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ױכםיגער * םינג ו שאינט פון מי  רע־ — בײטאג. שבת דעם קאנפערענץ דז
 לעק־ אוץ קורסען די — אן. נאך געהם םעםבערם פאר דזשיםמרײשאן

מי אלע אץ טשורם שאנאל — אנגעפאנגען. סענםערם ױני  אעטערנע
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.
ע:י;ע רי 1#װ טיטגרידעי, י
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p פעגטעי, ידניט״ סײד ,si ^ e 3 שלזיהר,<; 
 עװעגײ, ער״טטע ;עבען סםריט, פיערמע

^ין  אויפ׳־, גאטהערף, טר. צר טעלרען זיך ז
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

̂ס װ^ר, דער  אנגעפאנגען זיך האט רו
.1919 :אװעפיבער, םען10 םים׳ן
ד ט ס י א ײ סענ־ י ט י נ ו י 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

7 אום אװענט, פרײטאג  רעם ,45:
 I לעקט״טור ער״טטער — נאװעטבער טען14
א :דרס. פון מ  באדײ־ דעד איבער כיארקם ^

 ג. — דראטא טאדערנער דער פון טונג
ס װעבער״. ױ״ הױפטטאן׳

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׳/ סעל עכ ק

ען17 פדן װאך דער פאר בולעטין  ט
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,
י — :ארועטבער *טען20 לעד,- צוױיטע י
 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

. . . .  
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 טען21 דעם אװענד, 7:45 אג,יײיזז
ס פון לעקטיטור ציױיטע — :אװעכובער  טי

 יטאא. בעדגארד װעגען קענאז א. עיעז
קט אנ טי בר ר, ױני ע ט ענ  פאבלית ס

פרי־ און עװענע אינטערוױיל ,54 םמל
סטריט. אן -

ײטאג  נאײעטבער, טען21 אװענס, פי
 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

כא־ צו :יט זוכט װאס טענש, א טענש, לאדשעי א אזױ ײי אײן ניט זעה איך
 אינד^רסמענט אן אלס אויסטײטשען בריעף דיעזען קען װאסער, טוטנע א*ז פי*ש כען

 דער־ װאיט אײן מיט ניט װעדט בריעף דעם אין װעהרענד זוהן, אוגטערטײער׳ס פאד
 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

 איביײ צו פרײנדליך :עהאנדעלס האט אונטערםײעד, שעטועל ער, װאש ,ד נ ו ר ;
 ;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

םי נזאנער װײסט  םעגטער, ױני
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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True tranHiation filed with the 
Postm aster at New York City on 
Nov. 21, 1919, as required by the Act 
of Congress approved Oct. 6th, 1917, 
known 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
 קאנ־ א געהאט מניאנס טערנאציאנאלע

 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

ש. לאקאמאטױו בראד. אינדז
 טשיעף גרענד שיא, ,טיםאטי

םײערמען. לאקאמא. בראד.
^ גרענד ע. װ• ע שי  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
 ־8רײמ$וטנ דער נמו

ר ע ל כ א ק א ױ א י מ 2 י U

 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

 רער און געפיקעט צ״ט גאנצע די װערט
 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

ס י נ כ ײ צ ר א ם ־ ט ל א ה נ י א

.45 נומער גערעכטיגקײט
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 מי־ דער כוכװאלד. נ• — װאך די .2 *זײט
\t באיזײד דז׳כאינט פון טיגג  קיאוק״ רדע :

 לאנגער. ל. --- ױניאן נזאנעי
 אונ־• ®ון פראברעמעז און ציעלען די :.i זייט

 דף. — םעטיגקײש עדױקײשאנאל זער
פרידראנד. ס לואיס

 פראגען ;*וניזאציאנס‘^' און טרײד .4 זײט
ײז׳ ע כיאזעסאז׳ י. — שט װאלאד• מ. ליכטענ

 דע־ עדיוקײשאגאל אינטערנעשאנאל זײט
פאימסענט.

תר דר. — סרוי רוימישע די <). זייט  אס
 שעפער ריפעי די אין זאמלונגען לוריע.

העללע^. דזש. — סטרײקער ־,שטא די פ^ר
ײט דער אין פאשירזנגען אינטעי־עשאנטע .7 ז

שטעלם ױניאן סלאוסםאכעד פילאדעלפיער
פאדערוננען נײע ארוים

 •גיקא̂ג פון ירניאן קטא:עייקייא
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

 גע־ יר,טryג בריעױ, 8 מיט צטאכיען נעז׳
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,

 די כײט האט עיאן די װאס בריעף דעם
 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. אקם מ

— אן) ־א:־ ( < ״- * ו \ ו • 1 :א געיעג א .s יט ד
װאלמי. א אלינ פ

שון :ינג לײעאן סט>> :יא ראטאן .9 יט זי
יטעהנהאלץ. י׳ יד באא עקז. 25 • ״ < י-ויא־זא- -« «י■  f :אטי ׳ס טא^ רעדאלז פון .1(ו יט זי

בא־ מ. — אדשיין 7 ר דעצםען דער .11 יט זי
ק»ןנ*ע־ ר;#% אצי^גאי - 9» 1 אור אנ אינ: רעי ר

דער צו n%♦ סעלצי ר יטע ״איני דעד וון : רעגץ
אננ ה. . י 1 נײעאנס״ אװ יי״ג 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

אן. ב. — אויםשאלגען? טער ײמ  ליזך ם
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

אז בער ^ א — 25 ל. ױני כ רעפארטער. ס
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xM . ה וױיםער א ר טע
 אטאחעם די װערעז סאג צו טאג .םון

 און פראגרעסיװ איז װאס אאעס ואויף
 אלי וױלדער, און שטארקער אלץ דאדיקאל

 נייע די ברוטאל. און חוצ^ח׳דיג סעהר
 האט װאס ״רױטע״, די געגען מ:סױוע8ן

 ערב װאכען, צװיי םאר אנגעהױבען ?יך
 פון טאג •געבורטס צװײ־יאהריגען ךעם

% njn :רוסלאנד, אין סאװעטעךרעגירונ 
v וױנ־ יעדען שון און אן, אלץ נאך נעזזט
א:ד שון 5׳yp ־  םאר־ װעגען מען הערט י

 נידער־ און שוידעראיכקײטען גועכענס,
ח  באגאנגען ןוערען װאס כטע?ײםען,1ט

 ארגא־ און פערזאנען פױאנרעםױוע געגעז §
די אויסדאטען פון נ$ײען אין דזאציעם %
I .רױטע

צוזאםענ־ א באױז דאס איז שיאײכט
A ,אפציעאע ארגאניזירטע די אבעד פאא 
X באונע־ ארבײטער דער געגען אפענסיװע 

 שאראיײ די פון רעגיערונג דער םצד גונג |■
 די אױןי פאגראם דער שטאאטען, <יגמע

 גע־ איז װאס ארבײטער, די שון רעכט •‘י
 אינ־ םון שארם דער אין געװארען סאכט ז

גע־ או<ןאזען נעריכט און רזשאנחשאנס
 און םײנערס; הויהאען סטרײהענדע די נען
n ראדיקא״ אויף אבאאװעס און אטאהעס 

 דער אין געװארען <עפאכט זײנען אען
 צװײםעלט, אי.הר אױב און צײט. ?עאבער

vi שארבינ־ איז עס װעאכע דא איז עס אז 
fX אפענ־ באזונדערע צװײ די צװישען רונג 
 פרעםע אםעריגזאנעד די <ןוםט עס,1םױ £
 איז שארבינדונג אזא אז אײך זאגט א\ן %

 בונט זײער אין ארבײטער די אז דא, יא |
 ידער״ צו זוכען הבתים בעאי די געגען ׳׳'.־

 מעאכע פאד צ\ח»ען, ?עאבע די ײ*ף**פצן
 שאאגאיד אז און אגיטירען ״רױטע״ ״רי

גע־ דעגידונג דער שון אפענסיװע די איז
 אויוי פאגראםען די און ארבײטער די גען

fם ת  זעא־ דער אין געװענדעט ראדיקאלען ט
ריכטונג. גער

 אטאקעס ברוטאאע און אבלאװעס די ־
 ראדיסאלע און פערזאנען ראדיהאלע אויף

 דעם אונטער געמכט װערען ארגאניזציעס
 צוגעגרייט װערט אאנד אין אז אויסרײד,

 רע־ די שארניכטען צו פאר^װערונג א
 עואס דעם רעדט מען גװאאד. דורך נירומ

 אז געפאחר, אין אי? אאנד דאס אז אײן
 טעראר און געװאאד שון עאעםעגטען די

 טעטיג זעהר געװארען אעצטענס ?ײנען
 אאע שאר אײנטאא זײ דאדף מען אז אין

 דער און הענט. די איבערהאקען טאא
 א פיז םשוגעת די אדער *שיקזאא גײזער

ארד־ .און ״געזעץ די .האט שערזאן אאד

בא־ געהאט צײט יעדער צו האט אײנער
 די אויןי און הראםען גוך די אין קומען

 ארעסטירסע טויזענד די *שון סטענדס.
 םון און םארהאאטען 30 באויז מען האט

 גע״ קאאגעס ערנסטע זײנען דרײסיג די
 אאר־—צװײ געגען באויז געװארען מאכט

 ראדימאא אײרישער באװאוסטער א קין,
 קאסוניכד דער םון םיטגאיד גיטאאוו,א און

 געשטעאט זײנען בײדע פארטײ. טישער
 עס און בײא 15,000 אונטער געװארען

 באנוצען ניט זיך װיאען זײ אז זיך, הערם
 אין באײבעז בעסער װעאען און בײא טיט

 שטאדט^טאגיס־ הוישם דער טורמע.
 ׳״pyc אםט) ריכטער נידריגער (א טראט

 מיט 7500 די אז גע׳פסק׳ענט האט עדו׳
 פאר־ קאסוניסטי^ער דער שון גאיעדער

 װערען םארפאאגט אאע העגען טײ
 זיינען װאם״זײ אאײז, גרונד ־דעם אויוי

 פארטײ. דאזיגער דער פון מיטגאיעדער
 פרא־ די אז װערען באטערסט דא מוז עס

 פארטײ קאסוניסטי^ער דער פון נראם
ז י ך א י א ק י ר ד ס י ו ן א ע ג ע  נ

 א < ט י ם א ש א א ד ל א ו ו ;
 ־ ע ר י ד ן ע b » כ ר א ש ו צ
. ג נ ו ר י ג

מ.%ג קויחלען קיײן גראבמ טען
דע־ אאע נאך אז םעגאיך גאנץ איז עם

 אזא *1אוי האט רעגירוגנ די װאס גען
 אויסגע- זײ פאר אופן סהאנדאאיעזען

 ?ויהאען־באראנען די זיך, װעאען קעטםט
־,םעהרס די נאכגעבען און בויגען םוזען

 סטריײ די פון שאדערונגען די םון טע
 נאשעהא געךיכט דער סײנערם• העגדע

 פינקטאיך איז סטרייק דעם צוריהצורוםעז
מײנערם׳ די פון געװארען אױםגעפיהרט

 זיײ ״מיר זואס גרונד דעם אויח שיהרער,
שטע״ ניט זיך סענען און אמערייואנער נעז
 באױז אבער רעגירונג״ דער גענען אען

 געגאױבט האבען ס^עוגעים אדער נאראנים
נעה־ צורי<ןררןי דעם װעאען מײנערס די אז

קאאהר״ גװען דאך אי? עם ערנסט. מען
נע־ שיהרער די האט רעגיערונג די אז

 געצװאונגען זײ און גארגעא בײם כאפט
אונטערישרײ־ צו באפעהא, דעם פאאגען צו

הונ־ די געגען דאקוםענט פארראט א בען
 זיי װאס ארבײטער טױזענדער דערטער

 קאוג געװען איז דאס צי ■פארטרעטען.
 שאחעטעןזער די יניט צי זייט זײער פון
אםע־ אװ װארסערס מײן ױנײטעד די פון

 דעם פאאגען צו באישאאםען האבען ריקא
 מײנערם די הײסען און אופאז ;עריכט

אבער ארבײט. דער צו זיך צוריקפעהרען א נאך געגעבען פאגראמשטשיפעס ונג״
 א צענטראאיע, אי'! האנד. אין געװעחר <

 סטי^ט, װאיטינגטאן אין *שטעדמעא קאײן .
 דער׳־ סאאדאטען געװעזענע פא־־ א זײנען

אפנעהאא״ איז עס בעת געױארען חרג׳עט
 פאראד. פאטריאטי^ער א געװארען סען . *

 די באשואדינט מען האט םארד דעם אין
 פאאץ אויש׳ן באאד און װ., װ. א. ארטיגע

ט ^ שיה־ ארטיגעז דעם געאינטיעט מען ו
J • אין ארגאגיזאציע. דאזינעד ד/גר פון רער 
 אז װעאטען, קעדט םען װען צײט רער >. |

 ^טרעננ א אויח װערען געטאן םוז אאצדיגנ
 אבער מען עגט)א:ערי אופן, געזעצאיכעז .
 סעז װאס ״פאטריאטי״פ׳/ און רעכט פאד •־
 ׳טום אהן געאינטיטט מעניעען א האט ' \
 אדער די באיעואדיגט מען װאס און מ׳פפט ׳י
 די אײדער נאך פערןאנען גרופע יענע ־י

גע־ געמאכט איז אונטערזוכונג סיגדעסטע
 עם װען אר גיאט vvm דאס "״זוארען. |

ראדיקא־ געגען װערען אנגעװעדעט ,פעז
 איז דאן ארבייטער. ארגאניזירטע און לע\

m זוען אומבאריהרבאר. און הײאיג דאס 
 ראדי־ אויח געיעג א צו אבער ?וטט 09 ■
 ארבײטער אויף פאגראם א אדער האאיזם ^

M דארף, מען נײן מען, טעג וורגאניזאציעס 
M איג־ זאגאר אדער שארבײגען, געזעץ דאס 

עז צ אנ  איגנארירען. ^נ
 ״רויט־זוכעניש״ שון װאסכאנאאיע די ^

אפ־ באזונרערם און װיאד באזונדערס vא
^ יאדק נױ אין ^אזױסענד .; ײ ט הא־ דא ס

פא־ אוםק די איןהר, פארשטעהט טיד, גען ״
 אין װעם װאם פעדאערשאפט א

 אאם װערען יםארצײכעגט געשיכמע
 רע״ <װן םדרוס11א שינסטערסטער ויער ^
^ rvpn מיט ״'אנמגאאדמן אטעריסא. אין׳ 

fit:, I ױםטיץ־םיניס־• אוגזער פו^׳ עראויבניש• 
ד | נ m אזוי זיך מאפ .װעאכער אאאמר, ^ i 

 באםיחונגען זי<נ< ‘םיט .געםאכט ;דידוטט
j ברעמגז צו a r t וואמע סטרײפ, םיעער 
ױ איבער -נעט#ן אאז א אוססערס די׳ ייך1 י  ג
{jr m h דאדי־ װאו ®אמצער די באפאאען 

 ארעם• אזן פארביענגמז< •ערזאנען <האאע
נאטיר־ זיי. שון;טוןזענד אריבער מירט

״פרעדיגענדעג'
 j בעמ פארכאפ^גאנצע כמדאויך זזאט

1 "/,®רעדיגענחד ,,נזואאי ?ראיכ#ר1-געפע

 שאדשטאנען גוט גאגץ האבען מיינערס די
 זײעדע שון װאונש דער ניט איז דאס אז

 אזוי פיהרער די פון װאונש דער פיהרער.
 ארבײטער מיאיאן האאב די פון װי גוט
 צד געװארען אויסנעדריקט קאאהד איז

 פאױר אין קאנװענשאן דער אויף ערשט
 סטרײס דעם אין נאך דער און אאנד
 די םאאגמן זואוגש דעם אט און רוןי.

 ניט דענפען זײ סטרײקען, זײ מײנערס.
 םא״ זײערע ביז סטרײפ ידעם אויפגעבען
 ‘ײע נאכגעגעבען ניט וועאען דערוגנען

רען.
 קויהאעךאפעריײ די און רעגירונג די
 גע־ גוט גאנץ נאטיראיך, תאבעז, טארס

 דעם װעט אולואז ׳נעריכט דער אז װאוסט,
 קאנפערענץ א און ענדיגען, ניט סטרייפ
 די אר? פארשטעהער םײנעדס די צװישען

 גערושען שנעא אויף איז אפערײטארס
 הא־ פאנפערעכץ דער אויף געװארען.

 געשטעאט טיינערם די שון פיחרער די בעז
 פרא״ 60 ־־־ שאדערוננעז זעאמנ די אאץ

 א און װײדזשעס אין העכערוננ צענט
 שוין ארבײטס־טאג. זעתס־שטונדיגען

 זיך, ציזזט פאנםערענץ די אז טעג עטאיכע
 פאדערונ־ זײעדע שון זײ האבען נאך און
 מאדא־ אויב ארונטערגעאאזט. ניט גען

 םײנערס די םון םיהרער די זיינען איש
 ר(עגײ רעד יםון געװארען אפגעשםיסען

 שטארפ אזוי *ונקט אבער זײ זײנען רוננ,
 פאר־פאנ- ערשטע די אין פריהער. װי

״אדער געזאנם: זײ האבען םערענצעז
 םיר אדער שאדערונגען אאע קרינעז םיר

 זאגען ;יט זײ קענען איצט םטרייפען.״
 דאס א^עד סטרייפען.״ פיד ״אדער
 נאר געזאגט, גינ(,כאויז זײ פאר .^ועדט

m םײגערה. רי טון <עטאן i. וײ 
 1זײ;<זארסע ^ךט. פזז זיך ריןזרען

פאנםע־ ־•an שון 1דעזזאטאטע די
t x n•

 אינטעדעםאנטע. ציאנץ א tnc אאגע ף ;
ײז1יפ א  טארשםעהמר די זיך פענען זײט '

 סוזען און .חעאפען נימ ארבײםער ^ווךדי
w &ון: ענטזאגעז זיר n ואס1 ספרײס 

̂צםעז זײ .אניז$ח*י yh םת ; םיכמל א

 ?ייע§ פצן סאן וײחר
 אוםמנגד־ n פאמש מישען רי ציע.

מהט. י ד ע ו ח י ג  נד0<ןױח ד און ת
 םאתעו א אין איצס זײגען םאגנאמען

 ?יחנרס אויםגעפידוים האמנן ?ײ אאנע.
 גױגצז זיד זײ טוזמז ערשט איצם און

 בא־ וןאבען זײ וועםען ארבײטעד, די שאר
 געוחנן ניט װאאט אאגע די וחנן פעמםט.*

 געווען װירתאיך דאס װאאט ערנםט^ אזא
 די אבער פאםעדיע. אויסגעצײכענפמ אן

 דער ערנסטע. גאנץ א אאץ נאך איז אא!ע
 סאנ־ דער קראםט. שואער אין איז םטרייפ

 דער גרעסער. אאץ װערט פויהאען אין געא
 װי אאנג, אזוי אנהאאמען וועמ סטרייפ

 באײבעז ויעלען פויהלעדטאגנאטען די
 גע־ האט רעגירומ די אײנגעש&אדט.

 בדעכע:. צו סטרײפ דעם אאצדינג טאז
אײנגעגע־ ניט א״הר זיד האט עס אבער

 פאמיטע די האט םארהער דעם אויןי געזאגם/< האם םאאמער טאן. צו דאס בען
אםיציעאע םארטענס געםאדערט זוידער אנ־ ניט קען םיהרער אהן סטרייפ א אז

 מײנערם די אבער שיאײבט. האאטען.
 פענט״ אאעםען טראץ אז ב^יייזעז, דואבען
 סײן אינדזשאנהשאנס פײז מיט איזזר

נראבען." ניט קויהאען

O ct

פאר־ פראקמ״םען א םאבם מארטעגס

 אוסק חנר םון אויפםו אעצםער דער
 דער אױח אטאקע נאר-אן אח האםיםע

 טארטענס, יאדק. נױ 1אי סאוועם־בױרא
 תד סאותםעז דער &ח .םארשםעתר דער

 ארויסצוגעבען ענטזאגט זיך האם גירונג,
 און איהם צוױשעז קארעםפאנדעגץ די

 פאר־ דעם אױף רעגירוטג סאוועטען דער
 דעױ ער איז פאםיטע אוסת דער pc• אאנג
 ארויס־ איז אח געײאחנן אחנסטידט םאר

 דאאאר טויזענד אונטעד געװארען געאאזט
בײא.

םארשפרעכען. געבראכענער דער
 ״נױ דער םון נומער אעצמען דעם אין

 פא־ דעם אויף םיר געסינען רעפאבאיק״
 םיעא־באדײטמנדע םאאגענחן די דערבאאט

י : װערטער עטאיכע
 דעם םון באפאאמעכטיגט ביז ״איד

 צו װיאם^ז, מר. אײבאר, אװ סעהרעטערי
 טײטשט אדםיניםטראציע די אז זאגען״

 םאר־ א אאס ביא דאזיגען דעם אױס ניט
 םיסע־ םרידאיכען און םטרײפס םון ב^ט
 אויס־ ניט »זױ ביא דעם וחנט און טען׳

 דעפארכד ױסטיץ דער אז און טײטשען,
 ביא דעם אױס נים אזײ גױיסיפס כממם

 אויסטײ־ נים אזוי ביא דעם װעט און
טשעך.

םינ^־ רעקארד, פאנגרעשאנאא
 ערי האגרעס, זעכציגםטער און

.5904 זײט סעיטאן, שטע
 אעװער דער איז דאס — ביא״ דער״

 די װעאכען םון גרונד דעם אױו* געזעץ,
 איז מײנערם די געגען אינדזשאנקשאן
 גע־ װערטער די געװארען. ארויסנעגעבעז

 זײנען און האסםינג סענאטאר צו הערען
 שלאר דעם אויף געװארען ארויםגעזאגט

 געהאיצטען האם בי<צ דער ײען סענאט פון
דורכגעהן. בײם

נויטיג. קוים זײנען קאמענטארען

 טאל דאס זי האט ער און קארעספאנדענץ
 זײ־ לוספצרס די אבער ארויסגעגעבעז.

 זײ םאדטיג. נישט איהם םיט נאף נען
 זוכען וועלען זײ אז ערקלערט, *אבען

דעםארטירען. צו םארטענם׳ן
דער־ געהאיצטען שוין זזאט עס אז און

 א םארעפענמליכט םארטענס האט בײ
 סעפ־ צו געשיקט האם ער \ואס בריעף,

 װעלכײז אין לענסימ, סממט אװ רעטערי
 אפצױ רעגירונג דער םאר שצאגט ער

 חשבון דעם אויוי רוטיאנד פײן ^יהעז
 ״נישט־גע- אלע בױרא, סאותט דער פון

 ביר־ אלע און בירנער רוטישע װינשטע״
 זיד וױלען װאס רוטלאנד, סאװעט פון גער

 א זיך, דאכט <זײם. א צוריהקעהרען
 רעגירונג די •שארשלאנ. םראקטישער

 װאם ״פארעינערס״ די אז דאך, טענוז׳ט
 באאשעװיפעס, די פין אנה^־ער זיינען
 זײ שון דארח םעז און צרות אן סאכען

 לאגד• &ח ארויסשי<?עז זײ וחנרען, פטור
 דער ^ועט ער אז םארטענס, זאנט טא

 װעט און הוצאות רי פארשפארען רעגירוננ
 זײנען זײ װאנען שון אפשיהען אלײן זײ

 דעפארסםענם סטײם אין אבער געהומען.
 אעעהמען, גיט םארשלאג דעם םען וױצ

 אנ־ מצן אז געהײםזנז וואלט דאס װײל
 אשיציע־ אן סאר םארמעגס׳עז ערסענט

 געסײנם אויף וואלט עם און פערזאן״ לער
 סא־ דפר שון אגעחהענומ טײאװײזע די

 מען אז זאף. א גאןי און װעכדרעגירוננ.
 פון ארוים ראדיפאלען דוםישע די שיהט
 אדער םיביר פײן זײ טען שיר»ט לאנד,

 פון הענד די אין געגענדען אנדערע אין
 דארטען םון רעװאקוציאנערען. ״ קאנטר
 לעבע־ ?ײן צודיקגעשיפטע די שוין פוםעז
 ^עגיערוננ, די װיל ארויס. ניט דיגע

 םון װערען פטור גאר נימ אויס, װײזט
 געהע־ 1אי איבערגעבען זײ אױןי נאר זײ״

הענד. ריגע

דער פון יד8נא דזשאינם פון טיםיננ דער
ױניאן קלאוקםאכער

 K .*לס סגורײס חןם &ון ענטזאנעז דך
. ״ ....... w.<. , ״ ty\ ;>ט לער.אנח}רער םת םינמ זיי

ך נאנוןנען • יעדער יי״,61<ציטמרי ײ;זי to»< םטדי״ז birt'ibif.ז י י

פאטיטעם. אויםגענומען װערען עס
 פיאנא־סטרײקער די םון קאמיטע א

 טוי־ עטליכע זײנען זײ אז אינםארמירט,
 פאר־ זײ און סטרײפ אין ארבײטער זענד

 םאד־ וײער שטיצע. םינאנציעלע לאנגען
 םײ דער צו איבערגענעבען װערט לאנג

נאנץ־האםיטע.
 ידראגיםט־ארבײטער םאראײניגטע די

 סטרײס אין זײנען זײ אז אינםארםירען,
 םאר־ זײ און קאנדישאגס בעסערע םאר

 םאראל^שע און םעאנציעיצע לאנגען
 פינאנציעלע אנבאלאנגט װאס שטיצע.
 איבערגענעבען םראגע די װערט שטיצע

 מא־ וועגען קאמיטע. פינאנץ צו.דער
 א אז באשלאסען, ’ װערט שטיצע ראלע

 אין ווערעז ארײנגעשיפט זאל רעזאלוציע
 אונזערע אויםםאדערענדיג צײטוננען די

 ״דראגס״ זײערע פויםען צו מעםבערס
 גע• האבען װעלכע דראג־־סטארס, די אין

ד׳ראגיסט־ױניאן. דער םיט סעטעלט
 צענטראלער דער פון קאמיטע א

 םאלײ די באםרײען םאר קערפערשאפט
 פאר־ אמעריקא אין םריזאנערס טישע
 איײ איז לאנג גענאםע שטיצע. לאגגט

 ער־ פאמיטע די קאמיטע. דער םון נע׳ר
 גאםרײען צו באװעטנג די אז קלעהרט,
 יאדיהאי או^רי,.אגחערמ דעבס גענאסע

 פאר פריזאז אין יעצט זיצעז װאם לען,
 פ^טירונגןש •געוױםע צוזשמעלוננ זײעד

 .דער jti אנגעםילזרט ווערם׳ לאנה אי| ,דא
*ין< טרײד־ױני^ז^באװמטנג גאגצער

הא״ זײ אז אינפארמירט, 17 לאהאל
 דער צו דאלאר 6,000 ארײנגעשיהט בען

 שטאל־םטרײ־ די םאר אינטערנעשאנאל
 דעם ערקלעהרט טשערםאן דער • הער.

 אריעשיפען דארםען װעט ער אז לאקאל,
 דאלאר צװײ צו באארד דזשאינט צום
םעםבערם• זײנע פון יעדעז םאר פאפ פער

 זײערע אז אינםארםירט, 21 לאקאל
 צװײ דעס גוטגעהײסען האבען םעםבערם

 שטאל־םטרײקער די םאר דאלאר־טעקס
מאיאריטעט. גרויסער א מיט

 לאקאל »ז אינפארמירט, 48 לאקאל
 אויסגע״ גיט הײנט ביז נאןי האט 17

 דושענע־ דעם םון באשלוס דעם פאלגט
 טראנסםע־ צו באארד עקזעקוטױו ראל

 פון מעמבערס איטאליענישע אלע רירעז
 לאקאל דער .48 לאקאל צו 17 לאפאל

 באארד דזשאינט דער אז פארלאנגט,
 דזשע־ פון באשלוס דער דאס- זעהן, זאל

 דורכגע־ זאל באארד עקזעקוטיװ נעראל
 װערט צושריםם דער וועיען. פיהרס

 די־ אװ באארד דעם צו איבערגעשיקט
רעקטארס.

 דאס פארלאננט, אינטערנעשאנאל די
 א אפאינטען זאל באארד דזשאעט דער

עוײוקײשא־ איזזר צו ון6
מל . ' ^& ,דעפאומט  טשערמאן דער ,

ע אזא מגא^מטראגט אערט ט םי  צו ^
י 1ין1^״■;1אפאייטעז.ו;־
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געגע־ ומו^ס גאנפעמ-װאם צום באארד ;firtm באאדד דזשאינמ .דצר אז ,DWjft זן ,
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 םאנד האספיםאל ;ײנ'יכתד. דער .י

 וחגרם פארלאנג דעד שםיצע. פארלאנגט
םינאנץ־קאםיסזג דצר צו איבערגעשיקם

 אז באריכטעם, קאםיםצ פיגאנץ די
 דעם שטיצען צו באשלאסען האט ז־י

 םאר אױםגאמנ אן ;**-״עםאנסיפײםאר״
 די דאלאר. 25 כדס ארבײםצר, שוואדצע

^ װערמ רעאאםענדאציע ס חיי מ ט גז
anאױוי נמהםם באארד ־ חשאיגם ־ 

 פראטעסט־טיכױנ^ דעם פון םראגע די
 נא־ םען24 דעם םארקוםען וחנט װאס

 או־ אין פאגדאסע! די געגען וחגםבער,
 וחמיט שפעם, איו עס וױ ^אזױ תראינע.

 <אארד דעם צו איבעתעשיקט פראגע וײ
דירעקטארס. אװ

 די״ אװ באארד דעם םון רעפארט
i, רצקטארס.

 חנזיײ ױגיאן גיט א ראנקין, דזש.
 אינפאר־ ,לעסער פירסע דער םון גער

 אוםשולדיג איהם האמ *םען אז מירט,
 פאר- ער און דאלאר 50 םיט באשטראםם

 געלד דאס איהם זאל סען »? לאנגט,
 אז ערפלעהדט, ער אוםקעהרען. צוריפ

 די״פירמע װאו געוואוםט, גיט האם ער
 די פחנסען. צו ארבײט ^יהר שיקט

 באחױפםעמ #שאפ י־עס םון םחזחשרס
 אין םארםישט אומזיםט איהם האבען עה

 דעזיײ דער װי וי1א קאמפלײנם. דעם
 אונזער םון כמנמבער קײן גים איז נער

 אויןי ער האט דזשאב וײן און ױניאן
 פאר־ זײן באשלאסען װערט פארלארען,

באװיליגען. צו לאגג
 םון מעםבער א קאראלמספי, מאקס

 איז ער אז אינםארםירט, ,1 לאקאל
 דא־ אװעקםאהרען, דארןי ער און קראנק

 שטיצע. םינאנציעלע ער םארילאנגט *רום
 צו איבערגעשיקט ווערט םארלאגג זײן
קאםיטע. םינאנץ דער

 אז ,17 לאקאל םון באשלום דער
 ררײ ארבײםען זאלען מעטבערס דיערע

 שטאל־םםרייקער די םאר שטונדען
 אװ באארד חני אויםגענומען. װערט

 באשלוס דער אז ערקלעהרט, דירעסטארם
 צום געגענזאץ אין איז 17 לאקאל םון

 ׳חןם נאף באארד. דזשאינט םון באשלום
 װערט דיסקוטירמ, ײערט םראגע די װי

 פון מעגעדזשער דער אז באשלאסען,
 ארויס־ זאל דעפארמםענט אעדעפמנדעגט

 שעפער ריםער די אין לעטער א שיפען
 צו ניט מעםבערם די אויםםאדערענדיג

 רזד דער ביז שםונדען דריי די ארבײםעז
 דאלאר׳ 2 דעם װעגען פערענתכדוחאוט

 מעמ־ די םאראיבער. זיין װעט טעקס
 שעפמר דערטאגטע אױבמן די אין בערס
 בא״ צו זיך װערען אויםגעםאדערט זאלען

רעםערענדובדוואזט. דעם אין טײליגען
םאנוםעקטשו־ ל. און ס. ם. פירמע די

 איחרע װי אזױ אז םארלאנגט, פא. רינג
 לא• םון מעםבערם זײנען ארבײטער אלע
 צו סאנסראלירט זי םארלאגגט 25 קאל

 צא־ אויבענדערםאנםען דעם פון װערען
 צוריקגע״ װערט פארלאנג איהר ?אל.

וױזען.
םעס. ר, ע ג נ א ל ל.

*ינאערמףיוונוול״) אונזער «ון דירעקאאר ^דמקײשויסול פרידלאנד. •D לראיס דר•®ת

 געןונד איבער #רטיקלען
פר»גען.

 װאף די מאם פלאץ זדן םאנגעל אוים
 דובאװספי׳ם ב. דר. צרשײנען געקאנט נים

 א פון ארםיתעל ערשםער דער ארטיקעל,
 די פראגען. געווגדהײטס איבער סעריע

דרוקען אנפאגגען םיר װעלען ארטיקלען
רעדאקציאן״ —־ װאד. נעקסםע

% _________

טיקעטם טעאטער כילעע
 עבת און בײגאכט דאנער׳אטאנ פאר
מר ipwp גייטאנ םניי  אינ־ אונזער םח םי

 א םאר םיהעםס באקוםען טערנעמאנמר
 אידישען נייעם דעם איז «רײי# האלבעז

ערט ווערס מס טעאכמר. מאי  «ינ־ ײד נ
םעיח״. עסוםער ,חןר םקי׳ם

 יוני^ף אײמי אטים באסם איז מײזט
ם איהר און קארד מ  םי־ די באסונמן ו
. •רית. חאלמן »*ו יזעמם

jre םיין אין rw איך װאס 5ארםײמ 
 סה דיחמסאר עדיוהײמאנאא אלם ערייכ

 נארנמנם ליירים ^וינטערגע׳ןוזמאל דער
w אז איד< דענס ױניאז׳ ו^רקערם p ם־  מ

װממן װאלט«ײן םע בעח  יץחמז איז אי
מ די «םי ם אי ײ מ תםי  איענןר די און נ

 דעאארסנמנט. עדיוקײמאנאא אונזער טון
 א ביױז איז נאכפאלנענדע דאס א^זא,
 עדיױןיימאנא? אונמר טון םעצוננ6ד»ח

o איז ארנײם n ען מינ סאס^נם. אי
טריי־ וועל איך וואם ארםיסצזנן די אין

אך מן םצדינ מנ ע  איו־ האכ ריעזעז, וו
מל־ אצע אין בחןוז ײנ א

־ אוחמ דעם *יעאען, די הייםען מ ד ן י  א
 ארביים עךיױןי^ואגאל רער טון טאדעז

 ראר־ ביסלעכוױיז יוניאנם. םרײד די ®ז
 און בילדוננם די אוםענתחנן מיר פען

 דקם אוםענחנרען — םאו׳םען, עראיהונגם
 09 אום *יעלען, רי מי גוט אזוי נײםט

 עדימײטאנאל אן ווערען נעשאפען זאא
 אויוי גאזירט זיין זאל ײאם םיפטעם

 לזד אונזער טון םאהטען ע^ונאטישע די
 אדימײטאי■ אונזער טיט אנצוגעחן בען.
 אלם־םא־ זע^בינען אוי&׳ן ארביים נאצ

 נעװעז וואאם אופן, אקאחןםישען דישעז,
 «וירקומ, קיין האבען ניט װאלם נוצלאז,

 ווירקאיכען םיט׳ן ניט שםיםט עם װייל
 אר־ די און ארגײםסטאן דעם םון צעבען
 בא־ נאנץ א חאבען םיר פחי. בײטם

 אלם ארבײטער, אצס באזים, שטימםען
 דער «ן סײל א אצם ױניאניםטען, םרייד

 םיםנ^יעדער *לס איגדוסטריע, נרזיםעד
ת א«ס איז טאטי«י« _»[ י  דער פון <רנ

 דארוי באויס רעם אויף נעזעצשאפם.
 ער־ און בילדוגנ די ווערזןן אויםנעבזיט

 ערװאקםענע די פאר םיםטעם *יחוננס
ארנייטער.

op דורכצופיהחך *ייט נעהמען וועט 
 ציע־ *רינציפען, די אין אוםענרערולנ די

 ביל־ און ארציחוננ 1םי םעםאדען און ילען
ד אמןר דונ.  צו־ אלעםענם אונזער ײי

 פון תילוי דער םיט און ואםענארבייטעז,
 אינםערנע׳פא־ דער «ז םיטנליעד ־עדען
 איז עס ערפאי׳נ. האבען טיר וועאעז ־-א<

 טיר ארביים• נאגײקטערענדע גרויסע, א
 ראד צום חאכר א *ולעגען אצע סוזען

 ביאדוננ, סיט פאואינטערעםײ־עז זיך און
 ׳פאפ. איז ארבייט דער םים װי •וגקם
 אר־ די ווען צייט, די אן הוםם op ײארים

 די סיט ארב״פען <ואם ךי סײ כייטער,
Mpn.קאפ, 1ם*ט׳ ארבייטען וואס די סיי ־ 

 האנםראליראן צו פאראײנינען זיך װעלען
 צונעגרייט םיר זיינען אינדוסטריצ. די

 אר־ אםת׳ע גיצדוננ, בלויז דעם? פאר
 אדת׳צ בילדוננ, ימיאן סרייד און בײםער
 לע■ בעסערעז פולערען, א פאר כיאדוננ

 — םענ׳פהייט, נעםערער א פאר כען,
 דער פאר ציפערםינע; אונז קאן דאם בלויז

פאר. אונז שםעחם װאם ארבייט גרויםער
 פזן ציעל דער זיין זוצם םוף כל סוןי

 אומצזכײ־ ערצידזונג, ױניאן טרײד דער
opt. ipo אקאדעפי׳שען נעוועהנליכען 

 ריכ* tpt אין סיסטעם, צדימײ׳טאגאל
 איכ־ די פון ענטװיקלוננ דער לוים טונג,

 אום׳פטעד?!• עקאנאשי׳פע און דוססריעלע
 צוביסלעך־ לאננזאס, ]pmp נאר סאן דאס

 נעהאיוםען אינמר אבער םוז דאס װײז,
 jpjpn רארף op איז אוינ, פאר׳ן ײערען

opt 1װ?ר? נ?םראכט דירעקט•
אר־ ?תוקײ׳פאנאל די ד.אט דערװיילע

 לײדים איגטערנע^אנאל tpt פון בייט
 אױסזיכ־ »ויי ױניאן מארקןןרס נאו׳שצנט

 שלײ צו טיר זוכעז זייט אײן םון טען.
 םענ־ גאר \ױ נדםגלי^־ער פיצל אזוי גצן

 סולםר און אינט?לעתטועלער פאר ציך,
 סערפער־ פאר אויך און ׳»in^TP רעלער
 nriVDMo איז ראס איגצ»?ן. ליכ?

