר ׳שיעט

 אין און אײך רוישם אױערעז די איז
סטרװארגען.״״ וױ אײך איז האלז

 דאק־ הער פיי, זעחר װײסט ״איהר
 בי־ א סיט באםערקט קורם האט טאר׳״,
שטיםע. טערער

 אויס־ אייך אום געגוג, וױיס איך
צוהײלען.״

 גע־ קורט האט ״ V אויסצוהײלען ״םיך
 םילײכס הײסט אײך *«נײ ביטער, רעדט

 אסהאל־ םיך װעט איהר װען אױסהײיען,
 אבער מיר כײ ;שטארבען םון טעז

 הא נים זאל איך װען אויסהײלען, חײסט
|p בען  םאר־ קײז רוקעז, אויס׳ן הויקער ״

 אױױ זאיען מענער די «ז סיס, קריםםע
 פרויען די און עמעי םים קוקען ניט םיר

 דאס אבער ייבעז. ?ענעז מיך זא<עז
ניט.״־ איהר קענם

זײן נאר קענט איהר סורט, .
 נים גאך איז צורה שעהנע א גליקליך.
 גע־ איהם דאקטאר דער האט אלעס׳־,

 גרוי־ א עז1ײע נאך קצגם ״איהר מרײסם,
 איהר געגעהרטער, א קינסטיער, סער

 ׳עהרע פיל האבעז באריםט, װערעז קצנם
 בענ־ אײך זאיעז םעגשעז םויזענםער את

שען.״
 װע־ געליבט ניט קיעםאל װע< ״איך

געםורמעיט. הורט האט רעך,
 דאך זליט איהר אבער V םרויעז po״
 ניט, דענק איך און יאהר, 11 נאר איצם

 װען און םארױיבט. שוין זייט או,איהר
 םרוי־ װעגען אײך םיט יא שוין רײד איך

W, ײ אויסער »ז זאגען, אײך איך קעז  י
 אויב ; טיטלײד דא אויך זײ בײ איז בע,
 קענען מאז, א ליבען ניט *םא< ןv:vp זײ
 כםםנות. האנען איחם םיט אבער זײ

 ליבע^קורט, האסען, »<זא, קענט, איהר
מיםלײדר האבעז זאלען סרױעז די

 גראו* ױנגער דער האט ״םיטלײד״,
געםורצמלט.

 איהם צו נאך האט דאקטאר חןר ■
 און געטרײסם וױיםער גערעדם, װײםער

 ארויסנע־ איהם זאל ער נעבעםען, האם
קעפער־ דיז נוײל געםיהיעז, זײנע נעז

 האט ער »ז באװײזט;• צושטאנד ־
 םיל איהם םארשאפט װאס נצהײמנים, א ;
 רעגט עס װאס ׳םיר ״זאגט שמערצעז. :

 ךאהטאר דער האט זעלע״״, אײער אויןי
העלפען.״ אײך װעל איך ״אוז נעבמטע?,

 זײן פארשװא^ז אבער זיך האט תורט
 ער װארים סארראםעז, צו ניט נעהײםניס *

 וועלעז ווערטער זײנע אז געװאוסם, האט
װעט מעז שםײכעל, א ארויסרוםעז נאר

iv קומט אזױ וױ לאכעה p צו זיך 
םארלינצן/

 אי? קריסעל״סינד אופ^יקליכע דאס
 שאר״ געחאט חאט ער ׳רײף םריח געװען

v t איז ער אנער סעהיגקײטען, דיסטיגע 
ט חאט ער קינד, א געווען דאך  געקענט ד

r #מעןי,כאגר i ל״חגגאסוסט סעכטיגע די 
 נעחםט מײחול אוםבאקאנםער יענצר צו

״ זיך  אויס־ זײן םון ערשטענס, איחם, ב
 איבערחויים, pא סאגטאזיע געהיצטער

 אנדעחנ?, סײן נעהאט ניט חאם *ר װײי
ץ אויסצודרימען װעממן  גע־ צצרטליכעז ד

p ביי נױט*: איז װאס #םיחל n r .קינד 
 די געליבם, ניט אידם חאט םאטער ?יין

 און אױםגעטידעז איהם חאבעז דינער
 צו זיך װעםען כױט קאםעראדען, קײנע

 V* ער געהאט; ניט ער האט #שסילען
ד גאנ״ו געװען תנ  םון געםיהל דאס pא ׳ע
 יד־ איז אײנגעםלאנ^ט איז װאס #ייבע
 איבערגע־ איהם ביי זיך האט יןינד, דען

 כױידעל אומבאקאגטער דער אויוי טראגען
 ברוײ א איז פארװאנדעלט זיך האם און

לײדענשאפט. זענדער
יע־ נענאנגען איםמר, װי איז, ער און

 נעשלונגע; האט און גארטען אין טאג דען
 ער ווען טײדעיל, ױנגע די אױנען די מיט
 און םעגסםער, דורכ׳ן געזעהן איהר האם

 װאס טאג, דעם םארשאלטען זיך האט ער
 האט ער װען געװארען, געכארען איז ער

 צו ארײגקוםענדיג יונגענסאן דעם געזעהן
הויז. אין איהר

 האט אװענם, געװיסען א אין ׳דאז
 זיך האט ױננערסאן רזר וױ געזעהז, ער

 האט און םײדעל דער צו צרגעבויגען
 עס האט ער ׳יא קוש. א גענעבען איהר

 אױ־ זײנע אח אויגען, זייגצ סיט געזעהן
 רויטען א מים םארצױגען זיך האבען נע|

 עסעם איד«ם זיר האט נרוסם אין שלײער.
 געשרײ וױידען א מים און געטאז ריס א

 דער צו באװאוסםלאז געסאלען ער איז
ערד.

 סאל דעם דערהערט האבען דינער רי
pK הא־ זײ ײיפעז, צו געקוםצן זײנעז 
 ױננען זײער זיך צו ברענגען סרובירט בען

 װי אזוי געלעגען איז ער אבער הער,
 דאק־י רוםעז געםוזם האם םען p» טויט
 גר*דע נעוחוז אייז וחןיכעד דציסאז, טאד

 אוכד קורם׳ס װאו חױז, זעלבען דעם אין
 געװאוינט. האט געליבטע באקאנםע

 בןן־םיהונגען דאסטאר׳ס חןם אויך אבער
o ברענגע^ צו n זיך צו אוםםעכטיגעז 

אוםז״םמ. געווען זײנען
 קריסעל הלײנער דער האט צנדליך

מן. די געעסענם אלײז  געלזד איז ער אוי
 און טיםום-םיבער שיתסליכען א אין נצן

 נע- איהר האט ער ״אה, :געשריען האט
 !געזעתן אלײן עם האב איך — סושט
 וױלט איהר אהערצ איהר סוםט וואס
הן אויך איהר ״ i איך וױ אזוי מ

 םאר־■ אלעס דאקםאר ךער האט איצם
 דער אז מארשטאנעז, האט ער שטאנען.

 ־יצהריגע11 דאס סריסעל, אומנליקליכער
ה  םרוי א ליבם ער םארליבט; איז סינ
 אח אויםברויזענד לײדענשאםםייך, װילד,

 איז טרײבען איהם װעם ליבע ד^זע אז
קכר.

 אריק זײגען זםרים כלי בײרע ווען
jro דער אין ronp חאט pro נטגץ 

 וועל־ סידעל, זײן אױסגעבוגדען •אמעליר
 רויטער א סיט סאדקגיסט געײעז איז כע
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געברא־ געווען איז םיבער דער ווען
ת צו נעהומעז איז tnw װען אוז כעז  זי

 איהר, בעם זיין לעבעז דערזעהז ער האט
 איז הױז, צװײטען דעם &ון געליבםע די
 איהרע איז בלום א מים סלײד וױיסער א

 איהם אויז״ סוסענדינ און האר בלאנדע
בליסען. םרויעריגע מעהנע םים

גענלױבט, אנדעו^ו נים האט קורם
 ער אז אוז געמטארבעז איז ער אז נאר
 זײם דאם איהר, ״איהר, גךעח. איז איז

)10 זײ• אויןי («לוס

ײן געהױבעז און צףסריען םידעל־שסילער  ז
 —כעם. םאר tn* זיך צוהוםט און הוימער

 ער חנדם — סנים סײ\ םיר מײארץ איך
 גרא־ די נאך ארום געה און — װײטער

םיר. םאר םעהר נאך ער װיל שענס,
 צױ שםאיס אזױ זיך האמנן בײדע

 נעהא-לםען ניט שיעור האם עם אז קריגט,
ײ דער זיך האט דא ■עמש. געבען בײ  א

 ארײננעםימם קרעטשםע םיז גענםימער
געוועז. םשלח ״הינםםלער״ בײדע און

 D'omr די זיר חאבען גאס דער אוי^
 אז און צוגלײך בלאםע דער כױם געםאכם

r האבען זײ i r נים קללות ^קײן םעהר 
 אםענא טיט ב"דע זיך זײנעז םארםאגט,

 אײנער איז םאנאדערנענאמען מײלער
אוים :צװיימצן דעם נאכגעשריען האט

! nvinw אױס I שותםות
 דעם אײנער איז אן דאםאלסט בייז

 פלע״ דיזע^ביגע אין סארלאםען צװײטען
 ׳־עם בלויז האם געםאן באננ איז צער«

 םײ דער םשה, װײל שפילער. קלארנעם
 איז שות^ געוועזענער זײן דעל־ש&ילער,

 רחמנות׳ז־ינ א םים געבענםשם נעוחנז
 די ^•ימנעבראבם האט וועלכעס פגים,

 אוג־ גיכער חאט יעדער בכבוד. םטבצות
םשה׳ן. מטבע רי סערגעטראנען

 דצד יזאט םונדעסםווענעז אבער
 *ונ־ געװאלם ניט זיך שסילער סלארגעט

 אי• םשה׳ן ער וועש םכה *א טערגעבען.
”\ בערבעמעז
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n m o is w , *in״ to rp iB m t'M, רינטעד װאס 
o ארױמענענעז חאט :אי n יא?1סס81אינ op*:,,? יניז 

 חאנען מיר אונעוװארטעם. נאג*ען אין uwtppj ים3
n r זיך חאס סטרײש דער װי 1:?יי נעסייט, סריהער 

 *יוריה״ טאנאטען ררײ » מיט אומעפער גמוןוימן,8
o n נאאענאטים רי םון אסאסיסיישאן אײן מנטווערער 

*i n • ,וױיטן* P3?pii ניטער סארנוכיען זיר האנען 
tpoeppoa ip 8ױ:י די,| tv?pn אין אויפען שיי:?ױ1מא 

dump ̂ן. אן גאך »< נעפיצט, האכען םיר אינדזמאכה׳פ
 נאכ*ױ :יט אני ,tp:pp די װאס op?o טאן fp?pii ויי

m w די poanps רי םןחנרוננען  און ארנייטער, פו̂ן
 זיי ip?pii טאן, א?ײן ipspp גיט דאס ip?pii זיי וןױנ
ir ןיך u m ז מריכם, אין* nתשסתש ר ot? העל־ זיי 
ivo אין o n ארנייטער. די געמן סאסוי

o in tita a זיך חאם dp ̂ווען ip נעפיאנ i סטרייק 
m: א?ס איז o tif װאס און ראנאםעז, *וױי איבער 

ipo ” H, ,1:א פסלעפססיס די זיר, פאו״פטעהט זײנען 
ip צו געװארען *וגעדריסם טעחר i .אמא?ט1 װאנם 
ו האס י  כאאענאטים די tpn *ז פיאען, נענימען ז

ו װעאען י  מיטאען, אנדערע p?b to ארומזעהן, ענדאיך ז
o ׳שטערען ip אננעװענרעט חאנען זיי ײאס n ::םון :א 
o n ,ו זײ חאפצן סטריײן י  װעאען אײננענעבען, :יט ז
 נענען היאוי 1א3 קארם אין אויפען דאמאאט זינער זײ
o ך רק וו עס חאס סזוי און סטרײסער, די td bb.

* * *
 ארויס־ האט נאי ריכםער וואס אינדזעאנס׳שאן רןר

o n  im w w דעתוייאי־ א איז סאונסיצ אינדאסטריאא 
i אי] און תר. n נע־שרינען, װערען ׳פורות די װען *ייט
 איחס וועט ריכטער אנדער אן «ו נסוואוסט ניט נאך איז

 נאויבען, צו נענוינט זיינען סיר ,יןרמאנענט״. טאמן
 חילס־ כיאריס ײאס ארנוםענטעז, בריאיסנםענע די דאס
i וױט, n נעםאכט האט יתיאן, אונזער םאר לאיער 

1םא סארם אין ײטאנ1ם אעזטען  ווע• איננרע̂נ 1ינטע1
 װײאײ1ע1 ריזער אז און וױריןונג, נויטינע די חאנען «יז
m סע־ 1מ* ווערען. אפנע׳שאפם וועם אינדזמאנקמאז 
iw א םון יכטער1 » דאס םארמטעאעז, נים זיר in n v n 

o iip זאא w n׳J|( אז i n םטרײס po פאאוסממעה די 
t in *ו קעסםעז וועאכע w ja io t»  אאנזנ, םו־ויערינע i״

 באאעבאפדם די 1םא אאיער m װי ,“איז.אוםנעזעאאיו
נצוינען, *ו נענוינם זײנעז 1סי באחוייטעם. עס האט

m •ז * r n איז עם אנסווד וױ איינזעחן ותט אינט־עס 
o טאכען <װ n י13 ״•ערםאנענט״, אינחמאנקעאן 

באאעכאטים. די אויסןװחעאםען
dpkd i עויז n ,לן זיינעז פאקםיש אס1 אאײן* 

טי זײנען ײעאכע םמ־ייקער, ם  י1 1אי נעװארען ט1^
מ װאכפן 11 i װאס ייי n נעהט ייס1סם to, פאו- אויוי 

v m 'v ברעכען םון נא׳פואדינוננעז. o n אין נעזעץ״ 
i n נעװאחןן ײט1באם זײנען — סיסעטען, םוז *ײם 
 נעזםען אם באװייזם סארטם, י1 איז 1ריכםע די סזן

i אם1 n םטדיײס i  po' נעפ־רמ װערט האאוקמאמס־ 
i אוסן. נןזעאאיכען • אזיף n .אאזא, אינתעאנקמאן 
 איויס^־קרײ זוכען 1םאנוםעסטמוחן ״1,אינסײ זײ װאס

tw, ד ם״נענדינ o ײי n  tw naw  o n ,איז םםרײס 
i< 1זייע םאסטען. אםת׳פ אויי ם1באזי ניט r o חאט 

»י י  םיט מע׳טױת, נאבע אויא אי־נונמנטען וײנמ 01נו
w 1אונםע ז׳סאנס׳שאז1אינ אז ינעז1אחיס«וס אנזיכם 
אוטעטענ^. אאע

* * *
 װאם מענ׳טען אאע װי נום אזוי סםו־יימר, די

איו םאחאמחן מ אמ די װי o איז י n סםרײס, איצםינען 
i נאנץ זזײםנן n  o n  jaa קאונסיא״ אםםריאל1.אינ 

p גים ־מבם 'P מ ײייא ז׳פאגפ׳*אן,1איג ײ  מעםבערם ז
m m װייסען, אלע .*־אםעקטען״. זײ סק«ס וױרסאיר 

o «ז n מוי איז  םטו־ײקעה י1 אכןװ׳פרעקען מטיעם ני
m םענ o o n * *  1» p o w o  i n* סאונםיא t n r 
m ,אימו־׳מוד׳ן to די po i n ^xwa ארגאניזא־ זײן 

*r מנ» ״בססוםזמ tm ,* o im o די.o im o וחנחח 
o «> אייה וױים ילית ׳.«ר. אױםג^אם״. n ניט איז 

 יזלסױזםאמר, האמז מן no פאאוקס םסמז «ז אםת!
אנג1« p ןװ*י rt u w » w * )p n םטרײק־וזסאס, די *ין 

ן נים »ת י u י rw r  n, ג׳ד נים *אמס סײמנ ומא׳נז
P מנ׳נז איגוץ״סנפ״סנם ײײ׳ש•»מד םסכ® 'P סיאמם

p גים o  jm w סו״ס ווןם n  p e n 1סאאוקםאמ,
אויססיא׳נז p)jm סירקייד װעאןן באאעבאטים די אױנ

n n 't •ארדעיס .
 אםת3 איז מוונסיי״ .סמיסססי־יסי m ײאס

p סיס אױםיז p w o m r*  m ,ו איז* poaroo 
p rn w סכאײיסס-י די poar> r •י »םיחא in י -P n

>to ,p m סים m סט פח אימ־יססניממח o n
מ p יזץאסס סי jrJm 1סםרייס« סאנכע כאומגעז «ו 

p n p iw די po t r n אײײסס• די trwnm o po 
m o w  r r t  po. יז«»P o n t  n n,ויי ־

מן ^ ^ו ז
Kh

w אדי איויממגען, i  o n כאוסרסס ppooio.  p* 
po״ t» <i״ 3n3P"ioo . n״( m o t סאר־ קענעז זײ 

pViJhit א אין tvoovoa p  ,freon אין סשעבער״ 
o m o o די אין n  pa t r n סטױיקער I

o n סאר n f n n j 'P  n * n  p o o p  o איז! דאס 
op מאיו איי n גמיס׳ד א ווי t» m איד יזע1 אויןי 

lo r p p r t i ,סון יאהרען סיא אזוי גאר נאאןנססים 
p fn m די סיס t po ipaoopp>p״ip האבען ױניאן 

n םאדסטעחן, p געאזןח(;ס נים גאר ויי .  o n קאאוה־ 
 סײנסאא װעאען ,1נ״טע1א סע1סתאגיוי »<ס טסכעה

p ניס  ip o m o o  t” p p i n זײ אם1 !ױניאן 1זײע 
n״t יאז;ן1פא גיט ?ײנמאא ומיעו v איז רײען i n n 

in v n o o נסאענסטיס. די טאן *ואיב י1נ
 אין וואחס פאחטטעחן *ו אייכם חט״ינער איז op .י

oppioo pto>p o n און ן,”«אנ«ס אין o in ttto3 װײ* 
ioo  n  \vv״po  optp ,ipp אויוי o n םון קאםוי dpi 

 אינח׳טאנסשאן, אן נאקוםען n קאונסיא, יאא1אסט1אינ
 ײנ«ױ1א ׳שריט םאר«װייםעאטען אעווטען זײן אויף אאס

 סטרײסעה י1 פון ײען1 די אין *וטי׳סוננ ס ברײננען
i אז סיעטע!, 1םא io>p אי« עס n קאמױ, נמיםער 

pp>p i אין אן נעחט 1?װעאכ n 1םא יע1אינמסט  י1
o און ניט tpp װאכקן, ווײעאוי אע«וטע n נעםעטעאט ניט 
ר ײעיעז p* אן ײי r p p m r, װי אוים ניט םאכט עס 

i ויין. ניט זאא ip עטדענג n ײ?1סט pp נעסעטעאט 
p iptt אונםעחזאנדאוננען תאנםטתקםײוע דירך נאויז 

p r 't P םארשםייער i n  po םאר׳טטײער םיט ױניאן 
D י1 םון introppouoo י1 ארער t i׳DiP3oe, אויוי 

ם אאע פון נאאע איזוסינע י1 חעאכ? װי  בא־ עמסם זאא ז
t טראכם n n, כרי p׳n  tp ip3 'noo און 17־בײט1א 
n p ” t ס פאכדאיען tnpopa עס האבען זײ וױ אעבען 
* אי*ם. ניז נעהאט

* * *
 1פי ומן האר, א אויוי ניט בען”1איבערם 1םי

p• י1 אם1 זאנען, 'vp tip i אין סאאוקס םון opi יארק נױ 
 םאקס, א איז dp ט.1ס*ראאיזי ירכאױם1 איז נ־ארחעט

 אגיטטענ־ סיין באקוםען ניט קעגען יטייאערס״1״ י1 אס1
i אין נארפענט אויפנעטאכטען יג1 n טעריטא־ 1נאנצע 

iv װאו ריע i טאא^טענדינ איז דאס אן. נעהם םםר״ק 
ip םון נעװאר^ בא׳שםעטינט i װי־ האאםייא ״נעשאנאא 

 איז װאס םטייטםענם » אין אסאסיאײ׳שאן״ iptt פ?נם
tP f'n p 1אי popio i n מאגטאט אעצטען n iK i ;pa 

ip אין חאבפן rt, צוזאמעננעשטעאט איז אםם׳ן יזע1 אז 
i אין האאםייאערס, און ם1יטייא?1 באאעבאטיק, םיז n 
 בא־ ניט זײ ipp מען און יע,1וסט1אינ נאי־םעגט ויען1פ

 סטיים־ אזא םאר?פענטאיכט האב?ן זײ אז ינ?ן,1׳טוא
 י1 םאר סיכלפאטיצ האבען זײ ווײא 1דעיםא מנט
”ipp ?אאות ioo.

