
םטרײקער
 םעדערײטעדװניאן. סענטראל די
 :װ» גארמענט לײדיעם אינטערנעשיאנאל די
 ש. װארקע. קלאדינג אטאלגאמײטעד די
געװעדקשאםטען אידישע םאראײניגטע די

ױניאן. מײקערם קעפ ױנײטעד די
 ױניאן םאריערס אינטערנעשיאנאל די
 ליענ ױניאן טרײד וואומענס די
׳ פארטײ סאציאליסטישע די
פארטי. לײבאר אטעריקאן די
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הילמאן ס. פאםטער וױליאם

אוירוױן טש. קעננאן חש.
: פיץ מאגןס שלעדנגער ב.

 יארה ניו נאנץ אױף שםדרםם !סםרײסערס שםאל די חילף צו סוםם !ארכײםעו־ ׳
 ®או םיםיננ צום סומם \זײ נענעו נענאנגעו װערפ װאס אונמחןכםימײס בלוםינע
םאםען. אין ארנאנתאציאנמו צענםראלע אייערע
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, .;־׳ :j i;אין אינטערנעשיאנאל דער םון לאקאלם די םון אפיםעס אלע אין םרײ בעהומען צו טיחעטם

 פ ם. טשעדמאן האננא, י. עדװארד
 • װאלש פ. םרענה
םיטצםעטױק דזשאן
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 דעס פײערס so לאסאל װניאן טײלארם
ססױיס לעצםעו פוו זיענ

v אין טייא*רם ליידיס יארקער נױ די 
,80 ל*»אל ױניאן, שנײדער םעוייש^ן

 דעם געם״ערט אבענד שבת <עצמעז ח#ט
a rf מרםאלגריײ זעהר לעצטען דעם ®ון 

 גענעראל לעצטען דעם דורף סםדייק.
 דער איז טײלארס לײדים די פון סטרייס
 ױניאניזירט םןולשטענדיג וױדער סרייד

j n ^ w i| םיטגליע־ די וױ ױניאז, די און 
 אורזא־ אלע וױרקליןי איצט ח*בען ^נר
מ i נ t םון זיענ דער זיעג. דעם פײמרען 
רי  געװא־ געםייערט איז םײלארס אײדיס \.

V װאשינגטאן די פון אודיטארױם איז חנו 
 קאנ־ שעהנעם א דורןי חיײסקול, וווידוױנג 1

רעדען. פאסיגע פאר א איז
 אװענד םון שטחה בעל חױפט דער

M l •r סע־ פרעזידענט װײס אונזער געוועז 
t m i> .אעפקאװיטש ברודער אעפקאוױכדט 

\p ניט  אאקאא, דעם פון ־מיטגאיעד ״
i t טײאארס ליידיס דער םיט אבער איז 

 פאר אעצטע די זייט ,80 מאא0 יתיאן ־'
iiijp H גע־ האט ער צזזאםענגעבונדען. עגג 

 ער און אױםלעבען צוריק מניאן די ה*לםען |
ר *יז חנ מן עו  דעם םון נור ניט םיהרער נ

 נור סטרײק ערםאאגרײכען ז*חר אצצסען $
*1N די װאס סטרײקס אגדערע פאר א פון 

 אעצטע די אין דורכגעמאכט יי*י*ז<חאט |
 עגדאיך איז טז״יד ידער ביז יאהר, ^ואיכע |
 געװא־ ארגאניזירט פאא?}טעגדיג װידער %
i ר*|. | t געװארען באעהרט דעריבער איז 
 פון טשערמאן דער זײן צו כבוד סמו׳ן -

ם ג ח אבענד. ^
 אג־ זיף האט קאנצערט דער אײדער |'^י

 גע־ 6אעפקאװיטע ברודער האט נעםאנגען ;
 האט ער רעדע. אײנדרוקסםואע אן מאאםען

i: דער איבער איבערבאיק קורצען א טומבמן 
 יױ טײאארס אײדיעס דער םון געמיכטע ^
 ^טו־ םאחשײדענע די יארק, נױ אין מאן |
 םיעאע די דורכגעגאנגען, איז זי װאס פען ^
 אי• דורכגעמאכט, האט זי װאס *ריזיסען |
ר •־־ % װאס דורכפאאען, און זיעגען איהרע מ

 8־7 אעצטע די םון םאראויוי אין
גרויסען איצםיגען דעם ביז מהאט, יאחר <

 חרך געװארע; נעװאונען איז עס װאס זיענ
 האט ער םםרײס. גענעראא אעצטען דעם

 די צו אפיעא װאריםען א םיט םארענדיגט
 םמסט װייטער עטעהן צו מיטגאיעדער,

 געטרײ אײניג, זײן צו ױגיאן, דער םיט
 אחגאניזאציאז, זײער צו איבערגעבען און
 מעהנע־ א םאר קאםף װײםערען דעם איז
אעבען. בעסערען און רען

 אויםגענומען רעדע די האט עואם דער
ענטוזיאזם. גרויס םיט

 קאנ־ דער נאכגעםאאגט דאן האט עס
 װעאכען אין םוזיס, קאאסישער םון צערט

 מאריס םידעא-שסיעאער, באװאוםםער חנר
 אויסגעציײ באזונדערס ויף האט ניטקע
כעגט.
 רעדע באגריסונגס װארימע גאנץ א
 סאציאאיםטײ דער געהאאטען אויןי האט
 עס און פענקין, דזישײקאב דזשאדזש, יעער
 באיןומעז האם ער אז זאנעז, צו איבריג איז

v אװאציע. גרויטע א
 געהאאטען״ אויד האט רעדע קורצע א

 אוים׳ן געאאםען איז װעאכע פענסין, םיסעס
 אאדערםאן, פאר טיקעט סאציאאיסםישען

 םארםאיכ־ זיך האבעז אנוועזענדע די און
 דעם םארענדיגען איהר העאםעז צו טעט

קאמפײן.
 װײס די און 1בארא אב. סעקרעטער

 עאמער און קאחן מ. פאניא פרעזידענטעז
 גע־ אנאנסירט זײנען װעאכע ראזענבערג,

 צוגע^יחט האבעז רעדנער, אאם װארען
 אונ- זײ םאר איז עס וױיא טעאעגראמעז,

 זײענדיג רעדעז, קומען צו געװען פעגאיך
 קאג־ און מיטינגען אנדערע ביי םאדנוכיען

םערעגצע;.
 האט באגײסטערונג באזונדער א

 די פון טעאעגראמע א ארױםגערופצן
 אאטע־ און טײאארם אײדיס סטרײקענדע

 לןאנעה־ הײװען, נױ םון שניידער רײשאן
 זײער גראדע איז שבח אעצטען טיקוט.
 זיעג א מים געװאיען געסעטעאט סטרײה

 סטר^יקער דיזע און ארבײטער, די פאר
 טעאע־ באגריסונגס א צוגעשיהט האבען
 שװעסטער יארקער נױ *ײערע צו גראמע

 זעא־ דעם אין האבען װעאכע ברידער, און
 הא־ זײ װאס זיעג דעם געפײערט טאג בען
 םרײ װאכען עטאיכע םיט געװאונען כעז

הער.
 יטעהנער, א געװען איז עס קורצען, אין

אײענד. גענוסרײכער און גײסטרײכער
סטעױ־רע^ארםער. א

 אונטעדגײ־ אונזער פװ עבינים
yorw דער «ץ שאפ<ל

).6 זײט סיז (שאוס '•.י
 ארויס נעהכמן םיר וועאכען םון םראגע

:אויסצוג פאאגעגדען דעם
 באארד עקזעהוטיװ דזשענעראא %י

 גאר־ אײדיס אינטערנעמאנאא די פון
 אמצטען איהר בײ האם װארקערס מענט

 אנצר באשאאםען באפאאא אין םיטינג
 אױםצובױען צוריח באוועגוגג א פאנגען

 םארכאגד אינטערנאציאנאאען דעם
 גאנ״ דער םון ארבײטער נאדעא די םון י

 דער וועט צװעק דיזען צו װעאט. צער
 אינטערנעמאנאא דער םון פרעזידמנט

 ױראפ, אין אפםאהרען ^אעדנגער ב.
 םארבע״ אין ^טעאען זיך װעט ער װאו
 אאע אין ױניאנס ^נײדער די מיט דונג

 צױ זײ זעבז װעט און אענדער דארטיגע
 אינטערנאצי• אן אױף זאמענצוברענגען

קאנגרעס. אגאאען
אײגענט־ שוין האט םארבאנד אזא

 דא־ טאחמה. דער םאר עקזיסטירט איך
 םרויען אטעריהאנער די זײנען םאאסם

 א דודך םארטראטען געײעז שניידער
 אינטערנע^אנאא, דער םון םארשטעהער

 אין ױניאנס שנײדער די וױ אזוי אבער
 זעהר געווען דאמאאט זײנען אמעדיקא

 גדויםען קײן דארטען זײ האבען שװאך,
 איצט האבען. געהענם ניט אײנפאוס

 און םרויעז אמעריקאנער די ייעז אבער
 שטארקסטע די האבען שנײדער מענער

 אין םאכען זײעחג םיז ארנאניזאציאנעז
 זײער װירקאיך עס איז װעאט דער

אײטענדע די װערען זאאען זײ םאיכט,

 n אגצײגען איח& און טערנאצי^גאא
i וחנאמ אויןי ותג : t נעהן. זאא

גאד־ אײדיס אינטערגמאגאא די
 »אי-5תא א פארדיענס ווארקערס םענמ
 עס אונםצרנעהסוננ. דיזער פאר םזננט

 נא- אאע דאס נים, צװײפעא קײן איז
 זיך וועאען אענדער אאע םיז דעא־מאכעז

 דעט אויף אפרוםען באגײס#ערומ םיט
 אויםצר םארבאנד אאטען דעם פארזוך
 איײ 1אוי באײבעז װעם אוךעס אעבען

 אײדיס אידישע די םאר כבוד א בינ
 אז אמערײןא, אין ארבײטער גארמענט

 װיכ־ דיזע ערשטע די נעװען זײנען זײ
 אויםצונעהםען״ ארבײט טיגע
 מיט׳ן אםפערען ניט זיך װעאען םיר

 ״םארװערטס״ םון שרײבער עדיםאריעא
 קאפר א הוםט אינטערנעשאנאא אונזער אז

 די אט •אנפאנגען װיעדער פאר פאימענט
 אויפצױ גײ דאס אױף ארבײט, גדויסע

 נא־ די םיז אינטערנאציאנאא דעם בויען
וועאט. דער םון דעא־אינדוסםריע

 דאס אז מיינען, האנען םעגשען מאגיע
 אונטערנעה־ וױכטיגע אזא ניט גאר איז

 שטארון װאם װעגען זײן זאא עם מונג
 אזוי. ניט אבער איז עס ײעיעז. צי נתפעא

 אוים־ געאינגען װירקאיך נאר ?אא עס וחנז
 םאדי־ אינטערנאציאנאאען אזא צובייעז

 נוצען גרויסע בחגנגען ער װאאט באנד,
 גאנ־ דער איבער ארבײטער שנײדער די

 די װאס אאײן דאס שויז װעאט. צער
 די װי אםשר םעהר ארבײטער, שנײדער

 אגדערען װעאכעז אירנענד םון ארב״טער
 אאנד אײן םזן ארום אפט װאנדערען פאך
 װעאט־פארבאנד אזא מאכט צװײטען, אין

יניצאיך. העכסט

די םון באפרײאוננ די םאר יארק נױ פון קעױערם לעטער
פױזאנערס פאליטישע

 גע־ האט ױניאן קעריערס אעטער די
 סענטראא יארקער נױ רער װיסען אאזט

 אינדא־ האט זי אז ױניאן, פעדערײטעד
 אנגענױ איז װאס רעזאאוציאן, דײ סירט

 באדיס, סענטראא אאע םון געװארען סען
 רעגי־ פעדעראאער דער םון •םאראאנגען צו

 פרי־ פאאיטישע אאע פאר אמנעסטיע רוגג
זאגערס.

 םאר־ סעריערס אעטער יארקער נױ די
 צו באװענונג די שטיצעז צו זיך פאיכטעז

 און פריזאנערס פאאיטישע די כאפרײען
 זאא באװעגונג די אז מיטהעאםעז, װעאען
 גאנצען איבער׳ן נאציאנאאע א װערען
אאגד.

 ךער ערעםענט שוין װערט טעג די
 עס װעאכע הערפערשאםט, דער םון אםיס

 דיזען םאר נעװארען ארגאניזירט איז
 סערפערשאם־ צענטראאע אאע פון צװעק

 יאר?. נױ גרײטער םון ױניאגס די םון טען
 אין אויך זיך שטעאט לןערפערשאפם די

 סאציא־ דער מיט דעם װעגען פארבינדונג
 םאר ארבײם די װאו פארטײ, איסטישער
 פריזאנערס םישע פאא־ די םאר אםנעסטיע

 אמאגיןיר־ אן אנגעהמעז דעם דורך *װעט
 דער פון ױניאנס גרויסע כאראקטער. טען

 םאר־ אײבאר אװ םעדערײשאן אמעריקאן
 דיזען פאד געאד סומען גרויסע שפרעכען

צװעס.
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 S35,ooo עושפע אונזערע
ספרייק שםאהל פאר׳ן

 דורך גענעבען דאלאר פערטעל־טיליאן ׳ דעם פון אינםטאלםענט ער׳טטער
 םעריטאן אין שבח לעצסען טיטיבג דעט אויף שלעזינגער פרעזידענמ

 גע• גע׳טאפען מיטינג דעם אויף איז צוזאםען אלעם — גארדען םקװער
 װאם םוםע, גרעםטע די — דאלאר. טױזענד 169 פון םוםע די ־ואחגן

העל־ צו אום ארבײטער־םיטיננ אן אויף געװארען געשאפען אמאל יז1-
 אײנבערופען גארדען, םקװער טעדיםאן אין םיםינג — סטרײקער ־.ען
 אויפ׳ן קבלה א — יארק• נױ אין באװעגונג ארבײטער גאנצער דער פון

פאםטער. ז. װיליאם פון טשעק

 ׳שטאטנעפונדען האט שכת רעצטעז
 אין מיטיננ היםטי^רישער נרויםער דער

 אום ערשטענס, גארדען, םקװער פעדים<ון
 שטאל- די פאר הי־לח באלדיגע שאפען צו

 באקאנם אדם צוױיםענס, אדן, סםוײײןער,
 מיט עואם אםעריקאנער דעם םאכען צו

 און סטרײה, פון צושםאנד ריכטיגען דעם
 פארקויפטע גאנצע די געגענצואװירקען

 װיא װעאכע פרעסע, קאפיטאאיסטישע
 גאויביגען דעם אײנרײדען אנדערש ניט

 שוין איז שטאא־ססרײק דער אז ׳עוצם
געבראכען. װי גוט אזוי

 גרויסען דעם אט פון ציע<ען בײדע
 אויפ׳ן געװארען דערגרײכט זײנען מיטינג

אופן. בעסטען
מעדי־ גרויסער דער אז אמת, איז עס

 אין געװען ניט איז גארדען סקװער סאן
 אראנ־ איז מיטינג דער פוא. גאנצען
 אזוי שנעא, צו עטװאס געװארען זשירט

 אדװער־ נוט געקענט ניט האט ער דאס
 גאנ־ דער איז דעם חוץ א װערעץ. טײזט

 מיט ארומגערינגעילט געװען סקולער צער
 דעטעקטיװם, און םאליסלײט םון קײט א

 פיעאע ארײנגעלאזען ניט האבען װעלכע
 אויסםרײד, פאיצשען דעם אונטער כיענשען

 און איבערפילט, שוין איז גארדען דער אז
 צוריקגעגאנ־ זײנען ארבײטער הונדערטע

 םאר פילאץ געװען איז הא?! אין כאטש גען,
 דאם אט אבעד טויזענד, עטיציכע נ$ןי

 מי־ דעם געשאדט װעניג דאף־ האט איצעס
 גע־ געשאפען איז מיטינג אויפ׳ן און טינג

 169 םון סומע דליבשע גאנץ די װארען
 װעט װאס סומע, א דאילאר, טויזעגד

 װא־ פאר נעקסטע די פאר דערלאזען גיט
 איבערהויפט שטאיצ־סטרײר,ער, די כען

 יצײדען צו קינדער, און פרויען זײערע
הונגער.
 האט סומע באדײטענדע ערשטע די

 אינטערנעשאנאיל אונזער בײגעשטי^זרט
שילעזינגער. פרעזידענט איהר דורך

 גע־ געזאמעלט איצט בייז שוין איז עס
 פערטעא דעם םון חשבון דעם אויף װארען
 אינסער־ די וועיצכען צו דאלאר, םייליאן

 טוי־ 35 םארםיציכטעט, זיף האט נעשאנאיל
 דער־ גלײף ש<עזינגער ד.אט דאקאר, זעגד

 די געקופען איז דאן טשעק. דעם <א;גט
 געזא־ שוין האט װעלכע אפאמאמײטעד,

 סערר און דאילאר, טויזענד הונדערט פעלט
 טשעה א געגעבען האט שיצאסבערג רעטער

 ׳געקומען זײנען דאן און סומע, די אױף
 און סומען קילענערע און גרעסערע אגדערע

 אז געפאכט, קיצאר גאנץ האבען אילע זײ
 װעט אדבײטער־באװעגונג יארהער נױ די

 זאא שמאצ־סטרײק דער אז דערלאזען, ניט
הונגער־נויט. די דורף װערען געבראכען

 םאל, צזוײטע; דעם אנבאטרעםט װאס
 רי פאסטער, און םיטצפעטריס האבען

 סטרײק, -דעם םון הויפט־פיהרער צוױי
 דעם איבערצײגט רעדען. זײערע דורך

 אויף קויןענריג ניט סטריייו, דער או עודם,
 שטעהט פארפאלמגגען, אכזריזת׳דיגע איע

 די אין איבײט די אז אייסנעצײכעגט,
 איז עס אז און געפאכט, ניט װערם פילען
 זאא ז• אז מינדעםטע,אריםזיכס, n ;יםא

דער װי לאנג אזױ זועהען; געסאהט■

 נאכגעבען ניט װעט גערי שטאא-קעניג
 אר־ צו זיך ארבײטער די פון רעכט דאס

 אײגע־ זײערע אויסװעהלען און גאניזירען
פארשטעהער. נע

 ז. װיליאם האט בריע̂ו םאלגענידען
 פון אפיס דעם אין צוגעשיקט פ^סטער

:אינטערנעשאנאל דער
שלעזינגער: פרײנד טײערער

 א געפינען איהר װעט אײנגעשלאסען
 װאס דאלאר, טויזענד 35 די פאר קבלה

 בײגעסראגען האט ארגאניזאציאן אײער
 איןי קען װי שטאל־סטרײר־פאסד. צום

 גרױסארטיגע די םאר גענוג דאגקען אײןי
 שטאל-ארבײטער די צו אײערע שטיצע

 אײנצופיהרען קאפף העלדישען זײער אין
 פרײ־ צו עהנליכעס עטװאס װעניגםטענס

 איד ? שטאל־אינדוסטריע דער אין הײט
 איהר װאס דאלאר, יעדער אז זיכער, בין

 װעט קאפף, דיעזען אין ארײנלענען װעט
 ארגאניזאציאן אײער צו צוריקקעהרען זיף
כפלים. כפל פארם אגאנדער אדער אזא אין

 פיט און ׳פאל א נאף אײןי !דאנהענדיג
איך םארבלײב װיגשע, בעסטע די

אײערער, ברידער
ם א י ל י , ז. װ ר ע ט ס א פ

סעקרעטאר־סרעזשורער.

 לא־ ױניאן מאכער װײםט די
 א אוים װעהלט 25 קאל

עקזעקוטױוע נײע
W

ץ* ...

 איז שוין, װײםען לעזער אונזערע װי
 רעםערעניום־ א םארגעקופען װאף לעצטע
 דרעספאכער און װײסט דער אין װאוט
 עקזעקױ נײער א פאר 25 לאקאל ױניאן
טױוע.

 באשטעהט באארד עקזעקוטיװ דער
 אי־ דא ג-יבען מיר מיטגליעדער. 35 פון

 ער־ זײנען װאס די, םון נעםען די בער
 שטיפען צאהל די און געװארען, װעהלט

:באיןוםען האבען זײ װאס
דזשע־ ראוז ; l׳Q99 עפשטײן אננא

 י. ; 1,041 תאפלאן סערעה ; 1,041 געט
 פאױ ; 954 װײסגלאס ה. ; 976 לײבאװיץ

 ראטה־ ב. ; 900 גאלוב ה. ; 930 שטײן לין
 סערעה ; 793 פעקער איװא ; 880 שטײן

 ; 384 לופין אײברעהעם ; 399 גאלדמגרג
 ; 359 קאטץ פאללי ; 359 טשערנושין ד.

 ; 329 בלעכער פענני ; 350 בעקפאן אלגא
.310 ראקאף סיידי

קאהען לואיס :ברענטש פרעסערס
 לעװ פײער ; 768 זייבערבערג י. ; 922
767.

:ברענטש טאקערס
.900 עהרליף י. ; 948

:ברענטש בראנקסער
.830 לןראוס ר. ; 884

 ברענטש איטאליענער
 גיאנאנע פ. ;972 גוגליעלפא ל. ;986
 װידזשילאג־ פ. ; 960 בארטאלא א. ; 966
.846 ראננא דזש. ; 960 טע

— ספעקטאי י. : ברענטש ברוקלײן
.325 נאטהאנסאן ס. ; 853

אסטראװ־ פ. : ברענטש בראנזװילער
.335 סקי

 זילבערפאן

 בעררײט ל.

אראניקא ר.

ס ע ס א אן כ ש ײ א םי א ס ט א ר ע ד א קי אן פ אנ ש וז נ  אי
אן ען ש ג ע ר נ ע ס ד ענ ד לו שי עו ט ט א מ ס מ דו

אן ל ױני א ה א so ל
 פון צייט דער אין םפרינג, לעצטען

 גױ אין סטרײק װײםטפאכער נרױסען
 דרעספײקערס טשילדרענס די ה$ט

 גענע־ א געהאט אויף 50 ל$קאל ױניאן
 געסע־ באלד איז װעלכער ראל־סטרײרן,

 קאל^קטױוען א דורף געװארען טעלט
 אבעי איז אגרימענט דער אגריפענט.

 אפגעברא־ שפעטער פאנאט פ*ר א פיט
 אננע־ האט ױגייאן די און געװארען עןכ

אינדיװײ געשעםטען די פיהרען פאנגען

ע םינ כ א־ װי ט ט אנ ק א  ב
נ נ ׳. כו

 איצט ערשײנט ״גערעכםעלױיט״ די
 ;געװעהנליף װי םריהער טןןג א פיט
 אנ־ פיטװאף פרעס צום געהען מיר

יעצט. ביז װי דאנערשטאג, שטאט
 שרײבער, ארטיקעל אוגזערע אלע

 הא״ און לאקאלס ךי פרן םעקרעםערע
 אוים־ רעריבער װערען רעספאגדעכטען

 מאטעמאל דעם צוצושיהען געםאדערט
 שפעט־ דער איז פאנטאג םריהער.

̂-ג סטער  ארײננעה־ קענען םיר װאס ט
נופער. לױפענדען פאר׳ן זאכען פען

ע. י צ p א ד v ר

 באז,־:־ מאנופעקטשורער יעדען פיט דועל,
דער.

אײ־ זײט שוין זיך ציהט סכסרך דער
 פון בעאפטע ױניאן די פאנאטען. ניגע
ןקאל דעם  פאנוםעקטשו־ די אז טענה׳ן, ̂ל

 אגריפענט';עברא־ דעם ה$ט אסס׳ן רערס
 די אז אבער, טענה׳ט אסס׳ן די כען.

 און געבראכען אגריפענט דעם האט ױני^ן
 געװענדעט זיר אסס׳ן די האט איצטער

 צו ״אינדזשאנקשאן״ אן נ$ף קאורט אין
 סטרײקס רופען צו ױניאן דער םארװע,זרען

 דרעס טשילדרענס די םון שעפער די אין
פאנופעלוטשורערס.

 פארקופען װעט ק^ורט אין הירינג די ־
 פיר בעת טען,12 דעם פיםװאך, היינם,

 ספעיטעל דעם אין שורות, די שיײבען
 און ה^ורט, סוםרים פון 1 פארט טױרם,

 געריכט דער אויב זעהן, צו בלײבט עס
 ״אינדזש*גקש$ר אזא אםס׳ן דער װעט

ױניאן. דער געגען ארױםגעבען
 םארטרע- קאורט אין װעט ױניאן די

ל#נדאן. םאיר האנגרעםפאן ס)על טען
 אן איצט זיד םאנגט זעהט, איהר װי

 םון סדרה גײע א ױניאךװעלט אין
1»״איגרזש^נקשאנס׳

Bk !!

״ $ויע:שטײן פ. : ברענט^ט הארלעפער
365.

״ געװא• ערװעהלט ׳אלזא זײגען, עס
 « ער״ דארםען עס מיטגליעדער. 33 רען

 בראנזוױצ פון צװײ, נאף װערען װעהלט
 באלר װעט ד$ס און הארלעם, פון און

װערען. געטאן
 אין פארגעקומען זײנען װאהלען די
 טע21 װעסט 16 יוניאן, דער םון אפיס

 געשטיםט האבען מיטגליעדער די סט.
נאװעמבער. טען8 און טען7 טען,6 דעם

 םיר גיאטול־ירעז הארצען גאנצען פון
 םוך עקזעקוטױוע נײ־ערװעהלטער דער

v( די !ױניאן גרויסער דיעזער w v p iוע 
 קערפער־ פאראנטװארטליכע זעהר א איז

 דער םון שיקזאל גאנצער דער שאפט.
 הענד. איהרע אין פאקטיש ליגט ױניאן

 וועט עקזעקוטױוע די אז האפען, טיר
 פאראנטװארטליכ^ײט איהר םארשטעהן

 אופן בעסטעז אויפ׳ן װעס זי ׳דאס אוץ
 יױניאן, דער םון א״נסע־עסען רי דיענען

 איתר האט טעפבערשיפ :גרויפ די װאס
אנפארטרויט.

8
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אינהאלט־פ^רצײכנייס
.44 נוםער גערעכטיגקײמ

— ססרײק מײנער דעם אין לאר.ע די :2 זײט
בוכװאלד. נ.
 קא- מ. — גאי#נטי זאגענאנטע די .3 זײט

 ןרןך ארג»ז:יזאצי^:ס און טרײד װינסלי.
 קרימיןא־ ס. און גאלבער כיאקס — גען

, װיץ•
 — זיך נ^װעגט װעלט די װי .4 זײט

ט דזשוליעט אר טו פוינטץ. ס
 א• — י*אד־ק>ן:גרעס28* אידישער .5 זייס

ןc :ריעף א גלאנץ.  י. י. — באסצאן ו
זאריצלוי.

 י. ב. — משוגע... זאגט םען װען .0 ןײט
מיטיגג ב^אייד עקזעקוט׳ױו גאלױטטײן.

קלאית־ שעהנהאלץ• י• 25 לאקא- שון
דאל. טװזענד 100 פאר׳ז ר,אלער,שא:ם שאפ___

ש. פיליפ — ~פא:ד קאםלאוױט
ם  באל• קלאוקמאכער!אין די גװישען .7 די

 איז לעבעז גלושקאװ. ד. א — טימאי•
 דזשאיגט פון, אפיסעס די אין טעטיגקײט

רעפארטעך. סטעןפ א — באאײ
ײם  — (ראמאז•) ליעבע נאך געיעג א .H ז

א װאלמי. פאלינ
 בא• די פאר נאװעגונג יוגיאן טײיד .0 זייט

ארעסטירטע. ״אריטישע די פון פרײאוגג
ט9 ביכעל. נאטיץ רעדאקטאר׳ם פון .10 י

 ״אונזערע״ און סטי־ײק קויהלען דער .11 זײט
 זײנעז װען מײכיאן. ב־ — קאנגרעס־לײט

 (פעליןך ? אמאינטערעסאנטסטען פיויען
לעבעריגער. דער — טאן)

 סרײ ךער — װעלט טעאטער דער אין A2 זײט
טיהעי.

 • *ום רעפארט באיאף׳ס סעקי־יעטעי־ .1:1 זײט
 ‘אי^ מיטינג פעיטעל־יעהרלינען רעסיטען

באפאיא.
̂* (סקיצע) שסיד דער לײזער .14 זײט  ' מ. ־

װאלם־ ל. א• —? ײאס פאר שמואלזאהז.
סאז

 בעדריס ראזע — פרויעז־װעלט די .15 זײט
צײפדבילך־ קא־^עידאסקאפישע בלינרער.

לעא. ס. דר• — לער
עמועסען. קויצע .10 זײט

אדװערטײזםעגפ^ — 19 און 18 ,17 זייטען
 עדױקײאזאנאל איגםעינעשאנאל .20 זײש

 ורעזיג פון ערקלערונג אן פארטםעגט.
^לעזינגער.

m

m
I־'*•.

m .



wmmmmrnt. r n ,ײי» w fr lm ינםד־ פמלע סײנם*
מנז. מ םי מינ  *ז *up גים םיינט דאס די

 ער־ prupn סיר *ו#ם ד*ם סאז םותן םיר
 צז — םאן צו צוועק אונזער אלם קצערס
 זאלען ארגײםס־באדעגזעען אז מהן,

i דזוך prum םאחנרמדם גים n ,םלחםח 
*  די דאס ,Pun ptfyii סיד אז אױך. 1נ

ד םיםלען,  ארכײםס־זכאדינ־ וועאבע ײי
 נים ז*£נן םארבעםערם, prum pגונמ

 דאס .prufii נעשםערם אדאר םאחמםם
םאן׳/ סיר םוזזח

אונ־ םיז האנדאונג אױםא^אםישע די
i אין רעגירוגג זער n איז אנגעאעגעגהײם 

 םענשליכען דעם פאר *דמסומעגד אעום
 זאל אאנד םרײ א םיז רעגירומ א אז םזדז.

 ודאס אמדזש*נ<דצאז, אז אדױסנעכמן
 ארבײטער אז םיז בעאםםע די באם1פא

iro בײצדשכד ארגאניזאזױע n אײ- זייער 
 פאר שפײז קויפען צו אום געיצם נען

 כמג- קען עס וועםעז קינדעה און םרויעז
 דאט — הונגער, צײדען אזיסקוםען ליך
 םענ״ן־ די םאר באלײדײגונג םיפע א איז

 ענט־■ ארויםרוםען װמם און געפיהלעז ליכע
י־יסםונג.

מע־ נ^יזענדע די אז ׳עס איז זימני
 פעיל־ די 1אי באגראבען 1ליגע װעילכע נע!,
m איז בלוט װעמעס םראנקרײך, םח 

i פאד ג^ואדצן *ויפמאםםעדם n םריײ 
 ניט ?ײנםאל האבעז ודעלט, דער פח היים

מז אק גאי אז נזלחלום׳ט,  די װעט גי
 באפעה־ צאנד אײגען זײער אין רעגירונג

 זוכען װאס ארבײםער, 450,000 אז אען,
n פארב^סערען צו r ' t ארבײםס־באדיג־ 

 דער צו בארעכםיגט ניט זײגזח גונמן,
 און ארבײטעד, ברידער זייעדע פיז הילױ

 אויס־ זאלען קינדער און םרויען זײערע אז
 פון באםעהל דעם לױט הדנגער, םיז געדזז
רעגירונג. דער

םדינציפ. םעסטגזדפטעאםער א איז עס

< נים זײנען bMnp חברזז אנצופאד פו
p סעז n n  . i t י ארבייםצד; זייערע םימ י  ן

 און םרײז^ די םון ארונםערלאזעז ז*צען
 אזא פון יך1 ענטזאגען ארבײםער די אז
איז1םא i שלאנ, n 1נא דאס זיכער, באס 
ט םויל איז ׳שאפ זײן  או; באצ^עוױקעס׳ סי
עםימונג. אנגעצויגעגע אן וחורם עס

 וועאכע אפרײטארס, םון וױיס איך
 א דאלער 70 און 65 געקראגען האבען
ניט איז שאם זײער וױ אווי און וואך,
pip ,ארבײט סײן ניסא איז נאראנםירטער
 יא איז עס װאו זוכען, אוועס םעז איז
םען און גאראנטיע, א םיט ארבײט דא

 tm 45 מאר ארבײםען צו צוםרידען איז
 נים איז מטימונג די ײאה א דא*ער 50

 וחד גמםאן עפעס םוז עס געהויבענע, קױן
u n n  pn, אײן דא נאר איז עס און u p i 

 ג פאד־ \+ל גאראנםיע זאגענאנטע די ואדער
 יד ד% טרײד, אונזמר אין inyn באטען

 םמד גצפינמ צו גענוג ׳מםארלן איז ניאן
 pmo זאאען באסעס אוגזמרע דאס יצעז,

o אױספאאגען n גא״ די אדער אגריסענט 
m אײנגעפיחרט זאא ראנטיע tu גאניי אין 

 nw*p די װעט דאן נאר און טרײד צעז
 חמד אונד׳גר אויוי םארקוםען ניט רענץ
נונג.

םקי ם. פון ױג קאו
כוכוואלו. j םיז

 פון ארבײט אוסגעזמםער געפעהרציכער
קויהצען. 1נראבע

i n ,אלע װי םעדזר טיעער ^ ח  אנ
 אר־ געצװאונמנאר םון אײחנס ארבײםער,

 סםאטים־ םארלעס^יכמ בײםסלאזיגקײט.
 ארבייטזס םײנערם די אז באווײוט, טיה

 א טעג 200 װי ווענמער דורכמניט^יך
 צױ ׳םיינערם די פון װײדדפעס די יאהר.
n איבער םײלם n זײנען יאהר, גאנמן 
 םון ^ולטאם א אילס םארקילענערט פיע^
 עקזיסטירם װאס ארבײמסלאזינקײט, דער
אינדוסםריע. דער אי;

n.“ און ערנסםער םיעא איז י?רות 
 םײך אפגעזונדערםע די אין ישווערער

 אינרוסטריעילע די אין אײדער קעמפס
 האבעץ םײךגענענדעז די איז צענטערס.

 תוי- צו געלעגענהײט די ניט מײנערס רי
 נע־ אנדערע אץ װי ביאיג אזוי זאכמץ פען

גענדען.
 סעם־ לעצטען קאנװענשאן זײער אױה
ױ די האבמז װלאנד%קל איז טעסבער  ,י
 א אגנענוסען װאירקערם״ סײן נייט^־־

 פאתנרט װאס דעקלאראצ״יע, םאױםױוע
 דײ פאר אדבײסס־באדינגונגעז בעסערע

םײנערס.
 בע־ זײערע אינסטרואירט האבעז זײ
 צו פאדפאצנונגעז דורך זזכען צו אםםע

 װאס ארבייטס״באדינגונגען, די באקומען
 אײנשטיםינ קאנװענ^אן דער פון זײנען

געווארען. אנגענוסען
 נעווען זײנעז קאנװענשאן רn אויח
חא־ װעלכע ^עגאםען, 2,300 צו נאהענט

 טרײד סאאוקס אין װאך-ארבײם םים
 די שעפער םאנכע אין ארײנגעקוסעז איז

 ארביײ די דאס גאראנםיע, זאכעגאגטע
 װײד־ זײערע באצאהלט תריגען םוזען םער

 עס צי װאכעז צאהא געוויםע א פאר דפעס
 גאראנטיע אזא נים. צי ארבײט דא איז
 איעצעצ־ אין נאר געוואיען אנגעטםען איז
 בא־ שאם pny'אין iv־un און שעפער נע

 געווען גאראנטירםע צאהא די איז זונמר
 אײנגע־ דאס איז איבערהויפט םארשיחח.

 זײ םון שעםער די אין ןnגעװא פיהרט
 אנצוםא־ שטענדיג זוכען וחגאכע באםעם,

nי צרות. כען yזײן געםאכם האם שאם ר 
 אפג^פאצט א^ײז האם שאם '*חןר פרײז;

 כטיגטyבאר איז ארבײ^ר '<ױץר װיםי^
 חןר און ארבײמ, זײן פאר jyanp צו

y־w א נדיגyריגp םלאכה ^ u יצײכט האט 
 א דאיצער 50 דאס זyנyכyאויסר נטypyג

 ניט אויס םאכם װאכ^, 20 םאר װאך
 האט רy און דאיצ^ 1000 װי רyנינyװ
, זײן אזוי םאמח נטypyג \ ^  די דאפ ל

 די פאר ;ypy^p איהם זאיצעז רyדאצ 1000
םיזאן. צװײםזנן ביז׳ן םאנאטצן 6

 yנארמאא i"p ניט צטyי רyאב איז גו,
 ־y: איז ?אנטרא?ט רער זינט םון צײט.

אחןן שלאםען ^ו  זyמאנאט צװײ ביז ג
iy די ױ'*ע\ רyשפעט rn u אויח ̂o:yny״ 

 םון און פראצענמ 25 ןyשטיגyג מיטלען
 געװא־ ניט גארנישט איז רעכנונג^ זײנע
־ רען. ^fyny א i ^ y n^ פרײזען די אין 
 איז גע?ענט, רy ײאילט סיזאן זyסים אין

 שטערונג. גרויסע א גאראנטיע די אבער
 אר־ די ד״אבען שעפער געװיסע אין אםת,

 רyהונג רyד געפאמס־־ט. דאך Dy בײטער
 אמןר *פסאכוכנעז, אלע פזץ ארקערטש איז
 איז, איבריגע די אין אײניגצ. אין נור

 און אײנגעלײגט :עבל'ב& איז םען אחגר
 םען איז פאל סטעןyב אין און זyשװינyג

םג^אם^  גיט זוכעניש די און זרכען, ארו
ט געזוגד ?ײן אונז צג ני

 גא־ סטרײ? נאך׳ן האט באס א ײען
סע א ראנםירט ^וי  םאר׳ן װאכען צאהצ ג

 טרײד, אונזער אין סיזאן אדער יאהר
 סיזאץ דער װאס ניט װײס ?ײנער װאו
 געװען איהם בײ דאס איז זאגען, װעט
 בייצי־ פאר ארגומענם שטאר?סטער זײן

 ראס פא?ט א איז עס און פרײזען גערע
 זײנע* גאראנט־ע דער מיט שעפער די אין
 דער װי העכער סך יױין ניט פרײזען די

 ״םרײע״ אנדערע ניט די אין בעת סקײיצ,
 גע־ םארנעסען לאנג ס?ײל די איז שעפער
װארען.

 האלבע א געװען נאך װאילט דאס נאר
 ער־ דערפון ארויס אבער זyוםp עס צרה.
 גאי-אנטירט האם באס א זאכען: נעיע
 װאכען 20 זאגעז, לאטיר ארבײטער, זײנע

 פון ברען אין פיזאן. דעם םאר װײדזשעס
 פרא־ שעהנעם א געטאכט ער האט סיזאן
 געװען זיינען דדטאבערס די װײל פיט,

 פרײז׳ א אירגענד צאהאען צו צופרידען
 האט פלוצלינג נאר ס.pלאוp גאר גיב אבי
 דערפאר׳ צי אפכעהאקט. סיזאן דער דך

 ניט זײנען װאארע פאר פרײזען די װאס
 הא־ ריטײלערס די װײל צי זיכערע, הײן
 זא־ אנדערע צוליעב צי געסטריי^ בעז
 האט טען סלעק. געװארען איז עס כען,

 שע־ די אין איז װאכען. 16 אפגעארבײט
 האט ניטא, איז גאראנטיע קײן װאו פער
 פראפיטען, זײנע אפגעטאנט באס דער
 אר־ האבען צו אום געאד פארלירען און

 אזן ניס. איהם לוינם ׳ער זאגט בײט,
 אדבײטער זײ:ע װאס װעניג אױט איהם
 שרעקליכעז אזא אין לײדיג ארום געהען
 צאה־ צו נאך האט װאס דער :אר יקרות.

 4 פא״ ארבײטער זײנע װײדזשעס לען
 גרוי־ קײן ניט אי שאפ דער ווען װאכען,

 א דאלער 50 צו ארבײטער 20 פון סער,
 א דאלער 1000 אויך דאס דאך איז װאך
 װילט דירעקט, פאקעט פון נעהםען װאך,

 לאזט מען מיטעל: א מען זוכט נו, ניט. זיך
 אן נעהמט מען ארבײט, זוכען ארויס זיר

 פרא־ ?ײנע אויף ניט dpip מען ארדערס,
 הונדערט פאר א צולעגען בעםער פיטען,

 װי װעניגער דאך עס איז אלץ ר,yדאל
 װאס שאם דער ביזי. װערט מען און ,1000
 םאל אזא אין םוז גאראנטי ?יין ניט האט

 האט ער װעלכע ארבײט, די פארלירען
y ^ n  D:ypyi; די אן ?ומט ארבײט די און 

'W W דער פרייז. אונטער׳ן מאכ^ װאס 
 אויף דזשאבערס די װאס איז׳ סךולטאם

 ?אנטראל סלײנטם א ןyהאב מיר װעמען
 זײע־ םאר אינדימנ?ט אםת, אױם, נוצע(

 װײ ?אנ?ורירען oyn^n די פראםיטען. yר
ג, רytאונ אויף רער נ ^ו  ארבײט די ר

יעדען אין באצאזזלט פאחפיצדען ודןרם
M X9

p'P ניםא איז רyפyש ybרyלז*vז אין

 פאר־ \v)"i אנרערע וחןן ארבײט, שםאד
 אונז קומט DJitya ייןp אדבײט. םיט לײגט

o אויף איז לאננ גיט צו, נים דערסון n
ט pnw גרונד ? ^ו  nn אין נאםיץ א ג

 אאז^ רyםאכ ?לאו? דאם וחניר, וואוכמנס
n״t םון אחננ^גר y סיזאן ovv'M. און

 \ קיק איז אאגס דאס וחגל, נאציאן. אין
 n ןnארליD ניט װילם איהר נים. תירוץ

p ארבײט זײ, זאבען שםונדען, 4  J13T iyo 
 I; טצנת׳ן אײך, Dy ארם װאס סםײםש,

 טאנ yאל זyארבײם זyװיל םיר אז םיר,
n3 א iD r מyאון הר Kרבײםyא םאג 5 ן 

שטונחח? 44 אלץ ראר הײסט דאס װאו,
 I* וואס סך א דא איז oy זײ, זא»נען כײן,
jyD'n 1־| אר־ זײ רולס, ױניאן די אפ נישם 

זונטאג. און שבת בײטען
^ הערם איהר װאס? איז רyדאריב ן  א
 :% פאר א דא איז '*רס נױ אין אז אײנפאל.
 םצנ״ yאל םעז באדארח גנבים הונרערם

 ימזאן! אין איעזעצען יארה נױ אין ש;ן
 f מלאכות לyב עטליכע דא איז עס װען

 •* באדאר־י־ געזעץ, דעם איבער טרעטען װאס
 אין ליידען. פאמיליעם הונדערטער די פעז

 . נימט זyארבײט װאס אידען די אלגעמײן
 םורא װאס נישטא דאך איז זײ םאר שבת,

 אײצר פון די גענאסען, די נאר האבען, צו
 ~~ 4אדבײסצ צו פארגיגען זיך \V2VP זײ #חדר

 י * זײנצן װאס אבער — װאך, אין טאג 7
 • פאםיליצס yזײער מיט שולדיג אידען די

צײט? ביטערע יעצטיגע די אויױ
 ; v פאליא^ דער װאס זעהען, מעץ זאל יעצט

 #זשיד דו, ױראפ: אין אידען צום זאגט
 שםר נישט װען שבת, ארבײטען טוזט דו

 n ארויס דיר איך האק נישט אז זיך,
 נישט איז ער װאס גוי א זאגט דאס צײוזן.

 זאצ איך מיר זאגם ער נאציאן, טײן פון
^ נאך געהן און ױראפ פון ארוים ל א  | ם
. דא רyאב איד. א זײן װיל איך װעז טינא

 פון איז ברודעי ױניאן מײן םיר צו רעדט ’
 נישט װיל איך אז ברודער, א ציאז1ט מייז

 4 וײ פארלירען איך זאל שבת ארבײטען
 ישרא^ ארץ קיין געהן אדער שטונדען

 פאיי צוױשען דיפערענץ דער איז װאס טא
? הינזיכט דער אין ױכיאן און ליא^

-1.~__ ארץ, דרף גרוים מיט
קרימקאוױץ. סאלאמאן

 yרyזײ יאהר, אין װאכ^ 52 ארבײטעז
jy?" םארדינסטען j דאל 70 ביז 50 םוןyר 

 בע- די נעםט םאריערס, די מטyנ װאך. א
o iw, ל א םאמס לעאyבyזײ םון זyר 

 די לyציyסם ̂רyםאכ ?לאו? נאר טרײד,
כ^ ס?וירם א in זײ ם y^ in  iyno, םאר 

ניטא. הילף ?ײן גאר איז זײ
̂סע,־ א האבע; מאכער ̂האול•  דאס נ

 ױײסען אטה דעם טד, א ^ארדינדן זײ
 אלע ניט אז צונעכען לyװ א״ך אלײן, טיר

 םראצענט צעהן םרײד, רyד םון לײחןן
 נײנציג אבער יאהר, גאנץ א ארבײםען
 איג־ אזא טרײד. דער פון לײד^ פראצענם
 באס א ?לאו?ס, װי טרײד yטעליגענט

 150 סוט א פאר נעםען ניט זיך שעהמט
 הונגער. לײדעט ארבײםער ח*ר און רyדאל
 מײנונג מײן םארדרוס. א װיר?ליף איז עם

 בעסע־ צום יעצט געהט עס װי אזוי איז,
 ספע־ םאכער, סקוירט די זאלען סיזאן, רען

היי־ סוטם די אין ארבײטען װאס די ציעל

^ װאלטyג איך ר  רn באצוג אין ם
 װאס םיט אינדוםטרי^ רyםאכ קלאו?

 םארזינדיגט אזוי טרײד רyאונז זיך האט
y אלע װי ערנער איז רy װאס in w 

y»ל םון אויס, א גיט טרײדס?
^dp איז Kpריyאם אין טרײדס p ערנ- די 

 זyארבײט װאס די םאר באונח^רם סטע.
 סיזאן,גיט רער װאו הײזער, סוטם די אין

i א r a אד אכטyװאכ צעהן רyדאן און, ז 
 בײ מאנאט 6 נאכהער דעם מיט לעב נעה

 אמאל װאס אז זעה, איך י?רות. הײנטיגען
^ מיר ? ײ ר ט  םיר. פארלירען ד.רyמ אלץ ס

 הא־ םיר װאס םטרײ? לעצטען דעם נעמט
 ן פאר געסטרײקט האבען םיר יעהאט. כע;

 ז א ס?ײל מינימום א טיס װאך־ארבײט
 אײף װיל איד געװאונעז• דאס האבען סיר

ב איד דאס וצרד, רyרטחy.י :אנ?ד, י י  נ
 יעצט. .פון גראדע ניט װאך-ארבײט איז
 ן װאך־ארבײט פאר געװען אימער בין איך
 ; װערען. פארלעגגערט זאל םיאן דער אום

 טרײד דער אז זאגען, מיר מוזען לײדער
 פאר־ נאר געװארען, פארלעגגערט ניט איז

 ?לי־ זײגען בתים בעלי די געװארען. ?ירצט
 געארבײט האבען מיר װען אונז. פון נער
 געבען געטרײט אונז מען האט שטיק פון

 שטעקען. צו פעפער אנדערע טאג •עדען
 געקי־ װאס װעניג האם הבית בעלי דעם

 נעגעבען אונז האט ער װען אפילו םערט
 איז דאם װײל סטײלס, נייע שטונדע אלע

 האבען דארום חשבון, אונזער אויף נעײעז
 אז געדענהט, לידערס װערטהע אונזערע

 פארלענגע־ וױר?ליך זיך װעלען סיזאנס די
 ארבײ־ דער זיך װעט ערשטענס װײל, ׳יען

 די אויך און יאנען דארפען נים מער
 אפשר און דיזעלבע, זײן װעלעץ סטײלס

 דאך נעטט מען װײל שװערערע, נאך
 פאר אויד 1אל פרײזען אונגעהײערע הײנט

 אנדערם־ װערען טcנעצאה װעם אװעדטײם
פיעל. אוי מא̂י ־זאלסז

 בעל־ דער יעצט? מיר זעהען װאס
 ארבײטער דער אז דערזעהן האט הבית

 ארוים־ ער האט ׳צײט זײן אויף ארבײט
 אײז טאבט ער און סטײלס אלע נעװארפעץ

 ארבײטער אונזערע זײנען דאן סטײל;
 הבית בעל דער הארציג: גוט צו אביסעלע

 זיך טען יאגם לעבעך, א ״טאכען דארף
 צו־ זאכען בײדע צװײטען. איבער׳ן אײנער
 אייסעל, זיף יאגט ארבײטער דער זאטען,

 אר־ די װערט ניט, טעץ טאבט סטײלס יזײן
 האט םען װען װי פארטיג פריהער בײם

 פרא:ע: א זיך שטעלט שטיח. פון יעארבײט
 דער װאך־ארבײט? פון פראפ״טירט װער

 װען זיכער בין .איך ניט געװיס ארבײטער
 געבאנבען זײנען לידערס װערטהע אונזערע

 װעגען הבתים בעלי די טיט חאנפערירען
 גע־ אודאי זײ האבעץ סחײל, םיניםום א

 פאר־ װעט װאך־ארבײט אז ענקען ו טוזט
 גענוג איז דארום סיזאנס. די ^ענגערען

אז באלי־ װי אבער א דאלער 42
 הירצעו*, נאר לעכגער, ניט אױ סיזאן י־ער

 פיעל זײן סחײל מינימום דער דארף
 װיל איך װאך. א דאלער 42 װי טעהר
 רעדאק־ הערר װערטהער אנמערחען אײך
 װאר, א דאלער 60 נ^הם איך אז טאר,

 אז ױז, די אבער איז װאס .42 הײן ניט
 6 לעבען ארבײט װאכען 10 פ̂ו דארף איך

 דא־ 60 ניט שוין מײגט דאס מאנאטען!
 1VP װאך. א דאלער 28 נאר װאך, א לער
 א םאכען צײט יעצטיגער בײ דען מען מען

 א דאלער 30 אפילו איז 28 םיט לעבען
 גע־ הצט רענט װען צײט דער אין װאך

 לע־ די און פיעל, אזוי מאל צװײ שטינען
 מאל דרײ געשטיגען זײנען בענס־מיטעל

? םיעל אזוי
 םין ארבײטער אגרערע ?ריגען װארום

 אר־ רyזײ םאר באצאהלט םרײדס אנדערע
 פאכען לעבען א \v:vp זאילען זײ דאס כײט
 םא־ זײערע פאר יאהר אין װאכ^ 52 אלע

די אםאלגאמײטעד, די נצםם ? םיליעס

ל. אוו J(». דער פון שטעלונג די
 פזנדע־ אטעריקען דער םון ש^לונג די

 רסyסײנ תגם צו לײבאר אװ רי^אז
 אונ־ אן הינױכטצן םילצ אין איז םםרײ?