 בלויז ווערען אגג?שיחרט סא; און צידוננ
 צ־ױײ tpt םאס׳פטאב. נחיס?ן א אױא

 באזונ־ א נענצן צו איז, אויםזיכט רpט
 אזצלכ? גילדונג אויםםעףקזאםע דארס
אד פאי ti^p’itop זין וױ$אן וואם «י י
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jwowpo םיזזרער, םאר ptpoptppo, 
 און םענצחט?רס ,pbjpbtt’b ביזנצם

 ~9ל93 א פאראן איז דא װײםמױ. אזױ
 בא־ װילצן po>pr ,jptjpd פאר נצנהייט

j n v א ספצציאליזירםעז, ם׳מר א thpo 
מדימײשאן. סיסםעםאםישען

 די את סענייך און לאםי, דמם אק
׳ םרימ• אתזעחנ םון טעתרסטע ס נ ^  י

 סך א ®ראנע עדימײשאבאל די וחנדט
 דאס ,OPM& דעם דורך מאסיליצירםער

 צוזאםעגםיש ט־ויסען א n תאב^ז טיר
 ראס סענשען. פרעסד־מפראכינמ סיז

 א ארבײם עריױזײשאגאל אומער םאכם
 שענ־ צו אונז טאבט דאס שוומדער. סך
 בא־ דער צו אויפםזןרקזאםקײט פחןל קעז

 םא־ עס ;אראבלעם איגדנראנטען זונדער
 ארוםי״ n םיט באסאנען צו ״r זיך דערט

 נים עדשט זיעען ױי צי ^ווםשטצנדעז, גי
 זײ ,אדער אחער געמוםען צוריס לאנג

 דאס צײם. לענגערע א דא שױן זיעען
 פאתשחםעז צו זיך מרשטעגס, םײנס,
 נײע זײער םון שפראןי די זײ לערנען
 בא״ בעסערע א זײ גיט דאס וואס לאנד,

 דאס ארום. םון אלעס טיט קאגטשאםט
 אנפאג־ פאר עמליש, דצריבער, לערנמן,

 נױט״ ערשטע די איז אדוחננסד, און גער
 דאס סיטואציע. אונזער אין וחונדעסייט

ט  דאד־ טיטנליעדער אוינזערע אז נים ס״נ
 שפראך, איעענע זײער אױ׳שגעבען פען
 נאך צו נאך קריגעז זײ געגענטײל, אין

לשיז. א
 איצט פיהרען םיר וואס טעםיגחײט די

סי אונזצרצ אין אן תי  וױ סענסמרס/ \
 וועלכע אין ססולס ואבליק די רופען םיד
 אונ״ םון טײל גרויסען א אן פיהרען םיר
 אין שליסם ארבײט, ערױהײשאנאל זער
 קלא־ און סורסעז בלױז ניט — אײז זיך
 קאנצערטען, אויך האבען vd — סמן

 אװענ־ דיסקזסיאגען, שאר ״פארוםס*
 באלערענ־ זיר אין םאראײניגען פאר דען
 רע־ ?ודצע פיט בילדער כאוועגליכע דע,
 אײ אפט זײנען װעלכע זײ, רועגען דען
 צו שייכות א .האבען <ואס פראגעז בער

 גוט אזוי וצגקט איגדזסםרי*. אונזער
 אוגטער־ yr'^Fpnio אויך טיר האבעז

 פראנדאם אונזער סאבט װאס האלטעז,
 ניט אייד האבען םיר Jנארטיrױrםאר

 םא־ צו אום און דראםא די אויסגעלאזען
 געוד אנציהענד, םעהר נאך זאך די כען
 צו גרופעךוױיז שילער אוגזערע םיר םען

 ישארשטע־ םוזיקאלישע און דדאםאטישע
 \ועגען םיר חאבען נאכדעם און לונגען

דיסהוסיאנעז. דעם
 אויטגעסליבעגע םפעציעלע, די פאר
 אר־״ אונזער שארמירען וועלכע גרופען,

 פ^ר־ םיר תאבען אונױתרזיטעם״, טער
 אין שטודױםײצדסען. באזוגחורע בערײם
 באזונ־ א געשענתט ווערט קורסעז ךיעזע

 פראקטי־ די צו אױשםערקזאטקײט דער
 די צו אמאגיזאציאגס-פראבלעםעז, שע

 אע־ די צו ױניאניזם, טרײד פון לערען
 אץ גאװעגעג ארבײטער דעד םון רען

 םע־ ביזנעס די ־צו אױך p* אלגעםײז,
 אתא־ צו שײכות א זזאט װאס טאדעז,

 דאס דענסעז, *נדר ניזאציאנס־ארבײם.
 װי גוט אזוי פוגקט בעאטטע ךי בײדע,

 דאר־ םיטגליעדערשאפט, געוועהנלימ די
 אינ־ נײע, n עמפאנען צו גרײט זײן פמז

 פארסירט וחןלכע סיםואציע, דוסטדיעלע
 פאדזוך יעדען םאכעז כױר איצט. זיד
 נײע אויסשפרײטעז און באשאפען צו

 מעחר ym לערנעז צום וױלען א ^ערגיע,
 באומ^נג. ארבײטער דער שאד מאכם

 צו נױטמ עס םאבס ג4אנדעז אויסער
םון דער םיט באקאנם זיין

 הימ־ די שארשטעהז צו ױניאגיזם, סרייד
 עהאנאטיסס ארבײםער־פראבלעםען, םינע

 םארשטעהן דאחי םעז ;אינדוםםריע און
 פון •ראדומציאן, דער פון אנגאנג דצם
 און פדאדוהסען n טארטיילוגג״פון דער
םארברױד. דעם

 שווערמסײםען . צוױי םאלנענחנ די
ערש־ :\וענ אין איצט או<ז מטעחען

 ארבײטזנר, פונ׳ם אױפקלערוננ די טצנס
 בילדוננ, איהם םאר איז צס גױטע וױ

 ^אנען סיר ואלעז צײט דעד סים אום
 אונועיע פס צאל נרעסמע די ז:4גריױ

 וױרהליכער דער איז דאם םיסצל^ןדצר.
 בײצוקוםקן דאס .זוכעזבױר •ראבלזננ^

 אגדעחגם גים,6או םארשיעדענע אויפ
p קאגפערעגמז דזשאינט דורך t די nny 

p קאבדטעס קײשאנאל t אוגזעחג איע 
עי צאקאלס.  אפט האם פאגםערענץ ו
w פרזיפיײאאטול , rםיס טיטימצן n 

פין npoprppo עפזצפוטינו »ון.די
•־Wtil מיםיי״•

פאד באזים » שאשם קאנםערענץ
 אלע פון זאםענארבײטוגג

o אוי^ מניאז דמר n צדיױןײ 
o דורןי ביבג n ױמן  •t סיר חנדו

 דארןי לאקאל באזתחור יעז־אר
ס וואס וױסאן מן. צו איז מ  ג

מ o ח n מן א  \m y*\ נאך טיר וז
 וואס קאסיםעט, קוטיװ

p סעקרעםערצ אלע t לאקאל די 
 וועלכע קאסיטע^ קיחאאנאל

 בנוסן סעסרעטער־ארבײטען אלע
 די אױך אס ארבײט עדמקיישאנאל

 בשודח די פארשפרײטען אונז םען
ערציזזונג. װניאן םרײד
טpשזתרינ צװײםע די  װאס י'
 ov וואס איז בײצױצםען, חאבען

 .טעססט־בימןר, קיעע ניסא גאד נען
 צו דעם שאר פאסען זיך זאלעז כע

 גײ דאם אױך צו זיך גרײטעז טיד
 וועמ עס דאס \,vtmn טיר p* םען

 & ־ײעלמן טיר און לאנג נעהםען
 ן» װעלצן װאס האבען, ביכער טעהסט

צוועס. דעם דינען צו צוגעפאסט
 האמנן סיר װאס דאס אז מעגליו

 געגינ^נחג ?ײן גיט איז םארגעלעגט,
 אין עס ײי ארבײט, דער po מירונג
 אינטממ^ר די ארגאניזירט. איצט

 ױניאן װארקערס גארםענט ליידיס
 עדױסיימא״ *וגיאן טרײד די אגגעפאגגען

מ און לאנד. דעם אין ארבײט נאל אט  נ
 מננ• •פון לערנען סך א נאר קאגען םיד

 ביל• באצוג אין אענדער אנדערע און לאנד
• מענשען, דערװאקסענע צ־ווישען ו־וגג  |יי
 ’ דאג אימנדזױמט, חנד פדד נען

מן קיין עמעץ אין האט אוישנאבע ײ  גל
 סך א איז ארבײט אונזער ניט.

 לענדמר יעגע איז רױ תאספליצידט,
 באשן געםישפע אזא ניט חאבעז כע

 _ דאר< תורצער דער אט אין רמג.
 ח^ופגוננ^ די אױסגעדריקט םיר חאבען

 אוננ דער םיז צװעק און ־ציעל דעם
םונג.

װארט. שלוס א
ת (די * ײכו  יוינםערגעשאנא! דער •רן ס

 ארבײטזנר״ביידמנ צו ארבײט עדױײסאגאל
g-1 בכלל.) אםעריקא אין p j

 גון• שוין.שריהער זזאבעז מיר וױ
 0לי*די ^ינטערנעשאנאל די איז םערקט,

ךי נעװען. ױגיאן װאיקעדס גארםענט
 טןיד אנצופאנגמן לאנד אונזער אין ערשםע

 כול• סיסטעשאטישע א ארבײטער די בען
f|d אין םאי סײן אבער האבען מיר דונג, » t 

 נאג• אין אבצוזונדערען נעהאם נים נען
 p® ארבײט, עדיוקײשאנאל אונזער צעז
 פון שטראם ברײטען דעם פון זײם, אײז

 און בילדצנג, אאגעטיינער עפענטאיכער,
 םצדצ• דער םון זייט, צװײטער דער שון

 אויסברײ זיו סועצי־פישער,
 א%ן ״געהמנדע ביאדונג. ױניאן םרײד
 םדיי אנחגחנ די תאבזןן םריט, שיס זערע

 װניאנס די ווי ײ:דק, נױ טון ױניאנס
 וו אנדזשעלעכ^ לאט שיקאגא, באםטאן,
 אטדעחנ גאר און סיאםעל שינגטאן,

^ זנעגרינדעט — װעסם, וױיטען איז  ארגי
 צו זוכצז כױר אוגיװערזעמטען. טער

 כאציחונגען^ נאהענטסטע די שארבינדעז
ט טעגליר, גאר איז װאס  וואפ די אלע טי

 אונ*; ריכטוגג. זעלכער דער אין ארבײטען
T געגײגט איז איגטעתעשאגאל זצר t אין 

 ארמינס דער מיט אפצוזונדערעז גאנצעז
ר אן דאס סיינונג, דער מיט זײנען כדר  א

 חנזי שאר װערען געםאכט זאל שטרעננוגנ
 טרייד־ײנ^ן■־׳ דער פון צוואםעארבייטומ

 גזן• װאלט םען ;•ארבייט עדױקײשאנאל
 כאמם נייםינע די שאשען צוזאסען קענם

#t זאכען אנדערע נאר און ביכצר n 
 .’,פאר-ח^ נוצצן נרױס פיז נצײעז וואלם
 ב«ד ®<־j»b׳”pvtp טרייו־ױניאן רpנאנצ

 •ביל־ דורךי בלױז אסעד־קא. אין װענוננ
jpt בצאנד די סון גאר נים ערציהען, און 
po פון זאנדערן ױניאנם, די םון j 

,tip pjpt םײל״;jpp טרייד״ןנ די• 
 אוף פאאז opt טגהאלטעז כאװצנוננ ־

jptpoptj ̂י אײגפלזם איווד t או׳י tn 
נגין. ןע’נ?זצל׳ן»אפםליכ צצן

שרידלא^ז־, ,

קי .:<■ י ן י י
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רעדאקטאר: וחנתתהר

 איז ^גערעכטיגהײט״ אונזער וױ אזוי
 פאר״ צו םאכער קאאוק אאע מאר •ריי

e m r* בטגע טענות גערעכטע ױיערע יכען 
 ער־ בעטען איןי װאלט מני*ן, גמנר

ש, מגי  גמפיהאען םייגע אויסצודריהען י
שבת־םראגע. דער באצוג ייין

 יאהרען פיעאע געקעםפםט האבען םיד
 א ױניאז, טטארקע א און גרויסע א םאר

עצ  םאױישיע־ םון מאכט םאראײגיגטע רתו
w rt ,האבען צוזאםען אאע עאעטענטען 

ן י  קאאם געאיטען געװען, מיןריב *שוט ן
 אונזער עררײכם ענדאיף און ווארים״, און

 פאר׳שיכור׳ט כטעט און גאיקריך ןױצא.
 זיעג, גרויסען דעם םון געװען נױר ןײגען
 געװארען פטור עגדאיך זײנען מיר וואס

 אגדערע פיעאע און פגפה, באנדעא ׳דער פון
 װאף־ דער װעאכעס טרײד, אין #יבאען

אפגעשאפט. האט סיססעם
 פרייער האבען שבת, שומרי מיר, ,#ױןי

 און ישועה די זעהענדיג #פגעאטעטט,
 אלע םיט זיין צו געאעגענהײט םייערע

 אפהיטען צײט, זעלבער דער צו און גאי*ף,
 האבען םיר װעאכזןן שבת, הײאיגען אוגתר

עקזיסטענץ. אידישען דעם *ארדאגקען צו
 האט אײדען ביטערע און ערעקאיכע

מר דער תבאןי  גע־ סאכער קאאות פרו
 ברי- ארבײטער אײגענע זיינע פון איטען
 חוזק און אפוזירט זיןי האבעז װעאכע דער,

 גע־ האט עס דטבון,1זיין- אויף נעמאכט
p u פאאבת בעא פעהיגםטער דער 

 צוליעב האט כיאן ױניאן געטרײסטער און
 ריכ־ א צו צוקוםען געקענט ניט שבמ

 נאר שאפ, ױניאן סאניטארישען טיגען
 שאפס״. ״סװעט שטוציגע אין שוױצען

#n ip עס וױ זיןי האבען װעאכע יעניגע 
tm : בעסערען א אין ארײנגע׳שםמעאט־ 

 צי־ וױ געװארען באםראיט זײנען §אא<
 געיטטערם און האטענטאטען, ארער גײנער

 אהן ברידער ױניאן זײערע פ*ז געװארען
-W װאס. םאר

 *טטחך. די פאר זיף יטטעאט חײגט, $'
 אנגע־ מ׳האם װען שבת, ״שופרי די םון

תן  5 ישעפער פיעאע ארבײטעךאין פאנ
 צזנאײך פרוםער ער1;און װאף, א םעג
 גערוהט האבען םרומען ניט דעם :םיט

טענ. צוױי גאנצע
oti אויפ־ זון איכטיגע א דאף האט 

>03^r f אבער אועען. אונזערע פאר 
 א פאתטפרײט באאד זיך האט אײדער

 אונ- פארפינסטערט און כטארע מוגארצע
piyf ,באישאוס דער איז דאס און אױנען 

 ארבײטען צו ניט באארד, דזשאיגט פוןז
 זוגטאג, אדער שבת נאר טע:, םינוי .פײן

 םאר־ פאראורזאכען וױעדער װעט העאכעס
 ארבײ־ און ארבײטער צװי״שען אורטײאע

םער.
םיהרער, אינזערע ניט באשואדיג איף

 צו בכונה, געטאן חיייה עס האכען ךײ אז
 האב איך װײא סבת׳נ^קעס, די עאדעז

 :אף פרא;ע דער װע;ען געדעדט זײ סיט
 סיט־ זעהר זײ האנען צודיק, יאהרעז םיט

 אויך און שבת, טידרי די כ״יט •אטיזירט
 קרער זײן .אנצונעהפעז זיד פאר?»פראכען ן

 הײכטיגען ביז פאקט א א*ז װעאכעס רע,
 די װארום אײז ניט אי׳זא איך זעה טאג.

 5 ארב״טען צו ערלויבען ניט זאר מניאן
 סײ דױ סײ יאך פ׳ארנײט װאך. א םעג
 אי װאך, א *טטונדען 44 וױ סעהר גיט

 או- ניט ער״טטענס, עס איז ? אװערטײמ
 ♦טט״נדע;, איבער טען איבײטען סעםום

 געווען צײט ישױן װאאט ’צוױיטענס, און
אז̂’”  אװער־ יױין עראויבען גיט זאא יוני
 קענען זאי ארבײםער דער גאר מיים, .

 רעגואע םון אעבעז אניטטענדיגען א; םאכען
 ״אפאא״ די ײי אזוי ס״שטונדען,

 טאג 5 נאר באיטאאסען האט מסײטעד״
 וױ זײן מעג או^רטײם, קײנמ־ און ו^אך

 10 געבען וױא באס דעד אפיאו און ניזי
 וועאען כיר אז און ״שטונמ>. א

 רועם װאך, א יפטונדען 40 םאראאנגען
 שםונדע א נאכצדנעכעז זי*ן אייכטעי־ פיעא

ם א*ן םאנ ג\ וױ טאג׳ צצן:י אנ  צו ;
iJTbip אין

 חײצאים ״דברים איו דאס וו>
 זײן וועט אד איף, האןמ ׳ זאב״1 יץ

 עראוײ וועס ױניאן די און #אאפ״ ״גמסים
ן װאך. א טאנ 5 איבײטע; צו מ

םאזעטאן. דסף • *י - ־
j־|fW אאקאא טעפבער ; ־ .J

!רעדאהםאר
r דעבא• צו אנגענעהם מרזר ניט

 *םאגקבאאם״ אין דער םון חכמה און תורה
 אײ[ גראבען זײ ווען און -אסתר ״״שעהגע

 זיד וועאט די \m< איהר< אין נצגעא ־די
 אפרײ־ נים ?ײ מען וועם איבערקעדזרען,

 אויןי קאאנעז ױי קוםען גאכהער און סען
 אבער דאך םיר אצבען גאות־העכינה.

 כאנו ווען ״דעמאקראטיע״״ םון צײט א אין
׳שייך. גים דאך איז שרײבען
 ״גערעכטיג־ די אין געוזן צו קופען עס

 םםײכדש, וױיגען, איז אידען״ ^שבת “קײם
ײ“אאזם טען  זוגטאג. אפארבײטען נים ז
 שטונדע א םיט ארבײטען ניט אאזם פען

 ײאד, םיטען אין םאג יעדען שפעטער
 א. פאפיאיע״ יהרות, גזאנים״ סטײט״ש, און
 א פען גיט צייט זעאבער דער צו װ., ז.

 יעדער איז אובז (בײ גענאסען די מםורך
 ױניאן דער םאר װארט גוט א זאגם װאס

 םאר־ זיך הצנען זײ נאר אז ^גענאסע״) א
 און װאןי. אין טעג 7 ארבײםען צו גינען
 אירען״ ״שבײ אט־א״די פרעגען װיא איף
 גע־ די אט גיט ווען פאקט, א נים עס איז

 גענאסען) אפת׳ע די מײן (איף נאסען,
 ױגיא; דעם ארום טראגען װאס די אט

 נים. — הארצען, אין געפיהא אחדות אדער
 אז קזדשענע... אין קארד ױניאן די באויז
 זײער םיט ״שהצים״ די אם זײ, ניט רדען

 געאעגענ־ יעדער בײ זיד ארויםשםעאען
 צייט דער אין םארמאן, #באם געגען. הײט
 אאננע די ארײנגראבען םאעגט איהר ווען

 די שנעאער הויבען בערד, די אין :עזער
 מא־ די האסטיגער טרײבען — הענט,

 איהר סאעגט ״שטורעם״ נאכ׳ן דאן און שין
/ 4שםײכאע[ ברײט  איהם האט אי

 גןאאפ א אםיאו נאף און ארײגגעזאנט,
 פאא, א אויך פאייצזן אין איהם געגעבען

 גיט פאעגט פארםען אדער באס דער ווען
 די און בראװלןייט. םוםדע זײן םאר #זעהן

 און פאנםאג אאע זײן פאעגט באאױנונג
 שאפ אנאנדער אין ?ושען דאנערשםאג

 אויף זיין אאגעפײן אין און םזוזה, די
 איהר ײאאט זײ, נים ווען איף, זאג צרות.

 צרות. גרויסע אויף געווען ר״ײנם נאף
 מעהר, אך גום. גאגץ דאס וױיםם איהר
 הכנעה׳דיג־ טעפפקייט, אײער םיט איהר
 פאר׳ן אפטסאא און שפא׳דיגקײם, ״קײט
 איו קאאפ א אדער שםײכעא, א באס

 זײנען װאס םעגישעז די םאראטעז פאײצע
 זײנט דאס םובה. אײער געוועז אויסען

 דער שטערונג, גרויסע די געוחגז איהר
 סומד םון באםרייאוננ דער צו נגוי״ ״אבן
 אאע די מדאץ ווען #איצט סיסםעם. םיגג

 צוגעקופען דאך איז שוועריגקײםזןן
 געפינען פיר וועאכע אץ שטופע דער צו

 פען װאם דאס גיט :אןי אפתי איצט, זיד
 צײםען נפש׳דיגע פטירת יענע אין האם

 אװעק װײט זעהר דאך אבער געטרױםם,
 חוצפה די נאך סען האם צײט׳ ימנער פון

 אז עםענטאיכרױיט, די אין ארויסצוקופען
 װאס חדר אײער פון געגאסען די איז דאס

 זיעבען ארבײטען צו םארגינעז זיף יןענעז
 געניסט איהר ווען איצט וואך. אין טעג
 גענא־ די װאס םרוכט, די ברײטאיך אזוי
 איו צרוח פיט האבען ״שקצים״ די סען

 בעסטע די דורך אײןי פאר פארזעעט אײד
זײיערע.... יאהרען
 דואס : פרענעז אידען״ ״שבת די זײ,

 א ארבײטמז װזןאען פיר אז אײך עס ארט
 אז זאגט, איהר טאג< יעדען שטונדע

 אי איבײטען וואם פיערע פאדאן ס׳א״ז
 1א װאש? איז דאריבער זונטאג אי שבת

א יאדק :ױ אין ד  דיונ־דעדם פאר א איז.
 אין פענשען איע פען באראי*ף גנבים,

 און פייזאן^־ אין אריעזעצען יארון נױ
ײ ארזןר פארכעפעז, זײ  פאנען ז
 איז אײדעד אז פארגעסען, זיך

 :אר סאאכוה במא עטאיכע גיט דא ;אןי
 פתיר #זיר זײנעז װאס עטא״כע װי פעהר

 ס׳איז . יוגיאן. דער בײ גנב׳ענען צו
זײן .נאןי איצט אז םיריעריג,

 i און אפת. עס איז אײדער אבער אזע^כע,
 עס .װײא דערפאו/ גאר קוםט התר דער
 ווען און ״ניםא ײניאךפר״זאן קײן איז

 ױגיאך א געײען יא װאאם עס זאגאר
 עס צו צוױיפעא א אייד איז פריזאן
ס אזוי געהאאםען, װאאם  עס װען:אאנ

 גנב׳ע איך אז באוואוסטױין, דער םעהאם
 ־בײ ״?יך צײ נאר ײניאז. דער בײ ניט

 פרא״ ^ז״ כױטארבײםצר ברידער מײנע
 בעא־ דער גאך פראםיםידם םיםירען

 פען אזי-־וחנן נאך איבערהױפם הבית.
 פאר א צו אײס :אר דאס געהם כאפט

 נאפען גוםען דעם פאר (װײצ דאלאר
unnpp ײ אד ו  װאס אײדער גי, ניס). י

 פאד א ארײן מען כא«ז דערװײא ײצז,
 אײגעגע די םון בעבח pn זא< דא<אר

מיר. דאגה ir שאפ־ברידער.

r:jXQ&ax&^ :J ז :J
סזםאר 5לאיחנז: א  שױן האבען מיך אז װ

 ביז ארבײם^' עו םזא םיט דער^צביט יא
 גע־ די יא שוין האט פען און אזײגער 5

ך: .לעגעגהײט1  ארופצויןוקען 5אביסעי זי
 טײםעא צום זשע װאס צו טו_ זיך, ארום

 —ניין נאד האאב סאפער עסעןי .וױימער
 בויך םויצען מים׳ן געהן און אזײגעױ צעהן

 זיך םריה דער אין און פגילה דער צו
 א און קאפװעזזטאג א מיט אויםהויבעז

 דער אויח כעס אין זײן -טאג גאנצען
 טאג־אויס םאג־אײז, אזױ און װעאט,

 ארוממרא־ און װאכען םון רײהע א דורך
 פאגעךקראנקהיײ כראנישע סיט זיך גען
 פאקט א װײיצ שילעק. אנ-דערע און םען
 אנדערהאאבען די טראץ אז דאף, איז

 אר־ איבער־שטונדען, געצאהאטע םאיל
 שע־ פעהרצאהא די אין דאך מען בײט
 דער מאא מאגכעס איבערשטונדען, םער

 אפ־ געװיסע םאל פאנכעם שאפ, נאגצער
 אויב און ארבײט. מען אבער טײילונגען,

 עקזיםטירט קלאוק־אינדוסםריע דער אין
 אװערטײם־ םארשא^טענער דער נאף

 ניט איף זאיצ זשע װאס פאר טו סיסטעם,
 רעכטען אײנציגען דעם םאפער עסען

 8 .אתם טאג, גאנצען א םאר פאאצײט
 אעזען ?ענען נאף זאא איף אום אזײגער,

 איבערג^הן זיך אביםעיצע איז צײטונג א
 אוםט פרישע ביסעא א כאפען צו אום
 גע־ שאאפען און טאג גאנצען א סאר

שםאקער.
עאטע־ די אנבאאאנגט װאס איז דאס

ױנגע. די וועגען איצט רע.
 ן קאאו^־ יעגיגע די זאאען װאס פאר
 דער גאר ־אצבם זיי אק װאס מאבער,
 דערגרײכעז םון האםנונג, םון געפיהא
 מעהר עפעס אעזען װילען וואס עפעס,

 צײ־ טעגאיכער דער אין רא^אן דעם װי
 וױסען צו דורשט דער בײ״װעפען םדנג,

 ראפאנעךאע־ יעם בײ וױ גרעסער איז
 עפעס גאר זיך וױאען װעאכע אדער זער,

 דער פון ארויסגעהן ?ענען צו אום אערנען
 לעבען צו ניט אום אקסעךקאטעגאריע,

 םרעג — פאש/ן... און שקלאפען פים
 פענ־ ױנגע די אט זאאען װאס פאר איןי,
 יאה־ בעסטע זײערע פארםאכאעװען שמן
 םיט אעבען נאכהער און נארניט אין רען

? חדטה
 גאנצער דער װען אז וױיסען, אאע

 אויס־ קײן זײן ניט פען קען ארבײט׳ שאפ
 דער אםיאו ווען אוועקגעהן און נאהם

 ניט זאא דאאאר פאר די םון יצר־הרע
זײו״

א דאס איז :פראגע א :אןי און
 פינאריטעט קאיינער א צואיעב אז ױשר,

 ארגאניזאציאן גרויסעד אזא אין זאא
כאאס^ שטענדיגער א הערשען

 אפת׳ער דער :ארען. ניט זיך אאפיר
 רעאי־ אפת־פרופע, אז דאך, איז אפת

 פען קען קאאוקס־טרײד אין אידען גיעזע
 האנד. אײן פון די,פינגער אויף צעהאען

 דעם ניט זינען אין האבען איבערינע די
 אאס פשוט נאר רעאיגי^ץ, אאס שבת חאוא

 ברענגט פען דהײנו, באיןװעפאיכהײט,
 ניט זיך שטופט פען ׳סע:ס 10 אײז זיך
 פ׳עסט װײא גאר אדער סאבװײ, אין

 ציפעס פיש, געפיאטע ;ירײטאג־צו־נאבט
7—6 טאקע נאר ,10 ניט און קאשע, פיט

פאר׳ן נאר מן^דענט פאך־ץ פאויז ניט
 צום דאקםאה דער ווע^ איי;י. וױיטקךען
 די אויף קױןען ׳ יחדען זאל בײשפיעי,
 צוקרא־ אויף אדער םרערען װײמןרשזנ

 טאן ניט ׳דעם צואיעב:אא דחמנוח כענעם
 דער װאאס יכזיטיג, ‘פאר געםינט עד װאס

 גמועא- גאגצע די און׳ פרט, אאס חואה,
 אויסגעזעהן. םײן גאנץ כאא אאס שאפט

• \ \ דא, איז זעאבע דאס
 און ניט חענען װאס יעגיגע, די און

 זײנען, זײ וױ זאןסן זעהן ניט װיאען
 ?יעבע ־ אײגעז און עגאאיזם זײער װײא

 בײ *ד- אאעס וױ העסןר זײ בײ שטעהט
 וױכטינ, נים ױניאן •די כאא דאד איז זײ

 א מיט אפםמרעז דארםען זאאען זײ װען
אײנצעאנע, די װעגען און דאאאר. פאר

 אסת־רעאיגיעזע צאז?א, אין ־וועניג זעריר
 סיטפא־ ניס מיר^זאאען װי איז אידען,

 גארניט זײ מיר קע^גן זײ, םיט טיזירען
 עק״ *אעמען באף J םאראויפיג. זזעאםען

 זכות, זײער אין װעאט די ניט זיסטירט
 זײ. צו בויגען *יןי זאא אאעס אז כדי
װארטען און געדואד האבען זיי

 ארבײט^זשטונ־ די װען צײט, דער אויןי
 מען און װערעז קאענער נאך װעאען דעז

 — ארביממן גיט אינגאנצען שגת װעט
 אויד אגב םיר וועאען דאן <יט. קײגער

 מען װי הערען דאר׳םעז םון •ווערען םטור
 איד, פאאיאס, מיט טשײניה א קאאפט

 זי װ. ז. ישראא׳א. ארץ נאציא!;
אכטונג, מיט ל

,1;י י ט ש נ ע ט כ י א ע.
w n j f t :*733 נומעו.

: • צײפג אין װארט א
: . !םרעסער ברידער

 ערױעהאען םון צײס די איז יעצט
 וױא באארד.־• עקזעקוטיװ נײעם אונזער

 דאם איהר■ װעט צו םרעגעז, אײך איף
 גאײכגיא־ אזוי זײן מאא, אאע װי מאא,

, וואהאען? די צו טיג
דער׳גרעס־ איז דאס אז גאויב, איף

 יעצטיגער דער אין ספעציעא ׳שאד טער
 ,פארס־ אזא מאכען מענשען װען צייט,
 זיך באװעגען אין דעגהען, אין שריט
 אין אילןר װיאט געביעט. יעדען אויף
 נײן׳ ? אאסען בײם באײבען צײט אזא

 אבײ אנפאנגעז. זיך מוזט איהר ברידער,
 צו ריכטיג איז עס צו פארטראכטען, סעא

 הא־ זאאמז מיר אנשטאט אז דעראאזען,
 שפיצע דער אן מענשען בעסטע די בען

 דאס םענשען. גאאט האבען כייר זאאען
 ניס קוטט איהי װײא דערפאד, נאר איז
 און ניאסען, גרויסע אין נײטינגען די צו

 עס װאהאען. פון צײט אין ניט אפיאו
 איהר אז צײט, העכסטע די׳ שוין איז

 ױנ־ אײער באםראכטען אנםאנגען זאאט
יעצט. ביז װי אנדערש יאן

 װערטעד פאר א זאנען איך װיא איך
 פארטרעטען קענען װאס ד^^גניגע, צו

 נאמי־ זיף אאזט און קומט :אפט דעם
און פעסיםיזם אײער אויף גיט ! נירען
 אעטערעםירען װיעדער אן זיך היבט

!םיכדברידער אייערע טיט | איבער כיעז שאאפט פאמאיף אזײגער.
 פריה דער אין נאכט. געשפאקע א

 אין שפעטעד אביסערע איגען זיף װיאט
 שזהא איז געהן צו גאײעבן טאננע ;בעט

 די דורכאופטערעז ייאנדסאײט, די צו
 אכבוד ׳רכיאות קאפעטשלן/ג א כי״ט צונג

 פא:כע,;װאס דא זײנען וױיטעי שבת.
 דער אין באאד ארײן נאד ריל כאפען
 א פאכען נעיוסט־דארינען צום שריה

 תנאים אסאאעעי די און־ווען פינאקעא.
 יניט או;ז האבען װעאכע אטוראים, און

 תזןשות, אא ׳םיט פעק קײז נמזשאאעװעם
 ,,רי ן1פ אױסקאײבען געדארפט ר>אאטען

 ־א'ן.קאר־ שפיעאען םיץ — צרות צוױי
 םוא pk װאס הויז א אין שבת אום ?זעז
 ארביײ געהן ארן סיגארעםעךרױך, פיט
 אאטען1ו זײ אז דכער, איף בין *— םען

 ניג־5וח _»ם אעצסצן. דאס אויסגעקאיבען
 *ורכייט ™ןר צ*י דאןי מצן ווערט סםענפ

רעה... חיה אזא אין פארוואנדעאט גיט
 rnc'D ^נװאהא׳ ■#ענד«ג איך ׳אאזא,

 ^נין. דעםי א»בער זאגען צו םיעא *דא נאף
 גע־' :ט\ם־‘מים ארויסטרעטען דאדןי פען
 אויםצוםיײ' אום אפארבײטען, ^דאפ גען
 ^צוקרא־ חn זינזז-טרע»רען1ת * כאאס. דען

^ איז רחפטת כאגעד•  •אאץ. אט נים ד
 גרויסצר ». ^פנענס״צושטאנד^םון דזנר

 צײט איצטיגער דער אין ארנאגיזאציאן
ו זאא מען אז פאדצרם, י דער- חנמוגען ז

 מאכען אויםמערקזאם איף װיא אויןי
 וואוינען װאס פרעסער, ברידער אונזערע

 קופען זאאט איהר אז בראנקס, די אין
 סעקשאך נײעם אונזער צו כיאסען אין

 אנטײא אן נעהפט און קופט פיטינג.
 !ױניאן אײער פון אעבען דעם אין

ך, א א א ו ו פ.
.35 אאקאא פון פעפבער

 נאהאנםםא• וױכםיגע
נונגו

 איצט ער׳שײנט “״יערעכסיגיוײט די ,
 ;נעװעהנאיד װי פריהער םאג » מים
 אנ־' ם־םװאר פחןם צום נעהען מיר

יעצט. ביז זױ ד^נעספםאג, ׳שסןוט
 ׳שרײבפו*, ארטיהעא אונזערע אלע

 קא־ איז ^ייאאהאאס פון ־םעקרעטערע
 אויס־ דעריבער נועחןן רעםפאנדענטען

 מאטןףיאל חןם ץוצומיקזןן געםאדערם
 שיעס־ דער איז:םןונטאנ' םריהער.