 ארער סטייםמ׳ונט, י?נעם אין ײאם jipt אאםיר
אמ ארט1 ווצרם ip :נעזאנם oiptt יײ,13  אפען נ
i אין אם1 ויםנ?זאנם,1א n זעהר .איז צייט איצטינצר 

iptw םאו־םינע נאסוםעז צו tP'no ^ י י א D*3 פ in:tt 
i?'' ס1יט"אע1 י1 סאוטם״ n איצט inpt םיא poipi 

״ װאם  נארםפטם״. יכםיגן1 י1 באסומן ניט ipjpp״ ז
ם, *חת o ח n 'p o  oiptt קופצן נעזאנט, ענט6םטײט 
 אויםגע־ וײ םון מאנכע אס1 קאםסאײנטס, סך » 1ארײ

t ײאם סאאותם, מאכטע n n ׳טויו זײ 'D iptt'?n. P״ 
”t צו וי1א1בא dp ײי אווםגצםאכט .גים װײט זײנ?ז t', 

o איז סײ אין סײזפס, י1 איז "0• n פון אייפםאכפן 
dpi ."נארם?נם po אס m האא־ י1 וואתט צױטםאנה 
 א 1זעה איז ם,1ניעמבע nn'O P אסאסיאײ׳שא) ם״א

 םוז אםאםיא״שאז, י1 זאנט אאפ^ םראנ?. םפתאזנ?
ט ^ מ ?ו ג i אנ n n 1 צי נים nאאזtp נירעחח1ונםע1״א 

o n םענטם״.1נא '1 סיז סטאנוסװ
♦ * י *

 האײן אם1 אי ,dp םײנט 1װערטע אײנםאכע אין
in 1 ם,1ע1דאנוםעקנױשו י1 װאם_ קאאוקס, ביסעא oי 

o ip ao rn זיינעז 'P 1איםשטאנ tic tp j'ipo 'tio י  ו
t נאנץ זײנמז האב), זײ װאס ססעבם, עטאיכע d *d i«o 

 אײנםאך איז סאאותם בים?א אס1 אויםנפםאכט. נע
o איז זעהז ם1האאס״א? י1 אח *ונויםנ?שםשאב?ם n א 

tp א י1אוי ײננצן1צוב1.ארונט? 1נ?פא גײיס j 'in 't 
o אין קאאוקס םיז •ראתקצי? י1 סטאנלאח־ n ױ  -1יא נ

oppioo ipp,און ״ dp סייז נאר איז in tto tt װאס ניט 
 כאזאתט pipdb׳ איז ס1האאסייאע י1 םון אסס׳ן י1

i n  tP tn אאנצ po י1 װאו־נט p m V ir o ̂םאנר 
o in troppo ו ניט* rn p o a n io *  t” P tPoPtדיי פון ״ 

ו 01ריםײא? היאםאאז? id ז ipio d אױפנצשטשא־ רי זיי 
3 ir3ppo pdp3״iod o חויכצ tPt” io•

o סון n אויך איז האאסייאערס י1 סון סםײםסענט 
o צו ?אאר n  ,tnpt זײ.D in ” D ro״ po די D ipaorn 

ו באנוצסן י o«njP3P?pj i םיט ז n בען”1ו'פ*וט1א 
P«0• י1 ײייר ״־ tP t''i3 אם1 *1יי'DPto?p ?pd וואם 

op ײ נ?איננם p דוו־ך ז a n 'n o o ו סקיםס* •tPDtpon 
tpsn אמיפנצםתבאנע־ די»i״t'to tpt* זאנט טאוטם 

i n סםייטםענט: .ptioo iP 3 ?n  iJP J i'o, •אתיפצר 
tp די iP3Pn נאר םאי «י חיינם מ־ײבסן r 'io, ס איז 

ntpi גרויםצוי jmpo די poepa זײן *ז איז פאאיםי 
po o m o p tw זוםיא• אסננ?ז1פא ניס op אם̂ו איז 

to ,ח־ססי״. p n p r קאוםס m־tP ט  םי< mpt יי*
o אסננט.1פא n כים, סכסר םיינס n  m in  tpo to 

ס ^ םי ײ ביייסיסן tpaoo רי «jpa?p« i ס r r o  o n 
i סײײ. n ■איצטיג׳ד e n  u o o rw סנ• סײגיג ניט 

T דאח• נ״מ po ה*אט?ז t ניס i n  o e  iPSiaoa -נעאןן 
m חױמ «ו אײימווןװױננימ נאנחייט o in  JPt” io

1*א tPo יסרייו מסאכימ ipipip tPo ipp איצט וױיא • *,1נא אסננם ׳ ז ־ .

ם סוםס אינססתסטױס די סם מסו- די po ני  הסי׳ו
י po םערס m דיחמם «םס op סםױיקסד. י  i  po

pjffl: <oigt”PtW P• גיסיי<יחי ני ייו ייייייייימ
% ' * ׳ ײ ̂ ~ ,־ ־ l \ ■w'V? W.- , - ־-̂•UyStdLV־ «--

 חעררן יענע דאד תעז םעז און יצאגע די נום גאנץ װײסעז
 דורך םאראינטערעסירט זײנען זײ אז נאשואדיגען, דט
 <ןען םען םטרײקער. די סוט *וןוװעבען סטײטפענט אזא
 נע״ עס האבען זײ אז כא׳עויצדיגען, ניט געוױס אויר זײ

 סםרײ״ די העאםען צו יר^ואאגאנדע םין א אאס סיינט
 דעם אין ראס איז, םאקט דער קצאוסםאכער. קענרע
 אםייצו אויסגעחיט זיר זײ האבען סטיימטענט גאגצען

 אן איצט געהט עס דאס װארמ, א םיט דערכיאגעז צו ניט
 זײ מארקעט. קאאוס יארקער נױ דעם אין סטרײה א

 װאלט דאס װי איינדרוק, דעם םאכעז צו געזוכט חאבען
 g װי אינדוםטדיע, דער אין צרה א עפעס אזוי נעװען

 נאף אדער .א״גודס ״ייעם *ויסשעאעז זאי עס שםײג*ןר,
 צו אױסאאזענדיג גאנצען אין םארדרעחענישעז, אגדערע

 שײכות װעצכע אירגענד האט לאנע די אז באב^רחען,
עעפער. די אין ארבײטער די צו

אאע״ םאי נוט אינםארמאציע דיזע איז אבער, דאך,
 םיהרער״ די װאס םאילשםענדיג באישטעטיגט עס טען.

 האבען ססרײק דעם םון און ױניאן אונזער םון שאפמ
 אוי^ דאס נעםיליך, סטרײס, פון צײט גאנצע די געזאגט

 װערט געםירט, 1װערנ סטרײק דער װאו טעריטאריע דער
 אנ״ זײן וחןרם זאיל װאס קילאוקס ?ײנע ®ראדוצירט ניט

 הײן ניסא זײנען עס נאמען. דעם מיט ווערען גערוםען
 םון באריהםערײען די און שעפער, סצאוק די אין סקעבס

 ארבײט מען אז קאונסייל, איגדאסטריאל סון העררן די
 ,טאכאס. שמעק א ווערמ ניט איז שעפער, זײערע אין

I" דעם אויםצוהאצסען כרי קלאנג, אזא סארשפרײטען 
 םארציהעז קענען צו טעמבערס אײגענע זייערע בײ גײסט

סטרײס. דעם אײננער
 בא״ די העאםען ניט װעט יצאגע איצטיגער דער אין

 *פער״ א »םילו ארער ״טעמםארערי״ קײן :יט צעבאטים,
 איגדזשאנקשאן קײן פרן אינדזשאנתשאן. מאגענטער״

 קרי־ צו האםען זײ װאס הילױ די באקומען ניט זײ העגעז
 איגדזשאנמ״ קײנע האבען יארק נױ שטאט דער אין נעז.

 קצאוק־ די שטערען געקענט ניט םריהער סײנמאי! שאנס
 און םאדערוננען, גערעכטע זײערע געװיגען צו פאכער

 ארוגטערםירען גיט אינדזשאנקשאן קײן װעט איצט אויך
 אין זײנען קאאוקםאכער די װענ. םון סלאוקטאכער די

 זיך װעצען זײ און מאל, ערשטע דאס ניט שוין םטרײק
 סע״' ריכטיגער א ביז ארבײט דער צו צוריקקערען ניט

 צו אינדזשאנקשאן, יע ווערען, געמאכט װעט טעאמענט
אינדזשאנקשאן. ניט

קעטפס װטה״ ״פײאניר די

 םאר־ װאם נאר האבען העמפםן׳ ױטה ״פײאניר די
 ערםאילגרײכסטע רי םון איינעם און סיזאן זײער ענדיגט
 םאריצױוי אין איצט. ביז געוזאט האבען זײ װאס סיזאנס

 אױאיי קעמפס״ ױטה ״יײאניר די האבען זומען דעם םון
 ארבײטער־קינדער הוגדערט דרײ איבער אויױ :עפאסט

 דעם םיז דריטעא א ככד<ט — פרײז בייציגעץ נאנץ א צו
 אנ-ערע א*ן קיגדער םאר גערעכענט װערט עס װאס פרײז

 קעםפס״ ױטה םײאניר די האבען דעם, אחוץ העםפס.
 נאנצען אין סטרײהעי םון סינדער צאל א אויםנעהאאטען

נעצט. אהן

 די האט קינדער םאר קעמםס םון אידעע די
 נעריארען איז עס און פראגרעסירט שטאדס צײט צעצטע

 קינ״ די פאר באזוגדערס נויטװענדיגהײט, װירקאיכע א
 יציײ מאנאטען זוםער די אין שטעט. גרויסע די פון דער
 אין שיעור. א אהן שטעט גרויסע רי םון קיגדער די דען

 רײנע גוטע, די ניט באסוםען גיט זײ טאנען שטאדט
 קריגען קען םען װאס אפוזידונג די ניט אויך און אוםט,

 צו אױםגעזעצט זײנען זײ געגענטײא, אין ?אנטרי. איז
גאסען. געריכם־באפעיצקערטע די אין געםארען םיצע

 קינד, א םאר װערט גרויסען אונגעהויער םון איז עם
 מא־ א םארברײנגען צו קינר, ארבײטער אן םון ספעציעיצ

 א םון צעבען געזעילשאםטאיכען דעם אין צװײ אדער נאט
 אזוי קערפער, זײן גמשטארסט װערט דארטען העםפ.

 אונטערהאיצטונגען םארשידענע דורך גײםט, דער װי גוט
 פרישער םרײער, דער אין איבונגעז קערפערציכע און

 קינדער די װערען גןעמפס״ ױטה ״פײאניר די אין אםט.
 בא־ װערען און םרײחייט םון גײסט דעם אין דערצוינען

 באװעגמג, ארבייטער דער םון אידעאאיזם דעם מיט זעאט
 גוטער גאנץ א איד דאס אז ניט, םראגע קײן איז עס און

 וואס מיח גאנצע די זיר אוינט עס אז ,אינוועסטםענט״
 gt* אויםצוהאיצטען באוועגונג ארבײטער דער סאסט עס

ארבײמער״סיגדער. די םאר סעם•

ארגאני• ױטה״ ״יײאניד דער םוז ארבײט די אבער
t וחנרט סעם• דער ויעז ניט זיר םארענדיגט יאציע m 
 שםאם וױן אױך טעטיגסײט זײער פאר ןעצעז זײ מאכט.

 אין ארגאגידח זײ יאר. ptf חדשים 9 וויבעריגע די דורד
 «חד נױם אא זיר גיבען וחנאכע #קאובען קיגדער שםאדט

װ עדױקיי׳יאו*. איז קריאי^ואו ריי י t קאובאן אי t i 
 ארגײסיר חנר n® גײסמ אין דערצויגען קינדער די רעז

מני ומנאען און באוועגוננ m אויםװוומםאן זי  ru tow• 
 ̂ אר• n וחנלמ קאמי, חנם פארםזעצען חעלםען צו שעז

t »ון שאחגעחמ א םאר אן םירמ באוחנגוגג בײכמר o n 
.־. • • אאתםיין. איז אעבעז ירען

װאיך• נירםענט ליידים אינכמנרנעשאנאג אינזער
 אתאגיממױאט ערשםע די ®ח געוחנו איז יוגיאו הערס

י שטימן צו מן םיר בטװאטנ^ יוטח״ #•ײאניר י  -n וײ
 ms ומוי װגיאן< טמזאד ®ון מיטנאידזנר ך דאס כער,

p םיםמידזןר די װי t ארטוגמאצמם, וורבײמער אגדצחנ 
מײ וחוצען ײ n געמן וז r n חי<*י w די pH oman אצד 

n וו וונ«וױא$אן w נזיגױג אוױ »יו וואס יכען o nן
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ip:p3ipDtn8D i באהאנם, װי איז, n 
i י1 פיז א״נער נעװען ס1נאםפע n t ' i t 

ip פח ip 'V 'tp  ipotnp ip t 'i אינטער 
 בא־ וו?אכע אײנינוננ,18פ נאציאנאאער

ם צװעהם ס1* און שוץ ת ^  י1 םון א
«31”iPD־tPD8D•

 DPtt ,1926 ,1P3PDP8 םאנאט אין
ip i 1^קטא1היאפם׳ pjprt o n  po- 
i n באם־ ב. אאד1הא םר. אפיס, 1א3”א 
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n צו אויך דך ט3קאיי w p f tP3tt83, 
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 אזיםגעגוסען איז op ר»ד9< 9 סאר 0911 סים סנוױס, שױן וױיסצן ipim די
״ מוו^חון m די נ m r m• סמממען^ 

n< אידישצר דער פון חנם ,ד*ר * r- 
 ״אימור״קימצער/ יאר^ן״ דו סוד^דער

נאדיה טשח
 חאט םען וואם באנקצס*!, די יויזי
 •סע־ חױכגעשטעיטען דעס ®•ר נעסאכם
 אנגערופען אײגסר האם גאסס, ריקאנער
)עתסס (ג»גץ נאדיו׳ן ן נמחד דם !  יו

מנ/ ניס  *ידײ פו? ח»רץ ״דאס וױ וױיני
 גיט חורבײ חאס גוודיר ft(* פאיק׳ שען

)נציאכם  נע־ איחם חאס צוױמתד » : !
 ״חאסענםאט*(אסוו/ םיםוי םיגדז קדױנם

 עהרעך אן פאר װאס #װײס אץ־ אױנ
האס דריטער * איז!); דאס נאסמן

~.DWPP
ט נאר  איך אױסען. איך בין דאס ני

 װאכען, פאר די אז דערצצחיען, נאר וויל
i װאס n משה סופת״, כעל0 נױ־ײארקער 

אדיו/  • איז ומדשע, איז פארבראכם האט נ
n געװארען וועלט ליטערארישע דארטיגע 
 פױלישע א װי עחניציך איבעתעביטען, וױ

 קוםט "p-ra* דער װען שםערטעל, קלײן
 םאר־ אסא< םים װערם עס איז צוםאחז־־ען,
 עס װאכעדיגקײט, גראע די שװאונחנן

 םא-טענליכע *לע די םארמסעז וועחצן
 בגאוםנ׳- ארום נעחעז חסידים זאתען...

ן זיגנם, סען דיג,  נעהסט םען טאנצם, מ
< א מ  געסױ איז *רבי״ ־un סשקזז... בי

!...געקוםען איז ״רבי׳ דער !סעז
 זביה די נעהאט נים איך האב אײדער

 גרױםע יענע איז וואו־שע אין זײז צו
 םארשטעלונג תלארע א נאר נאדיר־סעג.