 זײנען מײנערס די כאטש ערװארטעטע.
 כאטש און ל., אוו ם. א. דער םזן טײל א

^ :D in 'tn B  i n  ,DnyB ם. א. דער פון 
 נעגצז אינחשאנ<דפאן תגם האט ל. אױ
 ותר־ שםארקע אין פארדאםם רסyסײנ רי

 נאכ־ אז צתוארםצם, נים מען האט טער,
די געװאונען •האט רעגירוננ די װי תנם

א געבען װעט עם געגארכ^ זײן גיט זער,ארײ סיליאז האלב^ א פארםראטען בעןלאנע די באשפיעכען צו אום פאליס איג־ די פון צװעת איגערליבער תו־ אז v*" איהר אין סײס mג םyעם און ריכט
 און װענינער אדער װאכען צעהן אפ ברעןמײנערם גאנידדסע

 םאר הונגערען. װײטער דארפען װעט איהר
 םוטס די אין ארבײטען װאס ארבײטער די

 מינײ דער ניט עקזיסטירט זײ פאר הײזער
 .62 נאר װאך, א דאלער 42 כחײל ט*ם
 װעט 62 אפילו זיין װעט מינימוס די װען
 װײל װאך, א דאלער 31 הײסען אויך דאס

 אײך טריקענען טאגאט דרײ אנדערע די
 װעט דאס לײדיג. אומצונעהז קעפ די אויס
 10 מיט אז צוגעבען טעמעני אםילו אײך

y און ארבײט װאכען r^p ,םארדינסטען 
 האף, איך מאכען. ניט לעבען חײז מען חען
 דעם נארען לאזען ניט זיך װעט איהר אז

סיזאז.
 מיר װעט איהר רעדאחטאר, װערטהער
 שרײבעץ שלעכט מײז םאר ענטשולדיגען

 האף איך שרײבען. צופיעל מײן פאר און
 פאר בריעױ םײן דרוהען װעם איהר אז
 טיעפסכדלן םון אײך p:«i איך עעזער די

גארבער, מ«קם הארצעי.
.2752 נוטער לעדזשער

 פאזיםיװ [V2i$n זײ
 jny־m אינסטיואירט אויסד־וײקליך »יז

 נזד נים וחןס oy פאל אין דאס כעאמטע,
ט קײז װעמנן שלאסען מנ רי  בעםאר אג

^ עדשטען דעם נ ^ ו ו א  די זאל ,1919 נ
 װא־yג אננענומ^ איז װאם רעזאלוצי^

y און נשאן^yאנװp רyד פון רען ^y n פא־ 
 נא- lyoeny דעם pסטרײ א צו אויף דערט

 צו iinyii םיטגעטײלט ,1919 וזעמבער,
שאפט. דער טגלי^־  בעאםנ^ג די מי

 תנר פון געװאר^ הלטyערװ זײגען װעלכע
 רyאנד ?ײן האבען טיטגלידערשאפט,

 אינסטרו?־ די אױםפיהרזןן װי אויסוחןנ,
y דער פון ציעס ii^p,  געהאמ, ניט ^

 -y: װאלט ראס איז ׳זyזיגנירyר סײדען
כאאס. םון צושטאנד א מײנט

 רעם םון טייל די אויס לאזעז בױד
 חגרצעזזלם װערט עס װאו סטײםמענט,

i די װי y t : r ^ w ויהל״םאננא־ די םים? 
 חמידונג די וױ און אנגעגאנגען זײנעז טען

 צײט־ דעם רשטyצו ןyראגpארויםנע האט
 דעם דערנאך און אינדזשאנלשאן װײלינען
 דעם צוריהצוציהען באפעהל ־ געריכט

 םון שריט לעצטע די װעגען סטריי^
 דאס סםײםכמגנם דמר זאנם חגנירוננ דער

: yנדyפאלנ
 דער אי אינתשאנ?שאן ז^ר ״אי

 איז סטריי?, דעם צדת?צורדפעז באפעזזל
 א אקט״, ״לעװער דעם אויף באגרינדזם

 דורכנע־ האט ?אננרעס דער וואס נעזעץ,
 yולאציpעBס פארהיטען צו אום םיהרט

ט פראפיטירוגג »ח  ברען און שפײז סי
o בעת ז.yריאלyםאט y i;n p  n n האם 

n דאױנען oyi דורכגעםיהרט m און 
 nyo^u איהם האט פרעזידענט דער װען

ט אוז Dy־i:iw דער ניט האט שריבען,  ני
 רyװy״ל דזןר אז ^pjpny: םרעזיחןנם דער

tn אמעװענדעם װעם אקס״ r i i :־y:y| 
 אדער סםרײ?ס פון פאל איז ארבײטעד

לא?־אוםס.
 הוא־ מר. שפײז־אדמיניסטראטאד, דער

 רט.yלpער אויסדרי?ליך דאס האט װער,
 וואס האםיםע, דער פון מיטגליתןר די

ם לםyפאח^אני־ האס  אםי־ האבעז ביל, ח
 אב־ דזגר נימ איז דאס אז ערתלערט ציעל
 דאםאלסדי־ דער אזן ביל, דעם פון זיכט

nנyאטוירנײדזש רyנ y,גרעגארי״ מר. ול 
 װעט רעגירונג די אז פאתיכערם, האט
 אר־ די נעגצז נ^זדל םyד ןyנדyאנױ ניט

ס ^ ם ײ  זײע־ פארב^ש^זן צו זyםארזוכ ב
־ די םון ז.yארבײםס־באדינגמג רע כ ^ 

ײ גירוגגyר דער פון אזיסאריםזגטזןן סטע  זי
נyםארױכ ג^וארעז נעמאכט נען  אז ז,yחנ

v וחןט געזע״ו דעד m\ נים ארבײטעד די 
.pTOT אנמןותנד^ט

im ם נ נ מ ^י  באנריסם האט װילסאן פ
i םה קאנװענשאן די n .אין ל. אװ פ. א 

i. האם ,lyrrcrrwc 1917 באפאלא, v 
:געזאגט אגחןחוס צוױשצז
i ״אין n םיר ורען צ^יט pcBcyp 

מי ײחײס1ם פאר :^  *גדזד [yznm ,1םו
pnut n ,\ואלקן ארבײטןןר די אז חױז

 dp וואו דארט דדשאנידטאךפראצזגס^
w? הײז ניםא איז m  in n:גזד איז ד 

פארםײ־ צו געייעז איז פױ^ל,
 נםום״yאײנ אדן DiDjyr^ בלויז דינצז
DDn, םיט זיך באנוצענדיג i n פון םאכט 

 ompy('* אװ םס1(?או יכםעז1־נע1ײש די
 אונ־ און באלדיגעז א Inמײlםא צו כזײ
אומ^נם. ןy^יכטליכlפא

 ־1ױש םון כמŷ אינתשאנקשאן די
 נע־ באנוצם נים ?ײנמאל איז יכטעז1גע

y: ?יק ניטא איז oy און װארען, ^ y y iy 
ŷכםפyבא־ צו באנו^ן, צד ױ ^טיגו:ג 

n 1אדע yנליכyזlפע שרמנקעז :y i
ן ^ מ ל לי ^נ ע פא^לטניסען. פ

m ״in u tf אקס״ )rvrvi i n אויף 
y i□ וחגלמן םון 1גתנ i n שא:לד1אינ? 

o זײ \vm שאן iyriD אחיסג איזyנyבpז 
 שטראף נעזויסע א באשםיסס געוואתמ),

 ידעלכען איועעג! pronDijD^ 1פא
n  .dp: ib ,̂יז װאס אינדזשאנקשאן  א

ם איז זnװאyג בעזyגyויסגlא  17אזע1 ח
 ײל1ם א נים אבזיכם זײן אלס האם פאל,

 בא־ א נאר lyנnנעשװא פו; יכט1גע פון
D; יכטlyג םון םזגהל n r i:y א אױף 

i אז סבתז, n געזזדז typ מעבליך ^ ב  אי
מן1ט o לויט און ,inyn א n -איג 

 פאר־ yלאגמpyאנג די iy:yp תשאנ?שאן
in אכטlבyג y ii בא״ און יכט1נע 'ן1םא 

in אפט1שט yn ײעל.1ט א אוק 1גא
^ 1םי ע ל ק  איז האנדלונג אזא אז ^
yבא ?ײן נישט lכםינטy ײן ניט האם און? 

 1אונזע םון געשיכםע 1דע אין אלעל1פא
ir 1מי און ;1לאנ ^ p iy לונג1האנ די 
 אר־ י1 נאר ניט װאם אוםדעכם, א; פאר

 נ^עyליב“Dײהײמlם yאל 1גא 1בײטע
*iy^p n yo װyלyן1פאר ן^  בא־ און א

ypםBפy.בי דאס זlנyאונזער ם\ן רםום 
ױב^, ניט jyp לאניד  oyc^ זאל עס אז ^ל

 װע־ אויםגעהאלםען און ;yiyn שטעלטyנ
n; םא־ דעס ט1צושטע װאם פײנציפ, א 
yo געדעכ״ און ײהייט1פ םון םונדאםעגט 

a:צו pnw אום טיג?ײט. n  ;ya'iiy צױ 
IP'iio אינ די איזDaימוציy1םי ס iprnK 
opyBoyi o איז לאנד n ג^״כטעז װאס 

i םוז בא?וםזןן, פען1דא n דאזעly איג״ 
 און ;yiyvt צזרימוןצוע^ דזשאניןשאן

o די פדן i ^ n ײגינט1אפגע םוז y iy ii;
i p r ^ i  i n שyנlליכt  lpלpy.

iy אין פא?ט^ yאל פון i אנג^געג־ 
 א םײנ^ם די םון סטרײ? nyi איז הײט

 אונ־ 1םי ײ?.1םם lyרטינטyכםפyרyנ
 איב^~ זײנע; 1סי איהם. םערשטיצע!

i אין צייגם n גylyכטיגpםון ײם i n 
Diy:'*o זאך.־

 מײ־ צו נצבזמ צו זיך םא^־פליכט^ 1םי
n  d ip i מ y גאו r o r ;פו i n אםצרי־ 

אן ?אן ש ײי  1םי או; לײבאר אװ פ^
yליyאפ lדי צו ז ly p 'i גצ־ צו לאנד םון 

3:iv'DBnyo3^ ‘y ^ y r i jpd חצל״ צו און 
pro וואס אדבי׳ימע! רי v n v w\ אין o n 

מ^ דאדג^ א  דמר פח יאח דואלמנ! ק
lyoo ru .4 װיכטינקײם״ 1

iy אז ניט, נאך מײנט אס1 רyאב i 
ioo״p 1 .1איבע1פא איז |yoארוי yiya־: 
iyj"T o י1 אז קען, w v 'o, מאן, אײן װי 

iy װי עם1נאכ שוין ײ?1סט אין אתיס i 
 ארויס־ איז זשאנקשאן1אינ צײטװייליגע!

 םון װאך yo^’iy י1 געװארען. נענעבען
 מײ־ י1 תהיג. תרכגעגאגגען איז ײה1סט
 Diyo'py: װאם װעניג זיך־ האבען ס1נע

:T און אינתשאנ?שאן עם1 װעגען  זיך |y״
D אין נעזעסען ''iiy i. איז םאטא 1זײע 

הײן ןyאבlג ניט נטyה ״איהר :געררען
 iyp iyo אינדזשאנקש#ון". אן מיט הוילען

^lyיבy ly,אויך אז רװארטען iy i ^ארly 
iy אז ג^כט, םון i ירך1צו זאל סטרײק 

:iVDiiy ס1סטרײקע די <1אוי װעט װעתגן 
 ־1פא ךײ האבען. ניט װירקומ גתיכמ סײן

y iro r; םיהתג! י1 אז גוט, גאנץ \V2*r\ 
cyi tycnpn^ orioya זײ אז ײ?,1סט 

 ווענ זyנאלyל oyi ליבעזpyאויסג ןyהאב
 י1 ױניאן. סײנ^ס n זyװyאסl צו כדי

 ניט iy^: זײנעז ס1מײנע *ײנצעלנע
y זyנאכצורןום םליכמעט1םא i□ געצװאונ־ 

iy און פיהרע!, רי פון באשלוס נענעם i 
 און ס1מײנע די פױט ב»?אנט איז וואס

 און םזײזpנבאװאוyDלאp iym װײסט
y ijnnנoשלאסyגעײינען צו נהײם y iy ''i 

ty :n ir^ c, ניט מינוט א אויף װעט 
 ילד1צי ניט זיד װעלען זײ אז צװײפל^,

pnyp צד i n בייט,1א i i n ' ’D״y iy םא־ 
IPHun נאכנ ײעלקןyגyבעז .pnjm 

dp אז מענליך, *ױך איז n y i:u •צוזײ
i םון גען n ^ ם ביי ר  ןyלyװ באוחןגונג *
^ *ץ פ ת פ סתף, רעם אױף א  וואס אתי
i די i ' : n« א יג1חוצפה' אזוי האט 

ץ  י־ ב1א m םיז פנים p* luoya ^םי
iy:ioy: וועם עס אויב באװענונג. םזנד

 פע״- קאאפעראטיװעױ דער פון
דעראציע.

u סטאלינסקי, א. w y tp y  iy i 
i םון רyטyסעקר y r ' i ’« iy i ;.א•1אפע1ק 
yפ רyסיװ lyראציy, א 1אי*צטע מאכט 

 K טאססאטשױ iy:rN טור לעהטשו!
 סטײטל^ יארק נױ און קאנ^קוט סעטס,

iy וו,yקואאפע־י ישע1אי יעדע ב^זיבען ט 
yii'OKi פוץ גיעז^אפט y t 'i דדײ 
 i די ןyטאכ צו :ט1ם.*יו> כת סטײטס,

Dy^siyoi^p און אלע נײט
 \ יו^אפ^א• לעצטער רער פון נער1פל נײע

 בא• צו אום אויף װי נשאן,yאנװP טױוער
ט, א שאפען ײ ה  ״קאאפע• די אז מ^כ
 יע־ ערשײנען ;y:yp זאל לט״yװ yראטױו

y i, .עקועקוטױו די װעט טעג י1 טאנאט 
 אדויסשײ פע״עדאציע דער םון קאטיטע

jyp אלע צו צושרי&ט ספעצי^ע א 
pאאlyeאטיyvערטאנםע די פון ן! 

 נייטגעטײלט װערען Dyii עס װאו סטי׳־טס,
 סטאל־נס^ א. װען טעג באשטימטע רי

yn שטאדט. יערען אין אפשטעלען זיף
 איייף װעט קאטיסע ivoipyrpy י1

" עטליכע ארויסלאזען גyט די :y •לים 
ק^אפעראצי^ איבער ײט1אי ;•:ין לעסס

 באשעם־ איצט איז עקזעקוטױוע די
^1אויםא טיט טיגט ט ײ  א 1פא רy:yfD ב

 n קאטפײן• הא^פעראטױוען גרויכען
 פארעפענטליכט װעלען ןyלהײטyאײ:צ

lyD ןyרŷו ycr.
 בראנזװיל, בראנקס, ק,1יא גױ אין

 גיכען אין װעיען פ^^־־סאן און גוארח
 טאםםי״ גרויסע װערען פאראנשטאלטעט

v::'s,\ ײטען1ב דעם באיוענען צו י1כ , 
iw ■ א*ן.נײע ארבייט 1דע טיט ^לב yfe 

 אםע־י אין ?#}אפ^אםױועז עייש1אי י1 פון
i ייהא. i

pyזpyוטיװ c^p׳yo םון iy i ^אידי־
ר שעד ע ױו כ א ^ ציז ^ l ^ r t h n y o

שבת־פראגע די וױדער
! lדארוטאyl װערטהער

 װאס מיט שמחה, א פאר װאס מיט אך,
 יאהרען לyפי אזוי נאך ,1ײ1ם א פאר

 י1 מיט ארבײם, שטיק רי מיט פלאגעניש
lינגyש  אר־ צטyזyג זיך מיר האבען ̂זyנ'

 5 ביז יה1פ 8 פון ברידערליך, ןyבײט
 האלס.yג ;yiyD'T א פאר און גאכמיטאג

 האבען שבת, ארבײטyג האב^ װאט די,
 הא־ ך,yלyאיד מיר, און שבת, געארבײט

 טאנ, ןyהא^ב א זונטאג געארבײט בען
 זונ־ אײן לײדער, נאר, געװען איז דאס
 ארויף jyoip זונםאג צװײט^ עם1 ׳טאג

 אויס dvbv זיך ןyגyפר און לצים פאר א
ט װאך די מיטען אין איז  □yi מען תפ

 ־1פא עם1 פאר לyטרײ א צו הבית לyב
ט הץבען 1מי װאס ברעבען, ײ ב ^  אין ג

 בא־ האט iy און זונטאג, הײליגען cyi׳
 האט הנליך,yװyג נו, לר.’אל1 25 צאהלט

iy ג נישט שויןy1װײטע ארבײם^ לאזט 
 ברידשר, עפעס דאך 1סי זײנען נו, זונמאג.

iyD מעץ האט i^8n אי עזיטיארבי צוyc 
 אג־ הײםט, Dtp ,inyo שטונחג א מאג

ט מע\ האט ,5 ביז שטאט ײ ב ^  6 ביז ג
w זײנען yאל און w צו איבערגליקליו 

 משיח׳ם טאקי װאך: אין טאג 5 זyא!בײט
ר iyo^ פ<^גען װאם י1 אוץ צײטעז,  א
ק ט ײ i שבת׳ ב y ^ i אנג גארpyװאלy.ן 

 איבטר׳ן אז ,iypiyDK3 נאך אײך װיל איך
 נעארבײט נישט 1מי האבען סיזאן גאנצילן

ײמס. 4 בלויז ט'ים,lyאװ יזייץ װ^ט  א
 ױניאן י1 בן.1חו א איז איצט איצס, 1אבע

 ביז ארבײטען נישט 1םא מען אז זאנט,
 ײאד, איז טאנ 6 אויך און ,5 ביז 1נא ,6

 1?" געהן זאלעז זyאי^ די — איתןן *די אי
ח  אד1 זײנען טיר כטײיטש, ישראל. א

iy און םתי ,yDךלײyפאמילי ij'P צו ny 
iy i  ,;yiiyi ב י?תתy l,י1 נט ylאיז נט 

^1ב ײ ם ד־ ^dp אין און אנ h|« ק ײנ  1מי ז
^ דאך in א ^ o, סײ ױניאן, די אין סײ
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rijriî in at if 11 ^  •*: ־ ־<



w v־
9jL m l j l jr■: wz&sssmy ■ *

זיך באװעגט װעלט די וױ
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גערי• און עװענױ פינפטע די
 פאר־ שעזזנעם א אין געװען איז דאס

 *דזײם, געאײלט זיך האט יארק נױ גאכם.
 בוכ־ דער אױטאמאביל, זײן איז חנר.נאס

 אױטאסאבילען די ״באס׳/ אויפ׳ן קיאער
 צײ םיט םעגשען כױט פארבײ זיך םראגען

 איבערדרעה גוטער ,אי געזיכטער. נישע
 איהם פאד םײגט *עקסטשײגדזש״ אויפ׳ן

 צװײטער א םויזענדעד. יןײאעכדעער א
 סמעטעגע די ארונטערגענוטען שוין חאט
 סטריט וואל די װען צודיק, מאנאט א םים

 ״דיװײ ארויסנעמיקט האבען באנסען
 הונדערט א געמאכט האט ער און חננדס״
 שטאהל־ דעם יפון בלויז דאלאר טויזענד
 צולעגט פאשא טערהישער א װי ססאון.

 רוי־ קאר, זײז אין צוםריעדען גאגץ זיך ער
 מיט ציגאר, תאעאגא גוטען א כעדעגדיג

 איבעדגעיולײ־ און איבערגעםאשעטער זײן
 איהם נעהמט זי און זײט זײן בײ חנםער

 װי פוגקט צערטליפהײט, אז-א סיט ארום
 און געארבײט שװער טאג יעגעם װאלט ער

צאסטשען. דערפאר איהם דארף םען
 לאטפע; רי בליםטשען דרויסען איז
 װעלט. דער אין גאס רײכסטעי דער איבער

 געשעפטען רײכע די םון פענסטער די אין
 פארטרע• רײכע טוב, םכל אױסגעלענט איז
 קאדפעטס װאונדערבארע בילדער, און טען
 וױי־ םון װאזעס פינקלענדע אריענט, פון
 םון זילבער־געשיד פארצײטיגע איסט, טען

 ״לײס׳'׳ טייערען סיט באנדעלס ענגלאגד,
 דער־ קונסט־ארטיהלען. אגדערע נאך און
 םאדע־משוגעת׳ן נײע די אויך איגען בײ
 שמאכטעם געשטאפלאזע די פאריז, פון

 צ רײכע די פאד באשאפען װערען װאס
 יײכ־ אוז פוסטהײט זייזןר אךווערטייזען

 כײ שטית טײערעד גא׳נץ א איז אט טום.
 געװעבט £יז װעלכער עםברױדערי, געזישע

 הימעל־ א פאד הײליגיןײט מיט געװארען
 אראאהענ־ באלד װעט אבער געטין, שער

 געדאנקענלאזעי א;פון גארטעל םון גען
 אויסגעלאסע א פון שפיאצײג די — פרוי,
 שטיקער דא אױך זײנען דארט םאן. געם
 צו ורן־גרסעז זועלכע אלטאר, בודא׳ס םון

 נישטי־ א עפעס פון באפוצונגעז די װערען
 דאיט געםינט איהר רום״. ״דראימ נען
 דיםאגטען; װעלט, זדעך פון רײכטום דעם

 האל״ד גע׳פניצטע 1׳טײערע בריליאנטעז,
 אהער איז ׳אלעס ׳אלעס יװרץ, ארטייולען,

 אלע םון ;עוזארען צוזאטענגעבראכט
 פון מאגנעט דורך.דעם װעלט־טײלען,

גאל־ד.
 לויפט אלעם דעם אױף קוקענדיג און

 װעל־ פאר און װאס, צו :נעחצגק א דורך
 אהעו־ אלעס דאס כיען האט צװעק כען

 קוטט װאנען פון און ? צוזאםעגגעבראכט
 קויפט מען װעלכען כייט רייכטום דאם
אלעס? דאס

 צו אריבער שפריגגט נעדאניו דער און
 פלוצלונג װערען כייך צוױיטען.פלאץ, א

 יעטאהל־^״םעדט. די צו אריבערגעיןראגען
 פעסטערע די אין און פי;סטער איז עס

 קינדער, די !הרננער דער הערןעט גאסען
 װײנען הײזלאך, אי{ערגעפילטע די אין

 װילד רײטען דרױסען איץ ברױס. םאר
 םענער, יעטארקע געזונטע, פערד, אויף
 הענד, די אין ביקסען און 6קלאב םיט

 איד־ און ״געזעץ גערי אין אויפצוהאל^ען
; נונג׳/
בלאנקען סט־ײקער, די ארב^יטעד, די

ײי
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 ק :אר :יט הײזער״ די אי; ארום זיך
 ־<ױער,רײסען) וצ*^ננע6ם םרעהאיכע.;דאס

 זײ םאכט יעטעלץ־^וי״וענס ײ פון זיך
 האבען װעלכע יטקלאפען, די דצוםוטעלט.

 די בײ געבדאטען נאבט און טא; זיך
 אניטטױענגענ־ א״ױוענס, נרויסע םורא׳דיג

 וױ •פיהלען-זיך םוסקדלעז, זײ#רצ'אלע דיג
 לײדיג־ נײדפארלאננטען דעם פון צוסישט

 אױם פון טרױעריגקײט די ׳ ארוםגעהן!
 פוסטקײט דעד צו: גוט ׳נאנץ זיך פאסט

 ארי־ דאס גײסט, זי*ן פון נישטיגיןייט און
 תץרטע די פלארס, נאקעטע די הױז,' םע

 איבער און אױם פוין אלעס בעטלאך,
 מורא די סאם איב^ר׳ן ז^ענגט אלע& דעם
̂גוון  קײן ניטא אונדכערקײט. ׳ דער ,

 שוין ארבײטען אפשר װאף! ויי׳ שכירות
 שטאל״ דער ! ? פלאץ זײן אויױ ססעבס

 אײנגעטוגסט אױף, שפריגנט סטרײקער
 לוי־ זיך לאזט און אנגסט, pc שוױים אין
 איהם מען װעט יפאבריה. דער צו מען

ט צוריגןבדעמען  צושפאלטענעם א טי
? פ א ־ ת . .

 איז אזוי און !גערי אין עס א׳יז אזוי ...
 בא- און !עװענױ םינםמעד דער איז עס

 פינםטע די דאס ׳מיר שײנט סוז*כטענדע,
 פלײש דאסזעלבע, זײנען נעדי און שוועניר

 אין דאמע פארפוצטע די םלײש. אײן ®ון
ע אוים עװעגױ^בײט פינפםער ךער װ  אי

 ישױ־ יפאד זיך קויםט און "׳שסאהצ־־קופאנעס
w i* מעי ד^ס״ אײכטער. « ד^אא און חו

 אװעה. װײט th> בלוט פארגאסענע די
 :טראכטען טענשען ״•נעפעהרליכע״ בלויז

o װעגען n, ״באלשעוױקעס״ זײנען זײ 
 דוערען, באזײטעט עתיץ־װאו דארםען און
 פארשטעדען נים חלילה, זאלעץ, זײ כדי

 דאך, אבער רײכע. די פון מאדגעניגען דאס
 אײנס, זײנען עװענױ• םעפטע די און געריג

 קאנען זײ — שטאל*, םון צװיליגג דער
. װערען. אפגעטײלט ניט

♦ * ♦
טעאריען. אהן רעװאלוציאן

ערשיע־ איז צוריין יאהר פאר א מיט
 פע־ אלבערט פון בוך, פראנצויזישער א

ט׳ן טין, ם ז י ל א י צ א ס ״ :טיטעל סי
 האלט אזוי און ״. ן ע י ר א ע ט ן ה א

 טאג. הײנטיגען .םון סאציאליזם מיט׳ן עס
 םון װי גיכער טאטען םון צײט א איז עס

 פײ אײדער האגדלוננ םון -גיכער װערטער,
 דא איצט סיר שטעהען אזוי און לאזאםיע.

 רעװא־ א םיט פנים אל פנים אפיעריתא איז
טעאריען. אהן לוציאן
 גא־ אײביג זײנען ענגלענדער די

 אנטי־ גרעסטע די אלס געװארען טדאכט
 זײ װעלם. דער אין גאציאן טעארעטישע

 ׳דעם מיט באריהםט אימער זיך האבען
 טיט אפנעגעבען •ניט זיך האבען זײ װאס

 גע־ האבען נור ״פאנטאזיעס״, פוסטע
 פון װעג שװערען דעם איבעד בראדזשעט
 אפשלאגענדיג זיך אפטטאל *•.רפאהרונג,

 דעם צו קוײען אלעם, :אך אבער עפעס, *ן
 פאר־ אין אבער נעװאלט. האט מען װאס
 ענגלענדער די זײנעז אטערייןא, מיט גלײך

 נאציאן. אבסטראסטע אינטעלעקטועל, א
 ניט. ביכער ײן)י טען לעזט אמעריקא אין
 זיך ס׳כיאכט אויב דענקע;. װעגיג גאנץ און
 ער װערט פילאזאף, א דא איז איינער אז

 װײס װעלכעי גן*.ר, א װי באטראכט אפט
 םאר לעבען ריכטיג א םאכען צו װי ניט
 א פאר אױסצולערנען זיך פאטיליע. זײן

 אפט־ vh סײלסמאן וזו אדער בוכהאלטער
 ענט־ גײסטיגער דער פון גרעניץ דער מאל

 דורכשניטס־אפיעריקא־ דעם פון וױקלונג
 רוב, דאס דא זיינען ארבײםער די נעם.

 פארשטאנד׳/ ״געזונטען דעם טיט שטאלץ
 באזיצען ^באלשעװיקעס״ די ׳יע:ע װאס
 ״פראזעז׳ פאר נוצען קײן האט ער ניט.
 אפילו דאך און אידעען. אלנעםײנע און
רעװאלוציע. די ברויזט ג:*ציאן אזא אין

װאשינגטא־ דער שרייבט עס װי אט
 ״איװנינג די םון תארעספאגדענט נער

 ברענ־ װאך, דער פון ענדע ״די :פאסט״
 תױהל־ גרויסען דעם זיך מים גענדע

 אטטאספערע די וױרקזאם. איז ססרײיז
 .*ועל־ מענשען, אנגעצוינען, שםארק דא איז
 געהאלטען נרױס זיך פריהער האבעץ כע

 פארהעלט־ דא האבען םיר װאס דעם מיט
 װעלט־ דער םון געליטען וװיניג ניסטעסיג

 האבען זײ װאס צוריה ציהען טלחמה,
 כױײ דער פון זײנען און נעזאגט פריהער

 נאך װעלען דא טיר אויך דאס נונג,
 דער פון חלק אונזער כאפעז כיסתפיא
 ערזוארטונ־ שלעכטע די צרות. װעלט׳ס

 זיך שפרײט צרות אנקומענדע פון גען
 עקס־פרעזידע:־ פון אלעטען, איבער אױס

 גיתא־ גזנסען־טענש. דעם צו ביז דענטען,
 פא־ און פראפעסאר באטלער, מארי־י לאס

 זײנע .־געײכטעט האלטענדיג ליטיקער,
 היפטע־ שרײט װײסעךהויז׳ צוה אויגען

ט — : אויס ריש ע ו ו ע ט א ך ר ״ :  א
 געװעזענע• דעד װעהרענד !א ק י ד

 זיך רזאט ט;;פט, ה. *ױליאם פרעזידעגט,
 זא;ט — י<:יא;ס :פיײנונ; אײ;ען זײן
 טאלע־ קאנען סטרײיזס, אפילו ןיא — ׳ער

 פא־אײנײ ארבײטעד װען װערעץ. דירט
 טיט באס, זײעד פארלאזע״ן און זיך גען

 אױסגלײכען, <יט זיך קאגען זײ װעלבען
 רעכט... פאלשטענדיג א דעם צו זײ האבען
 גרױסען א אױף דאס טוען זײ װען אבער,

 פארר:לי• דורכדעם קאנען און טאסשכאב
 א שאפט זגעלכע אינדוםמריע״״ אן• זירען

 לעבען פאר׳; נו־יטע איז װאס פראדויןט
 װע־ באטראנט דאס קאן לאנד, ידאס פון
 סאנספירא־ ליכעד)אונגעזעצ וא פאר רען

 אינדוסטריעלען פיט׳ן• נידער ציע!...
סטרײק!״

 ער־ קא; מען װעלכע רעװאלוציע, די
 סטרײקס, גרױסע איצטיגע די פון װארטען

 אי פרײנד אי װאס די, װי אנדערע אן איז
 געװאלט־ א זעהן. צו עדעארטען שונאים

 אין בלױז עקויסםירט רעװאלוציאן זאמע
 קאפיםאליסטען פזן מוחות פארװירטע די

 רעװא־ פאליטישע א טיליטאריםטען. און
ס אלעמען זעהם לוציאן י  אונװארשײנ־ ^

 אין רעװאלוציאן, אינדוסטריעא אן ליך.
־ זאאעץ ארבײטער די זין דעם י ל א ר ס נ א ן  ר

 םארבליײ נאך װעט אינדוסטריע, די רען
 םיעלע פאר אסעריהא אין םעאריע א כעז

 די איז אױפםרײסלוגג די סראץ יאהרען,
#<״ טראנספארט און שטאחל קויחאזגן,

 אין יא רא וועילעז כױר וואם דוסטריצן.
 ן י א% רעוואאוציאן m. איז האכען, גיכעז

ט ם ע ד ס י י  <ן י tS ,ק א ט און ג
ן ו ר פ ע ר ד ריא ע ט י י - ב א  ב

 דאס-פונ־ איז דאס און .ג ג ו ג ע ו ו
אלץ. םון ה*טענטאלסטע

 רעגירונג םון אפאויציע אםעגע די
 םון לעבעסנזיטען און םריגציפען די צו

 ארוים־ דירעקטע א איז טרץד־ױניאניזם,
 דעם דורך אדבײטער־קלאס. צום פאדערונג

 די האלטען צו רעגירונג דער פון פארזוף
 םון פארזוף דעם דורף ארבײטער־קלאס.

 אין ארבײטער די האלטען צו רעגירונג דער
 םיליטע־ דורך געװאלד, דורך שקלאםערײ

 ״איג־ דורך און ארײנםישוגג, רישער
 אויםנעהויבען דא האט רזשאנקשאנס׳/

 די קלאסענ־קאמף. פון — פאהן די הויך
 הא־ זײ װאס דורכדעם ארבײטס־געבער,

 לעצטען דעם אויף אפגעזאגט זיך האבען
 װאשינג־ אין קאנגרעס אינרוסםריעלען

 רעכט ארבײםער׳ס דעם אגצוערקענען םאן
 האבען בארגענינג״׳ ״קאלעקטױ סאר

 ?לאסעךקאמױ. פון פאהן די אויפגעהױבען
 אמעריקאנער די אטילו ארבײםער, די און

o םאר װעט ארבײטערשאםט, n ענט־ אן 
 — זײן װעט ענטפער דער געםינען. פפר

ר ! מלחםה געגען סלחמה  ארבײ־ ת
 קלסטעך דעם געגען קלאםעך^מױ טער

 טעםפע די !קאפיטאליסטען די םון קאםף
 האט רעגיעױנג דער םון טאקטיק

 צארן דעם ארן שטאלץ, דעם אויפגעװעקט
לאנד גאנצען איבער׳ן ארבײטער די פה
 ענט־ זײער הערען באלד װעט מען און

פער.
* * *

פאליטיק. אין ארביײטער
 אמעריקא אין ארבײטער די װעלען

 אן אלס פאליטי? דער אין ארײנטרעטען
 נאציאנאל ?ערפערשאפט, ארגאניזירטע

 א פון באשטראפונג די ? ?אהלרײך און
 געטריבען האט קאורט א אין ערײד־ױניאן

 ארגאניזירען צו ארבײטער ענגלישע די
 די װעלען םארטײ. ארבײטער ענגלישע די

 די װאשיננטאן׳ פון בריעף באלײדיגענדע
 גאװערנאר דעם pD טאקטיק גרײסישע

 גע־ רעגירונגס רn מאסאטשוזעטס, אין
 ״אינדזשאניר פארהאסטעז דעם פון ברױןי
 אלץ, פון ערגער נאך איז װאס און, *טאן״
 סםרײק־ די אנצוגרײםען סטראשעכען דאס

 ײעט — טרײד־ױניאנס די פון פאנדס
 אר- אמעריקאנער די טרײבען אלעס דאס

 םאלי־ זעלבסטשטענדיגער א צו גײטער
 אמװיײ כיענען קאפיטאליסטען די ? טיק

 פרא־ פאליטישען א ערװארטען נ-גסטענס
שטים־קאסטען. בײם סעסט

 אר־ די אז אױסזיכטען, דא זײנען עס
 דער א'ן ארײן דאך װעט ׳בײטערשאפט

 אויפפיהרוגג איצטיגע רי דאס פאליטיק,
 ברעגגען װעט םאכט, הערשענדער דער ׳פון
 :מאטא קאניפיין די ארבײטער יעדען צו

 ז. װיליאם ססרײקט!״ איהר װי ״שטימט
 שטאהל־סטײק, פון פיהרער דער גאסטער,

 פארטיי רײבאר א פאר כיען זא:ט איז׳
אםעריקא. אין

 דאס פאקט, װיכטיגער גאנץ א איז עס
 פיהרער דער םיטצפאטריק, און פאסטער

ען פאדטײ, לייבאר דער פ*;  ארבײטען זא̂י
 ער־ ארבײטע גרעישטען דעם אין צוזאםען

 קוק זייער דור. הייינטיגען דעם אין יאבונג1
 גאנץ איז באװענונג ארבײטער דער 'אױף

 אינדוסטריעל, און פאליטיש (פארשיעדען,
 ׳הא:ד אין הא;ד דאך אבער ארבײטען זײ

צוזאניען. הארמאניש
 קאפיטא־ דער דאס מענליך, א*ז עס

 לײנט אװי ניט דא װעט *:יסטען־קלאס
 אונטערדריקונגס־טאקט״ק יד אפיטנײדען.

 איז געריכטען די און רענירוננ דער פון
 דער דאס װייט, אזוי pvm אפיטר שוין

 ארבײכער אמעריקאגער פון׳ם צוטרויען
 גאנצען אין שוין אןז פאריטיק דער צו

 גאר מײנט אפש װײס, װער פארניכסעט.
 ביז ארבײטער די טרײבען צו רענירוננ די

םארצװײפיו^ג.
* * *

True tranelation filed with the 
Postmaster at New York . City on 
Nov. 14, 1919, as required by the Act 
of Congress approved Oct. tith, 1917, 
known as the *4Trading with the 
Fnemy Act.”

נאציאנען־ די און ארב^טערשאםט די
ליעג.

 אפשר נאך זיך װעט נאצ'^נעךליעג די
 פארקער־ דאס פונקט זײן צו ארױסװיױען

 ערװארטעט. דעם םון זזאט טען ײאס טע,
 פרעטעגדירען אױםגעהערט שױן האט זי
 דעםא־ זיכער,פאר װעלט .די םאכען צוא

 אלץ *בער נאך פרובירט קראטיע",..זי
 זי דאס ביזנעסלײט, מאנכע אײנרעדען

 באל־ פאר אונזיכער װעלט די *מאכןח װעם
 אורטײ״ אבער, שײנט עס װי שעװיזם״.

 םארהאנד־ די םון *ננאננ דעם:םון לענדינ
 אר־ אינטערנאציאנאלען דעם אויו* לוננען

וועם װאמיננםאן, אין קאנםערענץ בייטער

תהאפנוננ די אויך ע 4רו
פדוילעטא: פון פון*דמד גײסט

זײן! אוים דארט זעהם ריאט״
D ארבײטעד רי jp v s ^ n זיך האבען 

 רי פון פארטרעטער די פון אפגעטײלם
 ארבײטס־געבער, די םרן און רעגירוננען

 גרו־ באזונדער אין *רגאניזיט זיך האבען
 םאכט. מעהר באקוםען צו זוכען און פען

*ו זײ האבען פארלויפיג  אײנ־ קנאפען א נ
i םון םארשריפט לויט׳ן פלוס. n* ליעג 
 פאר- םיער ד^ןרט האבען לאנד יעדער דארױ

 קאן זײ םון- אײנער בלויז א\ן טרעטער
 פארטרע־ צװײ ארבײטער. די םארטרעטען

 ארבײט־ די און.אײנער רעגירונג די טען
 דאס ׳עס םײנט אבער^ צוזאםען געבער,

 לויט קאפיטאליזם. דעם פארטרעטען דרײ
 אר־ די קאנעז קאנסטיטושאן ליעג׳ס דער

 נידעױ* אימער דארם םארטרעטער כײטער
װערען. געשטימט

הא־ ערגער נאך זאך די מאכען צו אום
 גיט גאנצען אין גאר לענדער מאנכע כען

 װי ארבײטער־פאםרעטער, ?ײן געשיקט
 סענטראל סון לענדער שטײגעריצעהן א

 און רומעניען סיאם, אסעריקא. סויט אין
^ אין כינא. ^ נ  זיײ װיעדער, לענדער א

 שלעכט םארטרעטער ארבײטער די נען
 גענומען זײנען זײ געװארען, געװעהלט
 אר־ רעאסציאנערסטען דעם םון געװארען
 װען לםשל, יאפאן, אין פליגעל. כײטער

 סיאטעל נאך אפגעפאהרען איז שיױ די
 גרויסע א האבען דעלעגאציע, דער מיט

 בײם פארזאמעלט זיך ארבײטער צאהל
 אלס טרױער־קלײדער, אין אנגעטאן שיף,

 דעלעגא־ ארבײטער דער גענען פראטעסט
 געװארען אויסגעקליבען זײנען װאס ציע

 האט רעגירונג די װאס קאנװענשאן א אויף
אגגעפילט. אלײן

גרו• ארבייטער דער פון פראגראם די
 נא- אלע אז םאדערען, צו איצט, איז פע

 קױן געשיתט גישט האבען װאם ציאנען
 אויסגע־ זאלען םארטרעטער, ארבײטער

 עס קאנפערענץ. דער פון װערען שלאסען
 דעלע־ אז װירחען צו געלונגען שוין זײ איז

 זא- עסטרײך pא דײטשלאנד םון גאציעס
 װעלען נאך אזוי און װערען צוגעלאזען לען
 די םון װאום גאנצען דעם באקומען זײ

 סאציאליכטישע די פון דעלעגאטען אלע
 דעם דורך זײט. זײער אױף רעפובליקען

 םאדשטאר־ צו םיעל אזוי אױױ זײ .רעכענען
 דעלע־ ארבײטער דער פון מאכט די קען

 װי מעהר האבען װעלען זיי דאס גאציע,
 פארטרעטערשאפט, דער פון דריטעל אײן
 מעגליכקײט א געבע; זײ װעט דאס און

 פארשלע־ רעאקציאנערע נידערצושטימען
 אזוי װעלען פארטרעטער ארבײסער די גע.

 דורכ־ ניט אױב פאזיציע, א אין זיין גאר
 זײ װעלען פארשלעגע, אײגענע צוםיהרען

 פארשלעגע די דורכװארפען לןאנען כאטש
 אינטער־ דעם טיט צדדים. אנדערע די פון

 קאנפערענץ ױניאן טרײד נאציאנאלען
 ארבײטער די אפשר װעט זיף/ הינסער

 ארױםצױ אזוי װי װענ א געפינען גרופע
 א אױף נאציאנעךליעג גאנצע די שטופעז

 שיינט אמװײניגסטען װענ. פראגרעסױוען
 דער און האפנוג: די איז דאס אז עס,

ארבײטער־דעלעגאטעז. די פון װאונש

 אױפטױט ערשטער רײכעדס
בידזנע אידישער דער אויה

מאדער־ דעם פון געיטיכטע דער אין
 נא־ דער איז אײראפא אין טעאטער נעם
 ־די פון אײנער רײכער עטנואל פון מען
 באלואנט איז ער פראטינענטסטע. גאר
 אין שולע נײער א פון גרינדער דער אלס
 ענט־ דער אלס און שוישםילער־קונסט דער

 הײנט־שוין־װעלט־בא־ אזוינע פון דעקער
 איב־ הענריק װי דראטאטורגען, ריהכיטע

’הויפטניאן. גערהארד און סען
 האט װאס עדשטער דער געװען איז ער

 שפי־ צו אלײן און אויפצופיהרען געװאגט
 דראביא־ דײדערמאנטע פון ווערק די רען

 טעאטערע די אין װען צײט א אין טורגען
 ביליגע דאס געהערשט האט אײראפא פון

 מע־ סענטימענסאלע די און לוסטשפ*על
• ׳ לאדראמא.

שױשפי־ אלס םאלאנט גרויסער זײן
 זײן טעמפעראפענט, פײערדיגער׳ זײן לער,

 נױאנסען־רייכע זײן פיגור, פערפעקטע
 קינסט־ אריגינעלע זײן און לײבעךשטיםע

 װ^ס ראלען די פון אויםפאסונג לערישע
 געװאונען גלײך האט געשפיעלט, האט ער

 שוי־ אלס אלײן איהם פאר אנערקענונג
 װעל־ אין ווערק די פאר אויך און שפילער

.אױפנעטראטען. איז ער כע
 ״אײרא־ רײכער, עמנואל דערזעלבער

 אויף טרעט שוישפי-לעף׳/ םעכטיגער פא׳ס
 ביה־ אידישער אויןזדער מאל ערשטען צום
 דוד אין פניני םנחם םון ראלע דער אין נע

 היסטאריש־סיכד נאציאנאלער פיגססי׳ס
 שטומער ״חןר • טראגעדימ• כאלישער

 אויפגעםיהרט איצט ווערם װאס משיח״,
“סעאטער אידישע גײע ״דאם אין

. •APkM,
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גיאגץ א. םיז
זאריצקי. י. י. םון

 וועגען ד^ם צײטועען די אין ׳
 ער־ דער אויוי ניט *עשריםון. 6ני דעם

 עדיט^ריצ־ *m אוי«* ניט און ז׳ײט שטער
 נעש^גקען ועוצו טען הןןט זײט לער

 גע״ עס איז דןנך pit אויפםערהזאמקייט
 ^ןגםע־ די גמשעהעניש תיכטיגע א װען

 געװארען אפגעהאלט^ן:איז וועלכע רענץ,
o 19 זונטאנ, לעצטעז n̂בער, טען  ̂הטא

ס^םראל. בראדוױי האטעל דעם אין
 בא־ ?יך האבען ה^נפערענץ דעם אויף
 שריײ :אלץ פערזאז, םופצעהן א טײליגט

 אלץ כי^־טוער, אװ תולטור־טרעגער כער,
 די איצם שא^ען וועלכע מענשען, אזוינע

 דער קולט\ר.p 1א ליטעראטוד אידײשע
 וועל־ צו קאנפער^נץ, דער אם פון צװעק

 רײזען, אגןהם נעסומען זײנען עס כער
 פרץ פיגסקי, דוך. קאביין, לעאן יהואש,

 צביו|, יאפע, ױדא אפאטאשו, י. הירשבײן,
 דו־ד א..זעלדין, עוױן,5 יעקב געריסאן, י־ר.

 א. אעהרער, ל. זאקס, ש. א. איינאמאױ,
 געװען זײנען עס וחןלכער צו pא נלאנץ,

 'אלעקסאנדער אש, שלום אײנגעלאדען
 טנחם, װיגטשעװםוןי, מאריס הארתאװי,

n« און לאנדוי זישא n. הא־ לעצטע (ד.י 
זײ כאטש ט נ א p ע ג ניט נען

 פון אױפגאבען די פאר אבסאלוט זײנען
 דער אם םון צװעק דער קאנפערענץ) דער

 אידישען א ױפען צו :איז לןאנפערענץ
 די װאו קאנגרעס, א שפראך־קאנגרעם,

 םון טרעגער און שאפער װארטפיהרער,
 ערשטענס זאלעץ שפראך אידישער דער

 איז עס אז ותןלט, דער פאר פראתלאםירען
 אין מענשען םיליאן 9 פון פאלה א דא

 און ש י ד י א רעדט װאס וחןלכ^ דער
 איינ־ ארײנצוטראגען זעהן צװײםענס

 געזעצםעסיג־ pא ארדנונג הײטליכהײט,
 און ליםעראטור שפיאך, דער אין קײט

פאלק. גרויס אזא pc קולטרר
:אויס עס זין דאכט פלוג אין
פאגרא־ pם צײע איצטיגער דער אץ

 ליגען איםיצען עס ?אן שחיטות און מען
 שפראדקאנ־ וחנגען רעדעז צו זינען אץ

 ביל־ קײן איצט ניט םיר האבען ? נרעסען
 געהט םאלס דאם זיך? םאר זאכען זערזג

 װעגעץ רעדען מען קאן אזוי װי— אונטער
קולסור? pא שפראך זײן אויפהאלטען

 אויך טײלװײז זײגען םראגען די אט
 קאנםערענץ. nn אויף געװאחנז נעשטעלם

גע־ םארענטפערט באלד אבער זײנען זײ
. ׳ זוארען.

 וועם םאלה אידישע דאס :ערשטענס
 איבער־ וועלעץ מיר אונטערגעהן. ט י נ

 ײי צײט, שרעקליכע איצטעע די לעבען
 אי־ איצם ביז האט פאלק אידישע דאס

 פארםאלגונגען בלוטיגע אלע בערגעלעבט
 :צװײטענס אויסראטונגס־םארזוכען. »ין

 םי־ אונז פארזוך א מאכט מען װען ;ראד
 גײס־ זיך םיר מוזען פארטיליגען, צר זיש
 בא־ גײסטיג כוזות, מיט צעגויפנעםען טיג

 בא־ אונז זאל װעלכע פעסטוגג, א שאפען
 זיך זאל מען װעלכער אויף און שיצען,
 דער ווען צײט, דער אין אנלעהנעץ לאנען

פאראיבער. װעט שטורעם
 גע־ דער אין אמאל געווען עס איז אזוי
 רוים ווען פאלה. אידישען דעם פון שיכטע

 אח לאנד אידישע דאם פארניכטעט האם
 אי־ דאס אויך אוטצוברענגען נעדראהט

 ן ב א ב י ק ע רבי האם פאלק דישע
, ף ס  חנוואלוציאנער, זעלבעד דער ױ

 אוינד דעם אונטערנעשטיצט האם וועלכער
 רוימי״ דער געגען בי־כוכבא פון שטאנד

 גרויסע א אנגעפאנגען הערשאפט, שער
 גײסטיגע די באפעסםיגען צו כאװעגוננ
oם פאזיציעס n  p און םאלק, אידישען 

 pא איהם פארדאנסןח צו אפשר איז עס
 נאך לעבע• םיר װאס תלםידים, זײנע

פאלס. אלס הײנכדצױטאנ
 בײ געטאן םאל אלע מען האט אזוי

 אידען די הײנט אויך טוען אזױ, אידען.
 ?ױ נים גופא. פאנדאם־לענדער די אין

 .פארפאלנוננען שרעקליכע די אויױ קענדיכ
 הר נים ;ארקראינא און ל^טא פוילען, זיא

 שחיטות, איז פאגראטען אלע אייף קענדיג
 קול־ א*דישע די באפצםטינמ דארט װערם

 ארויסנעגע• שולעז, געשאסעז װערען ׳טור
 הולטור־ וױכטיגע נעגריגדעט ביכע*־, כעז

> ?נשטלאםען.
 די אז פיהלען, אלײן פאלקם־פאםען די

 איז װארט אידישע דאס קולמור, אידישע
 זיך קאנצן זײ װלעכער אן פעסמונ^ יײ

 א״ז עס כחות. נײע שעפען און ;עלעהנען
װאס םים באריכסעז, די לזןןען צו מגוג

 םוףס םיטגליעחנר די עגסוזיאזם אן פאר
p אפ שפארען לםשל, *בונד״ t מויל זייצר 

 כדי םארגעניגעץ, מים סאפיקצס לעצטע די
 קול; אידישע םארשיעדענע אויפצרדואלםצז

 איבערצײ־ צו ויך #אנשטאלםעז טורעלע
 ,היסמאריש־גערעכט װי. ריבטינ, װי גען,

 װערט דעם אויף פאם;|[ זײ געזונט, און )
 אי״׳ דער פון און װארס אידישען דעם םרןי

 װי צײם, אזא אין נראד קולםור דישער
איצטיגע. די

 פא- די אץ מאסזנן אידישע די ;אלזא
 pc אידען אונז, גיבע: גופא גראםללענדער

 אגװיײ אס־די בײש&יעל $ןטעריק»,ודעם
 טיר װאס דארפ/^־האנדלען, םיר זונג.װי
 די אין אידען אויב׳׳די יט»ן, דארפע^

 נוײ פאר האלטעז זעלבסט שחיטדדםדיגזת
 מיט קולטור אידישע די שטיצען צו טיג
 דאר־ מאמענט, איצטיגען אין כחות אלע
 םיר דארפען טאן, אודאי דאס םיר פען

 די צי דעפ, וועיעי טראכטען ייט שיין
דערצו. פלאנמעסיגע א איז צײמ איצםיגע

םיר, דארפען המלפען סתם ניט איז
 אויפגא״ לײטענדע א זיך אויח נעםען נאר
ראלע. ע ד נ ע ר ה י .פ א בע,

 װעגיגער אדער טעהר דא, לעבען מיר
 םון שפיץ אויפ׳ן זײ לעבען דארטען רוהיג,

 ארבײט זײער טאן קאנען זײ װאולקאן. א
 בא־ זײער םון געשטױסעז בלויז צופעלינ,

 מיר, ענםוזיאזם. pn ליעבע גײסטערונג,
 [, ע ר י ז י נ א נ ר א קאנען דא.

ארנאנען. נויטיגע די שאפען איינארדנען,
 אײגגעפאלע! איז עם פארײאס אט
 לעװין, יעקב יהואש, װי םערזאנען אזוינע

 הארקאװי אלעקסאנדער pk יאפע ױדא
 אידישען א צונויםרופען םון אידעע די

 אידישער דער פאר װעלט־קאנגרעס
שפראך.
חוז דאזינער ידער םון צװעק דער  אי

 נוי־ עס איז כל קודם צוױױ־ײטיגע. א איז
 פױליאן 9 אז װעלט, דער וױיזען צו טינ

 I שםראך, אידישער דער אױן* רעדען מענשען
 אן הױבען למשל, עליים, די ווען אז pא

 אידי־ דעם pc רעכט דאס אנערקענען צו
 אויטאנאםיע, קולטורעלע אויוי פאלה שען

 אונז זײ טועז דאס אז װיסען, ױי זאלען
 דאס אז נאר טובה, געײאלטיגע קײן ניט
 pH לאגיש נאטירלץ*, אונזער איז

ך י ל ד נ ע ט ש ר א ם ט ס ב ל ע  ז
 װזולכע אידען, םיליאז נײן די .ט כ ע ר

 היג״ קולטורעלער איז זיעען אמײש רעדעז
 מײ ניק די םון ערנאר גים גאר םיט זיכט
 דעם און סערביש רעדען װאס סערבען ליאז

 ױגא־ נײ־געשאםענעם ״גרויסען״, גאנצען
 ערגער ניט מןװיס און שטאט; םלאװישען

pc מײ דרײ בולגארען, סיליאן דרײ די 
 א. ליטױינען םיליאן צװײ דענער, ליאן
װ. אז.

 דער אט װעם זײט אגדער דער םון
 אידישער דער פון קאנגרעס א םון פאקם

 די אז דערױף, צוריקװירקצן נרפא שפראף
 קול־ אידען די געבען צו פארזומנן ערשםע
 א קריגען זאלען אױטאנאמיע טורעלע

 פארוױרחלי־ זײער צו אנשטויס נײעם
כונג.