 ארײגנעוד הענעז:םיר ותוס ט*ג טער6
tvs םער אויפענחח פאר׳ן זאכען»

חןם װ>ד• חנר סון נואעםין
.1919 נןוווזםנער*• םעז17
םעה םייד איסם «ןנ םי!  **באיק י׳וני

 קװ. םער1 ■י«ען סמ• םע4 ,63 םקוא
ם' ד<«גער׳»סאנ ן205דע נאװעמבער, מ

ר׳ 7.45 מנ ײט•׳ א װ  םון צעקם׳פור *
 *או׳ס נעתארד ומנעו קענ*ן, עאא«ן

װי דראםא הןוטיחתונח׳*. םעז .
 פאנואיש *עגםער, יתיםי בר»נקם

 אינםערוױיא און סט. פריסאן ^4 סקול
 דעם נ^וועםבער דאנער׳פםא^ עווענױ.

 ז*י■ לעקם׳פור א אווענד׳ אור,ר 9 נהח,18
 םארנארעט םים פון ױניאניזם טר»ד בער

 אוהר, 7.45 אב«ד. םרײסאנ — רעניעלם.
 לעי{־ *װײטער נאװעמבער׳ םען21 דעם

 װענען םארקם, אלגא מרם. פח טשור
 שרייבמר: איו־י׳טע צװיי פון פיעםען צװיי

 :און “בערנארדי ״פראפעם^ר שניצלער׳ס
 , ׳ ־ .“אוצר ״דעל פינםשי׳ם דוד

 1.30 טען.נאװעםבער׳22 דעם ׳שבוע
 ע. דר. םון לעקםמור ער׳פטער נאכטיםאנ,

 ״געזונר־ איבער ראי־ראבינםצן׳ אנא
 — הײם דער אין און מא■ אין צושםענת

םאד־קראמהייםען•
םי בר#נזװיל תי  פןובליק םענםער• י

 עװעניו, םםאון pK נלענםאד /84 םקול
 .iiip 1םע20 דעם 'ד^נער׳פטאנ ברוהלין.

 טאנענבוים׳ס םרענה אבענד. 7.46 אום
 קאנםערװא־ ^די איבער לעקט׳צור צײייםע

 בא־ ארבייטער דער פון פונסציאן םיװע
װעגונג׳.

אום אוועמבער, IVD21 דעם פרייטאנ,
מים םון לעקט׳פור צװײטער אבענד, 7.45

מען 'll, D'utc'בערנארד <tipvp א. צללען
Dtfn .חתונזר־---------------------------

 םעגטער, ■׳יוני׳םי םאכער ווײסם
 םט. טע20 איםם 320 >40 םקול פאבלי?

 8 אום נאוועטבער. טען21 דעם פרייטאנ
 דעם פו| םיטיננ צװייםער אבענד, הר1א

 jif'Dipon ^לנון. דר. םים צוזאםען קלאם
 ,איינזאםע דראםא הױפטםאן׳ם װענען

"> םענשען״.

M •׳

 דעם אנפאנגענדיג װאד דער םון בואעטיז
.1919 נאוועםכער, םען24

 פאבאיק סענטער, ,ױנים Tסי ,איסמ
 עװ. טע1 אעבעז ‘סט. טע4 ,68 סקוא

 אותד 9 נאוועמבעה םען25 דעם דיגסטאג־
 מא־ םרענס םון איסטשור דריטער אבענד,

 תאנ- און ״פראנרעסױוע טעטא: טענבוים.
 באוועגונגעז/ ארבײמער סערװאםױוע
 פ^בא׳יס םענםער״’ ירניטי בראנקס

 םרימאץ און עװ• אינטערוױיא ׳•54 סקוא
 נאוועממגר• םעז254דעב דונסטאג׳ סטרים.

 אעסטשור צוױיטמר אבענד, אוהר 9 אום
 ראדזשערם. סאםקין איאיען פרם. םון

 פאר־ די אין ^רגאניזצציןןונען ^ארבײטער
שםאאטען״/ אײניגטע

אום טען,25 דצם אבענד פרײםאג
 םרם. םון אעקטשור דריטער אוהר, 7.45
 םון פאכט ״די םאאסט^׳ס םארקס: אאגא

פינסםערגיש״.
 1.30 נ$וועםבערי םען29 דעם שבת

 וץע םון אעקםשור צװײמער נאכסיטאג.
 װאסער ״טרינק ראײראבינסאן. ע. א:א
װענטיאאציע/ און

ה בראגזוױל ע ט ענ ס ײ ט  םט^ון יוני
.84 ססוא פאבאיס עװ. גאענםאר און

 םען26 דעם ,8.45 אבענד, פיטװאף
 םרענה םון אעקםשור דריטער :#וועםבער•
 ?אנסער־ און .פראגרעסױוע טאנענבוים.

באװעגונגצך. ארבײטער װאטױוע
 נאװעכד טען29 דעם אבענד, םרײטאג

 אעק״ דריטער אבענד. , 7.45 • אום בעו/
 ׳ וועגעז קענאן, א. עאאען םים pfl טשור

 ״םארשװענ־ דראםא: בארקערס גרענוױא
דונג״.

םי םאכער וױיםט  םענטער, ױני
סט. טע20 איסם 320 ,40 םקוא

אום נאוועסבער, םען25 דעם דיגססאג
דר. םון אעקטשור צװײטער אב^נד. 8.45
 װאסער ״טרינש ראי-ראבינס^ון. ע. א:א
 און זוםער, קאיידוננ, מענטיאאציע, און

^ו טןני , . װיג
 נאוועכד טען26 דעם אבענד מיטנואד

 ױניאניזם טרייד איבער לעתמשור א בער,
.ראדזשערס. ס* איאיען םרס. םון

 8 גאותפבער׳ טעז28 דעם פרײטא:
תצאם־דיםהופיא) דריטצד ־ אבעגד.•

 ; צוזײ נײער ^.לזגרגװמ ^אגין דר. טיט
 װ?!ס mk שאום י טון ךראםא‘ «ל*ט*גער

 אײ נייעם חןס אויםגעפיהךמ!א'ן ווערט
.. קונסמ־םעאםעי.. דלגגך v v * ן *ז

 ;בא׳צםעכ־ ד^ם tip םימייגנ ז|ר,לריטער
!.די;עדיוקיימןמןןא ,?#נפיס־עגץפג(

ז _ י ן י

ovs'eip ן» t u l n אאקא«ס>1י^רהער 
 ׳עגת לעצטען גןציצרען *פנעהאלטעז איז

1 נאכטיםאנ. 6 tun1אי נאװעטבער, טען 
פון ל1קאונם דער '□ אינםערנעע^נאל ת
31 .D'Dit ניאן1י ijnipD•

* f •׳ ז r
 פון געגוארען געפיהרם איז די>טשער

 םעקרע-, עקזעקוטיװ ,’ק#תז ם. םאניא םיס
 אינסעמעשאנאא.עדױקײ־. דער פון םערי

 די.טיט:איךער חוץ א ה^מיטע. ^י^נאא
םעס עדױמײשצנאא אאקאא די םון םי ^ 
 געווען אנוועזענד םיטינג דעם אוין• איז
 די־ עדױקײשאנאא דער םרידאאגד, דר.

 װײסט ךער פון רעטינג, מרס. רעה^ור.
 םאר־ א האראש, מר. און פאכער׳ױניצז

 קונסט• איריש/גן עיעם דעם םון טרעטער
 אלנעתעבען נעקומען איז ער טעאםער.

 די װעגעז ז ק^נדיציןןנען די פיטינג צום
 םעא־ ״נײעם דעם םיט אראזשאםענטס

 האאבע פאר טיקעםם באקופען צו טער״
 װ«ס םארשטעא^גען י־די צו פרײזען,

 די^נערשטאג גענעבעז, דארט י װערען
 פאר א אין מאםינע. שבת און אבענד

ײ  אין זײז םיקעטס די װעאען ארום ס
; ̂פיסי

 גע־ אין געהסען װיאען װאם קאקאאס
 םאדשטעאונג גא:צע א אבענדען װיסע
 בא־ װעאען זײ טא;, דאס קאנען זיף, פאר

 סריײ ביאינע גאנץ צו טיקעטס די קוטען
 דאס בדעח האבען װאס אאקאאס n ען.ז

 דורכצושריײ יךז געבעטען װערען םאן צו
 דעפארם־ עדױהײשאנאינ דעם םיט בען

מעגם.
 םרײטאג יעדען #קאאס אאגין׳ס דר.
 סעג־ ױגיטי מעסטםאגער דעם אין אוועגמ♦

 םע20 איסט 320 ,44 סקוא פאכאיק טער,
 פיע־ די דיסהוטירט ס׳װערט װאו סטריט,

 נײעם דעם אין געשפיעאט װערען װאס סען
מ װערט טעאטער, סונסט אידישען א  גוט ג

״ ^d j. פאפױ גיף גאנץ איז קלאס דער 
געװארען. אער

 דזשאינם דער אויף האט םרידאיאנד דר.
 דעם דאם געםאכט, באקאנט האנםעחגגץ

 געאונגען איז •דעפארםמענט עדױקײשאנעל
 פרײזאן האאבע םאר טיקעטס באתומען צו

 סימ־ די פאר מיםגאיעדער, אונזערע פאר
 דיריזשירט ווערען װאס האנצערטען פ^ניע

 האא. עאאיען אין דזשײקאבס סאהס םון
 װעם האגצערטען דיזע פון ערשטער רער

 3 נאװעםבער, טען23 דעם שטאטםינדען
 קען טיקעטס ו^1.50 א נאכמיטאג. אוהר

 דא׳ א און סענט 75 פאר באקומען םען
 טיהעטם די סענט. 50 פאר מיקעט

pאםיסעם ױניאן די אין באקוםען מען ען 
 וועאען װאם די אאע אאקאאס. די פון

 זאאען טיקעטס, מעהרעחג האבען נאך
 עדױקײשאנעא אוגזער צו װעגדען זיך

דעפארטמענט.
 איז מיםםארשטענדניס, א צואיעב

 ניט טען,15 -דעם בײטאג, שבת אעצטע^
 איז אע?טשור הײן געװעױ(ןן אפגעהאאטען

 םאבאיה סענטער, מניטי בראנסם דעם
 דעם ,1.30 בײמא^ שבת דעם .54 ס?וא

 * װעט נאװעטבער, טען22
 איבער אעהטשורען דארט דאױדאבינם

 זיײ א*ע עדױקײש^״. סעקם און ״העאט
 אע?טשור צום ?וםען צו געבעעטן נען
r. צײם. אין

 םראנען וױכטיגע אנדערע אייי^יגע
 rנrאנםעוp דזשאינט דעם אויף זײנען

 אנדע־ צװישען געװארעז. (אויפגענומע׳ן
 גע־ באתאנט םר,י<אגד דר. האט רעם

 נע?סטען םון םיט'ן.אנםאננ דאס מאכט,
 גע־ װעט יאנואר, םען2 דעם םערמיז,
 אין סענםער *וניטי א נאך חערען עםענם

 זײו װעט סענםער. יװיטי חןר ,.האראעם
 אויף סקוא פאבאי? ד־צר אין װארשײנאיך
 םםריט.. םע106 און עװעניו אע?סימםאן

 סענםער ױניםי, דעם פון עפענונג. די
 • םיטגאײ אוגזערע צי אבער״ זיןי4װ^נלט

 עדױ־ ער1 פאראאנגען. 6ע וחנאען דער
 אזא< אז גאויבם, דעפארססענס קיישא^א

 די׳ נויטיג. איז ^אראעם טצגטצריאי{
האראעם,. אין ^ואוינען מיםגאיךעה/עןזס

 נע־ דיערע אריינצוגעבען ערזוכט ו^חגן 1
 אםײ, אאקאא זײעךע p»אדרז}סע; און טען
 אויסדרי וײ װעאען דעם זטךך־ אנן םעס

yp; « *,םעג־. אזא׳ וױאען זײ אז .וואויצש 
 *דײסיײ די pb ןױם^ליעחןר n,‘ סער.

 אוים^עםאדערט װערען׳ סאמיםעס .שאנאא
 ■Wfbyi באקוםען צ( מיםצוה*אפען,

־ םיסגאיעדער <ג פון.‘ אדרעסען אי ^ ץ  א
 i ־ סעגטער״ץד אזא װיאען װןנאכע אעם,

 א גאר עםענען צו אויך דצנקען טיד ;!
• בראנ?ם,£איו די אין ״סענטער ותיםי

n m
jammivo מניםי cpjh «נעןn t*n ?זעלען . $ $ i י i- < : : : ■ * ■ i n י *f ' ־י'

ד«אט איסט רצדזשיסטרײשאז אונזער
 באדיײ װאמנז «#ר לעצטע ז♦ ווק

און ?אחען םיס ד
 גתי־ א אתשםירט1 ח^בען טדידלינד

 אא־ די פון מיםימען גיזנצס םע־צ^ריא
 ביזנצס די םון טיטינצען אויך און

 ךע־ דער •ױויאן. <־צר סון *אײדזשענטט
rוגטאD ,הא־ םענשעז סעיירערע דאס איו

אונזער אין םאראינטעריםירט זיך בען
 דע־ די אח ״ ארבײט עדױקײשאגעא‘
 עס געװאקסען. א'ז איםם דושיסםמישאן4׳

 אי; באזוך דער דאס עדפרעהענד א,יןי ׳איז
 באשטע;־ און צאה^רײך איז תאאסען ׳די

 אר* די םארםזעצען \ארםען םיר דיג.
 ► רערזשיסטרי דאם געדענקען, און בייט

 אפלעגען נים זיר.וזײנס, מען רארף רען
 רעד.שיס• אײןי גערעגט סארגען. אױף* ן

 קערענס !ל/גרנען צום אעבם !םןירען
!אעבען צו אןם

געװארע! פאשפר^כען אויר איז עם
 דר. אונױזערדטעט. ־ ארביישער דער

 די װעגען באריכטעט האם םרירגאגד
װע־ געגעבען וועקען דארט װאס קורסען

 איץ איימעטײקט זײן װעט עם ו
 ביזנעס־ פאר קאאסען :םײאען צוױי

ש^ט״ ̂ו אלן איירז  בעאם- ידסאן ערע א
 מיטגהיע* אקטיװע םאר קאאסען און םע,

 װע־ ?אאסען די פון טעהרסטע די דער..
 וואשיגגטאן.א«ירװיננ דער אין ױין קען
 צו אויך האפען מיר אבער סקוהל, דױי

 און פרײטאג ?לאסען אזעקכע די^בען
 הא• סיטי יאר? נױ אין נאכםיטאג, שבת

עװ. אעקםיגגטאן און סם. טע3 קעדזש,
װע$ ארבײטער-אוגיװערזיטעט דער

 רעצעם־ אין װאף ערשםצ די עםעגען זיך
 ביזנעם (םאר ?גאסען םיט ,1919 בער,

 םרײ־ אװענד, םימװאף אײדזשענםס),
ת ^ ^אג יאין ?\נטאג א\ן ^ג
 באשאא־ זייגע^ םארלויםיג םריד^ דער
:?ורםען םאלגעגדע די גצה*רען טען

 עלpטיpפרא ;עגגליש אדװענסד .1
קאםםאזישאנס. געשריבענע און גרעמער

 און -דײװידאױ העגרי — לעהרער
שולטץ. ם. גוסטאװ

 חד און אויםבעסערונג, שפראף ב
 פאר־ װי עםענטליכקײט. דער אין רען

 א ^ונצוםיהרען װי רערע, א צזברײמען
װ. ז. א. מיטיגג

שואטץ. ם. גוסםאװ — ער י.עו.ו
 ארבײטער־ דער םון געשיכםע די .3

פרא־ ארבײטער צײטליכע, באװעגוגג.
ב^עמען.

 ליא און ארדזארוגי לעאן — לעהרער
װאאםאן.
 זײנען לעקטשװ־ערס אנדערע נאף

- אײנגעגאדען.
 םאר פםיכאלאגיע םראקםיקעא .4

 ביז- בעאסטע, םיהרער, םון לעהרע דער
װ. ז. א. אײדזשענטם נעס

 באקאנט קירצליף װעט לעהרער דער
װערען, געםאכט

 אינ־ ארבײטער, םאר סױויקם .5
געזעצע. רוסטריעאע
װערען. אנאנסירט יורעעען לעהרער

 סא־ — געשיכאלע אפעריקאנער .6
 אינדוסטריעהע. און -נאםישע4עק ציאלע,

 סאציא־ איהר—אימעראםוו־ אסערי?אנער
באדײםוננ. לע

אונטע־ ױין װעלען ?ורסען דיעזע
 אונזע פון אויםזיכט דירעקטער דער

 םריד •דר. דירעקטאר, עדױ?ײשאנאל
 צוגע־ ױט װעט שילער קיין און לאנד

 דורכ־ וזעלען זײ בע&אר װערעך לאזען
 װאס אלע, עקזאמען. געװיסעז א ־געהן

 '־•. P די^זע אין נעהטע; אנטײא וױלען
 נעמען זייערע אנגעבען גאײד זאאען םען,
 זײער פיז אפים אין אדרעסען און

 עדײ־ דער p© יטגאיעדער6‘ •די צו סאא,
טעס, קיישאנאל  אין דירעקט אדער ^מי

דצפאדטםעגט. עדױלױײפאנאי: םון אפים
* * * ײ

־ גערעכטיג?ײט"״ ד;ןם׳נומער אי׳ן  ד
 דר. םון ארםיקעא באזזנדער א שײנט

בילדונט ארבײטער ענעןiv פרידלאנד
ען5 אי^ דאס  סעריע םס.;א ע^זטער ך

 װעם ארםי?עא צוױיטער א׳ :<ארםי?לען.
װאף. נער,יזטע קרשײנעז

. Jjt ♦ ♦ , •£, י
 דער םון אםישעאם אוו באארד דעו•

n n ^ o p ^ p ,באשטעהט זועאכער עניאז 
 אי;־ אנגעשטערסע און בעאכסע אי^ כ)ון
 אעצ־ חאט אפיסעם, דזשאיגט.באארד די

 »• אײנגערוםען נאכמיטאג פרײסאנ טען
 זײגען עם וועאכען /צו םיםינ^ ספעשעא
 און םרירלאנד דד. .געװארען געלאדען

 עדיוי אונזער םון קאהן ם. םאניא םים
 ־האבען זײ דעפארטמענט. ?יישאסאא
פראנראם דעם וועגמז גערעדם דארםען^

ברענטש־םי די צו |קוטט
 או אאע אויןי םאדערען םיר

 ידי םארשטעהען װעאכע םעםבערס,
 צײט, יעצטיגער דער po טינ?ײ«

 ברענטש־םיטינגען, די צו ?וסען
 םארחא ײעחנן פראגעז וױכטיגע

 אויןי סען װעט מיםינגען די בײ
iv:inpv אעפארםײשאן װיכטיגע אלע 
 נעי פון ארבײט דער צו באצוג
סעזאן.
 נויטיג.אונ איבערהויפט איז עס

̂ואם איהר אומשטענדען איצט^גע די  ■y\ ז
אטענדען. סיטינגען

 \ :>ניט טאר סטאק־ארבײט קײן
.% װערען. געארבײט

 :שאפ־ אלע אוױי םאדערען םיר
 סטאק״־אר• p'p אז זעהן, צו טשעראײטע

 ווצחמ• געמאכט גיט יעצט ז*א בײם
 מוזען דופאי?ײטס און סעםפעאס

 פרײזען די װ^ף. םון װ$רען ^ואכט
 1 באשטיםט וועלען דופאי^יטם

 ̂ ארבײטער יעדער און וואןי, דיעזע
 ז1דופאי^יטס,ןס מאכצן אנםאנגעז דארו<

^ דער pc אפיס אין ?ומען םריהער  B ױני
MiZ.iפרײזען. לי װעגען אויסגעםינען און

-׳י אױפטערקזאם^ פינישערס
 1אויסםילעך יעצט שוין ?ענט איחר

 /t‘אאענר־מורד די םאר אפלי?ײש^ן אײער
 םאד האט לא?אל אונזער װעלכע םען,
אראנזשירט. אײןי

תדינ^ איהר קענט אםלי?ײש#נס
 ברוח&ד; םינאנס־סע?רעטער, אוגועד בײ
־ דער $1םיס.םו »ין םענדלער, א. .^ י נ ױ

---------- **■
Wffilih■ ׳2.** < « • •

 ,פרעזע^ טשערלײטע שאפ
H<ו ■ טירט.

* • * 5 flao■
K-.PK סיזאן אעצטער דער ^ופװאהא

 ד^ף בעסטען, אם װי גצרוען :ניט
 אנערקעגע, שעפער די אין ארבײטער די
 ,pin מיט זײערע שאפ־טשערלײטע די

 ווערטםולע^ געגעבען זיי ד.אבעז vt װאם
S : אנערקענעג. אלם פרעז^טען E jI

m ■ שעפער: די םון איסט א ואיז אט i l
מר• טשערמאן/ שאם בארנשטײן׳ס

 ?עש. דאקאר 300 — פאלסקי
 r #פײן מר. טשצלמאן, שאפ קרעמער׳ס *
טשײן. און װאטש גאלרענע א

םר. טשעלמאן, שאפ רייטש׳ס
ך • 5 װיקטראקא. א — לאף ^ ׳

 םר• טשערםאן, שאם בראם. איגדער
 .טשיח• און װאטש גאלדען א — ארביל

 טשערםאן שאם ביראס. גאאדבערג
I פרעזעגט. װערטםולען,

י א. '  »י ג ו n נ
סעקרעםעד^

l\\ םאר דעפארטמענט עדױרןײשאנאל 
o r .םארגע• נאכדעם איז עס םיזאן 

^ דער װע:ען דיסקוסיאן א .מען) ־ן ^ ״ נ טי  טי
 '"s](1א קלאםען באזונדערע עפענען צו ,ײט

^י אא עקאנ^מיקס .ננגאיש, רי ע ט ײ כ  יאי
 פון״'־־^ בעאכיטע די נ״אר ספעציעל ראגען1

יוניאן. רער
,דעפארטםענ&: עדױקײשאנאל, דער

 ?לאסען' אזעלכע עםענען צו גרײט איז
 >| pD בעאמטע די אז ערװארםען, טיר א,*ן

 ■&; .אנשאיסען. .זיןי װעלען מגי$ן רער
t.־iKD8 אזא אץ װערען נענעבען װעלען 

 אטענדען♦ iy:yp זאלען זײ אז צײט,
 װעס רעסארטמענט עדױ?ײש^נאל דער
 , געלד או;.'פײ; מיה *?ײז שפ^רען ;יט

^| בעסער װןום קלאםען דיעזע טאכען  און
 די pk ביזגעס^איידזשענסס רי

 זזאםענגד ױניאן;וועאען דצר 4םי בעאמטע
 ו געלעגענח^ די דורכאאזען ניט ליף

 אײנצושור נעגעבעז־די :װערט:ז^ װ^ה
 איז װאס בילדונג^ חעכערע א םען

̂וך זײ^*װעאכע;ןיעען םאר גויכ׳יג  ד
 מויזענן tip םיהרער אםת׳ען.די רער

 מאכען די װעט דאס ארבײטער.
 זי pm ארבײם דער איז ערסןןאגרײד

 רעספן מעהר באתומען אױף װ?אצן
«r םאסען. די .



לוריע אםתר דר. פון

'g ) £  V י 

 רוײ ־דער פון שטאדט אלטע די רױם,
 םון הױםט־שטאדט די רו*פובליק, מישער

™jy^wtyw. ׳איהרע כױט באריהמט איז 
 גע־ איהגיע מיט אגטיקזגן, חיסט,?ר«שע

 איוד םיט קירכען, איהרע ידט בײדעס,
M מיט גאסען, איזזרע מ׳ט •א;אצען, רע 

 שטארט ,דיעזע װ. א. א. טוזעען ^איהרע
 אנדערש גאנץ אױסגעזעהן אבער חאט 5|

 די צוריק. יאהר צ2uuu—500 ■?סים
 אין בױען אנגעחױבען כיען חאם |,^שירכען

 פאיא־ די קריסטענטום, םון צײט דער /..
 אװעקגע־ כיען האט כוזעען און צען

ט צ מ ^ #  רענע־ דער םון צײט ךער אין |
| | |  אמאליגע די װ. א. א. סאנכדעפאכע ן

 דאם וױ אזוי הױםכדשטאדט, ׳^ױםישע %-
 כאשטאנען איז קאנד, רויפישע נאנצע

 איי:װ*ױגער די שטעדט, אײנפאכע פון
 אקערבױ. פיט באשעפטיגט זיך *ןאבען;"־
m פילייסיג, געװען איז פא?ק רוימשע *יאס 
 םאלק רויםישע דאס געשעפטספעסיג.” - |
I ? האבע; װעלכע געזעצע, געשאפען האט

 ייאס טאג. הײנטיײזי. ביז גאדײמוגג *־א.
 געשא־ ניט *בער האט פארק לױסישע ל1

אונ־ אן פאלק, גריכישע דאס װי •*ן, $
ריטעראטור. און םיראזאפיע *טערבליכע /

 םאלק רוימישזן געשעפטספעסיגע דאס ;־
ר חאם ס  היסטאריקער, ארויסגעגעבען א

v* איבער- און םארצײכענט האבען ־ןועיגע 
 און פאםירוגגען פ^היטישע די מגעבען •̂ 

 דער אין שטאאטס־אעערעגענהײטען די
ם. א ע ו  רויפישען אין האט ?עבען ד*ס ^ו
ד נ מ •  כא־ אנדערען גאנץ א אנגעגיביעז ^

 גרי־ אין גריכישען. אין װי ^׳׳(יאגןטער, ן;־
3 t Aפארבראכט םאילה דאס האט ?ני»נד 

 אין דױפעיך פר״ען אונםערץ ״;־*״םיעל־זױייט
 לאנד םון צערעפאניען רעליגיעזע ״n י, •

M גאגצע דאס אנטייל אן געג^פען חאט 
|p>if$P — רוי־ אין פאן. סײ םרוי, סײ 

שען*׳■־..  לעבען רעליגיעוע דאס ה^ט לאגד י^
 דער־ ר^ויע. גרויסע אזא געשפיעיט נים
ײן עקזיסטירט :יט דא חאט ^םאר  לו

 פע־ און םרױען װאו ®יאץ, ^^ענטמיכער
*ip y דאס יוױ צוזאמענקומען, זיך םיעגען 

גריכענלאגד. אין םאר דער געװען :יאיז
זא־ צו שװער איבערהויפט איז עס

JW, אין גע׳שםי/דט האט פרויען רי צי 
שען  װי ראיע גרעסערע א יאנד |ןי^םי

 םון םחי די האט דא גריכענזאנד. •%ן
 םר^ןוײטען גרעסערע געחאט זײט ;^אײן

 ^גדער 4דעו םון גריכענלאנד, אין ױ1
 מעהר םיעא געװען אמגר זי איז זיים ־.

געפו־ זיך האט רוים אין ®ורשקלאפט.
צאהא הרײנע א םארהערטניםפעםיג גען

ען, רד ^  גע־ דאס האט דעם צואיעב און ן
rPt ה^בען צו טאן דעם םארהעהרט 

 אויף איז םרוי די פרוי. אײן װי <סעהר
 פרוי גריכישער דער פון םרײער נעװען ך
 גיט איז הויז רויכישע דאס הויז. אין ■־י
I דער געװען איז דאס װי צוטײיט, מווען 

 העאפ־ צוױי אויף ׳גריכעניא;ד אין םאא
 םענער־אפארט־ און םרױעך אױף — טע{

 םר״ באװעגט זיףי האט פרוי די יסענטס.
צוזא־ פארברענגען פאענט זי הױז. אין

 געזעאשאםט. פענערשער דער מיט םען -
 די און הבית׳טע בעא די געװען איז ד1̂י
 שפינ־ די קינדער. איהרע פון ערציהערין ;•

אי ר :  איהר צו געברױכט פרוי די האט |
 דף האט אבער שטיקערײ די ארבײט, 7ו

מעגער. די םון הענד די אין מפונען
אופע־ װי געהערשט, האט רוים אין

שקאאפערײ. די צײט, יעגער אין סום
 די האבען פאעגען שקלאםען םרויען די

 שקאאפען, טעגער די וױ ׳רעכטע מאכע
 ניט זײ האבען געזאגט ריכטיגער אדער

 שקאאפען די רעכטע. שזם לױין געהאט
 באטראכט געזע״ו רוימישע דאס האט
 םון הבית. בעא םון אײגענטום אן אאס

 איהר צו באציהונג די איז דעסטװעעגן
 דעם צואיעב גרױזאםע. הײן געװען גיט

 גע־ זיף האט רוימיש^#אאק דאס וואס
 בא- דער פון צואװאוקס דעם אין טיטעט

 רוימישע די מען פאעגט 'אןאפערוננ,
 ארבײט; טײא א םון באםרײען ■׳#׳גןאאפין

%jfl; קיגדער, עטאיכע האבען םאעגט ד 
 •דרײ װי מעהר געהאט האט זי װען און

 ׳באפרײט גאנצעז אין *י םאעגט פינדער,
ארבײט. פון ויעדען

 געגעבען האט געזעץ רוישישע דאס
 אי־ מאכם אונבאגרענצטע די םאן דעם
 עד קיגדער. זײנע און פרוי זײן בער
ט געחאט הי  ]ז' גע״ ון איק קןגדער די אדער פרױ די נען

ןדאט^גע־ דןץ קאטא דיכט.
 איןי דײן״־פתי כאפ%ט דו ״װען :זאגט

 זי רעכט דאס דו האסט אונםרײהײט,
•אאץ, אוים׳ן גאײך דער׳הו־ג׳ענען
-? ײ ו־« «

 אנצו• דיך רעכט דאס נ־ימ זי האט דיןי
 א<״ האט זי ווײא םיגגער, מיט׳ן ריהרען

*׳,רעכםע. קײן גים בערהויפט
כאראקטע״ צעטעא םאאגענדער דער
 i םאן רויפישען פון באציהונג די ריזירט

:װײב דער צו
 תיט צושײדט זיף האט גאאוס . . . ס

 אין אדויסגעהן פאעגט זי װײא םרוי, זײן
 וועםגס אנטיסטוס שאײער. א אהן גאס
ױיא זײן מיס צושײדט זיך האט  װײב\ו

ק. א-שאײער. אהן ארויסגעהן םאעגט זי
 װײא םרוי, זײן פיט צרטיידם זיך האט

 גע־ אין רעדענדיג געזעהן זי האט ער
םאפפרא־ םרוי. צוױיטער א כױט וזײם

 זיין ארויסגעטריבען האט סאםױס סינ
 די געהאט האט זי ײייא הויז, פין םרוי

 עפענטאיכען אן צו געהן צו אבזיכט
דעם. װעגען איהם זאגענדיג ג־יט שפיעי,
 װי זעהן, םען קען צעטעא דיעזען םון

 רוימישע רי געורען איז פארשקאאפט
 געהאט ױט זי האט אנפאנג אין םרוי.
ע שיס קײן ט  פאיםע־ איחר אילעי י״י
 ביס־ אבער זי האס רעכט דיעזעם גען.

 רוימישע דאס װען ערװאדבען. אעכװײז
 גרוי־ די צואיעב רײף געװארען איז םארח

 ער װאס פיחמות, זיעגרײכע און סע
 פרוי רוימישע די איז' געםיהרט, האט

 ראס םארשװענדעריש. זעהר געװארען
 שרוי רוימישע די באשרענקט האט געזעץ

קאסטבארקײט. פיעא צו טראגען צו ניט
 געזעץ דאזיגען דעם אבער האט פױי די

 איהרע םאענם זי אמת, אםגעהיט. ניט
 אויף אױך אנװענדען קאסטבארקײטען

 די האט מאא אײן ניט זאכען. נאבערע
 ברי־ א^הרע אװעקגעגעבען סרױ רוימישע
 זיך האט װעאכע רעגירונג, דער איאנטען

 טיט אנצוגעהן אױף געאד אין גענויטיגט
מיחמות. די

 רעכט א געהאט האבען פרױען די
 ארויסצוטרע- רוים אין צײט יענער אין
 און |ואקס־םארזאמאונגעןS, די אויף טען

 די אבער האבען רעכט דיעזעס םארום.
 עס אויסגענוצט. זערטען זעהר םרויען

 א געקופען דעש אויף אויד אבער איז
צײט.

 טריאופווײ רוימישער צװײטער דער
 צו געאד האבען ג^ארםט האט ראט

 רעגירוגג די בירגער־הריענ. דעם םיהרען
 רוײ 1400 טעקסען צו באשאאסען האט

 דאן, האבען םדויען די פרויען. מישע
 זײער םאר קאמפוי דעם אויפגענופען

 געװאאט ניט האט מאן קײ; קעשעגע.
 הא־ אינטערעפען, זײערע פארסײדיגען

 די הארםענױא, ארויסגעשטעאט זײ בען
 רעדנער, באריהפטען דעם םון טאכטער

 האט רעדע הארסענזיא׳ם הארטענזױס.
 דער איז דארום אײנדרוק. אן געכיאכט

 פארבאיבען רעדע איהר פון אינהאלט
 האר־ און דורות, שפעטערדיגע די שאר

\ אויסגעפיהרט. אויף האט טענזיא
 אויסצוג אן ברענגען דא װעאען מיר

רעדע: דער פון
 אםגעריסען אונז האט איהד . . . ״

 אונ־ זיהן, אונזערע טאטעס, אוגזערע פון
ען  װעאכע ברידער, אונזערע מענער, עי

 צו םײנדשאםט אין באשולדיגט איהר
 אונזער צו נעהםט איהר װען און אײר•

 אין אװעק אונז איהד שטעאט פארפעגען,
 אונםאסענד זײנען װעאכע באדינגונגען,

 םרױען. אריסטאקראטישע אונז, פאר
 גע־ ניט זיף האכען םרויען, מיר, וױ אזוי

 ניט האבען אײר, אנטקעגען שטעאט
 הא־ הײזעה ארוגטערגעװארפען״אײערע

 אײף, געגען ארמעע קײן געשיקט ניט בען
 אונז איהר באשטראםט װאס םאר טא

 װעםעס ״פארברעבעד/ די מיט גאײר
 פאר ? יגעװען ניט זײנען םיר שותםים

 װען טעקסעס, צאהאען מיר זאאען װאס
 דער אין אנטײא קײן ניט נעהטען מיר
 קעמפפט. איהר װעאכער םאי ^יטיקsפא

 אײער םון האבען גארניט ײעאען מיר
 איז ״דאס עהרע! אײער םון פאכט,

 סיהרט איהר. זאגט פאחמה־צײט׳/
 און פײנד, אםת׳ע אונזערע מיט מאחמה

 אונזערע פון אישםעוע נ^ט װעאען פיר
 פאר אפמערװיאיגתײט זײער און מאמעס

עי •  םאר אבער זיכערהי\ט, אאגעפײנער י
 *•־ ניט זיד מיר װעאען בירגער־קריענ א

” / *םעיער.
ױ װיכטיגער א איז דעדע דיעזע ד^ן

*נונגיליט *לי;כסארעכ  אונזער 1אי מן
 אז.«י ןיבער^אייננעזעהן, הןוט זי

 רעגירוע&- די אין דעה קײן ניט האט
ןי האט] דערםאר און .אמעאענענהייטען,

 יי• :קא. בערגםטײן*און
 50.76 — װײנשטײז, פאחס דורף

 21.50 העאער, י. דורף װם.« בערנםםײך
. קא.' קאאות קאהען

 35.50 — הארוױטץ, רזשײ. דןרך
. זוהן, און• ־ דאאגעגאס

80.04------------העאאער ס.עם דורד
. האנד, און עדעאםאן

135.38-------—:------טאווע א. דוקי
קא., פאנו׳םעכןםשוריג איגעא-

42.00 ------------געאבערט א. דזרך
״אןpסי און פריעדפאן

 44.34 — ראזענטהאא םאקס דורף
הױגא, פרעאונד
36.00-----------טײאאר םערי דורף
 13.35 גאוגסטײן מ. דורף ה., םישער

־ זימערטאן, איז גאאדבערג
29.00 ------------שאפירא ב. דורף

םרײאר, און געװידטצסאן
46.16-------ץ קאט סעמױעא דורף

 4בארא און גודסטײן
 84.73 — ־־— קאסס הײימאן דורך
 46.20 אעװין ס. דורף סאקס. האפטאן
טאדטימער, ר,ערט:<ן
4--------פײגענבאום ם. דורף .09
כיארריס״ דזשאפע
45.36 ------------פעראאף ם. דורןי

קאאוק, דזשוװעניאע
218.52------------אײגענבראט דורןי

דזשאו, קאראסטאף
36.00-------— קאהען בארני דורך .