 ״אי־*־ די נעגעבען סיר חאבען זײ םיז
מן, וײ וחורםײזםענםס״,  אר־ די נאטי

 וואר־ יי ?,א טעאיעםאנעז די און םימיעו
w w .צײםוגגאן ojr א גענאנגאז איז 

 אין וױ אזױ #חיםע< ביז׳ן *ױבמעזאמ
בחור !הוא אדיר :•סח של חגדח חןר
 װ. אז. א. !הוא 5תו !הוא נדו^ !חוא

!נאדיר םמה יכבוד *יצץ דאס —י
 אז זיך םען דערמאנם וחנאצנזײג נים

 מעה• ־un װענען פאאקם־^יד ביא^יפ׳ס
 ־שכחור םח געקוםצז איז וואס כדידעי, נער
:באצויבערם אצעםעז ה*ם אח םע^

 צרגעץ םון *געסוסעז
מדינה, װײטער א
 אויגען הארצינע םים

םינע״. םרײליכער איז
 גאנצע דאס םאר^ויכטען האם זי

עמזןדטעיל.
 גרינעם אין װעאדעל ״איז

הײםילאו, איז געווארען
סרסםעז, די <אכען עס

מז עס בויםילאך״. די םאנ
 ;סעפ די םארדרעהט אאגכמן האט זי

מז בחווײם א  טאר^יבט איוזר אין זיד ה
 ;*ילאםען נעבאך נעקענט טס האבעז *ח

 אויף אום׳חן אז געווארמז חאמז םענער
תחנ  הא״ םאםעס איז סאטעם װײבער, זי

ז  קיג־ זײערע ם*ר pprw איז נעזיפצט מ
— דיר,

 די ״זי גצחאלםען. חאט נ*ט ביז
 םרידד מעהנעם א איז איז ״שראםאוױמ״,

 ?יך האט דאן און אוחנקגעטאמן םארמז
:אאםעז צום אוסנצסערם איץ

 ארטיג זיצט נחור »
גאזעםעז.״ ^ייענט אזן
— כלות און חתגים
איכערגעבעטען״. זיך

opH אר״םאלקצן זיצען• 
טײבעיאך, מטי^גהע וזי

 גענעצען אײחוס^אך און
װײבעלאך׳. די נעבען

ם: און קודץ די צוריק איז עס נו
מ״ איםע די rv <אגנװײ<מאן םח ״אי m.

 פ^רנעקױ איו #איך תגנח עהנאיכעס,
 *יסעראטעך װארמעװער אין אויך םען

 נא־ םמה םון ^יםאר דעם נאך פאראײז
 אומע־ געײ^רען דארטעז איז װידער דיר.
 ־9•ר צװי^ען וױ... אאננװײיצינ, און םינ

^יסעראטען. םעסי*נעיצע
 סאילקס־ייד זײן איז האט ביא<יס נאד

 מטעד־ אין שסועסען די נעמ^זתרט נים
 ״קראסא׳ דער םון ^■םארען נאכ׳ן טע^

 געהערען שםועסען דאזיגע די װיצע׳/
 א ׳טוין איז ד^ס ׳עזיע90 דער צו ניט

פראזא. שטיק
 נאר האם ווע^כע סײדעל, דער ווענעז

 מען הערם כאצויבערם, אאעמעז װאס
 זי — :נעעפרעמגן אזעאכע אזמנעםעדןר

 ם9די איהר שצהן... אזױ גארנים איז
 איחד אױוי ״בראדצווקע״ די באםערסם

 דאר־ » װי פנים... איהר הײנם ?... ה»לז
 אינםעלי־ ברעקעל קײן םײדעל... םישע

גענםימקײם...
 קונץ נאנצער דער ?... דען װאס —

 זי חצוםה^ א איז זי וואס איהרער,
 האט מיד אז רײד, אזעלכע גערעדט האם

פנים... דאס נעפלאסט
 בא• נעלעכטערעל.» איהר הײנט ־־־
 ל»כם *לעמען סון כי... כי כי אוז כ^דכא

 םײנג^ זי םבטצ״. זי איז »<עםען ...8א זי
חכמח... נרויסע די איז זי אז

ן אזוי «<ם ת ז מײב־ די זיר *ווי׳»«ז ו
 אױם׳ן ׳*םעדםעל פון םייד^אך די און אך5

 קא־ אח םאניז יייערע םיט מפאצירנאנג
 **םילץן זיו יאום םייאווײז װאאיןרען,

 נעפער־ דער *ו סנאה םארבאתעגע זײער
טאקע נױילװײז און סאנפורענטקע, <ליכער

 איה ויעז
 — עיך »חן
! ? בין חוגגעריג און

 נים איחר װײםט
 — טט ניט איז םיר אז

 איהר, װען
 — שיעור א אהן

I ? בלוט םיץ גאפם

o דורך n איי־ זײער שאחפטארקען א־ו 
״ חן נענעם ,םארעהחנר״. די נ

זא־ ;עוױסהיים םיט כסעט קןן מען
 כאםערסוננען פריטימע עחנליכע tv נען,

ר פריחער ײערען «רױסנעז*נט וחנלען מ  א
 *ײטוגנען, װאר׳שעװער די אין ׳*«עםער

 וועלכע ליטעראטעז, װאר׳פעװער די דזרך
 נע■ און נעציםנעלט און נעפויקט חאבען

 מ־שה פרן יןכלת־שנים בײם טרוםײםערט
 :ע־ ׳טויו איז דערםון אנהױנ (אן נאריר
נעװארע!). םאכט

 *יםכלער״ ״נע׳טװארענע די אויב און
 *ו דאס ניך *זוי שעהסען זיר װעלען

 ]porpj מלאכה רקד פאר זיך װעלען טאן,
 ,נאדיר־ די אין האנען װעלכע *נדעדע,

 הול זייער װײל ׳טוױינען, נעמוזם םעג״
 םומעל דעם אין געהערט נים זיך װ*לט

 חברים־ליטעראטע! די װ^ס ליארעם, און
אויפנעהויבען. ה*נען

 קריטיטער די אז מ׳טער, זיך בין איך
 זאנען און סוט םיט אננעםען זיך װעלען

:אזוי אומנעםעהר
 דעד איז נאריר ם׳טה װירקליך אויב
 האט װאס ׳טרייבער, אידישער ;רויסער

 אידי־ דער םון כבוד דעם אויםנעהױנען
 נע־ םען האט װאס צו ציטעראטור, ׳טער

 אזא אין *װענט זײן רעקלאפירעז רארםם
 פעםענט־ א םאר פאםט װאס םארק־י״טון,

 ארויה־ וױל מען װעלכען םים ארטיהעל,
V הוואדערם די עוצם כיים הרינען

 אידישע נים זיך שעהמען װי װייםער,
 .דאס נאםעז פױם׳ז אנצורופען שרייבער

 פערזאז, אזא םאלט״ אידי׳טען םון הארץ
 אויםער ניט, זאך ק״ן םארםאנט װעלכע

 ײי װערםער, מימ ׳פפילען צו קונ־ז די
 פיל־ םיט שפילט װ»ם ז׳פ^וננלער, יענער

 אױי װירסליר זיי האלטעז סונצינ. קעם
תנינ  זייז »ז פאלק, אידי׳טען דעם םיז ו
י האט הארץ |p ניט זײ ני  גרעסערעז "

? טאלפנט נאדיר׳ם ם׳פה װי װערט,
נא־ פמה טאהע איז ענרע, אט און

 איהם האם עם װי ״נעניע״, אזא דיר
 *לטער .נעניע״, צײ״טער א נעשילדערם

 נע־ אונז ניי וײנען פארוואט ? האציזנע
 םארװאם V ורערטער כילינ אזוי װארען
 פאר־ װערטער נרויסע אונז בײ האבען
ײאלט איטעצצר װי װאנ, זייער לארען

 טרינקט און עםם איהר
 — עגל צום דינט און

 שקלאפען, די פאר
 — באעאפען איהר האט
!כײגעל געדרעהטען דעם

 באתע א כ׳עם
 — אםאל אויך

 תכט, םיר און
 םרוכט קײן ניט ם׳איז

םיםבאל... גויט׳ם — נאר

 גמלא• און אינחאלט זייער ארויםנענומען
1 ׳פאלעכץ דאם נלױז זען

 » תם 1אי חאט וױלט, איחר אױנ
 ״נעפײערםער״ רער טאשע ׳טולד נחיסע

 ױינ« טיט חאט ער אל״ן. ;«דיר מ׳צח
 — אונרירעהט און דירעקט — װערפ

ד די םארמפר״םעז צו םיסנעהאלםעו » 
 גע־ »לע און נעדאנסען *לע tv אריע,

 גאמ״אס, םים נארגי׳צם זיינען םיהלען
 רזר מעחגער, דער — איז <יפר דער און

ווארם. גע׳פלימכער דער נעם«וסםער,
 איך פארחזדם. זיך חאב איך נאר...

 *ריינןן צו נעווען אויסען גים ר*ו בין
נאדיר. ם׳צח איכער קריםיש א

 I נייז — ¥ אויסםעקאז עם איך זאל
 אנט׳פולדיטמ, םיר װעלעז לעזער ם״נע

 דערואנם. ניט מפעם אי׳ך האנ טאמער
 אײגסאל נים אויסקוםען נאך ותט אונז

 װייל םעטמ, דיזער אויף מםועסען צו
ט נאדיר ם׳טה מר סייז איו.ני מי  אײנ

 אירימער דער אין נעהם עם ׳טריינער.
 וועלמ ׳פםרקםזננ, נאנצע » ליםעראטור

 און נאדיריזם״ ,ם׳פה «ונרוםען קען םעז
 אײן ניט שרייבען צו לוינט דעם װעגען

ארטיסעל.

ר »ני ײ ״ ״פ ח ס שליסס יו
ז מ י ם פ ם ע ,ס

 אויפגעהאל־ סםרײקערס פון קינדער
פרײ. טען

 וחך װעצכע סינדעד־קעםפס, צװײ די
 אװ ױםח ®יאניר פון אויםגעהאלטען רען

 םון ארבײטער םח קינדער םאר אמעריקא,
 אוםגעגענט, און םילאדעלםיא ניױיארה,

 טען4 דעם שבח, געשלאסעז זיך האבע*
 גוםען באזונדערס א נאך סעפםעםבאר,

 זײנעז קינחנר הונדמרט דרײ סיזאז.
 זײ־ 18 װעלכע םון געװארען, א?אםאדירט

 םעק־ םםרײסעגדע פון קיגדער געװען גען
 וועא־• קלאוחםאכער, און ארבײםער םםיל

 אין געװארעז אויפגעהאלטען זײנען כע
פרײ. קעםפ

 ®אליננ, איז אײנער קעםפס, בײדע
j ,.א., מעדיא, איז צװײםער דער אזן י& 

 ארוםגערינגעלם בערג, אויף זיך געפינען
 װעל־ די םײכילאך, די \\ץלרער. גרינע פון

 היג״ די גענעבען האבען פארם, די ׳דער
 עלע:,ענסײם1 אויםגמצײהענטע אן דעל

 םים באריהרוננ נאהענםער אין קוםען צו
 אין לעבען םון גע^מארקט נאמור. דער

 טענםס אין ׳מלאםען הײהען, םון װאלד,
 אנםײלצונע- גרײם געװען זײ זײנעז —

 ;*ונטערנע״ אטלעםישע אלע אין כמז
 םון זײם הולםורעלע די אויך םוננען.

 גזד פאדנאכלעםיגם ניט איז לעכען זײעי
 און מונסט דראםאטיקס, םוזײן, װאיען.

 גאטור םאלקס־םענץ, ארבײמעז, טעכנישע
 ליםערארישע און דיםקוסיעם שםודױם,

מז פארלעזונגעז א  וױכטי־־ א פאתומעז ה
 די אויד פדאנראם. אוים׳ן ילאץ נעז

 פון םילע באגײסטערט האם ארבײט ערר
 אין סעמפ־םײער דער און קינדער, די

 אײנעם יעחגז ברעגגט װעלמןר אוועגם,
 ערצעהלונגען, איז נעזאנג מיט צוזאםען

אונטערנעםונג. פאםענדע א נעווען איז
 םילאדצל- דער פון בארסאס, וג ב.
 געוחגן• איז האלעדזש. ארבײטעד םיער
 םילאדעלגדער דעם םון דירעקםאר דער

 דער געוחנז איז ליבערסאן י. איז סעמפ
 דו ונאלעג איז קעמ® דעם םרן אנםירער

יארס. x לא^ול םעםבןר,

&XX8aXBX&Q&ttaCB^
ױיהעו־ס א ה סס ע וו

בערנשטיץ. י. פון

דען איך סטדײק
— ײז״ א אהן

ר ע װ

ווהילער ז. םוז

רי. אי< יואויל ויך: דאכם אטאל
 חאב׳מ נלויגימ״ די זײ, נלויבע!• <ואט
 גאט ד,אט נוט. איז חירוץ: » אלץ אויא

מד נ*ט האט •לאכם, אח • נעהאלםען
_____ tv ׳פםראפם.
 ײי אלפםאל׳ <ים חאנדלצו «ײ אס^

 ה׳ד א *ז נןגלויבט, וױמליך וואלטעז זײ
חנ  ־P'r ־ut”t קאגטראלירס scrip מ
 נוט, זײ ג«תם «ם לם׳פל, וחנן, זאל.

 זיימי «אט דאם m «יד, יײ מרחוםינו
 ײנן ־און ;אויפנאסאן or *ױמאגןר
 דריים חנדצל ד*ם פאדמרט, ס׳סחגפט

^ אױא זין־אימר  *רויפ־ ויי װעי׳ש •רי
mrwn וחנלען יוײ *חנםינן אייא לי«ולד 

 װיולט ותי פאר ״*מר— ptarp נ*ר
jm זיד זײ טאבען r o « סירדע v נלוײ 

»j: ד׳ jru זד׳ »nגןנצבעז האם גאט ״ 
 סאטעגט » אין .pn»uww e«n נאם איז
i פארצנזייפלוננ *areoapn פון »  tfp זיר 

pwt o אױי prvAvia אפאור n.
 אוםנלױבי־ חןר סאן אמר ו*י וואס

?  ימלןנמן רך«ר nrp וואם טיט מד
העכער זײנען וואם ,נאםור־זנרמיינזננעז

po ויק ! » » now,• בלינית IWO פיז 
תיחץ v יפ«ד ׳—־־ ~—

_ _ ך........ _ ן\ י ׳«ביד . »

 נארני«ג זײ זאנען נעםז^ אײממער חנד
 אויסנרוך »ן ם*ר טיר מטעה׳ח אם

 די נאטור. בלינדער ויילחור, דןר םון
 אײן איז איז םלאריחז בליהענדע

 ׳פטעדם wnpr חורכח. » מװארען נאכט
מז  נעווא־ פאתיכטעם amor * פון זיי

i n• זיײ טעגשליכע׳לעבענם טויזצנטער 
ד פארקריפעלט אדער אפנעװיאט נצן  נ

 פאר־ ײיםען, t« ווילט עם און ײארען.
- ■/ ײ«ז¥ ם«י און וזאם

 «ן מוחנז איז עס tv יוירת, דער
ד םון אויסבתך  נאםור, בלינתר רן

m v >p ם ווארים ניט. עפעם ויך  סיינם, ן
tg נארגיט סוין איז ,נאםור׳ די >unw 

 eetrv צו׳טםערענרע א ווען בליגר.
ו ?ליעט י םין דעם אוים ז ס מחנ  אח ׳

 אדן לאנר א פון נצנענד בליחענרםםען
ר • אין אױזי איהם םרעםם |» in ner, 

ם זיד װילפ »  אח ov tv גלױמן, ניט ע
קרןוםט. בלינחנ v נעומן
י איצםיגצן דקם איז און  פלא־ סים מ
n n נע־ נחנחר אפ׳פר נלזינימד דער איז 

j» n גלױניאד חןר tv tiS'luve דאפ 
ידערפ»ר nnv>» OMperva נאם האם

r  evn n» Dipt»״־ttv t* מממ־ ®יי 
pm און 4דמ«  ,avn  y v טד

 tv ,|»J»p<״ ניט וועט סײגער רעכם.
 אוי, יגדיגט.1גע פלאריחן אין האט םען

נעזינדיגט! דארט םען האט
pk dp נקװארען tv פארנע־ םוז ארט 

 pnvB m- געווען אח םלארידע נינען.
 נזד novn װאם »לז, שאר גינענם־׳פיאץ

 דארםען Dipt |P» Vim און נעלם ה»ם
 נצלעבמ! דארםען |po תאט אוי, נןל«בם.