 אידישער א האט אוםן אזא אױף
 אויסערליכען נרויםען א שפראך־־תאנגרעס

a זײן װעט ער װערט. ן ע ש י ט י ל א 
 V ל v ר ו ט ל ו ק װירדיגע ערשטע די

פאלס. אידישעץ דעם פוז דעםאנסםראציע
 װער־יןאן— וױכטיג איז זאך אזא אז

 קוקענדמ גיט #גוײם די ? צװײפלען
 לאנג אזוי שױן לעבען םיר װאס דערױף,

/ סים י  ווענעז װיםען צו אן נים הויבען ז
 זײ בײ שפראןי. אונזער ורעגען און אונז

 ״ײבעל־םאלק/ א אלץ נאף מיר זײנען
 קומם לשון א עפעס רעדעז מיר אויב און
p מיר אז אױס, זײ בײ /יס n n שפראד די 
 געםינט םאמער העברעאיש. : תנ״ף םון
 וױיס ו^ום איםיצער גוײם די צוױשען זיך
 שםראך, באזונדע^נ א רעדען םיר אז יא,

 װײסעז ^היבת״׳ ניט ױז4< דאם אז pא
 א איז דאס אז דאס, בלויז הענערס אזוינע

דיאלעתט.־ ״דײםשער״
 צו פעסם טאל אלע פאר אײנםאל אם

 דעם פון פערט^ל דרײ איבער אז שטעלען,
 שפראף, זזײגקגע אן רעדען םאלח אידישען

 אריגינעל׳ און אײגענטיכיליף איז וחןלכע
 ליטערא׳ טאדערנע רײכע א האט װעלכע

 לײ די טיט פארםעסטעז זיך ר,אן װמס טרר,
 ?יינעז וועלכע פעלהער, םון נראטורןנן ט

 פאלי־ זײנען זײ וױיל באווא*םט« טעהר
 — צונויפנעבונדען און אר:;:;'זירט טיש

 הער נויטיג שוין א*ז אלײן דעט
דעטאגסטראציע. הולטוחולע די ןאגגרעס,

-nnc יעצם איז באסטאן אין אונז בײ
 םיט שסמות עטלינא ה^בען םיר

 דינסטאנ לעצטען םיר האבען אט *טאל.
 אויבד האט םצן שםרה. גרייסע א גמהאם

 סאסאםשױ םאר !#וועתאר א געקליבאן
 דאס לוצטען אפשר זיך m סעטם״

 סטײם אזא םאר קאפ א אויםצוקליינען
 הלינגענד עס־חויך חפעז באסםאנער גםיו־

 איז םאסאטשוסעםס וױ ״קאםאנװאלטה״)
 גע־ קען עס און זאך, סעריאזנצ גאנץ א

; ^ערעכט. זײם איהר דאם ויק, מאאם * 
 אז גלויבען, םיר איהר מעגט דעסטװעגען

 האלטען צו וואס פון נענוג געווען איז עס
זײטען. די בײ זיך

 װעלכע פאר *אישוס״ די לםשל גמםט
 זיך קאנדידאטען.האבען הויפם צװײ די

 געװען איז אםת׳ן דער אין געהיצם. אזוי
 פאליס״ ךער: א״שו, אײנציגע אײז נאר

 אויף געשפיעלט האבען בײדע סםרײ?.
 םאטיװ זעלבען דעם סטרונע, דערזעלבער

 סולידזש, דרײדלעך. פארשידעגע מיט נאר
 גאווערנא*, יעצטיגער דער איז װעלכער

 זײנע פא.״ ריעלעקשאן געפארערט האט
jsa פאל״ס רשײ עיברעכ־:ו >■[ שעשיפ 

 פון סטרײק דער איז איהם בײ סטרײה.
 שטאט־ װי ערגער געװען פאליסלײט די

 פא־ סטרײסעגדע די האט ער און םארראט
 בי־ באזונחס־ע א מיט םארפאלגט ליצײ

 דערםאנט ײאס אכזרױת אן םיט טערקײט,
 רוסלאנד אין צײטען טטע די אן עפעס

 גיט איז שמוץ קײן ניהאלאיען. אונטער
 באלײ־ קײן שםוציג, צו איהם כײ געװען
 אין סטרייחער. די םאר גראב צו דיגונג

 ם^קיסלײםע העזה! םין אזא אמת׳ן דער
 עקס־ פאר שב אזא געהאט האבען װעלכע
ײ^ צוכרעכע! 1אי פערטע! טר  זאלז^ ס

 סםרײק א ערקלערען פארגינען גאר זיך
 נע־ גאר זיף האט װער גלײך• לײמען םיט

 כאטש ארן זאף? אזא אויף ריכטעז קענט
 געטוםעלט זיף האם סםרײק דעם װעגען
 און פאראויס׳ םאנאםען דרײ א עפעס
 גע־ האבען אלײן פאליסלײט די כאםש
 וועלען זײ סײדען דאס װאתונג, א מבען

 סעהר א און באצאהלם בעסער קריגען
 אויפ־ זײ װעלען באהאדנלונג טעשנליכע

 קױ גאעװרנאר מאכט ארבײטען׳ הערען
 אנ־ דעם אונטערשטופער זײנע מים לידזש
 אויס־ האם סםרײק דער װי אזוי שטעל

 בליץ א וױ װאתונג, א אהן געברבאען
 באס־ גאנץ וױ נאכתגם ערשט הימעל. םון

 טעג צוױי געװארען טערןגריזירט איז טאן
 הונדערטע װי נאכדעם ראיאטער, םון

 נאכ־ געװארען, צוראבירט זײנעז םםארס
 םאר־ זײנען פארניעגענס גאנצע װי דעם

 שטאדם די װעלכע םאר געווארען, גיכםעט
 װי נאכדעם באצאהיען, מווען וועט

 פארװאונדעט זײנען םענשען םעהרערע
עט אוז הרג׳  זיר האט דאן געװארען׳ ^׳

 אויםנעכאפט ערשט גאװערנאר אונזער
 געהט ססרײה םאליס א אז זיך׳ דערװאוסם

 דארױ מזןן און באסטאן אין אן מאקע
 די ארײנגעשיהט ער האם טאן. עפעס

 היםען־ סאלדאטען די ־ און גארד סםײט
 דעם סיט אכ יעצם. ביז־ נאך ארדנונג
 באריהמט קולידזש דאס זיך האם םםרײת

 היטער א אלס ריעלעקשאן געפאדערם און
pc ארידער״. ענד ״לאא

 א לאנג, ה. ר. געװען איז געגנער זײן
אין םוז מאנופעקםשורצר גרויסער

 פון וױיט ניט שטעטעל א פראסיעהעם,
 אונז באשערט גיט פנים א ס׳איז באסטאן.

 ^זוער־ א םאר שוסטער א נאןי האבען צו
 ^גוטע״ די םון איינער איז .לא:ג נאר.

 פעקםאר/ אין איהם בײ באלעבאםים.
 ארבײטען צו פאתעגיגעז א איז ער, זאגט

ארבײםער. זײנע יעב5 האט ער װארום
 ליעב ער ה*ס #ער ואגט אלגעםײז איז

 עלעקשא!). פאר נאך (בפרט ארבײטער
 גריײ א געװעז ס׳איז *? אויןי האלט לאנג

 סטרײסען. צו ליסלײם#6 די ם.*ן עולה סע
̂ור געזיגדיגם^ שטארק טאק< האבען זײ  נ

 גע־ שםיץ גענוג שוין ח^בען זײ דען, י^ם
זיין יעצט שוין ?ײ-װעלען און קר#גען,

־ ׳ כשר.
 אז באלד וױ םראגע, א זיף שטעלט

̂וליס־ די האלטען סואיתש אי לאגג אי  פ
 אתאגיזירען פאר אונגערענם אזױ לײט
בײדע באלד וױ און יױ.יןןן{ א אין זיך

 איז אױסערלימה דעם אם חוץ ^בער
 חאנגרעס דעי האט ווערס ■אטםישען

 רײךסולטױ איגערליכען, גרױסען א אויך
■' * ־ װערט. רעאןןז

 ווענען אויך און אבער, דעם װענען
 «ראח־ זאל סאמרעס דזןר אזױ װי רעם,
 זאל עס ווער ריערעז; אתאגיזירט םיש
 1אי — גל. ד. א. איהם און באנןײליגען זיך

ארםימעל. נעחסטצז דעם

 סטריי •אליס דעמ מםאבט האבען
 פאר ו^וס הײנם אישו, הויפט די פר

 די צװישמ געװען ד$ איז אונטערשיעד
 bלאמ װ#ס דאס קאגדידאכמז? צװײ

# דזשאבס jnr»n צוגעזאגם זײ ײ  צו
 •*ר די ןוון אנמרקענומ די ניט גאך םײ;ט

 צז רעכס א םים ארבײטער אלס ליסלײס
^ י ז י נ א ת  או| גלייר, ן1סענשז סיס זיןי א

 אונסערשיצז^ חגר דא איז װאו אזױ אויב
ע#ד ריכטיגער קײן *ויב און צייי  פריג

שס אי? צזױי די צװישען ארנםמרשיעד  1$ני
 געװאן םארארא^ גאנצער דער דאך איז
V סעגט גו׳ לאכען. צום 'a  vpk 

 וואוםערס די אבי װילט״ איהר וױפיעל
 סוליתש און קאפ א םארדולט םען ה#»ט
געװארען״ ערװעד״לט אי׳ז

שטעט^ אין פרעהליף איז .וױיטאר
 0$װ ענטדעתונג ערשטוינעגדע אן פון־

 אםערײ ״באסטאן רער ■ײפער חוירסט׳ס
pש א געםאכט. האט קאן״ nזאד ליכע 
 אויסגעםונען• ״אטעריקאן״ דער האט־

 ציטצר א אז ערשטוינעגד pn שרעתליך
 ״אסע־ רער כײנער. די איבער דורף געהט

 אח כ^סש^ן ו*פ ענטד^הט האט ריקאן״
 u נים דאס איז באלשעוױמעס. מיט םול.

? שרעמ
n זיינען איהר, םרעגט• װער,  Dip 

̂ולשעוױקעס,  ^אםעריקאן רער װעלכע ב
 לאםיר אויסגעפונעז? הוגציג אזוי האט

 ןןחגר שװארצע, די אױסרעבענען
 ער״ ליסטע. רויטע די געזאגט׳ בעסער
 »י״ און *םארײנעוס״ די קוםען שטענס

 ײי״ פארײגערס. ראדי?אצע בערהויפט
 דאבלױנײ דאבלױ אי די דא ןײגען טער
o n', אין זײ געפינט מען ־ װאו (כאםש 

״אסעױמו[- דער זוײם באסטאן

ml

אלטע אן איז װ. װ. א. יד מילא׳ אלײן).
 די איז נייער א סטראשידלע.

 ד• ip סיי האבען וױדער ^ארטײ. שע
ד •יפעלס יאגנ ״איפסעלם׳/ פורא׳דיגע  מ

 אינצר• אאםיר ורײםער און איעג. שעליסם
 אר־ ראדיחאלצ דײ םאמעסזנן ניט דזױפב:

 צרנ״ די זײנען זיי ארגאניזאציעס. ער6בײ
 דער אױןי אױבען־אן זינדער. סט<
״ז איחר םעגט  אײ• אונזער איז דצער, ז
 איתר ארײמעחנכענם. אויך ױניאן גענע
 .Dip געװאוסט ניט אליין׳ אפשר האט
 םאר^נטער אזא זײט איהר
 רױטא, זויכט ״אמעריקאן״ דער אז נאר
 אי• אײך ער שײד-יפיחרט ניט אך1 איז

פארט^ און לאגער ט^צקי׳ס^ אין ׳בעד
 די צוזאסמז זיך זײ קוסען װאר א

 ילא״ װאו און באלשעלויסעס באסכמונער
 פו^ךער צושטערומ ד• זיי נעוומן

 עתעץ אודאי םײנט איהר ארדנונג? נער.
 םעוו^ גרױסען א איחר מאכט ? װאלד אין
 סאמא אין צוזאםען זין הוסען רױםע די

 ססרים, װאשינגטאן אין שםאדט, מיטען
 כלזנעס״דיס״ רײכעז גרויסצן pc וױיט נימ

w אפשר קענט איהר טרימכ. in!* די 
 םיטינ־ ?ײערע האלםען זיי װאו בילדיננ

 ךועט ״אסעריסאז״ דער מן״׳אויב
 ס׳איז,דטא ספנים. עםליעכע נעבעז

 טון אפיסעס די װאו די וױ בילדינג אנדער
 זיא געםינען לאסאל באסטאנעי אונזער

 (פלאם־רױנאן טײדלעך אונזעחן װאו און
 נא«א| ארײן אםאל לױפען באלשעוױקעם)

 אביסעל איז ארבייט די ווען םענצעל א
 *גם* ש^פער. דערבײאיגע די אין סלאו
 אח באלשעגױחעס די פון די דעקט

 אין אלײן זיך •אטשט ״אטעריתאן״ דער
 ארבײנ^ שםית געשיחטע אזא פאר •לײצע

 איתס סוםט אײזען פוד א םון כעדאל א
אינטעלײ אזיף העצער״ען אזעלכע םאר

; ארבײטער. גענטע
 עלעתשאן וועגען. םריהער רעדענדיג

 געחעגס דןןך איהר האט נאװערנאר פאר
 חאנדײ די pc אײנער כאטש דאס מײנען
 װעגען פראגע די אױפחױבען ותם דאםען
 תד דט .טאג< געכטינער א איז יהרות.
 דצר־ עפעס חאבען לאנג :יט און לירוש
 ארט װאס װארום יסרות. װעגען םאנט
 לאננ« אלעםען? נאך •אליטישענס די דאס

 םאר־ שױן איז דכער, זיין איחר פעגט
 4א< וױנטער אױפ׳ן סױלען םיט זארגט
 שוױםאברי־ קײן ניט איז ?ולידזש כאטש
מנוק. ניט בארורעסער p'p ער װעט תאגט,
 ניםא איז איחר מיינט יתרות pc pא
 איני מעז חאט אט לאכען? צו װאס

 סענם צװײ מים געטאן סיצזןל א ערשט
r איז •וטער אח ברױטעל. אוים׳ז m* 
 4נאכג א״בער פונט א סעגט פיגוי גאנצע

 נענאד באחאאנט׳^ד טראסט מילך דער און
 חװארש, אויף׳ז סענט א וױ מעחר װאש
 17 ״pnram ניט יעצט ער תעז פילד
 tro נאו אמ ער, זאגט הײאי״ס, א סעגם
 נױמ 17 זײז געדארפם ס׳האפ ושר.

..9 נים וואס פאר היווא פערטעל
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 סטרײת גענעראל דעש איהר גערענקט
 טיילע; אנדערע די אין און וױניפעג אין
* לןאנארא װעסט םין

 דע־ זיןי האט פרעסע יןאנאדישע די
 די ; צונויפגעשטעלט כאר & אין סאלט

ארבייטער־סיניסםער דעם כייט חנגיערונג
בנשיםוז האט טען און דיריגענטעז, די —

ע־ ש י א ב :נעט:,*; ךונער א אחת
 אנדער. אן טיט אלץ םארטיג ! ם ז י ו ו

 אורזאכען די זוכען ניט שױן ניען דאחי
 די שױן זיצט ;סטריייו גענעראל םונ׳ם

 זא־ אין פעסט וױעדער אונזערע רעגיערוס:
 וױעדער ט־עסע אונזער שױן שיט ;םעל

 ״גערעכטיג־ די און אױגען. די אין זאמד
 אומגעהובעלטע בלינדע, די זי, — קייט״

 קאנאדישע וױסטע די םון נערעכטיגקײט
 פאכעכדיגע א אריינגענעפט ה;*ט •רײריס
 האט און לאםחעלעך איהדע איז נאחייהע

 להכעיס, טוטרים די כױט ״בריז״ נעלערענט
 םמש וױלען װעאכע ״באא״שעװײזעס״, די

 רורי־גע שעהנצ, דאש זײן רדטור־ט js מולוי
 פאר־ האט מען : האנאדא גאאררײכע און

 פון אנפיהחןד די טורםעס די אין שפארט
 האט כיען װעאכע גענעראל־סטרײח, דעם

 ;אראםגעריסען בעטען די פון ביינאכט
 םון ארױסצושיקען פאר׳כישפט חאט מען

 גלוײ צו ;עװאגט האבען ײעאכע די, לאנד
 וױ רעגיערוננ, אונזער ײי אנדעדש, נען

 םרוסע אלע אין ״גערעכטיגקייט״ אונזער
 די און גלױבען, הייסען םענשען םעטע

 ביט^רע א ניען האט גופא סטר״קערס
:געאערעגט אעקציע

t e u t iA to ik  (mM LAai m  to a 4  ibaa ■k amמדױזער וזאבעז ויאס עסריײזערס רי 
 מען האט רעייערונג, דער גןיי נעארכײט

 שטע־ זײערע םין אפנעזאגט אײנעשו כיז
 ביי געארבייט האבען ^ועלכע די ;אעס

 אינטעמעדד און םאבריקאנטען •רןװאטע
 א אױ^ ארױםגעשטעלט חאטיטען מעד,

 אױס־ זיי האט טען און ליסטע שװארצער
נעחונגעיט.

 נישט יאהר האאב ר,ײן נאף איז] עס
 גאאדע־ ״פעחגער, יענער ־זײט םאראיבעי

 רעגיעױנגס־אײט אונזערע װען ׳צײט גער
ע און כ ״  ר,א:א־ טערב םין ^מערסאנטען י
 אױף בײכאעף די געגאעט זיף האבען דא

 זיעג ;י־ויסעז דיער פון חיעבון דעם
 אין וױניפעג, איז געהאט האכען זײ װאס

ײ. א. א. רידז״טײנע שאאגארי,
 איז טען אז נ״ען האם געןױינט און

 איע פון ״צרות א״ע פון געװארען •סור
 עפעס אויכ׳/טאנדע;. ארע פון אוםרוהען,

טע; ערד אאםעטע א ס׳אר קאײניגהײט א
 קאנאדי־ רעם א,־יף פאטעןי.־.עיארױנ חאט ״

vv\ ס׳אר קאײניגרױיט א !באאישעוױזיש 
 רעבעאירענדע די טיט ח׳:ט טע; אעקציע א

!געאערענט עאעטענטען
גע־ טודיע באאד סאיע האט טען און

 (די סאיראסען די װעאט, דעי װען
 אין געװעז זײנעז װעאכע צורילוגעחונ*ע;ע)

 טיט אחת בדעה סטרײק גענעיאא פון צײט
 כיורא׳ אצינד זײ;ען ׳רעװאאוציא:ערעז די

 ״װאן פון אנהעננער די פרן געגנער דמע
 געםאזזר א כיכ״ט איז עס און ױניאן״, כיג
 אײס״טםרעכען זיך זאא ארבײטער אן אז

 איינ־ איז ער כאײעגוננ. דיעזער אטובת
דנער. ;ײטם דעבען כייט׳ן םאר

 אז כעררעז, טודיע טעז האט ^פעטעד
 ״װאן םון חסידים הײסע םריהערדעע די

 איהר כעגעז יטארף אאײן זײנען ױדאן״ ביג
אציגד.
אורזאכע? די

!נױטיג נ״טט
 דאס אז אניטטויסען, זיף כיעגט אידר

 און טיכטיגער אונזער פארדאנקען צר איז
 װעאכע רעגיערוננס־כיאשין, חאוגער זעחר
 פאא קאטפאיצירטען דאזעען דעם אין האט

ש זעהי נעארבײט  דעם געװאנט און ענעתי
דערטוײנחען. צו באוט אין ״אױפ^טאנד״

! טארח פון אראי — און דערטרונקען
 עס איז רודױג נאד אז טאחע אמת

 ארביײ די אז טאי,ע אטת געװאיעז;
 צרזא־ א אויןי ר,אאאגארי אין חאכען טער

 ױ:־ בע ״•ואן םאר גע^טיטט םענפאחד
 גאמ־ אין געװען טורד עפעגטאיר און יאן״

 םעדעריײ אטעריסען דער אין און ■ערס׳ן
jKr פרי־ אז טאקע אדת אײבאר״; אדו 
 װאס אתאן, אײן געװען נאר איז חער
 אגיטירט אייד אנדערעס צוױיפען חאם
 און ױניאן׳׳־באװעגונג במ ״װאן דער םאר

 פאר א װי סעחר סאראן זײגעז איצט
 צײ״ װעכענטאיכע א זאנאר און ^עאכע

מ ט׳ן סו בױאע״ ױניאן ביג ״װאן נאםען מי
איז אוטרוחען די אז טאחע אמת נױ\"; ״
כאי ׳שארפעחנן א אנגענומען חאכעז *אגד -

 הע־ םטרײקער־רײר»ען ידי םון און ראקםער
 — קואות פאאיטײפע אויך יטוין זיך רען

 די נאר אטת, טאקע זיף איז אאעש דאם
 נים ציםעס קײן דעם םון זיף האט פיעסע

ט און נעטאבט  צוריק איעדעא ריהיג א הי
 װעאכע רעגיערונג, אוגזער אײנגעװיענט

 װי אאנג אזוי זיס דרעכ^אט ררעטעאט,
 טריײ ערגעץ אין ערד־ציטערנײט אן עפעש
אויף. נייטט זי סעאט

 געקוטען איז ציטערניש ערד די און
וױנקעא. אוטגעריכטען אן םון

 — ? ריכטען יגעװען עס זיך זאא ײער
!אגטעריא

טעכטיג־ םאדע דעם פון געסט די
 דער לואנסערװאטיזש. פאאיטי״שען כטען

 םון זײא פעסטער און ״טוריט זיבערסטער
 רע־ קאנסערװאטױוער איצטיגער אונזער

ג״ערוננ.
(יטטאאט) פראװינץ די — אנטעריא

 אויסגע־ װאהאען אאע בײ זיף האט װאס
 צאחא באדי־־טענדער איהר סים צײכענט

 פאראאסענט־ קאנסערװאטיװע ערװעהאטע
טיטגאיעדער.

 קעה־ט און פראװינץ אט־א־די קומט
 די בײ :פיאף יטעפעא גאנצע דאס אוש

 חודש) םאריגען סוף (אין װאהאען אעצטע
 נידערגעיטטיפט פראוױנץ דאדגע די האט

פארטײען. רעגיערענדע בײדע
(קאנסערװאטי־ הוירםט־רעגיערונג די

 פון :געװארען געיטאאנען ביטער איז װע)
 זי װאס םאעצער זיעבעציג און עטאיכע די

 אע־ פריהערדיגער דער אין געהאט האט
 יים1י איצס איהר וײנ/ןן דושיסאײסיפור

 אאײז צװאנציג. און אכט פא־באיבען
 בא־ איז ובעצמו בכבודו פרעטיער דער

 ארבײטער-קאנדײ אן פון געװ^רען זיעגט
 פיער ;מאיאריטעט ריעזיגער א מיט דאט

 גע־ באזיעגט זײנעז פיניסטארען זײנע םון
 װער און םארםער, א פון װעי ווארען,

אדבײטער־רןאנדידאט. אן םון
 גע־ געהערט טט?ני איז פפאה אזא
װארען.

 מכח געהאנדעאט דאס זיך װאאט
 אוגזערע יטױן ײאאטען קאגאדא, װעסט

 א פאר װאס מיט נעװאוסט צ״טונגעז
 פין אזא קע;ען אדױסצוגעהז איטון נזענה

 ווער־ די װאהאעךר^ויםאט. מ״טוגה׳דיגען ;
 אאיין פען דער פון פטיט זיך װאאטע,־ טער

 עס איז װעםען װארים טט.יאר»פ;ענאיט
 רעגיערונג אונזער אז באהאנט :״טט דעז
 דעי־ אי; י*אזט און איבעראא ‘צופיע־ איז

 איײדאבעא־״ו גערײען װעסט־קאנאדא
 םארשװײגט זי אז ;אידעען דאבעא־ױ

 די װי צײטוננען ״סקאנדאאיעזע״ אזעאכע
 אנ־ פיעאע און בואעסין״ ױניאן ביג ״װאן
 אונ־ ארויס װײזט נאכאעסיגחײטען דעיע

 װעסט־קאנאדא, דער בנונע רע;י;ירו;ג זער
 גרױסע צו חאיאוז, פיהרען, װעאען װאש

 װעאען סוף כא סוןי און איבערקעהרעני^עז
עאעמענטען. רעבעאײטע די זיעגען

 דער בנוגע געװארען גערעדט דאך איז
 װאו אמיטא, װיניםעג אין װעשט־יאגאדא,

 סטרײק גענעראא דעם פון *טפורעז יד
 םאמאיװערטע מיט בואט באײבען װעאען

אאנג. יאהרען אױןי כאוט־פאעיועז
גע־ דאס !םזרח־לואנאדא — אבער

 !אנטאריא לואנסערװאטיװע טרײע
? םען געפינט תירוץ א פאר װאס

• האבען. מען םוז תירוץ א און
 בא־ :ישט דאך מעז איז נישט אאא
 םדאװינצעז• אנדערע די מיט װארענט
 אי- ביײעאעקיטאנס די האבען אט אייז

 װאהא־ מין אזא אז באוױזען אאנד בער׳ן
 פיטוט׳ע א איז אנטאריא אין וױ י־עזואטאט
 רעגיערונגס די ;אצאז רחפנא עפידעמיע,

 ״ביײעאעקשאנס״ די אין האבען םעניטעז
 אײניגע אין םפאות, פורא׳דעע :עאיטען
 דעםאזיטס זייערע אפיאו ױי האבען ערטער

פאראױדען.
שטעד־ אײן אין אז פאר, ז*ך יטטעאט

 םער־ ״יטטארקע״ אזא ״גע^אפען״ איז טעא
 גענעראא. ברעאדיר א וױ זענא״כיןײט

 גע־ איז יטטארקער? זײן *טוין קען װאש
 איהם האט און םארמער פיטוט׳ער א סופען

 איבער פון כיאיאריטעט א מיט באזיעגט
שםימען. טױזענד
װעאט. עק ^טױן איז דאס
ײ  היםעא עס איז קאנאדא אין אונז נ

 פאסירט דאס אז נאך בפרט ׳טרײענד.
װײאס אװ ■רינץ דער ווען דעפאאם פינהט

 tpvm חנ^װזײמנ זייגע מים אױוי וײחרם
 אח אאנד נאנצע דאס שםײכעא זיסען און

^ א אין ארײן עס װארםט טי א רי ט א ■
 ברײ א װערט צײט אזא אין י«אאן-אױװעז.

 אײנםא־ אן םון באזיגט גאדיר־ומנעראא
םינםטערער א דאך איז עס !םארמער כען

 ״אועד װאאט װאס אײטען. פאר בזױן
 זא<ל ער ווען נעזאגט פרינץ״ סאאדזיטער

דערװיסען?. דערפון חאיאה זיך
תירוץ? א דארויף םען נעהםט װאו און
 קען מען אוםגאיס. דער איעגט דא אט

נעםינען. נייטט תירוץ קײן
 װאס אורזאכען די און תירוצים די

 אן, געבען פארמערס די און ארבײטער די
 אבער ׳טאעכטע. קײז נייטט אפיאו זײנען

 און אנ״טטענדינ־קאנסערחאטיװע װעאכע
 צײטוגג קאנאדייטע איבעראאע אפיאו

 איהר בױגען צו צו ערניעדעריג/נן זיך *ועט
 דענ־. ראד*קאצעז ױאס הערען און אױער

? זאגען און :«ען
זא־ צו רעכט גאר דאך איז זײ ביי אז

 פארטײען העריטענדע ביידע דאס טגז,
 קאנסערװאטיװע) און ליבעראאע (די

 אײ־ זײער פון 4^װעי דעי אויף יטמעהן
 ״בײ־עלעק׳טאנס״ די אז און קבר גענעם

 װאהאען פראוױנציעאע און אאנד איבער׳ז
 פאר״ צוױי די אויף האבען אגטאריא אין

 ארױפגע־ ערד אאפעטע אעצטע די טײען
יטאטען.
 געהדען רײד אזעאכע דען פען קען
? פראקאאמירען זײ או ערגסט

נײטט. זיי קענען דאס ניין,
? דען װאס
 m געטראכט אה נעזעסען סען איז

 בא־ צום :עקופען איז מען ביז נעטראכט
:יטאוס

!מיטוגע
 פון אראפ איז אנםאריא סראדױנץ די
? זי:ען

 סאנסערװאטיװער א דערקאערט אזױ
 רײכסטע די נייטט אױב רײכע, ארגאן,

 װאהא־רעזואטא־ די אנטאריא, איז צײטונג
\ טעז•

 און כאר אין ויס ^ן זײנעז אנדערע או;
״די :איעדעא אײגענע דאש :אך זינגען

 געהאט ני״טט האט אנטאריא סראוױנץ
 ביײ ניעדערצרטסימעז אורזאכע יטום קײן
 עיװעהאען און פארטײען העדשענדע דע
רעגיערונג, פארםער און ארבײמער אן

ען--------פיידען ד ײ דאס אמת איז עס ס
 אין אצינד אעבען מיר אז זאגט מען װאס

!״ צײט כדטוגענער א
דכורים. האארע
 ריײ בוך װערטער אונזער איז איצט

 געהאט מיר האבען םריהער געװארעז־ כער
 צױ איז איצט ״באאשעוױה״, װארט אײן

״מיטוגע׳/ : װארס אײן גאך נעקופען

י ו ע פ ע ש ^ ס או ל ^
 טױמננד חונדערט דעם

ד^ל»רפאנד
10---------םעטצגער און קאהען .00

םיאארד, םארריס
 43.00 — קאפאאן בענדדט. מרר

םרידדיןי, קארא
5-------ספערטוס םעם דורף .0 0
50.00 --------------------אעף דזשאס.

םריעד דורןי קאאעהטעט
 16.00 — שעפער דאוךטאון אין

מעראאװיץ, פה.
16.00--------דינקאוי אואיס דורף

איכטבאאו, ה.
 3.50 — איכטבאאו דײװ דורך

״קא. קאאוק ראסאװ
6-----------------קאחט דורף .5 0

׳א. סוט ענד קאאוק מ. ע. ב.
2------------------וױיס דורך .7 5

5.00 דובאף סעם דורך נײטהענסאן,
 םא;, און ספיאקי ב.

5.50 טענדעאפאנד פאקס דורף
קא., און עאאכיאן ג.

3--------הערכיאן סעם דורך .0 0
באײער, און פאאםטער
20.50 --------װײטטטײן ס. דורך
קא., און קיצינגער
 4.50 — אומאוױץ ב^רז^ט. דװ־יף

 5.50 — סײמאן דורך קאא״טער, א.
#קא. קאאולו עקױרײט
12----------בראו־נפעאד דורף .25
3--------בראון ה. דויר פערקיס, .0 0

םעי, און טענענבאום
 5.00 פארטנאי בענדזיט, רורך

ניםנאװיץ, און םיאבאװיץ
7---------םאאאמאן ד. דורך .7 5
קא., קאאוק קריעגער
5----------------העקער דורך .0 0
קאנטאר, און באטװין

3-------------כײיער M דורף .5 0
 8.75 — םאאכיהאאץ דורף פײגבאום,

 25.50 — פריעד נ. דורך דיױױדאװ,
רובין, און גאאדבערג
3---------פאגעאטאן נ. דורף .2 5

 6.50 —אײזענבאו דורך־ אײזיהסאז,
לוא., קאאוס ב. דז״ט.

3-------------באאנק ה. רורר .7 5
׳הײן און פײבער

5.00 -----------ג-טענפאאן דורך
באטאער, הערמאן

3---------סקערפינעטא דורך .0 0
קא., לןאאוק ספעיטעאטי

3--------בערלואװיץ נ. ־דורך .5 0
קא., קאאוק ב. א.

13---------קאפאאן ס. דורך .50
בראס., פאסענקאכיף

11---------ל.אפאאן ב. דורןי .75
 5.00 םהאאוי* מ. תרר גוירעעא, א.

״פאסט סעמױעא
3---------בראנד דזיט. דורך .0 0

----------- טאטאא
— קװיטירט פריהער

325.75 — 
2298.18 —

2623.93 ---------טאטאא גרענד
פ י א י , פ ש ט י ו ו א א ם א ק

ב. דדט. פון סעק.־טרעזש.

25 לאסאל פװ פיםינג נאארו עקזעסוםיװ
 דער פון באארד עקז. פון מיטינג א

ײדיס  ױניאן, דרעסםײקעס און וױישט י
 דעם דיגסםאג אפגעהאאטען ,25 אאקאא

 מ., נ. אוהר 2 ,1919 נאװעטבער, טען3
 װײס־ בר. סטריס. טע21 װעסט 16 אין

טיטערמאן. גאעסס
 אאס סוספענדירס װערען פאאגענדע די

 :יט פאר באארד עקזעקוטיװ פון מעםבערס
רײך, סײדי :מיטינגעז דרײ אםענדען

 אאבער־ אשתד קעמען, סערע ׳מינץ אננא
 יטאפירא, פעני י,)טואיטסלידז גאסי טאן,
פרידסאן. כאאי מאריסאן, מרים

 ספעלר איזידאר און סטיפען עדיטה
 פון באארד עקז. פאר׳ן קאנדידאטען טאר,

 ערקאערען און ער״טיינען ברענטיט, כרותאין
 דער פאד עחטינען ניט זײנעז זײ דאש

 װאס דעם צואיעב קאמיטע אבדזיטעק^טאן
 אין נאסיסעס די געקראגען ניט האבען זײ

 בא־ פואמאבט, קאטיטע-טיט א צײט.
 טיטער־ אנטאניני, לואידדטי םון ״טטעהעגד

 װאסיצעװסקי, א. און דײװידסאן ה. ׳טאן
 דיזע עקזאפינירען צו ערװעהאט װערט

 צו דירעקס באריכטען און קאנדידאטען
קאםיסע. עאעל,עאן דער

 אבדדשעקישאן דער פון רעפאדם דער
 גוטכע־ און אױסגעהערט װערט קאמיטע
דױישען.

 דירעק־ אװ באארד פון באריכט דער *
וױכ־ אײניגע אוישגענוםען. װערט טארס

 און דיסקוט^ט װערען קײסעס יטאפ טיגע
 גוט־ װערט באריכט דער פארהאנדעלט.

געהײסען.
 באריכטעט קאמיטע סטרײק שטאא די

 פון מיטינג א אראנזשירט האבען זײ דאס
 קאמיםעס פרײז און שאםטישעראײט אאע
 דעם פאר-םאנטאנ, האא, בעטהאװען אין
 אזוי װי פראגע די װאו נאװעמבער, טען10
 דא־ 2 דעם קאאעקטען צו ״עגעאסטען אם

 סטרײקענדע די פאר אסעסמענט יאר
 װע־ פארהאנדעלם װעט ארבײטער, יטטאא

 דער דאס באשלאסען װערט עס רען.
 א:־ גאײך זאא ישענוזאאץ, מר. סעקרעסער,

 טא־ נויט״גע די אראנזשירען צו פאנגען
קאאעקישאנס. די פאר אפיש אין •טינערי

 רעפארס קאמיטע רעאיזגוי און פינאנץ
 אנדערעס צװישען אויפגענומען. װערס
:באיטאאסען װערם
 פאר דאאאר 15 בײצױטםײערען )1

 װערענם ױניאן, טײאאר דזישוירניםענס
סטרײק. .אין יעצט זײנען טעשבערם

 ײ פאר דאאאר 15 בײצושטײערען )2
 ױ־ װאירקערם אעמפ ארס און *טענדעאיר

 כיעשבערס •1800 ארוש ראט װעאכע ניאן,
הטרײק. איז

 װערט רעפארט קאטיטע׳ס אם*עא
פארהאנדעאם. און אױפ;ע:ומען

סעה• שעהנהאלץ, י. • •׳
W m w .׳
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באלסיםאר אין סלאויזםאמר די צװישעז־
גלועאקאװ ד. א. םון

•'־

 וועניג זעחר געײעז איז איצט ביז
 םיר ווען װ^תם מרײבען, צו װאס איבער
 דעם םיט עעיער די אין געזעסען זײנען
 יזא״ םיר און סיםטעם ײאד־ארבייט נײעם

 םיין, א געםאכט הרע עיז קײן אאע בען
 ״צײט יענער אין — אעבען אנעטענדיג

 ניט האעהרט ביזי דער אין הײםט דאס
 וועט שפעטער װאס קאאוסמאכער דער
 נא• י-ער אין אזוי עוין איעגט דאם זײן.
 אר־ ער אבי׳ האאוהמאכער. דעם םון טור

 אין ״פײחד. אפ נעהםט און יעצט בײם
 דורכיטגיטאי־ דער זיד דענמט צײט אזא

 אנוועזעגחײט זײן אז קאאוקמאכער, ערכ
 כטעט איז ױניאן דער פוז מיטינג כײם

 װעט דױס ?.־ר^דזני זיײ ;. איבעריגע אן ןײ
 פארהאנדאען און איהם פאר רעדען עוין
אאעיה• אירם פאר

 דער האט אוס״טטענדען די אונטער
 באיטאיסען, געמוזט באארד עקזעקוטױו

 אנ־ זאאען מיטיטגען רעגעאע אונזערע דאס
 װעחגן אפגעהאאטען אווענד ̂ובת שטאט

 נאכםיטאג, אוהר 3 פון בייטאג, שבת
 א האבעץ דאן װעאען םיר אז רעגקצנדיג

 און מיטינג. צום םעהר מעםבערס פאר
 אאקאאע רעגעאע די געװען. עס איז אזוי

 געװען זומער נאגצען זײנעןידעם מיטינגען
 פאעגען װאס די און באזוכט װאס װעניג

 צו קײן םאעגען מיטינג, צום הומען ־שוין
 די צו אפגעבען ניט אינטערעס נרויםען

אאקאא. םון םארחאנדאונגעז
£פא דער נעװען ^בער איז אנדעדט

 אין מיטונגען. באארד עקזעקוטיװ די כײ
 יעדער װען זוםעױ-מאנאטען, הײסעסטע די

 א נאך געפיהאט, זיף האט קאאוקמאכער
 אויסגעײא־ פיזיש ארבײט, טאג הײסען
 באארד עיזזעלזוטײר די פאעגען טערט,

 בײ־ אזײגער 12 ביז אפזיצען מעסבערס
 די שאיכטען צו אום שםעטער און נאכט

 מיט סכסוכים גרויסע, אויך װי לןאײגינקע,
 םאעגען װעאכע ארבײטס־געבער, אונזערע

 װארום ױניאן, דער צו טענות זוכען נאר
 סאאוער וגעװארען זײנען קאאוקכיאכער די

ארבײט... דער כײ
 ׳דער םיז באריכטען ׳שרײבען צו אאזא,

 גע־ איז צײט יענער אין ױניאךטעטיגקײט
 קאנקרע־ קײן אוגמעגאיןי. אבםאאוט לוען

 לוע־ זאא מען װאס ממשות׳דיגעס, טעס,
 אויםגעטאן האס ױניאן די :זאגען נען

 איז אזעאכעס װענען — ד^פ און דאס
 אויסגעקוכיעז ניט אײדער יעצט ביז מיר

 ױניאו די װען $בער, יעצט שרײבען. צו
 עחטטע ד#ס פארענדיגען בײם האאט
 י״ײאד־ — געשיכטע נײער דער םון כלאס

 װאר־ םון סעז^ן אײן װען יה ד. ארבײט״,
 גרײטען מיר און אריבער, איז ארבײט״

 אונ־ מיט ספרינג־סעז^ן צװײטען צום זיך
 װאף-םיס־ אײנגעארדענטער גוט שוין זער

 סאעק שוין איז עס װען יעצט, — טעם
 דורכשניטאיכער דער און םרײד אין

 פון וחשבון דין ^פ זיף גיט קאאוקטאכער
 צױ םינאנציעאען און כיאראאישען זײן

 גע־ פארבעסערט זיינען וועאכע שטא:ד,
 װאד־ םין סיסטעם נײער דער דורף װארען

 װע־ איהם קען עס אזוי װי און ארבײט,
 דורכ־ זיף װעט ער װען בעסער, נאף רען

 פון םיטגאיעדער איבעריגע די מיט רעדען
 דעם אויסצובעסערען אזוי װי ױניאן דער

 צײט, אזא אין — װײטער אויף טרײד
 פיז מיטינגען גוט־באזוכטע זעה איף װען

 אן נעדזמען װעאכע מעםבערס, אונזערע
 ױנ־ דער פון דיסלןוסיאנען די אין אנטײא

 אינ־ אוין* אינטערעס גרוים מיט יאן
 מעז קען צײט אזא אין אופן, טעאיגענטען

 שרײבען״ מוז מען און שװײגען ניט שוין
 ערפרעהענ־ גוטע, זעהר דא איז עס וױיל

נײעס. דע
-* * *

 ה^בען ,1919 ^?טאבער, טען11 דעם
 א בײ קאאולןמאכער באאטימארער די זיך

 די פאר געטעקסט מיטינג ספעשעא
 דאאאר 3 צו סענער — קרבנות סלחמה

 טעקס דיעזער דאאאר. 2 צו פרויען און
 נ^־ טען1 דעם ביז װערען באצאהאט סוז

דער װעט גיט אויב .1919 װעמבער,
 םון אםסטאםען פ^זיטיװ שאפ־טשערמאן

 ניט װעט װאס יעניגען, דעם ארבײט דער
 גאויב איך דאן. ביז באצאהאט האבען
 די ־דאס זיכער, װי םעהר בין און אבער

 זיײ 4 אאקאא םון ברידער און שויעסטער
 “זײעי צו אז און גענוג ײארעם־הערצע נעז

 ,חילפס־גיד דער דערגרײכט זזארץ אידיש
 שױעסטער אײדענדע אונזערע םון שרײ

 $ז און ים, זײט יענער םון ברידער און
 ״טאפ־ א דאס דערצו, קוכיען ניט װעט עס

 װעט שאפ װעאכען אירגעגד םון טשערםאן
םיטאען. שטרעננע מיט באנוצען סױעז זיד

 מאחמה־קרבנות די פאר געאד דאס
i נ׳נברא r m[ ם «פי ר םון אין. ת

.

 קאמיטע, רעאיעף ספמציעאע די מניאן.
 פרייד־ און זאחס א. בר. פון באשטעהענד

 ױניאךביכעא אײער אױן* וועאען אענדער,
 און פאנד״ ״װאר סטעפפ א ארױםהאעבען

 אין װערען קװיטירט װעאען נעמעז אאע
רע־ פיפעאס דזשואיש אמעריקאן היגען

 ״באאטימארער באעטעא, איעף״־האםיטע
וועקער״.

* * *

גע־ מיר חאבען אהטאבער טעז29 ד־עם
 פארהאנדאען צו מיטינג ספעשעא א האט

 דזשענעראא־ םון צושריםט דעם וועגען
 שטאא־ די פאר זיך טעקסען צו אפיס

 אין יעצט שטעהען װעאכע סטרײקער,
פארערונ־ םענשאיף־גערעכטע פאר סטרײק

pi.ת ן  אר־ דזשענעראא דער שגײחנד, ב
 אי« אינטערנעשאנאא, דער םון נאגײזער
 אין םיטיננ דיעזען צו געתוכמז ם^ןציעא

 ארגאניזא־ אאקאאע װעגען כאאטימאר
 קור־ אין װעא איד# װעאכע ציאנס״םראנען,

 ״געחנכטיגקײט״, דער אין באריכטען צעז
 ערםרעהענדע עםעס זײן װעאען עס װען

באריכטען. צו רעזואטאטעז
 הארצײ א אין האט שגיײדער ברודער

 ערקאערט רעדע טרײד־ױניאניםטישער גער
 שטאא־סטרײק, דעם פון באדײטונג די

 טערמאמעטער, ריעזיגער א איז װעאכער
 דעם פון טעמפעראטור די אונז צײגט װאס

 שטאא־ דער ארבײטער. אמעריקאנער
 גע־ שנײדער ברודער האט — סטרייס,

 נע־ אאעםען אונז םון דאר̂ן — זאגט,
 נאר פינאנציעא, נאר ניט װערען שטיצט

 דארפען נאר ניט ה. ד. מאראאיש, אויף
 ד• פאר דאאאר פאר די באצאהאען סיר

 שםאי דער ;$יר סארײקער, בראװע
ראריקאא^ אאע בײ זײן דארף סטרײק

 אפמגרװיאיד םי! םוםטער א ױניאךלײט
 אונסאמפראמיס• און קאמפםס־אוסט סײם,

האפיטאל. צו ארבײט םון חאאטונג איכער
ײ אײנער, װי אאע, האבען מיר ם נ  ת

 חאר• זעהר מיטינג סםעשעא טט־באזוכטען
p םאר שנײדער ברודער געדאנסט ציג n 

 װעגען עצות װיכטיגע זײנע און יעדע
 אײנשטימיג איז עס און םראגען, קאאע

ו טעקסען צו געװארען באשאאסען ט זי  םי
 2 די םחי. און םאן יעדער, דאאאר 2

 חנם װערען אײנגעצאהאט מוזען דאאאר
̂  טעז8 דעם און דאאאר 1 נאװעםבער טען1

דאאאר. 1 נאװעםבער
 ijH$ װעאעז אאע אז האפעז, אאמיר

 שטאל־,* די העאפען צו באשאום דעם היטען
 ־״ העאםען ניט סײנט דאס װײא ארבײטער,

 חנר זעאבסט־היאף. איז דאס נאר יענעם,
 I אױך װעט שטאא־סטרײקער די פון זיעג
!זיעג אונזער זײן

ו, ו א P א ש ו א ג ד. א.
םד• באאטיסאר, ,4 א. סעי.
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n דזשאינט פון אפיםעם רי אין אוןטעםיגקײט לעבען m
רעםארטער. סטעף א פון

 געהאט ניט צײט אאנגע א האבען מיר
 אםטײ־ דיזע אט ״גערעכטיגקײט״ די אין

 די אין וױיא דערפאר, חאיאה ניט טײאונג,
 מעהר איז באארד דזשאינט פון אפוםעס

 נײןי א, סעסיגקײט, און אעבען קײז :יסא
 דארט אייז עס געגענטײא, אין גראדע
 סטרײק׳ אעצסען דעם נאף זײט איצט,

 אז טעטיגקײט, און יעבען פיעא אזוי דא
 און שרײבען כסדר דעט װעגען דארף טען

 די ניטא אײנפאף איז עס און שרײבען׳
 װיכ־ אזוי איז דאס כאםש דערפאי, צײט
 אװעקאעגען כיוזען װעט כיען אבער, טיג.

 װיעדער, און זײט א אן זאבען אנדערע
 צו אויסדרוה געבען צײט, צו צײט פון

 טעטיגקײט, ױניאן און אעבען פון ים דעם
 אאע די אין גריבעאט און שװיבעאט װאס

 פון באארד דזשאינט דעם פון אפיסעס
 רײ און סקוירט קאאוק, ער)יארל נױ דער
ױניאן. טאנער פער

* * *
 װאנען פאר א מיט שױן האבען מיר

 די איז געמאכט אויפטערקזאם צוריק
 אעצ־ דעם נאך זײט אז ״גערעכטיגקײט׳/

 מאכער קאאוק דעם פון סעטאמענט טען
 דעם אין איז יארק, נױ אין סטרײק

 גרוי־ א אױסגעװאקסען באארד דזשאינם
 די קאנטראאירם װעאכער אפיס, סער

 אסאסיאײ־ ״אטעריקאן דער פון שעפער
 דער איז מעטץ סאוא ברודער שאן״.

 איבערצוגע־ אפיס. דעם ־פרן מענעדזשער
 אפיס דעם פון טעטיגקײט װאך א בען

 היבשער א פארנעהטען דארף אאײן
פאאץ.

 טען29 דעם פון װאך דער אין :אמשא
 אטענדעט אםיס דעם אין איז אקטאבער
 לןײםעס״, ״דיםטשארדזש 31 נעװארען

 פאר־ אונגאײכער װעגען קאמפאײנטס 64
 םון קאאעקשאנם 22 ארבײט, פון טײאונג

 װאו פעאע 18 פעי״, ״בעק און װײדזשעס
 קײן גיט געװען באשעפטיגט זײנען עס

 אר־ פארשיעדענע 184 ארבײטער, ױ-ניאן
 דעם חוץ א און ?^ספיצײנטס׳ געמײנע

 ״קאנטר^רס״ געװארען געטאכם זײנען
 איהר װי איז דאס שעפער. 286 איז

 איז דאם צעטעיל, יאננער גאנץ א זעהם
 עס :עהט אזוי װ$ף/ יענע אזוי באויז גיט
 גיב געה הײנט װאך׳ צו װאף פון כ״ה

 װעלען מיר באזוגדער. קײס יעדער איבער
 בלויז באשרײנקען זיך״ימוזען דאריבער

 אלגע־ מעהר א םון קײםעס פ^ר א מיט
אינטערעס• טײנעם

:פאיצ אזא שטײגער א נעהטט
 אזן כאאיםאװיטש דזש. םירפע די

 צװײ געעפענט שאפ אײן אין האט םאן
 דע־ ריפער א דעפארטפענטס, כאזונדערע
דעפארטמענט. סוט א און פארספענט

נו, :פרענען ביסתפא דאך איהר װעט
װאס? איז

 פאד־ האט דאס אז תירוץ, דער איז
 טרא־ ביסעא היבש א שאפ אין א^רזאבט

 ארויסצױ געזוכט האט פגרטע די כעל.
 אר־ די צװישען אײפערזיכמיגקײט דופען

 דעפארט־ באזונדערע צוױי די פון כײטער
 דע־ אײן זי האט שאיסאיף און מענטס

 אפגעסטאפט, גאנצען אין פארטפענט
 דעפארטפענט אנדערען »ין װעהרענד

 פאי־ איז דאס ארבײמ. סך א געװען איז
 דעם אויט אומרעכט. אן דך שטעהט

 די זײגעז ױניאן דער םון שטאגדפנגאם
 די דעםארטמענטם בײדע םון ארבײטער

 דעפארט־ אײן אפת, פױחסים. זעצבע
 דעפארטמענמ ״ריפער״ זיך רופט פענט

 דעפארטטענט, ״םוט״ צװײטער דער און
דעפארכד בײדע םון אבער, ארבײטער״ די

»ת אײז צו מענםס

 צו נעהערע; זײ אפילו װעז ױניאן, כער
נאזונדערע
 דע־ םוס דעם אין אז ז#)נעז, ל<)םיר
 פיסגליע־ באשעפטיגט זײנען פארטמענט

,9 ילאקאל ׳3 לאהאיצ ,1 םיז דער
 און 35 לאקאל ׳23 לאקאל ,10

 רי־ דעם אין ארבייט װער און .94 לאקאל
 ארבײטען ד^רט ? דעפארטמענט פער
 לא־ פון מיסגליעדער בילויז ניט אויך ד$ןי
 דעפארטמענט דעם אין אויף ׳17 קאיל

 לא־ פון מיטנליעדער מסתמא זיך געיפינען
fi יצאהאיצ ,9 ,1 קאיל o 11 צאהאל
 מיטגלי״ די מיט צוזאכיען ׳35 ילאקאל און

.17 לאקאל פון דער
 זיך געפינט אלזא, זעהט, איהר װי

 ״מיקסטשור״ א דעםארטפענט יעדען אין
 באזונדערע עטליכע םון מיטגליעדער פון

 מען לואן גענומען׳ גרונט אין און יאקאלס,
 אפ־ לי:יע, פעסטע אזא מאכען ניט גאר

 צװײטען פון דעפארטםענט אײן טײלען
 רעפאי־־ט־ דעם פון ארבײטער די זאגען און

 דער צו בלויז בארעכטיגט זײנען טענט
 יע־ פון ארבײטער די און ארבײט, ס^רט

 ס^רט יענעם צו בלויז דעפארטמענט נעם
עס װען איבערהויפט ארבײט.
 האט פירפע די דאס ארויס׳ זיף שטעלט

 אין דעפארטמענטס צװײ געעפענט ככױן
 געפיה־ שלעבטע ארויסצורופען כדי שאפ

ארבײטער. די צװישען לען
 אויפ־ הײם די האט מעטץ ברודער און

 נעמ־ ליכט. ריכטיגען דעם אין נעפאסט
 בײדע דיעזע םון ארבײטער די דאס ליך,

 מױחסים זעלבע די זײנען דעםארטמענמס
 צו בארעכטיגט זײנען אלע זײ ד^ס און

 איז עס ארבײט װעלכער בײ ארבײטען
דא. נאר

 ױניאן דער פון ענטשײדונג די קורץ,
 שאפ אײן איז שאפ דער דאס געװען, איז
 דאר־ ארבײטען װאס ארבײטער אלע און

 — דעפארטמענט אײן צו געהערען טעץ
ט, דעם צו אן־דעפארטמענ  װעז איז װני

 ריפעיס זײן דאס זאל ארבייט, דא איז עס
ארבײטען. אלע דארםען סוטס, אדער

 די דאס זאגען, צו בלויז בלײבט עם
 טאקע גענוטעז פאל דעם אין האס ױניאן

 שטעלונג א ױגיאךשטעלונג, אמת׳ע אן
 ברידערליכ־ טעהר צו םיהרען מוז װאס
ארבײט. דער בײ שאפ אין קײט

 ״קאמ־ םון צעטעל לאנגען דעם אין
 פריהער דא האבען םיר װאס פלײנטס״

 ״אײטעם״ אן זיך געפינט אויסגערעכענט
קײסעס״. ״דיםטשארדזש 31

 דיעזע מיט געװארען איז װאס־זשע איז
 די האם ארבײטעד? אםנעזאיטע 31

? זײ פאר געטאן עפעס ױניאן
 פאר געט^ז ױניאן די האט װי נאך

 אויד איז רעפארט זעלבען דעם אין !זײ
 ״רעאינסטײסמענטס״ ״אײטעם״ אן דא
 מיט צעטעל לאנגער א נאך םאלגט עס און
 וועל־ פירניען, פון אדרעסען און נעםען די
 צוריקנעהמען געפיוזט נעבאך, האבען, כע
 זײ וואס ארבײטער די ארבײט דער צו

 אור־ געניגענדער א אהן אפגעזאגט האבען
 אז איהר, דארםט וױסען און זאכע.