.קאראסטאףי :-------------------97.79
ױײנסטײן, און קאפאאן
142.94----------------קאהעז ד. דורך
בראס.« קאפאאן
76.50-------יױינסטײן דזשײ. דורך

- _ נוי־א־ם. 4יןיײנבעימר
 140.09 — יארטנער דזשײקאב דורך

ט• קאיפסטױן
115.39------------מאיעםםקי י. דורך

קירש, און קירש
43.86 ------------סיגעא בעני דורף

 53.85 — א. סטײן דורף א. קרײזאער
סאאאף, און אעװין

49.17---------------זעאדין ם. דורף
 22.00 בערטאן דויך בראס.« איפשיטץ

#באח און אגסטגאיטעז
65.50 ------------פעאז־ אואיכ דורף

זאקאוועי, און בראס. אעװיט?;;
106.36---------------געאאים ס. דורך
46.00---------------או>.יס און טירסקי

 אפעגהײםער, ס. און א.
 60.73 —־ פינקעאסטײן איזיע דורך

דזשײ. פראפאס
96.50 --------מאסקאװיטץ י. דורף
73.81------------באוכיאן און פאאאער
#סא:ס און פענקין

106.00 ------------שאפירא ס. דורך
ביעבער, און ראסהמאן רײזכיא^
211.58------------איװײ העררי דורף׳
 אפענהײם״ און רובינגער
 75.83 — אײבאװיטץ דײוױד דורף

זוחן״ און ראזענפעאד
78.00 --------העאאער הײמאן דורף

ראזענבעמ, און ראזענםעאד
163.87 --------ריטשםאן דזש♦ דורף

ענגעא, און פרענק ספערבער,
74.78 ----------------אאססי ה. דורך
קא. קאוט סופרים
80.20 — סטײנבערג האררי דורף

41.00----------------------ד. םטראוס
 קופער״ און שאאנסקי

164.24 ------------טאאין סאקס דורף

 אינדידעקט מוט געהאט האט זי מעהה
 װעגען מײנונג איהר הערען אאזען צו

 זאגענדיג אנגעאעגענהײטען, ־ רענירונגס
 און בירנער-קריעג, הײן ניט װיא זי אז

 אונ־ גיט קריעג דעם זי זועט דערפאר
 איהר אין האט הארטענזיא טערשטיצען.

 װעא־ געדאגס, דעם אויסגעדריקט רעדע
 18 םיט פאפואער געװארען איז כער

 טעארעטיש סײ שפעםער יאהרהונדערטע
 ״אהן :V& געדאנה דער פראקטיש. סײ

 קײן זײן ניט דארוי רעפרעזענםײשאן
 נע־ האט הארטענזיא װען טעקסײשאן׳״.

 געװארען טרױםוױרען די זײנען עגדיגט,
 האא״ םרויען װאס כעס, םון זיף אויסער

 װען צײט דער אין סיםיגגע;, אפ טען
 געחיײ האבען זיי שוױיגען.. םענער די

 טרי־ .םון ארויסםרייבעז פרויען .׳די סעז
מז פרויעז די .־בוגאא..־ א  געמאכם דאן ה

^0 שחמאיכעז א , אם.זיד.9 י
b גאס. אוים׳; הערען געלאוט w n b rr'- 

 זײ אז פאתעא^מ, דאן זײ האבען זויזזס
די רוהיג, זײן זאאען  םראגצ׳ומןט ביז:

 5הא םארמז ׳אוי^ i וחודען. ׳ באסראכט ־
i <400 צאהא : ארונטערגעזעצט &ךu

 i i 54.00 וױינבערג י. דירןי ה.« יטץ1םיראו
ראדמטהאא# און ספינדעא
. 194.67----------- — םואםצער דורף
/ םםערנבעת, סאטועא
106.12-----------------הוק ה. דויד
י־ בריק, און שואמאן
86.68---------- י*־ קציח םה. תרד

וואםערפײז, און שאדף
66.73------------— תאהעז א. דורך
קא.׳* ס^זט סופרים

77.00 ------------־— ראזען ע• דורף ♦
מאי״ און טאנענבאום

18.00------- סראטער םיסס דורך
3.00 ^--------םארריס טערראן

י«א; קאאוק אואפאין
 — ראזען א. דויר

< וױינסטײן אפ.  בר
 — טאנענבאום דורך

 בראס. מײנסטי^ן
פארטנאװסקי, הארװיטץ״ דורך

1476.50---------- :-----------זאק און
בארענםטײן, און װײנסטײן

60.54•--------------בערנסםײן דזרןי
דזשאס., וזײנסטײז

79.38-------------םישסאן ס. דורןי
׳בוזאס. איז. װײגסטײן

)<.5.68 אבראמאװיטץ א• דורד .
 22.48'— גינזבערג דורןי י.״ זיכערמאן
דײוױו/ זיםערשאן

16.00------------םטײז דזשאו דורך

101.36--------

384.00 -------

 5997.06.— טאטאא ׳
 העלעה דזש•
.17 אאקאי .סעקרעטער;

םי־ װ8בא עסיעסופיװ
8P8P? 25‘ םיננ׳

ז ■ ■ ■*■ ־•
אײ־ םוז־דער באארד עתז* פון םיטינג

 ױניאן םײקערם דרעס און װײסט דיס
 םיטװאןי.אבענד# אפגעהאאסעז ,25 אאק.
 'שװעס־ J.919 נאװעסבער, טעז12 דעם
טשעראײדי. אאס שטײן טער

 רעפארט א ארײז שיקט מאקאו* בר.
 םאר װאדזאען די םון לעזואםצט װעגען

 די אגגעבענדיג םעםבערס, באארד עהז.
 אפגעגעבען זײנען װ*ס שטימען צאהא

 רי םון קאנדידאמ יעדען פאר געווארען
 רעפארט דער ^רענטשעס. שארשידלנע

געהײסען. גוט װערט
 בארד עקז. פון אויםםערקזאמסײט די
 אונאוטאדיזירטער אן צו געצויגען װערט

 םון טאם5רעוו דעם פון פארעפענטאיכונג
 דער אין ערשינען איז װאס װאהאען די
זײ־ װאהאען די אײדער ״קאא/ יאדון נױ
 בא- דער םיט געװארען ראטיפיצירט נען

 נײ- דעם םון מערםין דער דאס הויפטוג
 אונבא־ אן איז ביאארד עקז. ערװעהאטען

 םון רואס די אויט װעהרעגד גרענצטע.־
 זײן עמז. נײע די וועט אאקאא אונזער

 פרי־ אאע װי צײט. יאהר א דיענסט אין
 םון האנדאוגג די עהזעקוטיװעס. הערדיגע

 און הריטיקירט שארח װערט מאקאח בר.
 צו אינסטרואירט װערט סעקרעטער דער

 דער װעגען ערקאערונג אן םארעםענטאיכען |
אנגעאעגענהײט.

אינסטא־ דאס גאשאאסען װערט עס
 זאא עקזעקוטיװע נײער דער פון אײשאן

 נאװעםבער״ טען15 דעם שבת םארקוםען
ם• נ. אוהר 2 אום

םינאג־ א ארײן שיהט שעהנהאאץ בר.
 דעם םון צײט דער פאר רעפארט ציעא/גן

 סעפטעמבער״ טען27 דעם ביז כיאי טען24
סעהרעטער״טרעזשורער. איז ער זינט

 דאס זעתן׳ צו *יז רעפארט דעם פון
 אעצטער דער דאס דערױה קוקענדיג ניט

 געװא־ געשטעדט פיעא איז באארד עקז.,
 אונפאראנטװארטאיכע נרופע א םון רען

 זײע״ר :עטאן האבען װעאכע פערזאנען,
 און אונארדנונג שאםען צו אום בעםטעס

 איז רייהען, אונזערע אין אונצוםרידענהײט
 ארבײט קאנסטרוהמיװע םיעא זעהר

 דער וועאכער פאר געװאדען, אויםגעטאן
 םואסטער דער צו בארעכטיגט איז באארך

 אפפערוױאיג־ דער דאנס א אגערקענומ.
 מעמבערס די װאס אאיאאיטעט״ און קײט

 דזשע״ אעצטען אין ארױסגעוױזען האכען ־
 אדנזערע געאונגען עס איז סטרײק נעראא

םמע אינטצרנאציאנאאע \'  ברענגען צו ממ
 עגדע. ׳סוקסעםפואעד א צז׳ סטרײק ־דעס

 איבערגעבע־ אויןל.דער׳*זעאביכער דאנה דא
 ארבײט אונערםידאיכער און *נער

 איצם געפינט.^יך בא#וד 4פו מעםבעדס
ו ב*ןל*-<<ןורצע אומ^ד״׳יודאן, ^ ם י י  צ

.oxrv סםרײ^־איז ^ןאסטבארען און 
י?ועןיאםאר םינאנןייעאעז׳״^ון ־א

ם^4 םאנד^ט\ ש ““8י ממגעז *פדר1א3צ1־

■jdrXfa ■׳

מניאןמאכער־
סקולמאן. ה. פון

א דײזען אברהם גײ ^ד  סקיצע א אי
 דאר• ווערם עס ״אײזען״. נאםעז חנם םים
 םאר־ ױגגערםאן א װי דערצעחאס טען

 א האט וועאכע םיידעא, » אין זיר איעבט
 וחד ױנגערמאן דער און אײזען, םמ קראם

 דער םיט באקאנםשאםט מאכעז אענדיג
 תויםען צו םעגאיך כםעט אן הויבט מײדעא,
 גאנצער זײן ביז אײזענװװארג, אאעראײ

 אײזען. םיט םול ווערט צימער בחור׳שער
 אונז, מיט סאסידט האט־ זעאבע דאס כמעט

 די אין פאראיעכט אזוי זיך האבען מיר
v און ארבײטער, שטאא tf אזוי האבען 
 און דענקען. רײדען, אננעהויבען פיעא

 שטאא און ארבײמער .װעגען פיהאען
 אויס־ כמעט איז אעבען גאנצער אונזער אז

 ניט זאאען מיר יוואס שטאא, מיט נעפיאט
 זא־ מיר ענין אן םאר װאס ווענען אוץ טאן
 די ארױף באאד הוםמ רײדען, נייט אען

 סםרײקערס, שטאא שטאא... םון םראגע
 הארשקאושפסע יאהרעז םון די העאםען

 םון באשאוס דער ארבײטער. שטאא
 שאפעץ צו באארד עקזעקוטױו דזשענעראא

 דאאאר מיאיאז םערטעא 8 םון םאנד א
 םון איז סטרײק גיגאנטישען זײזעז פאר

 געװארען אויםגענומעז מעםבערס אונזערע
 באגײסטע־ און שטאאץ םון געםיהא 8 מיט

 אונ- דאס םאקט, דעם אויף שםאאץ רוננ.
 באגרי- ריכטיג האבען םארשטעהמר זערע
 פון װיכטיגקײט און גרוים נאנצע די םען
 ?ענען׳ צו באגײסטערט און אאגע, דער
 העא־ אוםן ברידעראיכען שעהנעם, א אױו*
m כא־ 1;עאפע1-1או סטרײע דעם .געעינען 

טראסם. שטאא מעכטיגען דעם זיעגען
ז איז נעדאגק ערשטער דער נ ו א ^ 
 נויטיגע די סריגען צו אום דאס געװען,

 דא־ םיאיאן םערטעא דעם םאר געאט סומע
 אויף אסעסמענט אית אײגעז צו איז אאר,

 םון אבער םיר װײסען טעמבערם, אומערע
 זעהר איז אסעסמענט אן אז עריםאהרונג,

 דאס נעהםט אגב אוןיקאאעקטען צו שװער
 יעדען גרײכען ק$ן מען װאנעז ביז אאנג צו

 געפאאנעװעט אויך האבען מיר מעמבער.
 פרא־ 15 מיט םיטגאיעד יעדען טעקסען צו

 אבער װײדזשעס.' װאר םואע א םון צענט
 דיזעאבע םון אײדעט םאאן דיעזער אויך

 מיר םאאן. אסעםמענט דער װי חסרונות
 צו געאײניגט זיך אאע דאריבער האבען

 מעכד נרויסער אונזער צו רעקאמענדירען
 זאא דױס װעכענמאיכע די דאס בערשיפ,

 ,1920 יאהר דעם םאר װערעז געהעכערט
 אויסאײגען םאראויםיג זאא ױניאן די און
 צו צוצושיקען דאס און געאט גאנצע די

אינטערנעשאנאא. דער
 טאג עאעקשאן טען,4 דעם נאװעמבער

 מעםבערס אונזערע האבען שײןאגא, אין
 טאג האאבען א אגרימענט, דעם אויט
 אויסגע־ דאריבער האבען און טוב, יזם

 א םאררופען און געאעגענהיייט די נוצט
 מעפד די םאר םארצואײגען אום מיטנג,
 אזײגער 3 םארשאעגע. אונזערע בערס

 טעאטער״ ״עמםײער דער איז נאכםיטאג,
 צײאען דיזע פון שרײבער דער פוא. געײען

 אונ־ דיזען םון טשערמאן דער געװען איז
 די ערעםענענדיג םיטינג. םארגעסאיכען
 אין ערקאעהרט איך האב פארזאמאונג,

 און מיטיננ, דעם פון צװעה דעם הורצען
 דזשאינט דעם םון םארשאעגע די אויך

 אויסגע־ םריהער שוין װי װעאכע באארד,
 װערען'צו איבערגעגעבען דארםען ארבײט,

 באטראכטונג. פאר טשעראײטע שאם די
 זײנען טשעראײטע שאם אנװעזענדע אאע
 צו ארויס געװארען אויפגעםאדערט דאן

ײ װאו צימער, צוױיטען א אין געחן  זא־ ז
 ארײנ־ באטראכטונג גרינדאיכע א נאך .אען

 די װעאכע רעקאםענדײשאן, א ברענגעז
 אםענדי־ אדער גוטהײסען װעאען יםעבערם

רען.
 טשער־ קאם די װאס צײט דער דורך

 האבען מיטינג, זייער געהאט האבען אײטע
 םאר• די אדרעסירט רעדנער םון רײהע א

 אױפגענוםען זײנען רעדעס די זאמעאטע.
 אונבא־ אן מיט עואם אונזער םון געװארעז

 די נאך באנײעסםערוגג. שרײבאיכע
 שאפ־ םון קאםיםע די איז רעדעם

ד איהר ם^ם םאדטיג געװען טשעראײמע  ח
 דױם די ד^ם געאויטעט, האמ עס פארם.

 סענמ 40 זייז זאא 1920 יאהר דעם םאר
 עיןסטרא די און דרײםי^ אנשטאט זואך א

 דע- זאא 192a יאהר דעם פון םענסוגע 10
 .םערמעא דעם צו ״קװאסא^ אונזער יחמ

ס םאנד, דאאאר סן^אן  דזשענעראא די ןןן
צו אמסערגענוםען ?יך האט עהמקוםיווא

 ארביײ שטאא סטרײקענדע די פאר שאפעז
. טער.

 אונוערע םון איז רעקאמענדײשאן די
 גע־ געדױיסען גוט אײגשסיםיג מעםבערס

 קאאוקםאכער די האבעז אזוי און װארען,
 ״םארט־ א זיך אויף גענומען שיקאגא םון

 חוב זײער באצאאען סענען צו אום גײדזש״
w םיר סטרײקער. די צו m,\ איז דאס אז 

 איהר אזיב און פראקטישסםער, דער
 פארשאאג, װאונדערבארסםער דער װיאט,
 עס װען האבען מעםבערס אונזערע װאס
 שרײבט אומזיסט נים אנגענוםעז״ איז׳

 שיקא־ דאס םעראשטײן, ײײס־םרעזידענט
װאונדער. ט.יט אנגעפילןעוחנט איז גא

 שוועסטער, אץ ברידער
״ז ^ אי ״ו

קענעדע. טאראנםא, אין
 גע־ האטשיר קאאדאװסקי ברודער װען
 טא־ גאך איהם מיט פאהרען צו בעטען

 זאגענדיג, אמת דעם איך האב ראנםא,
 איך ״גטזאגעי. צו אירפ בדעה געהאט

 א אין םאהר געה ערהאעהרט, מיר האב
 דורכ־ יעצט ערשט האבען זײ װאו שטאדט,
 דער און סאפו*, ביטערעז אזא געטאכט

 גאענצענד. אזוי גערוען ניט איז רעזואטאט
 קױ געװאאט ניט םשוט םיר זיך האט עס

 ראאע די שםיאען און טאראנטא, אין םען
 מיר איך האב אגב אבא. מנחם א פון

 הער־ יעצט סוז דארטען אז פארגעשטעאט,
 מ־ דער צו מיסםרויען שרעחאיכער א שען

 די, אאע צו און בעאםטע, רי צו ניאז,
 גערא״ קאמח םון ברען אין האבען װעאכע

 איך׳׳^ך איידען צו ארבײטער, די טען
ײ אז םארזיכערענדיגץײ, םאאגען,  וחןאען ז

 םאדערונגען. זײערע אאע געװינען זיכער
 םיע- געטראכט, זיך איך האב װייס, װער

 אין באשואדיגם םיהרער די ויוערען אײכט
 ארבײטער די פארהויםען אין םארראטה,

 םאעגט עס װאם עטװאס באסעס, די צו
 נאך צײטען אמאאיגע םאסירען געװעהנאיך

סטרייק. פאראארענעם א
 מײן פון בעטען דרינגאיכער דער נאר
 דער ארן חאאדאװםקי, קאאעגע און פרײנד
 אויך םאהרט פעראשטײן ברודער אז םאקט
 צו צוצושטימען געםאכט סיר רזאט מיט,

 אז געקאעהרט, םיר האב איך םאהרען.
 זיך װעאען פעראשטײן, ברודער מיט איך
געבען. עצה אן איז עס װי שוין

 איך בין איבערראשט אנגענעהם װי
 אין ארײנקומענדיג װען געװארען, אבער
 גע־ איך האב עװענױ, ספעדײנע אויח האא

 מענשען. םיט עואם היבשען א טראפען
 און גערעדט זיך צװישען האבען װעאכע

 װעאט, דער אין אאעס װעגען דיסיןוטירט
 ײארט א אםיאו דערמאהנענדיג ניט נאר

 םארדעכטיגט האב איך װאס אאעס װעגען
 שטיא דער אין מיר האב איך אזן הערען, צו

 !סטײטש צעמאכט, פארװירםע זעאבסט
 אזוי דענקען געקענט גאר האםטו אזױ װי

 װעאכע האאוקמאכער, װעגען שעהן ניט
 אויםגעשטא־ װאכען אאנגע 10 םאר זײנען

 םא־ דער םון יסורים און צרות אאעראײ גען
 פיעאײכט און נויט, דחהות, םון און איצײ

 גע־ זײ האב איג יא, ? הונגער םשוט׳ען
םםער טאראנטא׳ער ד^זיגע די םונען  ק̂י

 מיטינג, דער ספיריט. :בעסטען דעם אין
 װײס םון געװארען אדרעסירט איז װעאכער

 װײס־םרעזידענט סאאדאװסקי, פרעזידענט
 דאס האט אאײן, מיר פון און פעראשטײן,

 געװען זיך בײ בין איך באוױזען. דײטאיך
 װאס דעם טראטץ דאס זיגער, אבסאאוט

 8 געענדיגט אאנג ניט ערשט האבעז זײ
 אוינד װיעדער גרײט זײ זײנעז םטרײס,
 און באסעם, זײערע געגען םײט 8 צושגםען

 װא- 10 מאא צוױי נויטיג אויב סטרײקען
 גאוײ זײ װעאכע פאדעדונגען די םאר כען,
 װער גערעכט. און ױשר׳דיג זײנען בען

 קאאולן־ טאראנטא׳ער די אז דאם, זאגט
 עםיצער אויב ? םאראארען האבען מאכער

 זײערע זיכער דאם זײנען פאראארען האט
 געװאױ האבען קאאוהמאכער די באסעס.

 זיך צו צוטרױע; און גאויבען דעם נען
 נג8א נעםען נים וועט עס און זעאבסט,

 ברויט״ זײערע פון קריגען װעאען זײ און
 8 אהן פאדערונגען זײערע אע8 געבער

 נױ8קאאוק־מ טאראנטא׳ער די סטרייס.
 ווע־ םיט יעצט װײסעךשויז פע?טשורערס

טאן... צו האבען זײ םען
 דאס װערען, דערמאהגט אויך דא זאא

 די זיר האבעז םיטינג, זעאבען דעם בײ
 ר,8דאא 2 םים ימדער געטעחסט םעמבערס

 םטרײקער, די םון אײניגע העי^ען צו אום
 יא, נו — פאר אנגעקאאגט װערען װעאכע

יםײצ גרעםמער דער גוט. צו סםרײקקז פאר

 דאאארדיגע 2 די האבען אנוועזענדע די םוז
 יאניאא• ברידער די און באצאהצם, באאד
 געהאט חאבען תאצדאװסקי און שור, סקי,

 םארשרײבען קענען צו דזשאב שוחנרען א
 חאבען וגעאבע געבער, די םון נעטען די

 אסיג״ יןענעחןר די םיט געװאדפעז פשוט
----------- .נאציעס.

ם אונז גי

 שטערט די פון אײנע איז שיקאגא
 אונזער פון מעםבערס די װעאכע װעגען

 שטימען, דארםעז װעאען אינטערנעשאנאא
 נעהאא־ זאא אונזערע קאנװענשאן די װאו
װערען. מען

 גע־ די אױסנוצען דעריבער װיאען מיר
 או;ז טעםבערס די בעטען און אעגענהײט

 כבוד דעם צוטײאען אונז ״שאו״, א געבען
 קאנ- די דאבען צו טראבעא דעם אויך און

 בערג קײן שטאדט. אין אונז בײ װענשאן
 צוזאגע;, « אייך סיר תענעז גציהעז םיט
װעאען מיר אז אײך, םארזיכערען םיר נאר

י«י
r מײן נים יעדקנםאים v r r t 

 אגדערע אין נעחאט חאם
 ײאו יאחר, עטלימ אעןנטע די

אאנעהאלםען זיינען קאנװענמאנם
חמ•

•אפנעםאכם אלזא,  חןם !...
ײ שישאנא אין זיו םיר זעהן םאי  :נ

 איגםערנן דער םוז יואנווענ׳פא!
 ױכיאן, װארקערם נארםענט ליידים

 ײעלמן םיר. װאו קאכװענעאן דער
 אזן ארבייט װאד םון זיעג דעם

טאנ. ארנייםס עטונדיגען

F>:

I

 4tp און שאגינגער פון ארכײמער
 ש«•״ זייער פרעזענטירען

טשערםאן׳
 jm םריעדמאן, טשאראי ברודער

 דיזעז אין שאם״טשערמאן שוין איז
f האט צײט, אענגערע א פאר t• חמ 

 שטענדמ אין אויסגעצײכענט זעכאיך
 גוטשםעמנגוי: מיטארבײטער זײנע כען
 1^1 דער דאס דענקט, •טשאראי דױס. אין
 אסעסםצנמא און דױס איז ױניאן םון בית
 צײם םון משך א נאך ארבײטער, די און
 ארגוםענטען אאעראײ נאך און

 ימד איחם׳ םיט געהאט שטענדיג האבעז
 חובמ,- האט ער אז אײנגעזעהן, ענדאיר בען
 H|Hi8|fnhs איחם ד״רפאר הןיב״ן און

4רינ גאאדענעם גראװירטען שעחן א םיט

m1

 סםען8לענענס־ס הויכע די פון זױרקוננ וי
כאױנגו מזעלשאפטלינע און געזונד אונזער

געמנער. םאקס דר. םון

 צעבענס־ הויכע די װעגען ם׳רעדט װען
 ביז׳ן רערנרײכט האבען װעלכע האםטען,

 ארגו־ דעס אפטטאצ כחןן העדס * היצחוצ,
 םרײזען הויכע די אין שוצדיג אז םענט,
 סםרײקס. זײערע םיט ארבײטער די זײנען

 איז פרעסע קאפיטאליסטישער דער םון
 אײ דאך איז זי — אפגערעדט שוין דאך
ײטיג; מער עז  ארגױ אזעצכע אבער אי

 םיעאע םון אפט גאנץ מיר הערען מענטעז
 ארביײ אײניגע םון זאגאר און ראדיקאלען

 זאגען — ארבײטער ״דער אויך. טער
 דארום — װײדזשעס, העכערע װיצ — זײ
 די העכערען מאנוםעקטשורער דער םוז

 קרי׳ צו אום ארטיהלצן, די אויף פרײזען
 אלעס כאטש און םארדינסטען. זײנע גען

 ארבײטעכ די דאך קריגען טײערער, ק$סט#
 פרא־ אז װײדזשעס, הױכע אזעאכע יעצט

 דערלעגט״. ניט גאר זײ ה$בען פארצי^ונעל
װ. ז. א.

 האט ארבײטער דער אז אמת, איז עם
 פארשטעהן, צו אנגעפאנגען און ערװאכט

 װאס אלעס םון מעהר םיעל קומט איהם אז
 ביז קריגען םלעגט ער װי פראדוצירט, ער

 ניט אבער ער קריעגט דערװײלע ;י<צט
 באדארפס װאאט על װי מעהר נ^ט נאר
 טאק; דארום ארן װעניגער םיעל םיעל, נאר

 ארביי דער גיט איז עס און ער, סםרײקט
 ארויפ דאס האט סטרײקס זיינע מיט טצר

 די זײנען עס נ^ר פרײזען, די געשלעפט
 פרײזע פראשיטירענדע סארברעכערישע

 נינ װען סטרײקס, די ארוים רופען װעלכע
 *.־ אויסגעקוםען ארבײמער דעם װאלט
טארבע. דער םיט געהן

 עקא; גרויסער קײן גאר דארף מען
 . םארשטעהען, צו זײן,״>וום ניט מיקער

 קריג ארבײטער די דאס באוזויפטונג, די
 םר^םארציאנ; װײדזשעס יעצט־צױטאג

 ינ איז לעבענס־קאסטען, הויכע די ריט
 אונזע:־ װאלטען ׳יא װען ריכטיגע, קײן

 געל װאס װעני- זיך שטאאטס־םענער
 געמאכ און םראגע דער װעגעז מערט
 ג אלעםעז נאך איהר. םון אישוס גאנצע
 װעלכ חדר, אלטען צום ראך זײ יצאנגען
 ״אײזערנע דעם אין אלץ נאך גצויבען
ץ/ ת ע  םאי דארף ארבײטער דער דאם ג

 אוײ קלעקען זאל איהם אז גענוג, )5דינ
 אג קענען און נשמה זײן דערהאלמען צו

ארבײט. זײן םיט געהן
 אי ארםי?על אן ניט איז דאם אבער

 װי איך עהאנאםיע; פאליטישע בער
 םראגע דער מיט םארנעםען נאר דא זיך

 לעבענס־ הויבע די װירקונג 8 פאר װאם
 אויך װי נעזונט אונזער אױף האט סאסטעז

 אדער באדינגונגען סאציאלע ע1נדע8 אויוי
 רה8ד דאס און לעבען, געזעלשאםמליכען

אינטערעסירען. אונז
ר נײ די האט צוריס נג8צ נים ע ^  י
 לאד א רויסגעגעבען8 העלטה אװ באארד

 איז און םראגע דרז^ר איבער רעפארם גען
 ל. ךה גײ גצווארען צוזאםענגעשטעלט

 ^ון הויפט ךער יו8 ועצכער1 חערריכ^
גיו םרן פארחיםונג^קראמחײכ^גז

- r »  פאמענדע די אויספארשען צו 1918
:געז

J. 3צ4.םמע1שפײזע מעצבע 1אה 
 Dקאס עסען דאם װען באגעהץ, ארבײטער

טײער? אזױ
/n םארציחנן נאהרוגג װיפייעצ .2

 ויי הויפען צו אימשטאנד זײענדיג גיט
? מאכלים ריכטיגע

 ויינ׳ םרויען און קינדער װיםיעצ .3
 ארבײן געח} צו געװארען געצװאונגען

R צעבען 8 מאכען ארויסצוהעלםען אום I
 ארויסגעש^קס זײנען צװעק דיזט־ םאר
 נוירסעש, םון סטעוי גאנצער 8 געװארען

 חײזער די איז ארומגעגאנגען זײנען װעלכע
 jgftr סטאטיסטיהס. געקציבען האבען און

 באגחד גיט זיך האט אויסםארשוגג די
ד אדער דיסטריקט געװיסען א צו :יצט  גו

 אונטעדזוכש האט םען ציאנא^יטעט.
 שייג״ װעצכע םאמיציעס, אזעלכע 2084

.vc\ מ|, אין יארק נױ גאנץ אפ ריכטיג צ  י
שט^« די !יעען נאר ניט חינזיכט.  4גע

 פי*־• נאר געװארען, םארענטםערט פראגען
 ארױסגצײי^י זײנען װעהטאגען אנדערע יע

B.* געװארען. :ראכט f e y
 םןך 2084מען האט אונטערזוכט אצזא,

 נױכר 10.603 פון באשטעהענדיג :;יליעס,
 חאצב און 4 דורכשניטליך ה. ד. ״יעדער,

 אםעריײ (אין םאמיציע. א צו .זיטגציעדער
 םאטי דורכשניטציבע א זיך רעכענט א

 םיטוציזד 5 םון באשטעהט װאס זעלכע,
v ״ער).

 :נאציאנאליטעטען די נאך
 ■R: םאמיציעם. 465 אמעריקאנער,

 םאמיציעס. 772 אידען,
 P / םאמיציעס. 478 איטאציעגער,

 פאמיציעס. 210 ־רישע,
 ־; םאמיציצס. 108 עסטרײױדײטשען,

 פאמיציעס. 51 שװאר״צע,
 f םאמיציעם דיזע פארדיגען װיםיעל

 מז 300 םון פארדינען פראצענט 21
יעהרליך. ראצאר 6)

 םארדמזנן פראצענט האצב א און 30
יעהרליך. דאלאר 900 ביז 600 ן

 בין 900 םיז פארדינען פראצענט 21
1,2C יעחדציר. דאלאר
 1בי 1,200 פון םארדינעז פראצענט 10
יעהרליך. דאלאר 1,50

 במ 1,600 םון םארדינען פראצענט 3 /
יעהרציך. דאלאר 1,80
 םון םארדינען פראצענט 13
העכער. און דאצאר

 וועג יאהר יעגעם אין גראדע
 געװאחנץ, געםאכט איז אויםםארשןנג

 םטײטס ױנײטעד די האט 1918 אין
 8 אז ערקצעהרט, סאמישאן באר

 מענשען 5 םון באשטעהס װעצמן
 מוז קינדער), 3 און מוטער טער,
 צו אום יאהר א דאצאר 1800

צעבען. אנשטענר^גען
 דעם פון זעחן צו איז עס װי

4 האבען 1  ס םארדינפ ראצענט78.
נאד און דאצאר 1800 םון ער4
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 גע<**נם םאטיאיעס די חאבען
? אוםשטענדזנן אזעאכע אוגמער ן

ם:0 נז
 טד געצװאונגען זיינען פאםיאיעם 120

בארדערם. ארײגצונעהסען
 גע־ געצװאומען זײנען םאםיאיעס 191

trifU טשאריםי. זוכען צו
 מוטערם די האבען פאםיאיעס 206 אין
ארבייטען. געהן *עםוזט
 גע־ הינדער זײנען םאםיאיעם 138 אין

 זײער אויפצוגעבען געװארען *וואונגען
| ארבײטען. געהן און שטודױם |

םאר׳חוב׳ט. זיך האבעז פאםיאימס 874
 קינדער און םרויען זיך געםינעז איטער

 דערמאנטע די אבער ארבייטען, געוזן וואם
קאנרידאטען, נײמ «אץ זײנען ציפערען,

 צו דאם געװארען געצװאונגען זיימגן װאם
אעבענכדקאסטען. הויכע די דאנה א םאן

םעאע? אזעאכע אין פאסירט האט וואם
געװע־ אוין אזוי זיינען וואוינונגען די \

בארדערס, ארײנ־נעהםענדיג און <ןאײז, ז*ן
 צױ געםוזט םאםיאיע גאנצע די זיך האם

 גע־ האבען גיט רום, אײן אין מסעגיארועז ^
m m ,גע־ םיט׳ן באצאאען אזוי און אוםם

»ן
 גע־ האם טשאריטי נאך אניןומען דאס ־׳ ״
v זיך און בעםאער פאר מענשען די סאכט 

ערנידרמט. טיחאעז
$ |  געםוזט האט מוטער די װאו דארט, |

 — און קינדער די זײנען ארבײטען, מהן &
ק י ו  םארנאכ־ קינדער זויג — פעאע םיעאע ^

האבעז אײניגע :געװארען אעסיגט
 און פרײנדע צו קינדער די אוועקגעגעבען%׳

 זיי־ איעעע און אנשטאאטען אין אײניגע 1
 צוריסען האט דאס אאײן. געבאיבען

םאמיאיעס. .גאנצע
םארשוא־ זיך האבען םאםיאיעס םי?גאע

 קע* נ;ט זאכעץ, נויטיגסטע די אױוי דינם
דיג מנ גרא־ געז, פ«ר רענט, באצאאען .

 און דאקטאר קויהאען, אינשורענס, *טעריס, 1
 םארטגע־ םארניטשור, ביאס, םעדיצין
וג ז. א. חשעס,
 זיך איז געםיהרט האט דאס װאס צו
 אפגע־ האט מען :םארצושטעאען אייכט
 ארױםגע־ אײניגע האט מען געז, די אןישען

 םיעאע װאוינונגען, זייערע פון װארםען
 פא־ נשורענס א זײערע סאראארען האבען
םריהרען, געמוזט האבען מענשען איסיס,

 געקאנט גיט האבען װאס יעניגע די ווון
 םאראא־ האבען מארטגעדזשעס, די אאאמן

הײזקעס... די ,ןךדען
נאכדעם, ,פאסירט האט אאעס דאס '

 םון אפגעזאגט זיך האבען מענ^ען װאס ׳/־;
 ניט האט עס אבער ;זאכען ויטיגסטע1*1״—

 געקאעקט גיט דאך האט עס מחאאםען,
ז«ה סײן ווויף #

 גאנצען אין זיך זײנען םאסיאיעס 695
םאײש. אהן סוגאנגען

 רעדױ פארציעס די האבען םאם״איעס 23 ^
צייט. §

pאויםגעהערט האבען פאמיאיעס 442 '־
§wdv m .אײער

 טראפען קײן האבען פאמיאיעס 296
הויז. אין ארײננעקראגען ניט פיאך .

 פארציעס די האבען פאמיאיעס 71
דעדוצירט.

פוטער ?יין האבען םאסיאיעס 370 ?
רויז. אין ארײנגעקראגען ?

 פארציעס די האמגן םאמיאיעס 191
ךעדוצירט.

אפ״ געםוזט זיך האכען םאםיאיעס 628
 גע״ װאס קאײדער, נײע קויםען םון ?אגען

טאן. עם זײ םאעגען װעהנאיך
 ?ויםען דאס האבעז פאסיאיעס 238 ,1

:תצירט.
אוים״ געםוזט האבען םאמיאיעם 507

 טעא- װי — אמױזמענטס זײערע נעבען
 קאנ־ בעאער, פיקט^ורס, מואװינג טער,

װ. ?. א. צערטעז,
 ״אפזאגונגעך סון צעטעא אאנגער א

 אױםגעחד איז זאכען גױטיגסטע רי פון
ט, צע־ אויכגערעכענטער דער אבער מג

 האט םתי די װען ײייא, גענוג. איז
קראנ־ די זיינען ארבײטעה געהן וט

געװארען, םאועאכאעסיגם םעםבערם
 אדער שאמכםע די םיט צוזאםען דאס

 פשוט האבען שטאםען מ.גארהאםםע
 רער אז אזוי הראנסהיים, n ,^נצערם

 אעננער באײבאן געםוזט האט ^ראנקערן
הא־ און םארדינען, ניט און הײם חגר וךן
ז  טויזענד 41 דירעקט םאראארען דאתם מ

וױידזשעס. אין דאאאר
םארשטעהן, צו איז רעפארט דעם פון

 געװעהנאימןר ק׳יין ניט איז העךריס דר. 1
 איז רעםארט גאנצער דער ר.