 אן םאתצניגעךזןזן האבען און נום לעגעז
tp ינד.1 פײן ניט ט«קע זיך ם»ר און iv 
 םארגענינעךזוכער און לעבע־ױננעז די

 און |P3P> tv אײננערעדט, זיד האבעו
זינדינען... םיינם םארנזמיגען, חאבען

 האט Dtp נלויגינער, דער אנט1 און, .
ױ dp װאנען ביז נעדולדעט, לאנג »
»ttv |pd’>pp זיד האם v p tr» ןינד, סיל 

bp tv ה*ט p tr די וא־ינערנ«וואויגען 
 מםורם v אעע׳פיפם ער תאט װאנמאל,

oD אדן tperw וינריני די n ’iv>B.
 *PDDtp איחם איחר rtpp ovtt ני,

ז ן ט רו נ  dp tv ,iPtvt איתם איזזר מ
t'v אנצ^ גים ipd ניט דארם האט pi* 

^ נ די dp tv t דנ n v אח t« נים tppt״ 
apsnv) *uni f |p tir» rg D  tv ipd 

jb 'i dp איז וױ tprootpe ,ipBMp  v 
 כדם אויןי djPdp *יחר |Pn זוינםזןר־טאנ,
pan’m nve אמ *ייסװגען די פינגער

o n p n n ,וױ בילךער upn n n tp e  pk 
מז נהרזוםו׳דיג אזױ זיך םנז  גרמ־ים גי
pk ײ זיך האט — .ביח״יע־׳פיסס״  ג

 owDPtopnv נים nrpo npra אייר
 Dpnt'mrrDW די• זעימ *ו ואדלאנג »

IIPM Pא ו ם L־ 13»

י“ •׳•« ¥ בא׳פטראפם »ן זיי עס וו«יט ״ י
p אט k ?םארנ?פוםעז װאך לעצם K 

d d א אונױמרזיכחנם חארװארד piu v p 
”iPJ אם?ן.1פילא t op צונויםג זיד 

?pit נאח»״ דער םון אפ?ן1םיל> םארעז
געחד איז ipoptpj jvo עםלימ און

 פרן pnintv 1קיי פילאזאפת. לויט?ר
 nnpttv גיט דארם?| ט?ן האם נימ

 אנח סיין ?קזיסטירט ליים די dv פאר
p װאלס ^לאזאפיע. וױ נים, זאך  tpo

ojpppt tPDDPJ’ntDV ,רײוומממ? tv
p t ojn»vP פײואזאפען סיל אזוי p 

 nv>P .>«pdv iPDVb אונז לכל־חפחות
o איו n  iptptt PJtnc nn, וזקר p 

 v DPDtpoDvovP ,Dopnior םאכם
! |PP’>»1K to>ptv נ«ד

iDwltv. .*M) ipnptanvD םיד
בייחא <v« DPVlPDptnt זאל DP םאכט

tv npiv .dbvt mow גיא»י tv >vt 
 אויו otpanptDMK ,ttv pv דינ מכל

id tun ,tp סלײבעז trtr J«>ptv opnv 
dt>wp»d װאו רתיזסםײנ^ איו v< 

t נינע rp tu  tplptt אזיפ׳זלהמבמ:v 
תו פאר*־יםט זתיעז טיימנם?ר,-וואס

י י“ ײי י ״ י י אםיר^ — ״  K אויסנערעכעננ^ V pv n>P ,ttv P't אד״נ
nntr dpvp• 5^ או^nPDnvo 

u pv־d m  otut .ptv 
o n אזיסג*בר*כזמ _ opnv 
o n ^?פייןוזאםמדסאנגר pv
pn| םארוואונדצרט JTI,IPt» iVJW 

- פארם = bp  oto----------

גאס איױשער דער אח» טעאטמר־סיזאז m צום
PDPia אדנז׳נר tv ,|pj״o אײדגע

םארחעלטניס־ טעאטער םיט א■ ויר ניט
n אױנ צושיל. מעםיג n איו פ^רװאורף 

 נ«ר עס איז פאררינט׳ױ, א אינערחױוט
opn ptU3 םאטױו: tv <p’t ivp די 

y o n t נעשעםטלי״ טעאטץר מיט׳ן האט 
 טייל npr3׳n v װײל איעזעחענימ, יע
no אבער ;ייחם םרן הוםט חננסח איחר 

n,' צי פלײן, ןיך יןא r  |pn |po jpp 
*ופיל¥ טעאטער װעגען עןג

 טעאטער אין ניט ;עחעז אידפן םיר
מן נלאט ןין םהי  1פי פאדעיעו םיר ;א

ovoony dp»p npovvo, םון ווי pn v* 
npnp3 סונסם; pop1■ v, ויאס pk

pspnarptopM[ ,פוסט DP IP^P« rnv
n איז ,onptt עןeי׳nליטערא איז p rm n 
 אוםםי׳ אן חאנען װאס יענע נלויו ניט

ליטעראסור. םיט ׳פייכות pרKטעלנ
fprt n’D אין npovpD אויסדחק אן 

 ;ילעבען נאציאנאל־סולטורעל אוגזער םון
 טערםא־ א ppvd איז טעאטער ראס אין

 ״npB’K נאציאגאלע pnptttM פון םעטער
 אונזער פון או) יצםיטוננעז און לעבוננען

pולטורpלעn אזוי :אקטיװיט?ט pk די
 תיטייכער א נעװען עואכע גארדיני׳ט?

 סאציאל־ו^זרטליבער א »ן אפ?לאננ
 אי־ npn םון ipdpp אין ארוים׳טטײנוננ

 זײנען אזוי ; povo דמדאס?ריקאנישער
 ,’pot■' או| rv דיםאװ, םון ipdp'p רי

 א נערוען םלחטה, npn נאך און בשעת
VttpPHV n פוז אפשפינלוננ נעטר״ע n* 

 !?לכסט אוז שטיםוננ נאציא:אר?ר לענער
 א pm npאטpט אונזער קאנצענטרירוננ.

 יר?נ־1נאציאנאל' אוז נאציאגאלע נרויפע
אינסםיטוציע. דע

w* דאס מעהר. נאך 'V טעאטער 
 װיר־ פאציארע poopnj די אויס איבם
 װײלע־ |.pn'K nptKP’npov די אויןי סוננ
 סלא־ אלע עם פאראיינינט כאט*ט װייז
־tpn״nt טיט׳ן iptp’t^pn רעס סען:

 אזט* טיט׳ן נענילד^טען opn הערי׳טען,
 קאנעז װאס די אויר (װארים ײיסעגרען

 האבען |,ptp״P ניט צײטוננ t״p אפילו
 טיוי־נאציאנא־ Dpn טעאטער), םון הנאה

 םיר .iPonpD״ttnpn נאנץ מיט׳ן לען
ך אן דינען ^ פינ ם  אין רײך פאל?, ?

”tnDPPt און םאר׳טטעיונג nv, אויוי האם 
נר?סט? ,n םון איינע טעאםער דאפ אונז

.IPtJtpTtt דע־־ציהעדי׳טע
* ־י* +

 אײ־ און שעהנקײט ערנסטקײט, װעט
 ־8טעם אדער טאן דעם געבעז דעלקײט

 ותיען םוסטקײט און נראבקײט קײט,
 יאהר־ סיר םרעגעז אזוי ? דעה די האבען

 סעזאן. נײעם א ערב יאהר־אויס, אײן
 ליכט טעאטער אונזער אין דאר ?עםםט

 םימד דאך עס צאילט םינסטערגיש, םיט
 נעםעז םיר און װאגשאל דער אױזי ריש
 מאראלער םיט גענוג אן ניט אאץ נאך זיך

 איהם געבען צו אויױ קאנצענטרירקײט
 גע״ דער אין שטויס <ןרעםטיגעז דעם

 טא־ און םיר םרעגען ריכטונג. װינשטער
סיטנים. זוכען און דוםש דעם ®ען

 םרעחליכסטע און יזענטיגסטע די
 אויסגעשיראכען דרײ די זײנען סםנים

 בך שװארץ׳ם, : טעאטערס ליטערארישע
 טעא־ לייצין דאס און עםי׳ס־װילנער׳ס

 יעצטע די טרויע. יױלנער דער םון םער
 ווארים נייעם, א סעזאן דעם זײנען צוױי

 אויך יאיזרען » םאר האבען מיר כאטש
 דיםאוױשילדקרויט סליינע דאס נעהאט

 האט עס און בראנסם, די אין טעאטערל
 א און רעסערטואר שעחנעם א גענעמנז

 דאס אבער איז שוישמיל־קונםט, םײנע
 װייטען א אין פאררוקט געווען טעאטערל

 רעםאעסטירט װײניג האט און װינמעל
טעאטער־וועזען. גרויסע דאס אױו*

 י1אוי םעאטער נײ שװארץ׳ס טאריס
 בן״עםי־װימער׳ס און עװענױ צװײטע

 םוזען וחנלען טעאטער ®לײס אוירװינג
 גאנ־ דער אױוי װירשונג גיויסע א האבען

 זײער טעאטער־וועלט. אידישער צער
 שטויס־ גרויסע א זײן װעט ערפאלג
 צו םעאטערס אנדערע די םאר קראםט

 פארקערם, וחוגען• זײעחנ איז נעהז
 אנדערע די װעט דורכםאל א זײערער

 צו טישער גאך חשק צוגעבען טעאטערס
זוםי. אין גראנדזשען
 וױחנר- טעאטער זיין שװארץ עםענט

o גאלדפאחנגישער א טיט אטאל n w־ 
 סחיערײ א איז דאס און טאװראציע״.

 אױפטיחרונג באנײטע א צײכען. נער
 םשיפא• אלס גיט — גאלדםאדענען פון

 נאר — אכ כיבוד םין א װי אדער יועס,
 וחנ• ערקיערט נאר סע\ •אראד־זאה אלס
 םאר• רעשטעא צום חנחח אלם נאר רעז

די גאך גאד בענקזנן װאס טבולגיקעס,

עגטין- י. ®ון
עג פון קצי א  איבעו דרוקען «יר — רעד

עי יע® ק ריי ר/ ipw*א«די *ד*ר 1״י • מ ײו רג  א
^ י י ,י 1*י 1י צי ײן. ײ י * ען «י  אויס• חןנ

ן ע נ י י ^ דעס ײנצרצודרוקצז ^ ק י י י ײי •  װ
ען »יו ע® נ רי די t אין »עא»ןי װענען ג tv 

*|90 חןבען סיר װאפ ערנסאען לו » ג’י  ני
 צ״«ונג. אידישע *נרער קײן p» ג»געגענם

ען או»»קעל דעס »ין ײנ צי ן  אײניגע דן אנ
ד ני« ?יעען םיר װעלכע סי■ א«עיען/ ײ  ן

p s n m p t,ן fin אויך זײגען םיר »  ססכיס ני
ס «יז סאנכע צו סויחרונגען. ענסיג׳ ױ זווי  ט

 צוױיסען « דעס אויןי 1א«׳י»עיצ ײר ײצלזגז
לזין סססקוםען סונו װע• עס װען סאל,  ן
שען װעגען ?אגען *ו ע«עס  «עא«ער. אידי

 געגען *קיקעז״ *ו רעכ* א ענפוין י. ח$ם »גב
« עד אנאנדצרער. װי םעחר ®עסמער  דאך חן

ל »?וי עז חע^ען «ו געסאן וי ם אאי ד ת  ב
»עס»ער. סערען

ר ע ד י ל ג ם ו מי י א ט מ ע ו נ ט כ *

np32׳ npn wוואל• בילאפין, *וײפיג<ן 
ינ  p• באארייבוע יעאאליײיימ י *י■ י

npt>t» *ויך כאלדע• בילדו«י«*»*גפיי 
tpnp•׳*n אומאר « איײסי איןר unp 

P*»״i¥pi*יעיאיפסענ Mjrn S ;

 טחי־ ip״i טיט "opnppv ״היסטארי׳טע
P’nKDHnKppn*r̂ KP| כtv'nג־Kודנלp'ג 

jpn׳npnv ,r נאכלוים אלםpצי־ ;אנ׳ן ר 
א•nםvpט פון נע־טר״ ני׳ט־דעמאנאניישען

 npn טלס אלץ פיז npa’t npnv לימ?ייט,
 פאלנnrאסעןp jpjintptpnp v פון דײ־ז
 נלויז ,uttjpnortv ׳שוימפילערישער אהן

 •pnptt*np״D pערדיגpפלא פון כוז מיט׳ן
צװיי שװאמ׳ם 1םי npn או און

 נאר .)נאלדפא^־אויפפיהחגנ?ן עחפטע
 ״ip npn אין איו, צװייטע, די באזוגדערס

 *vpp opn אט םון נעווען ליני?, עםער
ipd ,װענען םט opn איצט סאנעז p|״ 

זײן. ניט מיינונגזח pליכnהp צװײ
pk dp ,איצטינע רי אםת ■’pop,

 אויפפיהר?!, יך1 סלייבט שװארץ װאס
 ןןולדםא־ פון איינס pk ,“תחםוד ״לא

o'lPn ,און רייפטטע ב?טטע PDOtnyr 
 אײג־ אננענעםצן opn נאף נ?ר׳זנס <איף

Dvtt.,ptnn א אןnלעn׳!וp ,אויםפיהרוננ 
 אז. און װילענסקי פי׳פטינד, ליפצין, םיט

 אויןי האט באםײלינטע, רי. צװישען װ.
 םארט npj ; )1892 אין נ?מאבט םיר

 יאהרתונ־ א ׳דאםאלסט זיים האבען^סיד
 צײט״• npn אין ״א";ג?דײוט דערט.עוין

 *ום טאן opn יניט pop’־»hupbp די
 ppvd ׳טוין op האלט pk — סעזאן

 -tm אוגזער םיט טרוי?רינ •ttv באטת׳ן
 1שוי IVP טען tv ליםעראםור, מאםיש?ר

 פון פיעקע פאטיגע היין סרינען נארגיט
npDD’n־ii»vnn אידישען optnpnvD א

 טעאםער־ א nn'K םיט tpjptp צו אויו•
lot ¥

PDonp ogn ,Dtpt'npa’K סיט 
rויKךpאדDnגאל שװארץ׳ט tיזזרונג ,pk 

 ־KDDpn, v'nax קײן ניט זיינען זיי װאס
 נעהם שװארץ ה׳ npn װאס װראציעט״,

 נױטינמר npn אהן ipdp־b ךי צו צו
 איי־ םעהר װאט פיעטעט, און תםיםות

ntn אי ראסnיליש־נאאיװp באםאנט np 
 װיײ .pינnמpאטעס^•ליארnנ דאט «t אין

 אוים* א<א פארטראנט אגדערע פון נינער
 װעלכ? ,pdp’b איצטינע ’n םיהרוגנ

 ״אי־ א נערופעו אויך האט נאלדםאדען
.“פאוסט דישער

 שותת װאריםזנ די tv האםען, לאםיר
 שװאר׳י ח׳ opn ipnpp ־׳ntonn ״לא פון

 תכטיגען opn אפצומכ?! נאנײטט?ר?ן
שי.1ר? npn םאר טאן

tnp3'K צו op tv ,iptvt א איז 
nvc n«nv יעחןן ny3vn3'P םיז TK’־ 

 בן־ tfipt צו ײימראםאל npovpo שען
n אוױי קםי׳ן n אידישpר nptt ,ptn'n 
onpn אלס נאך >”npD און npItvD. םיn 

nnpt iPDnvtnp פייד זײן םון פי?ל 
”DDDpn Pt* פון טאלאנט, נ?שלים?:?ט t 

pootnp ליטnvnpיש־nnאםאטישp און 
KיpnאליDםישp םון בוננ?ן,1שטח l” t 

”pt םון און אינםקלינ?נץ t שים?רי׳פ?11ח 
 ovn איז טיםן ניטען א גאר און ירי?װז.

 tv ,otPD’’vvo שוין אנאנסיױט np װאס
t״npovpD i וו?ט v iPDvn םיל־פאכינ׳נ 

, tptvn dpvq ,ttvtp'jo-( חמשי 'o r n 
ת v D'nvtt מעםםעי). יעפנ טאל'און  ח

 כאך Dnoo >D«p3’Dnvtn,,mKD וואס
 v t'K ,ipop•• . «>npjn'mKD סאר

iv t PDtt איז אלײן״ זיר איז n* לאנע 
dp at ,vtv ,Dtpn npr’n’M n פון n 
pk פײן ניטא או« בײ K״npt זאל װאס 

ippnnvo■ ו* n n  pn אויוי בתשפו סושל 
n n .»ביחנ

 ngnj פאוזואם nw t'K nv>p nvt נים
 תװו־עיאי־ אויםנ?פלימנן נךשםי האט

 וױ־ Jtupvpnp nn פאר pop■• נאװ׳ט
npn ,אטאל ppvp ! »  ipp nr קוײ־ נים

P |P3|״ PVPTK PMDDPPBP ftK PDU
 ביי fltDtt tnpt n tts |pa tv *יעםע,

■f jn o n ,נ און י « jp ptr ון■ n n 
pk ,non■ ניס פאתואם ipsttav אי־

PD 0bin*n"ttVOtM t'K Dint pnpD
vnv o*n ojntv dpip ,tart inpDpn׳t

n»n pv nbno ײד חויינד . >T» Dftt
 •jptvt npttr n w  op____

נאנ׳ז ppvd t'v dp) npovpe ליפצי!

vtv •V שעחנעם ipc’tn; |1M (אסען; 
 נםעט סחסגעמנגערט ויך onv חאט
ivoBP'np y אלע r ’oo'onv, װאס n’D 

 Dtypnpn ipnntp psnop פאר דא חאנען
 npn(״ “נוילע ״יסנקעל ״דינוק״, אין

DBnvn'״ti(";( ײ. או. און ״גנלח״ די 
nptn'tt ynyuiK נאשטיםט חוןוכען t ” nK־ 
oyav DSMnsvt אין פאזיטױועס jy r’n'K 

nyovyo, םיט סאי t״,nvtonyayn ny 
”yn'§r ny םיט סאי t| םיט סאי און 

t״ny צ t נ y צו ן ח v .זאך n’o jytya 
ppvd חיגש זײ םון ont3 (|yonvtny 
 הייס, אײנענע אן חאכען זיי tv איצט,

 ״n’anpn:v:vD ״na ?ץ־ iptpp זיי או1ז
pn| ה»ט. די

 וואס ovn חםט nvanyn טאקע און
npn .ח npovvD pn djppp KntK םיט 

nptpnvnpttv pnvDr vtv וױ סענזאציע 
 nyn ypvo* — כטע-«וט'ן־;עט08ר די

nvo מפט D'nv dp אזא ippnvor 
m + mמידערטעט.
 טעא־ און םעאטערס קומען דערנאך

 בראגד טאנהעטען, יארק נױ אין טערלאך
 גאנצען איבער׳ן און כר^גקס, און וױל

 פרא־ דער אויןי .22 הכל בסך לאנד,
 טע־ סיענערע סאר א אין אויך װי װינץ,

 דארט, דערהויפט ׳יארס גױ אין אטערם
 םיט אסטי^ר אן שטעהט שייץ אס װאו

 װעט שטרעבוגגעה אײדעלערע םון םונק א
 א שפירען נ^ך זיך צײט צו צײט פון

 און דראסע צװישען ראנגיערײ שטילע
 אבער שונד. און ליטעראטור מעלאדראםע,

 בריערי דער און עװענױ צוױיטע אױף
 ליפצין איז איז ס?שװארץ אין חוץ (א

 דער םון הערשאםט די װעט טעאטער)
 אומ־ זײן טעיאדראמע אדער אסערעטסע

 &רויעריגע א איז דאם אז באגרעניצט.
 װאס אי׳ינעם, יעדען כאװאוםט איז ירידה

 גע־ דער אין בא׳הבנ׳ט אביםעל נאר איז
 אזא אז םעאםער. אידישעץ פון שיכסע

 קלאר איז אבנארמאל גאנץ איז לאגע
 מעלאדראםאטײ אזא זואס דערםון, שוין
 ניט דטא אי? העטערשטעליגקײט שע
 ניט אפילו און ליטעראטור אונזער אין
 גאכטעהר, אםשר און, סרעסע, אונזער אין
 װײגיגסטען אם אוגזערע װאס ״דעם פון

 אם זײנען אסערעטקעם הײנטיגע ערנסםע
ן ע ט ם ג י נ י י ו . ו ש י ד י  א א

 שבגרעבםטען נדעבסטען םאר׳ן טעאטערײ
 א אין סען מעז װאס אסערעט^א, אן און
 אויוי ?עהן םארםע נלאנצענדיגערער םיי

 זײ קעגען נאך לאנג װי — בראדװײ
 דער אין ירידה דער םיט אנלעבען?

 םון ירידה א אויך סומט דראמא
 םרעהיױ צו נים וױיט שוישסילערײ.

 טעאטער־סעזאן נײער אונזער זיך עפענט
 ה^רליכקײט אםאליגע די שוישפילעריש.