 קלאמד דער םון אויפפאסונג דער לויט
 זײן אורזאכע אזא דארו* ױניאן מאכער

 װערט עם געניגענדע. א זעהר און זעהר
 מױ ניט, דיר אז אויפגעפאסט, שטרענג

 פאבריצ'־ קאגען ניט םירמע א זאל ניט,
 צו פסור אורזאכע״ ״נעניגענדע א רען

 ארבײ־ נעװיסען א םון שאפ םון װערען
 געװארםען, האט ױ װעלכען אויף טער,

 זיך, םארשטעהט טעמים, געװיסע צוליעב
חן. אום אן

:פאקס*ן זײגען אט און

\ :•. <־ \  n .\n•

 דעויי פון בראדערם, פארסם פירכיע די
 צוריקנעהמען געטוזט האט עװענױ טער7
 באצאחלען נאך דערצו און םרעסער א

צײט. פארלארענער דער פאר איהם
 םים געשעהען אויך איז זעלבע דאס

 ליײי פירמע דער בײ אונטערפרעסר, אן
סט. טער17 רעד אין פינק, און כאװיטץ

 האט סאן און יעסער מ. םירמע די
 און פינישער א צוריקנעהםען נעםוזט

ארבײט. געבען איהם
מיטגליע• םינישערס, אנדערע נאך

 סאמד־ דעד דודך זײנען ,9 לאק. פון דעד
 מיי אננעשטעלט צוריק ױניאן דער פון

 םאלנענחנ די בײ ארבײט דער צו חארען
אײזענבערג חאס, און שװארץ :םירםען

 סא־• מײערסאז, ס. און פ. גיטעלמאז, און
 װ. פאסםאניח, בקאדערס, פערלאװ הען,

ספארגא. און רובינשטײן
פינישעוס. אנבאלאנגט װאס איז דאס

 רעאינסטײטעט אױך אבער זײנען עס
 פרע• ארבײטער, אנדערע נאך געװארען

 פאלגענחן די בײ אםערײסארס און סער
בעל- און ארענאף פאטע, ל. :פירפען
 ז. און ר. מיראף, און דײװיס פארט״
 און סענדערס געלב, סעםועל קא״ קלאוק

 #רובין דײװיס, און אטלאס געגינגבער,
 ל«א., קראויו האדסאן ל,א״ ל,לאוק דאנא

 און ׳יזא. קיאויו ט. ר. פ. סאסקאװיטץ,
אײניגע. נאך

 םיײ גאנץ א דאס איז זעהס, איהר װי
 אײן פון פארלױף אין װען צעטעל. נער

 ױניאן דער פון אפים דער קאן צײט, װאך
 ״רעאינ־ פיט צעטעל לאנגען אזא װײזען

 איפס אין אז עס׳ מײנט סטײטםענטס״.
 גוטע געטאן װערט מעטץ ברודער פון
ארבײט. װינטיגע און

 קאמפלײנטס אלע די חױן א אבער
 רעפארט.באזונדערם דעם אין זיך װארפט

 םיט צעטעל לאנגער א נאך אויגען די אין
 ״בעמ אין שכירות םןן קאלעלושאנס די

 סױ היבשע א גאר באטדעפט װאס פעי׳/
 םירטעז, די פון צעטעל דער איז אט פע.
ײ  אױפנעסאהנט האט ױניאן די װעלכע נ

 םיר־ די װעלנע ארבײטער, די פאר ;עלט
 געי־ ניט גוטען, פיט אלײן, האבען כיען

:באצאהלעז װאלם
 $7.50 זאגטאנ, םיליפ פון
 $44.91 בראדערס, ריטשמאן פון
 $25.45 גראספאן, און גאלדבערג םון
 $19.96 וױינבערנ, פוץ
 $70.47 זאכער, און װאלדםאן פון
 $11.20 קא., קלאוק ספעשעלטי פון
 $12.93 פריעדמאן, און שװארטץ פוץ
 $85.38 מאנדעל, און םרײםאן פון
 $6.97 אדלער, און פארמאן פון
 $53.27 בראדער, און ברענער םון
* $147.79 דײווים און אלטעס פון
 $64.00 בראס., פארסט םון
 $52.50 בלום, פון
 $225.00 בערנשטײז, דזש. פון
 $10.00 לױילינסאן, און דראפהיץ םון
 םײתעל־י און דראאקין פוקסאן, פון

$3.00 סאן,
".34.00$ בראס., געשװינט םון
 $30.90 בראם., קאװינסקי פון
 $22.50 קא., קלאולן רידזשענט םון
 p $90.00 װאלק, און ראטינבערג פון
 $5.33 ?ריסטמאז פון
$43.00 גיסלין, און זוםלאװיטץ פון
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געזמטפעדם איהם פאר האם

ען צ מצויג מ צ ס ד • • ר, *ת ױ* צ״ױשען • ז וי ו*ס1 מ * r r m 
p מביצדעם... יו*צםען r גסויהצס, האם זי m וו*צ© די ביי 

עז  נא- דער אויןי עהנציכעפ גארנישט עפעס אנדערש, עפעס מוי
 אויױ :אדער גאסםאןיען *ה זשעני׳ז פה ׳צערםצימײט אױתר

 וועלכע סעצינע׳ז, און זארזש׳ען פון זיגליכקײט גדאבער דער
 דעם אץ אײנס געטריבען בצינד האם אעסטינקט פשוט׳ער דער

. ־׳ אדעמס. צװײטעגס
 האט בציק קאנצענטרירטעז אמעשטרענגטען, אן מיט

 קערפעו/ דינער גאפטאז׳ס טןרודערט. שװײגענדיג ,אגדרע
 אפגעענכד איתם געד^רכזאם און איד»ם פאר געזעםען איז װאט

 פארשםעצם ניט מארי־צואיז םון האם רודער, די מיט פערט
Dip דאק־ רעם פון ברײטעפלײצעס די און געזיכט פאדברענע 
ם*ר.

 װאס מאסקע, דורכדוײנגציכער גישט דעד אױױ גןוקענדיג
 א דורכגענוםען מארי־צואיז האט פנים, זײן פארשיטעלט האט

 די אין אויסצעזען מען העז װאס .געפיהל. ציטערדיג פײנליך
 איז וואס שםערען, ודעם אין שטדיכען, פאחמצאסענע דאזיגע

ט צואקערט תנייטשען... טי
 אט סעצעססע׳ז, ציעב דען ער ׳האט ? אםת Dip דען איז

 נעהט מאדי־לואיז, זי, ױעמען אקטדיטע, צוױיטמןצןאסיגער דער
מײט א האבען צו כדי קלײדער  אויפצונעחען עפעס מעגצי

ש דער אין זיך באתאצט װאם ? זיך פאר אויך  א יפון טיפעני
 אצע צו אוגטער לייכט אזוי נים <יט זי אויב נאטור, פענערשער
 איז מאן רעם פארװאנדעלט װאס לײדענשאפט, פון טײװאלים

׳גאר. עס וױצ װאס .םרױ, יעדער יפאר רויב
— מארי־לואיז, םחאיפטען צו יפאדטגעזעצט האט — ״און

 אין ארעמס שטארקע דאזינע די אין װארםען זיך זאל איך װען
 נעװען אגגענע׳הם גא;ץ װאצט עס זאגענדיג, אטת דעם װעצכע,

 רױב, נעװארען ניט זײט, םײן פון דעץ, איך װאלט אפצדוהעז,
 בא־ םול א װי זיא-ם, ביז אנגעגעסען זיך װאלט ער וועצכען מיט

 איבערזעטיג־ אן ער, װאלט דערנאך און ׳באצעבאם רעכטיגטער
 איך !נײן ארױםגעװאופען. טאג, שעהנעם א אין ־מיך, טער,
!״ תאוה מענעױפער ציעל.פאר קײן זײן ניט װיא

 םיעא אנגעהערט זיך האט װאס מארײלואיז, האט אפט װי
 באגלײט חאט זי ײעז אקיזיארעז, םון ריײ־ ארטפנמטענדמע

 אק- אן װען ווערטער, דאזיגע די אעערגע׳חזר׳ט סעיצעסטען,
 װיי ״איך !קויליסען די אוגטער צושםעהן איהר צו םלענס טיאר

רנאוה!" זײעד &,ץד ציעא קײן זײן נ*ט
גע־ טפארטיאײנגע האט — זײנער׳/ פאר נימ ״אפייצו

 א אנגענומען האט םנים איהר און מארי־אואיז זיך צו רעדט
 אועען, די אױפהױבענדיג אנדרע, װען אויסדרוק, ;רויזיאפען

איהר. צו צע^טײכעאט האם
 איהר געװען גע׳פעלען איז איהם װי געװאוסט, ני־ט האט זי
 ־פון אױסדרוק יטפ־ענגער און טרויעריגער דער פראפי^ רײנער
 גע־ ניט נאך האם אײדעגשאםט די װעאכע אין אױגען איהרע

 א:ב זיך, תאט ער װאס צו װארט, איהר ארײנמעריבען הץט
 זץדצט אז אאס ׳איהם צויפעליגיןײט..׳. א באויז צו װי באצויגען

 שעה קאוגע, דאזיגע די װאס װאונדער, א יױ אויסגעזעהן האט
 און געאיעבט ניט איצס ביז ינאך הא.ט מײדעל לעבעדיגע און נע
 קײנמאל נאך־ זי האט יאהר צװאנציג און זעקס איהרע אין א?

 אין צערטליכקײט. מענערשער נאך פארלא־ננ דעם געהאט ניט
 דך האט סעליגא װאם נאטירליך, גאנץ געװען איז אויגען זײנע

 נעזונטע וא װי ־פיס, זשארזש׳ס בײ שי׳פעל אין אױםיעצויגעז
 האט ער אויגען. באלעבאס דעם פאר אױס זיך רוהט װאס צויג,
 אײנגעװיליגט ניט האט זשעני װאס פאר פארשםאנעז, אויך
 דעם אהן באגלײטונג, גאסטאן׳ס אהן שפאציר אײן קײן אויף

באגלײטער. צערטלז׳כען אויפמערקזאמען,
 גערעדט שװעסטער אעגערע די האבען רײד טאדנע מיט

 אל־ רי קלאר איז זײ ן»ז געםיהלט, תאם אנדדע ליעבע. װעגען
 אײן אונאויפהערליר ציהט װאס אינסטעיןט, דעם ־פון מאכט

 אוים־ אהן געפלוידערט האבען זײ צזױיםען. דעם צו געשלעכט
 יםון םײל הינטערשםען אויפ׳ן ארומגעטמענע זיצענדיג הער,

 א װי וואסער, רעם איבער געגליטשט זיך האט װאס 'שיפעל,
 •פיער רוייב. טײערסמען מיט׳ז אנגעלאדען שיפעל צערכענה^םט

 דעם איז אפגעשפיגעלט זיך האבען סילועטען שלאנקע ••וײסע,
 גאסטאנען םון פיגורען אײנגעבומענע די איז שפיגעל גרינליכעץ

 םיט צוגרעכען אײן אין געהאלטען איהם האבען אנדרעע׳ן אח
 געהאלטען האבען װאס רודער, די פון הלאפעז ריםמישען דעם
 אין זיך ארונטערלאזען און הוין דער אין זיך הויבען אײן אין

וואסער.
 נעקלוננען האט ררדערם די פון סתריפען דיםמישע דאס

 גע״ האט װאס טײך, באלײדיגטען דעם םון ליעד טרױער א װי
 װאס שיפלעך, צווײ פון קוש דאפעלטען דעם אונמער י«רעכצט

 ־פארטשעפענ־ צװײטעץ, פון -נאהענט אײגם געשװאומען זײנען
 די געלױכטען תאבען עס װעלכע צװישען גראזען זזויבע רי דיג

ציאיען. וואסער
ײט האס לע^ני ר  ארײ ברוינע טונקעל איתחג געעפענט ג

פלײצעם. דאזע׳ס אז זיד אנלעהנענדיג גען
 װי אזוי געטורמעלט זי האט — אונדין אן װערען #א —

 פוז אינזעל הײליגען דעם םון ניטף א רועחגן — חלום, אין
קלעי^פאטרא... סאלאביע, פאפא, יײערעז ליעבע,

רא־ אנגעצונדען דך האבען פײעריל ז^נדעחבארען » כדם
שװאר״ךאפעל. בלויע זע׳ס

—ארײו׳ תהום אין זיך כאך ציהט װ#ס סירענע, א זײן —
ארויסגערעדט. זי האט

 צוזא־ האם — היץ, פון רעדען צו שויז הויבען זײ —
מארײלואיז. ארױםגעמודמעלט בדעמען, ךי סעגציהעגדיג

פאלגט) (פארטועצוע *

ו סױיד מ  כאמ י
 נאפױיאוע די פאר

פאליטישעארעסםי
 קערפערשאפט ױניאן טרײד די

 או געװ^ורען ארגאניזירט איז כע
 פ*ר אמנעסטיע םאר באװעגונג א בען

 חנר בי' שוין איז פריזאנערס ליטישע
 ^וםיפ אן ערעפענם ה*ט זי בײם.
מ װײטער און אן איצט פון װעם מןז פ  אנ

^ איבער׳ן פראפאגאנדע שטארקע א ק צ נ א  ג
 פון דעם פאר הילף די קריגען צו לאנד
 • אכמד דער פון מיטגליעדער מיליאן םיער

לײבאר. אװ פעדערײשאן ריקאן
 ?זנגעב^<מ|| האבען ױניאנם םיעלע

 נואך״ן צװעק. דעם פאר אפיסעס זײערע
 םיז געקומען אויך זײנען שלעכע

 ״ג אינםערנעשאנוויל די פון 35 לאקאל און 9
ון. װארקערס גארמענמ לײדיס  עט ידנ̂י

| גרויסער א געװען נויםיג אבער איז ד  מ
ד פון 17 לאקאל ארן פלאטץ רוימער  ח|

״ באװיליגט האט אינםערנעשאנאל ^ '  א
־ן צימערען. אפיס גרעסערע איהרע םון

 ארויסגעלאחמ^ האט קערפערשאפט די
רמן אלע צו אפיעל פאלנענדען  אתאניזי
:ארבײטער

—ברידער:־ און ״שװעסטער
 P*tOMJ דעי פון הארץ סאםע דער םון

 א ארויסגעריסען זיך האט באװעגונג טער
הילף. נאך יעשרײ

ם| די פאר דאס איז מאל דיעזען א  װ
 די פון געפענגניפע די אין שמאכסען
 װײא דערפאר שטאאטען, אײניגסע

 |p אזױ גערעדט און געדענקט האבען
 WT דיקםירם, זײ האט געװיםען זײעד

פריזאנעס. פאליטישע די פאר איז
 קעראעױ ארבײטער צענטראלע אלע
% האבען יארק נױ גרויס פון שאפסען  נ

מד|| םון קאנפערענץ א שאפען « ח ם ר א  ם
| ױניאן פעדערײםעד סענטראל די פון ^  פ
 Ppfi ױניאן לײבאר סענםראל יארק נױ

 געזוער^•^ אידישע םאראײניגטע כרוקלין,
 און ליז*ג ױניאז טרײד וױמענם שאפטען׳
 0ם* ארגאניזאציאנעז. סענטראלע ^נדערע

 נאנ«ע דאס אױפצושטורמען צװעק יעם
 p|fio צוײמ יעדען דערנריײכען צו לאנד,

״: צו און באװעגונג ארבײטער דער  פאדעמן
 % װאשינגטאן אין רעגיערונג דער פון
װערע^' באפרײט זאלען ארעסטירטע די

 געוואחנ^ געםאכט זײנען יעצט ביז
 ;■׳ םאחשיעחמע פון אנשטרענגונען אײניגע
 ■ בןך באװעגונג.צו א באשאפען צו זײטען
 אבער האט עס ארעסטירםע, די םרײען

 טרעס אציגד געהאט. ניט עפעקט קײן
 ■ ארכ״פמד■ ארגאניזירטע גאנצע די ארויס
 און שםארהײס גאנצער איהר מיט שאפם

 ‘י1 ביז תהעז נים װעם זי און אײנםלוס
 װעצען פריזאן אין שמאכטען װאם

װערען. פרײט
 דערצעהלען צו איבעריג איז עס

 לײדען אײנגעקערהערםע טויזעגדע די
 «ו\ גײסטיגע זײערע געפענגניסען. די

 pngor זײ װעלכע ליידען, קערפערליכע
י קראנק זײנען זײ םון פיעלע אריס.  מ

 געשטאןי■ זײנען פיעלזן צרות^ פון װארען
םורכעכג די אין בען

t רו* דיעזער אנפאנג, דיעזער זאל t 
 *רג*«• יעדע דערגרײכען הילף, צו קומען

j ואצ לאנר. אין ארגאניזאציאן מער n 
 T אויפוחנקען לײדענדע די פאר רחטנות

מ דער װערען דאס זאל ר.ארץ, דע ת טע  אינ
י איבער׳ן קלינגען זאל טאג, פון מ י  ג

ארעמזירמנ די פאר ״פרײהײם לאנד:
#איבערצײנונגען! זײערע פאר לײדען רואם

 םאריש^ד די פון האםנוגג גאנצע די
 א׳יז לאנד, בון געפענגניםען די אין סענע

 ארגאנידרםע די צו ׳אונז צו געווענדעם
 , און בראורקײט אונזער אויױ ארבײםער,

־. זיך. זײ פארלאזען הילח
 הרענד אלע אנװענדען ראטיר דארום

 רעזאלוציאנ^ן זײ. באפרײען צו יטען
 היץ געװארען אװעקגעשיקט שוין נען

 fe פיוזרער באדײטעגויסםע די שינגטאן.
 צײבן אוו םעדערײשאן אכלעריחא; דער

 זײער פארשפראכען האבען
הילף. און אן

 ארני גרויסער דיעזער צו
 תרמםבמן אויסער מען םוז

(שלס

־ > י & ־
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n« אזיפצזסאהזג<] דאס זמדגיזד הך

V s .וועדט אפיס ךעש אק פײיכתן 
ד מ  או; צוסם סך א סים געסאז *

 װעל־ פאר זאך, דער צו !דמדמבעט־זײם
ן מ  דער םון אפיס אסעריקאז דעם ^

קרעדיט. סך א קומם באאדד ^דזסאעם
* * *

 דעפ&רט־ דרעס אץ סקוירט דעד
מענט.

 מניאן פון טעטיגקײם זעלביגע די
 אמערײ דעם אין אן געהם װאס סרבײם

pgp געהט באארד, דזשאינט פון אפיס 
 דע־ און אפיסעס אנדערע די אין אן אויך

סארמםענמס.
 רעפארטעז זיך פאר דא האבען סיר $

 טעטיגרןייט װאבען צװײ לעצטע די ״סון
 דעפארטמענט דרעס און סקוירט דעם אק
 דער איז פריזאנט ס. ברודער וועלכען ®ח

העז מיר און םענעדזשער,  זעל־ די דא ̂ז
 אוין םעטיגקײט. ױניאן פון קײט במע

 פיעלע אםענדעט װאך יעדע װערט דא
 די פון אינטערעסען די און סאמפלײגטס

 בא־ װערען ױניאן דער פון און •רבײטער
 פארזיכטיג גאנץ װערען דא אויך סיצס.

קײסעס״ ״דיסטשארדזש די גאכגעזעהען
 װע־י װערען ארבײטער צעהגדליגע *ח

 הײסט, דאס ״רעאינסטײטעט׳/ כעגטליך י
 ניט אדער װילענדיג מוזען, פירמען די

 רער בײ ^שסעלעז צוריק זײ וױצענדמ,
 אויסגע־ אויך װערען עס ארץ ארבײט.

שאפ־טראבעלס. אנדערע גציכען
:פאל אזא למיטל, נעהטט,

 ארונטעד־ האמ דרעס פאחס די
ען מ  די םון דאלאר 11 פרעסער א בײ מנו

ת. • ת  געבראכט האט פרעסער דער ^כי
 איז עס און אפיס דעם אין קלאגע די

 אונטערזד אן געװארען געמאבט נצײך
ג.  דער אז גע׳טענה׳ט, האט פירסע די מנ

 געװיסע ״געדעמעדזשט״ האט •רעסער ,י
r איהם בײ םען האט דערםאר און בנדים 
 דער דאלאר. 11 די ״סרמטערגענומעז“

 ער אז גע׳טענה׳ם, אבער האט ארעסער
 האט ער אז זאגען, צו װאס םון ניט וױיס ,

 האבען ״געדעםעדזשט׳/ ניט בגדים *ײן
 געפאדערט אפיס דעם פון בעאטטע די

 דער אז באװײזען, זאל זי פירמע דער םון
 ״נעדעמעדזשט״ װירהליך האט פרעפער

 די רואט באװײזע אזעלכע בגדים. יענע
 דער און צושטעלען געקאנם ניט פירמע

 דעם אפנעבען זאל זי געװען, איז דין «סה
 ר,ומט װאס דאלאר 11 ־זײנע פרעסער

 געמוזט דאש האט פירטע די און אידזם,
 געהאנדעלט אפילו זיך האט דא טאן.

 אזא אפילו אבער דאלאר, 11 װעגען בלויז
 ארביײ א, הײנט יווכיט נעלט סוטע הלײנע

 אבער װיכטיגער צוניץ. גוט אױך טער
 פירמע די װאס ׳איז סומע קלײגע די וױ

 מיט דאס װײטער, אויף וױסען שוין וועט
 וױ טאן ניט טען קאן װניאן־ארבײטער א

 שוין װעט זי איהר, זיך סארגלוסט עם
 אין ארבייטער די דאס געדענחען, בעסער

 מער%א איז װעלכע ױניאן, א האבען שאפ *־'
 קרױױ יעדע אנצונעהמען זיך פ^אץ אױם׳ן

 זײ נעגען װערט װאט אוכירעכט יעדע דע.
• פירכיע. דער פצד ׳באגאנגעז
 בײ איבעראל, אז ׳ניט םײנט אבער

גלא־ אזוי צו עס געהט סאמפלײנטס, אלע
 דאס זעלטען נים אויך פאסירט עס טיג.

 דעם אננעדזניען ניט װילען פירםען די
 שאפ דער און יףניאן דער פון דין *•ס?

 ביז סטרײק, אין דערקלעהרט דאן ווערט
 און נאכקומען. דאך מוז פירמע *ענע

 אין זײנען סטרײקס אײנצעלנע אזעלכע
 זײנען זײ ניט, נײעס קײן ױניאן דעד

 אונ־ שטעהען און דא אימער השם כרוך
ij יױ באםדעפענדע די פון אויפזיכט טער׳ן 

אן  װאס סטרײקס אלע דעפארטמענטס. ד
m שעפער דרעס און סר,וירם אין סאר שסעז 

 און סקוירט דעם פון לואנטראלירט װעדעז
װײטער. אזוי און דעפאדטמענט, דרעס

 דעפארט־ ױניאן יעדען אין ׳קודץ ײ %
 מערקט קלענער, אדער גרעסער םענמ,

זעל־ די ארבײטזאמקײם, זעלביגע די זיך
 ארבײטער דער צו איבעתעבענהײט ביגע
 ארביײ די םון אינטערעסען די םאר זאך,
ױניאן. דער םאר און שעפער די איז טעד

 די איבערגעבען אויך דא שוין צאסיר
 די אין איז װאס םעיס׳/ ״בעלן מיט ציסט

געװא־ קאלעקטירט װאכען צװײ
 דע־ דרעס אוץ סקוירט דעם תרך מן 1
סארםמענט. $

 םטריט, םע26 וג 158 סיעגעל, פון
m סענם. 75 אפערײםאר, אן םאר

 טע27 א. 208 בראס., שאפירא פון
.$3.51 אפערײטאר, «ז פאי סםריט,’ ^

 װעסט 132 בראװערמאן, םלטועל פיז
.$16.00 אפערײטאר, אן פאר ׳כם. טע21

פל., ױניװאױרזיטי 22 פפדיגגער, פו;
.$31.08 פדעסער, א םאד ,

א. 32 װעססלעד, און םײערסאן םון
.$37.00 םינישער, א םאר סטריט, טע13

בראד־ א. 41 קא., דרעס סאטאק םון ^
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מ א ®ון *ידיאנ^ף נ
גירענבערוג אברהם

(דאםאן)
ור«לם* םאלינא פון

(פארטזעצונג).
ט אנדדע האט אועען אױפגעפלאסטע מים ײ ר ^ ע םג  אוי

עע זײ צו  אויף 1באוויזע זיך האם .פאדב לײכםע א העכד. זי
עע  םעב־ דמד איז ער אז געדאכג*, זיך האט איהם באקען. זי

 שא־ פון םיף דזגר אין זיך םיט טארשלעפט װאס #פאין טיגעד
 ניט יןײנמאל פון שאמען טיפען דעם אין װעלדער, טענדעע

 װעט דארט פציניען. פאר׳שכוד׳כמ פינף וועצדער באטראטענע
 זײערע זײ פון אדונטערװארפען באװעגונג הערשער א םיט עד

 לײבער, צערםליכע זײערע באהערשעז גװאלט כדט קלײדעד,
רדעזעז. גאנצען זײער מיט

 «יט אנדרע האט ^פװײנענדינער א פאר׳שבור׳טער, א
 דער־ זזאם ער שוועסטעך. די פון אויגעץ די אראפנעלאזען

 װאס שװארץ־אפעל, מאדי־לואיז אין ציטערדיגעס עםעס זעהן
 לעא־ געװעהנליך. װי אויפנעלײגט, םעהר געװען הײגט איז

 #מאן ױעען דעם אױסגענ״אן װי אזוי האבען אײנלעך גיכע ני׳ס
 פלא־ סעליגא׳ס ברוםט. ברײטער זײער איבעױ אדונעעלאפען

 -םזן עז.1לינ זײנע אין אײנגעביסען tt האבעז אױגען מעע
 באטראכט כיטו־״ע תאט אוינען, סארמאסטע האלב די אונםעד

 איןזרע פון בלי<ז שטראליגער דעד ;ראזא קלײנע די איהם
 אױפ־ םיט ■פול איהם אויןש געװעגדט געװען איז אויגען בלויע

 - זונען דעם פון פאד׳שבור׳םע א אויך מידיגקײט. גערעגטער
 מאליע, דיכע איהד איהם איבעד נעבױגעז זשעני האט גלאגץ

ט אדופגענוײעז געװען איז װאס  דו-רכזיכטיגעז וױיסען א פי
געװעב.

— אנהי־ע. אחיסנעדעדט האט — רחםגות.... האט —
 פאיגרעסערט אנטאנױס, הײליגען •פון נסײז דעד ד^ך איז דאס
ט.וועל אז !רדומנות האם !מאל פינן* אויף  באלד איך ני
צוקושעז. פינף אלע אײך

דאהטאר! הערד אלע, אונז צוקושט ׳יא #יא אלע? —
הענד. רי מיט פאטשענדינ ראזא, אויסגעשריען האט —

בעענט־ האיט — סלענסטער! דער פח אנהויבעגדיג —
 האט דאזע׳ן אי^מם די אונטער כאפענדינ און ,א<דרע, פערם

 אנ־ די צו צוגעריהרט זיך חושען קלי;געגדעע צװײ מיט ער
 גע־ ד«אט װאס ׳פופע בלאנדער דעך פ׳ון בעהילאך געפודערטע

קינד. נלילוליך א •פון געלעכטער מיט׳ן לאנט
!לענאי ארדנונג, נאנ׳ן —

 אנדדע׳ם אװעקנעדרעהט: זיך האט מײדעל ױ־נגע דאס
גאיןען. װײסען איהר אנגעריהרט האבעז ליפעז

!סעלינא —
 צו ניט כדי אױגען, זײנע פאיטאכט װי כטעט האט ער

צוזאגענדע. און פײכטע די ליפעז, דויטע איהרע זעהן
 איהדע אױסגעצויגען א'הם זשעני האט קאקעטירענדיג,

פינגערלעך. װײםע
באםערתט, שטײכלעגדע זי האם — !װײניג איז דאס —

פון זוים דעם קושען און קני די אויף זײן דא־־פט איהר ~
קלײד. מײן

 אויסגעישריען ד.אט — שװעסטער? אונזער איז װאו —
 גומענעם דעם פיסעל מים׳ן טוענדיג װארף א קונציג ׳דאזא
זיך. מיס מיטגעטמעז האט זי װאס באל,

 ה$ט אנדרע מארי־לואיז? געירעז אײת׳ן אין איז װאו
 װאו ערגעץ זיך האט װאס םײדעל, דאם געזוכט אױגען די מיט

 אי..ר וױיטען דעד פון באטערתט ער האט ענדליך באהאלטעץ.
 האבען ?לײד איתר •םון פאלדען די פיגור. בויגינע תויכע,

 אנ־ װעלכע בלימעל, לעבעדיג א ׳םיז בלעטלעך װי אויסגעזעהן
 אראפ בארג מאל. א מי-ט אפצורײסען גרײט געווען איז דרע
 אוכטערכא־ ארונטעדגעלאזען, מארײלואיז זיך האט װאםעד צום

שעהנקײט. פדויען מיט פול קלײד דאם פענדיג
!־מארי־לואיז —

̂וים אגדרע האט זי. אניאגענדע ארױסגעטור־ זזעדבאד ל
 ניט איהם װאלט זי װי זיך, מאכעגדיג ;נאטען איהר טעלט

 נרײ װעסעס טײך, צום געגאנגען װײטעד זיך זי איז געהעדט,
 נרע־ אונבאוועגליכעד, אן װי אויסנעזעהן האט װאםער, נע

שפיגעל. נעצלאזער
 זיך זשעגי און םעלינא האבען שטעגעל פון ברענ בײם

 עכדצען... אויןי נעוואדט װאלטעץ זײ װי אזוי אפנעשטעלט,
 דעם צװײטער דער אײנע געװארפען האבען לעאני און ראזא
 נע־ זײ זײנען גלידער, ױנגע די מיט באװעגענדיג ;באל

קעצלעך. ידננע דוי זין, דער אדיח שפרוננעז
מן אפרופען, געטעגט זיך וואלט איהר מארײלואיז, — ו

!אײד רוןי איך
 שםײ־ צעדטליכער א אוםגעדרעהם. זיך האט מײדעל דאס -

 אויסזעהן רוהיגען א מיט פנים. איהד באלױכטען האט פעל
 נאהנט־ אגדרע׳ס דעדפיהלט נים האם זי אז געלײגט, זי האט

זי האט ער אוץ אויסגעגליטשט זיך האט זי װען און קײט.

 צוריס, טדאם א געםאכם ?י האט #האבד דעד זוונםער־ גענומעז
T מנפרייענדיג t איזזם. פון

 םיד איהר עערצויבט מיד, «1אוי בײז איהר זײט \\*ס —
*ונטערבאאען. *ײך זאל איך m ביט

 געקוקט םרענעבדיג האכען אױנזנז פראכגזשולע אנהחג׳ס
אפמשטעלם. ך?ך האם וואס מײדעל, דעם אויף

מארי־לראיז, אײך, עם איך זאג טארוואודזי אלס .ניט ־־־
 צדדיסנעתאל־ רי איהר זיים שוועםכמד אײעדע אלע <גח אבעי

ט1 היינםאל אײך האב זיך, דאכט איך, אבעך טענסטע...  י
באלײדיגם.

שװעס״ םײנע אזיף עדעליך זײן ניט גאר זיך וױלט כױד —
םער.

 ארויס״ זיך האט איהד װאס אירזאכע, די איז װאש טא —
? קוש דעם םון נעדרעהט
םארי־ האט פראנע, רער אויף איהם ענטפערנדיג נים

 װעלכ^ זשעני׳ן, אזן סעלעע׳ן אויף אנגעװיזזנן איודם לואיז
 רי מיט זײ צו געװעהט זזאבען ׳װעג אויפ׳ז ארויםקומענדיג

סיכלאך.
 אײך פאר װעלען באלד און אברר?ג וױילע, א צו װארט —

 נאםםאן אויך זשעני׳ז און סעלינע׳ן םיט צוזןג-מעז װײזען זיך
 מיר ,אז געזוארעז געוראר זײנען זײ נאד װי זשארזש. »ין

 סיג״ םאר גענומען בײדע זיך זײ האבען שפאצידען, אלע געהען
גאלען.

? םיגנאלעז —
ט םעגאלען פו; סיסםעם גאנצע א תאבעז זײ #יא —  מי

 ארונ־ לאזען זײ רועלכע טיכלאך, אח פארהאנגעז פון הילף דעד
צו ארויס געוזט װאס פענסםער, דעם אין אויף הויבעז און טער

| » | | | » % H  —I i« |k ־ hM ft * M fcti •  k •k fcjt ||« v 4 k mt * % t k t «■»,»1 * I ~l■ ̂זע זיך זעחען ךןודם ®ק װעג♦•• רזןם  זעיוע עס #ח^יזער •טכיניי
 איז עם ציםער... זשארזש׳ס הויז, גא־סטאז׳ס הויז, אייער זיר

 ונואהרען מיר אז ש^[, װײסען בײדע זײ אז ניט, צוױיםעל קײן
 באנלײ־• *&ז קענען זײ וואו פאאץ, אזא אין .פרישיטײזעז הײגט
ט זײגען זײ םען... ע  בײדע זײ וועלען מיר אוץ פרײ כמעס זזי
 בײם צװײגמן דעם און װענ אױם׳ן אײגעם באגעגענען, באלד
 זײן םיט צו זשארזש שוין שװיטט אט ׳ט מאדן. דעם ps ברעג

 .ױיצ איך זײט, א אן אביסעל ■פאדדדעהען זיך לאטיד שיפעל...
ט זיך באגענענען ערשטע די נישם איהם^. מי

*נדרע׳ען. זיך םיט אװעתנעשלע&ט האט מארי־לואיז און
 נאך שצזנפען צו פ^דוועתרען ׳ניט סעלינע׳ן קען איך —

 גע־ רעד אונאינגענעחם איז סיד אבער אינגעל, דאזינעז דעם זיך
 צוגעגעבען נאך איהר װאלט איך װי אױם, זעהט עס אז ׳ראנק
דערצו. חשק

 געפלוידערט װענ מיסען אין זשעני האט אױפגעלעבטע אן
ױננענטאן. מ'ם*דעם
װעט ער — ערקלערט, זי תאט — זשאר-זש, איז אט —

שיפעל. זײן אין כדך־.געהטעז
 פון ברעג צום אראפצואיפען נרײט געייעז שוין איז זי

 אוכד און, אפנעשיםזגלט אמאל כױט זיך האט זי גאד מארץ, ;דער
 זי תאט .ארבעל, םאר׳ן אגדדע׳ן אנכאפענדע געריכטערזזײם

:ארױםגעךעדט שטימע בעטענדער »i מיט
 אויפ״ מיך וועט זי מארײלואיז... בארמזעם אנדרע, —
 דאך מיר זײנען סוןי״כל־סוף אונז... ססרשטעחט איהר עסען...

גאגעס. יןײז ניט
 אויןא נעגןוקט ריהרעגד תאבען אועען טלאמיגע איהרע

ט ױנגענסאז, דעם  מארי־ םיט טרעפען צו זיך דערװעגעגדיג ני
אױגען. לואיז׳ס
 מויד וױלדעד געליעבטען, דײז צו שוין לזיזי שױן, לוי(* —

!אײנצוהאלטען איהם זעה אבער אײנע,
 ם*ײ דעם געםאן יןנײפ א אנדרע האמ װערטער די מיט ״
אױער. פאר׳ז דעל

 ארוגטעד־ סעליגא איז הידשין א פון לײכםקײט דער יפױט
שיפעל. צושװימענדען דעט צו געשפרונגען

 האט — אומגערעכט? זי איז .הר,יא מײנט װאס פאר —
 זיך װענדענדיג ;אינדרעע, געפרעגט טאז ארויסרופענדען f» םיט

טרױעריג. געװארען איז ורעלכע מאדי־לואיז, צו
 ניט אבער, ענטפעח, עפעס געװאלט האט טיידעל דאט

:נעזאגט זי האט װארט, אגנעהויבענע דאס ענדיגעגדינ
 מיט צוזאמען און ? אטת ניט נערעבט, אױך איז זי —

!אומנערעכט ביז אלײן איד בלויז ? אנדערע אלע אויר איהר
 זיך אויסער איז מארײלואיז אז דעדפיהלט, תאט אנדרע

ד אין סקנא איז זי אז באלײדיגט, איז זי אז ערנעדניש, פאר  מ
 און לויכטען אזוי זאל סעלעא אז מאכט, װאס נליק, דאם זזײם

ױ זיך זאלען אועען בלױע זשעני׳ס אז אנצעדעז. «ו
 גאסטאן? טעלעפאנירט, דיד עס האט ײער —

אױםנע־ אגררע האט אונטעדשכדיכלענדיג פדייכדליך
עע שירײט א אביסעל יװאס ױננליננ, דעם צו הענד בייײ׳ג זי

שער, א פאר װײ .$25.00 פיני
 וועסט 71 תא., דרעס ר. איז ר. פון

 .$40^8 פעישערס, םאר סםריט, טע23
וועםם 59 יקא. סהוירט סוססעם םון

.138.71 ארבײטער, די םאר סט., טע14
 63 קא., דרעס און סילמ מאדערן פון

אפערײטאר, אן םאר סטריט, טע11 איסט

 צװײטע 43 קא., סהוירט ראיעל םון
.$2^1 פיגישערס, פאר עײעגױ,

.$350.64 צו*םען,

Jim***? **

זשעגי. מסייבצענדז*ר רער
 - גמםןון עם ה#ב איר —

סיידזגל״ דאס
ײד ראך האב *יך ־־־ ■ מושאפען האבען זײ אז געאנט, א
מעלעגראף. גאנצען א

D אוכטזנדכאפזןנדע ״און p ,זיך מאדי-לואיז האם יזלײד 
 וועל־ פח ענדע זײ בײ טדעפ די םים ארונטעדצאזענדיג גענוטען

שיפעל. אנדרע׳ס צוגעפעטטעט גע״וען איז עט כע
? אנדרע איהר, םאכט װאט_ —־

? איהר פאכס װאס —
 אויפשטרעקענדיג צונעשוואוםען, פארזיכםינ איז זשארזש

 זיצען שויז גיכער װאס געוואלם האם וואס #סעלינע'ז האנד די
איהם. נעבען

א ז ט׳ן לויפען צו זײנעז,נעקומען לעאני און ^  שיפעל מי
 איז קליידלאר זײערע צובלאזען האם װינד דער ברעג. צום

 שין זזויכע זאקען. גאלדענע די און פיס זײערע אויפגעדעתט
 פיס־ זײערע ארוטגעטמען ענג האבעז תאליד זעלבען דעם פזן

צעך.
I אװעק ניט פאהרט !אונז אהן אװעק ניט פאהרט —

אנ־ אין געפאלען איז באל געווארפענער געשיקט ידער
שיפע^. ררע׳ס

שטילער... טײדלאך״ שטילער, *—
 װאס מײדלאך, װילדע די אפנעשטעלט האט דאקטאר דער

באל. באכ׳ז טאז לאז א געװאלם זיך האבעז
 װעלכעץ, אין שיפעל זשרזש׳ס אפגעשטופט האם אנדרע

 האלב־געלעגען איז לענג, ^וינצזנר ■דער .אין זיך אױסציהעכזײג
ױאסער. אין העגד די ארונטערצאזעגדע סעליגא,
!פאראויס שוױסט —

אויםדרות, זשעני׳פ צויט געהאט, זזאט װאס זשארזש,
ה טיט האנדעצט װאם פרוי, א פון איעענשאפטעז אלע  חאט זי

 זײ סעציגא, אדײן. טײךף סי-טען איז רוחגח גענוםעז דוהיג
 באװע־ בויניגע די באװאוגדערט האם איהם, אונםער צעגדיג
 אמת^ער מגגצינג. דעם אט פח *צייצעס שמאריןע און גועען

ס ^אחר צװאנצע יוײן גאד איז  גצווען איו אח סגוחנז אצט ני
ם מיטעלעז יםון ^ עען די אבער #װ  רעגעצםעסי־ דעד און איגו

 הארמאניש האבעז געפיהרט, מאט ער וואט צזןבען, «רט גער
 דוגקעל־ די חאר, לןרויסצענדיגע רי קזגרסער. זײז ענטװײןעלט

 הא־ אויסדרוק, זינליכען א ׳נעחאט תאבען װאס אויגעז, נרויע
פארפיהרעריש. אױסזעהן• נעטןאבט איהם בען

 יאהר פאד א מיט אויטגעזעהן האט דעוןדיצעפ גאםטאן
 בצאנדע קצייגע געהאט האט ער זשארזש׳ען; פאר עלטער

 אועעז, גוטע אונשוצדינ, געזיכט, קי׳נדיש םדיש, א ױאגםעצעך,
ט זיך האבען וואס  האבע; װעלכע און זשעגי׳ן פון אפגעריסעז גי

 אפענהערצײ צערטציכער, ■פון אויסדרוין דעם געהאם שטענדיג
פארליעבטיןײט. נער

ע דאס װי באאבאכט האט מארי־צואיז ג י  האט פאדל ^ז
 ניס גארנישט האט פארל דאס אריין. שיפעצ אין געזעצט זיך

 שייפ-על לײכםע ווע־םעס יענעם, -מיט געמײנזא׳מעפ לוײן געהאט
 האט װאס טייך/ איבער׳ן גצטראגען זץ• Dtp האצץ רױטעז פון

 גע־ איז װאס ױ\, דער םוץ אפגצאנץ מיט׳ן נעלויכטען איצט
הימעל. מיטען איז שטאנען
 דאס נים שםופם אבער זיך, זעצט מיידצאך, איצט, און —
הערט? איתר שיפעל,

 שמאלעז. רעם פון שיפעצ דאס אפגעבונדען ד^וט אנדרע
אן איז עס וועצכען אױןי באלהען  וױ םארי־צואיז, געשטאגען נ

אױגען. רעטזעלהאפטע •מיט סמאםוע, א
דיר, זיך וױלט שוין־זשע ניט םארי״צואיז, וואם־זשע, —

 א האם — ? הענד די אױף ארונםערנעםען דיר זאל אנדרע אז
א. .געטאן געשרײ ^ז

 פארזיכםיג אײך זאל איך אז פארצאנג, אײער איז —
ו ? שיח דער פון דעגן אויפ׳ן ארונטער-נעטען  אײער צו בין אי

דמננטט.
 בלי׳ק פרעגענדיגען א םיט יןוקענדיג געלאכט, האם אנדדע

 אויוי נעטאן ווארוי א1 האם מארי־לראיז מיי־דעל. דעד אױױ
הי ה ׳דאכט מאל, ערשטען צום #בציק דורכדדינגענדען א אי  זי

ט׳ז איז. עד שעהן װי באטערקט,  האט אטצעט, אן pc געבוי טי
ט דערמ^גט ער  םטאטוע^ אנטיתע פח שעהנהײט די זיך טי
 שױארצע זײגע אין געברענט האט פײערעצ אנגעשםרעגגט אן

 אויפ־ די פון שאטען דער געפאלעז איז עם װעצכע אויח אויגען,
ם; א װי געלויכמען האבען װעלכע pK װיחעס גע־הויבענע א  נ

 סא־ זאנדערבארעז א געהאט זײ האבען מאמענטען געװיסע אין
 איצט, געהאיט זײ האבען אויסדרוק אזןא — אױסרדױן, םעטנעט

 זיך האם איהם, פארבײ זיך דורכשארענדיג מארי־צואיז, װען
תאנד. אויפגעשטרעקםעד זײן אן אגגעלעחנט צײכט

 טראכט א4האכ — גערעכט, איז צעאני אז גצויב, איך ״י#,
 אנדרע ײאס שיםעצ, דעם אין זיך זעצענדיג ^ארי־צואין, געמאז

 טו איר זײט, א אן שםעה איך —־ .אנטרײבען, גענוסען ה^ט
 וואס צײם, דעד אין צי צזציהעז איהם כדי ניט נארנישט

 טאן צו גדײט זײגען pא אפ איהם היטען מעכטער און dימוטער
פאדלזאגגען." זײנע אצע

 זי װעז געלײנט, נים האם ראזא אז געוואוסט, האט זי
 גאסען די איבער גענאנגען איז אנדרע װעז אז נע^אגם, האט

 אחיםגעתוהמ פארהאנגעז זײ אונטעד פון האבעז םעךגמור, םון
 באשיםעז צו איהט געווען גרײם זיעעץ װאס פרייען, גײצינצ

אײנם, אצץ ~־ גאר עפ װעט עד א\יב הושען, גדט
חופדצ א אהן אפילו

P* פארצעך אסחגרע די אויןי געקוקמ האט ױו
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ט גרויםער דער  לעבען דעם אין מאמ;ינ
ער דער םוץ קאנ רטער אםערי אניזי  ארג

שאפט. ײטער ארב
אוי־ אפענע פיט קוקען װיל עס ווער

געפלאנע־ װערט עס װאס אלץ, אויף גען
 םון זײט דער פון פארגעי״ופען און װעט
 מײ־ סטרײקענדע די געגען רעגירונג דער

 ארדער קײן צי קופעי ניט לע; דער <?רכ,
 םון זײט דער םון שריט יעדיגר אז שלוס,

אױסגערעכענט, ;עװען איז רעגירוננ דער
 די פון כח װאקסענדען דעם געבען צו אום

 םון קלאפ, אזא ארבײטער ,אמאניזירטע
 אום־ אזוי און אופפאלען, 1זאי ער װעלכען
 קײנםאצ פעהר שוין זאל ער אז ,םאלען,

קוטען. קענען ניט זיף צו
 קאמף דעם אין פאםירונגען םאלגענ׳רע

צײט, גאגצע די :קלאר גאנץ עס מאכען
 פארהאנדעלט האבען מײנערס די װאס
 סײנערס די זײנען גתים בעלי זײערע מיט

 פאר־ די פשוץת. אויף בארײט גצװעז ■■■
 דערםון האבען מײנער די םון שטעחער

ך און געכיאכט. ניט סוד קײן ע נ מי  די'
 גע־ נאר װאלטען זײ װען אײגענהיכיער,

 דער־ ניט געחענט גוט גאנץ וזאבען װאלט,
 אנער םא־ןט רער טטרײק. א צו לאזעז

 מינ־ דאס געטאן ניט האמנן זײ אז אי^
 סטרײק. פון פארטײידונג די פאר דעסטע

 גע־ האבען זײ אז אנדערש, ניט װארום?
גאר־ זיף האבען זײ אז םאזיטױו, װאוסט

 רעגירונג די װײל שרעקען, צו װאס ניט
 ארבײט די איבער זיף אויף נעהטט ן *לײ

םטרײקער. די מיט זיך ספראװען צו
 געקומען באלד טאקע איז דאס און

 סטײטמענט דעם פון געשטאלט רער און
ליגע;־ װעלכער, וױלסאן, סרעזידענט פון
 אויס־ האט יוראנקעךבעט, זײן אויף ריג

 אונגע־ אי איז כטרײק דער אז געםונען,
אונניאראליש. אי און ועצלין
 פון באפעהל דער געקוכיען איז דאן

 אז פיהרער, די צו אנדערםאן דזשאדזש
 כיגע טינדעסטע די האבען :יט טארען ךײ י׳

 װאס ;עלד, דאם אז סטרײצן, מיט׳ן ומשא
 זיף פאר אנגעגרײט האבען מײנערס די

 אזא פאר קיגדער און פרויען זײערע און
 אז אזוי װערען, אנגעײהרט ג־-ט טאר אל,1נ

 געבראכען געהן מוזען זאל סטרײק דער
הא־ ניט װעט ער װאס דעפ, צואיעב סײ

מו־ װעט און פיהרער, ריכטיגע קײן בען .
פלאן, אלגעמײנעם אן אהן אנגעהן זען

הוגגיער. צוליעב סײ אין -
 באראטונגען פארגעקוטען זײנען דאן
 אטאוירני און גאטפערס סעמועל צװי^ען

 ערשטער דער און פארטער, דז׳טענעראל
 דזיטענע־ אטאירני דעם םארזיכערט ןןאט •

\fiw סוס־ נאר דארף באפעהא דער אז
J צײט, טעג עטליכע אויף װערען ®ענדירט
 װע־ מײנערם די פון פארשטעהער די און |

 מיט זיךי צוזאביעגצוקוכיעז װידער זעהן
 אזא אויף און מיגעךאײגענטימער, די

 זא? סטרײק דעי װי װעג, א ־געפינען או^ן
װערען. געסעטעלט

 אויף האט דזשענעראל אטאירני חןר
J ״נײן״. םעסטען א מיט געענטםערט דעם
 איז װעיען, געבראכען מוז ססרײק חנר |
I סוספענדירען קײן דין. ג,״ן*• זײן נעװען 
I פײ־ די אײדער ריכטער־באםעהא, דעם פון
באדינגונגס־ צוריהקעדורען זיך װעלען נער ׳

ארבײט. ידער צו 1̂
p דיג ענ ײז װ ריס  םריד־ כיעגליכען יעדען צו

ײק דעם םעטלען צו װענ ^יכען טר  אזוי ס
ט, ■ פ א ה ענ ר ח טער די אז * ײ ק ארב ל א ט ז  ני

 זײערע אין קוקען צו זץי שעהםען דארםען
ע ענ ײג  געגא:־ רעגירונג די איז אויגען, ^ן

טער :;^נן ױי  א ארויסגעגעבען האט און ו
ם ע ײ ט :אור,אז ג אר ני  םיה־ די טארען נ

ך *רער ט זי ײה, דעם אין םישען ני טר אר ס  נ
1 ט מוזען »1  דיענסטאי., וױ שפעטער, ני

םבער, טען11 דעם װע א געדענהװיר־ דעם נ
 האט אאנד גאנצע דאס װען טאג דיגען
גע־ באגײסטערט אזוי צוריק יאד.ר א סיט

— דעמאקראטיע םון זיעג דעם

 טא־ א.ן סטרײק. ׳דעם צוריקרופען אלײן
 גע־ אין װאגדערען זײ מוזען ניט, מער

פענגניס.
? באםעהיצ דיעזער מײנט װאס

 פירד די װעילען :װאס אט פײגט ער
 אזוי ארויסוױיזען זיך ױניאן דער פון רער

 םרי־ םאר מורא אויס װעלען און עהרלאז,
 צו דאן, באפעהל, דעם ארויסלאזען זאן

 ניט, צו אנגערזן וױיטער װעט ססרײה רער
 דער פון פיהרערשאםט גאנצע די אבער

 אטע־ גאנצער דער פון װי םײגערײוניאן,
 װע־ װעט צײבאר, אװ פעדערײשאן ריקען

 אײג־ גאנצער זײער דיסקרעדיטירט, רען
 דורף און צובראכען, װערען װעט םרוס
 װע־ צושמעטערט מוזען װעט אלײן דעם
 ארבײטער־ ארג׳אגיזירטע גאגצע רי רען

 װידער װ/גלען איצט. איז זי װי שאפט,
 דאס װעט ׳דאן פאלגען, ניט םיהרער די

 די צוברעכען פון ארבײט די טאן געזעץ
 לײ־ אװ פעדערײשאן אםעריקען גאנצע

 מוזען זועט אוםן אזא אויח און באד,
ײ דער פאר משונה מיתה די קוםען בי  אי

 צוא־ אזוי זיף האט װעלכע טער־קראפט,
״,. װאהס

גאנ־ דער אז קלאר, דארום איז עס
 פאר־ צו איז רעגירונג דער פון פלאן צער

 ארבײ־ ארגאניזירטע גאנצע די :יכטען
 עס װער אםעריקא. אין טער־באװעגונג

 דא באינד. אײנםאף איז נ\ט, דאס זעהט
 צױ צו אום בלויז ניט שוין זיןי האנדערט

 װערט דא ;סײנער־סטרײק דעם ברעכען
 גאגצע די צוברעכען צו געציעיעװעט

באװעגונג. טרײד־ױניאניסטישע
 אין אגזיכטען די יויט םאםענט, ידער

 דער איצט איז קרײזען, הערשענדע די
 טרײד־ױניא* די איז נאןי פאסענדסטער.

 ציעלבא־ אזוי :יט באװעגונג ניסטישע
 מען אז םאראײניגט, אזוי ניט װאוסט,

 גאנצען אין איהר װאנען קע:ען 4ני זאל
 װען טו איצט, ניט אויב םארניכטען. צו

? דען
 ־גאנצע די מוז און דארף איצט אט און

 אמע־ אין ארבײטערשאםט ארגאניזירטע
 פרא־ שװערסטע איהר אויסהאלטען ריקא

 געלעגענ־ גוטע א געהאט ה^ט זי בע.
 בראװע די םון םאל דעם אין דערצו הײט

 ניט לײדער עם האט זי שטאל־סטרײקער.
 און רעזאלוציאנען װי װײטער געטאן.

 געגאנגען. ניט זי איז הילח םאר אפיעלס
 איצ־ דעם אין זײן אזױ אויף עס װעט

 געשלא־ האט דאן יא, אויב ? םאל טיגען
 טרײיד־ דער פאר שטונדע ^עצטע די גען

 אמעריקא. אין באװעגונג ױגיאניסטישער
 יאתר םאר קײן םארבײגעהן ניט װעט דאן
 םעדערײ־ מעכטיגער גאגצער דער םון און

 אבער, בלײבען. ניט זכר קײן װעט שאן
 װעט ניט, אוגז נארען סמנים אלע אויב
 אוים־ אמעריקא אין טרײד־>ױניאניזם דער

 אין איז װעלכער ארױסרוף, דעם נעהמען
 דער םון געװארען געשלײדערט פגים זײן

 אזא אױף און רעגירונג, דער םון זייט
 װעל־ קאםוי, דער אױסברעכען מוז אוםן
 מאכט־ די םון געגארט אזוי ווערט כער

האבענדע.
 ארויס־ גיט האםף דאסןװארט איז נאך
 דער םון זײט דער פון געװארען געזאגט

 אבער ארבײטערשאםט, ארגאניזירטער
 דזשע־ דעם פון סטײטמענם לעצטער דער

 א. דער םון קאונסי^ עקזעלווטױו נעראל
 האבען ;יט ל«ען איז ניט האט ל. אװ ם.