אײדעג• די צו רחסנות מיט מגעדרוננע[

j י>

(י*ם»ז)
װמלםי םאלינא פון

׳ !

מרענבעחג אברחם

:ער זאגם רעפארט זײז םון ?נדעי או

- (יפארטזעצונג)
 ותרכתר אזױנע םיט אײמעחגדט, זיך האמןן זײ —

 בא־ עםיא האט — זינעז, סון םענער אראפםיהרען זײ וועאעז
גאםםאנ׳ען. נעבען געזעסעז איז װאם זשעני, םערקם

 פאר־ א האבען זײ .אנדחז, גאוימנן, עס איהר װעט —
 אאמע די פון לוארהער^מג נײע א זיעעז זײ «[ שטעאונג,

 האט אאײן צעאני וױיגיגער^. נים און מעהר נים געצעז...-יא,
געואגם. ן*מאא םיד עס

 גע־ עתסם און רוהיג האט — מעגאיך, גאנץ איז דאם —
אנדדע. ענטפערט
? זײ מיט אויך איהר —

געװארען. כעס אין ככזעם איז פארײאואיז
 זײער אין טומ זײ צוגעבעז גיט דאך וועט איהר —

 זײ וואס ׳דעם צו באציהען ערנסט •נעהטען זיך אוץ םשזגעת׳ן,
 זײמ איהר אז אײנדרוק, דעם מאכען דאך ימז עס ? םאוידערען

!זײ װי יןראנק, אזוי פוגסט
 װאם רעדםאר, באויז #וואס כמןוגע? קראנק, בין איך —

 װי קײן, אנדער ו»ן תאבען םיידצאך, די םיט צוואמען ״איך
 אמת? אויםץ רעכט איעציגע דאס \jn איזזר ה^ם איהר?

 װידער רועאען אאע םיר און יאהר פאר א דוירכגעהן דועט עס
 נא־ אדער יןאוג זײנען זײ צי ^םויב... אין וחגרען פארװאגדעאט

רוה. צו אאזען זײ דארםט איהר און גאיגןאױ זײנעז זײ ריש...
װערמזגר; דאזיגע די ארויםכצרעדם אנדרע האט שאח*

 װאס תוא, זײז איז סץ^ײדיגונג געװיםע א געפיהאט זיד האט עט
 מארי־אואיז. פאר אוגבאסערהט יפארבײגעגאנגען -נימ איז עס
קאוגהײט. איהר געווען מוחא איהר האט ער

!וױדדיגקײם םארקערפערטע ליין, דייז איז דאם —
חאזם׳ע; אזט אאזט דו װאס דערפאר, מריגסטו דאס —

------------------------- ----------------- Jt e f w i
 אנוררע׳ן, אתםער געזעטעז זײנען וואס ראזא, און אעאני

 ^נגעהאא״ האט ער ;יןושעז אופטיגע צוגעװאדפען איהם תאבען
פנים. זײז אױח אויסדדוק קאאטען דעם טען

־ אעאני, אונטעתעכאפם האט — פאדי־אואיז, יא, —  ־
ען אזבדינען פ ע א ש  םיהחנן זײ תוצם׳עז, אונבאקאגםע איז ^

 צו אונטערטעניג םענער סאכען קעגען זײ אוגסערגאנג^ צום
זײ. םיט נעהרען זיד און שנײדען זיך,.זײ

 ארויס־ זיך האט ברוסם ענטבאויזםער וחג־םעס אויף אעאנ/
 די מיט אעאני רןאראא, אשטיה םאע̂ק באוטיגער א װי געזעהן,

 באםת האם איפען, אובמערגעפארבםע און אועען פראכטפואע
 גע־ תאבען עס ותאכען צו קראפט פאםאאע א װי אױסגעזעהן

 ענטבאויז־ יוײטע איתרע ;םענער באגעהרען.פון אאע שטראסט
 <$*ד־ עס װעאכען אין תהום א צושפרײט האבען ארעפס טע

וױאען. יעדער האפנוננסאאז זינקם
 האם — גזיידעא, נאריש דו אפת, אן אויױ סײנסםו —
 פאנגען םען ^ען מאז א m — סארי־אואיז, באפערחם איראױש

 דאס פאדאידען ער iyp סינוט פ^ר א אריוי ׳יא ? פייגעאע א װי
 דײנע פוץ ארויסדרעהען זיך נאײך װעט ער ^בער באװאוסטזײן,

!אאץ נאך 6זײ איהר אײכטזייניג װי א, — !הענטאעך
 קאאיע איז האאטען אאץ וועט איהר אויב מארי־אואיז, —

 ארונסערגעהםען נים אײך איך וועא ױם־טוב, אונזער טאכען
 איך ברעג... רעם דערגרײכעז וועאזגן םיד ווען ׳שיפעא דעם ,פון

 װיא איד אײז« זיד הערט איבעראאזעץ... אאײז אײנע אײך וועא
 שוין איך וחגא ארום וואך א איז אוםטיג! זײן פרעהען, אויך זיד
 אויך שױן זיך איך האב אט פרױעךשטימע... קײן הערען ניט

 זײט%סײדאאך!... זיך, םרעהט צאכט, אייך... פון אנגעשטעלןט
הײנם... פרעהאיך
 שטיםע אנדרע׳ס אין געפיהאט זיך האט אױפרעגונג אז

 וחנט באאד יואס םרויער, א דערםיהאט האט טארײאואיז א^
צושײדען. זיד אויסגןומען
ה ־פרעתעגדיג אעאגי, און ראזא  זײ םיהאט אנדרע זואס זי

 אוים׳ן האבען ׳זײ פארשטמהט װײניגסםמנס, אם אד*ר, #םים
ענטציקומ. זײער אויסרדיקען געגו׳סעז תוא

! בראװא יאתםאר, הער בהאװא, —
ה טים אװעק אונז יפיהרם —  פאדוױגען ייעאעז %רמ ײ

מעשה׳אעך. אונזערע סיט אײך
איעדער! זימעז —
טאנצען! —
 ורעאען אײב גאהעטען דעם !יןארםממען די מיט נידער —

!סושאין אײצעז פאר א איז פארוױקאען םיר
מעטפעא א אויסגעבוים אובז פאר מעז וואאט דארט —

* . הייהאען. םארמאדבע פעף םיט
!פריסםעריגס די געווארען וואאמען כױד —

!שיןאאםינס געוזאם וואאטען םיי — • ,
!ארבייטען נעדאו׳פט גימ טעחר שוין וואאטען ?דד — •.*.־«

 זעהט עס יױ אײה !אעעיןוסעז שוין טיר זײנען אט —
 זײ צו !עזועהם סעאיבא האט — !׳פדעה זעהר איז אויס,
 צד געװעז שוין םאי,ז תא שיםעא, זשאתש׳ם יפת טיכעא א םים

בחמ. צום געשװאוםען
 דער געשטאנצן איז גרינם אין פארזמקען גאנצען אין

 איהרע סיס געביידע וײ געוחנן איז וואונדערציך חגסםאדאן.
 תאײנע מיט טעגםמער מיעפע כאאתאגעז, היאצער-נע םודעםאעך,

 גרא״ היאצערנע טיט פארשסעאט געווען זײגען (#ם ״שוימנז
 געוחגן איז נעבײדע דאזעע די *ז געזאגם, האט םען םעם.

י»נד־שאאס. א דרײצעהנמען, דעם אודוױג פון צײטעז די אין
זונםאגס. די איז טאנצען קוטעז דא מען פאעגט איצם

 נעקוטעז זײ איז עס ;גמשריען האבען שיפאעך צװײ די
 נעװאוסט האט ער ;האטעא דעם פון באאעבאם דער אגטהעגעז

 בא־ אנדרע האט פריה דער אין נאך װײא קוםעז, זײער פון
פריהשםיס. איהם בײ שטעאט

 די פון אויפנאמע דער פאר צוגעגרײט געווען איז אאץ
 גאנ״ דער אין געלןענט האבען אאע וועאכע אינדינען, שעהגע

 װאס די, האבען אײנםאא ניט סעךמאר. םיז נעגענד צער
 קאפי־ דעם אויף שוויטען זײ װי געזעהן ברעג בײם ומיױנען

 דער אין באנוצט םרײ זיך האבען זײ וועאכען םיט שיפא, םאנ׳ט
קאאאגיען. די אין געוחנן איז ער ויען צײט,

טעראסע, דער אויף צונעגרײט געויעז איז עסען דאס
װאסער. בײם הארט נעויעז איז װאס

תיזען, םיט אדוטנעשטעאט נעותז איז װאס טיש, דער
 צו אנגעפיאט ערװארטעט האבען װאס באג^אען, שםאאע רי

 דאס — קרעבסען מיט טעאער די שאמפאניער, םיט ױערען
̂ו  אנדרע איבעתעבענחייט וױםיעא םיט געזאגט מדות האט אא

באנאײםערינס. זײנע םראיןטירען םאעגט
םען הינדער, פריהשםיק, נעזעגניס אונזער איז דאם —

זואס צופרידען זעהר בי\ איך און   פרעהאיך! זײן דארף
 זיך ווענדענדע געזאגט אנ׳דרע האט — דא, אויך זײט איהר

 א געפיחאט זיך האבען װזצאכע זשראזש׳ען, אה גאסמאז׳עז צו
צוגרײטונגען. אאע די זעהענדע &או£ארען, ביסעא

 אװעגד חײגמ אאע״נעטען אײר נעױאאט .האב איך —
 אבער אװענד, דעם םאדברעגגעז צו צוזאםען כדי #פארי.ז גאך
פרעהאיכער. פיעא זײן אוגז יוועם דא

הארצען, אוים׳ן טרויעריג ווערט עס !אוטנאיהאיכער —
 אױסקוםען דיר וועט גיכען אין גאר *ז טראכם, א גים םעז זועז

 שװארצהויםיגע אדער געאהויםיגע נאר יאגד אויױ געהן צו
 וואא־ קאאירען ד^זיגע די אז סודד., זיך בין איד !שעהנהייטעז

באוט. םײמ אויפגעפצאםט גיט טעז
 סעאײ ארום זיר דרעוזענדיג זשארש, געזאגט האט ראס

 איזזר צו רױז א צופעםטיגען אין געהאאטעז האט װאס נא׳ן,
 בײשפיעא. איחר נאכגעפאצגט האבען שוועםםער די קארםענ^

 העראיר ד»אבען הויט ווײסער *ון צערםאיכער איזור אױח
 מארי־אואיז באעטצעך. רויזען תיטע און װײסע אויפגעבאיוזט

 געגען און ברוםט, איהר צו רויז פורפור א צוגעפעסטינט האט
 באום די האט אײב, טיידעא׳ס דעם פן האאיר באײכען מאט דעם

באוט. מיט .אפגעגאנגען וואאט זי װי אויסגעזעהן,
 ארײנגעשטעתט אנדרע האט דויז רויטע באוט אזא פו<הט

אאץ. אין זיך צו
 מא״ ׳איעב זזאםט דו װאם *אאירען, די איעב האט ער —־

 ארײנ־ ראזא האט — עתןאערוננ איעבעם א איז דאס רײאואיז,
 רופסם דו און — אויער. שװעםטער׳ס איהר אין געמודטעאט

׳ טיר. םון נארישמר ביסט דו מיך
!אנדרע אעבעז זאא —
!שכן גוטעד אונזער —
!באאעבאס װאויאער ארנזער —

 קאאיר טיט׳ן אויגען און באויע, אועען שוואר׳צע, אויגען
 װי געאויכטעז תאבען װאס שווארץ־אםיצען, הארנבאוטעז, סון

 ;געפאאםט האבען גאימעז אאע די אם — בריאיאנטען, שװארצע
 באומען, די װי נעעפענט זיד האבען איפעז רויטע ארן ראזע
 • טיידאעך די םיז בריסטעז די אויו* נעדוםטעט האבען װאס

 עאע־ איז אופט דער איז באװאויגעז זיך האבעז הענטאעך קאײנמ
באצויגערענדעם. עפעס באשאפענדיג באוועגוגנען, גאנמע

 ךי 1&י באוועגוגגעז די נאד נאכגעמואנט האם אנדרע
 װאס שטיטעז, זײערע *יז אײנגעהערט זיר האט ער םײדאאך,

 און שאדערגדינ אמאא דורכדרינגענדינ, אמאא געתאונגען האבעז
אאר *מאא  כמד װאונדערבארער ס׳ארא אין קרישמאא. װי ̂,
 שטימען, פרויען אאע די צוזאממנגעגאסען זיר זזאבמז אאדיע

 טרויםען זײנע הארץ, זיין פארװיגען ניט םוזײן די אם וועט דאד
 סיט צײטוױיאינע'פארבערונגען זײנע אין אויפצודעקען געאונגען

 געשאפען האבעז טײדצעך פינח די וואס ביאד, דאס אויגען די
 זייגען עס זין. רער פון באאױכטען ׳ים בײם גראז, צ\ױשען

גאא• דעם מיט םאעשער די פון פדאפענם ריי ארױסנעשפרונגען

-w p ם*ר* *ו ל«מ8 נענונ נים אלעם 
 *רבײמר *ינדוסםריעאער דער אז שםעחן,

 רא&אר-8 דער אין וױידז׳שעם סרינען םוז
 liK ,1צעבענס־קאסמע הויכע די םון ציע

ט איז ראם אזיב ^ גי ל ר זאל סענ  *ד■ ת
ע *' הריגעז כײםער םי  דעם «ז •ענ

tub o»*»r ,נ׳ן^רנײם האס ער ותאכזןן
f f,* * _ ׳״ '׳ ' - : י

 ױצן און געײען, םקריב זיך אפטמאא און
ץ  דער פון קרינען ער זאא םשאריפױ ?י

 וײ אעזען וועמ דאס צי געזעאשאםט״.
 חנר דא ניט איז פראבצעםע, שםערצאיכע

 *גער ברעננט קאאר דיסקוםיחע. צו יאאץ
קריגען ^ורגױםזןר אז ארויכ^ רעפארם חןד
ם בא יארקער ניו די םיט יראפארציע אי! װײדזשעס ד

 דיזער 5װײ און לעבענם־יןאםטעז, הויכע
 וחנלכע קוועלזג אזא שון עםיםט רעפארט

 םאציאליזםום איז זיין זזתזד כיט קאן םען
 נא־ K םח ער איז ,6ראדיי»<יזםו אדער

 נע־ ווי חמארם, דער מערםה.׳ זונדערען
^וןן זאננ^.איו דער נעגואר׳טביי ארויסמנ
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מן ביסאעכוו• א״גפאלען. אונעדוואדטע םים פינסלען דנ
ט נ׳שטות זייצרע זיך האבאן נ מ מ  האי ער ;אנדרע׳ז &אר ג

מן נענומעז  װעלכע םשוןי, םרויצן דעם »} סוד יענעם באנריי
מן זײ, איז נעאחנם מאם ער  נאנ? מווען נאד זײנען «ײ ו

מנן  ניכ קײנםאל איהם איז עם װאס םוד א — םיידלעך, י
 פ־כ פארבינדועען צייטווײלינע זיינע אי) אויפצוחמעז נעאוננען
 נעווען איז םעלינא׳ן בײ נעזעהן האם ער װאם אלץ פרוימן.

 איז:פ האבעז איכריגע אלע און לײב •ראבספולער איהר בלױז
 םארלעעג <ואם גענוס, p& *יםער יעטנם פיוולען *ו נעגעבען

ה זיך  צ הייסם עם װאם נעװאוסם, נים ער חאט סײננאנל גי
 זיך האם װאם אוצר, אײבינען יענעם נשםה, פרױען א באזיצען

איהם. &אר נעעפענט איצם
 קליײ ווענען באויז מרעדט םארײאואיז האט דערוױיל

 װע־ ■פארלאננען, איהרע ווענען גשסה, איהר ווענען ניגקײטע;.
 וואם אלעם, ווענען נעמאכט, ציםערען זי״ האט װאס דעם, נען

 זעקס &ון בליהוננ רער איז באנײסםןרעז נעדארפם זי האט
 ארויםנערעדט. ניט װארט קײן זי האם יאי׳ר, צװאנציג און

־רע  אוי&־ זײן פיז ארוים זיך נליט׳טט זי אז געפיהצט, האט א̂י
 װערעז צו נעיװאר בא׳פערם ניט איז אימם אז מערקזאטקייט,

 פנ־ם׳א באצויבערענדען דעם או׳נטער .זיך באהאלט עם װאם
פראםיל. ליכטינעז דעם םיט

 האט סארי״לואיז אז םארדעכטינט, נישט נאר האם ער
איהם. ווענען נעטראבט זעלבע דאס *ו:קט

 ער אז וואנען... זאל... ער אז ייין, בעסער גיט װאלט
 איהם זי.זאצ אז זי, צװינגעז םײדעל, Dip אט נאהערשען «אצ

ט יןרינען, ליעב  דאס נשטה, דאזיגע די .סארכאפען נװאצם טי
ע, דאזינע !הארץ דאזיגע דאם לי

 צו׳פפרייטען איהם &אר זין־ וועט ארום סאכ «אר א. אין
םדבר. אםת׳ער אן אנדערער, אן דארט, און װאםער־סדבר... א

 דער גענעז הארצען זײן אין אויפנעםלאםט האט בעם א
טידעצ• צונעצאזענעד ניט עטאצצער,

ע די נעבען דא, און זשעם־ די טיט מיידלעך, ליעבע םי/
w «ן ספן renem, ט אנדרע האס סארי^ואי*, גענען  א מי

 צוםעלינע די דערםאנען נענוםען זיך יןלאףסײט נאזונדערער
ט כאקאנטע  נוט װעסט דו וועצכע טיט בציקען, זינדעע די סי
 םיט זזאנדלען וואם פרויען, םיט — אווענד אײן’ אין גאיןאנט

 אין מאר&ען זיך אםאצ <וידער נעװעלט זיך תאט איהם «יך...
 ׳פםרא־ די איז אונגמרםויכען זיך אמאל וױדער ארעםם, זײערע

 איז אװעיז פאהרט ער איידער פארגעגינענס, זינליכע םון םען
םדנר. דער

נאג־ דעם באהער׳פט האט ׳פטיםע דורכדריננענדע ראזע׳ם
:טוםעל צען

 אין זיין זיך װילם מיר !טאבארעז נאך נעה לאםיר —
יונבפרױע!• האלבע די -םון באל אויש׳ן מאסארען,

 ביםעל א ז׳שארז׳פ, נאכנעזאנם תאם — געװים, געװים, —
 ומל־ קארםעט, םעליגא׳ם צו זיך איינכויגענדיג בארוי׳טטער, א

ערלויבט. גאנץ״&רײ עם האט כע
 קאניןורם א 1זײ ײעם דארט טאנארצז, אין געװים, —

!כױינע ארויםמטעלען ײעל איך און אנקעצס ׳שעהנע םון
 פים איהרע געװיזען און אױפנעעטעלט זיך דןוט <ע^ני

זאקען. גאצדענע די אין
 !אנשנמנדינער ביםעל א אויח זיד &יהר !אעאני —

אי־ קצייזיעצ לעאני׳ם אתנטערגעלאזען האם םארי־לואיז
פים. װײםע מארםאר, <ױ איהרע, גער

םארן. דער צו ארונטער —
 איהר צוייזט לעאני מארי־לואיז! ניט, ׳טרעק'זיך —
פאר. נים קײנעם זײ לײנט זי אבער אנקעלם,
רערפאר! נאט דאנק א —
 ניט זײ «גװעזענדע די פון קײנער װאלט אלעגפאלט —
קויפען. נעקענט

 א מיט ראזא האט ווערםער, דאזיגע די ארויםרעדענדיג
ט באניםען גענוםע! אױםזעזזן װידדינען  איהר שאטפאניער מי
ערד־נער.

אק־ אױו* שטעלען צו עם &אר לײנ איך װי&יעל? — י•
ציאז.

 שװעםטער איננערע די און נעװיצעלט זיך האם *סדרע
םארשטאגען. עם האבען

אבשצצען. <יט <מז קען פרוכםען ערשטע די —
זאפטינ. אזוי ז׳ײנען זיי ײען באזונדערם, —
 זאל קורס דער אז נעבען, אבטוננ שוין וחגלען טיר —

שאלען. ניט
 ערש־ דער צו,ןײן Dip זיד איהר קלײבט םאל וויפיעל —

• טער&רוכט?
:דאזא געענםפערט האט דוחינ

אעם־ זײן אז י... שלי«ם רעם tv אפדזענגע איז דאם —
 איז םרוכט די אז נלױבען, לײכם ומלען דדיײםיער !...טיגקט

 פראנס הוסדערט לוטםינע א םאר תמאליטעט! בעםטען פון
 צופע־ אלע םארניכמען ״.tjnmv געבארען ם׳נײ אויוי םען קען

 TP טערע5צ אן םארהאנען ip איז עם באשעדינונגען״. לינע
ארויםנעגעבען םיר חאם וי — •ערזאן אהרוױרריגע אן מו,ו מע,
, .׳ . ; םעסחגט. ־דעם

תט שותםםער דײן — .; ה*ט — I אוחמנעהן וױים ג*ך ו
jen ארײעערויםט אויאר סעליגא׳ם אין n e t 

■ ■ — 09 wax אזוי אױס!
p האבען אומבאמערהט t• או״םגעוזיד■ גאםםאז און ■ז׳צעני

מן«ײ גארטען, pm ; js״o :«ונטעח41 ד, צתי׳ מ וואס בוי
. . י* ־ . י

 נצתוײ אכיםעל זיך זי Dip דערגאד ״ ;סילוצט וױיםער ;יחר
נעהוידעמ. זי Dip נאסטאן ;עט

 זיך Dip — נמגארע!, זײן זאל טאבארען, אויב —
 לעאני׳ן, און ראוא׳ן צו זיך װענדעגריג םארי־לואיז, ;פנעױפען

 די &ון נלעטלעך װײסע און רויםע די נעריסען האבען אם
אנדרע. אי[ נעװארפען זיי און .יזען

א! אז עם, הייםם —  טיר וועלען םאטען דער .פאר י
חירוץ. א עפעם אויסטראכטען .וין
 ענם־ זיד וואםטו ענדליך 1 טיר געפעלט דאם אט — .

 זיי װעסט דו !אגקלעז װאונרערבארע זזאםם דו !׳לאסעז
ױיזען?
ט! וויים איך — ײן!״. םרעהליר װיל איך ני  איהר ז

!...לעבעז צו איילען ױך דארי םען נעחנבםי, .״ײם
 םיט געלאכט בלייכע א םארײלואיז האט אויסנלײכענדינ,

טרערעז. סיט &ול אוינען רי
? ערנעתיש .םון צי פרײד םון טרערען דאס זיינען

 רחםנות טיפער א אנדרע. נעפרענט אלײן דך האם אזוי
 סאס־ דער אוגטער האט ער װען גשםה זײז ארוםגעפאפט האט

נאםעריןט. טרויער פיעל אזוי שטאלץ םון קע
טארײלואיז!' שיבער, האם איהד —

אװעיו־ צארט זי ער האט תאנד, דער םאר זי נעהמענדינ
זײט. א אז נעפיתרט

בארוחינע[. זיר איהר װעט דורך, אביםעל זיך קוםט
 דאם שכור, בין איך אז אפען, בעםער שויז זאנט —

אםת. אז איז
 דערםרונקען םארי־לואיז ד״אט טיש, צום צוריקקעזזרענרינ

 באקאל דעם צובהאכען האט זי שאס^אניער. באתאל דעם
ארט. זייז אויף האםםינ צו צוריק איר.ר שטעלענדינ
 שםארס איהר און שוועםטער דער צו צונענאננמז איז לעאני

געםאז. טרייםעל א
 װעל ניט אז היםטעריקע, צו גיט זיך וערשיהר דו הער, —

 איצופרי־ אביםעל כדי װאסעד, קאלט «יט אפניםען דיך איך
קאפ. דײן שען

מעי לעאני, צותח, איחר לאז — לעבט סארי-לאױו אי
 טאנארען... נאך אװעקפיהרען זי טיר װעלען םארגען ;אויןי
 ניט גאר .זיך זשעיברט זי םעלןגא׳ן. אױף pip א בעסער ניג

. זשארזשע׳ן. איהר םיט
 דעם גאך נעםאז ווארף א ראזא זיר זזאט־ &ייל א װי

 די םים ארונםעתעחעגדינ ד״אבען, וואם &ארל, פארליעבטען
 גע־ צערטליר זיד םארן, רער צו געםיהרט האבען \ואם םרע&,
צװײטען. דעם צו אײנע דריהט

סע־ א״מאטקײט, דער אין ליעבעם שיהרען צו נענונ —
אוכז. צי איהם ווארןי באל. אין ש&יעלעז לאםיר !לי׳גא

ראזא׳ן. צו צונעגאננען איז לעאני
 מורמעל א זי האט — אלײן, א־בעדלאזען זיי לאםיר —

 זיי װעלען אפשר — אדײן א\יער אין שװעסטער דער נעטאן
דעררעדען. עשעם צו פארט זיך

 נאל דער ל^יידלעך. װײסע געטאן שיםער א האבמן עם
 אוגנעדולדינע שון נעשטויסען אונטערששרוננען, נענוםען האט

׳ םיםלעך.
 זשארזש און םעלינא האכען הענד, די פאר זיך האלםענדינ

 נעשװינד נעװען זיינען זיי ששיעל. אין אגםײל אז נעגוםעז
 זיי־ אזוי צװייטען, אויפ׳ז אײנער עהנליר און בויגזאם אין
 און נאסטאן צוױיטען אױם׳ז אײנער עתנליך נעווען אויך גען

 ארוסנעששא־ זיך, ארוםנעםענדיג צערטליך ה^בע;, װאס זשעני,
װעלדעל. םיפען דעם איז צירט

רו־ דאט — ? היםטערישע געשראגע[ ר«ם האב .״איך —
 — אנדרע׳ן. צו זיך װענדענדינ טארי־לואיז, װידערהאלט היג
 שאר־ אווי נעווען נים לעבען טיין אין נאך ?ײנםאל בין איך

 לעבען... נאנץ םיין יקלאר םיר איז איצט ;איצט װי שטענדינ,
מ א ארויםקוםען אויך וועט מיר שוז אז בלױז, טראכט איר א  נ
 אוים־ אזא שונקט איז דאס אכער צײט... דער טיט מיידעל םיין

 פאהר מארגען אבער אויסװענ... אנדערער יעדער װי וועג,
 זייט איהר אויב איצם, איז טאבארעז• גאך אומבאדיננט איך
 אייר איך jyp םריינד, ליעבער םײן םאראינםזרעםירט, דעם אין

 איחר זיך, .םארשםעהט אויב, שרוכט... ערשטע די אורז?שענ?ען
 אױם־ זיך ה#וט ראזא װי זמרט, זײ] באצ*וזלעז נרײט זייט

׳- נעדריהט...
 !שמיל װערט סארי־לואיז, —

םיט באטראכט זי «גדרע האט זזענד, די צוזאםעגליינענדינ
ציטערדינע מיט און כעס שאר נעברענט ה^בען װאס אוינען״

 איהר טאבארען, j״p םאהחןן צו אײך שארבצט איך —
ײו עס פארבאט איך הערט, !א

? נעזאגט איהר האם וואם —
 טראצינעז, אזא מיט איהם אויף נעטאן pip א Dip וי

 ציטערען נענויםען האט nהא אנדרע׳ס אז בלי^ שמאלצען
 ארוים־ נעװאלם האט ער װאם ווארט, רוןום צרנערניש. םאר

 םארײצואיז לי&ען. זייגע אויף אפגעשטארבע[ איז בדעננען,
חויכ־ און האלם. ארויםפארדעוזנדינ, אויןז'איהם Dpipjt ה*ט

ל ; ׳ םיםינ• . ': . . ; - - >.j
 אױעס און זיד אוטנעדרעהט אויטנעחויבען, זיך האט ער

• ^יםעל.;זשארזשע^ם אשנוגבוגחגן p« צוםיטײך
ײ’-it u>i( 5 '•׳. ; .

 נײ־ערװעחלפען
ל. פון רד8כ«
 טען־<^וחנ<16 .דעם שבת,

 בע( אין איז נאכםיטאג אוהר
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 ערװעחל נײ דעם םון סטאאײשאן
| ̂ באארד. זעקוטיװ

 ה*ט רײזבערנ ע. ברודער
 סעקרעטמר דער מיטינ^ דעם
 אעצטען דעם םון &ר*וט#ק*א דעם
 געו ער באארד. עקז. אאטען םון

 ב^ארד* עקז״ אאטען םון קאא ראא א
 טעםיגקײם די זיף פארענדיגט םים
| אדמיניסטראציע. אאטער דער |

 ד#ר מון סרעז. שאעזינגער ברודער
 םארגעשטעאט װערט טערנעשי^נאא

ן אינטטאאער. דער "
 M 1ד» האאט שאעזינגער בר.

 װע<ן אין דעדע, איגטערעסאנטע
 ג• •tpy נײ־ערװעהאטע די אן װײזט
 |Jw אויםגאבעז זײערע בערם

 V אום ד#ס מײנונג ױין איז עס
jyrD 19*רגאניזאצי אונזער ft! 

 רעאח גריגדאיבע זעהר א
 דזש*עט א טיט 25 אאקאא םון
 אינו דרעס און װײסט דער אין
 (זים א^ואאם עטאיכמ עטאבאידען און

 אוו 1נואכען.טו פארשיעחגגע
̂וא דאס טרי^  ארײנס זיכער װ

 f גײסט נײעם א און אעבען נײעם א
 kft וועט ר$ס מעסבערס׳ די שען
̂וקאא יעדער דאס  א האבמ? וועם א

 Iזיחנח צװישעז םארבינדונג טערע
 *ft צװײפעא אהן וועט עס בערס.

 וועט עם רעזואטאטען. בעסערע
 אונואחו פון םיעאע צו םעגאיכקײט

 יזיו אויוי און טעטיג ?ײן צו בערס
 ארבײטם־באדי די םארבעםעחנן

 m צײי^עז שאםען דעם דורןי און
 flpn צו אינטערעס גרעסערען א בערס

̂ן. ױני
 םעמ♦״ באראןי״ ברידער די אויף
 אינםערנע׳ דער שון זשורעד
 ־וו הארצינע א*ר « רעדען זײדמאן

 באארד עסז. נײ־ערװעהאטער דער צו
 אנװײזענדיג און זײ גריםענדיג
םאיכטען. און אױפגאבען

 in ם• בר* jjft םארזיץ דעם אוגטער
 J דעם םארענדיגט װעאכער מאן,

 חןג\<י« און רזאס א ערװעהאט װערט
 אעא שװעסכמר די םון קאםיסע

 טשערטשק דארא שםײן, אאואין
 ז► וז. און אײבאוױץ י. ברידער

 רעגוא^ און ^אם אויסצוארבײםעז
באארד. עקןעקוטיװ םאר׳ן

I אז באשאאסען װערט עס n 
 באארד עהז. םון׳ם םיטינג סטער

נאוחנ& טעןDn 18 אבענד, דינסטאג
שעהנהאלץ,סעסרע< י.

 דעם פרעזענטירען
משערמאן.

 נריניזא שון ארבײטער די מיר
 םטריט^ טע27 װעםט 122 ?רינעל.

 -טשערמאן,1שא אוטער זענטירען
 ;א נױט ■עחןלמוטער, ה״םאן

pa םאר pn מו איז נוטע  ‘י־ אי
 םאי לײםםעט ער װאם ארבייט

 זײ אנער?ענט ױניאן רי אויך שאש.
. ארבײט• טע

נתם, כרודער ?זיט
הערש?אװיץ, ם.

piurNvt,
tfnep, חצרי



■ ■ I ־•♦  yמן נאד זא< <»נד ז*ין ז זי
 חגר אז אײנריידעױס, די ®אראורטייצ, 1
P בצעדער א בצױז איז *ויבײמער ] w ii 

 איז דאם ,,אנימאטארס״, די םון צײג
 נאר קען דאם װאונדער. א וױרהציף

 אין םײ אז דערמיט, װערען ערקאעהרט
 אונ־ אין סײ און רעגירונגס־סרײזען די

 באםת מען הויבט פרעסע גאנצער זער
 פרינציפ דעם אין גאױבען צו אן ניט
 #ניט אויב װארים, דעמאקראטיע. פון

 מעג־ אצערלײ געזוכט דען * מען װאצט
 אונרוהיגקײט דער םאד אורזאכען איכע

 געכאפט גיט און ארבײטער, דעם פון
 ארבײטער דער םאקע איז ראם אז זיןי,

 צום געהומען ענדציד איז װאם׳ אציי^
 זײנע פעסט און הויף און־שטעאט שבצ,

? םאדערונגען
 אונזערע טאכט־האבער די ביז און
 אמת׳ער דער אמ צו קומען ניט װעאען

 גים זײנען ארבײטער די אז אײנזיכט,
 םיס זײנען זײ אז מינדער־יעהריג, טעהר

 ערװאקסענע פואע געװארען צײט דער
 קאאר, גאנץ װײםעןי װעאכע טענ׳^ען,

 װאס רפואה, די װעט װיאען, זײ װאס
 אונרוהיג־ איצםיגע די םאר זוכט טען

 װעט מען װערען. געפונען ניט קײטען,
 שטרענ־ פיעא געזעצע, מעהר נאןי טאכען
 אאעראיי פאר דא, זיינען זײ װי גערע,

 פאר אניטאטארס, םאר רוהע־שטערער,
 פאד אנארנייסטען, םאר באצשעװיקעם,

 י״אגע די װעם -דעם דורף איער װ., װ. א.
 מען בעםער. האר א אוױי װערען ניט

 טוײ מיט געפענגניסע די אנפיאען װעט
 פאר־ םען *־עט מעהרערע נאף זעגדע,
 ארער סיביר אמעריקאנער אן אין ׳טיקען

 די אבער ארױםשיקען, אינגאנצען זײ
 איהר אנגעהן װעט ארבײטער־באװעגונג

 סעמפא, שנעאערען א אאץ מיט און גאנג
 ארבײטער, דער װײצ דערפאר, נאר און

 ניט איז רענת־ענד־פייא-מעגש, דער
 א נאר װערקצײג, ביינדער א מעהר
 גאנין און פוצ געקומעך װאסיאיז סעניט,

באװאוסטזײן. זײז צו
 די פון אײנער איז דאס נאר און דאס
סטרייין. םײנער דעם םון אעסאגס
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ען דעם ם,ץ לעסאנס די פון ױהי  ק
םטרײק םײנערם

B■-װאס שטזינען, צום איז.װירקאיך עס ״
 סאכט־ אונזערע באגריף שאעכטען א פאר

 מײנונג, עםע;טאיכע גאנצע די און אאנעד
j? אונזער פון רעפרעזענטירט װערט זי וױ ־ 

 אויט ארבײטער. די װעגען האבען פרעס!,
I אאײן ארבײטער דער האט מײנונג ,וײומי 
^ p'p פאר^טאנד קײן נאר ניט, װיאען 

 רעדט טוט, ער װאס אאץ, אין און
 פון עכא אן■ באויז ער איז פאראאנגט, און ׳

u n i פיה־ זײנע םון געדאנקען און װ*א?ן

t£tmװאונ־ רױיז עס איז באנריף, אזא סיט ׳ 
 ^םעהענדיג רעגירונג, די װאם נים, ידאר ^

 קויאען דער אז שטאנדפוניןט, איהר י1אוי
 װערען, געבראכען מוז סטרײיו מײגמר

 דעם •םון אפצורײסען ^אשאאסען וואט
גע־ דצר פיהרער. זײנע מיעער־סטרײין

 אזוי קאארער. גאנץ א געװען איז
 וצדוגםגערופען דאך איז סםרײק דער וזי

 פיה־ רי פזן װאוגש אוי<דעם מווארען <1
ר, -פינסטע־ די םארשטעד»ען װאס װײא מ

...4P אזוי אין תויאעךטײנער? אוגװיסענדע
 זיך װעאען פיהרער, די אד,ן אאײן, זיי m׳

װאס ^עפםען, פארבאאנדשעטע <ױ :
 װעאעז פאסטוך, זײער ־פאראארען כען#5

 קײן האבענדיג ניט ^עפסעז, ךי אט ךאך
 אאנעסײגעם קײן געדאניו, א^עטיעעם ;

tftfnv, דער צו צוריסקעהרען זיף גאײר 
וורבײט.
 I זיכערער, נאף זאף די מאכען צו אוס

| |PH 1 אנ־ ריכטער םון באםעהא דעם לויט 
 יאם געװארען סאנםיסקירט אויד דארסאן 4

M'םמדמאגט. ױניאן די .װאס געאד, גאנצע
m וועאען געאד, אהן אי און םיהרער אהן 

H או  ניט אנדעחפ גאר שיאעךמײנערס די ד
!ארבײט דער צו צודײו געהן װי קענען,

M גע־ ארױסגעגעכען אייז באםעהא דער 
 געזעץ־ גוטע װי םיהרער, די װאאן.