 איז קונסט שױשפיל -אידישער דער םון
 דער םאר^ײ. אינגאנצען כםעט שוין

 טעא- אוגזער פון ריזען די םון לעצטער
 אױך שױן איז »מער, יעסב טער־סוגסט,

 גדאנדיעזיטעם, זיין מעהר גיטא ניטא.
 װאויפאנײ תע^ער׳ס דוד םעהר ניטא
 ניטא לאנג שויז טעםפעראמעגט; שער

 שעהנ־ און סראםט ראםאנטישע ליפצין׳ם
 אוםדערשעפלי״ מאגולעסקא׳ס און הײ%

 שאםומס־ און לאכען םון ^װאל כער
 בײ ניט םעהר איז שילדסרױט פדײד.

 יאננ זיך האט װאס ״זאץ אויך און אונז,
 כאראקטעריזאציע םײנער פון געגליטשט

 האײיאהר אויך איז חוזס־םאכערײ, צו
אונז. בײ ניטא

 ביה־ אונזער אױח איצט מיר האבען
 אר־ םײנע אײגיגע און גוטע נע,אײניגע

 םיטעלםעסיגסײםען םך א און טיםטען
 קיין אבער האכעז — עתער גאך און

 ריזיג־שא־ אײן סײן ׳גרױםעיזעהר אײן
 האבען מיר אויב נים. קראפט םענדיגע

 םיײ עס איז דערצו, עהנליכעס עפעס יע
 דור עלטםטען דעם צװישען נאר דען

שױשפילער.
* * *

n תרך טאכט ביהנע איזײשע « 
 נאר ivp >t np3pptt פה ,nn'n• םיפע-

n n  ipnpit ipvtvptonnvדי ־ vnKD,,■ 
pnpDpa n נינט?  ,popns npn tto ntna 

npn ttv npop'riponn אינט?ליג?נץ 
n נכלל.  np'p n n ,לעצטע n pm 

 הינויכם npn אין כאטש ,tnv בײ ואל
 נ?ליי' v nKD novp א אין ,nyovjnt פון

ntwntm ?ביחנ — tאזױ ״ tppkbdvp 
on'pPvoonp, אױפױכטינ אײנינ, אזױ 

pv ,מי איחסליטםיש pk dp אין npn 
 ptotv די בײ rtprnpoPK די חיסיבם
ה׳ױלם.

 װאלם אינט?ליג«ץ ג?אײניגנ» א
otpppt טאנצן v צוס טחי iprnvo 

 נוםצ jttpt ניטא איז dp tv אויסתיד,
PDt't"KP> v ) ipop•■ p m 'K •אינ 

rtPt'>po ײ«ולט o n  ipytnD'tv ojpppt 
n3'>vp פון v pv npp 'w n r ipBn 'K־■ 

nporn npoovoDS n  pnm« סד זײ
v ; |pd<' ?איננמלינמנץ נעאײכינט IVP 

 vo* 1צ Pvovnn'tt popn■ די ינגען1צי
n p m 'v  n n . t* in  |pnn« םיס ביחגע

JSDrtP ivnno אםאלינעו «ימר

ם ר ע פ ט נ סון ע
ע צי לן א ד ע ר

 *ון איעע — .9 לאקאל בערנשטײן, י■
ן וסרעסעגפליבט װערפ סײערעלידלסך  דעס יי

 #קומען אויך װע« צװײטע ד*ס גומער.
ר גסד מסתםא ע ד ״ p דער י m io »ײן װע? 

וסרענדיג*.
 — טאראגטא• 7 לאקאל מילטאן, מ•

 גומער. לע«»ען ■אר׳ן אוע« צו סנגעקוסען
 לסז* װסך. חײנ»יגע ■3ספרעועג»ל« װעדפ

 װןס סיץ ®ון אסמער ׳ירזיב* בעמען, ניט זיך
סן. דער אין סײך בײ ד#ר«עז ו^סירמ  ױגי

ץ דרוקעו עס ײעלען טיר  װירום גערען. ^נ
 ל^קסיס אנדערע די סנון לײ*ע די ׳יווײגען

®p ? ^ סנ סי  *ו װאס ניט ג*ר זײ חסבען ט
 סנצו• עיעס ?יך טדילען זײ *דער בפריכטען,

 »ון בײ׳ססיל » זײ איחר ןני*;ט ? שרײבען
טער.£0 ®רײבם
 םיר — .35 לאקאל מעמכער םרײנד׳ א.
ען ע  ;עגוי נים װײסען סיר ד^ס מודח זיך וי

 אינטערנע׳יס־ דער ®ון ק^נסםיטוןליע די ײסס
 דסיןי עס ל#;ג װי ׳דעם װעגען ז#גט נסל

ק9וווערײ׳0»ק » ביז געםען  גע׳כ״ר׳ט 4זסי ״ס:י
 ס»ײ » »#רנעחםען םעגען זסל ער ווערען,

סז, דער אין »םט אנטור^רטליכעז  און ױני
ט «ײם קײן אי«ם חן>בען םיר  נסכגו־ עס ני

 חי׳סר *כל דער ק^נסטיטו^סן. דער אין זוכען
בער איז  ק$נסטיםו*יןג די װאם its כוחיב׳ ̂ן
 זיכעי־, איז אײנס ׳דעם װז^ען זאגען גיט זאל

 זײ בײ רענם ס׳איז װ*ס ׳לײ«צ אזוינע אוין״
מ ע ײן צו חי  און *קסאסצרי״יאניק* ts ז

 »םם » סנצוגעחםען גרייט זײ זײנען מ^רגען
אן, דער אין  IV חפלצעז מען דארן״ — ױני

i?cv .גלויבען, סיר אויג tv נים דן>רן■ םען 
ײ גוםיל  זוערען זײ »טילו װען אנםרויען, ז
תשובוח. בעלי

 ניט ק^נען סיר — .2 לאסאל הוירש, ה.
̂כען אויעעחםען ̂סל  דעם סעטלען צו װי ט־אר

ם װערען װאס סמרײק, ^ מ ע  ^דערע אין ג
 רטלידvגםװvרv» ניט זײגען מיר צײםונגען.

*iv דערע ן אי געדרוקט װערט װן>ס דעם^ 
»ילו אבער צײםוגגען.  ̂ *לײן איתר װען ן

 יזואלפען פר^ע׳ די אויסחויבען װעלען
 •*vv V זײש איהר אויב ;זאגען אײך מיר

:s ממערפמ>ן« vp פרעגען איהר v^*» קאזיח 
 זײם טשערלײט. bv״ די פון םיטיצג v אוי!®
 איהר קץנט סםרײקער, איינסאכער אן איחר

 געןיגש איחר װאו חן)ל אין פר^ע די *רעגען
כען צײטונג אונזער אין זיך.  איצט םיר ק̂ן

ע די ^ ר ײן, אוי־פחוינען. גיט פ  זײנען םיר נ
ט  געטרןןפען לvםv דייזט איחר װאס דער, ני
 קליװלאנד אין זײגען םיר קלמול»נד, אין
 ׳נים מוזכט עס רvנ געװען. ניט מאל קײן

ײנען פרײנט  סיי־ r8V3 םיי, װי סיי םיר ז
ען ^ n« בריװעל **^v משל ר$ס נים ק v 

עפעגםליבען.
*ג*,1ג? v*v חאבען םיר װי — ק. א.
ען אײנם ^ ד םיר ח ל n די געדרוקט, ^ jn :v* 
ןןיי ם זאכען ן ד9ײ די געלײענט. ני

ען ^ גיט «ליח p*p דעם nve װי סײ םיר ת
r. צײט. זײער ?וםען אויך װעם עס
 געעכםפערט r*v חאבען םיר — מאיר. בן

 איחר 8vn *יינט עס װי נומער. לעגםען אין
סי געטוזט י ו  אײדער ברעועל דאם י?ען9^

ן 8vn איחר ע ם ^  ״גע־ נומער לעצטען דעם ב
ניט איחר 8vn אפער .•״רעכמיג?ײם

 די ג*ן• ?וקט *ײך. צו ענטפער דעם ב¥מערקם
״ פון ^ע-נט^ערם ע ^ני ד ע  גו״ לעצםען אין ר

םער.
 די און גאאדאװסלױ, מרם. און מר.
ען יי^ס ^דערע ^  ״ל*גת גוגע^יקט אזנז ח
־ רםלעד.vp םובח״  רvפ p:vn אזעחנעם v ־

 סvד צו גיט װייסען סיו־ װאונאזען. גוטע די
 םען װען בעסער איז ־דאך העלפען, עפעם ?אן

 לvז ®לעכטס. איידער גוטעס אײנעם װינ^זם
ײן nnv* ״נייער״ דער עז אונז סאר ז ם  V ^ן

לטער״.v״ דער װי בעסערער,
א ײד  װערט עס — .0 לאקאל גראסמאן. א

rp m ju גוטער. חײנטיגען אין
ען מיר — ראזענבערג. ע. ^  ניט ח

םצוגעבען  מין דעם סון ארבייט קײנע ^וי
 יעדעג־ װעלען םיר נגט.vרלvם איהר װ^ם

£D?v ד, אײער בעחאלטען ר  זיך װעט אפ«ר ^
vמvעס5ע ל , ען ^ 1n מיר װעלען מ V ועז0ל 

װיסען.
̂ ײרV 1ח*ב? מיר װאס ענפמזלדיגם — ב.

ttv* טעג די ערשם געענטפערט. גים ל»נג 
 vn* א*חר װסס ו?ו?ען1ר7איב םvnya «*ים
^ «װײ די «וגע«י?ט״ אונו ל ד ״ װעלעז לי •י • 

ײנען »83vt איחר װ* װערען. עימנםליכם  ז
 גןלא״ evn איחר ײאס לידלײד jraan? די עס

 איחר tv ח**ען, iwt* קען מען און *ען,
 ^חײםיא דסם בעסערע. irtvir װײטער װעט

ד/ ל  נוסער דעם אין סארעסןנפליכט װערם בי
ען **עענטליך גערעכט*ג?י*ט״.״ ^  םיר ה

 ײיצײ אײעי פזזרעפענםליכען געײאלם אויך
ל און רעדצקטאר״ צום בר*ף זענליכען  די זן

ש װיסען׳ ,וועלם מי א  ײו חא® איחר םײנונג ײ
ר ײןלטעז *ונגעז אוגז. ע איים״ עס ^

 און לויבען, *ו ייך זוכעז םיר אז געטײםףיט,
 עס בעסער בא^ילאסען, םיר חאנען דעריבער

ם*ו  • איבעײ ערסTאונ םאל חןס דרו?ען. גי
____________________געחן״

v חאם עס ווי איחר, ווײםם i די *נםוױמלם 
 t אפתייאא איו באװסטננ ארנײםער אירי^פ

ת ךי <«זם מ יי ^פאניי ד«ר םיז מ׳ םןיג  אמ
 יך« •ח יוניאו. ץואראניס נארנתנס יײדיס
מ םי® וחנם אמור אװ מװין, <ואיס י
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v דעוי a n פוו
הז » ס מ ח ד ה הינ
•). "«t פוו 9«9<

 אהן וױדערתאלט ער האט — M >' איחו
ם ״איחד — אױפחער  ״ !מראך א די

—“ ¥ גראוי חער איוזר, סאכט װאס#
 ׳פטײ איהר און איחס, צו געזאגט ר מאט

 צערט״ אזױ זיס, אזױ געחיונגען האט מע
ו י  חאט דאקטאד *דער ליבייך. אזױ און ו
 זעהן, םיך וױים איהר אז געזאגט, סיר
געיןוםעןד איך בין

 תהאם דאקםאר ־un חאט ״איזא,
iiw ®רותן די אױנ :חנכם p גיס אםיױ 

 ;רתסגות האב*ן אב*ר זיי קענען <ינ*ן,
tסי״ד פון געפיהיו דעם נאױצען ״ 6 סי 1 

רז םים האם טורם און ײ  םאר־ bam ב
 געוױינם, האט ער און געױכט דאס ד*קמ

ױעט און נעװײגט תו
 זײנצ אנגמנוכמן צעו־טייך האט זי

 גע־ איהם האמ און ה*גט םיבערעגדע
 פאר גצ׳פסדאהיט האט *ר און סרײסם,

 אימער׳ נאר איהם האס ניײן דאט םרײר.
 האט און טדפםײמדם האם *ר געמאכט.

וױציען. זיך ■חבירט ואגאר
 נאמעז. זײז געפמגנם איהם האם זי

 נעענבד ער האם איך״, הײס ״קודם
* ״ v irnd *אח םערם,

דזדסעאן.״ יײיזןםא *יו נאסען *םײז
 נזד ער האם ״״ ¥ ברודער אײער *איז
סותגס.

 האם נים׳/ נרודער ק״ן חאב *אץ•
פארװאונחנרט. נעענטפערם זי

 און נרוד*ר¥ קײן ניט האט ״איוזו
 איע ייץ־ *י קוסט װאס ױנגערםאן, רער

 איימר *א?, א״ער — *ר¥ אי? װ*ר טאג,
 1בי איך ג״ן, געלינטער* אײער חתן,
 איך און ליב איך קעד, קײן מעתר ניט
 איך אז #אםת אח עס אײפערדכטיג. בין
ר אים, יאתױ 11 גאר בין מ  נעייטען א

 חוגדעדם םון זקן א וױ מױן איר האב
 און סאן א בין איך #הערם איחר יאהר.

 אײג• יעדען חאס איך — אײך ייב איך
4ותג.״ אין םיר טסעהם וואס ןויגעז,

 און חנח*ראק*ן געוחון איז ױייעטא
 לײדעג- עםורסעגדע די חערענדיג ביאם,

o n  pc c c e r ױ אכער קרייעל, סיימזנם 
ט איץ  האט דא<}טאר חנר :אנטיאמען גי

 סורט אז #געזאגט םריהער עױן איהר
 און ;גוסם׳ם ציהען, גיט לאגג ותט

 ויײ םאכעז לײכט ג^װאיט איהם האם ױ
מטונדען. יעצםע נע

אװעתנזנגאנ״ זײנען טעג «אר א נאך
 מויאך, אזוי נזגווען עוק איז קורם גען.
 א»ט רײדען. געתענס קוים האם ער אז

 קאנװאולסיעס אין ארײגםאיען ער פיל^נט
זינען. אהז ביײבעז מי*עגט און

 ניט האט ױליעטא נוםהערצינע די
בעם. דיז םח נעטרעטעז1א

עטא/ צו, םיך *הערם  ער האם מיי
 טויט דעם שוין זמה ^איך בעםורמעים,

 מםאר״ גיידער כױעע אויגעז, םײגע ®אר
 עםארב אץ־ אח אײנצינווײז א« םיר כען
איך וױ װײסם, איהר אייך. דורך נאר

 װעם איהר »ז ״םיר עװערט א״ך. <ע
״״ I חאבען חתונח ניט קײנמאי

ru די v איגע״שירונגען איו םײדעל 
טרעק. סון גאיאריי א םים

 אױסנע־ ער האט ״ !מוױיגט ״איהר
 די »ז קלאר, געותן ס׳איז און חמען,
 זיך האבעז ׳שטארבענדען דעם פון ליידען

 געװארען איו כאדכער ?ײז םארדאיעיט,
 דזא־ הא& זײן אויןי האר די מרעקליכער,

 םלןוועקעס װי גע״עטעיט איהם ?יך מנן
 געעפענט. איהם ?יך האם מויל דער *ון
קרעכץ. יעצטעז דעם ארויסצויאזען אום

 גע־ און האגט ז״ז געהאיםעז האם ױ
 האט עם און ררוק, אײזערנעם אן םיהלט

 ארויספליהעג־ ױי\ אז געדאכט, איוזר ױך
jn איהר. צו איבער ויך טראגם גמםה 
 אויסהאלםען געקענט נים מזגהר האט ױ

 םיגען זיך םוז זי אז געפיהיט, האט און
 דעם פון וױלען דעם צו
 א :עוואיען איצם איז זי וועיכע; פח

>  אויס־ כחות אלע םיט ד״אט זי אח םי
״״ !׳פווער איך ״תורט, :נעױםעז
 האט נליק העכסטעז םון אויסדרוה אן

o פיז נעזיכט אױפ׳ז אױסגענאםעז זיך n 
 אויגזןנבליק נעקסםען אין מטארבענדען.

םױט. געוועז ער איז
t ■ י :.׳,.......ו ■ ״ ו m .. ------- :׳■-- ~ «,

 די לס7»נם<ייק זיך חאס עס וזי איחר, ןוייסם
*jnr«v םעריק«ו? »ין בײיויגגינג וורכײטער« 

 אינםןרני״יאנא־• ר^ר *ון גע«יב»ע די לייןנמ
 דר. «ון «וני#ן, וו^רקערס גארמננם ליידיס
 ץ4® בים װע* איהר און ״ײין7ל לואים

ייערצן. כאהאנם

_
ר ע ם ר ק או ן װ ו ר פ ע ד ד ע ט ײ כ ר  א

ען ק אנ ר ע ק ס א ץ לן ל א א ר ש ־י ץ ר א

— .)P י. (א. ירומיים,
ר די םח צאחי די מ טניי i« ®ון בי r 

 ארנײ״ אידימןנר ד^ר ®ח יןראנקעךקאסע
 — אר״ד״פראי איז םער״ארגאניזאציע

 םוא צום געותז איז װאם ,“״?ופת־חולים
 ®ארנחד זיר האט 8100 — 1924 םון

 דאס װאס ,14,000 אינער ביז סערט
 די אר״ז רעמננזנן סיד װעז — מײנט

 ניו — מיטגיידער די ®יז מ׳שפחות
 םון באגזוטען װעלכצ נשױשות, 30,000

ojn און חייוי מעדיציני^ג אניעטאים 
רםואות.
 קוית-חויים םון יאהר־בודדמעט ױ,גר

 חיסוד pp דער םונם. 50.000 בערך איז
בױדדפזנכג רעם םיז סראצעגט 32 דעקט

 םון סיטניידער די םון צאתלוננען די
 •ראצעגם 58 ארײז ברעננעז קאסע דער

■רא״ 10 איבעריגע די בױדז״טעם. םונ׳ם
 ארבײםס״ פריװאםע םון קוכיעז צענט

נעבער.
 5 אוים האיט הראנקעךקאסע די

 מייםא- שםעגדינע 2 שםאדם־תליניתעס,
n®; צײמװיאינע םך א אזן לען p 'tcn fT 

 בים אפמאך אז ®וז נדונד אוים׳ז לעז.
 ^הרסדז^שפיםאאזח די גיבעז ״הדסה״

 «ץ מיטנאידעד די היאזי מעדיציני׳טע
 ארבײםם• די װאו דארמעז ״קופת-חדלים״

 r̂מrאי קיח נים האט קרא:ק?ךחאסע
אײנריכםוננעז.