 א־ז טאםצ.ט איא אין זין. א:ח«ד קײן
 עק־ דזשענעדאצ םין װארט גרויסע דאס

 טאס. וױרחליכע א קאונסיל זעקוטױו
 חאט רעוירונג די װי דעם נאך איצט, װען

 צד כי־נער •*י םון סיהרער די :.אפוילעז
 איז ער וײיל סטרײק, דעם ריקצוררפען

 קײן גארגיט V* דאס וױיל אונגעזעצליף,
 ווקן — רעװאלוציאן, א נאר סטרײק,

 סון קאוגסיל עקזעקוטעו דער קומט איצט
 ארײן שפרינגט און ל. אװ פ. א. רער
 די םון פיהחןר די םון פלאץ דעם אײו*

ױ מײלער די הןום מען װעטען כײנער; צ

 זי|י ערקלעהרט און געשלאסען,
 םיי• די העצנמן צו כחות זײנע אלע םים
םײ־ נים Dtp קען סםרײק, זייער אין נער
 וחנל־ די, אז וױ זאר, אנדער קײן וױ ״נען
 גאנצער דער םון נאמען אין רײדען כע

 געהםען ארבײםעחצאפם, ארגאניזירטער
ויך. אויןי קאםף דעם איבער

 דער פון אלזןו שטעלונג דער װעגען
 םאםענם איצטיגען דעם אק( ל. אװ ם. א.

 צו זײן. ניט םײנונגען צרױי קײן קענען
 םײנער־ אנדערע די און לואיס דזשאהן

 באםעהל דעם םאלגען װעצען פארשטעהער
 אזוי גיט איצט ?זוין איז דאס ניט, צו

 ײ,1 פאר װיכמיג נאר איז Dtp ;װינסיג
 רןך װײםערער זײער פאר מענשען, אלס
 םאר ארבײטער-באוועגונג. דער אין .ליע

 גאנץ א פון עס איז מײנער־סטרײק דעם
 אנגעהן, װעט ער װיכטיגקײט. קנאפער

 װי באגײסטערונג, מעהר םיעל מיט און
 װיכטיגער, נאר איז װאס און פריהעך,

 אום זיך װאנדעלט מײנער־סטרײק דער
 גאנ־ דער פון קאכיף א אין אופן אזא אויף
ארבײםערשאפט. ארגאניזירטער צער

 זיןי האבען עריולעהרונג זײער פיט
 דער פון פיהרער אנ-דעחנ די און גאכיפערס

 אפענער אן אין געשטעלט ל. אװ פ. א.
 אינדזשאנק־ גאנצער דער געגען אםאזיציע

 זײ װי זעלבע, דאס איז עס שאךביזנעס.
 דו : רעגירונג דער צו געזאגט װאלטען

 פײגער־םארשטעהער ד׳י פארב^טען האסט
 זײער אין סטרײקער די ערפוטיגען צו

 םיר אבער שװײגען. זײ גוט, קאפױ.
 דו און פלאץ, זײער איצט פארנעהפען

 אויב ערגפטע, דאס טאן אונז טיט קענסט
 ם5הא דו דערצו. פוט דעם האסט דו

 פײנער די פון פארשטעהער די באפוילען
 םיד קוםען סטרײק, דעם צורײןצורופען

 צוריק־ די װען דעם, פאר טאג א ארויס
 ער־ און ווערען, אויסגעפיהרט פוז רופונג

 אנגעהן װעט סטרײק דער אז קלעהרעז,
 אונממר־ פולםםע אונזער ד^בען װעט »ון

 רוילסם. דו װאס טאן הענסט דו שטיצונג.
 ערקלעהר־אונז פריזאן. אין אונז ו,ארף

 דאס אמןר קאורט, אװ ר«אנטעפפט אין
 שטע־ דעם בײ איבערצײגוגג. אונזער איז
 האר א פון ברײט דער אויף און םיר, הען

 אונזער פון אפטרעטע; ניט פיר װעלען
שםעלונג. ענטשלאסענער פעסטער

 םײנט ד*ןי, אנדער קײן ניט און דאס,
 אפע־ דער פון סטײםפעגט לעצטער דער

 Dtp לײבאר. אװ פעדערײשאן ריקען
 בײזער דער פיט קאפף קאפף, פײנט

 צו פאױטװארען זיך האט װעלכע פאכם,
 באוהך טרײד־ױניאניסטישע די טויטען

 טרײד־ײוגיא־ דער פון שטעלונג די גונג.
 :*די אײנפאך איז באװעגונג ניסטישער

 לכל זי, וױל זי, םוז שטארבען אויב
 םויט. עתרענהאפטען אן שטארבען הפחות,

 א סון פשף דעם אין זיכער זי וועם דאן
 פעהר דאס מיט אויםלעבען צײט קורצער

 קאםף, דעם אויפנעהםען וױדער און כח,
 די זי, אידורער. זײן װעט זיעג דער ביז

 שטארבען אז װײם, ארבײטער־באװעגונג,
 <אר אזוי, שטאךבען טויט, שענדליכען א

 קאפוי, א אויפ׳צונעהםען װאגענדיג ניט
 און אימער פאר פארניכטונג איהר מײנט

 םיז ד װאגען, דארום םוז זי אײביג.
 ײען דאן, און אויםנעהפען; סאטף דעם
 קען וועי אויםגענוםען, װערט ?אםף דער
 םוז ?אםף דער אז זיכער, אזוי זײן עס
 ארביײ די פאר פפלה א םיט ענדיגען זיך

 מײגער־סםרײק דער װי פונקט סער?
חי וחןרען געטויטעט ניט קען  דאס די

 דורןי אדעד פריזאן אין ארײנװארםען
 א דורך זאגאר אדער שטום־םאכען דאס

 דעם פון צוריקרופען געצװאונגענעם
 אזוי, פונקם פיהרער, איהרע דורך סטרײק

 אלגעמײנער אן קען װעניגער, נאד און
 ניט און אפגעשטעלם ניט ארבײטער־קאםח

 איײ װאס דעם, ,דורך װערעז צובראכען
 פרי־ אין געהן טוזען װעלען םויזענדע ניגע

זאן...
 װײ־ דעם םון שיקזאל דער איז איצט

 ניט אםעריקא אין ארבײםער־לעבען טערען
 — ארבײטער־םיהרער די םון הענד די אין
 און גרויס ארויסגעוױזען זיןי האבען די

 — םאפענט גרויסען דעם פאר געײאיןסען
 ארבײ־ גרויסע ידי םון הענד די אין נאר

 טאן גאר וועלען זײ װען טער־פאסען;
 םא־ פאםענם גרויסער דער וואם דאס,

 ;געװאונען קאפף דער איז דאן דערט,
 מעכ־ צוױשעטע פינסטערע די װעלען דאן
 געפאכם האבען זײ אז אױסגעםינע;, םע

 גלויבענדינ, חשבון, אין טעות גרױסמן א
 צוצוםרעםען פאפענט דער איז איצט אז

 ארבײםער־באווע־ די נ^ארנינטען צו און
 אין אז אױסגעפינען, וועלען זײ גונג;

 וועלט, גאנצער דער איבער װי אמעריקא,
 אזוי זיך ארבײטער־באװעגוגג די האט

 םארנינד צו געדאנק דער אז צואװאקסען,
 אױ איז עס או&ן וועלכען אױן• איהר םען

םשוגעת. פשוטע

 נזםאך con איז פלאץ אגדער אז אויןו
 ער־ שצזמינמנר״ס םיר נוארעפענםליכען

 װ*ם בריעןי, זיק צו באצוג אין קלעהתגג
 אונםער־ םעםןער צו גמשריבען האם ער

מײער.
 ערקלעדד דײ איז םײטנ^ אונזער לוים

 צו דא איז װאס אימנריגע. גאנץ א רוגג
 זזאם בריעי שלעזינגער׳ס ערקלעהרען?

 און דײםציד, און קלאר זיף פאר גערעדט
 די און בײזוױליגקײם געםײבםמע די נאר

 געקענם האט םהאנדאצ־פאמריי צו לוסם
 שםיק א אלס בריעף דעם אויס׳פשט׳לען

 קאנדידאמור די פאר קעפפײךאגימאציע
זרהן. אונטערםיתר׳ם סעםועל פון

ווא־ קלאר, גאנץ עס םאכם שלעזינגער
 זײן אלס באםראכם עס האם ער רום

ס פליכט, ל ם א נ ע ד י ז ע ד ן פ ו ם  
ב ע ם נ י א ר ע ד  צו ל, נ'א א עש ר

 איז ער און בריעף. דעם אט שרײבען
 ״דאף װאלט ער גערעכם; אזוי באפת דאף
 םרײנד־ דעם אט נים שרײבם ער ווען

 ערםוטיגענדע פאר זײנע בריעף, ליכען
 האט וחגלכער מאן, דעם צו ווערטער

 צו םרײנדשאםט פיעל אזױ ארויסגעוויזעז
 אצס יגעשםעפםעלם אלײן זיף ױניאן, דער

 ער אמט. זײן פאר אונװירדיג העכסט
 םא־ םורא אויס שװײגען, זײן םיט װאלם

 וועם ײאם אײנער, געפינען זיך וועט פער
 געבראכם דעם, פון םענזאציע א פאבען

 *וניאן. זײן און זיר אויח שאנדע אײביגע
 מענש א וואלם גרויסמוט גאנצען דעם טים

 ט־ אגדערע פיעלזג און אוגםערםײער, װי
 געקעגם קוים פענשען, עהרליכע און טע

 םים נוים אין ױניאן א בײשטעהן פעהר
 p;p שצעזינגער קרעפםען. אלזן־זײערע

 װײם, ער געפײזעכץ, אונזער גוט זעהר
 זיך פרוכפעיען עס שרצים א פאר װאם

 געקענם דארום זיך האט ער אידזר. אין
ץ אנ  אקירסאס װעם ער אז ריכםען, גוט נ

 pn צו םיציכם־געפיהל זײן אבער ווערען.
 םרײנד דמם צו און זעלבסם זיד צו יתיאז,

 אתיסגעוױזעז זיך האם ױניאן זײן פון
 קצייגלימ אלזנ די אט םון העכער פיעל

 גע־ בריעף דעם האם ער און ריקזיכםען
שריבען.

 חרםה קײן נאר ניט האט שלעזינגער
 עדקלעהרט, ער נאר געםאנענע, דאס אריף

 אין איהם צו זיןי וואלטען עס װען אז
 אנ־ אזעלכע םיעלע געװענדעט פאל אזא

 אונםער־ סעםועל װי פערזאנען, דערע
 געהאנדעלם, אזוי פונקט ער װאלט םײער,

ע די ״אין געװעז װאלט דאס װײל ט ס  מ
 אינםערנעשאנאל דער פון אינטערעסען

 4!״ארבײםער־באוועגוננ ׳נאנצער דער און
 דער װאס דאס, פאר אז זיד, פארשמעהט

 פאמאגיא־ א אויו* ערשיענען איז בדיעף
 ®וינטערנצ־ דער פון לעטער-העד פירטען
*וואום אוגטערשריפם: אן פיט שאגאל

 דעם &אר אונטערמײער״, אוירװינג פאר
 םאראנטווארטליך. ניט ,שלעדננער איז

 םון םעהלער נארישער א געווען איז דאס
 אונטער־ מר. םון קעפפײךקאםיםמ דער

 בא־ ניט אזוי האט קײנער װאם מײער,
אלײן. אונטערמײער מר. וױ רויערט,
 די געהיאלטזק האבען םיר געזאגט, װי
 םיר איבעריג. פאר ערקלעהרונג גאנצע
 איי־ נאד ערסלעהרנ^ זעלבע דאס האבען

 םון װארם א געהערם .ןזאםנז מיר רער
 צו בריע^ זײן שלעזינגער. םרעזײדענט

 דאך, נאר זיך. פאר רעדט אוגםערםײער
 גע־ געםאכם שוין איז עי־־קלעהרונג די אז

 איצט דארף זי אז םיר, האלםען װארען,
 םיאוס׳ע יעדע צופאכען ענטשידען נאנץ
 נים ייד ד«ד םויל מיאוס׳ע די זאל מויל.
 פלאפלען, וױיםער ארן באהערשען קענען
 נים שאדעז, נימ קײנעם ?ײנעם, זי וועם

 אינםערנעשאנאל, חגר ניט שלעדנגער׳ן,
i םון אוינען די אין אליין, זיד גאר m r 

מענשען. יענה־פעהיגען

 רײזע שלעזיגגער׳ס װעגען םאל » נאך
אײר^פא. נאך

 האבען צוריה װאכען עטליכע פים
 וחך ווערםער פאר א פאלעז געלאזט פיר
 אײרא־ גאף אפםאהחןן שלעזינגער׳ס נען
 צום צוריקצוברענגען אום ערשטענס, פא,

 האם.עקדכד װאם םארבינדונג די לעבען
 אינםערנעשאנאלס צװײ די צװישען טירם

 זיי־ וואס און אײראפא, און אםעריקא אין
 געגצ־ םלחמה־יאהרען לעצטע די דורןי נען
 צוױי־ און, געורארען, אםגעבראכען ליד

 בא־ קלארען א אונז ברענגען צד אום םענס,
 איײ אין םאר קופם וואס אלץ, םון ריכט
 רעפארם. א םרײדס, jnrtjnk אין ראפא

 אונםער־ גארנים הען װיכםיגקײם וועמעס
 שוין עס האבען כױר װי ײערען, שעצם

ערהלעהרם. דאן
וואמ זעלבוג ראס אז אויס, זזןהס עס .
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opjjniu m p i בריחנר אונזערע אויך 
jr נמבר t . פין *נגעקוםזט אי« םענ ךי 

 אינטער־ ידער פון אםים איז *מםמערדאם
 :הײבעצ פאלגענדער נעעאנאל

 נארמענם צײדשם .אינגמרנזמאנאצ
יוניאן״ װאירקערם
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דעאענא־ באזזםיםען vt בעםזנן ,םיר
 קאנםע־ איםערדאגיאנאלער דער צו מע;

 םאר שנײדער־ארנאניזאציעם די םון חגנץ
 איג־ אונזער םון ײידער־אױםבויען דאם

 וועט קאנםערענ׳ן די נמרנעשאנאל.
 דאנער־ *םםנמרדאם אין שםאטםינדען

 די אין דעצזןפבער, םען11 דעם שםאנ,
םאלנם. בריעף jj« פ,לנענרע

“ארגאגיזאציאן. האאענדישע פחןז.
 אינםער־ אונזער אן זיך, םארשםעהם

 ער׳שםע די אציין האם ווע׳צכע נעשאנאל,
 איצם, קען דעם, וחןגען אידעע די נעזאם

 א שיקען צו אײננעצארען ווערם זי ווען
 װידער־אויפבויאוננ די פאר רעאענאציע

no ניט געװים זיף אינםעתעשאנאצ, דער 
 נאר םציכט. איהר איז עס ען^זאנען.

 ווע־ אפנעצענט םוזעז װעם קאנםערעכץ די
 דער־ פשום צײם, קורצער א אףיןי רען

 אוועקפאוד נים קעז שצעזיננער װײצ *
 אײנינע רא זיינען עם גין־. אווי חט

 אינ- דער פוז אנגעצענענזזייםעז וױכםינע
 *נװע־ 1זײ סאכען וועצכע טעומעשאנאצ,

 םוז ער נױטוועדינ. אונבאדינגט וענהײט
 אננעצענענ־ װיכטינע נעװיםע צוציעב ןיין

 םינםי־ *יאים, םט. שיקאנא, אין הײםען
 נים ער קען אייד םאצייא• און נעםי

 םיצארעצםיא, און קצױוצאגד אימרצןוזען
 װע־ װעט שטעדט די אין צאנע די אי״דער

 דער־ .ועט ער באשטימט. און קאאר חע
 די אז הייבעצ, א דוחי םארצאננען, פאר

 א אויוי ווערען אסנעצענט זאא סאנםעתןנץ
 זייץ iyjyp וחןם ער ביז ציים,
 װעט און רײזע-םערםיג. פאלשםענדיג

 םען הען אײיאפא, אין זײן שלעזינגער
 אלעם, טאן וחנט ער אז םארלאזען, זיד

 װעט װאס און קענען, נאר װעט מען װאם
T t ,שטארקערער א אלץ םאר םאדערען 

 ארגאניזא־ אונזערע צוױשען םארבינדוגג
 אםעריהא. און אײראפא אין ציעס

 ״גע־ די אויןי וועט זעללסטפארשמענדליך
 זײן דורןי געוױנען םיעל חןכטיגהײט״

 נע־ דעם דורך זי װעט ערשטענס, רייזע.
 אײראפא. אין םעלד נײ א זיך פאר וױנען
 אר־ די אנשטױסען, זיך הען מען װי וואו,

 הא־ צז לײכט אזוי ניט איצט איז בײטער
 צװײטענס, ;ארגאן *ײגענעם אן בען

 שלעזינגער װעט אײראפא, אין זיתנדיג
 אין האבען זאלען םיר אז זעהן, גצװיס

 מעגשע̂ן שטעדט ינרויסע םארשיעדענע
 די װעגען שרײבען אונז זאלען וועלכע

 ארבײ־ דער אין פאםירונגען וױכםיגסטע
מער־װעלט.

קאנגרעםלײם ״אונזערע״ און סשרײק קױהלען דער
ט מם קלינגט זאנדערבאר, אביסעלע גי

 קאנ־ אםעריהאגעם גאנצ;ע דעם א׳ין אז
 אײנער, הײן געפונען ניט זיך האם גרעס
 אר־ די פאר װארט גוט א זאגען זאל װאס

 ׳געװא־ אטאקירט זײגען זײ װען בײטער,
 אין ארויסגעהן םאר׳ן זײטען אלע םון רען

סטרײק? א
 קאנגרעס־ 435 און סענאטארען 96
 צוױשען אײנציגער אײן קײן און לײטע,

 פאר ץוארט גוט א געפינען זאל װאם זײ
ארבײטערי די

 רעזאלוציאן טהאםאס׳עס סענאטאר
 איהר אין אדפיניסטראציע די שטיצען צו

 װערט סטרײקער קויהלען די געגען קאמפח
 רעקארד־ א אהן אנגענומען סענאט אין

 װאו הויז, רעפרעזענטאנטען אין װאוט.און
 װערט רעקארדעט, יא װערט װאוט דער

 266 מיט אנגענומען רעזאלוציע דיעזע
 ניט אםילו אײנע קײן און דאםיר שטימען

 פאראײ־ די םון קאנגרעס דער דאגעגען.
 םאל־ איז דאס, הײסט שטאאטען, ניגטע
 ®רעזי״ דעם מיט אײגשטימיג האמען

 קויהלעך דער אז ערקלעהרונג, דענט׳ס
 ׳דעם מיט ;אונגעזעצליכער אן איז סםרײק

 אז ערקלעהרונג, דזשענעראל׳ס אטאירגי
 אין מיטלעז אלע נוצען װעט רעגירונג די

 םון אנפיהרער די שטעירען צו מאכט איהר
 די םון האנדלונגען די טיט ;סטרײה דעם

 אינדזשאנק־ ארויסגעבען אין האורטס
 מײ־ דער םון םיהרער 84 געגען שאנס
 מיט־ אנדערע אלע מיט און ױניאן נערס

 מסתמא נאןי װעט רעגירונג די װאס לען
 נ־ י י א ארבײטער. די געגען נעהםען

 אײנשטימיג זײנען אלע — !יג מ י ט ש
ארב״טער!!! די גפגצן

 זיעבען כגראנען זײנען קאנגרעס אין
 זײע־ אין ױניאךביכלאף םיט םיטגליעדער

 זאגע־ א םאראן איז עס העשענעס. רע
 צװאנציג א םון גרופ״ ״לײבאר גאנטע

 האכען אפט םלעגען װעלכ;! םיטגליעדער,
 אםע־ דער םון פארםרעטער םיט מיטינגען

 פאר־ און לײבאר אװ םעדערײשאן ריקען
 ארבײטעד די צו שטיצע זײער שפרעכען

 געזעצגעבעסדער נאציאנאלער דער אין
 דיעזע אט זײנען װאו קערפערשאםט.

 קײנער ? געװען פרײנד ארבײטער אלע
 םאר־ דעם סוט, דעם געהאט ניט האט

 גוט א זאנ^ן צו חשין דעם אדער שסאנד
 כאטש אדער ארבײטער, די פאר װארט

 געגען װארט שלעכט א עםעס ז$מען צו
 םינעס. קויהלען די פון בתים בעלי די

 דעגידונג רי אז אײנשטיפיג, זײנען אלע
 געגען מאכט גאנצע איהר באנוצען דארף

 װיכטיגער א קומט עס װען ארבײטער די
ארבײט. און קאפיטאל צװישען קאמף

כדיםאן. מ טון
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זאך אזא או םארשםעצען, זיך טען קען
J•!•1■ 2• I •י ••11 !•X•!• I•!•I•I•! • • • • • • ■ • • • • • • • • • •י1 ■11

 לאנ״ םאיר װען פאסירען, געהעגט װאלט
 םאראן איז ? קאנגרעס אין זײן זאל דאן

 װען אז גלויבט, װאס מענש, אײן אפילו
 פארטרע־ האבען זאלען סאציאליסטען די

 סאציא־ די װער —־ קאנגרעס אין טער
 זאך אזא װאלט — זײן ניט זאלען ליסטען
? פאסירען געקענט

 בײדע םון פאליטישענס ידי צװישען
 װעלכע געגוג, םאראן זײגען פארטײען

 צום ליעבע. גרויסער זײער םון רײדען
 איז דאם אבער ארבײטארער/ ״ברודער

 אלגעמײנ־ איבער זיף רעדט עס װען נאר
 אב־ װעגען זיף רעדט עם װען הײטען,

 עס װען אבער פרינציפען, סטראקטע
 צװישען יואכיף באשטיכיטען א f* קומט

 אײג־ אלע זײנען ארבײט און קאפיטאל
 קאפיטאל. םון זיים דער אויף שטימיג

 באלאנגען װאס קאנגרעסלײטע, די אפילו
 דיע־ אםילו און ;גרופ״ ״לײבאר דער צו
 םעמבער־ זײער מיט שטאלצידען װאס ׳זע

 צ־ י א ף א נ ױניאגס טרײד אין שיפ
 קאנגרעס־ שװן זײנען זײ װען ר, ע ם

 געװארען ערװעהלט זײנען גאר לײטע,
 דעסאקראטי־ אדער רעפובליקאנישע אויף

טיקעטס. שע
 סענאט םון איז װאם רעזאלוציע, די

 אנ־ הויז רעפרעזענטאנטען דעם פון און
 :פאלגט װי זיף .לײענט געװארען, נענומען

 דעם םון דורכפיהרונג די װי ״אזוי
אדד־ םון אויםהאלטען דאס און געזעץ

 און לעפען פון זיכערהײט ׳די און נונג
 םון פארטײדיגוע די און אייונענטום

 בא־ דעם אין בירגער איינצעלנעם דעם
 קאנסםיםוציאנעלע זײנע פון נוצען

 הויםט־ און ערשטע די איז רעכטע
 אלע מוז און רעגירונג םון־׳יער םליכט

 דורך װערען אפגעהיט שטאר^ מאל
 װאם םיטלען אלע פון באנוצען דעם

 צװע?, דיעזען םאר גויטיג זײנען
דארום,

 סענאט בײם באשלאסען עס ״זײ
 רע־ דעם םון צושטימונג דער (מיט

 גיבען מיר אז הויז), פרעזענסאנטען
 אדמיניסטראציע נאציאנאלער דער
אונ־ אויטאריםעטען אנדערע אלע און
 פארזיכערונג װײטערע און גאנצע זער
 אונטערשםיצונג אונבאגרענעצטע און
 קאנסטיטציאנעלע אלע באנוצען צו

 װעלען װאס מיטלען געזעצליכע און
 איצ־ דער מיט האנדלען צו נויטיג זײן

 אום וגעםאהר אינדוסטריעלער טייגעד
 די און פאיעסםעט די באשיצען צו

 צו אום רעגירונג, דער םון פאכט
רעס־ און אונטערװארםונג צװינגען

 און קאנסטיטוציאן דער םאר פעיןט
םארטײדינ\» םולער אין און געזעץ

 Hfi באנוצען אינ׳ם בירגער יעדען םון
 אי? דאס און רעכטע געזעצליכע זײנע

̂״4פליכב» געזעצליכע זײנע םון היטען
 »־* זעחר דאס איז זין* םאר און אן
 רעזאלוציע• נארישע שרעקליף און מאדנע

 עם רעזאלוציע? דיעזע באדײטעט װאס
 םאר• די םון קאגגרעס דער אז באדייטעט,

 שטי״ צו באשטיםט שטאאטען אײגיגטע
 גע־י די דורכצוםיחרען רעגיערוט: די צען

 רעזאלדי א דעם אויף פען דארף זעצע.
 זעלבסטפארשטענד• ניט דאס איז ציע?

 גע״ ניט זאל רעזאלוציע דיעזע װען ? ליך
 גע״ איפיצער דען װאלט װערעז, םאסט
 *ז יאפיר, איז קאנגרעס דער אז םײנט,

 דעם םון געזעצע די און קאגסטיטוציאן די
 םארטײ- ניט רעגירוננ דער םון זאל לאנד
? װערען דיגט

 הו,:ט איאװא, םון העניאז, סענאטאר
 דאחי םען װאס צו פראגע די געםרעגט

 װען רעזאלוציע, דיעזע האבען גאנצען אין
 אלטע און צו ניט זי גיט געזעצע נײע קײן

 צו רעגירונג דער פאר גענוג םאראן זײנען
 גע• איהם פען האט דעם אויף באנוצען?
 ״םאחרי צוגעבען װעט דאס אז ענטםערט,

 ^דמיניסטראציע. דער צו שטיצע״ לישע
 ער• לויט דאס, איז אםת, איז דאס אויב

 1אי מאל ערשטע דאס םענשען, םאהרענע
 רעזאלױ־ םין אזא װאס געשיכטע אונזער

 ״פא- געבען צו אום געםאסט װערט ציע
 דורכ־ רעגירונג דער צו שטיצע״ ראלישע

 אויןי צײגס עס געזעצע. די ,צוםיהו^
 אדםינײ רעגירונג׳ס אונזער אז אםשר,

ר י א ר א מ אזױ שױן א'ז סטראציע  י־י
 מון קאטנרעס דער אז ן ע כ א ר ב ע ג

הילםע... צו קופען איהר
 ענטםעד דער אז אבער, איז אםת דער

 תירוץ. א בלויז איז קעניאן סענאטאר צו
 רעזאלדציוןי גאנצע די אז איז, אפת דער
 אין װאם פראפאגאנדא א םון טײל א איז

 מיינערס. די געגען געװארען אנגעםיהרט
 םרן טײל א איז דאס אז איז, אםת דער

ר אן ע ײנ פ ^  ;ונ״ אפצושרעקען, םאליסי א
 אײנעם יעדען טעראר-אויף א צושיקען

 געגען שטעלען צו זיך װאגען װעט װאס
קלאס. קאפיטאליסטישען דעם

 ס׳גנאט pc רעזאלוציע דיעזע אויב
 פרע״ דעפ געבען צו װירקליף באצװעקט

 Dtp מײנט שטיצע׳/ ״מאראלישע זידענט
 ״זײ . :זאנען צו איהם אלעם פאר םזזהר

 און רעפובליהאנער, םיר, אז װיםען,
 באקעגד װעלכע ראדיקאלען. כלופרשטע

 דיך ס־ײען און שטאדק איצטער דיך פען
דא• זוכען און טויט, פאליטיש פאכען צו

•>

? אםאינםערעסאנפםפען פרױען זײנען ווען
(מעליעטאן.)

לעבעדיגען פון

י די ו י מענער: אוגו מאד ןןלץ ג^ך דינש !
p* זײגען םיר (אויב — דוםקוסיעם פפי e־ 

 — זידלערײעז פאר ;םאראליסםען) למבמע
 ®אר־ ®&ר ;*רויען־פײגד) זײנען םיר (*ויב

אויב — געניגען ט נור זיונען םיר (  1קײ גי
אויב — תרעכצזגז £אר ;אתסען)  זײנזנז םיר (

 — מעםאס אר6 ;פארליעבם) אוסגליקליך
®עליעמאניםםען). זײגןןן מיר (אויב
 און קװןןלענ^ אייביג די איז *רוי די

 אוים־ קענעז םעסאס אלע םעםא. קייאלענמ
 קענעז םעםאס אלע נים. פרוי א — ®דיקענען
ען ס חן נים. שרוי א — מ
ײ גו װןןם גיט פעליעטאניםפ א חאש  ערי

, ן  ®ענסםער דורכ׳ן בליק א בלויז ער ג«ש מ
ײן ®ון  חזגג־ פרוי א דערזעחש און ציםער, ז

 ליגענדיג אדער װ-ף®; ^ראזאאי^ע געגדיג
 עשי*־פ*רםרויםש,$1 שעכסשער ®רן דיל אויפ׳ן

 םרעי; די איין״ «בגח א םיש זיצענדיג אדער
 אוי»'ן ם#ן מגגען א םיש אושעזזענדיג אדער

 װ. אז. א. געארעםש געתענדיג אדער ;גאש ראג
ן חא״ ער און — װ. אז. א. י םעם*. א עו

v מעליעש^נישג א בין איך און
 לןןגדאנער גרויסע א םזףנח: אזא איך לעז

o געעשעלש לאגג ניש p חאש *ײשזגג p בא־ 
בײ ארז m «או בארנארד ריחםםען

ען. זאל ער געבעםזןן איחם עי מ ענ
זײנעז ״װזין :געװען איז די

^ י רו ?״ אםאיגשערעסאגשסשען •
ענשםערען. געװאלש גיש האש «או בערנא־יד

 נע־ גיש האש «או בעמארד אז ניש, זאג יייד
איז אזא ניש װײל עגששערען, קצנם

פ ואל ער י«או ײ קזנגען. גי א רנ ע ב

ט קען, שאו  אוךדערהויפש אלעם. זיך, דוכ
 ענפר זײנע און אלעס. אויף ענשפערס ער *זאש

 םיקאנ־ אןן אינשערעסאנשע גראד זיעען פעדם
‘?לוגע. און שיען»־זיניגע וזע,

ט חאש עאו בערנארד ענטפע־ געװאלט ני
̂ר »ז זיך שםוים איך ?רואס דען.  ש
:װאס

 גארײ v פראגע געשטזנלטע די איז באמת,
 אמאיגטע־ פרוי א איז װען חײםט, װאס ״ע.

 ? ענפשײדען עם קען װער ? יעםאגטםטען
 אםאינטערעסאנשסםען זײן קאן עס װאס דאס,

לוeא זײן גיט קען שרוי, אזין בײ  אינטע־ נור י
 צו״ גים קען מען צוױיטער. v ביי רעסאנש
 אלע צו Dva אלגעמײנער אײן מים םרעטען
ען. ירוי
 צו יע £ראגע די זיך געהם איך װען אןן

 האב, איך װײל ערששענס, בלויז, איז ענמערען
״ הײנט געזאגש, װי ?I און ניש, טעמא ¥:דער 

 אז וױיזעז, rpva װיל איך װײל צװײטענם,
ע ײ ^ ̂ע...rריvנ איזזא פי

פםאינטערעס^ט־־ םרוי א איז װען
אל אלע : ענטןער ? ? השען ם

^זאינטערעסאנשםטען, איז *רוי א :לם«#ל
tויp זי •וען t /חחן. מיש׳ן ״ן^־־ניש^ור׳

 דער פון סוד דער כלד,*חן. ®ול ivn איז זי
 ;vn מװענט םאשע און וױיב צוקוגפטיגער

B̂ איחר איבער p, םיש און ....^ ^ענקל און
 צו־ ivt איז ^עחםעװדיגקײש געװיסע א

געזינט. איחר איבער רײט1׳ס
 רוישעלט און נלי*בית גײע די בא?ו?ט זי

ך  װעם זי :אי:ערגלי?ליך גלי?ליך, איז זי זי
 באלד װזגים זי *יםעי-ען. אייגענע חאבען באלד

1זיד *16• בעל־תבית׳םע

iv® V ג קעןv1 ניט אזוי רVD
 דאס װעט צי חיצבוגות מיט פול דאן אויך איז
 אפ׳צר קעשענע?... זײן ivc צופיעל זײן ניט
V מענעל ביליגערע קייגען מען תען

 דאן שוין טערטvשל bvp d׳iv® איבער׳ן
 שעי־ און ז^רגען און חײיאט פון מלאך דער

 זײן װעט פארגיטשור די ברודערקע, :טשעש
^חויב, ד^ר  דײן פון אװערםױרע די חויפט־

 און פרנסח־זונען פון לעבען א לעבען. גײעם
ש... י אכענ י ו:טער נדער־א י ךק ו ב־א ײ װ

v^♦: יעגע אין איז כעז^כט, װי פי־ןי, א 
 אםאיגטעדעם^םסטען אדן ׳יקליך%ג מאםענטען

vמאינטערעסvאויד אי< נטסטעז v פרוי־ 
ט זי װען צײש דער אין טײדעל, סי׳  :חור v מו

חתו:ח. גיש ovn ער װאס פאר
 גע־ גערעכשיג?ייט׳/״ פון לעזער בחורים,

? «¥מענמען זיגעvד די איחר דענ?ט
: גטvגעז ד*ן אײך זי י ו  טאקע, אז
 דער זײן אײך פון װעט װאם אלײן, זאגט

 ארום־ זיך שיעור דער איז װיפיעל הבלית?
 ײאל־ זיך איהי װעט ײאנען ביז ? ען8צו*לע
 װי ? ip;v® דער און ? פרעשד דער אין גערען

ט רחמנות קיין ג^ר עס איהר האט  אויפ׳ן ני
עז הרווגח דארף iv® V— ? שאגען ^ !ח

 גושס־ װיפיעל בחורים, איהי, געדענקש און
 גע־ מענשליכ?ײט, און וױינליכ?ױט קײם,
 קוזינע־םעםיג?ײט ׳ײטpשישpvרB םיט מישט

איזם און  אין געלעגען דאס זיינען עס חווח׳
^יגען יעם ! ? מוסר׳ן ד

ס  םאר גערעדט :יט ׳זיך דונט זי, רן
 זי טvה דאש זיך... ־־ivr יע אפשר און זיך,

 אפשי אךן אינטערעסען, אײערע !ארטיידיגם
p אינםערעםען די כלויז r געשלעכש... איחר 
 זיך, r:vp אדן זיד װעבש עס װאט װײסט ױעי
 ?לײגעם דעם אין זיך םײםשערם און זיך םוט

? vtv טרן ירויעךחארץ ט ^ מ ־ ר ם ו ט
 ?ו?ש שv ? מעשת בשעת גןזיכט איהר און

 ריינער v םרײנר׳ v זיד דובש עס און איחר,
eפ עס שםעחט רײנדvסון געזז״בם א אייך... ר 
ר, .אייחר ?וקם אט םלאד!...און א מ און װי

 V ששעחש דאס אז איבעיצײגט, זײט איחר
 אין ארײנפלאנשערען אײך װיל ררןןס םכשפח,

 מנשפד^ דער ביי אויגען די און נעץ... איחר
p אזוי זײנען v v .bp, ,פול־געח״טניס. פינסטער
vבער u tv יע• אין איגטערעסאנט אזוי, צי

 יזם״ זאגען, ?ען םען זי... איז מעגשעןvמ נע
איגםערעסאנםםטעז...

 אמאינ• געװיס פרוי א איז װײשער, און
 װיל און אײך ליבט זי װען טערעסאנטסטען,

 אײפער• איז זי װען ; lyjvtoאוי ניט אײך
אײך... פון עס לטvהvג״ זי נור זיכטיג
 פעלד־מאר^אל• אמת׳ער iv איז זי
 דאן איז זי ״שלאבט־פעלד׳/ איחר זײט איהר

סםראטעגיקעי מיט פול
ען, װיל מען אז און ^  כאר פדוי א איז ז

שסטען  מןך קלענעיע אין גראד ^אינ•.רעסאנ
 עישטען דעם פ^תרש זי װען לםשל, מענטען.

 ער און געליעבטען איחר מיש אי־ויס לvמ
 חל*vצ ער אןן — שוץ זײן אונטער זי נעהמש

vc״קאר־פעיר׳/ איהר ר
 ! ״קאי־פעיר״ חלײניגקײש א זיר׳ ד^ש

vגעצ¥חלט... גרויס א דאש איז איהר שאי• בער 
cvi 2 דער איז'in;v גרויםער יענער פון 

ש: װאס דיאמא 1 צאחל צ^־.ל! מען.רופ
 פון אינח¥לט גאנצער דער איז װעלבע 1 ד,לvצ
מיליען־לעבען...vפ

 קען װאכעדיגצר 1V5 זײן װיל מען אז און
 ¥מאינ• ד^ן רvג איז פרוי א אז זאגען, מען

 בוטשער• אין שטעחש זי װען טערעס^טםםען,
 ?ויפם און טשיקען, א אוים קלײבט און ס״^ר

/\f ■ פלײש.
 אינ• מיט פול זי איז דאן זי. לעבכו דאן
v ערשט ברען, מיש שערעם, i,] טענח^*, זי װען; 

J ערשם שמע?ט, לע?ש, טאפש, זיך, די:;ש P , 
̂ל בופףסער דער אז גור, װיל זי װען  אימר ?ן

ר כײז V צו־וװארפען ע ן ״חנרעח״ געבען ^ ו  י
נים. װיל ער

 אנדערװאכ^ן פון .iriip צו חול פון און
ױם־םוב: צו

ײן קען װאס •סווינו פון װעניגער ז
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two אימד #v-u י ק מ נ י ר נ נ
 זזמזד חנם pc ליידם סןממדיע דער טון

שםארמ.
ריכ־ איז השערה צמצםע אונזער אױב

ר *ויב ח* ד. טע, מ נ  זזאט שאכט *ו
ד םצי כ מי p געשאיעצט • n נ*גץ חוצע 

 ז*צ וואציער זשעני םאדאם כדי בל*ם♦
 א נעמאכט ער האט ,1שיינצ םעהר דאם

 ווטציער זשעני גום װי »ײצ טעות. נרױסען
 ש*יעצען איהר װאלט געשפיעצט, האט
*י  סאצאנט־• א םון געוואונען םיעצמעהר נ

 אזוי מיטשפיעצען. שטארסען און םוצ*ן
 דער םון צ*טם גאנצע <־י נאםוומ וי האמ

90r e טד#גןט *W• ,וו#ם זיד Dir איז 
ם 1*ו& בשזס איהר געצונגען. ני

 געמאבס האס םמהצער זעלבזט רעם
P *ין עװארץ חערר 't טענ־ ד$ר פ\ן ראצע 

 איהס תאבען םיר געציבטע!. אאריגם
 אזוי שפיעלען געזעהע; גים סײבמאצ נאך

 ראצע. דער איז װי םארבצאז, אזוי בצאס,
 אק־ איברינע אצע מיט זעצבע דאס און

מז זיי םיארען. א ך ה  געשעהמט ווי אזזי ד
 אנװע־ דער איז בעסט זײער שפיעצעז צו

 זשזמיע קינסטלערין דער םיז זצנזזײט
 ניט זײ האמגן דעם כדט אדן וואליעד.

 ניט און פיעסע דער ניט טובה היק גצסאז
קינסםצערק. דעד

 באדארפט האט װאס שאכס, גוסםאװ
 מאי־םירער דעם םיז r די *פיעצעז

 דעם געםאכט ניכער האם קונמט, םון
עעט׳ םח *יינדרוק  אין נאד זעהט וזאס אי

ר  פרנסה, פון קוואל א קינסםצעדיז מ
 אונ־ צו שװער געווען איז עס וסr *זױ,

 די־ דעם און איהם צװישעץ טערשײדען
אר׳ ט מ  באויז איז קונסט די ותסען פאד ד
ביזנעם״

 באדארפט האט וועצכער שװארץ,
 Dim פיענש, דעם ps ראצע די שאיעצען
 קינסטלער־װעצט׳ דער אויסער שסתזזס

 צו אזױ חינסםלעריץ די ציהט װאס אה
 איז קונסט־װעצם די װייצ דערפאר״ נאר

 אײ- די איז ־דוייל ממצליך־מחנסד, זדז־זס
 ער־ דער ער איז טענצערין דער עון גזנן

 שםינקע׳ אהן םעגש נאטיראיכער שטצד,
 זײנע איז אעכיעא קוני א מעהר מפיצאט
 גצאט דאן און אויפטריטעז פאר עחטטע

 ח*ט ער אז ק^ור, איז עס סאס^תר. א
ארײנגעטראכט. ניט ר*<ע זײז אין זיך

 די שפיעיצט װ^וס זי^בערט, מאדאם
 איז טענצערין, געװעזזןנער דעד פון ראאע
 איהר האבען סױר וױ גזם/ אזױ נים אויף

 םיהאט זי ר$אען. אנדערע אין געזצהן
 רןוילע׳ איהר אין פרעפד ס$דנע אזזי זיף,

 װא־ פארשטעהען, צו שווער איז עס אז
 אזעי^כע זײנען טענצעריז די און זי רום

| פרײנדינס; נוטע ;t ,ה דאכט איז  ip זי
 צװיש<ן געמײגשאפטליכעס װעניג אזוי
 שוין איז אקטיןורעץ אנדצרע די פון זײ.
 שפיעי^ען זײ רעדען. צו װאס ניט^ גןור
סטאטיסטען. םון ראאע די בצױז אצע

גרוי־ דעם אויןי אכטעבדיג ניט אבער״
 גע־ אלײז׳ פיעסזן די דאך פעהלעד׳ סען

 א םון קינסטמנר, אמת׳עז אז פ.ח ^זריבען
שפיעלען דאס און נשסה א סים מעגשעז

 װעלכע װאליער, זשעגי גאםט דעם
Dip נישקשה׳־־ גאנץ א אויסגעלערנט זיך 

 אלעס, אויף מכפר זײנען אידיש, די׳נען
 גרויסען אמת אן געפידזלט האבען םיר און

 מיר װאס אװענד, דעם גענוס גײסטיגען
 םלײם אוירװינג אין פארבראכט האבעז

טעאטער.
 אי־ פאר װי כםעט פאר האלטען מיר

 םפור דעם איבערצוגעבען דא בעריג
 האט ערשטענס פיעסע. דער םון המעשה

 אנשטויםען, זיף געקאגט לעזער דער אוין
 ״טענצער־ א װעגען זיןי האנדעלט דא אז

 װעלכע קינסטלערין׳ גרויםער א קע׳/
 קונסט־לע־ איהר םון זיף.אפרײסען װיל
 איד»ר נעםינען קען זי אז מײנט, און בען,

 גע־ איהר םון אריםס די אין נליס אפת׳ן
 צורײד זיך זי םוז סוף כל סוף ליעבטען.

 דערשםיקעז און קונפט איהר צו קעהרען
 מוסר דער ליעבעס־געפיהלען. איזזרע
 דןונסט קלאר. איז פיעסע דער פון ?שבל

 פער־ דעם פון אויפאפפערונג די פאדערט
 געװעהנאיכער א װאס גלירן׳ זעניציכען

 קונסט. דער אויסער געניסען קען כתנ״&
 םוז קיגסטלער פאר׳ן אז אױס, קומט עס
 געאיעבטע׳ םרײנד׳ אלעס: זײן קונסט די

 זי אײפערזיכטיג. איז קונסט די װארים
 צו נעבענבוהלער ?ײנע האבען ניט װיל
זיד״

 דער האט זײט אנדערער דער םון
 אםת׳ער מיט אוץ שארף זעהר פארםאסער

 םון שײכות די אונז םאר געםאילעז קוכםט
קונסט. צו םיליסטער־װעלט דער

 די װעיצט דאזיגע די פאר איז קונםט
 און יעאנדע פון זינד, פון פארקערפערונג

 איהרע »ין הונסט ;אויסגעלאסענהײט
 בעסער זיף װי מיטעא א נור איז אויגען

xt םארקויםען״
 הא־ דער אין שטריף שעהנעם א נאף

 װאם •אראזיטענטום, דער איז מנדיע
ם ה דנ דאם קוגםט-װעלט. די nrm זיך י

ט w חםאים אויס ח t ה צנן ייי ת  ו
 מאמי אין צוזאמען דיר מיט מםעהן אבער
 דארםםט רז און ארבײמער די גמגמן
 האבען גים םורא קיק אונו פאר חלילח

 זײ״. געגען םיטאעז אצערצײ באנוצען אח
 בא־ שטיצע מאראלישע דיעזע װאס אט

!דײםעם
איצ־ קי^נגם װעאכע רעזאלוציע, די

 א געװען אריגיגעל איז נארימ, אזוי סעד
 איצטער. איז זי וױ אנדעחפ ביםעיל היבע

 פארגע־ זי האט מהאמאם סענאטאר וחנן
 ״אזוי םינף נאןי געהאט n האט שלאגעז,

 איו װי׳ם״ ״אזוי ״םינף דיעזע אין װי׳ם״.
 ליםטע גאנצע א געװארען אויםגערעכע־נט

 ?ויהלמךמײנערם די אויף חטאים סיט
ט םאר׳ז  און פרעזידענט דעם פאלגען ני

 געפאהר. אין לאגד גאנצע דאס עטעלען
 פארגעשלאגען װעהרענד אז הײםט, דאס
 װי טעהר נישט טאקע רעזאלוציע די האט
 רעגיערונג דער שטיצע״ *מאראטשע נאר
 ארדנונל/ און ״געזעץ אויםצוהאלטען אום

 געגען אגיטאציע געטאכט אבער זי האט
 מײ־ די געזעץ״, געגען ״םארברעכער די

 זײנען װי׳ס״ ״אזוי אלע דיעזע גערס.
 סע־ דער פון געװארען אפגעדונגען שוין
 פון בעמיהונגען די דורף רעזאיוציע נאט

 ^אפאלעס. און באראה סעגאטארען די
 גע׳־ האבען םענאטארען בײדע דיעייי

 ניט גאר חלילה האבען זײ אז טענה׳ט,
 ארד־ און ״געזעץ םאר דעזאלוציע א געגען
 דעם געגען שטארק זײנען זײ אבער גונג״,

 םאר־ אלס סטרײקער די םון םאראורסײלען
 פאר־ דעם זײנען זײ אײדער נאך כרעכער
 זײ מען האט דיעזעס באגאט:ען. ברעכען

 געג^גען שוין איז אלעס און נאכגעגעבען
געשמירס. וױ

 (פײדזש רעקארד קאנגרעשיאנאל אין
 טהא־ סעגאטאר אז מיר, לײענען )8131
 דאס קאנסענט״, ״ױנענימאס בעט מאם

 איבערצױ צושטיםונג אלגעמײנע הײסט
 א רעקארד האנגרעשיאנאיל א אין דרוקען

 נױ ענד ״קאיאראדא דער םון סטײטמענט
 אסס׳ן״ אפערײטארס קויהלען מעקסייוא

 דער װאס װירקונג, שלעכטער דער בנוגע
 דער אױף האבען װעט קויהלעז־םםרײין

 דאגע־גען ניט איז ר«ײנער אינדוסטריע.
 איבערגע־ װערט סטײטמענט דער און

 איבערגע־ װערט דעם נאף גלײף ררוקט.
 סענא־ װאם צושריפטען, רײהע א דרוקט

 מאנופעק־ םון געקראגען האט םיפס טאר
 מען׳ס ״יאנג א םון #אסס׳נס טשורערס

 לואםויר־ ״סיװיין א םון אסס׳ן״, ניזנעס
װ. א. א. אסס׳ך׳ שאל

 (פײדזש רעלארד זעלניגעז דעם אין
 קינג קאגגרעססאן אז מיר געפינען )8286

 אלײן ער »ז ערקאעהרט, אילינאיז פון
 טהאמאס׳ םענאטאר פאר שטימען נעהט

 ר,1ז זא»;ט דען, זעע װאס נאר ״__רעזאלוציאן
 איך בעט פ״עי, פעיר אין *גלזיבענדיג

 אין איבערצודרוקען קאנסענם ױנענימאם
 םעלעגראמע, א רעקארד לאנגרעשיאנאל

,1919 אקטאבער, םען29 דעם דאטירט
)14 ןײט אןוף לוס9(׳

 װאס אזיסגעצײכענם. װירקליך איהר ער
 דער אין “״ססארס סאכזע די אנבעטרעפט

 רומשינ־ פון עקספאנענםען די פיעסע׳
 ראזענשטײן, סעםועיצ וױ אפערעםא, םמים

 וג״ ז. א. קארפ, ראזא פראגער, רעגינא
 nicnn פ:ים קײן גים דאןי זײנען די נו,

 אדער גום ביהגע. אידײטער דער אניף
ט שױן אונז קעגען זײ שלעכט,  גאד־ פי

איבערראשען. גארנים כים,
 פעהרערע די כדי ווארט׳ אײן נאך

 םיע־ דער אין שפיעלען זואס אקטיארען
 הא־ פאראיבעל ניט אונז אויף זאהען סע

 ניט גאגצען אין האבען םיר װאם בען,
 גים איז דאס #געפען זײערע דערםאגט
 םון ףןאלטען םיר װײל חלייצד,, געשעהן,

 האל־ מיר פארקעהרט, פונקט גארנים; זײ
 פרענק, הערר און גאםאנזאן הערר טען

 אקסיארען״ פעהיגע זעתר פאר לםשל,
 װירקליף איז אפערעםא דער אין אבער

 רחפאת, ביטעדער א זײ אויף געװעז
 און נים׳ נעבאך זײ לענען זינגען מײל
 איז רײדען, געפוזט האבען זײ װאס ד$ח,
 עס אז לעקעשעוואטע, אזוי נאריש, אזוי

 װי פעהר גיט געווען װירקליך מאלט
 זײזנר פאר זײ באצאהלט םען װען רעכט,

 גע־ דאפעלםען א ראילען די אין שפיעלען
✓ געהאט דאן װאלטען זײ קאלט.  צכ
 נארימ־ זייער אז מרייסט, דעם הפחות
ע אופזיסם• געותן ניט איז זיך 1מאנ

 זיי באילד האט איהר דאס אזוי גיגונים,
 שע־ די אין זיגגען ארבײטער די געהערט

 אין אויספײפענדיג זײ איגגלאף די פער״
 געווא־ אזוי זײנען ליד׳צאך די און י;אס
 םיט אייז אנדעחפ פאלקס-׳ליד׳צאך. רען
 צו אנשםאט אפערעטקא. איצטיגער דער

 םון זי נאשט םאלק, דעם עפעס ;עבען
פאלק*

 נעדענקט נינונים אײגענע איהרע םון
 אווענד, זעלבען דעם אםילו ניט. גאר זיף

 אונז האט םעאטער פיץ ארויםגעהענדיג
 ניט קלאגג אײן קײן :אטע, אײן קײן

 זאל וואס אויערען׳ די אין ;עזשופעם
 איז דאס װי נאכזיננען, װעילען אונז זיף־

 רוסשיג־ האם דען װאס נאטור. אונזער
 פארטיגע גענומעז האט ער געט$ן? סקי

 בא־ אונז זגינען װאס פאיקס־לידלאך
 זײן אין ארײגגעפלאכטען זײ און קאנט

 געםעלט דאם נאטירליןי, איז, אפערעטא.
 אי־ געפעלט עולם דעם װייל עולם, דעם
 אבער באקאנט, איז איהם װאס דאס, טער

 «ז וחוחזז, נעזאגט ניט אוםן בשום קען .גס
 באשאשען איז אפערעםא דער דא:ק ^

 צו בײםראג גײער א אירגענד ;עװארען
 צו אדער פאלקס־םוזיק אידישער דער
אלגעסײן• אין פוזיק דער

 ניט/ פיר גיצוייבען לעצטע דאס אןיף
 םאכען זאא אלײן רומשינסקי הערר אויב

 אפערעטא אידישע די פרעטענזיעס.
 בײצו־ אויפנאבע די נארניט דאף האט

 אין סיזיל דער צו נייעס עםװאס טר$גען
 פאדערען לען מען װ$ס איצעס אלגעמײן.

דעו פון

 ה$מגן םיר װי װ^וכען, פ^ר א שוין
 םעאטער עװעגױ סעק^ד אין געזעהן

ך, רבין׳ס ״רעם  אין #פערעטא אן גיגו
 דער (לויט פר^ולאג א םיט אקםען דרײ

 רוםשינסתי, יאזעף פון ם#ודע) גייעסטער
 און באדער גרשם פון ליברעטא א מיט
 און אראגזשירט טענץ און באלעט םיט

דאודי. םון אויסגעיטטאטעט
 גע- און געזעהן אלעס ד*ס ה^בען מיר

 זזאבען ז^וגענדיג, אםת דעם #בער הערט,
 שרײבען צו דדטק קײן געפיהילם נײם םיר

 ? שרײבען פען קען װ$ס דעם. װעגען
 די צו צוגעמשעפעם איז ליברעםא די אז

 װ^גען׳ צום ראד פינפטע א װי לידלאך,
 לויט ניט, אויך איז אלײן מוזיק די אז

^י לײן פײנונג, אונזער  םענץ די און ׳אי
 געװאל־ אזוי אונז צו ניט אויך אפעלירען

 װעגען שרײבען צו דא איז ס1וױ< טו ׳דיג
י־עם?