 באפעהא דעם האבען ביתער, <י*בענדע
 םארע יױין זיף פון האבען זײ ^״^»אאגט.

 װאאטען זײ װי אזוי ארױסגעאאזען,
 אבער אױסגעשטארבען. אאע אקטי^ו1<:

 װי אנגעגאגגען איז םיינע^סטרײק ויער
ר, ע מ  סטדײ־ די פון אײנציגער קײן און ^ווי

 רײהען. -די פאראאזען ניט חאט קער ■
| |  באדארםט יטוין אאײן דאס דאף חאט |

^ pif זײנען פיהרער די אז באוױיז, נענוג 
k אגענטען די באויז װירקאיכקײט דער 
 ;שאוחים זײערע שיאען־מײנער, די םון §3

HI I װי־ דעם טוען הויאעךםײנער די ניט 
 םונקט איז עס נאד םיחרעד, זײערע טון <ען

 דארום זײנען םיהרער די •ארמעהרט.
 און עהראיך ערפיאען זײ וױיא *ימרער, ^

קויאען־מײנער. די פון װיאען נעטרײדעם
 אײנ־ אן אויף אײדט אײנער װען $&ור, ^

 גיך אזוי ׳טװער זעהר איהם איז !יאדעני^
te 'M װעט ער איהר. פון זיף גאםרײען 

מן  װעט ער אבער תירוצים, אאעראײ #נ
ט  אםת דעם קוקען צו מוט דעם חאבען ני
m\ האט ער אז אנערקענען, און אױגען די 

P3 טעות. אין געאעבט איצט
 געװען פאא דער אויף איז •דאס און ,1

 דאס אז זעהענדיג, רעגירומ. אונזער מיט
I איר־ נעהמעז צו פיהרער די טארװעחרען 

גיט, העא.םט קאסןי אין אנטײא אן נעגד
 אזוי אן האאס םטרײק רער דאס און

 אאע װען װי פונקט, שטארק און ^ומסט
פאס־ זײעדע געװען.אויף װאאטען ^יחרער

 דעם געאערנט ניט רעגירומ די האט #םען
 איז זאך די אז דעדםון, פשט יגען
 םטרײסען אאײן םײנער די אז ן, ׳

נור, םאדערונגען, אחיסגדטטעאטע די *
;car די םו.ן ארבײם די נאף אאץ ןאיז 

 וױיטער? מען טוט וואס״זשע םיחחנר♦
 װאס ריכטער, זעאבער דער :פסוט)נאנץ
חי חאט  געמאכט באפעהא עחטטען דעם ײ

 יארויפ־ מטום, םײנער ידי פון פיזןחור די
 ז^ערע;מײאער, אויןי שאעסער געמאנגען

 צוױײ א אהוים גיט ריכטער ?עאבער
מוזען, זײ אז דיזםיהרער, צו באםעהא

 אויב ,1געח גונז יריזאז איז ײיאעו ייי
 דער געגמן ז^ד שטעלאן; ניט ימ^ען

י• מאחדעיגטע<שטאאטעז, די פון ג

 צוריק־ מײנערס די הײסען םשוט
 הא־ םיהרער די ארבײט. דער צו צוגעהן

 געזעצאיעבענ־ װי באםעהא, דעם אויף בען
 זאגאר דיאבעז זײ געםאאגט. בירגער, דע

 מינוט, אעצטער דער ביז געװארט ניט
 בא־ זײ םאר האט ףיכטער דער װאס

 םקדים נאף זיןי האבען זײ נאר שטימט,
 ארויס־ און שטוגדען עטאיכע מיט געװען

 אונטער־ אײגענער זײער אונטעד געאאזען
 אז מײנערס, די צו באפעהא א שריםט

ארבײט. דער צו צוריה געהן זאאען זײ
גארניט. פאםירט? האט װאם און

 טאקע איז םיהרער די םון באפעהא דער
 נאטיראיף, און, געװארען, ארױסגעגעבען

 בא־ דער אז געװארען, געזארגט שוין איז
 װײט און ברײט באקאנט װעדען זאא םעהא

 די םון אבער קויאענגדעבער, ־די צװישען
 װעניגע גאגץ זיף האבען קויאען־גרעבער
 דער און מינען. די אין צוריקגעקעהרט

 שטארק אזוי פראקטיש איצט איז סטרײה
 ריכ- בײדע די אײדער געװען, איז ער װי

 גע־ ארויסגעגעבען זײנען טער-באפעהאע
װארען.

 באדארפם אודאי שוין איצט דאך תאט
 ניט נאר איז װאם יעדען, םאר קאאר זײן

 סטרײק דעם אין םיהרער די r» באינד,
 די אז ן ראאיע ר«נאפע גאנץ א שפיעאע^

40C1 זײ װײא סטרײקען, טויזענד־מײנער 
 ענט־ זײנען און סטרײלןען והאען אאײן

 מען ביז אא:ג, אזוי סטרײקען צו שאאסען
 איז םאדערונגען. זײערע נאכגעבען װעט

 אײנ־ רעם פון שאר׳עהשנ׳טקײט די אבער
 װירק־ איז עס אז גרויס, אזוי רײדעניש

 עדקאעהרונג, אאס און,׳ שטוינען, צו איר
 ניט איצט געהען מײנערס די װאס פאר

 אנגעגעבען װערם ארבייט, -דער צו צוריק
 צװישען זיין מוזען עס דאס השערוז, די
 באאשע־ גענוג ״רויטע׳/ גענוג מײגערס די

 צו־ געהן ניט זײ אאזען װעאכע וױקעס,
ארבײט. דער צו ריק

 מיײ די אויב קשיה, די ראף איז אי,
 אא־ זײעדע געםאאגט םריהער האבען נער
 זיײ װאונש' זײער אויוי און פיהרער, טע
 אזוי וױ טו סטרײק, אין ארויס זײ נען

 פיהרער, נײ־ע די פאוצא״גג אזוי עס האבען
 איבער םאכט אזא געקראגען ״רױםע״, די

 װידערשפעניגען איצט זאאען זײ אז זײ,
 הא־ זײ װעמען םיהרער, אאסע די געגען

געםאאגט? באייגד אאנג אזי בען
װעא־ דער, אבער דאס, איז קשיא א איז

 די אז גאויבען, װי אנדערש ניט װיא כער
 אײגע״ זײער ניט זזאבען אאײן ארבײטער

 אזעאכע זיף םון טרײבט דער װיאען, נעם
ױת. םארדריסאיכע ש־  אויס־ װעט ער יו

 א פאר װיאט איחר װאס טראכטען
 אגער־ אבער ערהאעהרונגען, און תירוצים

 ארבײ• די דאס אאגע, אמת׳ע די קענען
 און שכא געקראגען האבען א<ײן טער

 אײגענע זײערע םארשטעהען און װיאען
ניט. דאס אינטערעסען,

אאנד, א אין נאך הערשט באגריו* אזא
 זײ־ קאאסען״ העכערע און ״נידעריגע װאו
 אינסטי־ געזעצאיכע א זאגען, צו זא נען,

 דער באגרײפען. נאף עס מען קען טיציע,
 בא־ טראדיציאנעא מוז קאאס העכערער'
 נידדיגען דעם אנדערען, דעם טראכטען

 פאר״ אהן און װיאענאאז אאס קאאס,
 זיף ״צובוגטעװעט״ עי װען און שטאנד,

 אגיטא־ געפעהראיכע אז פימן, א עס איז
 אאנד, אין אײנגענאדיעט זיך האבען טארס

 סען װאס אײנציגע, דאס םאאגאיןי, און
 אגיטאטאר דעם מאכען צו איז טאן, מוז

 אין ארײנזעצען איהם אדער :אוגםעגאיך
 ארויםטרײבען, גאר איהם אדער פריזאן,

 רעגיערונגס־ גוטע א איהם נעבען אדעד
 צו מאכען אופן אזא ׳ י1אוי און שטעאע
״בונט״. גאנצען דעם *ארניט
 װעםעס אאנד, אונזער 1אי אבער אז

 צוזא״ געזעאשאפסאיכען םון פונדאמצ^ט
 דאס װאס דעםאקראטיע, איז מענאעמן

 סײדען 4זײ <עמאלט גיס אגרערש •קען
 וואס ז מענש, יידער ׳אז־. ״אז נעהםט מעז
ן שאםם .איז שטעאונג: ^י ממעא  זאא ׳ מת'
 או שכצ א א״ א:טוצזנן אי האט ,pn ניט

אז— Iאיגטמתנסע פאדשטעה! צ

 האט ■ינקסקיכקײס,
באווענט. צעבעז זיק זיך

 ניט סעז עי דאם זאגען, םאע<ט ״ער
 וחד םים ״די םון הײנעם חאבמן םײנט

 כעס pn באקענס. זיף האט ער םען
 סארט א אין געװארען אויםגעצײזם איז

 האט ער םארשסעגדגיס. באצויבערענדער
 געגנער. פעתענאיכע p'p געהאט ניט
 אױםברוײ וױ האט״געםעגט הײדע דער
 אינטערע־ האם איחם װאס אבער זען,

 פאא?א־ א װאם״פאר געווען, איז סירט,
 מע־ זיק איז. הײדע דער הײדע מענער
 מאכט באגרײםען, צו געווען איז םאדע

 גע־ איהם האט דאס pninii אוים ניט
 1או םראגען געשטעאט- האט ער פיהרט.

 האט ער ווען אימער, און ערקאעהרט,
 געגעבען אײנעם ער האט געקענט, נאר
 #איז דאם צװײםעא. םח בענעםיט דעם
 געדענ?ען פדײגד, זײנע םיר, װאס

 ער וועאכע םיט באװעגוגגען, די הײגט.
 קריטיקער אאס םארבונדען, געװען איז
 פאר געםאכט שוין האבען <ביא, און

 ע. װאאטער װאס דאם, אייגענסי זײער
 דענ- םיד אבער געאערענט. האט װײא
 מענשען, דעם םון איהם, םון איצט קען

 גוט אזוי געקענט האבען פיר װעמען
 געארבײט זזאבען מיר װעםען מיט און

 צו גוד־בײ זאגען מיר גאיקאיף. אזוי
פרײגד״. אונזער איהם,

שטארבען מענש גוטער א גע
װאא־ געשטארבען איז װאף אעצטע

 מעג־ יע:ע פון אײנער װעיא, ע. טער
 געבורט זײער אוייט כאטש װעאכע, שען,

 אבער בורזשואזיע, דער צו זײ געהערען
 זײ געהערען נשמה גאנצער זײער םיט
 װאס אאץ, צו און ארבײטער־סאאס, צום
 םארטגעשריטען און גרויס שעהן, איז
 ?אאורןםאכער־־ די אעבען. אונזער אין

 דאנקען צו םיעא זעהד איהם האט ױגיאן
 איז ער איצט. איז ז־י װאס ׳דאס פאר

 אין ארביטרײטארס ׳די םון אײנער געװען
 די און ױניאן דער צװישען סכסוכים די

 דער געאעבט נ^ר האט עם װען באסעס,
 אאע זײנע פראטאקאא. באריהטטער ׳

 אויף געװען אימער זײנען סיםפאטיען
 פרעזידענט ארבײטער. די פון זײט דער

 װעגען דערצעהאט אונז האט שאעזינגער
 בעס־ אם כאראקטעריזירט װאם םאא, א

 ,1904 אין פארשטארבענעם. דעם טען
 שװאך, אזוי געװען איז ױניאן די װען
 עס װען נעהאאטען, קוים זיך האט זי אז

 בא־ צו װאס מיט געװען ניט פשוט איז
 גע- עס איז אםים, םאר׳ן רענט צאהאעז

 דעף האט װעאכער װײא, ע. װאאטער װען
 כאטש דאאאר, 50 סיט געהאאפען ױנ-יאן

 ניט װײט געװען אאײן עד איז דאן
װאויאוהאבענד.

װ. םר. איז אעצטער.צײט דער אין
 רעדאק־ די פון איעער געװען װײא ע.

 װעכענטאיכען באקאנטען דעם םון טערע
 םיר רעפאבאיק״. * נױ ״דהי- זשורנאא

 נער,רא• גאנצען דעם איבער דא דרוקען
 ״נױ דער אין געדרוקט איז ער װי אאג,

 זאאען אעזער אונזערע כדי רעפאבאיל/
 דעם װעגען באנריח בעסערען א האבען

:פארשטארבענעם
.1873—1919 װײא, ע. ״װאאטער

 פון מאמעגט ערשטען דיעזען ״אין
 זיעע ניט הענען םאריצוסט םאוצלונגען

 װאס םון ערהאעהרען, ריכטיג פרײנד
 װאיצ- געװען איז עס באדײטונג א פאר
 אמערייוא- דור דיעזען פאר װײיצ ע. טער
 שליח װיר?צקד:^דער <ערוען איז ער נער.
 ארימען דעם םאר אקער בײם אמת םון

ט? מענשען״.  צוױיםעא, און ארבײט מי
 א םיט און הומאר זעלטענעם א מים

 אאע ןאר װארמהארציגקײט ספאנטאנער
 הױפט־מא־ די זײנען מענשען, סארטען

 גע־ ארבײט עםענטציכער זײן םון טױועז
 ד.אט ער ציעבע. און נײגעריג^ט, וחנן

 .קינידער םאר מעשח־כייכעצ א געשריבען
 אונ״ ססאטיסםישע נמפיחרט האט און

 און - דקמרונג חנר,׳ פאר טערזוכונגען
 טון גייחנ״יאלױסמן ^ןאזמע די צוױשען

.פעחענציממר * פאחמיעו^נארטיגער ׳א

 קאנצערמען אונזערע םכה װארט ><
לעקטשורם און

 1 אקאצ5יי1האכ זונטאג אעצטען םאר
 דעם אין בראנקס די אין אראנזשירט

 אן קאםינא סקװער מעהינאי שעהגעם
 צוזאמען קאנצערט אויסגעצײכענטען

 אינטע־ זעתר א אויף קעקטשור א מיט
פראבצעמען נײע :טעםא רעסאנטער

 זיײ עס ארבײטעד־באװעגונג. דער אין
 איז עס ק^נצערטיםטען, די געװען נען

 דער ̂ובער אעקטשורער, דער געװען
 , גע־ האט עויצם עדװארטעטער גרויסער
 גע־ זיף האט קאנצערט ידער םעהצט.

 שפע־ שטונדע א מיט אנפאגגען מוזט
 װײצ באשטימט, געװען איז עס װי טער,
 לאנגזאם, געקוםמן איז עוצם דעד
 ארײג־ זײנען באזוכער םײסטע די און

 שוין איז אילעס װען האא אין געקומען
ענדע. צו כמעט געװען

 גרױסער א װירקליף pk דאס און
 היבשע גאנץ מאכט ױניאן די פארדרוס.

 מיט־ איהרע געבען װיל זי אויסגאבען.
 אמת׳ען םון שטונדען םאר א גיציעדער

 אוים־ אב־יסעלע םון און קונסט־גענום
 םרײען א אין םוח כל םוף און קילעהרונג,

 איצע װען טאג, שעפנעם א אין און טאג,
 אוגמער־ אזא צו קומען זאלען און קענען

 דער םײסטע די םארנרעמען נעהמונג,
 האצ דער און װאס, בײ וױיס טײפעצ

 ?אנצערטיםטען די און םוסטעוועט,
 רעדנער דער און זינגען און שפיעלען

 נא־ בענק. צעדיגע םאר כמעט רעדט
 דער םון נאכלעםיגקײט אזא מוז טירציף,

 שטארק ו^רקען םיטגציעדער די םון זײט
 און ױגיאן. דער אויף ענטמוטיגענד

 אזעיצכע שאד. א װירקליך ד*ןי איז דאס
 זעהר םון זײן קענען און זײנען מיטינגען
 מײ דער אז מעגאיד, נוצען. גרויסען

ע  װײצ געראטען, ניט אזוי געװען איז טי
 סעזאן, אין ערשטער דער געװען איז ער
 איהם צײט ײעניג געװעז איז עס און
 האפען, לאמיר טאכען. צו באקאנט גוט
 אונטערנעהםונ־ אזעלכע אנרערע די אז

 װערע׳ן פאראנשטאלט ײעצען װאם גען,
 צאקאלם אנדערע פון און 1 לאקאל םיין

 אט וױ ׳סזצ בעסערען א האבען װעלען
ז דער א ר ע ט ש ר  געלד דאס ע

 דערצו און אויסגעגעב^ז, יא שוין װערט
 כאטש עם זאצ טו געאד, היבש גאנץ נאף
 ניװעץ. אין אװעקנעהן גאנצען אין ניט
 דער םון ערציהונגס־ארבײט גאנצע די

 נו־ םון זײן נאר קען אינטערנזדטאנאל
 װע־ מיטגציעדער איהרע ווען דאן, צען
 ןיי װעאען באנוצען. איהר מיט זיך לעז
 די שאד א וו׳ירקיציף איז ניט, אבער עס

 זאגען, זײ זאלען אנשטרעננוננ. גרויטע
 דארםען זײ אז ניט, עס װייצען זײ אז
 גע־ אינטערגעשאנאל די װעט ניט, עס

 מיט ווארים ארבײם, ךי אויםגעבען וױס
 צוױג־ ניט אײנעם דאד מען קען געװאלד

 לעק־ און קאנצערטען צו קומעז צו גען
 אזוי. ניט • אבעי איז דאס טשורס,

 ער־ רעדט^ וועסען.איהר מיט םארקעהרט,
 זיא דאם אז חול, אײן אין אלע ?צעהרעז

 אבער ;העהסם־וױכטייג און גוט זעחר
 ז צעקטשודם די ;אט צו י ?ומען צו pאצי

 די מאם^ אין <ןאאסען די pא אדעד
 דעד . pg- מו־םאצג «ן ; פאר ^רציד^גג

 ־אױם׳ן׳פאפי^ר,, ניםדכצויז וױדחציכקיינג
u:זיך, פארשכמןחט ניט% דאס t ^אזן; 
ifp 1טי אײגם אנגעהן. ניט צענגער עס
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 אוי־ רי אי^־אנבעטראכט געםענדיג
 אוםשטענחנן, געסטיגע סערארדענטציןי

 יארק אין^גױ םאציאציסטען די האמנן
 126,000 ניט |yinp געווען באדארפט
.200,000 וועניגסםען אם נאר שםימען,

 א האט רעאקציע װא?סענדע די
 בא־ שטיםונג אפאזיציאנעצע שטארקע
 אויף האט שטיםונג דיעזע און שאםען,

p'p או׳יסדריקען געקענט ניט זועג אנדער 
 םאציא־ דער םאר װאוט א דורף וױ ?יך

 אנדערע ?ײן וױיצ פארטײ, ציםטישער
 דער־ נאך איז פארטײ אפאזיציאנעאע

צאנד. דעם אין גיטא גוײצע
 מאסע א געשאםען האט nnp' דער
קיהערס.

 א געשאפען האט רענט־פראגע *די
אונצוםרידענע. מאםע

 אונזערע גצויבען זאא םען אויב
 אוים־ שטארק פאאק דאס איז מאםדים,

 פרידעךםראקטאט דעם גענען געבראכט
דײטשיצאנד. מיט

 אויף כעס אין זײנעז אירצעטדער די
פארטײען. קאפיטאליסטישע ניידע
דאסזעאבע. — שװארצע די
 קאײנע און גרויסע צאהצרײכע די

 רעװאצױ א באשאםען האבען סטרײתס
שטיםונג. ציאנערע

 װאס װאולתאן, סאציאאען דעם פון
 פאיהען רוסאאנד, אין יעצט פאא?ערט

 רעװאאוציאנערע אויםהעד אהן אה&ר
פונקען.

 יאהר הײנטיגס האבען װײבער די ׳
 שטימען צו אזױ װי םארשטאנען בעסער

 צו געשעהטט װעניגער זיך האבען און
פאד־א־יאהדען. וױ .שט^מען,

 אדע אגבאםראכט אין נעהמענדיג
 אומשטענדען, גינסטיגע זעהר דיעזע
 מודה זיף מוט דעס האבען מען דארף

 חײנ־ האט *זיעג״ אונזער אז זײן, צו
 זײן געדארפט אוז געקענט •יאהר טיגס

גרעסער. באדײטענד
גרא־ איז פארטײ אזנזער װאס דאס,

 געװא־ צושפאאטען יאהר הײנטיגס דע
 אאע ניט. ערקאעהרונג ?ײן איז רען,

 געװען זיינען ״אינקע״ די אז װײסען,
 מיזערא־ אבער םארטײ, דער אין שטארק

 זײ פארטײ. דער אויסער שװאך כעא
 געקענט שאדען װעניג זעזזד אונז האבען

נרענגען.
 ארביי־ געגרינדעטע ניט נאף די און

 גע־ ניט אויף אונז האבען טעד־פארטײען
שטערען. קענט

 דרײ א פאראירט פארטײ א װען און *
 געװינט און אאדערמען איהרע םון טעא

 םאראא־ די פון העאפט א בלויז צוריה
 צװיײ k דאס איז אסעמבאיכיען, רענע

זיעג. פעאהאפטער
צו טרײסט קנאפער א איז עס און
ערגער. זײן געקענט האט עס אז זאגען,

עדגער. זײן געדארםט ניט האט עס
* * *

 דאכט מיר, האבען יארק גױ אויסער
 זיע־ קאײנע קײן אםיאו געוזאט ניט ויך,
s i גע־ ארבײטער האבען באסטאן אין 

 גאװער־ א װיעדערצוערװעהאען האאםען
 געמאכם באריהםט זיף האט װאס גאה

 דעם דערשטיהט האט ער װאס דערמיט,
פאאיםאײט. די פון םטרײק

 שטאצ־ארביײ סטרײקענ-דע די אםיאו
 עס װי האבען, קױאעךגרעבער און טער

 אא־ n םאר געשטימט איבעראצ שײנט,
פארטײען. טע

סאציאאיס־ די האט יארה נױ אין
 םון םראצענט 90 געצױגען פארטײ טישע

 ?װאר־ אידישע די pn שטימען איהרע
 םאציאאים־ ערװעהאטע די און טאיצען.

 זיײ אסעמבאימען און אאדערמען טישע
 ערוחגהא• פאר די אידען. מײסטעגס נען
 אי״ אין ״געאאםען״ זײנען הריסטעז טע

 א זײן מעג דאס הװארטאאען. דישע
 דאם אבער אידען, די פאר עהרע נרויסע

 רעװאאוציאנערע די אז ניט, באוױיזט
 ‘איםי דא האבען זײט יענער פון םונקען

 און אידעז די אױםער אנגעצונדען, צעך
 מזרח־אײרא״ םון אײנגעװאגדערטע די

הפנים זײגען אמעדיהאנעך עכטע פא.
אי״ אזנזערע און פײכטקײט״ םיט םוא ׳■׳ ass—safea ן
 עריציהונגס^ארבײט די אדער בײדע:* די

 םארטגעזעצט ווערט זי או{. וױכפינ, איז
 םון כייטנאידער מײטטע די פון נוצען צום
 און ניט, אי^עס וי- *אדעד ױניאן דער

 אזוי ־םאדערט װאס •1ארבײמ, גאנצע די
 אויםגעגעבען דאךן* מיה, ־און מיצד םיעא

 און אאײן נארעך^ד צו גענוג וחנרען.-
' י : אנדונמ.

 דער אפיאו דאס טרוקען, אזױ זײנען דען
p 'P םאאם א םון vp\ אנצינדען. זײ

 דעם םון אערנען מיר ?עגען ־װאם
? ?עםפײן אעצטען

 םאר אײכטער איז עם אז ערשטענס,
 אנצונעהמען פארטײ סאציאאיסטישער א

 ארויס״ און רעזאאוציעס רעװאאוציאנערע
 מאניפעסטען, רעײאאוציאנערע צואאזען

 פאאי־ רעײאאוציאנעדע אנצופיהרען װי
 פאאיםי? סאכען ?עםפײנס. טישע
 םיהרען יסע:,8האמסרא מאכען הײסט

 כאםען צו- הײסט ?עמפײנס פאאיטישע
 םאאי־ נאןי זיך יאנען צו אס שטיסען

 אונםארםײד־ איז דאס עסטעד. טישע
 ״בומעך. םעז מוז קעספײן א איז איך.
 קאאס יעדען םען סוז קעמפײן א אין

 ־אםיאו— גוטס, דאס אא צוזאגען בירנער
 מען אז םאראויס, װײס פען װאס דאס,
א 1אי אויסםיהדעז. לןענען- נ^ט װעט

מען םוז p«arp א איז ז־יך.
 וױ םעטאדען, זעאכע די געבתימנן ליןי

ע ^  טען האט ויט אז — פאדטײען, אנז
געװיגעז. צו ניט אויסזיכטען ?ײן

 און בראנזװיא אױסער אז צװײטענס,
dphtd נאןי איז p*p םאר״ די םון טײא 

 פאר םארטיג ניט שטאאטען אײניגטע
 איז עס רעװאאוציאן: סאציאאער דער

 פרא־ צװײ דיעזע אםיאו דאס מעגאיף,
 ניט ארויסװײזען זיך וומצען וױנצען

 װע־ קאמוניסטען אונזעדע װען םארטיג,
 גע־ איז שםונדע די אז באשאיסען, אעז

 םאר־ זײ זױנען דערװײאע אבער קוםען.
םיג.

 אפגעשטא־ דיעזע אום אז דריטעגס,
 געשטעאם גיכער וואס זאא מדינה נענע

 אבסאל איז ״שװעא״, דער אויף װעח^
 אהער אריבערצוברענגען גויםווענדינ אוט

 םײ פאר א װעניגסטען אם גיכער װאס
 מעשח די זיך קען ניט, אז אידען. ציאן

אאנג. װי אויף וױיס גאט פארציהען
פארטײ. אוגזער אז םערטענס, און

 אםת׳ע איהרע אאע אויף חוקענדיג ניט
 הענגט זיעגען, אויסגעטראכטע אדער

אז און אופטען, דער אין דערװײאע נאך

► ן
 ערד דער צו <זײ*& נע
זיד אפרייסמז ניט חאיאח זאא ױ

 אנ< נים װאא?ענס די אין װיעדער
פען.

* * *

 םיר װאם איז, אוסגאיק דער
 ענעתיע און צײט םיעא אזוי אװעק
 באײבם עם דאס רעוואאוציע, רעדען

 1אמ כחות, p*p און צײט ?ײן אונז
רעװאאוציע. םאכען

נ םיר װאס איז, אוגיגאיק דער ״ נ * 
 א• חםאים זוכען מיט םארמסען אזוי
 קאזנתט אונו דאס אנדערען, בײם נער
 טאן צו כזזיה p^p און צײט סײן נים

עפעס♦
 אוכד דער יא, איז... ארסגאיס דער

 אײממנר םף א איז עס װאס ;איק׳איז,
 או ריכסינ אאײן װי ?ריטיקירען, צו

רזאנדאען.
 פאפואמר״ דאס אננענעהמסטע, דאם

חאצ(»מ, צו איז זיכערסטע דאס סטע,
p״ און ״הורראדיד :שרײען אײז איז v 

״.אעבע !

 ״ארניי דןןר פון קאנפערענץ אינםערנאציאנאלער דער
| נײשאנס״ אװ ״ליעג דער צו סעקציע״ טער '

V.

True translation died with the 
York City cm ־י Postmaster at New 

Nov. 21, 1919, as required by the Act 
.1917 ,of Congress approved O ct 6th 

known as tha "Trading with the
Enemy Act*״.

 םאראױס־ שװער .נאטיראיר, איז, עס
 דער פון װערען װעט עס װאס צױזאגעץ,

 םען נײשאנס׳/ *ױ ״איענ געבומטער פיעא
 בא־ א מאכען זיך ויכער אבער שוין קען

 זא־ דער םון װערען װעט עס װ$ם גריף,
 דעם פיז סעקציע״ ״ארבײטער גענאנטער

 מען װײסט אײגענטאין םעאקער־בונד.
 אין דעם. םון געװארען איז עס װאס שוין

 די געהאאטען איצט װערט װאשינגטאן
 ״ארבײ־ דער םון גרינדונגס־םארזאמאונג

 ניי־ אױ ״איעג דער םון טעו״סעקציע״
 גרינדונגס־פאר״ דער בײ שוין און שאנס״;
 איהר און גורא. א'הר מען זעהט זאמאונג

 געשיכטע דער אין ארײנצוגעהן איז גורא
 װעאען צו םארזוף גיט־געאונגענער א אאם

 האט קאאס ארבײטער דער װאם באװײזען
 בעסער אדער מאחמה, דער פון געװאונען

 ארביײ עטאיכע פון חאום א אאס געזאגט,
 האאאאציאן םין א שאפען צו טער־םיהרער

 רעגירונכען און קאפיטאא ארבײט, צװישען
װעאט. דער פון

 אין אז געוױס, געדעגקען אעזער די
 געהאא־ פאריז אין איז עס װען צײט, דער
 איז חאנגרעס, םרידענס דער געװארען טען

 קאנםערענץ א פארגעהוםען אויך דארטען
 םארטרעטער םארשטעהער, ארבײטער פון
 רע־ די פון םארטרעטער און קאפיטאא םון

 ״אײבאר- א אויסצוארבײטען גירוננען
 םאר פראקאאמירען זאא װאס טשארטער׳/

 רעכטע ארבײטער געזיכערטע װעאט דער
 אין ארבײטס־יואנדישאנס באשטיםטע און

 און באשאיסע פאענער, די • אענדער. אאע
 זײנען ?אנפערעגץ דיזען םון רעזאאוציעס

ד ראטיםיצירט ענדערונגען טאנכע םיט  נ
 עס און קאנגרעס. םרידענס פון װארען

 פון רעזואטאט א אצס אז געהײסען, האם
 באויז ניט םיר האבען װעאט־סאחמה דער

 אינ־ אן אױך נאר נײשאנס׳/ אף ״איעג א
 װעט װאס לואמיסיע טערנאציאנאאע

 ארבײטס־ די אויף אויפפאסען שטענדיג
 איז איצט אענדער. אאע pn האנדישאנס

 ווא־ אין צונויפגעקומען זיך קאםיסיע דיזע
 אאנ־ p*p אז שוין, זעהען מיר און שינגטאן

 און ;באשערט ניט איהר איז אעבען גען
 װעט אעבען, דאך זאא זי אפיאו אויב אז
 װיר?־ דער אין נאםינעא. באויז p*i עס

נוא. אײו1 זײן זי װעט אבער, איכ?ײט
 איז 9װיר?איכמײ דער םון איכט אין

 םון ?אנםעו^דן איצטינער גאנצער דער
 אויב פארס א װי םעהר ניט ?אםיסיע דער
 איז אמעריהא טראגי־האםעדיע. ?ײן ניט

 פארטרא־ ניט אפיציעא קאנפערענץ בײם
 ניט האפיטאא, אמעריהאנעד ניט טען.•

 חד היגע די ניט און ארבײט אמערי?אנער
 אםײ סייין ניט נאך איז *נחוריס* גירונג.

 נײשאנס*. דער,,צימג-אוי םון םײצ ציעאער
 ניט דא טאך ׳איז פרידענס״אפםאר דער

 ׳ ײאאם דאס אבער גצזואיען. גערױיסען גוט -
י*ו שדײעגר. גיט־-נעװען^אץױ אפשר ^נאך

לאנג. ה. פון

 בײם אפיציעא פארטראטען ניט אמערי?א
 פאר־ זײן זי װעט האנפערענץ, ערשטען
 דער אנפערענץ.p צוױיטען בײם טראטען
 װאס איז, ?אנפערענץ דעם מיט אומגאי?

 אאזן װי ערנסם. ניט איהם נעדןםם צד צײן
 רע־ און ארבײט ?אפיטאל, —־ צדדים,

 צוםרידען געװען נים זיינען — גירומען
 אין זיר צונױפטרעגעז ערשטען דעם בײ

 םאק־ אז ארום, איצט זיך זײ זעוזען פאריז,
 האם־ ערװארםעטע די אונםענאיף איז טיש

 פון ״סע?ציע ״ארבײטער דער פון נונגען
 דורכצוםיהרען, נײשאנס״ אף ״איעג דער
 גאנ־ דער אז דעם, פון רײדענדיג ניט שוין
 צו סעקציע״ ״ארבײטער אן םון פאאז צער
 מעהר ניט איז נײשאנס״ אףי ״איענ דער
חאום. װיאדער א װי װעניגער ניט אח

 װירלר נײשאנס״ אף ״איעג די װאאט
 עס װאאט בונד, פעא?ער א געװען איך

 צונויםבינדונגס־ א געםײנט װיר?איר
 אינטעחד די םאר נאציאגען פון צענטער

 די םון באויז ניט נאציאנען, די פון סען
 סעקציע״ ״ארבייטער אן װאאט רעגירונגען,

 דער פון ארבײטער די און פראץ אם ;עװען
 און באגריסט זי װאאטען װעאט גאנצער

 האבען איצט איז עס װי אזוי געשטיצט.
 גארנישט װ^אט דער פון ארבײטער די

 אזוי פונקט איהר, פון ערװארטען צו װאס
 די ערװארטען צו האבען'גארנישט עס װי

 ״איעג גאנצער דער םון פעאקער אנדערע
 אין אז פא?ט, א דאך איז נײשאנס׳/ אח
 יא אפיציעא האס מען װאו אענדע^, די

 אז םרידענס־אפמאך, דעם געהײסען גוט
 ניישאנס״ אח ״איעג די האט דארטען אױך
 פאאקס־אע־ דעם אין װארצאען טיעפע ?ײן
געשצאגען. ניט בען

סעק־ ״ארבײטער די װען דאן אמת,
 אין פרידענס־חאנגרעס דעם בעת איז ציע״

 די זײגען געװארען, םראסאאמירט פאריז
 איהר פאר געװען פארשטעהער ארבײטער

 אבער זיך טראנט צײט די באנײסטערט.
 עס װאס און װינט. שטורעם א װי איצט
 איבער־ װעאט און נײ הײנט אויס ?ו?ט

 אפ־ װערט און ארט מארגען איז ?עהרענד
 םארשטעהער ארבײטער געשטארבען.