אזױ םיגארעט א געװעז ני־ט קײנמאל איז עם
קעםעל וױ אנגענעהם

 םינ#- קיץ קען לעבענם־םאםענםעז העכםםע די אק
- קיץ קעםעל. םים װעחןן פארנלײכם גים רעם » 

 נו&, «זױ נעמןבם געווארען איז םיגארעם חןרער
 רעזולםאם »איז אויםגעןױיבעגחײם קעםעל די וױיל

 די אױמלונעפמען פעחינקײם די פעחיגקײפ^ םון
 און —■ װעלט דער טון םמכאקען אױםעררועהלםסםע

 ארממחא• נרעםםע די בלומ וױ זײ סחפעןעגגזאדח
קען. װעים דער יױן עקםיערםען «ון *יע

m קײן קען רױכערער בײ פאפולארימעם אין v 
 עלקעס קעםעל^ םים זיו פאתלײכען נים םינארעם

 #®אר- א חדך נעוואחןן כמלױנם ייח קוואדיסעם
 םיגא־ וואם *אריןױןז גרעסםען דעם פאדעדוג^ ,קער

אנבעפאנ- חאם םען זמם נעחאכג מען תן«ען רע©ס

 «זא געהאם םיגארעם קיין זזאם רױכןןרען, *ו געז
 באלוינם קעםעל קעםעלם. װי פארזיונ װאקסענדען

 האם װאם צופרידענחײפ w םיט *נהענגער «ימע
 דער• נים קיינםאל װערען קעםעלם ווייל םי!*, קיין

 םינארעפױעעז א איבער נים לאזען זײ װײל עםעז,
װיחןר-םענ^

 קע- ■רובירם נים קײנםאל חאם איהר אויכ
 יעגמ זײ •רובירען מ יייץ ײייר נדר ליידים טעלם׳

 תיכערען• אין *ופריחןנחײפ נחןסםער דער *וליעב
 םיה — נעםמכם איז וואס בעםםען דעם פון נעגיםם
— אית אײך ל«דען

ט מ ח ע ! א נ ל ע מ ע ק

R. J. REYNOLDS TOBACCO CQ., WINSTON-SALEM, N, Q

liLirjkTir!i
שעו־8»יס ר ליעני ע םנ ײ ע װ ס ײכאר י 8 ל 1 8 s u n t 

ען ס ױ ס גר נ מ מ ס נ ו װ * י ױ ץ ו ױ א n נ p

י«ר
 H8 ט׳פײסמר »יט«יעד׳»ער רער
 *in ק׳ןריערטפסט, וועגטרטל׳נ » ליינפר,

 טיגינ;* 75,000 •מם ■ר<ז«גטיר«ױו
 «ײ^ דורך אפיליאירט *ונײטער״ זױט«

jm רע w jw om ל חןר סיט ימיןאס » • 
 טד חטט לײנטי, »ױ פ׳נימרייטטו ויהאן

 טתפגיזטיױטנס *יגעס״נעס »ן גץסאגנץן
 טוי• מגיליג די יוניטניוירפן *ו ק*ם«״ן
 די אי| *רנייטור איטפל^יט׳ן זענטער

c»' *ױ*יד«נ«8 n i־»x r
 ל׳מונירדא פדכפדיוער, נענעראל

 ■un אויפזיכט ומכמס אונטער סרוסינא,
 די א־ן ת*ט »;.עפי-ם, ותרט *״ן קאג

 ער־ טטײסניר ־?= פי, ״•;••ארםןרס
 *W פןנוזיי די איכ<.* ראס הרעוט,

 איו וו׳ולכע יוגיטי, •גמי טרנ• סםר«?׳»ןון
o פון נעװפותן *תאגיזירט <ע*טענם n 

 טמד ווערם םטײסנער, איםאיויענימען
 די *װזי׳מן מאםפײן ענעתימען »ן סירט

 סון סאנ׳נר סאנינןט די סאנער, •י»נ»
ר די און אינדוסטריפ, סוירניט׳פור דער  נ

ן רעאארטנמנט די םון ׳עעלםען  ריטעיל יו
 טפלקפםע־ א דערגרייכען צו כדי סטארם,

אינדוססריעם. דיזע סון ױגיאניזירוננ נע
 העט־ די t» ערסלערט, אויך חאט ער

̂אסער  חונ־ r פפרםירט טוין האנען נ
 אונטער ארנאניזאזויע ■ראצענםינע דערט
 איטאליעניטען םון םירערשאםט דער

 זעחר ו איז דאס ליינפר. אװ טמייםנער
 קלענ־ די סענקין־ אינדוםטריע, קלײנע

 נלויז םון נא׳אםעחענד שםאדט, אין םטע
 צוױשען בא׳עעםםינענדיג שעאער, זעקם

 חונחורט און צװאנצמ איז םיני הונרערט
 ערשםען דעם ?ינט ארבייםער. םוםצינ
 נע״ אפגעהאלטען איז װעלכער סיטיננ,
 האפ *ורי̂י װןןכען איינינע טיט װארען
ױ » שעאעד דיזע אין ארבײטער יעדער  י

 פאי• געםאכט װעחןן עם און כוך, ני«ן
i»’ נייע די פון נארייטוננען r אױס־ *ו 

 זײ םארלײגען און סארערונגען ארבייםען
םאנוםעסטשורערם. די םאר

 אייד און פאיססרי איסאיתל״פע די
 םארזון » אויר םאכען ארנייטער סר<ם

 אין נאדינגונמן ױניאן אײנסירען צו
 ט אײנפירעז «ו און אינדוסטריע, חןר

 איטאליענישע *לע אזיא לײנעל יוניאן
 איטאליע־ באװאוםטמ די און פעיסטרים

,םפוטאני״ נישע
 פויתיטשור די און מאכער פ>אנא די

 Tfj אםאל שוין זיינען װעלכע ארנ״טער,
 באשעם־ אויר זיינעז ארנאגיזירם, זוען

 טתאניזאציטנם־ נרויםען א םיט סינם
 חנם םון אויםזיכט דער אונםער דרײװ

 לייבאר. אװ םשײםכער איטאליענישען
 הפט םארגאנגענה״ם די םי) ערםארונג די

 ארביינמן «ו אךגײטער דיזע נעלערנט
 אםיליאירט זיינען זײ כאטש צוזאםען,
 אינםערנעשא־ םארשידענע צװײ אונטער

אויך איז םאכער פיאנא א ײײל נאלם,

 פתפני• צװײ דיזע טפכ׳ןד, פפניועט •
 פפרשטענ• פ צו נעשוםען ז״נען זאציצס
 לעפ־ און ארנײטען טווצן זיי t» דיווע,

ע יוגיפניזירען »ו נדי *וזפס<ן, םען ײו  נ
איודוסטריןס.

םפרוור • osnovtאיצט ווערט עס
 םאקפ• און פפפנצטי די פתאגיזירצן פי

 יפרק. גױ גרײטער סון פרנײטער ראגי
op דדיי און צוױי צװישען ויך נצםינען 

 טיטטליצגצר, jr»< ארנײכתר, טױזענט
 און שטונדען, לטנת טרנסייפן וו׳ולכפ
 ד׳נר װ״דןשע^ *רינמ זצתר פריג״

 ליינפר פװ טשײסבער איטפליעניטןר
 ריוע אין םארא״גטעתסירט מחר איז

ארבייטפר.
 *װ טשייםנער איטפליןנישער חןר
 יקתרלינע זײן *פגפתאלטען ת*ט ליינפר

 איםט 7 חויז, פיפצלס אין קאנוחונשטו,
 םאנטפנ, און זונסאנ שנוע םטריט, םע15
6 am,אין טען7 טען ivo8 ,םעפטעםבער 

 פדרע־ איז *וזאסענפונםט חןר .1926
 ארבײ• פרפםינענטע פון ג׳נוואחגן סירט
פיותר. סעי

ר ע כ א מ ^ י או ל ל ק א ת א ץ ל  סא? א
א ת ס צי נ א ר ט מ כ ע ל ע ג פ ױ א

»). ו״• ייו («יוס
 װפי־ ווערען. טרויסנןשיקם נלייך ווןם
 ארנאניזא־ םיל אזוי נעהאט ניס סױ טען

 םעחר פיל םיר װןולטען ציאנס-ארניים,
 ססרײ־ יארקער נױ רי פאר םאן געפענט

 םיי tv ויכער, אכץר איז זאך איין קער.
 ארײן שוין זײנען וואט ?לאוקםאכןר, די

 האלמעז װאס די, םײ יוניאן, דער אין
 פראצענם הונדערט א זײנען פונמז, אין

 אוז שװעטטפר סםריײוןנדע אונזערע סים
 ניט דאדט פאםןי זײצר וױיל ברידער,

ארנאניזירט. זיין זו םוט פרישען דא אונז
 *פ־ האנןן םיר װאם םיםיג^ א אויף

 א גפײטחןן אױסגעדריתט איז נעהאלסען,
i פון דאנפ n r שווזס־ ופסאנצרפלא  צו
jm םיד את םרידםאן, םאלי םער n, אז 

 סיר והוז נאומנט, גאנץ איז *ײט די
 זא־ נדר — װאונש איחר ערםילעז װעל׳ט

» ײז ײן. ם וזתדערט י מנ רןו  ארגאגי־ י
 אונז כיי זיין וועט זי װ<ן און זירם.
מר «י וועם םאל, צװייםע דאס  םיט זי

 תאם זי »טם פמנם, די שניידצן שטאלץ
פאדזייהצט. רא

 אז אי*ט פון דאס חאפען, לאטיר
 נןוואת׳ד אונזערע אנהאלםען םיר וועלצן

 נמתר ניט ייעלעז םיר און פאזיציצם נע
 צוױיט׳מ, צום איינער םרעםר אזוי •זײז
 די פון אײנער זײן אייר וועלעז און

 אינ־ גרויםפר אונזער pc ■זיילצן שטארפע
םערנעשפנאל.

ד, ל v ג ם י א ו ל
י. ײ. ג. ל. א. 8 ל׳זקסל םענערז׳יער

,ר«:«יסק*). (ם*ן

ר ע ם ײ כ ר ג א נ י ר

 רמײקמלעך שטארקסםער און גרעםםוער חןז־ אין
וועלט. דער אויף ארחןן ארבײפער רדדישעו

ט נ א ט ר א t סססjoo — פ ? s oo 
ר ע ד י ל ג ט י  83,000 — ט

ם ע ש ם נ ע ר 740 — ב

י י  TT אייי■ ײננ •יב• י
 עקאגאםי• װיבאיגען דען
ױ יאפ ײענן י איי קאא. י

י ריגג ארג דער י  קול- דאר י
ײ  אידי• ראד אין מגיןר י
yfw ארנײאאר JOUTMP

• ר ע ר ד ע ט ײ ב ר נ א נ ח ױ ר א ע ר ד ע ג צי נ ײ זיי א אי  
ר ע ם ש # װ . , ען ד ר ט א א ן ה ם א ע נ ע נ ױ ר א א מ ״ אנ ס • 

ם ר יו א ע פ נ י װ ד ד פ פ ם א ס נ א ר ס ע ד י ל ג ט י מ .

i כח s פון ןןלטןןר אין ןןרייגגןןנונמןן ווןןרען םןןםבןרם 
.יאחר 45

%
נלייד ייד שליםם סיםגליד, קײן <ים גאד זייט איחד אוינ »11  

■ tvrarn ייך אויפפייפיפ ו **

TBE WORKMEN’S CIRCLB
IT S  K A S T  B R O A D W A Y , M g V  T O B K .  H .  T .

ל אן ע י י ן א ו י פ ע ד ט ג י מ א ר א * 
ע ש די ן אי ע ט פ א ש ק ר ע ו ו ע  צו ג

ע ל ע » ש די • אי ר ע ט ײ כ ר  א
• ז ע ד ו • פ

 מװערין• אידיטע פאראײניגט׳ו די
אר״ אידישע אלע *ו פיעלירןן שאסטצן

 די חעלפען זפלזן זיי נײומר־פרוי׳ון,
 נןסערע אױםצופצספען פיש״ארנײטער

 ךי פיש׳ור־מוםעס. די םון נפדינגונגען
 םי׳וו״ארגייטער די ומלנער אין יפגע,

w* ניז זיך נעפינט p זעתר איז a 
 שםונ־ לאננצ ארנײט׳ון זיי טרויצריגע,

m װיי־ פלײנע זעחר פפרדינען און 
״ דושעס.  אויס יי1 פוםם ארנײט דער נ

 װא• אין נםעט םענ נאנצע שטעחן צו
 פיין נישט האמגן סםטיס די וױיל סער,

 די פוז םילע איינרינטונתן. סאניטטרע
 שנעל דעם צולינ ותרען ארבײנמר

י םאכט דאס און קראנס ״ םון לאנע ו  ז
םרױןרינער. נאך פאםיליעס זײערע און

 ארבײםער די זץ־ חפכען עגדליך
a v t 'ja r a אין a דער דורן־ ייון ױניאו 

 םארכעסעחןן צו זײ פרונירען ױגיאן
 ױניאן פיש־ארנײםער די לאגע. זייער
can נערופען a פיש־ אלע םון סטרייק 

 נ׳וגי־ די פון םעהרסטע די ארכײטער.
 אנ־ אבעד נעםעטעלט, שוין האנעז בתים
 וױלען און אייגנעשפארט זײנען דערע

 םא־ די כאטש ױניאן, די אגעריוענעו גים
 נאר זייגען ױניפז דער םוז דעחנגען
קליינע.
 דאס טאנעו אויפםערקזאם וױלען םיר

 פאדערוננ ײינםינע אײן אויף ױבלי?ום
 ־ao די זײנען דאס און ױניאן דער םון

aנדיaP ניטארע rםם חנם אין נםaר 
aחJבא־ איז פטדערוננ דיזע םארקעם. ר 

 !ונליקום דאם פראםעסטזן «ו צװעקט
 סאניטארע ארנײטער. רעם װי נוט »זױ

, :םײנם ?אנדישאנם
a ווען װאארע. םרישע ■לאץ, רײנער 
 ארבייט זיין םוז ארבײםער אן אבעו־

 םײכ־ םונתעלעז, שםוצינעז, a איז 1»ט
ito םוז ער והנלכע םיש, רי און פלאץ

ע ױ ש די ר אי טו ל קו רי ג א  
ן א ר א ) ג ש ר ד פו ו ע ײ ס א ם )

w* ס־ס סיס«יס • VHWI סת מיסס  T ,  r t יזי סוו רם׳נרי  •* m rn  m u*,
• ,ױס  n r ,  urn ,ס ר ײי ע סיו  n , novm  jnoo *ir*o

גסיספ סיאר  w *o wioun »ימ» o-i .סתו o*o ויז
.vino יסס eMBSO t<* boo no «סר ם «רי«נר*ז ,וסס »ײר סד״ג
t r a i n • אביו אױ«ר —   rnaw mo .W •  t  r»  — want

o פאר?ױפען און רייניגצו n אד״ נאגצעז 
 פריש, נאזוגדערס ניט ויינען נייטס״טפג,

ו דוםט עס אי) דערםון ער לײדט  אויך זי
a■ ײפם די, פין נעזוגר דעס אויף np- 

 אױםצוםײדען, ד«ס אופ םיט. די פען
la די חפפ ’ lv אייננמפיחרט ta w  o n* 
in’ איו ס״ו p ,יי ײעלכעו פלאץ oiap• 

ט. ^ר la דיוער י w איו סיין a i a* 
in ארנײטער די ta רפנטיי, pn *מענש 

 opn סטאר די ta אי| נאהאנדעלט ליר
noo אייננעםיהרט 'Jao .האנדישאנם

o רום8ד n w it נע• וי אייך צו זיך 
 צורינ לט8י איהר ta װער?טאםטען,

 רעם לטונת און טונה איינענער אייער
 )רם8סט די אין פיש ?ייסען ארכיינמר,

i ײאי n סיין18ױגי* ra םיט |.8י8ם 
o n ו סריכם אײער טאן אירר ותרט* 

n״t מים ארנייטער די p יייז פתיעו rp־ 
i n אלײן. זיד «ו אוז

.נמס, םיט
אידישע פאראיינינטע די

נעײערסשאםטען.
.ijropipiro םיינסטאן, ס.

ם ר ע ס ע ר װסס פוז פ המ
מו זאל« איחר אײר כעפען מיר ײ שג ס  אוי

 בײ באחאל»ען און »דוחןר»ײזסצנא דיזען
ײד • «w » »  p, ר װײל ח  אוגז יחנ• יי

חאבעו דארפען

ר ן םי ע כ ן מ ה פ םו ע נ
צו עװעגױ, םינםטע 123 םון

עוג פינפטע 321
מצאר םען1 סטרים׳ םער82 דער כײ

® ז^ןבען סיר  עקס*רא אויפגמיקס
 •דעסע; *ו ברע^עך וױיער סאציומרי
 חא• םיר בצליױײע. און •לא׳י װעלײעמ•

ך בצן  םאר• אין סשיםעוס בעסםע די ױי
m גאראגכיע * סיט סםים םמ־וקענע 
ד .0םא׳סינ פיגקינג איי

 חדיײ ירעסערס, »לצ 1»ײ לאחנז ®יי
ן גןןרס  נייע די זעתן קוםען נו באסעס יו

 און ברעשללד װיי*ו די •ון סאחןלס
I װילקאסען ?ײגען אלע סמיסערס.