 ארויס־ םסתמא זיף װ^לטען מיר און
 ר$- דער איבער שרײבען פון נעדרעהט

 אונזערע פון אײעד װען ןופערעטא, ןיגעױ
 גע־ ניט םשוט אונז בײ װ$לט לעזער
קריטיק. א מ$ונט

 סםײטש, וױ :הלשון בזה שרײבט ער
 אי) געשפיעלט װערט װאס אלעס װעגען

 װײסען (פיר טעאטערע קײ־אוךשפײ ךי
 איהר האלט עס) מיינט ער װעםען גים
 פיע־ אזא װעגען און שרײבען, אײן אין
 מיט װאונדער־שעהן, אזוי איז װ#ס סע,
 פיעל אזוי מיט קלעזםער׳ פיעל אזוי

 פאר־ עם אז מײדלאך, טענץ, און ניגונים
 כלא זיד איהר פאכט אויג, ד^ס נעהפט

ידע.

״ כאארד); עקזעקוםיוו דזשענעראל פון כדטעג יעחרליכען פערסועל לעצטען צום רעפארם כאראןזס (סעקרעםער

 געװארען אנג^זםעלט איז ער סינעטי.
 דער תרך ארכײם. ״אוט־אװ־טאון״ םאר
 ער װאו באלםיסאד״ באזוכס ער האט צײם
 לײדיס די םח ססוײיק א מסממעלם דזאט

 האם ער אוז #101 לאקאל ױניאז, סײלאדס
 יוײס־פדעזידענט סיט כױםגעארביים אױך

 אין 1או פאסס. וואוטטער, אין זײדמאז
 אנפיהרען הזגלפענדיג קאגנ. הארטפארה

 נארטענט לײדיס אונזערע פון סטדײקס די
 ברודער שטעדט. יענע איז זוארלןעדס

 דעם נעםיהרט אויך נאכדעם האט סנײדער
 אלטע־ און טײלארס לײדיס די פון סטרײק
 נױ םעםערםאן, אין שנײדער רײשאן

 די םיטגעהאלפען אויך האט און דזשוירזי
 נױ טרענטאן, אין טאכער רײגהאוט
V י־זשוירזי.

 ארנא״ אוט־אוױטאון װענען רעדענךיג
 אויםסערל־ כדאי איז ארבײט גיזאציאנס

 ארנאניזא־ אונזער דאס םאכען, צו זאם
 שטעדט־ קלענערע די אין ציאנס־ארבײט

 און דזשוירזי גױ אין יארק, נױ ארום לאך
 םון שעפער װאוהין סטײטס, אנדערע נאך

 אריבער, זיך קלײבען אינדוסטרי אונזער
 צו בארארף עס װי נישט וױיט נאך איז

 שעניןען דעם צו דארםען םיר און וײן,
אויםםערקזאסקײט. ספעציעלע

 האבען צוריק, צײם סורצזנר א םיט
 מאכער װײסם םון םטרײל * נצזזאם סיר
 קורז־ אין יאדס, ניז סקענעלסעדי, איז

 װאף א געדױערט האט ער שאפ. ראל׳ס
 בעסע־ צוםריעדעגשטעלענד איז און צײט

 בײגעשםיײ חאבען מיר געװארען. טעלם
 דא־ הונדערט •אר א סטרײל דעם פאר רס
 שוועס־ אהין געשילט האבען מיר איז לאר
 דעם העלםען צו סײטעס דזשעני טער

 גענענד יענעם אין אנפיהרען. סטרײל
 דזש. ט. ברודער אונז פאר אויך ארבײט
 דער םון אמאנײזער אן ׳טראי פון פורסעל

 ער לײבאר. אװ פעדערײשאן אפערילאן
 אין אינטערעסען, אונזערע אין טעטיג איז

 אין אלבאני, אין טראי, איז סקענעקטעיי,
או אוז פאלס נלענס  ישםעט־ אנדערע אין נ

 װאקסען עס װאו געגענד, יענער אין לאך
 לײדיס פאכט מען װאו שעפער אויס איצט

נארפענטס.

י אה םרײד דעם זײמנן אסאסיאײ^אז י
 לעצסען גוטע. צו קײן געוועז ניט מאל סײז

 װײםט דעם פון היץ דער אין םעבחאר,
 געשלאסען ױניאן די האט סטרײק, מאכער

u אסאםי״ דיעזעד םיט אגריטענט נ״עם 
 צװישען םארהעלטניסע די אבער אײשאן,
און50 צאקאל  V* אסאסיאײשאן די ־

 צוליעב געװאדען. בעםער ניט דזרכדעם
 חנר צװישען שםרײטיגקייט געװיסער א

 חנר האט אסאסיאײשאן״ דעד און ױניאן
 אינ״ אסאסיאײשאן דער םון פרעזידענט
 פוור• צו ניט םעגעדזשער דעם סטרואירט

ט מץחר האנדלען  דיצוזג כיז ױניאן, דער מי
 װעחח. אויםגעגליכען װעט שטרײטינקײט

 דאמ אין ברוך דירעקטער א געײען איז דאס
 in* טאקע עס האט ױייאן די אגריפענט.

 םיוד אנגעפאנגען האט און אויפנעפאסט
 וונרײ סײז װי נלײר נעשעפטען די רען

געוחק. ניט טרײד דער אין וואלם םענם
 געבלימז• ניט דאס איז דערבײ אבער

 אטאסיאיחפא( די האט שפעטער אביסעל
 דאם אין אגריםענם דער דאס גע׳טענה׳ט,

 תרד געװאדעז אםגעבראכען ניט איז טרײד
 די םארלאנגם האם און האנדלונג איהר
 ארני• צו װערען איבערגעגעבען זאל זאך

 גע׳*• אבער האט ױניאן די טרײשאן.
 װעלען פארטרעטער איהרע דאס טענה׳ט,

ט צוזאמענרוופען װידער זיך j־iW דער פי

 סיר חאבעז צווײל װאכעז עסליכע סים
 אלםי־ נאנץ א יארל נױ איז אגנעםאננען

 די צוױשען אדנאניזאציאנסײןאםפײן ײעז
 אר־ נעקװער לײדיס קאדסעסעךםאכער,

 *י\ םאמר. פעטיקאוט די אח כײסעד
 בא־ יאדלן ניז אץ זײנעז טדײדס דיעזע

 און אדבײטער טזיזענד עםלימג שעפטיגם
 בא• עדנערע סך א אוגטער ארבײטעז זײ

 אנדע־ די אין ארבײטער די װי דינגונגען,
 איג־ גארמענם לײדיס דער פון טרײדם רע

 האט מאכער פעטיקאוט די צו דוםטריע.
 געשענקם שוין אינטעתעשאגאל אוגזעד

 צױ יאהר פאר א מיט אויםסערהזאמקײט
 א געהאם דעטאלט אבער האבע; זײ ריק.
 נאכדעם און סטרײק, ערםאלגרײפען ניט
 גע־ האבען זײ װאס ױניאן שטילעל די איז

נעװארען. צושמעטערט האט
 די םח ארבײטער די ארגאניזירען צו

 אזא ניט גאר איז טריידם, דערמאהנטע
 װעט עס מײנען. מאנכע װי זאך לײכטע י

 אנשטרענ־ גרויסע װערען געמאכט דארפען
 צײדיס די ארגאניזירען. צו זײ גוננען

 קא־ די באזוגדערס ארבײטער, נעלװער
/ ציוישען טערס י  ארגא־ אוגזעױע האבען ז

 ארגאני־ געוואלט צוריק לאנג שױן נײזערס
 פאר לעצטע די אין איבערהויםט זירען,
אײננענע־ ניט זיך האט עס אבער יאהר,

 אין געװען אויך םיר זײנען טעג די
 א געזעהן און טעאטער פלײס אוירװיע
 גא־ דעם מיט אקטען דרײ אין קאםעדיע

צערין/ *די טען  א איז פיעסע די טענ
 איחר אין םיס, און העגד האס זי נוםע/
 אינטעועסאנטע לעבעדיגע׳ אלע ןײנען

 געבויט, אזױ ניט איז פיעסע די מענשע!.
 זאצ איהח^ר איגטערעם גאגצער די אז

 פערזאן; אײן אויף קאנצענטרירען זיך
 פיעסע די אין געװארען געשפיעלם אבער

 ביהנע דער םון צענטער דעם אז #«זוי
 ארום א;ע און טענצערין, די פארנעמם

 גיט דאס און שאטעגס, בלויז זײנען איהר
 חגם פון באגריף פאקשען א צושויער דעם

םיעסע. דער פון געדאגק דעם »ון אינהאלט
 די איז פיעםע דער פח העלד דער

 פרײ־ איהרע אלע מיט קינסטלער־װעלט
 קינסטלער־ * די אבער צײדען׳ און דען

 פארקערפערט ניט אופן בשום איז װעלם
 איז טענצערין די טענצערין. דער אין

 װעלכען אויף אינסטחמענט, אן בלױז
שפיעלט. קינסטלער גרעסערער םיעל א

 סאםע דער םאנצםײסטער, איהר איז דאם
 דער פון קונסס דער פון נשטה די הװאל,

טענצערין.
 װי מענש מעהר איז טענצערין די

 אזוי ניט איז קונםט איהר קינםםלערין,
 אינערליכען איהר פון אויסדררק דער

 לעה־ איהר פון אויסדרוק דער וױ װעזען,
 פאר םאנצםײסטער. איהר פון רער,
 לעבען, סאפע דאם לונסט די איז איהם

 פאר לע;ען דאס איז קונסט חנר אהן
 און לעבט ער גיט. לעבען לײן איהם

ט אטעמט  םול איז ער קונסט. דער מי
ם  טענצערין די •לענער. און איויעען פי
 אױא אינםמרוםענם תנר איהם פאר איז

 געדאג־ זײנע צוים שפיזןלט ער מעלכען
אײנםעלע• און קען

 געהערט פזןרקעהרט, טענצערין, די
 די קונסט. דער צו וױ לעבען׳ צום טעהר
 צום םיטעצ א מעהר איהר בײ איז קונסט
 און זעצבםם־צװעק. װי גענוס, צו לעבען,
 פארגענײ איהר געפיגען צו אזיןש זי .הערט

 אפלאדיםטענטען, רוישענחן די אין גען
 און פארגעטערוגג אלגעםײנער דער אין

 צו רעבט איהר בײ איז באװאונדערונג,
 נשםה אימ־י קונסט. דער מיט זייןי צו׳גט׳ן

 װיל, זי וואס תונסט. דער צו נים געהערם
 געזזן ניט לעבען דאס קען און צעבען. איז

 בא־ זי איז קונסט, םים האנד אין דאנד
 צזליעב קונםט די אויםצואפפערען רײם
ילעבען. דעם

 צװײ זיף פאר אלזא סיר האבען דא
 טאנצםײםםער׳ דער וועלכער םון מענשען׳

 זײן אונז דארף קינסטצער, אםת׳ער דער
 די װי סימפאטיש, סעהר םיעל םימל׳

 לא־ דאזיגע די לױם דאץי און םענצערקע.
 דעם פארגעהמם געשפיעלט װערט מעדיע

 םענצערה^ די ביהנע דער פון צענטער
 גאנ־ די בלײבם מאגצםײםטער דער און
 װיי־ םיר םיגור. בלאסע גאנץ א צײט צע

ט סען  וױיל דערםאר, איז דאם צו ׳ני
אכ^ הערר  מאנצ־ דעם שפיעלט װאם ש

 אכט1ארײגגעט ניט זיך האט מײםטער,
אבזיכםליך איז דאם צו ראלע״ זײן איז

עם־ איז אפערעטא אידישער
 נגינה׳ אידישער דער אין נײעס װאס

נימא. דאס איז אפ^יצטא דער אין אבער
 רומשינ־ הערר װי אזוי ’אוים, קוטט עט

 איז שאפונגס־קראפט גאגצע סקי׳ס
 םריהער־ זײנע אין געװארען ארײנגעיצײגט

 לעצםע די פאר און אפערעכמאט, י־יגע
נעבליבעז. ניט ג#ור איהם איז

 אזא יא זיף מערקם דארם און דא
 אידישעס, עכם עפעם שאםען צו פארזוך

 םאילקםטיםציד, ריהרעגד, זײן זאל װאס
 בײן אבער געדענקעז, זיןי זאל װאם און

עם. בלײבט פארזוך
 אהן ניטן״ רבין׳ס ״דעם איז ^ף־ און

 \XP װאס ערפאילג. גרויםער א צװײפעל
 קע־ םהײלװײז װעלצ, ערקלערתג? די זײן
 און טענץ די און טערש די זײן עס ;ען
 עפעקטען. עלעקםרישע פארשידעגע ײ

 עולם׳ גרויסען א איםער נ^ןי האבען מיר
 םא*?ו־ גרעסטע די עס איז פילײכט און

 פי; נתפעצ שםארק װערם װאס ׳ריםצט
קונצען. אזעקכע

מענ־ זעלבע די אז זיף, פארשטעהט
 די פון נתפעל אזוי װערען װאס שען,
 געפינען אויך זאלען סערש, די און טעגץ

 ליברע־ דער אין גלײכען זײ װ#ס עפעם,
 אינגעל חםידישער א װאס מעשה, א ט^.
 עס פיהרט און רבי׳ קײן זײן ניט װיל

 קומט וואס ברודער, זײן דאגק א אוים,
 דער דאן און אמעריקא, פא אן פלוצלינג

 חסיד׳על יעם ^ט פון שיקזאל װײטערער
 בײדבאל א װערם ער וױ אמעריקא, אין

 םאר אז זײן, קען װ., א.'ז. שפיעלער,
 גסים אםת׳ע דאס איז פעגשען אןעלכע

וגפלאות♦
 אז ניט״ צװײפעל לײן אבער איז עס

 געראטענ־ די פאר קרעדיט העכסטער דער
 דער קופם אפעראטא דער אם םון קײט

 וועל־ לובריצקי, פעני אקטריסע ױנגער
 חסידי־ א פון ראלע איהרע שפיעלט כע

 און חן׳ באזונדערען א םים מײדעל שעד
שפיעלט װעלכער צודװיג צו דאן
 וואס חסיד׳צ, דעם שײקענװ, דעם עס

 הםצוכה כסא דעם פארנעהמען ניט װיל
 און טאטען, פארשטארבענעם זײן םון

 פאר א שםײנער זײן אויף זינגט װעלכער
 אוים שםאדק נעהמען װעלכע לידקאןי,

עולם. בײם
 דא־ דער אמ אין םרעהצין^םאכער דער

 דזשײ^ב־ היי׳םי איז אפערעםא זיגער
 אן םון רץולע די שפיעלם וועצכער סאן׳

 װי^ט וועצכער און באי, אמעריקאנער
 מר Dim אצץ אין קונצען דיזעלבע
 מעות״ לײן ניט מאמנן םיר אױב שפיעלט.

 הײ דיזעאבע זאגאר איםער ער טראגט
 מיט אוז סוםעל, זעלבען דעם ׳םעלע
 איטער שפיעלט הײםי דאזיגע דער רענט.

 אםערי־ פרעהליכען לעבעדיגען א זיך, נור
 רא־ די אט העז ער װ. ז. א. באי, תאנער

שפיעלט אויסענוועניג, אױף שוין לעם

 די דאש סיר, שײנם אבער איצם כען.
 דעם אין כעסזנרע סך א זײנען אויםזיככתז

 זאנען אויך מען קאן זעלבע דאס טרייד.
 װעל־ קארסעט־אינדוסטריע, דער װעגען

 צאהל היבשע א יארק נױ האט-איז כע
 איצט האלטען מיר װעלכע שעפעד, :רויסע

 װײנ־ מאיר ברודער ארגאניױרען. אין
 אר־ םאר געײארען אנגעשטעלט איז שטײן

 דרײ דיעזע איז ארבײט נאניזאציאנס
 דער םאר לעצטענס האםגן מיר פרײדס.
 ארגאנײזע־ אן אנגעשטעיוט אויך ארבײט

 באלד סיר וועלען שײנט, עס װי אזן רין
 םארנרע־ סטעף ארנאנײזער דעם דארםען
 איז ארבײםען צו פעלד דער װײל סערען,

 ענטװיקלען טרײדס די און גרויסער, א דא
נ*ו. זיך

 וחנמן פארהאנדצען צו בלויז סיאײשאן,
 דאס און םאדערוננען, און פונקטען נײע

 ארביטרײשאן צו איצט געחן ניט װעט זי
 םזײחער זײנעז װעלכע םונקטען, װעגען

געװארען. געסעטעלט שוין
 n געבליבעז. דערבוײ איז זאך די און

 איייך נעשריבעז שוין האט אסאםיאײשאן
 כױר אינטערנעשאגאצ, דער צו בריעף ניגע

 ענדעחננ קײן אבער געענטםערט, האבען
 אײג• דער געלומען. גיט איז לאגע דער אין

 אױ!י האט אסאסיאײשאן די װאס פלוס
 וױ אין, קלײנער גאנץ א איז טרייד רעם
 קיין באמערלט, םריהער שוין האב ^יך

 אסאםײ דער צװישען םארהעלטניסע גוטע
 גיט מאל רױין האט ױגיאן די און אײשאן

 האט אסאשיאײשאן די װײל עקזיסטירט,
 שטערען צו געזוכט איפער אײגענטליך

 דערטגיי װען אםילו ארבײט, ױגיאנס דער
 חאב איך געװען. הראפט אין איז רימענט

 קאנםעחננצען דיעזע אלע בײגעװאוינט
 פארהאנדלונגען, די אין באטײליגס זיך און

 ארױסגע־ ניט גאר דעם פון איז עס אבער
לומען.

 זאגען, םוזען םיר און צוריקהאלטען, גיט
 װאוג־ דער אט װעגען דענקען מיר װאס

אפערעטא. ׳יער־שעהנער
 פאר־ הײן ניט געװיס האבען מיר

 ער אויב לעזער. אונזער אויף איבעל
 טוז געזעהן, ניט שעהנעחנס קײן ד,אט

 אויף געםאכט האבען אפערעטא דאזיגע די
 אבער ^ונז אײנדרוק. שטארקען א איהם

 װי כמעט אפערעטא דאזיגע די שײנט
 אפערע־ אלםע די פון איבערגעניצעװעט

 פערשטארבענער דער ױעלכע אויף טאס,
 דעם #יא מאדים. אזא געװען איז דװרװיץ
ט ניגון דנין׳ס ט לידלאד, די סי  די סי
ײ• ז• און װ. ז. א. מענשען די טענץ,

I אל־ די אן דערמאנט שטארק אוגז קאט 
 פערשטןןרבע־ דעם פון קונסטװערק טע

אוג־ אז ד$ו איז עס אויב ן1א הורװיץ. ;עם
 פון #ופערעטא די צװישען טערשיעד !

 בא־ צוריק 25 יןוהר א םון און הײנט
?^כזאלי̂ג די פון : אט־װ^פ אין ער שטעהט

 מיר ה^בען צוריק װ$כען עםליכע מים
 ברױ ארגאגײזער אלם אנגעשטעלט אויך
 װעלכער םילאדעלםיא, םון סנײדער א. דער
 מענע־ ביזנעס דער געװען םריהער איז

סינ־ אין באארד דזש^וינט דעם ־פון דזשער

 נױ די םון אױפםאדערונג אן לויט
 דזשענעראל דעם םון מיטנליעדער י^רקער

 זעהן ד^ום קאן מען װי ב^ארד, עקזעקוטיװ
 דעם מיםינג ספעשעל א םון מינגאס די פון
 טען27 דעם איך ה$ב אויגוסט, טען19

 איך קענעדע. ט^ראנטא, באזוכט אויגוסט
 קלאוק די מיט מיטינג א געהאט דארט האב

 אײנגע־ האב אין און סטרײקער, פאכער
 װיײ שטיצען צו באשלום אונזער אז זעהן
 געווען. גוט וױרקליך איז סטרײק דעם טער

 קאצח*װסקי װײס־םרעזידענט אונזער
 אנשםרענ־ אונזער דאס באשטעטיגען װעט
 סיט געװארען נעקרוינט טײלװײז איז גונג

 אױך צײט דער אין האב איך ;גרפאלג.
 אדרע־ דארט האב און היױוען נױ כאזוכט

 פון םארזאמלוננ באזוכטע גוט א סירט
 שנײ־ אלטערײשאן און םײלארס לײדיס

 דער אונטער איצט, םםרײיןען וועלכע יער,
 זײד־ װײס־פרעזידענט םון פיהרערשאפט

טאן.
 ישענהעז אויך דארף באארד אונזער

 אינ־ קארסעם דער צו אויםמעוײןזאמקײט
 ער־ דעם נאך הײװען. נױ פון דוסםריע

 ברידזש־ אין געהאט האבען מיר װאס פאלג
 ברודער אױפגעםאדערט האבעךמיר פארט,

 העל־ הײװען נױ אין םאהרעז צו זײדמאז
 הויפט־ שעפער, די ארגאניזירען דארט פען

 סטראוס־אדלער די און גױמאנס זעכליך
 הינזיכם דער אין אבער איז עם שעסער.

 געװארען. אויםגעטאן װענינ נאנץ דארט
 בילוײננ א אין זיך נעפינען שעפער די

 םון באס פאליטישען צום געדזערט װאס
 צו ניט אלעס דארט טוט ער און שטאדמ,

 װי • ארגאניזירען. שעפער די דערלאזצז
 מיח, די אומזיסט דארט איז שײנט עס
 זאל עם װאס באטראכטען דארן» מען און
װערען. געטאן הינזיכט דער אין

 ארויסגעבראנט גענוג שטארל גיט איז
 שפיעלען׳ שװאכע דאס דורך ;עװארען

 גוט גאנץ עס איז דעסטװעגע^ םון אבעד
קענטיג.
קינסטלערי־ שעהנע נאןי און נ$ןי מיט

 איז געפיהלען און געדאנלען שטריכען׳ שע
 זײ קעגען מיר אבער לאםעדיע, די םול
 דעם חוץ א אויםרעכענען. ניט אלע דא

 לע־ אונזערע געבען ניט געװיס זײ װעלען
 האבען, קענען זײ װאס גענוס, דעם זער
פיעסע. די זעהן אלײן װעלען זײ זיוען

 װא־ זעהן צו גענוס א אויך איז עס
 און יאהרען איהרע לויט שפיעלען. לעריע

 איהרען גרים געראטענעם ניט זעהר דעם
 סאגגע־ איהר פון אילוזיע די ניט זי שאםט
 גע־ נאאיװען איהר אויו* װירקונג טישער

 אין זיף פארליעבט װעלכער ליעבטען,
 אין באגעגעניש ערשטער דער םון איהר
 זי װען אבער רעסטאראנט. א עפעם

 גע־ ניט איהר אן מען פארגעסט שפיעצט,
 איז זי װאס דעם, אהן נרים, דאטענעם

 פאר זעהט מען און ױנג, אזוי ניט עוין
 ליעבט װאם ל״דט, װאס םענשען׳ א זיד
 קען :שמה גרויםער א םיט מענש א נור װי

 םון אבר יעדען מיט שפיעלט זי ליעבען.
 איהר םון מוסקול יעדען גוףדמיט איהר
 זי איהרער. באװעגונג יעדע מיט פנים,

 אה־ בעסערע די ־םון אײנע געװיס איז
 מא־ א האט זי ביהנע. דער אויף טריםעס

 פאר־ טעמפעראמענט, אינטעליגענץ, סע
 גע־ גרויסער א איז זי שסעלוגגם־קראפט.

 זי אויב ביהנע׳ אידישע די פאר װינס
 הערר און בלײבען, איהר אויח װעט

 גרוי־ א דאנל, א װירקליך לוםט שװארץ
 טעאטער־ אידישען דעם םון ״דאנק םער

 איהר האט ער װאס דערםאר, נעהער׳
 די םאר געװאוגען איהר און ענטדעקט
ביהנע. אידישער

קדיטיקער. דער

 אויגען די רויזען. װי ?יך צובליהען קען
 קײן חאב איך װען און גלאגצען. און לײכטען

ט ע«עס דאן מיר ז^ל ז« »ז ניט, מורא  װאר־ ני
איחר אויף איך װאלט דאן אין שען

 אויסגעקו^פ, גום איהר און ארויפגע&אלען
^חרעז- די אין װי סוגקט חחן־י

 אמאיגטע־ םיר פ#ר דמן איו דװןןשע מײן
Iרעסגאטסטען

 דער ל>ןנדסמאן, מײן ®#רענדיגט — און
 דװאשע םײן אז װיל, איך װען _ זויצלינג

 איך ברעגג ד^ן װײבעל, שעחן א װערען ז^ל
^ די פון ־ארויס זי כליס

ן פארגעסען. גאר ה^ב איך יע... ו  װאם י
? ״בארגײגס״ די מיט איז

 אייג־ װעלען םענער אלע צי :י װײם ץיך
 באשלאסען, איז םיר בײ גור םיר, מים שטימען

 אסאיגטערעסאנםסטען זינער איז פרוי א אז
 א כזןפזגן צו געליגגט איחר װען ד>>ן גוד

״ב^רגײן׳/
 בןןרגײן־ די 1גיט לאכט פרויען־קענער,

 איז מאמענפעז גרעסטע די זײגען כ^מענטען
פרוי. דער פון לעבען דעם

מאן׳ דעם חאבען ליעב קען פרוי, א װײל
 אפילו און געקשט־דןןריגען, דעם קיגדער, די

 אבער ׳מאן ױנגען פרעםדען א אזןי גל«ט
ליעבער זי האט װןנלם דער אין אלץ פון מעתר

 ערשטען דעם קריגט פרוי א װען סאגטםטען,
? קוש

 קריגט װאס פרוי־םײדעל $ אז גלויב, איך
ןןםאי:טערעם«ןבטסטען. איז קוש ערשטען דעם

 אויסצו־ װערטעלע א ׳קוש ערשטער דער
Iרעדען

 חאט סען װען פארשטעלען, זיך קאן םען
 דער אין דאן זיך טוט עס װאש פאגטאזיע,

1 •רויען־גשמח
 און קײגער װאם נור, איז אוםגליק דער

 בא־ אויף קען אלײן, םײדעל ד#ש אפילו
 געקראגען ה?ןט זי װזין :זזןגען גים שטימט

קוש. ערשטען דעם
הי־ אויפ׳ן מען איז מאםעגטען יעגע אין

ערד. דער אויף ניט און «על
 פאר־ ניט. טען רעכענט חיםעל אויפ׳ן און
ניט... םען דעגקפ גיט. מען שרויבם
 איבערחויפט «ז מיר, זיך דוכט ׳אפם און

 גענוירען גאר שוין װערען םײדלאך, מײנםיגע
נעקושטע...

 ליןנדם־ םיין װאש װיסען איחר װילט און
 — ? עניז דעם װעגעז זאגש אלױ, ברוך סאן,

1חערם •ינמערעסאגט.
ײן מ, למגדםכאן, ם ל א ד רי  װיצליגג א ב

 פרא־ די געשטעלם איחס חאב איך װען בםזבע,
; ע  אםאיגטערעשאנט־ פרוי א איז *װען ג

: ערקלעחרם אזוי טיר ער חאט ?״ &טען
 גור #פרויען אנדערע װעגען גיט וױיס איך

ײן  אמאיג־ םיר םאר דמן גור איז דװאשע ס
 און כעם, אין איז זי װען םערעסאנטסטען,

שװעפעל. און פ;ך םיר אוין* *יסם
בלא־ א דװ^שע םײן איז ער, זןןגפ אזוי,

 דער (װי •גים. אין םילך םראסען קיין סע»
 פאר מילך צושםעלען ד#רף װ^ם סילד־םאז

 און סטרײק...) אין געװען װאלט «נים אימר
 איז זי אויגען, שװאכע נאך זי ח#ט ךערצו

ט ^זדןנזיכםיכ, מעלוו^ אלע םי
כעס, אין טיר אוין* װערט זי װען אבעד

ט דאן אגדערש... עאעס באר איז דאן  איחר קויג
כא־ די שעחן. און װ»« װערט ןי ®ארב. «ניס

L\ לאקאלם. טיײלארם לײדיס אונזערע
 V,.פןןר• איז אױםלעבונג מערקװירדיגע א

טײצארס^םון.^ לײדים די צוױשען געחוםען
 «אר לעצםע די אין שטאדט יערער כמעט

 געם#כמ האבעז.זײ אומעטום םאנאטען.
־̂'3אי ה| ארגאניזאציאז, אין הן פראגרעס,

 האבמן זײ װאס פאדערונגעז די געװינען
 דעם םון בתים בעצי די צו ארױסגעשטעיט

םאך.
 זיעען שיקאגא פון טײיארס לײדיס די
פאדע• צו פאך דעם אין ערשטע די נעווען

 ארבײטס ־שטונדיגע44 א געװינען און רעז
׳1 באדיגגועען ארבײטס בעסערע און װאך
^5• ' אלגעמײן. אין

^ ם'צאדעצםיא איז טײלארם לײדים די
;> הלא\ה• דער םארשטאלצען«יט זיך האבען

 W;האבען הערען, מיר װי ׳און ױניאן םאכער
 פארבעסערט באדײטענד דורכדעם זיך זײ
לאגע. די

הא^ באסטאן אין םײלארם לײדיס די
 י און ארנאניזירט װידער ענדליך זיך בען

 א געװאונען צוריה לאננ ניט האבען
 n געהאט דארט האט ױניאן די סטרײק.

; דער םון באארד רזשאינט דעם םון הילף
, םעגע• זײער און ױניאן כיאכער הלאוק
װהײט. ברודער דזשער
•& װאם נאר זיך־ האט גופא יארק נױ אין

י פון סטרײק גענעראל דער פארענדיגס & י
ארוםנע־ האט װעלכער טײלארס, לײדים
I רזך דער אינדוסטריע: גאנצע די כאפט I 

 1 דאם געזיעו״ איז םםרײק דעם פון זולטאט
ויאױאדכייט' געװאונעז האט ױניאן די האבען מאנאטען פאר לעצטע די דורך

 V *שמו<דיגע44 א טרײד, גאגצען דעם םאר םארדרעהענײ ביםעל היבש א געהאט םיר
 : 60 פון סנןײצ מינימוס א ארבײטס־װאה םאנר דרעס םשיצדרענס דער םיט שען

גנ גאך און ײאך א דאצאר נױ אין אסאםיאײשאן פעקטשורערס עי ‘ אגרארע אי
.ןין• האס סםרײק דער פארבעסערוגגען. אץ 60 צאמאצ צװישען פערחעצטגיםע די

 איך נאר געעגדיגם דא שוין װ*לט איך
 זןן־ עפעם גאך קען םען אז דערמאנט, זיך ח#ב
םעםזן. דער אויף גען,

? אמאינטערעסאגטסטען פרוי א איז װען
ר זיך דוכט אלגעם״ן, אין  דאס אז #םי

 אין װײל רוייל.- פר*גע. גארישע א םאקע איז
 אםאינטערע־ איז פרוי א װען מ$םענטען די

ם מען קען ד^ן סאנטסטען  פניג^ איתר זעהן ני
» ^ װאס? פ«ןד

 לזעבע םײגע פינסטלד, דאן איז עס װײל
 װזןרט איגטערעסאגםקײפ, ךי פינסטער. לעזער,

 פאר־ אוםגעבונ^ דוגקעלער א אין אפגעשאצם
םיך. איתר miiaa׳

ס א זעהן נים קען םען ווען און  •רוי׳
 אינ&וערזך דאס װיסען םען קען וני דאן אנים

סאנםספז^
ט זואו װײל,  אינםזגרעסאננד *רוי׳ם א לע

?... אין גים אויב קײט ם •ני

ר א ןןלץ נעבען כדי <עווארען, נעטאן  ם
מ־ נייער דער נעצזנגענהײט םערע ך אי

I מר ח א ווויםצוצײכנמ זיך טקטריםע גויי



V

 גע• n םיט גזיט... סו*גו*וױמ! k נע,
מ- נעזעצ, טאיןם  חיטע םים מי
 בראמבערנ, קחןטפס, רי <ןרינ און אי!*״
״םםזר  םיווה א אײן געהם אזן פצאץ !.

 דעד אין *ט שילע\ ױ נאר —!...םשונה
 באראיעט, אינע; תאט ער װ#ס קאוגטרי,

 מאם —. באדא^&ט געװען גיט ער וו#אט
 שסעלסע, א םאר םיר טיט עפעס ביזטו

 װאם קאונטויט, נאחמיען םיר זאאסט
 «ז סבינות, זאגען מיר זאאסס און ? ביזטו

 ־־“? זי איז שװאמגנגןע, א געב*ך איז רחא
 און םריד. באנץ אזוי *ט צוגע<וומען ער איז
 1אי פאתר ״איך :אפ ז*ג א אזוי זיך ניט

 ניט וואס־זשע איז איך, ־םאהר קאונטרי,
דחא׳ען?" צו ארעעד עפעס איהר

 דו פיס, און העכד די בדעך א, —
 םאטעג׳ס דײן איז װאם !אײנער מםזר

 א סאר װאס ! ? דחא׳ען מיט געשעפט
! ? װאס מדוותב׳שאיםט,
 ער װי באאד אט ער, װאאט באדאריפט

 דואאט ארויסגעז^גט, נאר דאס איהם האט
 טאן שפײ א הץדאדפט געװען פשוט ער

 בא־ געװען ער װאלט גאנצען, אויפ׳ן
 ארבײט. גאנצער דער אויף — דאדפט,
 ארבײט טשוגע׳נער א פאר װאם װארום

 צו װאס, און... ? פאדענינע אזא אין עס
 פאה־ צו ער האט אא־רײשװאדצע־יאהר,

 םיט מיט... אויסנעפוצטער אזא אט דען,
 שטרױענע סיט ימיט... און שטעיועאעך...
 אבער איהם האט איז — ,?קא&עאושאעך

 זײ־ טאטען דעם נעהאט, ערגיץ רוח דער
 ערד די װי אזױ ״פײ׳/ דער מיט נעם,

 — זײגער א דדײ !געעפענט זיך װאאט
 זײגער א זעתס עדשט — יפינף — םיער
 צײט קיין !אננעטראגען איהם עס האט
 און !אדוםצוגאאען זיך אפיאו געװען ניט

 אן פרייה גאנץ םון מטזר, בראמבערג ער...
 אײער אײזער, — דארט!... שוין עד איז
 *ט — !מײדעא שעהן א גאר דאך איז כאה
 מיטען אין אגומעאט, איהם ער האט אזוי

אויגען די אז ־— געטאן, זאג א דערינען,

 מע־י איז םיהרונג חגר פאר יאזננער און
איגםערגאציא־ נײער דער אם פון םיגהײט

 ארגאנײזאציע, פרויען״ארבײטער נאאער
ט און  און בעאםטע איהרע אײסקאײבען סי

פיהרער•
 אדמיננ־ אױסגעהאיבענער דער אין

 ראסע, יעדע פארםראמען איז םטראציע
 באטיײ קאגגרעס אוים׳ן זיך האט ױאס
 צונויםגע־ איז אדםיניסםראציע די איגט.

:פארםרעטערינס םאאגענדע פון שםעאט
 ;ראבינס רעיםאנד םרם. םרעזידענט,

םווארץ. סאוד םרס. סעקרעטער,
 םעקארטור םערי :װיצזדפרעזידענםעז

 כעאסבערג כיאדאם ;(אגגאא־זאקסיש)
 סטיכנאװא טאדאם ;(סקאנדינאװיש)

 (אא־ בואוױער סאדאם און ;(סאאװיש)
טײניש).
 װיצע־םרע־ פינפטען א פון פאאץ יחנר
 פארטיע־ א פאר רעזערװירט איז זידענט
 צענםראאע די פון פעאל,ער די פון טערין

 הא־ װעאכע ראסע), (טעװםאני^ע ײעכטע
 דעאעגאצימ ר,ײן עי?ע; געקעגט גיט בען
 אײנ־ דײ װײא קאגגרעס, דאזיגען דעס צו

שפעט. צו אנגעקוםען זײ צו איז אאדונג
פאקם, דער איז אינסערעסאנט זעהר

 א רעזערװירען צו םארשאאג דער וױ<<ס
 פאר װיצע־פרעזידענט טען5 א פון א< פ
 (טעוױ דײכדשע די פון י-ארטרעמערין א

 געמאכט איז מרויעךאדכײםזזר, מאייישע)
 דעיע״ פראנצויוישער דער םון געװארען

בואװיער. םאדאם גאטקע,
 דעאעגאסקע די סטיכנאורא, םאדאם

 $נ בײם ד,אט כדטעכא־סאאװאקיא, פון
 קא:־ דעם ערקאעהרט אםם איהר נעהגיען

 דאס רוסאאנד, װי באאד אזוי אז גרעס,
 וועאט, דעי אויף פארק סאאװישע גרעסטע

 אין פארטרעטערין א האבען ר«ענמן װעט
 אינמערנאציאנא- גיײנעגרינדעםער דער
 װעט א״גאניזאציע, פרויעךארבײםער אער
 םייאץ איהר אפטרעטען ססיכנאװא, זי,

 אגער־ אצט פארםרעטערי^ רוםישער דער
 האט רוסלאנד װאס אאצדינג פאר קענונג

 אויפגעטאן יאהר צװײ אעצםע די אין
 באפיײטע איהרע פאר הײנט טוס און

ארבײםער.
 האנד־ די בײשםיעאען, צװײ די אט
 דער םון און פראנצױזישער דער םון אונגע;

 זיײ דעלעגאטקעס, ט״טעבא־סאאװאתישער
 ערנ״ דעם אוי^ באװײז בעסטעי דער נען

 ושא־ כײט גײסט, אויפריכטיגען און סטען
 אי-עטי-אציאנאהער ע^טער ימי כע;

 געװען איז י.א:;י״;ה פרויען-ארבײטער
 הא:דאונ:ען זײ:ע אי!ע אין דורכגעדרונגען

סוױ. ביז אנהויב פון

דעגיתנ^ פראגצדיזישע די װאס דער,
 פ גאנמר דער כסעם םון היאוי דער

* אנגעםיחרם האם •רעס, צדיזישער
שטעחס אאע אין יאהר פאר אעצטע

̂  די — פראנקרײך, םון שטעדטאעף
 - ןיך רױײמ עס וױ איז, אגיםאציע

iw אוצזזיסםע קײן ניט געװען ארוים,

״ ע ר ע ם ז ע ר נ נ א ג ר פ ײ ל

)12 «״« ■([ («לום

 ווי<- מר• צײב«ור, אוו םעסרעטערי *ום
 ױעזיחננם צואים, ל. דזשאהן םיז ם«וז,

 אםע־ »וו וואיוקערם םײן ױנײםעד די םון
 נאײן v« דערהערט דעם אויף ריסא״.

 ■34 .איר :באענטאז םר. פון ׳פטיםע די
 נע׳שיכנמ רי איז דערםים און דזשעקט״.
נעענדינט.

 זייט ב$םעם דער םון טמענטם םם•
 רעגיערונג׳ם דער אויוי :עדרוקט ווערען

 אפיציע־ דעם םון טײא א װערען הוצאות,
 איצטער קען רעקארד, ק^נגרע׳פיןונא? לען

 םון םרײ לאנר איבער׳ן װערען צומיקט
 :דא עם רופט םען װי אדער פ^םטיידזש,
 אר־ די פון זײט די װעהרענד ״פרענק׳ד״,

װערען. נעהערט ניט קען כייםער
 אי« הויז רעפרעזענטאנטען אין װען

 רע־ טוזא״אם די נעװארען פארהאנדעיט
 רעניערוגג די פארזיכערען צו זאלוציע,

באנוצען צו ק^כנרעם פון שטיצע ידער םיט
 די נעגעז מאכט איהר איז .מיטהען

 נאג־ א רעזאאוציע דיעזע איז םטרייהער,
 עם — יעװארען דעבאטירט שטונדע צע

 נעװן*־ ״רעבאטירט אזוי נאר זיף רעדט
 ם#צ־ נעװען זײגען רעדנערם — רען״

 איבערנע־ און אײנפארשטאנען קאסען
 5ifb א װיעדער און מאצ א נאף חזר׳ט

 דער־ ניט טאר אען אז פםוקים, זעלבע די
 כאפען טעגשען םיליא[ האלבען א לאזען
 ;םי^יאן צעהן און הונדערט כ^רגע^ כײם

 .צאא װערען אויםנעהאלטען מוז עם אז
 וײ־ קאנגרעסלייט אלע אז ;“ארדער און
 פרעזי־ דעם םיט איעםארשטאגען נען

 זיי־ אלע װײל האנדצוגנ גאצדענע דענט׳ס
 ״אםערי־ םאר און אמעריקא זײ נען

 יא זיף האט װ. און װ. א. א. קאניזם״,
ס א ארױסנעבאפט עפעם ע ״  איי װארט נ
 םטרײפ דעם מאכען צו נעװען גצויז דאם

 צום וױ, נעםעהרציכער. נאף אויסזעהן
 קאנגרעםטאן םון װערטער די ביישפיעצ,

 םטרייס ״ידיעזער אז יארס, נױ פון פצאט,
 נאר סטרייק, סײן הויפטזעכציך ניט איז

 פראנראם רעװאצוציאנערען א םון טייצ א
 אי־ אז און ,“םאציאציםםען ראדי^ןאצע םון

 צו איהם מצוה גרויםע א איז דעם בער
 רע־ די נערעדט האבעז אזוי דערשטיקען.
 די גערעדט האבען אזוי און פובציקאנער

 צװישענ־ פאציטישע אצע דעמאקראטען.
 װען נעײארען פארשװאינדען זײנען שיידע

 קא־ צ,ױשעז קאמפפ א געקומען איז עם
 איז רעזאצוציע די ארבײט. און פיטאצ

 שטיםען 266 םיט נעװארען אננע/<<וען
עז•£5ראג׳ 0 און דאםיר

 אפגעזאנט ?אננרעם דער האט אזוי
 ססריי־ צו םרײהייט דער נאד רביךקדיש

 נאכ־ האבען קאנגרעסצײטע אצע און קען,
!“,אםן געזאגט

(םהיצע) ,
שםואלזאהן מ. םון

(בלינדער) בעדריה ראזע פון

True translation filed with the . 
Postmaster a t New York City on 
Nov. 14, 1919, as required by the Act 

.1917 ,of Congress approved Oct. 6th 
known as the ,4Trading with the

Enemy A״״ ct

 פ«ר ארויס םרעםען פרױען־ארבײטער
 און ראסען, אלע פאר רעכט גלײכע
רוסלאנד. אױף בלאקאדע דער געגען

םיעא-באדײטענ־ אבער קורצער, דער
 םרויען אינטערנאצי^נאאער ערשםער דער,

 ^ופגעהאא־ איז װאס קאנגרעם, ארבײטער
 דער אין װאשינגטאן, אין געװארען טען

 פאנאט, הײנטיגען םון װאך ערשטער
 טען6 דעם אװענד, דאנערשטאג זיף האט

 פון װאף א נאך געשאאסען נאוועפבער,
ארבײט. וױכםיגער און ערנטטער

 אומגינ־ די זינען אין האט מען װען
 פונ׳ם סאי צײט, דער פון סאי םטיגהײט

 אנ־ אונצעהאיגע די פון סאי און פאאץ,
 װעאנ אונםער אומשטענדען, שװערע דערע

 אויפגעקו־ איז ?אנגרעם דאזיגען דעם כע
 ארבייט, גרויסער זײן מיט אנצוגעהן מען

 צונויםגעקו־ זיף איז ער װעאכער צואיעב
 אין מיר, זאגען האט, מען װען — ״מען

 באדינ־ אומגינסטיגע אאע ידי אט ןינען
 דעם באװאונדערען מ^ן מוז דאן גונגען,

 רעאע־ מײסטע די װאס קוראזש, א.| מוט
 ניט (אאיין קאנגרעס אוים׳ן נאטקעס

 געװע- אדער פרױעךארבײטעו/ װי מעהר
 ארויסגע־ האבען פרויעךארבײטער) זע;ע

 דרײסטער און אםענער זײער אין װיזען
און דעאיקאטסטע סאמע די צו שטעאונג

 באו״ דער אויף עאײס די םון באאקאדע
 געשװאאענער םוךהונגער און םענדער

 און םענער פון קעפ װיפײעא רוסאאנד.
 -״קאאבם םאליצײאישע םון ײערען םרויען

 נױ אונזער אין װאך יעדע נעשםאאטען
 רער אין זיך ארויסזאגען פאר אאײן יארק

 באא־ דאזיגער דער געגען עפענטאיכתײט
v ?אדע

 יעדע איז אױבענסווערט װענינער ניט
 װאס רעזאאוציעס, אנרערע ־די אײנע־פון

 אנגענוםען האט קאנגרעס דאזיגער רער
 איז אמ פראגען. אינדוסטריערע צו בנוגע

 רעזארו־ אזעאכע אײניגע פון צעטעא א
:באשאוסען און ציעס

 ־יטטו:דיגער44 דער פון אננעהטונג די
 ארבײטס־ מאססיסום אאס ארבײטס־װאך

אינדוסטריען. איע םאר װאף
 עאטער ־יעהריגער16 פון באשטימונג

 ארײנ־ קינדער פאר עאטער מינימום אאס
אינדוסטריע. רער אין װערען צו גענומען

 פאר נאככדארבײט פון פארבאםונג די
הינדער.

 גריײ פון פריגציפ פונ׳ם ס-ערקענונג
 די טדען װאס אלעטען פאר ״שכירות כע

ארבײם. זעיבע
 געצײאונגעגער םון אײנםיהרונג די

 םארזיפערונג אוםגאיקספאא־ און געזונט־
אינדוסטריע. דער אין פערזאן יערעד פאר

פאנד^ ^קיטפעט א פון איינפיהרונג די
אינדוםםריע. רער אין פרױען די פאר

 באשעפטיגען פון באגרענצונג די
 אי:־ געפאהרפויע אין קינדער און פרויען

דוסטריע;.
קא:־ פונ׳ם אויפטו װיכטיגסטער דע,י־

 ני חײםנ^ דאם — םראנצויזקעס די
 םשוט׳ערע, די נאר זיף, פארשטעהט אאע,

 — םאאק״ פון ״טעכטער אזוי־ג/רופענע די
»באשטעאוננען די אױסגעפאאגם האבען
 נעהם א זיך האבען און רעגירונג, זײעד

 אנחור אז אויף גאר קינדאען צרם געטאן
M•&₪ אופן.

 געבוי- פאר באאוינוגגען די צװישע^
* די װאס קינדער, מעהר װאס רען ™“S t y 

ח| צוגעזאגם האט רעגירוגג צויזישע ה  ך ‘אי
 םארשפחד דעל איז פאאק״, םון ״ט^בטער

 םיס באזארגען צו רעגירונג דער פון כען
 קיםיעכד אנדערע און היאף מעדיציגישער
f וואס קימפעטארין, יעדע נױטיגקייטען p 

/ צו װענדעז דעם װעגען זיןי רועט י |: ד | 
ד עהנאימן אדער םאאקכדהאספיטעאער  ח
 רע- די האם דערצו גיױנגס־אנשטאאםען.

 געאנד געװייסע א באשטיטט אויר גירוגג
 וואס קיסד, צרגעקומענמם יעדען פאר םתנה
 )פאםיאיזג א אין װערען געבוירען רועט

 ױןןנינ•. פריהער פין שוין פאריזאנט װאס
קינדער. פיער סמענס

 דער אײזער איז טומאן א אין װי אזוי
 װא• אין געזעסען װעג .גאנצען דעם שםיד,

 פענ־ אין קאפ דעם ארײמענר^בעז ג#ן.
 אויוי מטושטוש געהװןט ער האט ססער,

 •bvp ארואפגעבויגענע םארשטאכטע, וײ
 האבען װ-אס תבואה־זאנגעז די םון אעך,

 םעא־ די איבער װײט יוײט, געשפרײט זיך
 שטויב אעעגאיהטעז דעם אויף רער.,
 שטי־ אינ׳ם געטואגען זיך ,האט וואס

 גע־ זיך און אויד םאדגאכטיגען העמייגעז,
 ברענענדיגעד רויטער, רער פון גיאדעט

 ארונטערצױ נעקאיבען זיך ח^ט װאס זון,
 דער װאו דארטען, ערגיץ־װאו מאטשעז

 צוזאמען. זיך קוםען עריד דעד מיט חימעא
 געםיהאט ער האט זיך בײ הארצען אין און

 ברע־ מיט דארט װער וואאט עס װי אזױ
 געריסען און געשטאנען צװאנגען נענדיגע

 איהם ריס יעדער נאך און שטמ^ר־װײז,
 אויער אין אדײנגעברענט טור^ענדיג

!בראסבערג רחא :ארײן
!דהא — - ■

 פאד־צװיײ און •םןאד־א־יאתרען נאך
 איז געװעז נאר איז רחא, זי, װען י^הרען,

 אין זומער — דא כסרר ער האט דעדחײם,
 מיט׳ן געשטאנעז איז ער װען היצען, די

 אויף געיואאפט און םײער בײם .חעם^ד
 — אײזען צעגאיהעםע דאס חאװאדאע דער
 העאםען װעס •גאם •*ועץ .אז :געטד.אכט זיך
 רחאה׳ן אריבערברענגען װעט ער און

 אם זי, ער װעט אמעריתא, הײן אהערצו,
 אװעק־ זוםער גאינצען אויפ׳ן ירצח־זזשם,

 װעט אאײן איהם דאטש׳ע. א אויף שיתען
זיך ער שטעהט אט -נעהםען. גיט רוח דער

 א ערגיץ פון ארויסגעריסען זיו האט וואס
 פעא־ די איבער זיו יאגט טהיד־גארטען,

 טאא אאע אאזט און װעאדער ארן דער
 אזוי רעװע, זיך׳א.משונה׳דיגען פון אדויס

 פיג־ א טיט זיך־ יפאר עמיצען װאאט זי װי
געסטראשעט. םוח סטערען

 עס װ*ם <יט הערט שסיד דעד אײזעד
 אריעגע־ זיצט ער איהם. אתם זיר טוט

̂ץ  װײזט איהם און םע-נסםער אינ׳ם גריאל
 גאנצע אזוי שוין פאתרט ער אז אױם, זייך

 װי ביז װײסט װער און װאכען. מיט טעג
 און צי-הען אזוי זיך װעט עס נאך אאננ

 דדעה א מאא אלע זיך גיט ער ציזזען.
 זועאען װאאט ער װי אזוי זיץ, אוים׳ז

 אײזעגבאהן די זיך מיט אונטערשטופען
 יע־ נאך און קצ׳װעגען. שנעאער זיך זאא זי

 םון אאזט אײזע׳גבאהן די װאס רעװע, דער
 א אדויט איהם בײ זיך רײסט אדוים, זיך

בראמב^מ׳ען. אויח תאאה בײזע
 איךדער־ הײנט <עקומען .ער איז אכ*

 האט היע רי [yn דעמאאט, סאמע פריה,
 װאאט עס אזוי.*וי געפײערט, און געברע־נט

 פרי־ ברענענדיגען מיט הימעא, פונ׳ם ווער
 א — גצשאטען, טיכער נאסע אויף סע^

 איז — !אויסצוהאאטען ניט פארענינע,
 קוזניע, דער אין איהם צו צוגעקומען ער

 םאװלדבײטער, « געשטאנען איז עד װען
 זיך האט אויװען, ברענענדיגען בײם

 מיט׳ז אויסנע&וצטעד, -אן אװעקגעשטעאט,
 שיך װײסע די םיט *נצוג, װײסען דינעם,

 שטרויענעם מיט׳ן שטעהעאע, מיט׳ן און
גױ א איז ער — האנד דער אין ?אפעאוש

 אנדעחן אײגיגע און דאזיגע די חוץ
 םאר באאוינונ׳גען ־ רעגירונגס אפיציעאע

 םראגק• אין זײנען םוסערס פראגצויזישע
 פאנדקן פריװאטע סך א נאף פאראן רײך

ד דער העאפען װאס אגשטאאטען, און  ת
 חע־ צו אוםנים נכארשיעדענע אויף נירונג
 1אי קיגרער־געבורטען צאהא די כערען

 גרױםער א האט אפשא, אזױ, פראגהרײןי.
 איבערגעאאזם מיאיאנער פראנצו׳יישער

 צעה[_ איבער םון פאנד א טוים זײן נאף
ר פ*ר באאוינונגען אויף םראנה םיאיאן  ם
 םים אויסצײכנען זיף װעאען װאס טערס,

קינדער. מעהר װאס געבױרען
 א דארט איצט דאס זיף .•,.,*בען נו,

 םראנ• די פון אפאיקאנטען געטאן יטאט
 די אט פאר “פאאק םון ״טעכטער צויזישע

 אױםצייכי• און באאוינונגען פארשיעדענע
 טױזמג״ צעהנדאיגע די ציױשען נונגע;.