 :ים אז ארוםגעזעהן, דאן זײס זיך האבען
 דאס װערען געאײזט װעט אוםן דעם אויף

 זעהען דערפאר און פראבאעם ארבײמער
 װעא״ פיהרער ארבײטער דיזעאבע װי מיר,

 מיט דעם םון גערעדט םריהער האבען כע
 קאנפערענץ בײם איצט זיצען התאהבות

 דער אונטער מת. א םאר דצט מען װי
 פארגעהו־ אױך אאנד יעדען אין איז צײט
 צװישען צוזאפענשטױסע העםטינע מען

 אומעםום איז עס ארבײם. און האפיטאא
 IPP ארבײט אז געװארען, םעסטגעשטעאט

 ?אםײ וױ אז סאוױטאא; םיט הויזען גיט
 פארשטעהער׳ניט איהחנ דורך ומנם סאצ

 <זאנ- װעאט בײ אננענעהם און זיס רערען
י װעט םערענצעז,  טט חײנטאא ׳אבער־ ז
 זועא־ א פון וורבײטער װען דאן, נאכגעבען,

 אדױסטרעט^ן רועאען ־עם־אױ.צאנד כען
 עס גדונד־דעכטע. םאדצאמען צו

 רע״ די אז ארוײםגעשםעאמ, אויך אוםעטום
ך1דערזײ«־פ •hk אמען שטעהען נירונגען

fd^ fp^ עסג• אץ רעגירונג די האם אזוי 
• רי געגען געשםעאט אפען זיך אאנד  א״

 האכחנצ© אזוי און ארבײטער זענבאהן
 קאמןי דעם בײ רעגירונג אונזער איצט

®p אז עס׳ דױיסמ כױמעדס• זײ 
 געטײנשאפטציכען א צו doip בײט

 T? באויו ניט זי ?וסם ?אנםערענץ,
 סוםמ ױ צדדים. עטאיכע מיט טרעםען

 םא די צד. אײן םיט באגעגענען
 פון םארטרעטער די און ?אםיטאא םון

 וױ און צד. אײז ביאדען רעגירוננ
ת ארבײט דען ?ען װאס אזוי,  ע

 םאר װאס און תאגפערענצען אזעאכע םון
 X9K< מאסען ארבײטער די סאר װערט א

• ״ארבײטער זאנענאנטע די האבעז מ  ס
? ציע״

פארשטע״ ארבײטער די vpfd זיצען
 אי| גרינדונגס־לואגפעחנגץ דעד בײ הער

:םראכטען און װאשינגטאן
קוםט׳ װאס ? דא מיר גרינדען װאס —

פאר? איבערהױפם רא
 פיעד דא זײנען rאנפערענp דער פאר
 אכט 1* װעגען פארהאגדאען, צו םיאגעז

 צעגל אאע אין ארבײטס־טאנ שטונדיגען
 ״0ם?'יצ ״װײדזש םינימום װעגען דער;
 ארכײט םרויען װעגען ארבײטער; פאר
 יחד׳ און ;כײנדער־יעהריגע םון ארבײט און
^ p^ םון עמיגראציאן רעגורידעז גען  צ
 fi*H|P די אז ױי\, קען עס צװײטען. א אין

 ענדיןסן צו ביז אױסזיצ/גן װעט פערענץ
 אי רעזאאוציעס אננעהמען װעט מע;
 ווערט קײן םראגע. יענער אדער דער
 *•*P ניט האבען. ניט אבער זײ אען

 אד^ נים און דעם טיט רעכענען זיך װעט
 כאומר׳שטמער דער ניט אויך און בײט

רעגירונגען. די צד, דריטער
—־ד צײוען צו פראגען דיזעלבע אפיאו

 אגי וחנט מעז װעאכע װעגען םראגען די
 *עמר אויך װעט .רעזאאוציעס, נעהטען

 ארט ספעציםישען זײן אײו» אײזעז זײ צד
 אגםיהחנן מוזען ײעאעז ארבײטער די או;

 און פארלאנגען זײערע פאר *iofp א
 m עס האבען זײ װי אזוי שטרעבונגען

איצט. ביז טאן רוזט
 לאנפעו ־ גרינדדונגס דער בײ יא,

 צו סעחציע״ ״ארבײטער דעד ־פון
 ארױג^ זיך װײזט נײשאנס״ אף ״ליעג

 ITtPVD ״ארבײטער אטת׳ע חײן וועט עס
 צ״ איצטיגע די װי אזוי פונחט זײן, ניט
 םעצמעוי- אטת׳ער p*p װעט נײשאנס״ אף

זײן. ניט בונד
װאש׳עג• איז װאס נוט, אבער איו עס

 פארש ארבײטער דא איצט זײנען טאן
 I זאלו^ לעגדער. םאריטיעדענע פון הער

^ זעהן טאהע  האבען׳ןלךו אונו בײ אויך ו
 !*ל1א ױ1 ?רעםטעז, די פונאגדערגעשפיעצט

 ארנ^יס און ?אפיםאצ פעכמעז אונז בײ
 n איז אונז ב̂י אױף וױ אוך

 זײ ?אפיטאצ. ־פח זײט דער אױף
 זיך, טאר ארגומוננט אן נאך זזאבען ;

 ארנײנ^ שון מאאלאציאז :געפאאגטע
 ניט געוחנן איז רעגידונג און פיטאצ ־

 ך חצום •וםססר א און חאוט א װי
 :ארוסזאח)םאקמ זיך זאלעךזײ ״.״

כעםעד.^ אצ?ו םריחער ״נואס
to  \)y ׳י
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 סאנםערענצען בייגעװאוינט האב איך
 דרעס ־און וױיסט די און 25 אאק. צמישען

 נױ פון אסאסיאײשאן .סאנוםעקטשורערס
 דעם םון אנװעגדונג דער םכוח יארמ,
 ״םרע־ א וחןגען אגרימענט דעם אין ■ונקט

 איז עס װי אויט שאפ, ױניאן טצדזמשעא״
 אעצטען דעם אין געװארען מארשטאנען

 האבען קאנםערענצען די סעםעאמענט.
 זא- מאנוםעקטשורער די דאס באצוחגקט,

 זײ־ אין אפהיטען ריכטיג פוניןט דעם לצן
שעפער. עחנ

 בייגע־ אויף האט קאנפערענצען די
 דער םינסעאשטיין, טאקס ברודער לואױנט

 װעא־ ,25 אאקאא פון יןאוירק טשױי גייער
ר  עהנאיכען אן געהאאטען םריהער חאם מ

 דער םון באאהד דזשאינם דעם בײ אםט
 ברודער ױניאן. קאאוקםאכער יארקער גױ

 צו־ זעהר איז ארבײט םינקעאשטײדם
 »ז האםען קאן םען און םריעדענשטעאענד

 בע־ נאף װערען דאס װעט וױיטער װאס
בעסער. און םער

 אויף באארד דעם םון באשאוס א אויט
 זיף מיר האבען מיטינג, םריהערדיגען א

 קוי־ 25 אאקאא העאפען צו אוגםערנוסען
 די זומער־פאאץ׳ גרויסארטיגען דעם םען

 ק, ר א ם ט ס ע ר א ם אין הויז, מניטי
 מיכד די םאר פאאץ וואקיישןזז »

 גערן גאנץ דאס האבען טיר נאיערער.
 אונטערנעזזםונג די געהאאפען און נעםאן

דאאאר. טויזעגד 10 םיט
* * *

 אונטערנעדד גרויסע װעגען רעדענדיג
 ױגײ אינםערנעשאנאא אונזער אין םומען

 דערמאהנען אויך דא שױן זיך וױאט א|,
 װעא- צו אונםערנעםונג׳ וױכטיגע גאנץ א

ר  גאײכ־ צו שוין זיף םארהאאטעז םיר מ
 באשאוס אונזער דא סײן איף — גילםמ,

 קאד די םאר סאניטארױם א בױען «ו
 ױגיאן. אונזער םון מעםבערס סאספטיװ

 אוים־ וועניג גאנץ באקוםען האט ?אןי ?ײ
 דזשענעראא אונזער םון נמנדקזאםקײט

 װי גוט אזוי פונקט באארד, עקזעקוטױו
ױניאנס. אאקאא די פון

א געװארען איז אהטאבער מען1 דעם

װאאם

' J B

 אויח ארוי&געאעגט הא׳בען מיר זײט יאחר
 אסעסמענט ם&עציעאען א סיטגאיעדער די

 קאאעק״ דער אבער סאניםארױם. א ®אר
 םאנד דעם םאר אסעסםענט דעם םון שאן
 און געווען׳ שװאף גאנץ יעצט ביז איז

 אאקאאס. יארסער נמ די בײ ספעציעא
 ארײנ־ געזאאט האט אסעסמענט דתזער

יעהר־ דאאאר טויזענד 100 ארום נחגנגען
 געװען אפשר װאאט סומע די און

 װי סאניטארױם. א אויםצוהאאטען גאטנ
 די האט גערעכענט, דעסאאט האבען םיר

 גע־ יאהר ערשטעז דעם םון אײננאהמע
 םאאץ. דעם בויען צו אויף געהן זאאט
 גיט איז געאט דאס געזאגט, וױ אבער

 ?אן װינשע גוטע םיט און אריינגעקוטען
 םיר אזיםבויען. ניט אינסטיטוציע אזא סען

 פון צײכנונגען די , פאאן דעם שױן האבען
 װערען םיר ביאדינגס, די םאר ארכיטעקט

ר מ  די םון ארבײט דער אין געשטערט א
 באצאהאמ גיט נאך האבען װאס ^אקאאס

אסעסםענט. דעמ
 דיעזע איז גראד געװיםען א צו ביו
 װאס געװארעןי געשטערם אױןי ארבייט
 זיך״ פאדערם כאגיטארמם דעם *ואיעב

 װערט מיטגאיעד נײער א איידעו־ דאם
 ״ער דארף אאקאא, א אין אויפנעטםען

 ״םע־ שטרענגען » דורכםאכען אדער־זי,
 צװײגען מאנכע אין עקזאםען/ ריקאא

t̂ D אינדוםטריע גארםענט אײדיס חגר 
 דער םאר שטערונג א געװען דאס

דאח« דעם צו יזאציאנס־ארבײט.
אעזונג. א אויסווענ, אן װערען גען

אם״ גרויםער קײן נים אבער איז
 מעםבערשים גרויסע די נאר ואא1

 אסעסמענט סאניטארױם דעם גאצאהלען
 צוםרעטען האנען באאד וועאען אאזםיר

 אונ־ בויעז אנפאננעז אדן ארבײט דער «ו
 םון ד?ערען מיר וױ סאניטארױם. £$ר

 נױ אאע כטעם האבעז א^יטאר״ אתזער
 שוין אסעסםענט דעם אאהאאס יארקער

 אבער מיםנאיעדער, די פון ^.אויסנעםאהנם
 אין זיד געאדגײ דאס האאםען אאקאאס די *

ס. שורי  יאהר דעם,גאגצען סאר גמז
באקו־ אפיס אינםערנעשאגאא דער

 און A436L30 נ^מ נעאד ייןם מון
סוימגד nmup 14 באצאהאם ן

 זזאבען םיר װאס פאאץ דעם םאר דאאאר
סאניטארױם.■ דעם פאד געקױםט

* * * •
 װעכענטלי־ אונזער װעגען רוארם 8

פרעםע. כער
■m

 אונזער דאס #נים םראנע קײן איז עם
 ״גע־ די צײםונג, װעכענטאיכע אידישע

 פאאץ א זיף םאר געװינט רעכטיגקײט״׳
 אין און םיטגאיעדער׳' אונזערע צװישען

 איז עם װעאם. ארבײטער גאכצער דער
 דא אאץ םײנוננ״ מײן אויט אבער נאף

 גאויב, איר אויסבעסערונג. פאר םאאץ
 אע־ די םון צאהא גרויסע א װי אזוי דאס
 םרויעז זײגען ״גערעבטיגהײט״ די םון זער

 דאם װינשענסװערם, גאנץ געװען װאאט
 רעדאגיר־ גוט א זײן זאא צײטנוג דער איז
 גע־ װאאט דאס ״םרויעךפײדזש׳/ טע;

 פי־ װערטפואע א צײט דער מיט װארען
טשור.

 ציײ ענגאישע אונזער אגבאאאנגט װאס
 גאנץ זײז איר װיא ״דזשאסטיס״׳ טונג

 םארשאםט זי אז זאגען« און אםענהערציג
 אינטערנע־ אונזער כבוד גרויס קײן ניט

 טרוקען, גאנץ איז צײטונג די שאנאא...
 אי־ ארטיקאען טיט אנגעשטאפט רוב דאם

 אויסגאבע. אידישער דער םון בערזעצט
 זײן דארף ״דזשאסטיס״ די אז שיינט, םיר

 הא־ ?אא וי באטש זעאבםג»וצ»גגדיג, םעחר
 אאע ריכםונג. עדיטאריעאע זעאבע די בען

 האבען םאקע דארםען צײטוגגען אונזערע
 די אבער ריכטונג, זעאבינע די א\ן אײן

 א זײן גיט ד#ןי דארף צײטונג ענגאישע
 אידישער דער םון קאפיע איבערזעצטע

 דארח אעזער ענגאישע םאר אויסגאבע.
 םון םטיא דער אי אנדערש, גאגץ זײז

 ארויסצו־ װי םעטאדע רי אי שרײבען,
 און געדאנקעז אעזער דעם םאר ברענגען
אידעען.

 וחר איטאאיענישער אונזער וועגען
שוסטיציא/ צײטונג, כענטאיכער  האן ״דז

 זאד אײז זאגעז• ניט מבינות הײן איך
 אויסגע־ ניט ווערט זי ױכער, אבער איז

 װי אידיש. םון איבערזעצונגען פים םיהאט
 אונזערע זײנען געהערם, האב איך װײט

 צײמונג דער םיט םעםבערם איטאאיעגישע
• צוםריעדען. ווענינער אדער מעהר

* * *

רטמענם♦8דעפ רעקארד אונזער
 האט דעפארטטענט רעהארד אונזער

 א געמאכט פאגאטען פאר אעצטע די אין ;
 םינ־ ברודער םארװערטכ^ שפרײז גרויםען

דעפארט־ דעם םון דירעקטאר דער קאװ,

 איבערגע־ צוריה אאנג ניט מיר האם םעגט׳
 צוםריעדענ־ און נרינדאיכען זעהר א געבען

 רע־ די באצוג אין רעפארט, שטעאענדען
 יױ אינטערנעשאנאא אונזער םון הארדס

 בא־ דעםארטמענט רעקארד דער ניאן.
 םון געאםטע די פון אנערקענונג קומם

 גאנצען איבעך׳ז ױניאנם אאקאא אונזערע
 יארה. נױ I'V װי גום אזוי םונקט אאנד,

 סך א אשיאז נאך האם רעמארטמענט דער
 ער אבער איבערצוקומען, שװעריגקײטעז

שנעא. גאנץ איבער זײ קוכיט
* * *

אדבײט. עדירקײשאנאל אונזער
 דעם איז םיזאז עדױקיישאנאא חןר
 םאר- זיך האט 1918 —1919 םון װינטער
 דעם נאך גאײף םאי* מאנאט אין ענדיגט
 אויס־ די באארד. דער יםון פיטינג אעצטען

 סיזאן יענעם ארבײם דער אוי^ גאבען
 דאאאר, טויזענד 10 ארום באטראםען האט

 געאד דאס איז טירי שײגט עס ווי און
 גוטען גאנץ א אויף געװארען םארברויכט

 דיסקוטי־ נאןי קען מען גאטיראיד, צװעק.
 ארגאנײ ארבײםער די װי ״דעם װעגען רען

 עדױקײשאנאא די אן םיהרעז זאציאנען
 דא נאך איז וױא, םען אז טעמיגתייטען,

 דעגהעה קאן סעז קריטיהירען. צו װאם
ם זימעד תורסעז די םח עמאגכ אז ײ גי  נו

 געבעז בעםער דאחי מעז‘ און געוחגז טיג
 אז זאגען׳ אייד אםשר קאז םען אנדערע.

 אר״ די געקאנט האט אינטעחנשאגאא די
 אוםן עקאנאםישען םעהר א אויח טאן בײט
 עדױקײשאנאא עמזיםםירענדע, די דירך

 אײגע־ אן דורד ניט און אינסטיטוציעס,
 ״אבער דעאארטםענט. םפעציעאען גענעם

 באטײאיגם דירעקט זיף האבען װאס די צו
 עףםאהרונג האבען און ארבײט דער אין

 עדױסײשאנאא די װאס דאס אז עס, שײנט
 דורף דירעקס םארװאאטעם װערט ארבײט

 נוצען גרויס םון איז אינטערגעשאנאא דער
 םיט־ די אויח עםעמט בעםערען א האם און

 געװארען געמאן װאאם דאס װי גאיעדער,
אוםז. אנדערעז װעאכען אירגעד אויף

 רעפארט דער װאס צײט דער אין
 עדױהיײ דער אן פאנגט געשריבען, ווערט

 טעטיגהײטען זײנע דעםארמםענט שאגאא
 *1920 און 1919 םון טערםין דעם םאר
 דד. אנגעשטעאט האט דעפארטסענט דער

 ססעוי דעם םון אײנער םריעדאאנד, אואיס
 דירעיר אאס קאאעדזש, סיטי יאמן נױ םון

 א דאאאר 75 פרן געהאאם א מיט םאר,
װאך*

 םאניא מיס װײם־פרעזידענטין, אונזער
■ אקטיװ גאנץ געװען איז וועאכע קאהן, מ.

מז םיר א  חןד םיט אזיך אוץ געהאם, ה
 קאל־י די צוױשען ארגאניזאציאנכדארבײמ

 םאכער פעטיהאוט אע ארבײטער סעט
 יארק, נױ אויסער אױך און יארס, גױ אין
 ארבײם דער מיט פאדנוטען איצם איז
 דעפארטםענם. עדױהי^שאנאא דעם םון

 און סאחן םיס איז זאנענדיג, אםת רזנם
 םון םשערםאז דער וואניער, ה. בחדער

אא דער שאנ קיי  אײנציגע די קאסימע, ^ו
 קאםיטע. ו^ר סון טיטגאיעדער אקטױוע

 . דאס םארגעשאאנען דאריבער װאאט איד
 צד קאמיטע דער צו זאא םיזאז דעם םאר

 םימגאיעדער• טעטינע נאך• וחנרען געזעצט
* ♦ * •

װארם ־ שלום
 דורף דאס זאגען, איך װיא שאוס צום

 מאנא״ האאב א און םינף די פון צײט דער
 םיטינג פריהערדיגעז דעם צװישען טען,

 באארד עקזעקוםיװ תשענעראא דעם םון
ײ אונזער האט איצטיגע;, דעם און תאנ  א

 . גאר און דורכגעםאכט םיעא זעחר זאציאז
 דער אנגעקוםען איז עס אויפגעטאז* סך א

 פעריאד ״חןקאנסםראקש^ז״ זאנענאנטער
 נרױנמ א זיך סים געבראכט האט דאם און

 און גרױסע סעמםז^ אינדוסםריעאע צאחא
 ער־ אן געקוםעז איז עס סטרײקס. סאײנע
 ארבײטער די םון רײהען די אין װאכונג
 האבען אוםעטום ;אאנד גאנצען איבער׳ן

 אאעםאא, װי פעחר איצם ארבײםער, די
 אונםער ®לאץ. ״זייער פאדערען גענומען

/ דער ן ו  זײעחנ באםעסטמען צו און ז
% צוהונםט. דער םאר אתאניזאציאנען

 אונזער האט האסױ נרויםען חנם איז
 אוז םײל איהר געטאן איגטערנעשאנאא

 געװאונען האבזגן םיר דאס זאגען, קען םען
 נא״ !םראנםען אאע אויף קעםםע אונזערע

w- אומעד i v טייצ א איו. ha 
 אין־ באװענונג ארבײטער אאגעםײגער דער

אאע די םון אויסגאנג דער און אםעריקא
 ״אױך םוז קעםםע און גאװעטנגען גרויסע

ר וחוג אײן אין ת  א האבען צוױיטען, א א
 אויוי און שטאנד אונזער אויח ײיךקומ

 םיטגאיעזיער. אונזערע םון שיקזאא דעם
 אאע װי מעהר איצט דאריבער, םוזעז םיר

 םאראיײ שטארקער און בעסער זײן מאא,
 אין צוזאמענגעבונדען םעסטער — ניגט
 אויוי אויםפאסען און םייאען אונזערע אאע
 פאסי• ארזטיגע די פון ענטװײןאונג דער

 ווען אאעמאא, ײי םעהר איצט רונגען.
 דער אויױ אויערען כוחות םינסטערע אאע

 םאר־ אויף זוכען און באװענונג ארבײטער
 איו כאקעםםקן, צו איהר אופגים שידענע

 צוזאםענ־ שטארקער זיין זאלז סיר נויטיג
 * אונ״ צו אאיאא און אײניג זײן צו געבונדען,

ױניאן״ אינטערנעשאנאא גרױסער זער
גרוס, ברידעראיכען מיט

באראןש, אב.
סעק.־םרעזשורצר. דזשענעראא

 «מליסם«ן » װעלכער אין ארדגונג אן
̂רד באגעחן גאך קען  ג*ך איז זעלבםשם

;יט. ארדגונג קײן װײט
 גרויסע צוקוגפטיגע מײנע (פרן

געדאנקזן.}
ײ עם םיר. םיט נאסירט זאך בלאתע א  ו

 אבסא״ אוין״ חערען םיך ווען צײשען* גען
 ברײםע, גרויסע, אלע די אינטןרעסירען «ו לוט

ע און הויכע טיג  ?אגע־ די ?סזרו:גען.8 װינ
 ומגלםס־געבײ״ דער פדן ;רונד^סםײנער נןןנטע

jn^tK זיך טןןג־םזנגליד די :דע tr גיףייכםצ— 
 אינםערעסירען «ו דוקא אן חויבען סיך נור

גן, ײטי £׳ן קלײגע, ז מ בלית* ערעםען אוי  ני
•מסירונגען. :אריעע און װיבםיגזג

I זעלבסשמצרדען לנ^טל, נעחמם, אט
בצגאכ־ װערען. זעלבסםםפרדען צעחגדליגע

 םאידען עס זועלג^ דער איבער גןזג יעדען גען
ת אלע םים זיך תו  מעג^ען, ױנגע ם׳»וגות מי
און ך עס לײם. אלטע . ךזי ע ס  אפט אפילו םוי

 םיניקםארען, ■רינצזןן, סאשע מענשען, גלויסע
 סיך אבער םעגפחײם. דער פון £יחדער און

 (י^זיור בלויז {?םעטצדתסטען *צואינטערזגסירפ
«אל«סלײם. ®ון זעלגשפביארדען די חערפ?)

tin זעלבסטנזארד יאליסםאן.בצגעחט י װען .
« קיר  סצר געײעחנליכער א דאם.װאש גי

tn i .מאדגןך עיעס אוים קוקט דאס באגעחש 
*סם iw %נ{לדלןה דיי ו ן ס® ו ײ י »יז י נ  ח
.יכעי ג^מנתגי׳ l יןדיקזס , i t נצוגצחנליגצ 

*mt* זללבס^צרדען.^

 און (סיטי ״גערעכםיגקײט״, פון לעזער
 ®אר םאן מראכט א ט»ןקע לאםיר קאונטרי)

זעלבסטס^רד? ב^געחן ^ליסמאן3 * זאל װאס
ער. איז געזונד
נים. ער דעגקט — דענקען

זןר. טראגט םונדיר א
ה ממלעניעז י עד. קען ז

קע■ *רעםדע איגער בעל־הבזת שטיקעל צ
ער. איז

 נים ער קען ®ארליעבם און סענםיםעגטאל
< זיין, ײן םען קאן װי װי  סענפימענטמל ז
ם? בײם חאלץ שפיק א םים £ארליעבם און ײ ז

 ײען װײל געשעלען, איתם איז ארדנונג די
פ3 איהם װאלפ זי  ער וואלט געװען, געפעלען י

געחיפ. מרײ אזוי גים איתר דאך
ן אויך און ו ע א ו פ ער קען װי  האבעז ני

ז עס ווײל זרור^ קײן ך »ז זיכער, אי  א ױי
^א װײב  אבשיי איחם ®אר דצרןי ■צליסםאן «ו

. םורא און ^ן א ח
א: די װיחנר טאקע דאך איז שי  יואם •אי־ ק

זעלבסםםארד? באגעחן ממז אזא זאל
װ*ס? פאד
 פאראינמערזד פעג די פאקע םיך חאפ אפ

ן זעלבסמםארדשײצם םין אזא סירפ *ײ• א אי
J01B

ן •■אליסםאן :געלזדזנז חאב איך שי  ח
ק וי ו ד חאפ •י  וורימגצ^צסןנן פריו^ <ע*םמן יי

מז חײיצז, 1»י קײי »  גציו• ײד חיי צי י
ש חןם »*ן גען  ד« ברוקלין. פןרק, נר*ן •או

ן מון «אליס י י געקענ• גימ חאנזמ סמײשצז ז

 פאלזסםאן׳ס דעם *ון אורזאכע די דעדגעחן
 ימלעמ אן געװען איו יאליסםאן דער םוים.

אלם.״ יאחר 30 און
" איחר חאם אפ 11א
 1קצנצ קאלעגעז אוילו אז חײספ^ עם און

םאם. אזא «ון אורזאכע די דערגעהן נים
 צז ®רייבען געקענפ םאקע איחם האפ װצס
ײן םראגיש »זוי ענדיגעז  ®ראכט — ? לעבעז ז

איך.
ן שאס א דורך נאך און ו 1קךזל א ו
ען מיר ײנ  יאיי אז לעיעז צו געװאוינם ז
 י ע ב א אגדערע שיסען זאלען ליסלײם

ך. י ז ם י נ
חערמ, איהר זיך, ער חאפ בןףואסעז און

1 חארצען איז גאר
 און ? ואליססאן א צו זאך אזא קומם ׳ווי

 אוג- אגצו©א«ען געתאפ צײפ עס ער חאפ װאו
ם אזא געוואנם גראבען פער׳ן ען ני םיג כ  מי

חארץ? א װי ^פרעדםעם״,
Im און ספקזת סעקות, pto

קירעױצ אפ אבעד ד •אי י ע י ײנ גזנדאנ־ «
ף קען ק אוי ײי ן ®ראכפ »יד »יז צ װי  גאד י

אנדערש. אביםעלע
« גאגצען דאס איז אפשר  װי םעחר גי

איתר און איך װאם אל*ס ךאס םועוח׳ א
•אליםלײם? טעגען דעגקען

ײן ®אקע ItP &ען <  •אליס־ א •iv געזוגד ז
ך דאך או( סאן J « םים אוםפראגען זי i i m n

t a אוםגעחן קען םען te 
 « — זײט
•ײנע יון

B
ל ח ע ו ו ן ) ו ( ג.  נ

דײקסעל. שםואל םון

 טון ווענען אונזיכטבארצ רי *ימנר
D''py>wsw# אד־• קונצע אבער^

 און אונבאשפיסטשײס פון פאאבטערט
 דעם זיך טראגט אונפארםיידאימײט,

 װײכד א אין ץיך טר^גם למבען. םענשעלט
 און ?עאבסםוױרדע טון לואאקען גרױען

 גרויס״ נישסעער איר.ר אין ?יכער שם*אץ,
 ?ײן גיטא גישטיג^ײט. יסער1גד אס הײט
תג דעם צז ענרע  אן זיד פאנגט ער װאו :ו

 עגדיגט ער װאו זיך, ער ענדיגט דארטען
 אז... יױדמד זיך ער &אעט ד^רמען זיך
 גיםטיגע, רוטען םעאדער שטעקעגדע פון

, גרוײגריגע ע ג :  פלעכע, זײערע אדויס ^
 פאא־ ציהענדע ש^יץ טון און bvp בײזע

 רויזען־׳קנאס־ צארטע װײסע, טערענדינ
 צױ צופ•^, אין אונפאדמײדאיכעס פען...

 דאס — נויטװעגודיגקײט איז פעאיגעס
------------שישזאא. אונזער איז

 ־,!עקעא אעבעז צויבערענדע^ אעבען
 בא־ פארשטעהן, דיך זוער״קען האםטעס,
 געזע- גאםור שטרעננע געפינען גדײטען,

 פון אויף בײםענדען רגע יעדע און, צען
אס ברמעען צוואםען וחנגען, דײגע  א'נ- י

 םיז ײיאעז קאפריזגעם םיטן פאדטײדאיכע
------------? צו&עאיגסײםען דײנע

ם דעם איז שענ «נג דער צױזוגטט, םמנ  ג
ײן .םיז צען ז אנ הם אין אעבען ג  אאײן אי

. . .? ען ת א ב ר א ט ט ענ  רי איז כאחאאםעז אי
שען ײמ ײן פון סנ ע רי אין מארך, ז עפ  טי

ה זיין •.-ןן פ ש הם יפיהרט און נ אי
ם־ ־פריהצר פיז ײעאמעז,.........—ר שטי׳ גא

 א פיז אײכטע״ א װי צי װעג?..* טען
 געטאגענע שאײדער א זזאגס שט<ןרקער

ט טיאקזמ  איגער ו^אעגאאו ײך 'f ^נ
 זואו זיך פאר-תאאט ווענען,׳ צעחנדאית

 און אפ, עסוואס וואו ׳זי. שטעאט אביסעא,
 באשאפענדיג אאײן װײםער, זיך הײקעאט

 םיאיא־ צװישען וועג, צופעאעען נײעם א
? װענעז ן»זעאכע ־פונקט גען

שען מגן מענ טרצ מעז צום ש זיג״ אוז גו
 וואלד באאכמ דער פון שטת אין יןען
 ליאיעןעשמות. װײסע אויס #פט סען

 דעדטרונ־ י״וערען און גאייז זוכען מענשען
 איבע שעהנע צארםע, די אונגאיה. אין ?ען

 נעמאכט שמוץ פון װיגעאע א זיך האט
 און םוץיאיכקײט פון טזבח דעם אדזם און

 אויס־ אן שונד און חר&ה פיהרט טונענד
--------טאנץ. געאאסענעם

ר וחגאען ם וחנן «י ען דע ם ײ ה ע שאי־ ג
 צוזאמענ־ און .נעפעען צופאא צום סעא

 זײן מיט װאו׳נש מענשען׳ס דעם בינדען
 אפטײלען'גומס nווענ?... אעבענט

 ניד־ סיאוסעס, .פון שעתנס שאעכטס, טון
 איז אםשר צי ? ערתאבענעס .פון ריגעס

 און פאראנען ניט אינגאנצען שאיסעא קײן
 איז איז געגענזאצען םון צװאמענתאנג אין

 אעבענם פענשענ׳ם פונ׳ם צזםעאמקײטען
 מק־ דער יפון רײץ .גאנצער דער אי׳ז ׳זוע<

 קען ווער וױיםמ?... ווער סיטטענץ?...
------------? געבען ענטפער אן דעם אױף

אן שטענדיג פון ד.אט נחום^כאסק

ך פאר ת*קר ר$ןך און קע« פ ח£קר אלײן. זי  םי
...8ק* אײגענעד דער

-אם׳ איז ײ*ד דער אוין״ שפעחן ?ען םען
ײן דאך און  וזי סענםיםעגטאל־פ^רליעבם. ז
באזונדער־גיםער. א אין

 אי־ עםיצען ענדיכ6קל^ א£ילו קען םןןן
עלז ך קא®, ב ם אומםראגען זי  *ארװאונ־ א טי

• חאיץ דעם
 דאד און — ארדנוגג אן דיניןן קען םען

האבען. איעב גים וי
 זױיב דער פאר םורא די װאס אפילו און

ײן, קען ך קאן ז זיין. םעות א אוי
 אט»ל קען וױיבעלע, שװאכע ׳?ל*יגע א
 א פון אפילו ברוםאלער און שפמרקער זזון

ען אליםמאן.8 ריזיג
ען אפשר ײנ  אורזאכען גענוג דא םאןע ז

אאליס־ ברוקליגער דעם פון זעלבסםםארד פאר

?
 דער »נז װאן באשםיסזגן גים קען איך אןן

«no. אוים־ אן ס»ו חויבם זאך גאג*ע ךי און 
ױלה אזוי עפעס *ו?ו?ען ױו םנאטירלי  און או

אר«דאקמל־קאםיש...1
ך חאלם װאס ארתונג, אן :ווילז• איז עם’ז  זי

ײ. דער אויןו ג ^י ן  חוציח, און כח זיין$ר אויןי נ
^לין, און ברומאליבמפ און םני  אזא אין און די

אל ( א ארלנוגגף מי ^ ײן ^ליןני ל חן י ע  מג
u * וזנלבספםאײ u

י »«ו קעמעךליד ת '.vtu

 מאמיאיעך אין גאיס גרעסטע דאס גצזעהן
 גוארשטע״ איםער ןיך םאענט ער אעבצן*

 איעבאימ א זזײם, רײנצ קאיעע, h אען
 נע• דאס טריי םע^אםישע ציכםינע,
 זיך און צװײ. *דער קינד א טון אעכטער

 ער האם סײדאעך, נײע מיט באקענענדע
 און מרױם זײז <עהאט זיגען <|k שטענדיג

 זײץ צו ב^קיאנטע נײע די געפיאסטען
י מאס.

 נעװען אײכטער &יעא .אבער איז עס
 װי טרױסעז, צו היים שעחמגר א װענען

 א אאײן זײענדיג ;פארװיריןאיכעז צו עס
 אויך *ר ה^ם בחור, באאעזעגער קאונער,

 זײנע פון מוטער דער םון פרוי, זײן -פון
 געפאדערט. עטװאס קינרער, צוקינפטינע

 קײן שעזזנקײט, ־קײז .געזוכט נימ האט ער
 גוט־ סים^אטיש, אבעד געאערענםיןײם,

זײו• געמוזט זי ה^ט יןאוג און הערציג
 זיך גענישטערט, געזוכט, האם ער

 נײעם ימדען אין אײנכעקויזט זשעדנע
 גארניט זיך ציעא זיין צו אבער םײדעא,

 זײנען װעאכע ימנעע די דערנעהנטערט:
 נאך האבען, ײעאכע ^-פעזזאעז, יא איהם

 צוזאר איזזם םיט געקענט יא פײנונג, זײן
 ה$בעז אויפבויען, נעסט װאדיםען א מען
 געװען זײנען אדער חתגים גצתאמ שוין

 וױדער, אנדעײע די נאײכגיאטיג, איהם צו
 װײט זײנען געזוכט, איהם ד^בען װעאכע
װ^. הזיןס ער װ^ס ידעם פלן גמװען > ,l.

מ^ונא־ ׳טעג נעאאפען זײנען אזוי אוז
— יאתרעז* םען,

 איהם ח^בען װעאכע יענע, צוױשען
 .פיער־אוךצװאנ־ די געווען איז געװאאט

 סיטעאעז פת אײדעיג עני, ציגריעהריגע
 פנים׳א, חג׳עװדיג װײס, א מיט װאױןס,

 האאב אועען, קוקענדע גאייך ג-וײבאױע,
 געזיכטסציגע, דריבנע »ון ה#ר■ כאאנדע

 נאך ׳פון אײטדרוק דעם געמאכם זי ד«אט
 גאך *יז אײנדד^“ דער היגד. א גאר

< א געװארעז שטאהזער  ריה־ אי\זר דא:
געאעכטער. אפטען ץעהר און רעװדיגקײט

 גיט איז ■זי װאט פ*ר װײסם װער
 אײני־ װי פי,נהט איהם, פון א»־.עשטאנעז

 נאײכגיא־ זײן באגעגענענדיג ו־אגדערע, גע
 יענע יםון געווען איז זי װײא ?^צי טיגיזײט
 זיך ס׳איז וועאכע ״םיז נאטורען, יןאע&נגע

 זי האט אפ״פד, צי אפצוטשעפען, ש^ער
 יגעאיעבם? אטת׳ן אן אין טאתע א״הם
 אפנע־ נים זיך האט זי נאר ניט ^בער

 נאר גאײכגיאטיגחײט, זײן פאד שראקען
 :אפען איהם געאעגענהײמ יעדער בײ

 אי־ און פרײנדשאפט איהר ארויסכעװיזען
 גע־ זי האט באא א אויף בעדנעבענהײט.

 איז טאנצעז צו איהם מיט באויז •זוכט
 געװען; טכבד עפעס מיט אאעלוײאע איהם

 פאעכט טענ ־,יפא א איהם זעהעבדינ נים
 האאב־שפאס^נד, א שרײבען שוין איהם זי

 נאכםיעגען דך ברױועא, האאב־-פדיעדאיך
 קרינענ״ ניט אוץ, איהם, םיט ס׳איז לואס

 ארוי.ם־ זי םיעגט ענטםער, קײן גאײן רע
 איהם מים זיך תאט עס וואס זעהן וןוםעז

זי איז געבורטסטא: זײן צו געטראפעז*

 דעם פ«רחימען גיט קען װאס אלײן, ארדנונג
... 1 דינער מרין-עספן איחרע פון לעבען
ן.. ®צ
זאל פ^ליסמאן א אז ^ראדאקס, א איז עס

הצרגען. אין שיםען דוקא זיך
 דער עס דערלאזט װי I אליצײ8 .און הארץ

I סאלים־קאםישיאגזןר?
 «א• א אז קאםיש, און לענערליך איז עס

•ארק. א אין שיםען באר זיך זאל ליגײמאן
בלוםען, צװישען אפשר און
 פו«געל־געזאגט פון כאר א אפשר־םים און

גאר? איחם עס אסט6 װי
װאס? סאעםעל, א ער, איז װאם

...1פע
ב •אליצײ־ * חאפ זיך, שיסעז יע שוין אוי

םאלון. א אין פאן געדארפט עם מאן
ײן איז דארפ ך ריכםיגזױ־, דער ילאץ. ז  י

ילאץ. אויםערװעחלטער און סיגער
אייגגע־• םיר איז דא און סאלוןן... א

געדןןנק: גײער אגעל8ש א גאר פו>לען
 דעם פון אויזאכע די גוןר איז אפשד

 יאחרי־ 36 ברוקלינעד, דעם פון זעלבספםארד
םאז, גען ם  ירא־ צוליעב ױאס דאס בלויז ^לי

שאן ד חאפ חיני  םאלון דער צוגעשלאסען זי
ײן אין מ און געגענד, ז ײ  גע־ םיע*ע אלע ם

ען ײ**ז1פילאס*פז און ך*נקיגן  ארריס־ גאר זייג
, . י געזו»ר«זז

m ״ »יד בל״נ ךןנס ב״ י■:■־ח״

 8 תםאאכטען א)»מ*»ם ןי האס אזױ
 זוילצז, אױנמנמיארטמן ויין סvm נעץ
עי סאטצ} איהרע םים no pit יהם8 םי

»יז, m ארײגגעמריצם,  אײנ״ די *סשר, ?י
 איז וחגאכע ותאט, גאנצער דעד אויוי ציגע

 אויגד *יחם אחןבס וועאכע םרײ, איהם
ריכטי^

 נאכגע־ גימ אאנג זיך האט ער אטת,
 זײן איחר ארויסגעװיזען אפען געבעז,

 איהר אויםגעטידעז אפט גאײמיאטיגקײט,
 איהר׳ס געטאן אבער האט .זי געזעאשאפט,
 גע־ ױאאט אנאנדעדע װאו אידגעאאכט,

סעאײדיגט. טיעף זיך אדער ׳װיעט
 איז ער װ.ען ׳טאג דעם יפון בא^םריה

 געװאדען, אאט יאהר אכט־אוךצװאנצינ
 פון כאקעט שעתנעם א נעקראנעז ער האט

 צו עגי׳ן; פון רױזען רױטע און זוײסע
 צױ געװען איז דױזעז רויטע םוןדי אײגער

 װינשט ״גאיק :צעטעאע יןורץ א געבונדעז
עדי״ אײת׳ר אז אױך רי  אהעס. ד^ס פ
 צזױײ דער געװען שויז איז באלןעט דער
 גע־ יאהר צװײ שוין זיך האבען זײ טער.