ש די ס ערי ם ש א מ  אוז פ
פ ע װ ל ע כ װ ס ע ר ד8פ  ר

י אנ פ ט מ
p*־r ניו עװ״ פינפטע 321

 .6661 און 6660 אשלאנד :טעלעםאן
אטענדעט. שנעל ארדערם קמונםרי

ם נ ע ר ע נ ל נ י נ ײ ז ע ד
הר ט אי ענ ען ק דינ ר ע מ so פון פ אר 200 ב אל ך ד טלי עג עכ װ

בעריחםכזער חןר p» קורם a נעחםם םקוהל דעזײנינג מיטשעל
נארםענםס. םאר ליידים אח סאײדער ?ינדער און םיסעס ®רוימ?, םענ׳ם, «ח
״י" יייי״ײ י״םייײ®• סאמו *ו מרנפו דעזײנימ «אר םקוחר •ינדמל די •.un פ- םפג׳ס אוז גארסאנספ פאר םאר דרזנםפס, jdo\ס jarm* •יםפז

יאחר. 50 אימןר גאגרינדאס עררײכם ר׳אם סיןול די
םא^ בעסטע סיסטעסעז, נײע אידמן, נייו רעזול

ני b פײגם סהוי חןוייגיננ םירדפפי njn איו אורס א ײי א  נ
tm r>vw ̂ןם- נומ װײרז

a אח םענער ם»ר ■ראטעםיאז נומע trrw, ס אח» 
t*a אײנם זזדזר T t .אויטצולצרנמ

m מס»גפ «ווון1ני m  cm י״נייײ «*י«י 1»* ײויוו 
, פו .fnrmriM or* ו«ים איוזי איפ פוי ̂ז פיסמאיי irrr« «יםסםק די וײנעו סײ־ ייימו Wt וײנפו יסלערנ«ו1» פאר׳ן סוומטנאן די מם«רגפ אלעריײ שנײיתז אוו פעשיאנס ו9•אדפײפ וױד ימ אםייי״י י

סיאסע?. אוחזנט איז םאנ
jgmm um I .רײםיג• אח םיםמאי מאנסאנ■

^ ױ םאוח^ אתזער איז דעםאנסםרײמאז ו
am* אינפארסא«י«. םדײפ פאי •פרזעגייי

ל ע ש ם י ג מ ג י נ י י ו ע ל ד ה ן ק ם
̂ן .pna* נױ סטריט, טע37 ויעםט 16 X970 װיסקאנזין םעלעש

Buy Dnion Stamped' Shoes
We aak all members of organized labor to 
purchase shoes bearing our Union Stamp 
on the sole, inner-sole or lining of the shoe.
We aak you not to buy any shoes unless yon 
actually see this Union Stamp.

Boot & Shoe Workers’ Unio
2W‘sUMMER*ITrTet! BOSTON?MAS*”  
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̂לער דער אץ ורמס־ קאםטױם אה םײלארס דוים ארבײטער אינטערנאציאנ
פםרײק מממל א צז דו גױיםן מאכער

r* י י ■
 ■רעזידענט —םענפזעםבער. םען24 דעם שגת, אױס געח• ®רייד אץ ®גויםעגמ

קאגפע־ a אױן» געווען אגװעזענד וײגען כ&ראןי סעקרעמאר און זיגםאן
 לײדים אלע פון םאסםיסיגנ — *אך. דעם ®ון גאיעבאסױם די סיפ רעדן

האל. נרייעגמ אין אווענט, סאנסאנ דרעםםאכער קאםםױם און םײלארס
 *dvoo8p |1M טיייאר יײדים די

 זיף גרײס ,38 יאקאי ױניאן, דרעםסאנער
 אנרי־ דער םםרי״). נענעואל v «ו אי«ם
onto ס םרײד איז ח o אויס מ n ,׳פגת 

24 o nסעפמסנער. םען
 ח*ט *וריה װאמן אייניגע םים נאר

 דרעכ־ creoaP און ®יייסרס יײדיס די
 *ו בריװ a ארויםגע׳סיקט יוניאז םאמר

 אױםםאחד זי• טריײ, םון נאלענאסים די
r u n באנייען *ו o n כייט אנרימענט 

nאין ימיאז• ר c n אנריטענם נייעס 
 זעהר איינינע צונעשםעלס יוניאז די האט

 שיינט, עם וױ אוז סאדעתגנען, װינםינע
 עם vvn סיין ניט נאלעבאסים די חאמז

 זײ־ פונקטען נייע הױפט די נאכצונעבען.
:סאינם וױ נען

װעל■ כײירלאך, די ױניאניזירען צו .1
 די םיז ׳ןועסער אצע די אין ארבײטען כע

 די אויך וױ באלעבאםים, טיילאר ליידים
דרעםסאכער. קאסטױם אלע

ארכײטס־ עםוגדינע םערוױג א .2 װאו•
 » װאכען 44 טון נאראנטי א 3
ארבייט, יאהר
 אר• צו ײערען ערלויבט זאל עס .4

 אװערטײם װאך א ׳שםונדען 6 בײםקז
 םאל דער געווען איז עם וױ ,10 אנטטאט

אי*ט. ניז
 םון םאדערוננעז חױסם די זײנען דאם

o n אנריםענט. נייעם
 נעהאט ױניאן די האט לאננ ניט א1

 םאושטיי- די מיט ?אנםש־ענצעז א״נינע
 עחפםען אוים׳ן באלעבאםים. די םון ער

 *npjrojנעיתן אנוועזענד איז קאנםערענץ
י םאר א י  ,‘אינםעתעמאנאי אונזער פוז מ

 גע־ איז קאנמרענץ צוױיםען אויפ׳ן אח
pm .םיט צוזאםעז זינםאז, םארים *חנו 
 עם װי 38 לאקאל םון םארםרעםער די

 ניט בזולענאםים די וױלזן אמר, טייננ^
מז אמ׳נ  די אום? סרידלימז א אויוי נ

 ארױם־ חאט י׳וניאז די וואם סונסטען גײ»
jo>vowi חאט קאגםערזןנמז די סח און 

םאר אױםמיאזען. נארנים רערוױיל זיף

 נלױז נענליבען אלזא, איז, ױניאן דער
ו — יוענ 1איי י מן *ו ז  » סאר נרייט מ

 טאקע וחןרט דאס און סטרייס. נענעראל
נעםאן. איזט

o שאר n נלײך םאנםאנ, קוםענדעז 
i נאד n ^גרוי־ א ױניאן די חסט ארנײג 
 לײדים אלע סון םארזאםלוננ מאסעז סעז

 אין רחזםמאכער, קאםטױם און טײלארם
 םט. םע42 און עװענױ םע6 האל, בר״ענם

i אויױ n איבערגענע־ וועם םארזאםלוננ 
jn נען jn i טרײד םיז ארבייםער די םאר 
 דיינקם יוניאן די װאם און האלט, עם װי
i אי! םאז צו n צוסונםט, נאהענטער נאנץ 
 ביײ1א אאע אז וױכטינ, 1זעה איז עם און
o םין 1טע n םעלען1פא נים זאלעז םאך 
i ניי זייז צו n .םאמאםלוננ

 1זעה צײט לעצטע די איז 38 לאסאל
 ביי־1א י1 ״םעז1נא1םא םיט סאו־ניםען

 אחוץ ײס.1סט א צו ®אד עם1 םון טער
o ro  ,o n י■1אעבע א 1זעה ױניאז די אז 

 ארנאגי־ *ו קאריייין אתאגיזאציאנם נען
 ארבײטע,- טע1אתאניזי ניפ נאך די זירען

ס סיי ױ ס־ קאסטױם םײ ,01םײלא ל״  ווז
i’ כמעם מאכער. n i האלט טאנ *b די 

o אין םיםיננעז איעךעיר ױניאן n דיסם־ 
iy וואו יקט1 i די זיך. נעסינט 1ײ1ט 

 םםעציע־ א אנגע׳שטעלט אויך האט ױניאן
 ■אינטס, דזעוליעט פים ,1:אנייזע1א לען
i איז העלפעז צו n ווערעז עם ב״ט.1א 

 ליםלעמם n«אםענ אמיסנעגעבען *ייר
 םײלט1םא mini װאם עז,1קולא1צי און

 1בייםע1א טע1נאניזי1א ניט די צװי׳טעז
o איז n ,אין חפענדינ זײ םאר i n ד  י

 איגסך, אתז גים םען וױ לוים און ניאז,
,.'tpoao^nn נוטע נאנץ עם בריינגם
 און א■ זיר חפעז בײםער1א םילע
i אין 1אײ זיר ׳פוײיבען n .!יוניא
 קאס־ ער1א 1טיילא ליידים יןיין זאל

 זיין צו םעלעז1םא נים 1סמאכע1דח טױם
i• אויוי n, אין אין םאתאמלוננ םאסעז 

ly אםינענטע10 האל.' נרײענט j in װע־ 
in פאחאםלונג די לען ’ o n iB.

 אן פאנגט ו פראנציסקאלאקאל םאן
םעטיגתײט לעבעדינע א

i װײם־ — יוניאן. פראטניםקא ס«ן אויפלעבען חעלפט לאקאל מגחשעלעם 
 קלאוק• די צוױשען לעבען נײ ארײן ברעמט פרידםאן םאלי פחןזידענט

פראנזיםקא. סאן אץ םאכער

i ותן n םאז אין סםרײס קלאוהס 
 -1םא איז ,1923 יאחו־ אין םראנציםסא,

»יז לאחמ װא^,-  אױםנצנעבעז כםעט נע
 ט1א1 וועט םען t» האפגמנ, רי נעײאחןן

pm אן האנצן הענען וױרער איז «ם 
 או־ נאדספנט ליידים םון ארנאניזאציע

ר או־טיגן1 די בייםע־. מ ײנ מ  זיינעז א
i פיז נאיואחה זמםםוטינם אזױ n ' :  i n* 

יאחו• ח־״ לאןוםע די פאר דאס
 זאל עם *ז נעםו־אכם, גאתײפט זײ האנען

pm ר לי  א אויםנויעז inM:.«ײן מנ
D ארבייםער װיחןזאםן ovnnipp אין 

i :סוזמאיסקא. מזן m r  n אנ־ זימעז 
 .פרייוועליגירם׳ד םיט )1געמאמ נצםילם

י ו י י נ ו  אלע 1פא ימתגעז1ב« n און ו
»ru ru ייימט :m a n s מ ו  םחמליד.1א

 1םא אונכמנלױ כםמם מוו*חן) איו סס
יעבען. a prove צז ארבײמע־ די

 עטלימנ לעצטע די פון פאו׳לױא »ין
prewvo ײמז  אייני־ םאתעפוםען אמו־ ז

n ,ארייננע* חאגען וחניבע פאםירוננעז 
prow תם  די םון ײיחצן די איז םוט ני

tvo 1םמאאיםימי;<ןיאוסםאכע. v קליי־ 
w מ ,1ארנייטע נרזפפ ל מ  גע־ וײנען ו

o מםריי בליממ n אלע די איז לאפאי

^, שלעכםע ה א i םיט י n 1האאפע-« 
ijrm םוםינוננ1ע איז *יע o pc ,רײניע 

i i r rm :w םון i n אר־ 1אםלנעםײטע 
 האבען אנציםשא,1ם סאן אין נאניזאציע

 קלאוק־ י1 *וױ׳פען בײםעז1א אנגעםאנגען
 נעברא;ם האט ארבײט 1וײע איז םאנער,

 עז.1װײם־« האט יאז •irovoMrn נונת
o באזוכט האט װעלכע ,ivoi'io םאלי n 

 איינינע ם1אראנדשי קאוםט, פאסיםי׳פען
p פח פאתאםלמנען t-in^ :o*o  n •לא 

 םואנצים• םאז אין באזוך איחו• 3 קאל
 וױױוונג נוטע v mtrr נעהאט האט סא

 לאם 1פי 52 לאפאל .1בײםע1א די אויף
 םע־ ip״r צונע׳פיסם חאט אנת׳פעלעס

:rw׳ure,־ i rn io .עט־ אויוי לאטיןיז.פלצ א 
א 1נא פון לויוי1  פא אין אוז טענ, ליכע

np־i n א :עיואתז מדפאםעז איו *ײם 
1 1םי םענטיםענמ 1גוםע נאנץ n 1א- 

 אין לאקאל לצמדינעז v פת נאניזיתננ
אנצ'טקא.10 סאן

o וחננמ גענוייי־אס n, לע־ י1 וועלען
 אין זײט 1*וױיטע א 1אוי נעםינען זער
i r r ,איז צייםוננ v באתכם, ספמיעלעז 
o באפוםןן חאבען 1םי וואס n  no נייעם 

ijrerrprnro 3 יאקאל סיז

ל א שןג ע ת ע פ ר אינ ע ד לי פנ w(םיז םי a r n s װעלען 
ז ע נ ע ז ױ חילןז נ ר ני ע ס ר ער יז םר״ס ם

 אעםעתע־ urtne סון סיסגייחס־ די
ihk Jbuwtr .1ת*ב» סענעיע, םארוונסא 

 יארימר נױ די חצלפעז tv דפיאנאסבו
lyrn פלןאפ ve.
■onrmn ר טענ י1 חאט זינמזק  ס

our• po p»W טצלענרא־ ■אינענחן די
: י,־ -,׳ . ד״ מ .

« 20 o n  m ow iw re.םען
uroovo *nww םיז םיםינג 

ipovopwTP m u v w  n ,יוניאן ■*a
אײטפםי• איז ניינאסם,

•  Wan tv

pro>vn טאנ overrnt יי-1סס די 1פא
*.row נױ ■ח תלאוקםאמנז־ ’n a. סיר 

 סו־אװע זײ 1אימרצת«מ אייר מסעז
o 1אי גרי^ חאחדנן אונזעו־ סםמימו• n 

 la איצם פיחחמ זיי װאם תאםי ׳פותותן
i 1פא אח זיו/ םאר n 1גאניזירםצ1א 

OBvrnro” oi» .בסלל
oiv n אויד n ’rujw n״no m 

 םענד צו זיר נס׳ילאסצן האנצן םאיזאקא
pro וױי םים* pnno r 1פא או־כײם n 
100» .1ײ

װ. a p v < א « ס.

mm
 ארבײטער באהן די *ון םטרײק א

̂ן קמבא. א
 געפינק קמבא םון אײזענבאנעז די

 אמעריקא־ צװײ נ»ח באזיץ דעם איז זיך
 קאמפא־ קובאנימע די — קאםיאגיס גער
 ^ױן ס^ומיאני. םארגא וועלס די און ני,

 קױבא״ די אז #צײם ^עננעחגר א םאר
 װעל־ ױניאז, ארבײםער אײזענבאז נימע

 ״הער• נאמעז אונטער׳ז באקאנט איז כע
 םיט אםי^יאירט ■ערעוױארא׳/ םאנדאד

 אװ םעדערײ^אז tKPnjnori•* דער
 א ^ל'סעז צו באםיהוננעז סאכט *ײבאר,

 צװײ די מיט אגרימענם קאילעסטױוען
 ראבעז אבער, ילעצטע, די קאמפאניס.

 געדעכטע די נאכנעבען צו אנטזאגט זיך
 ארב־יטעד, אײזענבאן די םון םאדערונגען

 פאר* דעריבער, האבעז, ארבײטער די און
^נג, דער פון ילאנגם  נע־ זאא זי אז רעג

אנגעילעגענהײט. דער אין האנט א םען
 דזאט חגגירונג מאכ>נדאס גענעראיל

 אג־ צו פאסענדער פאר געפונען אבער
 די דאם אזױ, ״נײטראיליטעט״, האלטען

 טאי מאנאט סיטען• אין זײנעז ארבייםער
 אי; אױיסצוגעהן געװארען געצװאוגגען

 אױם־ באילד האם רענירונג די סטרײק.
 איז איז ״נײטראליטעט״ איהר געגעבעז

 טרײד דער נענעז ארויסנעםראטעז שארןי
 אר־ אײזענבאן דער באװענוננ. ױניאז

 גע־ אונטערדריהם איז זשורנאיל בײםער
 זײ־ םירער זײעדע םון םילע איז װאחגה

 אויס־ אז אויוי געווארעז ארעסםירט נעז
םאחמװערונג״. ^באםבע א םון רײד

 גע־ סטרײס דער איז איםז אזא אויוי
 םי־ יסוף מנעאען א צו געוזאיעז בראכט

 טערארי־ זײנען ארבײטער די םיז vל
 הא־ ױני ענד.ג בײם און געװארען, זירם
 געםונען א^ץ נאך ארעסטירטע די זיך בען
 רזד דער םון האנדלוננ די טורםע. אין

 אאע אין צאח ארויסנערוםעז האט גירונג
 םייע אח באפעלקערוננ דער םק קרייזעז

 אויסגע־ דעם נעגען זײנען יראםעסטעז
נעװארעץ. דריקם
 דער םיז ברוטאליטעט• דער דאנק א

 ארנאניזיר״ די *ז איצט םיהרעז רעגירוננ,
 פראפאנאנ־ ענערגי׳טע אן ארבײםער םע
 װאהילען. יווםענחן די םאר ארבײט דא

 אר״ אײזענבאן דער םון פרעזידעגט דער
 מא־ א אדויסנענעבען האם ױניאן בײםער
 אױפײ דער מיט ארבײטער די צו ניםעסט

 ?זםי- קומען אלע זאילען זײ אז םאדערונג,
מעז.

 ארבײמער םעקסטײל ם&אנישע ױ
ױניאן.

 אינדוסטריע, טעקסטייל ססאנישע די
 הױפטזעכיליך סאגצענטרירט איז וועלכע

 מעדיטערא־ די איז איז קאטאילאניע אין
 צײט צעננערע א פאר האט אינזאעז, נישע

 ״מארקעטס״ אין םאנגעיל אויס גע^יטעז
 אין האנדלען באילעבאטים אילע װי •ונקם

 טעקס- די אויד זוכעז אזוי עז,5םא אזע^כע
 זײער םארבעסערען צו בא^נבאםים מי^

 םאר^ענגערוננ דער דורך יאנע אײגענע
 ארבײטער, די ארבײטס־שטונדען. די םון

 פאר אז ריכםיג, גאנץ אז װײזעז #אבער
 אינ־ טעססםיצ דער אין לאגע שלעכטע די

 טעכנישער דער דאנק א <ןוםם דוםסריע
 ספאנישע די םיז צוריקנעשםאנענקײם

 םיאנישע אײנעע םאבריסען. םעקססי^
 ״םאדערנײ יע׳ שויז חאבען באלעבאםים

 װאס דעם, דורך — שעיער, זייעחנ זירם״
 אױס• נענוצטע אילטע, נעהויפט האבען זײ

םאשינען.
 ארביײ טעקסמיל םון סעמוראציע די

 קאםאלאגיא, םיז ארנאניזאציעס םער
 איעאא־ *? ארויםנעשיקם לעצטענס האם
 ױניאגס, ארביממד םעססטייל אאע צו דונג

 ספאני־ די םים אםיאיאירם זײנעז וחןאכע
w א באזוכ«זץ צו צענםרען, נאציאנאלע 

 וחנהמ ^מפערענץ, ארבײמער םעקסטיי
 דיזע בירסעאאנא. איז םארגעמיכמז איז

 פראנע די אויפנענוכמז האם סאנםזגחןנץ
 ארבײטס־ שםוגדיגען אכט דעם וחנגען

 םח.א עםאבאירוגג דער וועגען און טאג
 אדביײ טעקסםיא םון יוניאז נאציאנאאע

 שפא- גאגץ איבער ^רגאניזאציעס טער
ניען.