 רןימפזןנמן־ פראנצױזישע ״פרישע״ טער
 געװאחנן ענטבונדען זײנען װאס רינס,
 גע־ ,D'cnn פאר לעצטע די אין ערשט
 גרוי־ װעאם׳ס דער צו — אױןל זיך פינען
 עטאיכע היבשע — איבערראשונג סער

 םו״ זײנען װאס פראנצויזקעס, טויזענט
 איצם, ׳יעדע. *ינדער 10 און 9 פון טערס

 אדער צעהנטען זײער פון געבורט דעם בײ
 npw דאזיגע די זיך האבען קינד. עיפטען

 צו געפאאדען חיפפעטאנרינס״ פאהרענע
כשר• זײערע פ^דעיען און רעגירונג דעי

איכדוס־• אין סאליסישע אנגעװעחסאנססעגעװארען איהם מיט ער vh בדודער, טער ^רויטן ^ידזם זאאען גר■ צו באשאוס זײן ספק, באי איז, :רעספרעי און היצען, גרעסטע די אין ןןזוי.אפ,  ברו־ גוטער א יפאר מיד מיט ביסטו וואס
 זײ־ די אין דיר כאאערע וא ! ? װאס רער,
 בײ בין איך אז !סכחר בדאפבערג דו טען,
 איז, עד און ארבײטער, אן טאטען זיין

 זוהנדעא, א באאעבס׳עס דעם עס, .הײסט
 הײםט ער, מעג ? װאס־זשע איז ער, איז
 װאם ! ? פיס און הענט ברעכעז ניט עס,
 א אנגעשריבען אמאא מיר האט ער ? איז

 נו, םיר. ער האט רחא׳ען, צו ברױועא
 א האט דאס אז אנשרײבע!. ער קען אודאי

 קײנפאא האט עס װאס עס, האט הענטעא,
 רןא־ דער בײ האט עס געט^ן. ׳ניט גארניט
 ניט. עס האט געארבייט, ניט װ^דאע

 גע־ זײן געװעז איז שטײגער א אבערלואס
 ש׳רײבעז, מיטען אין מאא, אאע זיך שפעט

 —? רחא שעהנע, א איז זי צי אנצופרעגען
 ער, מײנט אס11 !שעהנע א זי איז אודאי

 יןוזנע, איז טאטען זײן בײ ארבײט איך אז
 ביכ־ די מיט נעהט ער און איך, ארבײט

 מײן שוין טאד ׳ער געהם ׳טאג אאע אעך
שעה־ א איז זי ? שעוזנע קײן זײן ניט כאה

טאג. םון פראבאעמען טריעאע
 דער אט זיר האם אמשא, אזוי,

 און קאאר קאנגרעס פרױען-איבײטער
 פא־ אבסאאוטער פאר ארויםגעזאגט הויף

 ארע פאר גאײכבארעכטיגונג איטישער
 נא־ קאאיר, םון אונטעריטיעד אהן ראסען,

גאויבען. אדער ציאנאאיטעט
 האט װערטער זערבע ע,־די)טאר אטת

 אע׳ם ארויסגעזאגט װיאסאן פרעזידענט
 פאר א סיט נאך װאשינגטאן זעלבען

 ניעניטען פיעא װי אבעד ;צורי? יאךר
 אין הײגט שמאכטען נשמות עדעאע פיט

 װיא־ נאכזאגען פאר טורמעס אםעריקאנער
 מעהר ביסער א מיט נאר װערטער, סאן׳ס

? כונה
 פארדיענט באװאונדערונג סעהר נאף

 קאנגדעס פרויעךארבײטער דאזיגער דער
דעי געגען ארויסטריט אפענעם זײן פאר

 — !סאםערוואא ! סאמעךוױא —
גןאנדױןטאר. דער אויס פאוצים שדײט

 ארויס־ זיף נעהמען פארשױנען אאע
 שטעחן באײבען װאגאזד~ םון שטוםען
 אאע אוייף קוהען און פאאטםארם, אוים׳ן

זײטען.
 װאו !פאאטניצתי !פאאטניצקי —

 אױטאמאביא מיט׳ן •פארמער, דער ער, איז
 דעד —־ יןואות. זיך הערען — זײנעם, מיט
!איהם האט רוח

 צץישען שטעהט שמיד דער אײזער
 ! רחא קואות. די ניט הערט ער אבער עואם,

 אויערען. די אין איהם יןאעגט !בראםבעןג
 םאר־ דעם פאאטניצקי אן פארגעסט ער

 אײן שפאנט ער אויטא^אביא, מיטץ סער,
 װעג, שטויבעען איבער׳ן און ׳פיס די

 איבער און ט$א איבער שפאנען ער נעהמט
 רײסט סאא אאע און .פארם, דער צו בערג

 !םמזר בראסבעוע :ארוים איהם בײ זיך
!זײטען די אין דיר כאאערע א

 חאאערע די און ׳פייער, בײם זיך געאט
 אי־ ארײז גיסט ער !ניט איהם נעתמט

 פײנט־ דרײ־םיער א זיך אין טאג, בער׳ן
 דערנאד׳ארױס זעצט ביער, קאאטעז אעך

 עס און אײב, גאנצען איבער׳ן שװײס א
 אי־ שטעדען פונ׳ם ציװקעס־װײז רי<ט
 ער װארפט אײזען. צעגאיהטען נער׳ן
 מיט׳ן שמאטעס אאע אראפ זיך פון אזוי

 נאקע־ א אזוי שטעהט און אפיאו, העסד
 טאג גאנצען א קא^פט קאאפט, און טער

!זײ־נע דאגה א —
איהם, קענען א איז זי רחא, אבער, זי

 א שװאכעניוע, א פועעאע. סאײן א װי
 םארגאײכעניש א ספאר װא בצאסע-נקע,

 פאײצע דער סיט האנט א זײנע ? עט איז
 און אויסנעגאסען. שטאא םון װי ?ײנען

בײנרע־ דינע װײכענקע, ? װאס איהר, בײ

 אינםערגאציאנאאע באשטענדיגע א דען
 װעיכע ארגאניזאציע, פרויעךארבײטער

 צײט צד צײט פון צונויםקוםען זיך זאא
 װאס כויט און אזוי װי באטראכטען, צו
 פון ארגאניזאציע אינטערנאצ*אנאאע די

 איהד בייסראגען קען פרויעךארבײטער
 בע־ א פון בויאונג דער צו ארבײס חאק

 רע־ גערעכטיגערער און פרײערער סערער,
 אויף סענשען איע פאר בענס־ארדנונג

װעיט. דער
 א-י־גאגיזאציע אזא פאר פאאן דעם

 ברי־ באריהכיטע די פארגעשאאגען האט
 פארגארעט ארבײטער־פיהרערין, טי״טע

באנדפ־עאד.
 קאנגרעס, םונ׳ם זיצונג יעצטע די
 שטרנ־ אכט גאנצע געדויערט האט װעאכע

 טיט אינגאנצען אפגעגעבען זיד האט דען,
רעגוראציעס נויטיגע אאע אויסארבײטען

\ קעדלען פראגצױזקעס  בא־ דער ה)א
רעייערונג. זײער פון שםעלדנג

 טעהר פאר אגיםאציע ענערגישע די
יזינ־ פיעהי פאר דערהײפט, ׳אין חת־נות

העג א איהר׳ם ארײן נעהםט ער אז אאך,
צו ברוך א מורא ער האט זײנער אין טעא
טאן.

יבער  ער תאט טײװעא א ײואס.£*ר צו ̂׳
 קאונט־ רער אין אט שיר,ען באהארםט זי
 האט שװארץ־יאהר א פאר װאס און ! ? רי

 ער אז געטראגען אינגאנצען גאר איהם עס
 בראכי־ מכיזר דאזיגען דעם דערצעהאען זאא

 אין זײנע כאה רי שיקען װיא ער אז בערג,
! >' גןאונערי
 זיך טומעאט ׳איהם ארום װאגאן, אין

 מיט מענער םון *וןואות זיך, דעש׳ט און
 פון זיך רוקט מען קיבדער. טיט פרויען

 הען מען צװײטער. דער אױף באנק אײן
 שטעקען אצע געפינען. ניט ארט קײן זיך

 פענסטער איפענע די דודך חעפ די ארויס
 און שװיצט מען אופט. אביסעא כאפען צו

 אײזענ־ די און נשמות. די מיט פאבט מען
׳חיה פארװאוגדעטע װיאדע, א װי נאהן,

 קריטישזנ זײן איינכעפיחסט זיך האט
 פון שטאק טען10 אױפ׳ז װערהשמאט

 שריײ אידישער קיין פארװערטס־נעבײדע.
 ער אז זאגען, נישמ,רןענען איצט װעס כער

קריטיה. פון ר ע כ ע ה שטעיזיי
 קױהאעךגרעבער טיאיאן האי*בער

 קויהאעךבאראנען ביאיאנערסהע
װען אמאי*, פאסירמ עס אז ינען,

םעכטי־ איז
ז. ט נ א י ל י י True translation filed with the 
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 זן נײעס, אמסטערדאטעי די נעאײקענט
 איבע טאנדאט א הריגען װעט איטא:י<ן

א פאעצער הײאיגע די

 די װען םאסירט: אזוי האט בועשה די
 םײ דער איז געענדיגט, זיך האט טאחפה

 את״ אן אײראפא אין ;עװארען איטאר־זם
 ביתער• פארפאאגםער און טערדריססער

 אםעריקא. קײז אגטייאפען נעבאך ער איז
̂אנד, פרײע אונזער און  אא* פיז ה״יס די י

 סgn פארפא^נטע, און אונטערדרילןטע
 םיט אויפגעגורזעז זץ־, פארשטעהט איהם,
ארעפס. אפענע

װאלםםאן ל. א. םון
 איהר העיפעז צר אפעריקא בעט װיען

 'יויות. שרעתאיכען דעס אדיבערטראיעז
 אז און קײזערשםאדט! אאםע ׳בעם בעם,

 זײ מו בעטען, ביים שוין האאםבט *ו
 אריכיע אונז, פאר װא־ױ און וגוט, אזוי

 װארט גום א ארײן אױך אניעריקאנעי*,
סעם... אגהעא רײכען בײם

פאלעססינא.
ארא־ איטאריען, פראנקרײך, ענגאאנד,

 אזד אידען די זיף וועם עס גוט װי — כיען
 זײ ישיז•;״! ארץ לאנד הײאיגען אין כען

 ביף־ ע:ג;ישען אן אפעסען דןי לועאען
 און אאקשען איטאאיענישע מיט שטעק

 דערנאך און פאטײטאס, םרײד פרענטש
 דעקאארא־ בא״פור׳ס אנצינדען זײ װעאען

 ארמאגראפישער דער פון פײן זעהר ארא־ א; םאררויכערען איהר מיט און ציע
ז*ך יוא'יבט זי וואס קאסיהיע א*דישער % נארכיאיע... כישע

ך ק^ננרעס. שפראך א צוזאבױ׳ןנרופען * * * נ:
 שפראך־ק^גכרעם אידישער א איז לזײנסןוא אמעריקאן דער פון באריכט א רויט
 cv הײנפ. וױ נײטינ אזױ נעיוען נישט א*דע; 200 000 האבען קאפדטע, יזשואיש

 %ד אז ירערען, :עט^ן עפעס באכית ל״רז אנהעי אין געדיענט צײט םאהכיה א״ן
.אנ פ;:אח״ ״איריש װערטער ״ט;צעז זיך טעג אנקעא דער ארםײ. פעם׳ס

 ווער־ אונזער פון פארשוױנדען נ־שט ;v: נע־ זיינען אידען דאױנע די װאס נאיקאיך,
 מער־בוך... ר ע ד י י־ א :אך אמעריקא יזײן קומען

* * * ער־ ״פרעטדע״ אי״ע האט קאנגרעס דער
 איז קרגתחהײם פרעזידעגמ׳ס דעם און אנארײסטען פארעדאדיייאאעז, קאערט

 גענ״ די פא̂, — געפעהרליך, זזןהר יזעהד אאנד אץ םאר טע; וועאכע באלשעוױקעס
 שאום־םריט'. דער פרן :ער , אנטי־איײיכרײ־ די װען ארײנאאזען. יישם
 א חאיאה װאאטען געזעצען ש^ן

 עטאימ מיט קראפט
 » געורען אסעריקא

 א העאדען, טיאיאן
 דען װאאטען
? כיי־הטה

 האלטען איז װאס פאר
 שװער א לײכם

 שװער שרעקליך און
 ? שוױגער א

 יאהרען שוין
 פארש און קלעהר אייך װי

 ניט קען און
קליגער. װערען

 בהור הײםט װאם פאר
 7 דא ״פעלער״

 טעם דעם זוך איך
 יאהרען, שוין
 אײן ניט זעה איך
 איז עס װאס םיט

 בהור א
? חסרדן א

 ״השבױ, הײסט װאס פאר
 7״ביל" א דא

 :פרענ איך
 !וױלען גאטעם אום

 דאך אײז סוחר א
 הונד, קיץ ניט

 זשע װאס פאר
? בילען ער דארןז

 אום געהט װאם פאר
 ארבײטס־מאן דער
 טראנטעם אין
 ■7 שמאטעם אין און
 כאפט װאם דער און

 װערט בײגעל א
 פארשלאםען

? גראטעס הינטער

 איו געפאלען• נישט איז פעטראנראד
 שקר דאױגען דעם האט װאס פרעכע די

 ערשטע די ניט. אויך — פאדשפרײט
 I ע ק אעצטע די און פאאען, :יט ל י ו י

 אאננ ״טוין איז זי װײא פאאען, נישט שױן
 רינ־ אין ליגט װאס אזא געפאאענע, א

שטאק.

 אאנמ די ניאכט יזויה־״עןםטרײק דע*־
איז. זי װי שװארצער אך שעפער, אאע אין ערפאאגרײך םארענדיגט

 סטארם, דעפארטםענט פאר א אין חוץ א
 *אטערײשאן באשעםטיגט װערען עס װאו

 זיײ סטארס דיעזע פון מאנכע שנײדער.
 סטרײק דער סטרײס. אין איצט נאך נען
 װײס־םרעזײ םון געװארען געםיהרט איז

 םאק־ ראט ער אעםקאװיטץ. סעמועא דענט
 סאמע םון ארגאניזירט סטרייס דעם מיש

 בײגע־ סך א גאר האט ער און אן אנםאנג
 װעאכער סטרײק, גענעראא צום םראגען

גתי־ אזא מיט און געענדיגט גיך זיך האט
 יױ דער םאר זיעג באדײטענדען םיעא םען, %
 אײדיס די אין ארבײטער די םאר און ניאן, !

יארק. נױ םיז שעפער ״סײאארס
 זיך האט יאר?, גױ ראטשעסטער, אין

 טײאארס אײדיס די ארגאניזירט אעצטענם
 קורצער דער פאר .120 אאקאא ױניאן,

 דארט, עהזיסטירט אאקאא דער װאם צײט
 אויפגעטאן סך א צװײםעא אהנע ער האט
 האט דעם אויסער סיטגאיעדער. די םאר
חשבון, אײגענעם זײן אויף אאקאא, חןר

 איײ אאע ארנאניזירען צו םארגוםען ויך .
יענער פון װאריןעס גארםענט דיס

 אסיענ״ די איבערקוםען טיר װעלען װי
 זײן :ישם ס׳װעס אז בארקיהאונגען, דינע
? רפואה א אײף 4קויהי קייז

 םארגאן זיצט וואס פאר
 דזשײל אין ניט
 פרײ אום געהט און

 ? ערבות אהן
 זינד װעלכע פאר

 דער דארף
טאבט װאם

 באוי ארוםגעהן שיך, די
 איז װאם פאר

 ? פרוי די נײגעריג
 נאר האלט און
 ? פרעגעז אײן אץ
פראגען און

 אי־־.־ ביי אױם װאקםען
 שװעםלאך װי

? רעגען א נאך

 דאס אי װערען, געזונט װיאסאן זאא
 קראנק־ זײן אויב מעגאיך! װי ״טנעא אזױ

 רא א*ז אנהאאםען, אאנג נאך זאא הײט
 נאך װעם סענאט דער אז געפאהר, א

 זי װי שאום־מרימי, די אננעהטען חאיאה
 װעאכע אירגענד אהן געהט, אוז שסעהט

 װיא׳ זאל װילען, היטעאס אום ענדערונג...
װערע;! געזונט סאן

 אין זיך װארפט פיבערט, וועלט די
 די און אך, — קחזות רעװאאוציאנערע;

יאםאן! פארכאפס האט א נ י נ נאנצע

 פראהיבישאן ניט צי פראהיבישאן יא
 עם װעד ײאגד. די ווי עט ארט אידע;

^ טיט ביםערקײט די םרינהם ר ע ם  ע
םראפען. ביטערער דער :ישט פעהלט דעפ  ענגאישע פראנצויזישע, װי אעזענדיג

 מיט סטראשען סאציאאיסםען אנד/גרע און
 געגעץ םראסעסט אאס סטרײק ;ענעואא א

 מיר פא־יט רוסאאנד, אויף באאקאדע יער
 זײ־ סאציאאיסטען אײדאפעאישע די »ײן:

 סטיא־ זעאבען דעם אריגינעא. ניט גאר נע;
 אעצטע רי פאר זײ האבען שונאק־װיץ

 אפשי איבערגע׳חזר׳ט שױן מ^נאטע; 6
̂ , מאיא». 48

 מאכען צר ערפינדונג וראראנאװ׳ס דר.
 פאי א."פט^ן סך א cm ײננ, אלם פון

 אינזע״ע ותן איטעראטור. אידישער דער
 אין ארײגקריגעז װעאען פאעמען ..ײננע׳

ט ןייעד ^  רוצ״ אױ ױ::ען א פו; דד\ו א נ
n אפשר :על v " iקאיגגען :ישט איעדער ן 

 אזױ קרעבצעגדמ, אוי הרהםכנדיג, אזוי
בטל׳ריג. עובר איז אויסנעיתםם

 גײעס שםיקעל טשיהאװע א שלוס צום
 אעגיאמד פויאישע הײם: אלטער רער פון
 פאגחוםירס צייט סוכות אום ה*ובעז רען

 וױ באװײזם, דאס װאס סובות. מידישע
 געוו^רען. איז רועלם די צױויאיזירס

̂לגעז  סננה H איבער^עה^ן חױרים פ
מ• צעשםערען הײגט ברוקע, א כײס  אי
k. ; וואפען. ציװיאיזידטע סיט u

 איצם ווערמ ױדעײטש באויז נישט
 שײנם, טיר ב־לאטעה, אין ארײנגעמריבען

 .אײך זײנען ׳איהם העאפען װאס ד• אז
עד דואס ניגער, ש. געם^ן ה^ם גוםפון באאםע, מיאוסער א אין פארקראכען יא אם נישט קײנער נאך האט דמלו̂ן
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 אבגע װערט ארבײטער, די פון אײגענטום די איז קליניק מעדיקאל און דענטאל דער י
.ס יי ז א ב ן ע ו ו י ט א ר ע פ א א ק א אויןש ארבײטער די ב״י געמענעדזשט און פיהרט

לאקא אײער םון קארד א קרינטכאהאנדלונג און אונטערזולונג םעדיצינישע ^לנעטי^ע

!נערװעױקראנקהײטען און אױערען האלדז, נאז, מאגען, םארץ קליניקם קפעציעלע

אװענט אוהר 8 ביז פריה 10.30 פון טאנ יעדען דענטיסםען םיער פון םםעף א

™ ™ v
ר א ם ק # ד ע ר ם ע  ד

ן י או ר. ד ע ןו לן

ןיי
ען — װ#א#ד. ם• עפינ ר-ג ײן גיט םי  ק

ג גי ײנ  איבער ברמועא אייער אין װ$:־ש גײ א
 טד^נם דעם חוץ * *בת־פר*גע.
ח איחס רי * ײ אונ־ פון #

 פרײען א פ*ר גיש זיך cd*b װ#ס
 ב#*שעהם זי אריב כ*דזש#רישי, די םעג**ן.

 =ז5רע ער*ש ד*רן* פריידענןןר, וזזרקליבע
 פון געפיהלעז די וו:ב*שר*ב*. איז גזנחםען

ר  רזגבעגען ז.יך ז#ל י{גז װזןר ^ן^רישעש דן
ן םים ע ל ח י  גזןגנער, א פרן געסןגקען און ^

ב ם »וי  די ד*רן» אויך שענש? פרייער דער ני
p. .יאליע די שפיעלען גיש םאיאריטעם e א 

די דזןס^ש, ך דלם נישיש״לען װיל אויב׳ ײ * 
״ן, V דזןס^ןטען אלע שן| ז*ל  גיש זייש איהר נ
ד םיט גערעכש גאנצען אין י י  און םייגו:;, א

י סוף א געשאבש ניש װ*לש בריװעל אייזןר  י
 יגעס*כ*־*נ־ ?ךשמ מ*לש ער גוי־ תבזןשע, דער

 חי>ליגעןי צום לענדעך *נגורשעןזײערע דערע
 גע־ ון צו ביז ברמועל אייער װ*לש אגב קריג.

 די׳ פון טייגוננ די ביזששעשיגש גראד וויסען
מ דעם מאכלז זגעװוךש ווזדיבע'ח*בען  רוק,1אי

»ן ךוןמ־א^שאגן־ר $< ע כי>«שזגה= ױני אל  פוןג
ם,  #לז םען אז אנדער׳ש, :יש רוילען וועלכע נוי
 *ר־ דוקא אידען פרושע די צו-לתבעים אוץי

שבת. אום בייםען
 זעהר * באריחרש איהר — יןאװינסרןי. ם.

 אויף ציהעו דארף װעלבער פוכקש, וויכםיגען
ך  מיר אויפםערקזאםקײש. אלגעשיינע די ןי

 קײג־ ה*בען םיר כןשיס דאם מודה, זיך וייגען
ל  «ו• גוזר^נשיזג פון*דער געהאלטען גיש ^

 אײער ןןבער איז גרינךע, פארעײדןנע ליעב
 אוגז וױבשיגער, *vtjrt א איז װעלבער גרוגד,

ם םשעהש אײגגעפאלען, ני  אייער זןז זיך, פא̂י
ײ אדן נרכזער, דעם אין זיר^ײנש ^יעי?על  ם

 •ןגדערע אויך פארזנפעגשליבען גערן וועלען
 דער דאגעגען. #דער פאר דעס, איבער בדיף
 זיך :וישיגם ער אדן װיכשיגעד, * איז ענ«ן
קל^רקײם. העבסש־מעגלינסשער דער אין

אייד׳ ®יז אעחן גיןגץ איז דאס — ה. י.
 אײער פון אויפשו דעם אנערקענש איחר ח^ס

 און בראגפעלש ר. בר. אײדז׳סענש ביזנעס
 געװענליך סש. שע10 װעסש 1י7 אזאפ אייער

 לעזאזל אער דער אײדזיפענש ביזכעס דער א«ז
 איז עם איז ז׳ינד. פרעםדע ^לערלײ ®אר

ײקליד  ח^ש ױניאן-םישגליד א זואס פײן, ח
 זײ:ע אםזןל א:«וערקענען גרויסשױש געגוג

 בראנפעלש ברודער װעש זיגער ®ארדינסגדןן.
 אנגענעס :אשירליך, איבערי־אשש, איש^רק ?ײז

איבעררא״אש.
 פאי־ װעם נרין• אײער __ גןדימלזאוױץ. .0

 דער ונאס nrrtj די אב^ר װע^ען. עמנגםליכש
D fi קוםש די אשראן•, דןןל. 25 ביזצאחלש ח^ש 
װס *ונז  זיך ער װאלש פארדעכשינ. גאנץ א
ם  װאלש זאך די װען עיש,8כעוןמ »ניםעל ני

? אינגאנגען נעווען ר ע  אז אשת, איז עס נ
ײ אידען, דא זיינען עם  פזבת דער װקןען :

 מיר פיחלען די פאר און ד״ײליג, ?זןחר איז
D y t f y z t  ,*^ •o jn אייד דא זיכער זייגען 

 אין שוםאה די איין װיק^לן װעלנע ווידען,
 ה״ליגען פוז ױ?בון דעם אויף און יראה, די
rאום אונשעי עטארק גאנץ זײ סקעבען ,בוו 

אן די קען דאס וונםאג.  איגנ^ײרעז׳ ניש יוני
 ריבשיכעי־ א װערען געפונען װעש עס ביז און

 אמת־׳פרומע די אז םורא, םיר הןןבען אויסװעג,
לײדעז אביםעל םוזען וועלען
D• .איז :וסער לעצטען דעם פא- — ר. ם 

Of ען טיי אז עפעש, צו אנגעקומען ^  קעכען ז
?ip if « שישינג פיאטעסט דעם פאי־ דו^רט גוש 

 בלא־ די געגען גאײעז סקװער םעדיס«ן *ין
jn^p. װידער *זוין עס איז :ומעײ דעם אין 

 יז «ו אז זינען, אין אישעי האש זםן. *גד
שונג מענעגםליכע עז םען שוז *״ ק ״י  דעם יו

ען םיג  איבער־ פריחער, װ?ס ם^שעריאל נוי
ם  מא־ » װעגען זיך ח*נדעלש עס װען חויי

םענש־־ז&ך.
ס ; ה «  פיר״ װעש בריןי אײער— גארבער. כ

ײנען םיר כןןפד■ װערן, ע«זננשליכש ם1צ ז  אײך י
 קל*ו;ךאיגדוםש־ די אז יײנפאר״ש*גען, (^•

 װאלם יע, ווען ערגסשע. סאםע די איז
א איםער געפיחלש מלאוק־אינדוסשריע

 די פךוי, אייז באלוינונ<ען. •וורדיזננטע
 פ'יער, דאדן« פראנצויזישער * פון ייב11

 אױסצײב־ העכסםען דעם *יצט ט^רערט
 אויח פראנק טויזעגט 25 םון טגגם־פריז

 נים ם.״ן מוטער די איז זי װאס גחנד, ־מם
קניגער  היני*ער. אײךאוךצװאנציג װי ̂ו

 הא־ פרעס םראנצויזישע לוסטיגע די ־ ^
 דאזיגע די אז זאגט, און דערויף ^עגסירט

 טויוענט 25 די נאר ניט םארדיענם ®רױ
 דעם אויף םאנומענט א אויך נאר פראנה,

 פאריז. אין םלאץ ^געזעהענסטען
 און הינדע^ט .וונג־םראניורײןי קורץ, *“

—נחת שעפם און סוועלט וראנקרײך
דגו !י

 ײאלפ הארץ די װי אזוי — דיגער. י.
 פון •אדערען עס והנ® איחר *ז געזאכם, אונז

בזנן נוםעד גזנקסםען אונז. ױי מי י אז ם ך י * 
 איבעוי^געזוגדחײם־ ארשיקל^ן סעריע א בען

ר פראבען.  דל־ דר. גארגיג^ צווײפלען םי
 ענ*ן, דזןם אין םוםחח » איז וועלכער באווסקי,

 אויף אטגואװײזען פ^דפעלען גיש אויך װעפ
 לופפ, ®ריאן אײגאשםצן פון װיכשיגקייש די

 פאר־ װעלען*גלינדל'ך ארב\ישער די דאם *ןזוי,
 איז ארבײמען צו איז עס ®עדליך װי עשעהן,
אוןס פזןרשאבשע,פענםשער פעסש םיש שעשער
ײנקוםט גיש זאל לופש אביסעל #ז שורא, )ור

.........  י • • • . - ; ־ * * « »*r .war אין
 ויעלען טיר ע:על','װי >וזוי — ג. ד. ‘ א.

 עם םיר װעלען םיגום, פרײע א האבען :*ר
^פשיקען. אײך און אויפזוכען

 געװעז זיינען מיר ״יזן,— זםרירמאן. ב.
ש ר ^ א ק ם׳ ײ  קאינע־ ״זשרח״־אין לןר פון ה

בער םגזי^; טיר ד^ל* .^יע  שיר אז זאגען, ̂ז
 אונז נעװאיען. נתפעל ״טטזןרק גים זײנען
c y n ,מוז אז ?ון ײפעת $ גאר ׳טוין זײן א

 גע־ ״ענעז צו אזם :אציא^ליסש, >ןרבד^»ער
 דײ און א״נזן נשעש א״וענש גאנזי״ן א ניםען
גיגוגים. סץנאשאנע .נלבע

 א אין ארפ'?זנל, געלײענשידעם — ל ע. ־י
 עס איז ®ייל גרעסםען זײן אין װאס ך^ם. תוץ

 #:געפי־ כאך דערצו ער איז ׳קוו*שים אסת׳^
 פאר־ העםליכע םיש און ליגענס שיש קעדועש

 שרײב־קנענש, דר״-דיזער דער לויצזז־ו-כ^ן.
 טי־ זײן פאר *ישערען גוש אפנים שוז וו#ם

 זיך אנדערפ נאשירליך קען דז׳שאב, זעראביען
 ארבײשער־פיהרער די אז װי פ^רטשעלען, ניש

 גיט דזעאבם זײערע בדי שראבעל, זונען מוזען
 אויך־טיר־ד#ק־ ד^זיגער דער פארלירען. צו

̂ר  פידד די אגבאטרעפש װאס *>ז גיש, װײס םן
 אר• נאװעגוגג, איב״שער היגער דער ן1פ רער

 יו־ זײערע אין כחות אלע םיש זײ בײשען
ן אויסםיידו;; די פאר ניאגם ו  סשרײ^ס. ו

 אדער גיש װײס *גל¥ב"־ד*קש*ר דאזיגער דער
 און ;רעסשע די ד^ס װיםעגדיג, ניש זיך ם#כש

 װען זערשען האבען ױניאנס עטארקסשזן די
 בא־ רעכש שיש קען שען ד^ס *זוי, סשרײקס,
 די סאלידער און שש#רקער װאס ן»ז הויפשען,

 װעניגער און װעניגער »זל״ן ד?ס ױנייין,
 חוך ״שע^י־יע״ זײן לויש זי. האש סםרײקס

אנס >>זעלכע פון פיהרער די בען  שוין ױני
 דז״שאבס, ז״ערע פארלירען באדארפש למנג
 סשרײקס קײן #ז ׳זײ מעז דארף װאס צו װײל

 םעאזח זײן אנבעשרעפש זואס גישא? זײגען
 ה«ן:ען ז*ל דועלכער םאנופעקשפזורזגי־*, סיש׳ן

 נ«וך ר*פיטזנן,1 אלע איביישעד די ®נגעבאשען
 באטטישט ה^ט ם«ןנופעקש^ורער דער װי דעם,

j רא־6 (ריז^נײבל) ״ױ^ר׳דיגען״ א זיך פאר 
 דאס איז געלש, אדײנגעלײגםע דאס פאר פיש

 דער אדער ליגען, ;ראבער און גרויסער » אדער
 געעשעלם, זיך האש באש דער װאש פי־אצענש.

 האבען ארבײשער די *װ ®זעלכעי, געװען איז
 אויף אפילו זײ פאר ײעש עם *ז אײנגעזעהן,

 *ז םעשה, די בלײבען. נים .יױידזעעס קײן
 דעם אש ח^בען יו*י*ן דעי פון בעאששע די

ן מוז אנגענושען, ניש פארשלאג םײערען ״  ז
 װ^ל־ ארבײשער װעלכע װײל ליגען. א זיכער

 אנבעשראכש אין גענוםען פ»ל אין טען
אן די פון װאונפז דעם  און ? בעאששע ױני
אן די חאבעז «זזוי װי געקעגם בעאששע ױגי

v » אכיםעלע גאר דאר^ סען frm« אום
זי?עהן «ו  גע־ *וזאםענגעיאםאזקעם א«ז דא ^

ן1װארע א , ץארםיקעל . ק נ א ד ן ^ , ם י  .*ז ם
ױ פארדײח^ז, אלןם קענען גארען *י1  א® י

 *ין ארײגגעיוםפש אזוי ווערם גיפש ז*ער
ן שויזעגדער ו ת שויועגדזןר י חו  ^אג״םעגליד, םו

 אום־ אן םאםקע דער אוגטער :אד און
 ע*עס עס >ויז ראדיקאליזם, שםײג^גע<אגשען

ד צזא דא געפינען םיר װאס װאוגדזןר, א חוו  םו
ש?  גײםמגס־ערײבער, דיזע א:/ צוםיפזיני

 פאר געפאחר :גרעסםע >*י ווירקליגך ז״&ען זיי
 װען גאסירליך, ס^יפמזרים. ןיזועדןרעז דעם
 פאר־ קר>םיפ זיך געקענט װאלש לעוןר דער

 עם װ#לש לײע^ם, ער װאס אלץ, צו תאלשיןז
 װאלם םממזקערײ און אויסגעשאבש, :יש

 די שפאס. *זניסעל םאכען געקענ® גאר איהם
בער, איז צרח  פלינ־ לעזער םײםשע די װ^ס ̂ן
 פאר עס ד״»זלשעז זײ און ארונפער, עס ;ען

ז;עם ,און םי»ה תורת  אי־ ג#רגיש דערפאר אי
 װאש אז זז^גען, װעלען מיר זוען בערםריבען,

 גיפפר םעגלינע די אש םעהר לײ^נש אײנער
ער טוז אידיזןש שעהר ארן שעחר אלץ מישער,
װעיעז•

 גיש טוז ערצעחלדנג אן — םרענקעל. ב.
 אלעס לעבען אין דען איז סון*. קײן האבען

 אי־ לששל, חאש, אײגער װען םוף? א מיש
 געגעגליבע, קײף גיש געפיגש ״ון ׳ל>־ענ נן׳צ*ן

 ערש^רדען זיך איתר, שײנש דוקא, ער מוז
 עש ליבש? ער \ועשען די ערמארדען אדער

 אין איז װי זןבער אייך, «זיי אכאל טרעפש
 טראגט שען 1 סוף *« אד״ן פעלע? שײסשע די
 ג^ר ײעלכער װעגען ד״מרצען, אין װאוגד #

 ד»ןשס^ל. און ׳»ח:ונ: אן האבען װעניגע
ט שוז *זוי פדנקיו  ערצעחלטע יעדע דוקא ני

 קינסט־ שײסשע די סוף. א האבען געשיבטזן
הן םאקי זייכען ערצעחלונגען לערידע  א ^

סוף״
ש נ. ^ערה  ״אומ־ די פאר גיש זיך ~

צי אין גליקליכסטץ ר יוזילש׳/ נאניער י  סי
 ד* זײנען עס ?ןז פאי־זיכערען, אײך קענען
ר;כ¥שפ אין *זעלכע. פילע פילע,  װעלען טי

^ט *ו םאבען ניט  אבער׳ לײדען, אייערע גןרני
 פיח־ ׳או:ז צו צוטרוי א שוין האש איחר »ז

צו אײך פליכט, אדנזער ,אלם לס םיר ללז

| צפ י ו »
&f איז ואילווײו »י

ד אפעל• ־ ®אלד. א״ג*נע אויער ײף וי « 9
ר און לאגע, י«ןז אין וױ«לע ח  1םוזצ וחג■ ײ
פ איז ער אז עלוס, צום קוםען  איגגאנצען גי

מ ^ולעכפ, אזוי fiat •p אזוי ני n אר־ דורך® 
' ען. ב ר שצו ^ שעלטני  גרייסצ צו קײן איחם *

 םןזל, םאנגע פארזעחען •רובירם פאדערונגען,
^ן װעם לעבען דאס און ע  פיעל, אײך פאר װ

 ״וייל־ די געלײעגם איחר חאם לײנפער. ®יעל
 און ׳עס לײעגט איבסזןן? «ון ענשן״ דע

 אנדערע, פילעס !גויפעז געפזגען װעט איחר
 זיד אםאל םען טוז פאםזליען־לעבעז אין *ז

ה םאכען  אײך דוקא װיל װאס דזד און בלינ
 טובז^ קייך גיט »ײד טוט *זעחעגדיג, מאכען
 ״דער גוט. ג«נ*ן עס ער םויגט םײנען כאטפ
 ריכטיג איז םאכיןן״ פרײ אײך װעט אםת
 גזך אין ^בער ללבען, פון זין ברײטעץ אין

ײ *נםאכעז אםת דער קען גרענלןנען װיסע  גרו
 לעבענס־װײז• די פאלגליד, און׳ טי*:על. םען

 פאר־ €$סאל קעגען צו דעם אין באאטעחש הײש
 גים בקי«ור פארגײהען, •פארבויגען, קוקלז,•

ײן צו דאךקיכאט. קײן ז
 גערעכש. זענש איחר ׳יע _ פינלענדער.

 צו *םאל אוגז צװיגגען אומעטענדען אבער
 מיר כןזטש פאסירונגען, געװיסע פאריפוױיגען

 װיכשיגקײט. זײער פארלײקענען ני-ט קענען
 איז געײעז דאד איז גייזנם ,די זחבעריגענס

 מיר <ת^-לז ד>זס װי םלחר אזן צײטונגען, אלע
 געזאכט, אםת דעם װײל, געבען, נעקענט ניש

 געלע־ און צײט קײן געהאש ניט םיר האפען
 גאנצלן דעם םיש באקענען צו זיך גענהײט

 אונז איחר קעגש ׳װ«לט איחר אויב ענין.
 םיר און דעם, װעגען איטיקעל אן צושיקען

 חא» פארעפעגשליכען. געװיס איהם װעלען
 אוגזעי פון פלאץ דער אז זינען, אין אויך

 ד$ם און באערענקט, איז ״גערעבטיגקייש״
 גים םיר קענען װילען בלםטען אונזער סיש

טיג װי אלעס, פאר פלאץ נעפיגען  ג?ך מ װינ
 גע־ דעם פאר זײן גיש ז#ל סאסירונג װיסע

םאטענט. געבעגעם

 און געזעחן׳ עס חאבען םיר יע, — ם. ס.
 םעג־ געװארען. געפעלען שטארק אונז איז עס

דעם װעג^ן זײן װעט װ#ך די נ-אך ליך,
ק• אונזער טי ._________ גיי

ט נ ײ ן ה ר « ף: פ א ל ש
אן נעהמט

!;*קס־יאקם
נײ-^עבױרען. װי פיקלען פריה דער װןןם;»ין ^יהר און

סקול מודק ױננ אדבײטער
סםרים• םע3 איסט143

 איז סקול טוזיק ריגנ ארבײםער לי
 געגרינדעס איז װעאכע אינסטיטױשאן אן

פאאק. פאר׳ן פאאק, פון׳ם גצװארעז
 סקואס םוזיק םיעאע םאראן זײנען עס

t ^םאאקס נאכיען דעם טראגען װאס fw“, 
 באויז זײ באגוצען אפית׳ן אין װעהרענד

 אדװערטײד אן אאס נאכיעז עעהנעם דעם
 גיטע איהם פון מאכען צו אום םענט

ביזגעס.
 צו אזױ בארעכטיגס זיף געפינען מיר

 מיר קריגען טאנ־טעגאיף װײא באהױפטען,
 *פא?לןס זאגענאנטע די םון ״עיאער ארײן

 זעהר זײנען . װעאכע אינסטיטושאנם^
 בא־ ?ײן האבען א\ן אערנער םאר שאעכט

 כאאים עאעמענטארסטע די וועגעז ניט ;ריף
כיוזיק. םרן

 בא־ מיר װאס ׳דאס זײגען פיר אויב
 און אריבער קוםט ידאן :זײן צו הויםטען

 איר־ זזאט איהר אויב אײןי. איבערצײגט
 אירזר װעט דאן נעאענרט, װאו גענד

 אערנט מען װאו אורטײאען קענען זעאבסט
בעסער.

דירעקטאר. זיסעלםאן, ל.

מלחטה םון ענדע
װעלט דער פאר גליק ברענגט

ם ס א ל א ם ר א ם
 מי־ אבםיהר קענדי םרוכט געשמאקע די

 םון צײט דער פיר געמוזט האט טעא
 דער װײא מארקעט, םון אראפ םאחמה

 װאם שטאו* מעדיצינישער טײערער
 איז מארםאאאהס אין ארײן קומט

 די אין געװארען םארברויכט גענצאיך
 עגדע די יעצט האספיטעאער. םאחסה

 נײע געבראכט האט װעאכע מאחמה םון
 גע־ צוריס אויך האט צײטען, גוםע

 טא־ אאע םיר רםואה גרויסע די בראכט
 די ״םארםאלאקס״, אײדענדע, געז

 איז װאס מיטעא אבםיהר םרוככדהענדי
 *סענדי טײערםטע* די םון געשמאקער

 .א אין םאגען דעם אב ריינממ ארן
אנגענעחם. און אײכט שטונדען םאר

 האאם און םאגען אויפ׳ן ניט אײדעט
 אין קינדער אײערע םון מאגענדאעך די

 א צושטאנד. געזונטען און רײנעם
 א איז הויז אין מארםאאאקס באקסעא

 מאגען געזונטען א םיר םארזיכערונג
 כיאגע; אאע פון םארהיטען װעט און

קראנקהײטען.
באקס. א ס50 און 25 ,10

ד םטארס דראג גוטע אאע אין ^  מיס א
םאסט

M AlhlALA^ COMPANY, 
NEW YORK

V________________________________—

 יוניאו טרײד
 כאפר״אונניפון וי פאר

ארעססידםע פארםישע
'ײ )9 זײט םון (שאוס

 צענטראאע די םון ק^ונםערענץ דיעזער בען.
 זיך װענדעט ^רגאניזאציאנען ארבײטער,

 װעא־ ׳שטיצ^ םינאנציעאע ^וך אאעמען צו
מעגאיך. װי שנעא אזוי קומען דארױ בע

 •אייערע בײ פראגע די נעהםט:אויח
 אעבענס־ א נאר ניט איז דאם טיטינגען.

 סעהר איז דאס אײדענדע, די םאר פראגע
 באפרײען צו םראגע א איז ר*ס דאס. װי
 אע־ דאס װעמען צו יסורים טויטאיכע פון
 זײ םון םיעאע אז ביטער אזוי איז בען

טוידט. דעם זיך װינשען
 םינאנצי־ העלםט מאראאיש, העאםט
קענט. איוזר װאס מיט העאםם

 ׳גרוס ברודעראיכען מיט
 אײבאר סענטראא ׳קאגל«ן דזש•

שאהן םרעזידענט; בױקלין, ױניאז,  דז
 װארקערם ברויערי ױנײטעד סאלױואן,

 פאר־ ׳פײן םאקס ;טרעזשורער ױניאן,
םי־ געװערסשאםםען, אידישע אײניגטע

ם אנ • נ ר ^ ע ר מ ט ם׳ ם ע ת , ע ן ח א מע ן םענ־ כ עז, זזידי ט ס ^ ק ר ע עוו אני נ אדנ
״׳ * 1 ־ חמ*רד. ױני*ן, מחנריימנד טיייל ״ ײ׳ ״ ^ י י

סארא< ראכינם, לוסי רעטער;־'
 פעדערײש^ן פרײני,,א«ןוןיסאן הוגא

אדװייזאר. עקזעקוטיװ לייכאר,

■ 1 לאןאי ױניאן אפערײפארס סדאופ
g . א.ל.נ.װ.י

1063 גרעמערס״ טעל. עװענױ. ®מפערסען .אפים

 ױ האט טרײד אין םלעק אונערװארטעטע די צוליעב .
 גע• ניט זאל אװערטײם קיין דאם באשלאםען עקזעקוטױוע

 לײױגע פאראן זײנען עם װאו שאם קײן אץ ױערען ארבײט
מאשינען.

 אויםםאלגען ניט ארדער דעם וועלען וואם שעפער די
 װ«ג און קאמיטע גױװענס דער צו װערען גערופען װעלען

7 װערען. באשטראםט שװער לען

i לאיןאל פון עסזעסוסיװק די
B. ,רינגער, דזש. ם. טשערםאז. װאלבערג, ם. םענד. קאטלער pjro

יוניאן װ. ג ל. א. ,3 לאהאל כער מא סעםפעל און שנײדער שםיס

םיטינג םעםנעו חשענעראל א
װערעז אפגעהאלטען װעט

' םטױם טע5 איסס 210 ג הא כעטחאווען אין .w <וןט15 שכת,
נאכמיטאג. זײגער א צװײ פונקט

 טיטג אײן־, םאר נױטיגער א זעהר איז מ^טיננ דיעזען פון צװעק דער
דעם פוןלאקאל.

 איצט איז ענדליד אוו םאנד, רעליעןש א אץ זיד נױטיגט לאקאל אונזער װי לאנג שױן
 םארלעגעו. יאייך םאר םאנד רעל*עח א םון פראגע די אט קאנען מיר װען צײט די געקומען

 אזא האבען צו באשלאסען שוין אויך און דיםקוטירט, שױן םראגע די האט עקזעקוטיװ די
ד נ א ס

אײנצעלהײטען. אלע מיט איבערגעבען דאם אײך מיר װעלען מיטעג בײם

, 3 לאסאל נאאײ זמזמוםיװ רער פװ נאטעו אױ
סעה״ רוניו, ד.

צו פדכט אייעו פהופ םאכער, ריפער ;
!סםרײקער שטאהל ױ

גע איז זי דערגרײכם. אונז האט שטאל־אינדוםטריע די אין קעמפםער העלדישע די פון שטימע ־י
; :ט ױיזאג נשמות. און הערצער אונזערע צו װענדעט

זיעגען״ װעלען מיר און אונז ״העלפט
ען װעט אז ערל ױד ה םקען אי ש ? שטימע זײער דער

יעדענם צו און הארץ יעדענס צו מעמבער, יעדען צו און שאפ יעדער צו רופט לאקאל אונזער
— •״ געםיהל און נשטח

4 i» uי  u u »

באװאוםטזיץ! קלאסעו ׳ פון

ט 3 גיט ײ ב ר א מ ד םונ ך ש ן װע צ  קעמפער׳ ברא
אכער׳ ריפער .. פליכם.י אײער טהוט מ

ט אפ'ם אונזער אין װערען געבראבט זאלען געלדער געזאטעלטע אלע דינם־ װי שפעער ד
 ציײ דיעזער אץ װערען קוױטירט װעלען ביישטײערונגען אלע נאוועמבער. חטען דעם ׳טאג

טונג.

17 לאסאל ץניאן, םאכ?ך ריפער
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STATE BANK
יאר̂ר נױ סטריט. גרענד 378 און 376

:ברענטשעס
;םטריט טע26 װעסט 7 ;םטריט עםעקם 100

 עװעם וועםטשעםםער און ױניאן 158 עװ.; פינפטע 1400
בתקלין. עװענױם, םטאון און פיטקין

כרוקלין. םטריט, װערעט און עװענױ נרעהעם

mmm34׳ *vl m&mm« ד« .זיזו
^ *׳ ms< ד.

<. ״*׳י
4 |iJ  *W

p m  &
$65,000,000 איבער ױםארםעס

 איחר אדער לענדער אנדערע םיט ביזנעם טחוט איחר ױב
ML איםפאדט חרך ביזנעם אײער פערגועםערען דעיקם 

ער ר אד  בעטצען צו זיך געלאדען איחר זײנט עקםפארט, !
באנק. םטײט דער פון פאםיליטיעם אויםערגעװעהנליכע די םיט

VI* לע־ קאםוירשאל קרעדיט, אװ לעטערם ארוים געבען 
ו דרעפטם און טשעקם טרעװלערם קרעדיט, אװ טערם » נ

װעלט. דער םון טהײלען אלע

MB' בע־ אויםלאנד, אין קרובים זײערע העלפען װילען װאם 
 טשעכא־ און גאליציע, רוםעגיע, םױלען, אין זאנדערס ^

I ,רעיטס כיליגםטע די םיט געלד שיקען קענען םלאװאקיע 
באג?. םטײט דער דורך

קארעםפאנד־ אונזערע פון אײניגע זײנען כײנק פאלגענדע די
אויםלאגד אין ענטם

ENGLAND
Credit Lyonnais, London. 

FRANCE
Comptoir National d’Escompte 
de Paris.

BELGIUM
Banque Generale Beige. 

SWITZERLAND
Swiss Banking Corporation.

GERMANY
Deutsche Bank, Berlin.

HOLLAND
Rotterdamsche Bank Vereeniging.

CZECHO-SLOWAK1A
Bohmische Union Bank, Prague.

GERMAN AUSTRIA
Wiener Bank Verein, Vienna. 

POLAND
Polska Krajowa Kasa Pozyczkowa, 
Warsaw.

קען דיזע ען באנ ײנ םמע און גרעםטע די ז ײערע אין שטארק  ז
הר אויב לענדער. רע“א צו געלד שיקעז וױלט אי ע ד י ײנ  פר

קט דאן — קרובים און ד װעט אונז, דורך שי ־ ײן אי  זיכער, ז
ט שנעל װעט עס דאם ארג עז םיר און װערען, באז  דעם רעכענ

םאגעם־קורם. דעם לױט פרײז, ביליגםטען

אינסעונעשאנאל
םעם־ יענער אדער דער אז קלאגען אונז צו דערגרײכען צײט צו צײט םון

 א צוגעשיקם םיר קלינען םאל םאנכעם צײטונג. אונזער ניט כאקוםט בער
 די ניט ערחאלט ער אז וױסען, אונז לאזט םעטבער דער װעלכעז אין ברױועלע
 אונז לאזען צו אכער פארגעםט ער נאםען. זײן אונטער שרײבם און צײטוננ,

 פון נוםער לעחשער דעם און כאלאנגט ער װעלכען צו ל א ק א ל דעם װיםען
כוך• זײן

 אוים־ האבען םיר און אגגעלעגעגהײט די אוגטערזוכט גענוי האכען םיר
:פאלגענדעם געםונען

 ריכטי- און פולען א װען זעלםען האבען לאקאלײוניאנם די ערשםענם,
 אד■ םעםכערם׳ די װי אזױ םעםבערס. זײערע םון אדרעסען אלע פון ליםט גען

 אד־ דער אויב פאלנליך, איז לאקאלם, די םון צוגעשיקם אונז צו װערען רעםען
 ניט־ריכ- א אױף געשיקט צײטונג די װערט לאקאל, אין ריכטיג ניט איז רעם

אדרעס. טיגען
 אינ• צו פארנעםען און נאכלעסיג זײנען םעטבערם םאנכע צװײטענם,

 איי־ װי שנעל אזוי וואחנונג. זייער ענדערען זײ װען לאקאל זייער פארםירען
 אויפ־ נעצװאונגען זײנען םיר און װיםען פאםט־אםים דער אונז לאזט םוםט נער

 אד־ ריכטינען דעם קריגען םיר ביז םעםבער אזא צו צײטונג די שיקען הערען
רעם.

 בײ נאםען דעם אנצוגעבען טעםבער א םארנעםט מאל םאנכעס דריטענם,
צײטונג. די ניט מען ערהאלם דערפאר און װאוינט ער אדער זי וועםען

 אין נעםען זײערע םעםבערם די ניט האבען פעלע מאנבע אין פערטענם,
 םריהער ארונטער געהט וועלכער שכנים די פון איםיצער און לעטער-באקם,

צײטוננ. די צו נעמט און געלעגענהײט דער םיט זין־ בענוצט
 אז נאטירליך גאנץ איז צייטונגען טו־יזענדע צעהנדליגע ארױםשיקענדיג

 אוג־ אלע אז נײגעריג אבער זײנען טיר פעלע. אזעלכע פאםירען זאלען עם
 אײך פון םיר פארלאננען דערפאר צײטונג, די קריגען זאלען םעםבערם זערע
: םאלגענדע דאם

ריכ• די האבען צײטען אלע צו םוז לאקאל־ױניאן די אז זינען אין האט
 װיסען גלײן־ לאזט םוםט איהר װען — םעםבערס. אלע פון אדרעםען טיגע

 אייער און אדרעס נייעם דעם אדרעס, אלםען אייער סעקרעמער לאקאל אייער
 ניט םארגעםט לײטע, םרעםדע כײ װאהנט איהר אויב — נוםער. לעדזשער

 אי• גלײך זאל ער סעקרעטער אײער אויך כעט נאםען. זײער אנצוגעבען
 אין שפראך די אנדײטענדיג אםים, אונזער צו אדרעם נײעם אײער בערשיקען

צײטונג. אונזער באקוםען װילט איהר װעלכער
הר װעט ך אי צען זי ט באנו אן די םי אצי ם ר א פ ? אינ

ל, םפו אכטונג

ם א אן, עלי ט ר ע ב םענעחשער. לי
הר װען ט אי ט קריג ג די ני נ טו ײ הר װען אדער צ פט, אי לט מו  דאס אוים פי
ט און פאלגענדע ק בער עם שי ײער צו אי לאקאל־םעקרעטער. א

Name ..................................................................... .......................................

New Address ................................................................................ • .....................................

Old Address ....................................................................................................................•,

Local.........................................................  Ledger ...........................................................

Paper Desired ................................................................................................ • .................

ר ע ט ײ ב ר נ א נ י ר
ארבײטעו איױשער גרעסטער און מעכטיגםטער דער איז

װעלט. דער אױןז ארדען

ר דער !1 ע ט ײ ב ר ע א ײ ציגער דער איז ו שער א־ינ די  האט װאם ארדען, אי
ם אן ע ענ ם א״ג ױ טאר ע פאר סאני ײנ ױו ז םפט םא טעםבערם. קאנ

ט איז רינג ארבײטער דער 1 ך נאר ארדען, אן כלויז ני  נעזעל־ א אוי
טער שאפטליכער ײטער דער אין צענ װעגוננ. ארב בא

 — קאמפה. עקאנאמישען אײער אץ אײך שטיצט ױניאן די
 מעמ־ דינע צו םױינד א איז ריננ ארבײטער דער

םרײד. אין און נױט אין בערם

יאהד.

M ■ ־־׳

*£* *M *m

45 כיז 18 פון עלטער דןןר אין ארײנגענוםען װערען מעםבערם

טעמ־ דער װעלכען אױף פעלז דער איז באװעגוננ ארבײטער די
װערען. געבוים װעט צוקונפט דער פון פעל

םעלזען. די םון אײנער אױ ריננ ארכײטער דער
J אן נלײו זיך שליסט מעםבער, קײן ניט נאר ױיט אי־הר אויב

:ווענדען זייך אויםקינפטע נאך

THE WORKMEN'S CIRCLE. 175 L B’WAY, N. Y.

ױ *uspso און J« זזאיםסאן תנ עי
 261 2*רממארד טעל.

jvs םםיידזש םאםאשעװםקי״ הערי

.םוהםעס נרעםטער ■' ײײר טע6
 תיײ און רײנםטע שענםםע, נרעםמע, דאם

 נעזעהן אםאל האמן איחנן יואם לינםםע
 םעאטער אידישען איז
 נײע סאמאשעװםסי׳ס בארים

 אםערעטע
ליעד הייליגע דאם

 אײנצי־ רעם םון נעזאנג, נוםערען 28 םיט
 קאםפאזיםאר אידישען אםת׳ו גען

ן א ם ר ע ל ח ח א ו  ו
 םםארס נרעסמע וײ םון קאםפאניע א םיט
 עקםםרא אן און ביהנע אידישער רער םון

 םים־ א אייר װי ׳פערי$ן זעכצינ םון גאר
פערז*ן. 24 פון ארקעםטער םאני
 פרעזענטירם נאלדכערג, ל.

װםקי, בארים שע ד טאםא ױוי  סעםלער די
 צוקערבערנ, רענינא קעםםין, םעם לער,
 יא- קלםן נרינםעלד, ראזא װײםםאן, בעםי

 זיבעצ, םאר. שװארץ, װיליאם מעליער,
 נרינבערנ. ה׳ םאנע, מאד. װיצענסקי, םאר.

 און צוקערםאן ה׳ נאלד, ה׳ גילטפאז, ה׳
 צװײ םיר רי^בען אויר ײי םינקעל, בעלא
 םעראנ־ ה׳ או; טוכמאן םאר. זיננער, נײע
זא.

 אירישען 1םי נע׳שיכטע דער איז ײען
 ארער נעזעהען נפר איהר האט טעאםער
 אזעלבע פון האםבינאציע אזא נעהערם

 איהר װי צוזאםען זיננער, און שוישפיעלער
 טאמאשעװםהי׳ס אין הערען ארן זעהן װעט
? ליעד״ היילינע Dip. אפערעטע נײע

 טאטי־ זונםאנ און שבת *װענד, פרייםאנ
 און םע;15 םען,14 אװענר, און נע

נאװעכיבער. טען16

 װאהל׳ס־ און ט^מאשעװםררכו
אפערעטע נײע

ד חײמע דאס מ
 אקטע;. 3 אין פראלפנ א טים אפערעטצ

 אירי־ נרעםטע צװיי רי םון אױפגעםיהרם
װסקי ה׳ רעזשיםערע ׳פע שע  און טאםא
 סיט םוזיה, נומערען 28 קעםלער. ה׳
 םיז מאן 24 םון ^רפעםםער סימפאני א

 ה׳ רירענענט און ?אטפאייטאר אונזער
 ארו-:נזשירט טענץ אלע װאחל, הערםאן

 פראדױסער בראדװײ באריהסטען דעם םון
 הערי םון עםעקםען קונםם דודי, דען ה׳

שעװסקי. טאטא
 םא־ רעליעןז און ױניאם לאדזשען, חכרות,

 קע־ פערזאנעז פריװאט אויך וױ סייעטים,
 םאר טיקעםם או[ בענעםיטם ?רינען נען

 םר. צו װענרען צו זיך סיזאן. נײעם דעם
י __________ ן.טענדעלסא

טהעאפער פל. אױרװיננ
 סט. םע14 און פי^ײס אוירוױנג

 1359 סטײוועסענט טעאעם^ן,
 מענעדזלזער װילנער, םאקס

דירעקטאר. שדוארץ, םארים
ע12 ע12 !װאך ט !װאך מ

 מא־ זונטאנ און אבענד יעבת און פרײטאנ
 טען15 ׳טען14 אבענד, און טינע

נ^װעסבער. טען16 און
 דראמא. אטודאידישע עדשטע די

ירם1רעזענ&1 װילנער, ר. םאהם

םארױסשװאױן הערר
ס-שלוט כם׳ עלי

שאפונג גרעםטע

טניה
' — דער —

םילכיגער
ת ען15 םאםיגע^ שב װעםבער מ  נא

 געניא׳ דער פאריצאנג, אלגעטײנעם אויף
טדופע ״ויצנער דער פון קינסטלער לער

 טיײטעלבוים אברהם
 יעיןב אין דובראװנער״ ״הערשעצע איצס

װערק גרויסע גארדין׳ס
םײפעל און מענש גאט, ־

מן נ ו  צו זיך םיהטעס און בענעםימם ו
*יצײס אוירװיננ פון אפיס אין וחנמ־ען

MSA a. a

W|| י ■ IW ₪ i1 l‘

 פרױ. אדער מאן יעדען פאר שטעלע אנשטנעדיגע אן
גוט. זיר בעצאלט — לערנען צו גרינג

דעזײנער ערםאלגרײכער »ן ווער׳מ 1אי דעזײניננ לערנען סענם איהר אויר
 פער־ םררען און מענער

נעלד. מעהר דינט
 קורם םראקםישען א אױף נעםם
 אין אונטערריכטוננ און

םיטשעל־םקוהל^
 םיסעס *רויענם, *ון דעזײנינג »יץ

 פון קורס א קליידער. קיגדעו^יע 1אי
 סקולס םיםשעל׳ס די אין אונמערריכוםג

 םעחר און שטעלע באלדיגע א םייג*
 דע- פון סקולס םי^סעלס די געהיזלם.
ע, פעפזערן זײניגג, ײקי  אוז גרײדיגג ם
 געװןרען געגײנדעט זיינען פיטינג

ערגרײכם חןזבען או, יאחר 50 ײי מעזןר
 םיסטעמס, נײע געדאנקען, נײע

 רע• בעסטע מעטאדען, בטסטע
זולםאטען

 אויםמערקזאםסײט אינדיװידועלע
 םעסיגע ?צאסען. נאכט און טאג —

באדינגוננען.
ם^רט ^רײבט,  םאר־ ארער סעלע

 דע־ בוקלעט, פרײען א םאר לאננט
 איגפאר• םואע און מאנסטראציאן

םאציאן.

, פךײטאג. און מיטװאך טאנטאג, :אבענד־קלאםען

ל ע ש ט י ג מ נ י נ ײ ז ע ם ד ל ה ו ק ם
יא־ק. נױ םט.) טע2ו בראדוױי(קארנער 912-920

£3 נרעםערםי — טעלעפאן

 דך? דאס
םעא̂ם אלישע

 עוחמיו, םזמ־-יסאן און םסריט םע27
 J&T9 סקוחנר סמדיסאז םעלעםאן

 דיחמ«ר• קוגםם רײכער, עטנואל
̂גר• דזעעני שניצער, לואיס םענעדיײי

0 אבזנגד, פרייםאג און ראענרשםאג 9 
 -1S אבזמד. אח כײטאג זונטאכ און

 םען16 *ון םען15 ״םען 14 טען,
נאװעםמנר

 ערש־ צום — רײכער עמנואל
 אי* דער אדןז טאל טען

ביהנע דישער

SECOND AVL THEATRE
עװענױ. סעקאנד 35

שטײן, יאזעןש  מענ. דזשענ. עדעל
. .1643 פארסײטה טעאעפאן,

אדווענם. אין װאכעז 8 טיקעטס

 איבער םון אורטײל אײנשטיםיגער דער
 בײגע־ האבען װעאכע מענשען, 50,000

 יאזעוי פון פארשםעלונג די װאהנט
 שעהנ־ איז לעצםע רוםשינסקי׳ם
אפערעטא סטע

ם ע ס ד נ׳ י כ גון ר נ
ערפאלג! ערפאלג! גרעםטער

געזאנג. נומערען 30
 מאטי־ זונטא: אין שבת אװענד, פדײטאג

 און טען15 טען,14 אװענד, און נע
נאװעםבער טען16

ם יאזעף שינסקי׳ ײעםטע רומ אפע־ נ
רעטע

רנינ׳ס דעם

 לעה־ טוזיה א איהד דארפט
רער?

 באװאוסטער דעד גאלדבערג, ל.
 די האט װעלכער שפיעלער, םיעדעל
 פרא־ זשעניע, גרויסען דעם פון הפכפה
 למהרער דער אוער, לעאפאלר פעסאר

 נ^ך און עלמאן טישא צימבאליסט, פון
קינסטלער אנדערע

ט  שפיעלען םיעדעל אין לעסאנס גי
 צו ספעציעל םרײזען, מעסיגע גאנץ צו

קלאוקמאכער. םון קינדער
:אררעס

 בראנקס. עוג׳ עיען מאונט איסט 507
.1505 טרימאנט :םעיעפאן

 עלע־ עװענױ דוײטע נעמט — ב. נ.
 סטריט םע171 בײ סטאפ און וױיטעד

פארלןװײ. קלעירמאנט און

A. DELBON
שערם. שארפט און פיקסט

 עװענױ, טע6 484־90
יארק. נװ

סטריט. טע30 און טע29 צװישע:

 באדער j פון ליברעטא
רומשיינםקי יאזעןש םון אויםנעפיהרט

 רע־ זאץ, לודװיג ראזענשטײן, סעמױעל
 ראזענ־ בארים הארפ. ראזא פראגער, גינא
 לוכ־ םעני לאקסער, סאבינא מרס. טאל,

 יאקאב און תשײלואבםאן הײמי ריצקי,
 אםע־ דיזער אין זיך באטײאיגען םרענק
 טשאר־ ה׳ הײמאן. לואיס אויך װי רעטע,

״לײבענױ.״ אלס נאםאנסאז לעס
 פרא־ ססו אמ נגון רבע׳ס רעם

פערפעקט. צענט
 אוים־ ארםיסטעז, פערזאנאצ, םוזיה, אין

 שעהנסטער קאסטױםען, רײכע ישטאטונג,
 װאונ־ באלעטען, און טענץ שעהנע ?אהר,

 איץ ארקעםטער, גרויסער עפעהטעז, רער
הינזיכטען. אלע
ם װערמה $10 מענ דאל. 1 פאר אםיוז

םימםא־ און כאר נרויסער עקסמרא אן
רומשינטקי. א־לא ארקעסטער ני

 ױניאנס, סאםײעטיס, צאדזשען, חברות
 װי רעליעםם, בדענמשעס, ריננ ארבײטער

 מעצ־ זיך קענעז פערזאנען פדיװאט אויך
 אין מיקעטס און בענעםיטס םאר דען

טעאטער. פון אפיס
At- * . ..  ̂ « ak. » ״זי ־״ *Sr

ע ז י נ ר נ ו ט י י צ
 עגד און אידישע אנדערע םיעלע אויך װי

 זשורנאלען און ביכער *ייטוגגען, לי־»ע
op װערען n r;j די אין

קא. םױנטיננ אפ־טױדײט
יארק נין סט. קאנעל 195

»רענהליז• M25 םעלעוו*ז
=--------- = =

פינםקי. דוד פח

4V'.' *•v

םעאםען־־

2441 גרעסערסי טעלעפאז
 םרעם לענארד די

י. נ. סטריט, טע23 איםט 42

װ י א ר ה
בענערס און נערישעס

 בר. •. ם. און םאסייעםיס ױניאנם, פאר
ארבײט. ױניאן םטריקםלי

ם. קלינטאז 134 ארק נײ םטרי '

 .4345 ארטשארד טעל. באוערי. 235
jp נאםי, הערי דירעק. נעביל, מאקם o

 ליבעיי ״דדילינע געביל׳ס מאקם
איבערטראפען• אלעם האט

ךי12 א װ ע וואך! טע12 ט
 סאםי• זונטאנ און שבת אװענד, פרײטאג

 אוז טען15 נטען,4 אװענר, און נע
נאװעמבער טען16

 קאמפאני קינסםלער גאנצע די
טײסטערווערמ גרויסע נעביל׳ס םאקס אין

»
 עליאס נאלדשטײז, דזשעני נעביל, מאקס

 יאקאב שאפירא, גאלדע ראטהשטײן,
 פעפי קאצםאן, יאקאב האכשםײן,

 יאקאב סיניזאוי, אײב סינקאף,
 נראפער, אידא נאלדשטײן,

 איזײ און בלײכער םרידריך
אין האלענדער ראר

 מייס• גרױםע נעביל׳ם מאקם
טערװערה

ע נ י ל הײ
 םאר- א מיט אקטען, 4 איז מעלאדראמא

געביל. םאקס פיז שפיעא
 קאםפאזיםאר אונזער םון סוזיק

פערלםוטער. ארנאלד
 n ויך טיקעמם און בענעםיטס װעגען

טעאטער־. ם\ן אפיס אין װענדען
OOC

 ױניאךסאאפעדאטיװ די
סאםײעטי

 ױניאן װ. נ. צ. א. 35 לאהאל
אויסשליםליך םערקויפם

ל וױיט  םהעע ד
 טהעע האלאםניא

םע»י צווקםאםשני

ע כ ע י ל

 בארנעט
Iבעקער ל.

Lenox Avenue 
895 Prospect Ave., Bronx

אפסישען און אםמאמעטריסט
215 East Broadway 100 L

Pitkin Ave^ Brooklyn
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 עדיוקײשא- אינםערנעשאנאל
דעפארטמענט נאל

 רע־ — בײטאג. שבת דעם קאנפערענץ דזשאינט פון מיםינג וױכםיגער *
 לעק־ אוץ קורסען די — אן. נאך געהם םעםבערם פאר דזשיםמרײשאן

 אעטערנעשאנאל — אנגעפאנגען. סענםערם ױנימי אלע אץ טשורם
פילאדעלפיא. אין ארבײם עדױקײשאנאל

 בא־ דעם פון םיטינג װיכטיגער א
 די םון קאנפערענץ דזשאיגט שםענדיגמן

 לא אונזערע פון קאםיטעס *רױקיישאנאל
 אפגעהאלטען װעט י$רק נױ אין קאלט

 נאװעפבער, טען15 דעם שבת, דעם ווערען
 פין רום קאונסיל אין נאכםיטאג, אוהר 2

 ױניאן 31 אפיס, אינטערנעיטאנאל דעם
 צוױיטער דער זײן װעט דאס סיןווער.

 יזאנפע־ דזשאינט ר?ם פון צוזאכיענקונפט
 װיכטיגע זעהר דיסרןוטירען צו רע:ץ

םראגען.
 אויסגע־ װעט יזאגפעיענץ רעם אויף

 סעחרע־ באשטענדיגער א װערען קליבען
 די װעדען דיסקוטירט װעט עס און מער,

 דער פון םיטגליעדער איזט*װע פאר קורסען
 דעפארטפענס עדױקײשאנאל דער ױליא;.

 קאפי־ עדױיױישאנאל אילע דאפ ערװארט.
 ס או ז זײן ווערען לאקאלס די פון סעס
 דא זײנען עס .4צאהי גאנצער זײער אין
 פראנען װיכטיגע פיעיע באםראכטען צו

 די און ראט דער און כואפענט דעם פון
 עדױקײשאנאל ידי פון :ױמארבייטערשאםט

 כױר נױטיג. איז יאקאלס די פון קאכייטעס
 עדױקײ־ אונזער געדענקען איטער רארפען
 רעדזשיסטרי־ צו ״אערנט : פאטא ‘שאנאי

 אום אערענט !^ערנען צו אום אעבט !רען
״לעבען צו  כייר כיוזען אופן דעפ אויף !

 און בירדונג פון בשורה די פארשפרײטען
ערציהנג.

 יואבײסע ערײיױי׳טאנאי ערןזעיויסױי' די
 דר. דירעקטאר, עדױקײשאנאר דער און
 צופריעדענ־ כױט ניאכען פרידי״אנד, ס. ל.

 אונזערע אלע אין Dtp באקאנט, הײט
 אין שױן ארבײט די איז כענםערס ײניטי
 זײנעז רעדזשיסטרירונגען רי גא:ג. םורען

 פיה־ אלע נייר אנער צוםײעדענשטערענד,
 .1זײ בעסער פיעל נ$ר ר,ען עס אז לען,
 אינטער־ דער פון פיטגריער יעדער װע;

 איינגעשריבען זיך ה*ט װאס געשאנאל,
 װאאט קיואסען, אונזערע אטענדעט און
 פיט־ זײנע פון צװײ אדער אײנעם גע;

 גערענענ־ דער וועגען *טאפ אין ארבײטער
 צום כױטגליעדער די גיבען פיר װאס הייט,

 אוגזער דורך ענטוױיויען, צו זיך אערנען,
 א־זז טיר. װאיטען ־בײט, א עדיוקײ״ט^גאר

 פארד^פי^ען \v:v? שומןריגרןײטע;, גרויםע
רעדדטיסטדײיט-ךײיכט אונזער

 רע־ זיף וױאען װ^ם ׳ער פיטנאיע. אאע
 רעם א*ן קורסען די פאר דדטיסטרירען

 סקויזר פאבריק סענטעי, ױניטי בר$ני.ס
 סט., פריטאן און עװעגױ איגםערװײא ,54
 *טוין זיך האבען װאס ׳די אלע אויך װי

 ר$־ זײער פון אפיס אין רעדדט־יססרירט
 נ״עא־ צו זיך געבעמען זיינען ױגיא;, קאא
 עדױיויײטאנאא רעם טאײאם, טר. צו דע;

 אנױיײ ארעכיען ײעט װערכער אדוױיזער,
 vsn געבען און קלאסען זײערע זען

 ;< טאבאאט טר. אינפ^רניאציעס. מיגע
 רע פון ;J51 ױפ אי; זיך פי:ט

בילדינג.
1#װ טיטגרידעי, יע:י;ע רי

ז פאר אײן זיך

• יי

םקורר־ ~־י־

־ י י * ••• יי• 1

ר.ור
ו -9 >

w U {\ »

p,si פעגטעי, ידניט״ סײד ^e 3 שלזיהר,<; 
 עװעגײ, ער״טטע ;עבען סםריט, פיערמע

 אויפ׳־, גאטהערף, טר. צר טעלרען זיך ז^ין
סקוהי. דער פ*ן פראר פיערטען
 סע:־ ױניטי וױיסטב״אנער דעט אין

 טע20 איסט 230 ,40 סר,רד,ד פאבאיק מער,
 לוטי טיסעם צו טעלדען זיך טען ז<ול סט.,

סופעדװײזער. עדױרױײטאגאר רעמיגג,
 סענטעי־, ױג־טי בר^נזװירעד דעפ אין
 גלעגטאר א*ז סטאון ,84 סקוהיצ פ^בליק

 זיך יטילער די זארען ברוקלין, עװענױס,
 װערכע קאהע;. כיערי סיסס צו מעל־רען

קלאסען. די ןונװײזע; אײד וועמ
 איז דעפארטטענט עדױקײשאנאל דער

 עדױקיײ מעהר פארכרירען צו צוגעגרײם
 אזוי לעהרער, גײע מיט קלאסען, שאנאל

 אײנ־ זיך װעלען מענשען מעהר וױ גיך
 דאן װעלען כייר לערנען. צום שרײבען

 ארנזער אויםברײטען צופריעדענהײט כױמ
*רביים.
 פאר לעקטיטורס פון צעםעל א איז דןו

 אנגעפאנגען זיך האט רו^ס װ^ר, דער
.1919 :אװעפיבער, םען10 םים׳ן
ד ט ס י א ײ ־ י ט י נ ו י ס נ ע ס

 סט. טע4 ,63 סקוהל פאבליר. — ר ע ם
 דאנעריטטאג — יארק. נױ עװע., םע1 און

 אים :אװעטבע־, טעז13 דזןם ןןורענד,
דיסס פו[ לעקכדטור עי״טטע די — 7.45

 דראטא, און לעבען װענען קענאן א. עלען
קעסטעל״. ״זילבערנע גאלסװ^ירטי׳ס

ס ק נ א ר י ב ט י נ ו , י ר ע ט נ ע  ס
ד און סט. פריניאן ,54 סקוהל םאבליק  א

— עװענױ. טערװײל
 1:30 :אװעטבער, טע;15 דעם יטבת,

 גע־ איבער לעקטיטור עוײטטע נאבטיטאג,
ר^י־ראבינסאן. ע. א:א דר. — זונד

 רעם ,7:45 אום אװענט, פרײטאג
 I לעקט״טור ער״טטער — נאװעטבער טען14
א :דרס. פון מ  באדײ־ דעד איבער כיארקם ^

 ג. — דראטא טאדערנער דער פון טונג
װעבער״. ױ״ הױפטטאן׳ס

ר ט ס י י ו ו ע כ א י י טו י נ
 320 ,40 סקוהל פאבליק ר, ע ט נ ע ס

סט. טע20 איסט
 8 נאװעטבער, טען14 דעט פרייטאג,

 ^לגין דדט. ט^יסעי דר. — אװענד אוהר
 טיט טיטינג ער״טטען דעם האצען װעט
 װעט עס װאו גרופע, דראטאסייטער דער

 ״ד־י היר״טבײן׳ס פרץ װערען דיסקוטירט
קיעט״טטע״. פוסטע

ל י ו ו ז נ ^ ר י ב ט י נ ו ־ י : ע ס
 און סטאו; ,84 סקוהל פאבליק ר, ע ט

ברוקלין. עװענױס, גיוענד^ר
נאװעכיבער, טען13 דעפ ד^גער״טטאג,

 מר. פון לעקט״טור עד״טםע ־— ^װענד 7:45
 פאר נרונד ״רער איבער טאנענבוי^ פרענה

.“ארבײטער־באװעגונג דער
 נאװעמ־ טען14 דעם אװעגט, פרײט^ג

 לעקטיטור עריטטע — אוהר 7:45 בער,
 ״ייעבע; איבער קענאז א. עײען טיס פון
 ״זיי^בע־גע סװאירטה*'סsג^ דראפיא״, און

/ ע׳ ל ע ס כ ע ק

 טען17 פדן װאך דער פאר בולעטין
נאװעםבער.

ד ט ס י א י י י ם ט י ג ו ־ י נ ע ס
 סט. טע4 ,63 סקוהר פאבליק ר, ע ט

עװענױ. עיי״טטע און
 דעט אײענט, אוהר 9 דיענססאג,

 יעקכדטור צװײטער — נאװעטבער טען18
 קאנ־ ״יי : טעטא טאנענבוים. פרענק פון

 א־בײ• רער פרן פונלצ*א:ען סערװאטידוע
באװענינג.׳״ טעד

רעם ארוענד, 7:45 דאגעריטטאג,
לעד,- צוױיטע יי — :ארועטבער *טען20

 ײעגען קענאן א. עלען טיסו -י% ן««י«
יטאא. בערגארד פון האבען״ חתונה

:־ ע ס י ט י : ר י ל י ו ו ז נ א ר ב
 און גלעננ^ר ,84 םקוהל פאבאיק ר, ע ט

ברוקלי;. עװענױס, סטאין
 נא־ טען20 דעם אװעגד, ראנער׳טטאג
פון לעקטיטור צוױיטער — 7:45 * *V י-• ■״זױיי • • >--•>

״קאנסערײאטיװע :טאנענבײס פ־ענק
באװע- ארב־יטעד ־עד פי; פוגקציאגען

. . . .  J- ״ע
 טען21 דעם אװענד, 7:45 אג,יײיזז
 טיס פון לעקטיטור ציױיטע — :אװעכובער

 יטאא. בעדגארד װעגען קענאז א. עיעז
טי בראנקט  פאבלית סענטער, ױני

פרי־ און עװענע אינטערוױיל ,54 םמל
סטריט. אן -

 נאײעטבער, טען21 אװענס, פיײטאג
 טרס. פוץ לעקט״טור צװײטע — 7:45
 פי; פיעסען צוױי איבע־ טאי־קש, אלגא
*ט:*צלער׳ש :״צר־ײבעד אידי״טע צוױי

בעדנארדי״ ״םלאפעשאר
אוצ יער

פ־נכקי׳ש דוד און

 כאצונ אין עוסלעווננ שלעזיננעױס פרעזידענם
 ־ צו נעשיקם האם ער װאס נריעף דעם

םעםועלאובםקרמײהר
 װעדט מודמען אז געפיגען, איהר װעמ בריע^ דעם פארזיבטיג לעזם איהר װען

 תאנדידאט דעם שבח <ןײן געגעבען נימ זוערם עס און װארט אײן יןײן געזאגט ניט
 אוב־ סעסועל פאםער, רעם וועגען בלױז דארטען רײד אי^ אוגטערפײער. אוירװיגג

 אויןז אטת, אבםאלוטער דער איז איהם, ױעגען זאג איך וואס אלעס און םערמײער,
אונטערשרײבען. זיך װעט סאציאליסט בעסםער דער ײעלכען

סע־ טר. פון אינפראגע אן אויף עכטםער אן אלס געשר:בען איך ה#ב בריעף דעם
 ענט״ צו פליכט םײן געװען איז עס װעלכער אױף אנפראגע, אז אונטערמײער, טועל

ך ער האט בריעף דיעזעןי אין אינטעך-נעשאנאל. דער ■פון פרעזידענט א^ס בערען  ד
 מא־ קריטישסםע די אין ױניאז אזגזעך האט ײעלכער טאן, אלס געװענדעט, טיר צו

 אזויכער אלט — •געתאלפען פיעל און געהאלפען, פינאינציעל און מאר^ליש פענטען
 אטאקעס די בנוגע ווארט מײן ארויסרײדען זאל איך געװענדעט מיד צו זיך ער האט
 זײן יטעדיגען צו םיטעל א אלס ראדיקאל, אלס נעטאבט איהש אויף איצט װעיען װאס
 אנגרײפער דיעזע דאס פונתט, דעם אויף ספעציעל אן ער וױיזט בריעף דעם אין זוהן.
 געטאץ האט ער װאס ארבײמ, גוטע די ליכט דונקעלע א אין *טטעלען צו זובען זײנע
 דא (כ׳װיל .1916 יאהר אין סטרײק און יאיךאוט דעם אין קלאוקטאבעד די פאי־

 נעיטטיצט אונטערםײער מר. האט סטרײק יענעם ןיא אז באטערלןען, פאיבײנעהענדיג
פאקעט). אײגענעם זײן פון ײאך א דאל. הונדערט 5 טויזענד 2 טיט סטרײקערס די

 פאר־ אלס א' מעניט, אלס אי פליכס כיײן געװען א*ז עס אז נעפיה^ט, האב א*ך
 אין זאגען צו ארן ענטפערען, צו בריעף דיעזען אױף ארגאניזאיאן דער פון שטעהער

 האבען ארבײטער גארמענט לײדיס די אז איז, אטת דער און אטת. דעם גדיעף דעם
פארדאניזען. צו פיעל זעהר פיעל, אונטערטײער׳ן סעטועל

שעי א אזױ ײי אײן ניט זעה איך ט זוכט װאס טענש, א טענש, לאד כא־ צו :י
 אינד^רסמענט אן אלס אויסטײטשען בריעף דיעזען קען װאסער, טוטנע א*ז פי*ש כען

ט אײן מיט ניט װעדט בריעף דעם אין װעהרענד זוהן, אוגטערטײער׳ס פאד  דער־ װאי
 איז שרײב^דארט, איך װאס אלעס זוהן. זײן פון חסרונות אדער טעלות די דאנט
 רעם אױף זוהן זײן אויף װערעז־געטאכט װאס אטאלזעס די אז פיהל, א*ך אז :לױז

ײ צו פרײנדליך :עהאנדעלס האט אונטערםײעד, שעטועל ער, װאש ,ד נ ו ר ; בי  אי
 ;ינס״ א שאפען װעט :^ר קאנדידאטור, זורין׳ס זײן *טעדיגען ניט נאר ניט װעט טער,
טײנונג. עפענטליכע טיגע

 סעטועל פאי־ אנעדקענונג פון אויסררוק אן װי מעהר גיט איז פראזע דיעזע
 איז זא^ עו־ אז ערםוטיגונג, אן און האנדייונג און שטעלונג ליבעראלע אונטערטײעד׳ס

דײער. פ^ליסי ליבעראלער זעלבער דער מיט אננעהן צוקונפט דער
 אונ־ סעמועל װי ביטע זעלבער דער טיט געװענדעט זיך ײאלטעז טיר צו ױען

 דז^^דדט 4דז״עײקאב^שיף טאייטאל, לואיס וױ פעדזאנען אזױנע טערטײער׳ס,
 וױלאדד מיסעס בראנדײס, דדטאדדט קוידט״טװעי, פראפעסאר אדלער, פעליקס

 גע־ :יט ענטפער אנדער קײן איך װאלט דרדביאגנעס, און דאביגסאן איילאן סטרײט,
* אונטערמײער. שעטועל צו געיט״יןט האב איך װאש דעם וױ געבען, חענט

 אפגעדרוהט ר^מיטע קאײפײן דעטאקראטײטער דער פין זיא בריעח דער װאס דאס
 אן טיט אינטעינעיטאנאל אונזער פון לעטער־העד פאטאגראפ־דסעז א אויף נעװאיען

 אהן געװארעז געטאן דאס איז אונטערטײער׳/ אוירװיג; פאי ״נוט א״נטעריטריפט
 אויפטערק־ האט דען וױ *טנעל אזױ אז איז, פאחט דער צו״טטימונג. װעטעס אירגענד

 עפענט־ אץ נעטאכט באלד ער האט דעם, װעגען אונטעי־דײער׳ן סעײועל געטאנט זאם
 צוריק־ עס געהײסען באלד האט ע- אין יפאי* דעם בארריערט ער אז עיקלעהרוננ, ליכע

ציהען.
 אינטעיעשען בעסטע די אין :עהאנדעלט א־טער ו<• אזױ פאי: דעם א*ן האב איך

 אד־ דער פון און אינטעינע״טאנאל אונזעד פון טעטבערס טויזענדע צעתנדלינע די פון
אי^געטײן. א־ן באױעכונג בײטער

 ,אוש :אװעדבעי, טען22 דעפ *טבת,
 פין לעקטיטו״ צרױיטע — גאכטיטאנ 1.30
 :טדטא ראבינט^ן. ראי ע. אננא דר.

 א*ן קליידו:; וי^נט^אציע, ״טר־נקװאםער,
וױנטער. און זוםער

 םעגטער, ױניםי נזאנער װײסט
סטדיט. טע20 א. 320 ,40 סקול פאבהיק

 נאײע^בעד, טען118 דעש דינסטאג,
 טרס. פון לעקמשור עייטטע אװע:ט, 8.45

 ציב פאררעי! ״א ראדדטערס סאשקי;
טרײד־ױניאניזם״.

 נאװעט־ םען21 דעם אװענט, פרײטא:
 מיט קלאס־טיטיננ צװײטער אוהר, 8 בער,
 װעען אנאליזירט װעט עס אלגין. דר.

 ״אײנזאטע פ־עסע הויפטטאנ׳ס גערהארד
םעגשען״.

טצן קען אװענטען די פא־ טיקעטש

 עדױקײ־ ־אונזער פון אפיס אין באקומען
 סקװער ױניאן 31 דעפארטטענט, ־ט^נעל

 דרעס־ און װײסט דער פון אפיס אין .־דן
.25 ל$ר.אל ױדאן :יאנער

באקאנטםאכונג דויכטעע
 א:־ זיך װעלען לעקטשורס די איידער

 באקומען סטודענטען די װעלען פאננען,
 לערך די פון אױםציגע ״טיטאגראפד״

 דעם ענםהאלטען װעלען װעלכע טיטורס,
 דאס אז האפען, מיר אינהאלט. ;אנצען

 די פארשטעהן צו שילער די העלפען װעט
 און לעקטשורס די אין פונקטען הױפם

 צו חיטק א ארוישרופען זײ בײ װעט דאס
 מאכען דעם דורך און פראגען, ׳טטעלען

 פאר לעקטיטור דער פון טײל צװײטען דעם
 אין דיסקוסיאן, נוצבארער לעבעדיגער, א

 װעלען יטילער די א• לעהרער, די אי װעלכע
באטייליגען. זיך

 גרעסערער א װאם אין אלזא, קוטט,
 עדיױ אײער לעקטיטורס. דיזע צו צאהל

 לעקטיטױ די און דעפארטטעגט קײשאגעל
 דטע טוט טו טייל, זײער טאן װעלען רער

טײל. אײער א-הר
 די ענטהאלטען װאס ״פאלדערס״, די

 נעקסטע די פאר קורסען און לעקט״טום
 פארטײלט באי־ד װעלען טאנאטען, פאד

װעדען.

 פילא־ אין ארבײט עדױקײשאנעל
דעלפיא.

 נאװעמבער, טעז8 דעם שבת, לעצטען
 דירעקטאר, עדױקײשאגעל אונזער האט
 פון מיטינג א בײגעװאוינט פר״דלאנר, דר.

 אין קאטיטע עדױקײשאנעל דדטאינט דער
 לאקאל און 15 לאקאל פון פילאדעלפיא,

 נע־ אפנעהאלטען איז טיטי:; דער .69
 מע11 :ארד 38 סענטער, ױניטי אין װארען

 באזובט. ;וט געײען איז ער און סטריט,
 דעם װעגען גערעדט האט פר״דלאנד רר.

 ארבײט ערױקיייטאנעל רער פון פראנרעס
 דעם דיסקוטירמ האס און יארק נױ אין

 ױניאן טרײד דער פון צװעין און ציעל
 ער אלגעטײן. אין ארבײט עדמר«ײשא:על

 מײגוננ, ^פמציפישע זײן גענעבען האט
 אמבעס־ זאל עש וױ פארטלעגע, זײנע און
עדױקײשאנעל די װערען אנגעפיהרט טען

 רעדזשיסט־ די פילאדעלפיא. אין קורסען
 פילאדעל־ אין מיטגליעדער די פון רירוגג

 קלאסען אינטערנעשאנעל די פאר פיא
 בעסער נאף אפשר גוט, גאנץ אויס זעהט

 דעריבער לאמיר טו יארה. נױ א'ן דא װי
 ארײנצױ אום צוארבײטען מעהר אביסעל
 אונ־ אין כייטגלידער מעהר װאס קריגען

קלאסען.. זערע
 פינישערס הלאוה די האם אווענס יטבת

 אין קאנצערט א געגעבען ,69 לאקאל ױגיאז
 נע־ א־ז עולם גרויסער א סעטפעל. לולו

 ענכווזיאסמיש גאנץ האבען און קוכיען
 הערטאן קאנצערטיסטען, די אויפגענוטען

 עסטעלע און שפילער פידעל א װײנבערג,
 עש דננעדין. סאפיאנא א שו־ײנער,

 צװײ געװארען געוזאלטען אויך זײנען
 גע,-עדט האט עס רעדען. אינטערעסאנטע

 פרע־ וױיס אונזער קאוזן, ט. פאניא פיסס
 פון סעקדעטערי עקזעקוטיװ און זידענטי;

 פרדי־ דר. און קאמיטע עדױקײשאנעל דער
 דירעקטאר. עדיוקיישאנעל אונזער לאנד,
 אפ־ באזונדערס זיך האבען רעדנער בײדע

 נוײ און װיכטיגקײט דער אױף געשטעלט
 און ארבײט עדױקיישאנעל די פון טעקײט
 פייע־ די עולם דעם פארשטעהן צו גע;עבען

 עדױקיישא־ אינמעדנעשאנעל דער פון נעי
 *טטארק אױך ה^בען זײ קאטיטע. :על

 װאס אז איז, עס נױטינ װי באטאנט,
 םאראינטע־ זיך זאלען םיטנלידער טעהר

 אר־ דער אין ט׳טהעייפען און דעשידען
 רעדזשיסטרי־ אלײן זיך ז^לען זײ ; בײט

 אז זעהן זאלען און קלאםען די פאר רען
 דאס זארען באקאנטע און פרײנד זײערע

טאן. אויך
 קאנצערט און טיטיננ דעם פון סוף צום
 פון מיטגליעדער צאהל גרויפע א האבען
 מיט געענטפערם דעם אױף 69 לאקאל

 שםעל אײפ׳ן גלײך האבען זײ װאס רעם
 דער קלאסען. די אין זיך א״נגעשריבען

 צױ געױען הינזיכט יעדער אין איז טיטיננ
 שװעשםער אונזערע פרידענשטעלענד.

 »:־ האבע: פילאדעלפיא םון ברידער און
 עדױקײשא־ אונזער פון טאטא די גענוטען

רזד יךיא ״לערנט :דעפארטטענט נעל
 I לע~:ען צו אום לעבט !דזש״סטרירען

לעבען!״ צו א*ם לעי־נט
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 א רופט לײבאר אװ פעדערײשאן אמעריקאן
דעצ. 13 װאשינגטאן אין קאנפערענץ םפעשעל

True tranHiation filed with the  
P ostm aster  at N ew  York City on 
Nov. 21, 1919, a s required by the Act 
of C ongress approved Oct. 6th, 1917, 
know n as the “Trading with the
h ner״ > Act."

ספעציע־ דער צו איינלאדונג אן אלם
 שלע״ •דעזידענט האט ק*גפערענץ, לער

 צו־ פ^לגענדען דעם נאקומען זיגגער
:שריפט

:ברוידער און הערר װערטער
 דער פאר מ^נאט א מיט אונ-נעפעהר

 רעגיערונג דער פון ר,ריעגס־ערר,לעהרונג
 די האבען שטאאטען פאראײגיגטע די פון

 אינ־ און נאצי*<*נאלע די פון ער,זעיןוטױוס
אנס טערנאציאנאלע  קאנ־ א געהאט מני

 איז ד^רטען און װאשינגטןון אין פערענץ
 דער פון שטעלוג די געײ^רען ע^זרעהרט

 אין רעגירוננ, אונזער צו ארבײטערשאפט
 ארביײ די און םריעדען, אין אדער ר,דיעג

גוט־׳געמאכט. עס האבען טער
 אונטער־ איז װאפענשטילשטאנד דער
 נאװעםבער, טען11 דעם געװ#רען שריבען

 אויםא־ זיר האבען שלאכטען די .1918
 זײנען אבער טעכניש געענל־יגט. טאטיש

 קריעג; פון צושטאנד א אין איצט נ$ןי טיר
 אינדוס־ •דער פון זיף אוטקעהרען דאס

 באזיס א צו קריעגס־צושסאנד פון טריע
 דורכגעפיהרט ניט נאף איז פריעדען פון

 געפיהל, פאטריאטישער דער געװ^רען.
Dtp דער געפאהר, אין איז לאנד אונזער 

 װערען פארניכטעט ניט זאל עס שרעק
 שוין, ה^ט פרײהײט, און דעטאקראטיע

בארוהיגט. זיף שײנט, עס װי
 רע?אגסטראיר קריטישען דיעזען אין

 ארבײטערשאפט די קומט שאךםעריאד
 געפאוזר, גרויסער א מיט ם:ים אל פנים

 פונדאמענט סאםע דעם אן גרײפט װעלכע
 װערט סיטואציע די געבוי. איהר פון

 א אויױ דאס ערנסם, אזוי פאר באטראכט
 אפגעהאלטען לעצטענס איז װאס טיטינג,

 קאונסיל עקזעקוטױו דער האט געװארען,
 לײ־ אװ פעדערײשאן אםעריקען דער פון

 דײלראוד די פון פארטרעטער די און באר
 עלר די דאס אײנגעשטימט, בראדערהודס

 איג־ און נאציאנאלע די פון זעקוטױוס
 אײנגעלא״ זאלען ױניאנס טעינאציאנאלע

 קאנ־ 8 אין נעהמען צו אנסײל װערען דען
 א. דער פון העדקװאדערס די אין פעיענץ

 ,1919 דעצעפבער, טען13 דעם ל. אװ פ.
 װעט דארטען פריה. דער אין אזײגער 10

 8 פארמולירען און באראטען זיך טען
 און אפצוהיטען האנדלען צו ווי פלאן

 און אינםערעסעז רעכטע, די פארטצוזעצען
 װעלכ£ לוין־ארבײטער, די פון פרײהײט
 פאסע גרויסע די פאר זיף מיט שטעלען

רעפובליק. אונזער אין פאלק פון

 דאס װיכטיג, גאנץ דעריבער איז עס
 דער פון פארטרעטער פאראנטװארטליכע

 באסראכסען זאלען ארבײטער־באװעגונג
 לע־ און אינדוסטריעלען דעם אין לאגע די

 פאר- א צו קומען און פעלד גיסלאטיװען
 פונדאפענטאלע די װעגען שטענדניס
 װעל־ פראגראם 8 פען8ש און פרינציפען

 אננעהמען, װעלען די'לױךארבײטער כע;
 און בירגעד אלס פליכטען זײערע טוענדיג

 דאס אויפהאלטען צײט זעלבער דער אין
 אינ־ ׳די אין סענשען, פרײע םון רעכט

װאוילזײן. מעגשליכען 8 םון טערעסען
 מיט• דורכגערעדט זיף האבעץ פיר

 ארגאניזא־ פאריטיעדענע פון פארםרעטער
 נעיוסטע די אין פארםערס. פון ציאגע;

 קעיפערשאפ־ דיעזע װעלען מעג מלײםינ
 פאר־ די קאנװענשאנס. אפחאלטען טען

 זײ כאטש פארסערס, די פון טרעטער
 דעם םון צױעק דע□ פים סיפפאטיזירעז

האי זײ אז געדעגקם, האבען האנפערענד,

 צוצושטעלען אויטאריטעס די ניט בען
 כײר רוף. דיעזען אונטער נעפען זײערע
 צו־ פארפעלען א צושיקען אבער װעלען
 זײ און קאנװענשאנס זייערע צו שדיפט

 :־8 םאיטרעטער ערװעהלען י1צ אײנראדען
 דעם קאנםערענץ, דער אין נעהםען צו טײל

 צו אױטאריטעט םיט דעצעםבער, טען13
 ארגאניזאציאנען, די פון נאמען אין רעדען

פארטרעםען. זײ װאס
 אויפגעפאדערט דרינגענד װערט איהר

 קאנפע־ דעם בייצואװאױנען פערזענליך
 טיכ־ גאנץ א געבען דעם דורך און רענץ
 אױסדרויו, פאיאנטװארטליכען און טיגען
 דער אין טאן צו בעסטען אם איז עס װאס

סיטואציע. יעצטיגער
 אםעריקאן קאושיל, עקזעקוטירו

לײבאר. אף פעדערײשאן
פרעז. גאםפערס, סעםועל

װײס־פרעז. דאנקאן, דזשײםס
 מער2 װאלענטײן, פ. דזש.

וױיס־םרעז.

רױיס־פרעז. םער3 דאפי, פרענק
װײס־פרעז. םער4 גרין, וױליאש

וױיס־פרעז. סםער מאהאן, ד. ױ.
 וױיכ־ טער5 ריקער״/ אל. מ.

פרעז.
 וױיס־. טער7 פישער, דזשײקאב

פרעז.
 טער8 װאלל, דזש. מעטהױ

װײם־פרעז.
טרעזש. םאבין, דזש. דעניעל
סעק. םאריםאן, פרענק
 טשיעף גרענד סטאן, ם. ודארען

אינדזש. לאקאמאטױו בראד.
 טשיעף גרענד שיא, ,טיםאטי

םײערמען. לאקאמא. בראד.
שיע^ גרענד ע. װ•  מ

 טרײנ־ רײלראוד אװ בראד.
םען•

 םשיעף גרענד שעפארד, ע. ל.
 קאנדדק־ רעילװעי ארדער
אםעריקא. אװ מארם

 נרױםע איהר טוט ,17 ילאקאל ױניאן ױפערמאכער
ארנײטער שסאל ױ צו פליכס

ערװארטעט. דוערט געלט מעהר װאך/נאך אײן אין געזאםעלט דאלאר סססס
 נוטער דעם אין פלאץ אנאנדער אײף

 און שעפער די פון נעטען די מיר דרוקען
 בײגע־ האט שאפ יעדער װיפיעל סומע די

 װע־ שעפער די םון נעטען די שטײערט.
 יעדער און ״אלף־בית״ נאכ׳ן געדרוקט רען

 נא־ י־עם געפינע; קענען לײכט װעט אײנער
שאפ. זײן פון מען

 דאש שטאלץ, גרעסטער אונזער איז עס
 יוניאן מאכער ךיפער דער םון מעמבערס

 אפגערופען גרויסטוטיג אזוי זיך האבען
 אינטערנעשאנאל. דער פון רוף דעם אויף
 מעמ־ אונזער אז זעהן, צו םרעהט אונז

 בא־ אויסנאמען) קלײנע (מיט בערשיפ
 פון הויפט־געדאנק דעם גרעדליף נרײפט
 קיין ניט איז ױניאן א באװעגונג. אונזער

 כיא־ ע נ ע ג י י א פאר קערפערשאפט
 איז ױניאן א פארבעסערונגען. טעריעלע

 פארטײדי־ ריזיגען דעם פון פעסטונג א
 מיט האבען ארבײטער די װאס בנין, גוננס
 אי־ אויפגעבױט שװײס און בלוט זײער
 יוײן טאר דעריבער לאנד. גאנצען בער׳ן
 װען וױיטענס דער םון שטעהן ניס ױניאן

 מאכען קאפיטאל פון קאנאנען ריזיגע די
 טײל איז נימ װעלכען אויף אטאקע אן

מוזען אלע באװעגוננ. ארבײטער דער פון

 פאילוססען די טראגען און ״לײן״ אין זײן
 ברײט־ דערזעלבער מיט שלאנט דער פון

 פארגעניגען דעמזעלבען און הארציגקײט
 די אין זײן צו איז עס כיזל וועמענס די װי

 טױ־ זעקס די טרענטשעם. רײהען ערשטע
 מאכער ריםער די װעלכע דאלער, זענד

 םון פארלויף אין בײגעשטײערט האבען
 װערען פארװאנדעלט װעט װאך, לעצטער

 די פאר ברוים לעבלאך טויזענד 60 אין
 שטײ צײטװייליג װעט דאס סטרײקערס.

 קרעפםען געבען זײ און הונגער זײער לען
קאטפף. זײער פארטצוזעצען

טוענ־ אלעס. ניט נאך אבער איז דאש
 םוםציג הונדערט דרײ צו פליכט אונזער דיג

 מיר האבען סטרײקערס, שטאל סויזענד
 פון גרוס א געשײןט גאנג אײן פאר זײ

 סטריי־ די יעצט, װײסען זײ ערכיוטיגוננ.
 אין קלאפען הערצער טױזענדע אז קערס,

 נשטות טויזענדע זייערע, מיט הארמאניע
 סוקסעס. זײער פאר לעכצען און נארען

 אין אליין :יט זײנען זײ אז װײסען זײ
 פיה־ איז דענקעז װאס אלע קאט&ח. זײער

 ערפאיג סטריײןער שטאל די װינשען לען
 גע־ ריפערמאכער די און סאמף זײער אין

מענשעז. דיעזע צוױשען איצם זיך םינען

 נע־ אינדזשאנסשאן 18
2U ימיאױאקאל כער ־8רײמ$וטנ דער נמו

 געטעלדעם כייר האבען װאף לעצטע
 דער געגען אינדזשאנקשאן אן װעגען

 לא• ױניאן ררעסמײקע׳רס טשילדרען׳ס
תג ד• .50 קאל  אפ* זויז קאורט אין הי

 הײנ־ װאןי. ■רער אויף געװארען געלעגט
 װעגען טעלדען צו סיר האבע; מאל טיגס

 םאל דעם — אינדזשאנקשאן צװײטען 8
 ױניאן כער8כי רײגתאוט אונזער געגען

.20 לאקאל
 נאןי זינט װאכען, 15 לעצטע רי פאר

 די םון סטרײק גענעראל לעצסען דעם
 פיהו־ט יארין, נױ אין מאכער רײגקאוט

 שאפ דעם אין סםרײק א 1א ױניאן רי
 טא־ ריסשניאנד ןיא סילבער׳ באס םון

אײלאנד. יאגג רענםײק,
פאדביטעיסעד• א איו סטרײת דער

 דער איז יאהר 6—5 לעצטע רי םאר
 דעם אין סקעב־שאפ. א געװען שאפ

 ארבײטער אלע זײנען סטרײק לעצטען
 הײנט ביז נאף שטעהען זײ און ארונטער

 ערגעץ האט באש דער סטרײק. אין
 שאפ דער סקעכס. פאי־ א געקראגען

ט גאנצע די װערט  רער און געפיקעט צ״
 ר,אורם אין געװענדעט זיך האט באס
 דאס האט ער און אינדז־-.^קשאן אן נאך

 פאר־ אבער נאר דארף עס באקונ״נ,. אויף
 אין הירינג צװײטע א רעם װעגען קוטען

װאך. רי קאורט
פארטרא־ געייכט אין איז ױניאן די

 לאג־ טאיר יואנגרעסטא; עקס דודף טען
דאן•

 ױניאן דע״ שוין קאסט סטרײק דער
 ארבייטער די טיה. און געלד סר א

 צו וױיטער ענטשיאסען אבער זײנען
 פון אײנגעשםאדטקײט די ביז סטרײקען

װערען. געבדאכען װעכ^דאף באס
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 מי־ דער כוכװאלד. נ• — װאך די .2 *זײט
\t באיזײד דז׳כאינט פון טיגג  קיאוק״ רדע :

אן נזאנעי  לאנגער. ל. --- ױני
ט  אונ־• ®ון פראברעמעז און ציעלען די :.i זיי

 דף. — םעטיגקײש עדױקײשאנאל זער
ס אי פרידראנד. ס לו

ט ײ  פראגען ;*וניזאציאנס‘^' און טרײד .4 ז
ײז׳ ע כיאזעסאז׳ י. — שט כטענ  מ. לי

װאלאד•
ײט  דע־ עדיוקײשאגאל אינטערנעשאנאל ז

פאימסענט.
ט  אסתר דר. — סרוי רוימישע די <). זיי

 שעפער ריפעי די אין זאמלונגען לוריע.
העללע^. דזש. — סטרײקער ־,שטא די פ^ר

ט ײ דער אין פאשירזנגען אינטעי־עשאנטע .7 ז

שטעלם ױניאן סלאוסםאכעד פילאדעלפיער
פאדערוננען נײע ארוים

עייקייא א: ט  •גיקאג^ פון ירניאן ק
הומ די פון װײי,*כג די םהילמאן.

ה.
לע־

 פילאדעלםיער פון מיטיננען פיעלע :אך
 פאדערונגען אלע װען באארד, דזשאינט

 געװא־ געװאויגען און געםאסטען זײנען
 םיעל איז פיגקט יעדער װי נאכדעם רען,

 דזשאינט דעם פון געװ^רען דיסקוטירם
 שלע־ פרעזידענט מיט צוזאטען באארד
 נױ פון באראף סעמרעטער און זיגגעי
 אלע םון טיטיגגען די ביי אייר מי יארס׳

 םאדערונ* נײע די לאהאל*לוניאנס,;זץגען
 זיײ װעלכע גצװאר^ע, ויטגעארביים•8 גען

rג בריעױ, 8 מיט צטאכיען נעז׳ yגע־ יר,ט 
בעלזיבתים. צז־די װארעז-

 גע־ אויף זײנען פאדערומעז * דיעזע
 אסא־ באםעס דער צו נעװארען שיקט

 געגעבען איהר איז עס־ און סיאיײשא^
 טען24 דעם מאנטאג, ביז צײט געװארען

פערען.6ענ צו 'נאװעמבער״

קע־ ״טייז מיר װעלען ײאף נעקסטע
 דאס רעזולטאט, דעם באריכטען נען

 בעלי־ די פין ענטפער דעם הײסט
בתים.

 ״גערעכטיגהײט״ נומער נעקסטען אין
 םאדע־ די איבערנעבען ירןא מיר װעלען

 ארויסגע־ האט ױניאן די װאס ויונגען,
 אױך און פונקס, בײ פונקט שטעלט,

אן די װאס בריעף דעם  די כײט האט עי
 הלאוק-^א־ די צו צוגעשיקט םאדערונגען

 אין פילאדעלםיא. םון נופעיזטשורערס
 גע־ םאדערונגען נײע די םון פונקטען די

 ־שטונדיגע44 8 ויאןײארבײט, זיןי פינט
 םיניטום באשטיטטע און ארבײטם־װאןי

 אין פאכען באזונדערע לע8 פאר סגןײלם
קלאורךאעדוסטרימ. דער

דר. ו:ד אונז האוי, ;^פםען בענס־ק
געטנער. מאקם
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שון :ינג לײעאן סט>> :יא ראטאן .9 יט זי
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בא־ מ. — אדשיין 7 ר דעצםען דער .11 יט זי
ק»ןנ*ע־ ר;#% אצי^גאי - 9» 1 אינ: רעי ראנאור

דער צו n%♦ סעלצי ר יטע איני דעד וון ״ : רעגץ
אננ ה. . י 1 נײעאנס״ אװ ג ״ י י א*י *19

׳גםעדנעשןך אי דעי פון ארבײט די ’ .12 יט זי
כזאנאטעז *אי־5 לעצטע די פאר נעל

 באגעהפ ®אליסטאן א װען באראף.
אן) זעלבסטטא*־ד ט ע  לעבע־ דער — סעיי

, דיגער.
ײט (ערצעהלונג) ״םארנ^אנדזשעטע״ .13 ז
ײקסעל. שמואל - ד
 ארביז־ די דאישען געזעצע װעלכע .14 זײט

 ליזך םײמאן. ב. — אויםשאלגען? טער
אדלער. י. — דער

 בעדרימ ראזע — שרויעךװעלט די .15 זײט
 צװישען שמועסען קורצע (בלינדער).

 , לעזער. און רעדאקטאר
 אדװערטײזםענטס. 39 און 18,17 ,16 זײטען

ט ײ  גײער דעד שון אײנשטעלונג דער צו .20 ז
און דער אין ע?זע?וםיװע ט ע ײ דרעסםא־ זו
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