די־ אז דערמאנעז, צו ווערט איז עס
 האטאלאנישע די םון קוםט םארשאאג זער

 איז קאנםערענץ דיזער אמאגיזאציעם.
 בא• ארבײטער די אז באוױיז, גוםער א

חוך. ■חוגרעסירם װעגוננ

 טשע־ דעם פון קאננרעס אכטער דער
־rjmijnr ײגיאז Tטרי כאםדאוואקישען

o טיז האנגרעס אכטער דער n טשע־ 
iwrpmiitfwp צענטער ױגי^ן םרײד 

 גצװא־ אפנעהאלטצן צוריק לאנג נים איז
 ותל־ קאגנרעס. דער *ר*נ. אץ רעז
T 622 םח מוזאחנז באזוכט איז כצר t 

 כאזתדעד א ®ה געוחנז איז יעגאםצז,
 חנר צענטחנן, צװײ די וױיל וויכמיגאײט,

 דיײ דער און •ראנ איז צענםצר םשעך
ר משצר מ מ מ  תאבען רײמגבעמ, אין .

 פאראיי- ®ון די זיד «ור געחאם
ס ת מ ו

 *איגםעוי־- װעגען תפארט זײז איז
 װענ דער און םארבינדוגנעז נאציאנאלע

 בא- װניאן טיײד דעי אין אײנמקײם צו
 גענעראל- -ער מייעײי, חאם .װענונג״,

 פא• איז עס דאס אננעוױזע/ סעקרעטאר,
 די צװישעז באװ׳צנוננ איגעמײנע אן ראן

 טרייד ״םרײע צו צורי? םאר ארבײמער
 אוגטער זײן ניט זאאען וועאנע ױניאנס״

 «אר- ■אאיטישער קײן םון הערשאםט די
טײ.

גזאעאשאפטאי״ םון םראנעז אויסער
 חאט געזעץ, ארבײטער און פאאיםי כער
 יראבאע• די אױםנענומען קאננרעם דער
 אינ״ איז ארבײטער־סאונםילס םון מען

 ?אנ• ייער דעמאסראטיע. דוםמריעאער
 געגען ענ^רגיש געשטעיט זיך האט גרעס

 און שפײז אויןי מאקס־;: אידיםאײגעז
 םאר סמײטמעגט א אויםנעארב^יט האט

 םרױען די םון פארעיונגען :אױ:דערע י•
אי־בײטער.

 נא״ בעלגישען דעם פון קאנגרעס דער
צענטער. ױניאן טרײד ציאנאלען

 צענטער נאציאנאאער בעילגישער דער
 זײן אפנעהאילטען צוריק לאנג ניט האט

בראנסעילס. אין קאננרעס
 מערטענס סעקרעטאר נענעראיל װי

 דעם צז באריכט זײז אין אנגעװיזען האם
 ילאנד יענעם איז רעאקציע די איז קאננרעם,

 םאר^ויזי אי) אקטיװ אויסנעװענליך נעװצן
 נעארבײט איז יאהר, לעצטען דעם םון

 אײנגעיטפארטקײט. באזודעךער » מים
 ואר נים זיך האבען באלעבאטים די

 םארגעשלא- יעדעז נעגען אדויבנעשטעלט
 אויסגע־ האבעז זײ :אר רעםארם, נענעם
 םארקאענערעז צו נעלעגענהײט יעדע נוצט

 עק״ די םארגרעסעי־־זןז צי און װײדזשעס
ארבײטס־באדיננונגעז. זיסטירענדע

 די אױך יױ ארבײטעי, מעטאל די
מז שדיפםזעזחגר  קאמ^. א אנכעפירם הא

 דעד פיז סאלידאריטעט דער דאנס א
 נעשאםען איז ארב'יטערש^*!ט, :אנצער

,5,1 םון םאנד א נעװאיעז ^9S7 םדאנק 
 װעאכעז ׳לא;־וי ד*ע איז זײ העלפען צו
 ערםאלגרײכען אן צי געבראכט האבעז זײ

סוף.
 בעל• דעש פוז מיטגלידערשאפט די
/ 4 נעווען איז צענטער נישעז  דעם 532\

 םארגילײך אין .1925 דעצעמבער, טען31
 בױינט יאהר, םאריגען םון ציםערעז די מים
̂ 5,000 ארום םון םארקלענערוננ א עס

 גחןסערע די םון אײנינע םון הויסטזעכליך
 מאבען בילדערם די ארגאניזאציעס.

 מעקס־ די כױםגלידער, 5,300 םארלארעז
 ארביײ מעטאא די ,43X( ארבײטער טיל
 עס .7,000 מיעערס די און 9,500 טער
 אוײ דאס באמערסעץ, צו וחגרם אבער איז

 מימגלידערשאםט, איז םארלוסטעז די סער
 ױניאגס. אנדערע צעהן םאראן זײנען

 צאל ?ײער םאדנרעסערט האבען וועלכע
 חנ^ יאהר. פון םארלױוי איז םיטגלידער

 איע די פון ״אםיליאײשאז״-דױס טאטאל
 יא״־ר דורכ׳ז האט ױניאנס אננעשלאסענע

 2,077,873 פון סומע די דערגרײכט
םראנס.

 דך פאר נעהאט האט קאננרעס דער
 איינשלײ יעזאלוציעס, וױכטינע אייניגע
 ווע־ םאד^לאנ דעם הויפםזעכליך סענדינ

ח ײניאן טרײד א םארםירעז גען  ופענם״
 פאםח יעם ױענעז פראנע די און םאנד״,

 לעצטעז דעם באצונ איז םאשיזם. געגעז
 אין יריאמע:*? סעזיעטאד האט •ונקט

 או־פנעפא־ האגגרעם, צום באריכט זײז
 אז״ יועחנן םארמ־רם זאל עס דאס דערם,

n ארבײםער r ,זאל וועלבצ אים״לונ:״ 
 עכזנמישע איז כאלדינע א געבען קענען

אמאימן. רעאהציאגערע געגען אפאזיציע

ס נ׳ ײ ט ש ק לי ג נ נ י נ י ד ע ל ד םגןו
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 אין סטרײקערם — באשלוס. אלעמענ׳ם איז — זוערען!״ נעבראכען װעט על,שנות חוצפה׳דיגע זײער ביז סעטפען װעלען מיר
 זיגרײכען א צו ביז קעטפען צו ענטוזיאזם טערקװירדיגען א מיט און באלעבאטים די נעגען צארן מיט שטורמען האלס די

די — אײנציגװײז. סעטלען קומען און קאונסיל אינדאםטריעל םון אפ זיך רײפען מאנוםעקטשורערם — םעטעלמענט.
בענעפיט. סטרײק דעם העכערען צו באשליםט קאמיטע סטרײק גענעראל

הילןן פאר באװעגונג ארבײטער גאנצער דער צו אפעלירען קלאוק־סטױקער
 »ן אחיסנעשיסט ױניאן 1עסמאכע11 און ?לאוס י1 האט שבת סאראיטאנען

iy צו תױ אםיציעלען i אין הילוי 1פינאנציעאע 1פא באותנוננ 1בייטע1א 1:אנצע 
 צו נעװארען נע^יקם איז רוף 1לע כאלעבאטים. קאאוק ניסענע1פא י1 םיט קאפח

i םון ױניאנט 1יקאנע1אםע #אע n אויך איז ,1לייבא אװ ײשאן11םעח יקען1אםע 
:םאלנ• װי זיד לײענם איז אתאניזאציעם עםיװע1אנ1פ און ױניאנם י׳פע1א־ אי׳ע צו

ער!1ברי און ״׳שודעסטער
 און קלאוק דער פון ארבײסער טױזענט םעחױג אז װאכען צװעלה שױל

 נענען קעםפען זײ םטרײק. א אין שטעהען יארק נױ פון אינדוםטריע םוט
 פאר־ דער אין האט װעלכער םיםטעם, שאפ םװעט דעם פון אויפלעבונג דער

 די געהאלטען האט װעלכער און יע1אינדוםט די פאר׳םיאום׳ם גאננענהײט
 אונטערדריקוננ. און נויט אוםגאשרײבליבער םון 1צושםאנ א אין ארבײםער

 כאםש פארזיכערן זײ זאל װאם כאשעםםיגונג, םון אנםיע1גא א פאר קעםפען זיי
קעםםען װארט פון זין אםח׳ן עם1 אין לעבען. פון םטענדארד כאשײדענעם א

לעבען. כײם זיך דערהאלטען צו איצט זײ
 בעלי־ ארנאניזירטע די האגען טויט און לעבען אויף קאםף דיזען ״אץ

 םאראײניגטען זײער פון געװיכט גאנצעז דעם םיט זיך ארײנגעװארםען יםבת
 פאר ארבײטער די פון האפנונגען די צוטרעטען צו אײנפלוס און קאפיטאל־םאכם

 רוהיגע הונדערטער ארעםטירען געלאזט האבען זײ לעבען. מענשליכען א
 טיט אונז גענען םײנונג עםענטליכע די פארגיפטען צו טרײען זײ ארבײטער.

 פיה־ אוםנעזעצליכע זאנענאנטע װענען בלבולים און בלאםם םון קאםפיין א
 דינגען פון צוריקגעהאלטען נים זיך האבען זײ רײהען. אונזערע אין רדנבען

 פיקעט־ דער א.ײ,ז םםרײקערם שיסען און שלאגען צו גענגסטערם באװאוםטע
 אן ארויםגענוםש זײ האבען װעניג, נעװען נאך דאם איז טאםער און לאין.

 אזוי אץ שטרענג אזוי איז װעלכער ױניאן, אונזער גענען אינדזשאנקשאן
 די פון געשיכטע דער אין דעם צו נלײכען קײן ניטא איז עם אז בהיטאל,

 אמים־ איז װעלכער אינחשאנקשאן, דיזען לויט קאורטם. די און ארבײמןיר
 פארכאטען אונז װערט ױניאן, דער צו נאטים שום קײן אהן נעװארען געגעבעז

 די װאו געגענד דעם אין קו־םען צו אוםן^ רוהיגען א אויף אפילו פיקעטען צו
 עם װארט, אײן םיט ;םטרײק־ברעכער צו ײדען1 און ןיך געפינען שעפער

םטוײיק־ארבײט. געװעהנליכםטע םאםע די טאן צו אונז פארװערם
 אפגעשװאכט ניט האר א אויף זייינען בײטער1א אונזערע םון רײהען ״די

 זײנען קלאוקםאכער םטרײקענדע די םארקערט, אטאקעם. דיזע פון געװארען
 קאםף- גערעכטען זײער םיט װײםער אנצוגעהן אנםשלאםען םעהר נאך איצט
 זײנען ײקער1םט די םט.1פארשא םעהר נאך זיך איצם האט םםרײק דער

 ארײנצו־ בעלי־כתים, י1 פון האפנוננ די כיז קעםפען, צו אנטשלאםען פעסט
 אין װעט הונגער, פון נײטש דער ך1מ שעפער, י1 אין 1ייקע1םט די טײיבען
 ביז קעםםען צו אנטשלאסען זײנען םטרײקער די װערען. צורונען נאנצען

• !הילןז אײער בעטען זײ און ענה זיגרײכען א צו
 סטרײקען םעםבערם אוגזערע װאם װאכען צװעלף די פון םארלויף ״אין

 אוים־ האבען געליטען, 1םריהע האבען זײ װאם םלעק װאנען פילע די און
 םיט זײ און געהאט האבען זײ װאם םענט אפנעשפארםען יעדען געגעםען
 װאם שטיצע דארםען זײ !נויט עםטער1ג דער אין זײנען םאםיליען זײערען

קאםף. זײעד םיט אנגעהן קענען?ױיטער זאלען זײ כדי שנעלער,
 אםצי־ םארםטהלט ניט קײנטאל האם װעלכע ױניאן, 1קלאוקםאכע ״די

 װענדעט הילף, םאר ארגאניזאציע שװעםםער א םון אפיל אן אױף זיך רוםען
 נאך באוועגוננ, ארכײטער ijn פון 1שװעםםע און ברידער אײך, צו איצט זיך

 ענטפער ברײט־הארציגער און שנעלער א מאםענט. יםישען1ק דיזען אין הילןז
 ארנאני־ טויזענם פערציג די ®ח לאנע די ראםעװען װעם אפיל אונזעו־ אױף

 פאראײנינםע די כאװײזען װעט און פאםיליען ע1זייע און בײטער1א םע1זי
װי 1םעכטיגע איז ארנײםער די פון םאלידאריטעם די אז באםעם, די םון כחות

 די װאם בײםער,1א פח רעכםע םענשליבע די גענען אםאקע װעלכע אירנענדי
p rr'J אגםאנגעז. צוקמפם חןר אץ אחןר װעלען«ד««ער בעלי־בתים

 * איז הילף שנעלע ױניאניםטען, טרײד שװעםטער, און .געח^קטדברידער •
י הילןש!״ דאםעלטע

גרום, כרידערליכען םױט
ױניאן. ריפערםײקערם און דחןם םקױר•, קלאוק, באארד דזשאינם

קאםיםע. םםרײק חשענעראל ®שערםאן חײםאן, לואים
םרעזשורער• פיש, דזשאזעןז

ױניאן. װאירקערם גארםענס לײדיעס אינטעתעשאנאל
פרעזידענט זינםאן, ים1םא

םעקרעט»*־טרעזשורער. דזש^עראל באראן*. .פכרחם
 איםם 130 םטדײק׳טרעזאמרער, ■יש, דזהאזען׳ «ו • טשעקם שיקט

יאדי^ ניו סםריסג <*ע28

ע די שאן סטדײסעד קלאוס אלע זאלןןן ל ם פו פליכ
ען 8 צו כיז כ ױי נ י i«ז i

!זײנעז זײ װער באװיזען אםאל װידער האבעז קלאוק־כאלעבאטים די און
 דזשאבערם די םון וױ גוט אזוי קאונםיל, יעל1אינדאםט דעם פון פיהרער די

.קאליר• ריכטיגען זײער ארויםגעװיזען נײ דאם אויף האבען אסאםיאײשאן,
טשער־ אוםפארטײאישער דער אינגערםאל, םר. פון אײנלאדונג דער אױף

 קוםען זעהן און קאנפערענץ א צו קוםען צו אינדוםטריע, קלאוק דער אין םאן
 חוצםה־ און פרעך נעענטפערט, זײ האכען ױניאן, דער םיט םעטעלםענט א צו

 םען םיידען קוםען, ניט קאנפערענץ דער צו װעלען זײ אז געענטפערט, דיג
הנחות. געװיםען צוזאגען אפריהער זײ װעט

נעײעז׳ אויםען דעם םיט זײנען באלעבאטים די פון פיהרער דאזיגע די װאם
 פאר פארשטענדליך נאנץ אױך איז דאס און דײטליך. און קלאר אונז פאר איז

 ריכ־ די װײםען װאם איצטער, האלט עם װי אםת, דעם װײםען װאם די, אלע
םטרײק. דעם אין םיטואציע טיגע

 געהאם האבען באלעבאטים די פון פיהרער דאזיגע י1 דאם קלאר, איז עס
 ארײנ־ דעם מים געםײנט זץ האבען ערשםענם, : כונה צװײענדיגע א דערבײ•

 אויםען זײנען זײ םטרײקער. די פון לאנער אין באםבע״ ״געז א צואװארפען
 באלעבאטים י1 געהט םםרײק דער אז גלויבען, סטרײסער די מאכען צו נעװען,
װילען״ זײ לאגג װי געזונטערהײט םםרײקען זיך קענען זײ דאס אן, װאס װעניג

 װעמ שטעלדננ חוצפה׳דינע אזא דאם נערעכענם, זײ האבען צװײטענם,
 אםאםי־ זײער פון מעטבערם די םיטגלידער, אײגענע זײערע צו אפעלירען

״נעשטארקט״. םיהלען ױך םאכען זײ װעט דאם און אײשאן,
 פארקערטע א פונקט נעהאט האט זײערע האנדלונג פרעכע די אט אבער

 אײנענע זײערע אויף אויך און םטרײקער די אןיף — אלעםען, אויף װירקונג
> םיםגלידער.

 קאםןש נערעכטען א פיהרען זײ אז װײםען, װעלכע סטרײקער, די אויף
 צו וױרקוננ י1 נעהאט עס האט באדיננוננען, לעבענם נויטיגע גאנץ פאר

 װירקוננ די געהאם האט עס !גײםט קאמפם זײער טעהר נאך שטארקען
םײנען, װאם כאלעבאטים, די אט נעגען צארן און האם זײ בײ ארויםצורופען

)2 5זײ אויו״ (שלוס

ג ה מ ױי פ  סאםישע ס
פ ר ע נ ע  דעם ח

ם י פ ע מ נ ל י ױ פ ס
 גענעראל־ רי האט אװענס דינסטאג

 :,רענעל די אפנעהאלטעץ םטרײה־סאםיטע
 לייסעאום, מאנהעםען *<[ פארזאמלוננ

 די געװארען באשפראכעז זײנען עס װאו
םטרייק. דעם אין פאםירונגען לעצטע
 אויףי דאס זאגען, צו איבערינ איז עס

 זעל־ דער געהערטט האט םארזאפלונג דער
 נע־ אנטדיסטוננ און צאין םון גײםט בעד
 האנד־ חוצפה׳דינער און םרעכער דער נען

 באלעבאטים די םון םיהרער די םון לוננ
 די.ססרײק־האלס אין נעהערשט האט װאס

 הײמאן, ברודער טאג. םון םארלויוי איז
 גענעראל־סטרייק־ דער םון טשערמאן דעד

 ױניא: די דאס ערקלערט, האט לאפױטע,
 קלאנ* די םאר םאראנטװארטליר ניט איז
 ז%א געװארעז פארשםרײם זייגען װאס געז,
 םאתעקוםען זײנעז עס אז ירעסע, דער

 צוױשען יןאנםערענצעז ^אינםארםאל״
 אירנענד מיט ױגיאן דער םון םארשםעהער

 די הלאוה־באלעבאטים. די םון װעםעז
 נארניט דעם םון וױיס ער, זאגט ױניאן,

 אט אז מענליך, איז עם זאגעז. צו וואם
 נעװארעז פארשפרײט זיינעז ^אנגעז די

אפעז צו נוםא, באלעבאטים די פון  אן ב^
)•8 זײפ («לזס

םארצײכניס אינד«לט

40 נוםער ,גערעכמיגקײט״
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א רר.— א. בעטעט װינטאנ ענטפערס ק
רעחזקציע. <וון

•D ל■ פ. — לעבען און נעזונט .10 זייט
ײט אדװערםײזםענםס. און אזלוסען .11 ז
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