קענט.
 פארטראכט, טיעוי זיך האט נחום

 פארברעכען נרעסטע דאס נים ער געהט
 פון אםשטויסעגריג זי עני׳ן און נענען.זיך

 שטארקע אזעאכע׳דײנע, װעניג װי זיך?
 רעך אויף זייגען איהרע װי געפיהאען

 אויס־ פון סימן הײז ! ? ©*ידאנען ױעאם
 עגאאיזם קאיעאיכקײט, גערשכ^ננמײט,

 איע־ באױז — ניטא זזארצען אי׳הר אין איז
 ים א און ד#רטען הערשט איהם צו כע

 נדאב״ אםטע זײנע פאר •פארגעבונג כייט
 ער םאדעגט אײגענטאיך, ׳װאס קײטען...

 אויס״ אנגענעהמענעם •פרוי?... א םון
 נוט״ סים&אטיש. גענוג איז עני ? זעהן

 זיכער: ?י .פארמאגט דאס הערציגיוײט?...
 גוטמוטיג, אזוי דאך איז געאעכטעד איהר

 הײן גאך האט .ער און אפען, איז גאאיװ
 בײז זי ץאחר, די.צװייי פאר אײנצי^סאא

 איז סך א אאכט זי װאס דאס געזעהן. ניט
 זי נאר... א איז זי אז איבערציינ.ניט, קײז

 אאגישער אפט איז און קאוג גאנץ רעדט
 זעחר אייגפאך איז זי אאײן* איהם פון

 ראס פרײד. א־יז ב^וועגוננ מיט פוא ױנג,
 און געביאדעט װענע גאר איז זי װאס
 פון אױך איז יבוך.. א •זעאטען זעחר אעזם

 מען װערט געביארעט :זאכען יןאײנע די
 צױ זיך טען מוז אעזען צו און אעזען, פון

 פאראינטערעסײ זי ־װעט ער געוואוינען.
 פראנען, געזעאשאפטאיכע די מיט רעז

 זי און עפענען ײעאטען נײע איהר װעט
 צום צוגעץאױנען אאײן שוין זיך וועט

 אטת׳ן, אז איז טאקע איז, װאס און בוך...
 יעניגע די ...V װארטען פון תכאית חנר

 נאך, איז גע־װאאט, װאאט ער װעאכע
 ^ודער געװארען, במשאיפען ניט הםנים,

 װע־ אויף און צװײטען א מיט אװעק איז
 צײט די ...V אױפווארטען ער װעט מען

 װער שנעא... מורא׳דיג אזוי דאך אויפט
 אנסד זוער װעט עס טעגאיך, װײםםן...

 דאמאאט ערשט צונעהטען... זי און מען
 פאר־ האט ער יוועמען דערפיזזאען ער װעט

• אוירען...
 גחום איז שיפעטער שעח איין סיט

 זי ציםער, איז עני׳ן בײ געזעסען שוין
 האאזענדע זיך און, געדיאאטען שויס אויפן

 זײער פון בײדע האבעז לװשענדיג, און
--------געדעדט. צוקונםט שעהנער
 אפנענארט, זיך זיי האבען בײדע און
 זײ װאס דאם ג*פונ*ז גים האבען ביידע
 פאר־. צװײ פון הרבנות געזונט. האבען

 האט ער וועגען... אעבעגס באאגדזשעטע
 אין םאראיגטערעסידען געקעגט נים זי

 געװען אימשטאגד ניט איז זי און אעזען
 נזנסט ציבטיגע װאריסע p'P איזזם םאר

 ער *אז אויסגעפונען, זזאט .זי ש&פען. צו
 איהר װי םײז, איז גוט אזױ ניט װײט איז

 דער־ זיך זזאט ער און געדאכט זיך האט
 םך א סײנם שטענדיג ניט אז װ^וםנ^

 זיך קעז אםאל אז גוטססײט, — אאכען
 פארביםענ־ געפינען *ויך איד«ם אונטער

 פאעגען אאגג װאכען בײזקײס. און קײם
 צוױײ מיט׳ז אײנער רעדען ניט אטאא זײ

 היים געװעשםע שס^רה אזוי די p* נמז
 געווא־ .פאריואנדעאט דויםטע א אין איז
רעז״

באבט, שא^םאאזער א אין מאא אײן
 אין איז קריעג כיטערען אאנגען, א גאך
 און געווארען געבוירען געד-אנק א םוח זײיז

 זײז יא, פארכא^ס: גאנצען אק איוזם
 דער ווערען, געראטעװעט נאך קצן טרזים

 נאך איז איהם סאר p^ אויף אויטזע-הן
 איז עט סאדשװאונח^. איננזזןגצעז מט
 ברענ־ קען װעאכאר װענ, א פאראגען נאך
קאא־ זײן אין איעבע אה װאריטקײט .גען

 װלט װאם !קינד א :הײם •וסטער םער, ־
 נעבען וחגז $ננעד,ן גאנצען אין איהם זי

 האיין צארט, א געגנינען זיך וועט איהם
 אויגען זײנע אין זחןט וועאכעט נםש׳א,
 ד^ערטעו * ל׳יעבעס זײבצ אויױ און קופאן
עגטפ^ן ש^ייכצא אונשואדע^ז א םים
^ וויחר לעצען^ױ זי רען• * ! ל י ו ז

:; r ז V u ו -

ד ו

jm

קינד, 8 יא, איזזם^ נעבעז
 וױ njr pk םריזן דער את

זיד תאט זי געותן, םענש דער
ג\ו אאוצאינגער דין סאד שון^מען

^prnri את  חאט .נוארנאבט ''
 זײ צז געװעהנאיה וױ געגיםען,

 געחורט ,נאר ביכער אדער געז
 on> pjmu דערנאר אח קאײד גײעם

םעאמער סואוױנג-איקטשור א אין
 גענוםען אאעס איהר ח*ם ער

p געטראכט באויז און בען t רעם i 
v געחט װ^ס w,\ ניחנר דער םון _ 
 את באאויכטען אעבען זײן יועט װאס

. וואדעסעז*
 טינפםען pR שוץ איז עני װען

 8 אויזי סאא אײן פאסץ האט געווען
 אויוי פרױ יעגע באגעגענט זאםאוגג

 אוםזיסט pr אא» אזוי ד.אט ער כער
̂וט װעאכע װארם,  m* באױו אײנע .ה

 סי ברענעסדע זזײטאיך ד*ם אגצינדען
צן זי דזזא.האט הײם. זײן אין מ מ ע ג

 איצ^!װזנלכ/נ .פרױ, יענע געװעז איז
 טעגאיך איהם, פאר געווארען באשטיטט

 צוריס, י^הדען טויזעגדער םיט נאך
 ח«• די אין חאאב־ױיאדע ה^בען מענשען

געװאויננס װעאדער און אען
p* דערקענט׳ דוי זיך חאבען זײ ;.T 

ײ און דעחפיהאט  %% ערשםצך דער נ
וזענם. די געגעבעז זיך געגהײט
 flrm נאכט דער איז שפעט ביז

 געגאנ^עך גאסען די איבער נאנהער
 שטמרבעגח! םון ? װאס טון גערעדט.

iroפצאסע •פון װעאטען, אויפאעבעגדע n 
 *Ffi אייביגען םון הערצער, מענשאיכע

 איי• אי| שטויג -פון ׳םח םנעשענ׳ם יפוןם
 געחאט פיעל אזוי ה^בען זײ ביגקײטעז...

אד זײ צװײטען, דעם אײנער זאגען צו  ז
 יאחר־חונדערטע פיעא אזוי שוין זיך בען
-------------געזעדזן. ניט

 אי־• . pn און באגעגעניש צופעאעע א
 אזױ קוסענדעץ, pd אוזיצ

 חנניז, א נאד שטױב וױי איז, גאי^ טען
 טרױער, טײנאיכער א פארשװאונדעז*

r זיח תאט בעגקשאיפט שארפע n f i 
 דעם אין ױי איז ער און נעפיאט

געװ^רען. קען
 pn .פון אאעס אי-חר האט עד

 0סי זיצענדיג אײנטאא דערצעהאט
 ג^ויניט האט *זי טארין אין ביעאכט

מד נעשײיגעז, אויר יהאט ער ז^גט, צו  יי
 איי״ WP זײערע צוגעשפאדט זײ האבען

 ואך םרערעז שטיאע און צװײטעז צום גער
ג^ןײקעאט. באקען זײערע איבעד זיך בעז

 OPWi האיט נמכט שװארצע די און
 !i*wf זײצדצ צו צוגעהערט זיר זײ, אויף

 ; םינלס יענער פון דערטאנט זיך מעגאיך
 זײגעז נשיםות זײערע ווען אמאא,
 צ״ױיטעןד צום אײנער געװארען געבעז

געשװעען. רעטזעאחאפט און
ס — א װ ר א שעז זײנען פ  א«ױ סענ

^ ריכסיג ניט מאא קײן ^ענען גישטיג, ד ג י  או
 4זײער& צו פיהרט װאם װעג דעם האײבען
נאיק?«..

עינטפערט — וױיסט?י... װער —
רחיאי. שטיא

 גאד אםשר, ׳אדער װערים ־װי ־־־
 אדום מיר פויזען ״זײ פון טינער

 XP װערען און װעגען אונבאקאנטע
צוטראטעז... מיצען

p זיםצט — װערים... װי — f
E העיענד.

P' .-; פויזע. אאנגע א
 פאר׳ןיחאט^ אםאא מיט זי האט ער

:אגנעכאפט
 iiin•* װאס אײגצעע, טײן רחא, —
? ("\ פארט

% . װאיםט... רו װאס —
^ זיר מוזען מיד — ה ע נ  צו
 דך מיר װאס-האבעז פאר ?*.. הערםט

 1באזי פריהער, אביסעא געטראםען
 m זי אייידער םריהער, חדשים פיער
 פאדשאלו א •פאר יוואס ?... װאס יפאר

 _ רי דיר האט גןהאפט טײפעאשע ינע
 באתצאפצך געהאאטעז םיד po צײט

 צוזאמענגעבדאכט אונז אצינד פונקט
 האט ער — !«...ןאצינד אציגד,
t נײן, — טערט. o צד נאייד ׳זיך םוזען 

!...געהן
M טאן ^עגען עם װעסט רעכענסטו —
״ אײ װי איהם אין זיך האט זי

\•* * באיק. אי-הר טיס םען
 זי -האט ער — ! pגי נײז, —

 נ*& עם <ועא איך — אדומגעכא&ס
 קמןעןל ניט איהר אויף <ןעז איד גען״-

 ער — סיאום.^ סיד איז הױז אק
wm .אקםעא. צו.איהר געםאאען

 ניט אויך איד.ײעא —
׳ טחנר. א אפ מישט pH זי זיטצט

שסיאשוױעצן א'אא[גען;־נאד
f f l g i  M tilflM* .
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שאן ז *מדזמ*מ מ טײמנוט *ױלען n מ
 חנר וחנגצן טענות אלע די אוזן *םיאו

 סײן האבען אאיערס״ *קערםור םאחמח.
 חלעיםאן חנר אז גענאױבט ניט ץ*ר םאא
 ארויסצר יןאורטם די וועטשםערען עקט

 רי וואס ידאם אינדזשאנקשאנס. געבעז
גע־ *צזא זיך זזאבען םיהרער ארבײטער

? ארבײטער שטיס דיוער ־טים יםחגהט ג
 פאא- א אבסאאוט געווען איז זעצגעבונג

הא״ זײ אדער זײ, ד.אט מעז שםחה. שע
 םיט *פגענארט גאנצען אין אצײן, זיד ־מן

דעם.
 אוגםעגאיך גאר איז עס אז צװײטענס,

 אז אזױ, געזעצע ארבײםער שרייבעז צו
 די דאס זיכער זײן זאצעז ארבײטער די גאר האבען אאיערס אז זאגט, שטאאטען,

 זײ דורכפיחרעז סוזעז זײ וועאעז שאורטס געזעץ דיזער אז געמײנט ניט מאא קײן
 זיך דוכט <ןען, װאס ווארים אטובת. געגען איגדזשאנקשאנם׳ אפשאפען װעט

דעם אין פונקט דיזער װי דייטאיכער זײן :װעדטער זײנע זײנען אט סטריײןס.
 געװארען? געשריבען איז געזעץ האעיטאן אנ־ איז געזעץ קלעיטאן דער ״װען
 אצטע די זײן צו ארויט זיך צײגט עס ארבײטער די האבען געװארען גענודען

 ,עס— גיט שרײב יא, ״שרײב פון מעשה װעט דיזעס אז באהויפטעט פיהרערס
 זעאבע״... דאס באײבען יעדענפאצס װעט געגען אינדזשאנקשאנס די אפשאפען

 סיט פארט טאיןע באייבט זשע װאס װאס דעם טראץ ױניאנס. צײבאר
סםרײקען? צו ארבײטער פון רעכט דעם םון מײנוג די געװען ניט איז דאס

* דערצו. םעגליפקוי• די R 1ד g # > n■ 
ה י פ תענגם װאס ז»ד V י ן ני «ו ־ ו *ונז״ ןו
די תאבען װעלבע די, «ון

ו ײי עס — ױדעלעוױטש. כ ו « ו
ך האש איחד אז ק־/י־־,  יורײנמנא^ גיש זי

ן י p «ון *:גזגלעגעגןז״®, גאגצע די י iT it 
ײנעז עס ם?גליד, י זןחגליכע דא ז / י  I »יי|

״ ו*ר װי אייך, דא*אר םיר לען מ ׳ז מ מ  כ
 U ,*MTP גאכץ אנגזגלעגעגח״® ג»נ*ע

ך םוזען ד»ס זאל שבוועם אונזער  • זי
 ו געװעחנליך. װי לעגגןןר, אביסעלע ציתען

ש דער אין טאג, ׳מעחגעם ן ג״ ו  |H««»ojrp ו
*׳ן באװיזען ויך מ חענדביל » ;אס אוי  ם

nwpz : דעס און דעם *אי װאוש tn a fp 
n** איז »§#רל§*ג1 איבער און f i j j w 

ן לצסזערחעד דעם• אויןי ו ײן דער ן  אינאעיני
• «לעזיגגזד*׳ ב. *ון נריןי א געל נ ן ז ד י מי  י
 י ידען איז אינםזגרנײ^יאגעל. דער

מ י ן ח ע ג ^  דעריון װ^למ באסעס׳ די ןרו ו
ע: r;»:« » ס»נצז צי םן  ^וגעדריק*^ סענ
* געתש׳ א,*ן «»עחש ער װי כריןי, ן :י י ו  י

«/ ןארלא;;, דעם אפילו ?ע:דיג ױ ו  ־ *ז
 •»רו ל^נגען * דעם איבער געסאכש װאלם
חנוי) אײער װער גנאמנות, גור, זעחט  י
 4יײ *אדעשענדליה געזוען עס װאלש איז,

y 1גל װען ש^דגײחליך. גי־אד, נעװיסען 
 ײ שקאנד^לצ!*״ נור זוכש האס *״טונג,

 געװען אויך ר$ס וואלם געח*נדעלם, א?וי
 «בזד*׳• װען *ארצײחליך. אןן ;רײשליך

ײז *ו ■רעטעגדירם װאס םגוג,  ערו »ן ז
 1*1#• ם»נ?ן אײן אין חאדט און צייטוגג,

 .געלק זײער •yc צײטונגען אנדעיע ?ע ן
I ילוצלינג זאר םמגזאגיט״זובערײ״ «»ז I

סמריי״ *ו רעכט דאס ^ותהחנגד
 ווינתט״ געוחגחנציכע אלע אין קצן

ר םרחנן, ע ט נ ו " א ״• אי ם ר א ג
ע v ל ד ג ע ט מ ו ט קען , צ  ני

םארא• אבער זײנען ענםזאגם, וחנרען
 וועצכע באטעפטעונגען אײניגע גען

^ באחענטער אזא אין שטעהען א  ט
 טרייחײט לעבעז, דעם צו װאנדשאםט

m\ דאם אז פאל<ז דעם ®יז זיכעדחײס 
 פעלע דיזע אין סטרײקען צו דעכט

זזעכע״ דעם אונטערווארםען זײן םוז
 הריעגען צו *ובלייןום יםון רעכט ^רען

ריענםטע. אונאוגםערבראכענע
םר. פון װערטער די זײנען אט און
^ טעפט

 צו ארבײטער פון נאריש איז ״עס
סטריי״ צו רעכם דעם װעגען דײדען

 פארזײ רעכט הייאיגעס א אלס הען
. . . קאנםטיטוציאן. דער אין כערט
 און געזעצליה איז אבזיכט .די אױב

 דאם וועט געזעצליה איז םעטאדע די
 אפגעהיט װערעז סטרײקעז צו רעכט

 קאורטס. די פון רעטפעקטירט און
 זועלכע פאראײניגונג רי אויב אבער

 דעם פון כוח דער און אעבען דאס איז
 צוחד אונגע^צליכע םאר איז םסרייק

 ענן דער אין געװען איז עס װי ס?\,
 קעים דעבסט דער אין קעיס, -ארבאר

 דער איז קעים, לואיס רער אין און
 פרא״ דער אונטער טעהר ניט סםרײגן
 װי ?אנסטיטוציאז דער םון טעיןציע
 פארבחד אנדערער וועלכער אירגענד

 פראצעסען, געזעצליכע אלע און כעז,
 ״אינדזשאנ<ןשאן דעם ארײנרעכעגעגדיג

״דעם. געגען װמרען באנוצם קענען
דבורים: דײטליכע איהר .האט אט

 ״אונטער בלויז נעזעצליך איז סמרײק א
 ״איז ער װען און צושטענדע״ געװעהניציכע

 זוערען עם \ml jm>vm תזעצצינע פאר
 סעטאדע^״ געזעצציכע באויז באנוצט

 איז עם צי אורםײלען װעט ןשע װער
ר ע ט נ ו א ע ״ כ י צ נ ה ע װ ע  ג

־ פאר און ״ ע ד נ ע ט ש ו צ ן נ  ״
ע כ י ל צ ע  דזשאדזש 1 ך ע p v ו ו צ ז

 םר. אדער •אאטער, טר. אדער ענדערםאן,
 צא־ ״העירפוצ אנדערע די אדער טעפט,
םײנדס. ״דזשודישיאצ די םיט יערס״

 ״קע- װערט פראקטישען א םאר װאם
 געזעצגע- ארבײטער אצע די האבען נעז

 אויםםײמשער רי װי צאנג אזוי בונגעז,
 בצײ״י געזעצע די טון דורכפ^רער די און
 אינטערעסען די דיענען װאס אזעצכע בען
יא ״שרײבם אנדערע? טון

ר ע ט ײ ב ־ ען# ר דעם *ווי׳י מ מג רעדז
בעדריק(כלמדער) ראזע פון

WKB»M8MKeQraeiS8CK8»
 ב»׳«ולד<גען םיר געװיס,— ביצעכסאן. ם.

 אין געלײענט דאך עס חאם איחד# *u אײך
י אז צײמוגגןגן, יי  גע״ איז סטרײק **אחל מ

ט -y: אײער אין עס איחר גלוינ

דראסאטישעז איחר םיט םרוי, םאנטישער ן װעלפדבאריזזםסער דער פון פזױם דער
--------׳1 חןר און וועסטערא, «לכמ שעהנהײט,

 געורע״ דער אוקש טלוך היםטארישער
 גןייזערליכער עסםרײכישער זענער

פאםיליע.
 װעסמערא-אעיךעגדרױס״סטיעז״ אלםא

 בײרע אויף געותן באקאנט איז װעאכע
 אײני• אומגעזעצציך אן אצס װעצכדטײצען

 עסטרײכישען םארשטארבענעם פון׳ם קעצ
 ?יך האט וועלכע און םראנ״^אזזזף, ^ןײזער

 גײיסער איהר םיט געםאכט באריהםט
 הײראטען, א,ל ראםאנען ליעבעס, צאהל

 טױט נעװא-עז געפונעז צאנג ניט דא אױ
מאט זי לאנדאן. אין װאויגוגג איהר אין

דאזע א אײננעמע, ורך

 זיי־־ — געריכטען. קאפימאליםטישע די אין געזעצע ארבײטער פון ווערט
 פאל־ און מעפמ וראס — ? אוגגעזעצליך אדער געזעצליך םטרײקם נען

 װיכמיגקײט גרעספער םון איז װאס פראגע א — דעם. װעגען זאגען םער
ארגאניזאציאנען. |פאג!ארבײטער

 םאוך, היסטאוײשען חנם פון הרבן אײן
r םון הויז דעם Him געםאצען איו װאס t 

 עסםרײכישע געװעזענמ די — האפסבורגס
. דיגאסםיע
 װעסטערא״העיךענדרױס*סםימן אצםא

 סאריא פדײצין פון םאכטער די געוחנן איז
 אוכײ די בערוען איז ,װעלכע וחוסטערא
 אוכמציהאיכעו פון׳ם געאיעבטע גאיקאיכע

 דער רודאאזי. גןױינפ״ינץ עסטרײכישען
 םון׳ם — עאטערען אאסא׳ם םון טויס

 <עאיעג- זײן םון און רודאלו* קרױנפרינץ
 געשיכםע דער איז זיעען — מאריא טער

 דאי געהײמניסםואער דער אאס באקאנט
 טעיעראיגג. םון זעאכסטמארד פעאטער

^פזן דער איז מעיעראינג ם א  פאאץ, דעם נ
 איז 'םרוצןארנען שענעם אײז איז װאי

 קרוינ־ עסטרײכישער דער זײנען 1889
 *יעהרעע18 מנגע, זײן און רודאאף פרינץ

 וועסטערא, מאריא שעהנצ די געאיעגטע,
 א אויוי איגעידיג טױט, געװאיעז געפונען
 םאדװארםען א אין באוםען, װיאדע הויםען

װאאד. אין װעכטער־שטיבעא
 דעם םון זעאבסטטארד דאזיגער חנר

 גע־ איז תדאאןי לןרױגפרינץ עסםרײכישען
 אײנ־ דער ניט און ערשטמר דער ניט װען

 עסטרײכישער דער אין אומגאיק צינער
 םון געשיכטע די םאסיאיע. קײזעראיכער

 ער־ פון׳ם איז, האפסבורג־דינאסטיע דער
 האט םראנץ־יאזעף װאם אן טאג ישםעז

 אאנגע אײז געײען טראן, דעם באטראטען
 האפסבורג־ דער פאר אומגאיקען [ft קײט

פאפיאיע.

בראכען
יי איזויטעפ; in ױנקט אבער איז ם:ף«ח ד iy p. 

 בויזעגד חונדערם איבזנ^-דדײ סטרײימר, די
 ענם־ פיעל פעסנזעז^ פיעל ׳יןזעחען «אי*ל׳ אין

אין ^ אלאסענער, ײעדי.קאםי ז װי ז  דעם ײ
ען עראשעז וו . #ג, ײ נ ײגען ז אין ארויס ז

םײםאן ב. פון

ײ אום«טע:דען װעלכע אוכטער  סםר״?זנז, ז
ty ל םעןyײ זט ט ז ם זיך, פארזאטלען ני  גי

ט דורכרעדען זיך  םען אזן ברידעי, זײערע מי
ש  נדך ^רעקל^נסטןן דעם זײ געכען ;ענדוינ

ך קען םען װאס ראי,  איז פאימשעלעו, :$ר זי
 ^תל־א-בייטער9׳ די פון קאטפן• דאזיגער דער

 חאם װעלט די װאס זעלטעכע״. די פדן אײנער
cyn א איז r,*^yp חעל• פון

■אר־ אןנזער ןאיום
ײג y ר װ װעגען ?

 םאר׳סם׳ם דך
 זי וועיכע; גיפט, שטארהען זעהר א ן פ

 תמיד יאהר םיער־םינױ אעצטע די האט
זיך. םיט ארומגעטראגען

 זעהר א נאך געװעז איז םאר׳סם׳טע די
 אע־ קורצען איהר אין אבער פרוי, ױנגע

 מאא דרײ זײן צו אוספעיעט זי האט בען
 םאר״ מאא דוצענד פאר א און פארהײראט

 זײנען סעגער איהרע םון צװײ איעבט.
 םאן ערשטער איהר אםעריקאגער. געווען

 װאא יארקער נױ באקאנמער א געװען איז
 אסבארן דזשאדזש ״בראוחער/ סטריט

 העינ׳ען דאזיגעז דעם טיט האט זי העין.
 צנוײ םואע קײן אפיאו אויסגעװאױנט ניט

 געריכט דורכ׳ן שױן האט זי ,װי יאהר
 אין או; גט, א איהם־ארויסגעסראגען פון
 געיועז שיײ זי איז ארום צייס קררצער א
 יע*א םו; סטודענט •־*ױגגען פון ה"5״כ די

 שיעאד דאנאאד א אײגעם אוניװערסיטעט,
א און 19 יאהר א םון nTOfi סד:ײו1א?

 געזעהן «טאל
 ׳אי טיטאנען. פרן ׳דען

,y c:yc נרעסע קויפטע : 
r:y דערy אלעם, ־דעם t ט ו  גו, ? ליגען »

*:cy ט איזy'פאי7ד ק  פאר־ איז זי װײל ׳י
 מטאחל־ *ום בײנער און חוים םים ?ויפם

^toy. אײנציגע די i:cyn^ באנ• ד^ע *יז 
 *ורי?״ סטדײקןף־ די צװיגגען גו איז דיטען
 פאי• חונגער. דורך ארבײט דער «ו געחן

 װעט זי װען ry פרעסע, די וױיס זיך׳ ׳«טעחט
ען  חאלטונג פעסםער דער סנח אטת דעם זןג

 ׳פילע געפיכען זיך .װעלען סטרײקער, די פון
ען װעלען דו»ט אטיזי- מי ײ םיט סי ײ און ז  ז

 און פינאנציעל חילף םעגליבסטע די ;עבען
 מען, ערקלערם גיט. דןןך עס םויג ב^יאליש.

ty געבי איז סטרײק דערy.גאטיר־ דאן, בען 
 ו1 פילע פון prn דןןר פארגעחן װעם ליך,

 דער iy ,oyii צו ד.ילף. זײער םיט קוםען
איז ךןש ̂ ?. !אךלןןרע! אג^ ךמק-סא

 טאל םyד אבער ■ל¥ץ. צידערטרעכביגער דער
 אינײםעײװעלט די געליגגען. גיט ער װעט
דעם איבער םירט!רycאינ אויסגעצ״כענט איז

אי־ װע-טעראיכע א איז שטעאע דיעזע * ^
ײ w אז w  t w m p- 

 ״יןאעײ דעם םון מעגליך) א״יז עם \ױ
 אנטײטדאסט דעם צו אטעגדםענט״ טאן

 געװארען איז פונ<ןט דיזער װען געזעץ. !
 גע־ פיהרער ארבײטער .תאבעז m*# א 1

עט,  אײביג אויוי שוין זײנען זײ אז סי
 אינדזשאנסשאן דער פון געװארען פטור
הא־ ױניאנס ארבײטער װעלכער 4סי מכח#

ארבײ־ רי און געליטען. מאא אאע בען
״'  ־פאאתאמען א געהאט האבען פיחרער טער |

 װאס ׳זיך דובט %דעגר,ען. צו אזױ חנבט • ?
 פונקט? דיזער װי דײטאיכער זײן הען«גאך ן-

 קאורטס די אז אויסדריקליך, זאגט ,ער
r m  I] אינדזשאניך קײן ארױסנעבען ניס 

 טארען זײ אז ;סםרימן ?ײן געגען שאן
 איבערדײדען טרײען צו פאדװעחרען ניט 1

מדע  נים טאריען זײ אז ;סטרײקען צו אנ
 פון בענעפיטס סטרײק סײן אפחאלםען

 ניט טארען זײ אז און ; םםדיײןערס ־פי♦ן:ל־־־
 פארזאם־ פריעדליכע י,ײ:ע פארוועהרען

 זיך זזאבען ארבײטער די און ן^לאנען.
 אבן אן מיט װי דעם׳^ארומגעטראגען םיט
 דעמא־ דער פאר הורא געשריען אזן «ונ

גע־ זײ האט װעאנע פארטײ, הראסישער
I גע־ נאאדענעם אזא דורכפיהרען וזאלפען

M ר ר , ח
איצ־ זיר האט געזעץ גאאדעגער .דיזער

 אטע־ דער װי זײץ, צו ארויסגעצײגט טער ;
m בריק״... נאלד ״א זאגט, דיקאנער 
mגעװע־ טעפט, האװארד װיאיאם םר. ■'׳ 
פאראײניגטע די פון פרעזידענט ?ענער *

זאנאר באהױפטען פיסטיקער אײגיגע טאםען. ריילעז םון זווזן
 ייגגען דאזיגעז ־פון׳ם עיאנ^סןן די

 דעם גע.ען שטארק געװען זײנ^ז׳ סטודענט
תך;  אאע אנגעװענדעט האבען זײ שי
 זוהן׳ס זײער דעראאזען צו ניט סיםאען
 ״געםעהדאיכער דאזיגער דער םיט חתונה

 איז עס .ממגער״ ױנגע פון באצויבערין
 אז װײט, אזוי געגןומען שוין אײנסאא

 האט םאםער, דער ענדרױס, טער£א דער
 מאבושים די זוהן זײן םוץ ארונםערגענומען

 א איז םארשאאסעז איהם נאקעםען א און
 האט און האטעא, געװיסען א איז ציםער

 זײן היסען צו דעטעקטיװס אנגעשטעאט
 איז *איעבע אבער זוהן. געםאננ^נעם

 און שאעםער די ; אייזען״ םון שטארקער
 האבען שוםרים די אפיאו און ריגאען חי

גע־ דאך איז אאמא׳ן :געהאאפען גיט
 זי חתן. איהר ארויםצו׳גנב׳ענען אונגען

 םאםארא־ קײן אװעק גאײך איהם םיט איז
 א בײ גיך, אױח דארט און יארק, נױ נעק,

 חתונה א אפגעםראװעט הויז, אין ריכטער
שטאאט... סון׳ם געזעצען אאע נאך

 אפריא, מאנאט איז געװעז איז דאס
 רײ־ ױגגען, דעם אט םיט האט זי .1915

 אין און נחת אין אפגעאעבט סטודענט כען
 דער אויוי װאכען. צװײ גאנצע«... איעבע

 און געװארען נעאם זי איז װאך דריטער
 אהינ־ איז זי װאו געװאוסט ניט האט מע

געקומען.
 זיך זי האט ארום חדשים •אר א אין

 ארי־ העכסטער דער אין באװיזען פאוצאונג
 אאנדאן, איז געזעאשאםט סטאקראטישער

 גאנצע א זיך ארום געהאט שוין האט און
 שענ־ די דוקא און םארןחחנר, נײע מחנה
 אאנ- דער םון ױנגעאײט רײכסטע און םטע

 ענד־ אאטעד דער אריסטאקראטיע. דאנער
 קאיװאענדער א דורך דערװײא, האט רױס

 •א ארויסגעקראגען שטיאערהײט געריכט,
 אזוי איהם און זוהן ױנגען זײן פאר גט

 װיײ צאצקעדיגער זײן פון באםרײט ארום
* • בעא. ״ ׳ ־ ■ .

 האט װעסטערא־העין־עגדרױס אאםא
 אין «רײן טרעט זי אז עמןאערט, דעםאאט

 װאו א־נוירס, אאם ארםעי ענגאישער דער
 די אינדערען מיט אפנעבמן זיך װעט *י

 סאאדאטען. פארװאונדעטע פח שסערצען
 זי װען צײט יענער ארום געװען איז עס

 פארציע םיט באזאמט דאס זיך האט
 סיט זיד*), מאכט זאך א *װי (אױו• גיפט

 ניט קײנמאא שוין זיך האם זי וועאכען
 טאיןע האט זי װעאכצן מיט אח געשײדט,

 א*הר צו םחי א ג<נשאכט אאננ ניט דא
1 . ־לעבפן.

 אן1פי פדױ די זז־אאס איז '־נעשטארבפן ‘
 סטימן, נאםעז פוופיםפן.מימ״ן צמאישען̂ 

ט מ'  עהשט זי־^האמ־געהײראס װעאכען '
l̂ ־.־׳•.• ־ז אויגוסט,:* ^זאעצטען

מן ,װאטעדצ א רז  n מאטױועז און או
ס א ^  —זעאבססםא^ו איהד פאר געחאם :
 און ציט־באקאנט דעיזיײא נאך איז :׳ייאם

K:lאויוי סור א >באױםעד שױך זעט

 םראגע דיעזע װי אזוי דעם. אויף גען
 װיכטיגיןײצז גרויסער אונגעהײער פון איז

 וױ אזוי ;ארבייטער ירטעfארגאני יפאר
 אמא־ רי געהט זאגען, מען מעג דאס,

 זײן ניט ׳וואאט אעבען, אין ניזאציאגען
 םון סײנונגען די ברײגגען צו דא איבדיג

 הײנ־ דער םון אאיערס וױכטיגסטע די
 ניט נאטיראיד ̂ען מען צײט. טיגער

 באנוגענען זיך סיר װעאען אאע, ברײנגען
 סאמע די — צװײ -פון מײנונגען די מיט

 מד גע<ןענט .האבען מיר װאס װיכטיגסטע
 איצקיגען דעם .פון מײנונג אייז פינען.

 פאאמער, מר. ידזשענעראא, אטאירני
 װארשײנאיכ־ אאע אין שפרעכט װעלכער
 איצטײ דער פון םײנונג די אויס קײטעז

 םון צװײטע, די און אדמיניסטראציע, גער
 #םעפט טד. אוטאריטעט, אלסען אונזער

 געװעזענער א דזשאדוש, געוועזענער א
 פראםעסאר איצטיגער א און פרעזידענט

 אײנער דעם חוץ ױריספרודענץ. פון
 םאר אױטאריטעט מיט רײרען מעג װאס

 רע־ רער אין סײנוגגעז הערשענדע די
פארשײ. פובא^אנער

 האט פאאטער דזשעגעראא אטאירני
נטער ,אז״או ־ געזאגט נ ז ז ע ו ו ע  ג

ע כ י ע א א ע י ד ט ס ו ד נ י  א
״ ע ד נ ע ט ש ו  יא ארבײטער וזאבען צ

 זײנען עס אבער סטרײקעז, צו רעכט א
ע דא ב י ל נ ן ז ע ו ו ע ג ר ע ס י ו א  
תאט סעןי װען ,ן ע ד נ ע ט ש ם ו א

 די איז האפסבורנס״ די אױ\י סאאה ״די אז
 אאס מענשהײט. גאנצער דער »ױןי קאאה

 דער אויױ אן זײ װײזען דערצו באוױיז
 יורש־ עסםרײכישען דעם םון ערמארדונג

 ערך'נאנד^cTםראנ ערץ־הערצאג .עצר,דעם
 ,1914 פון זוטער אין סאראיעװא, אין

 ערשטער דער געװען פאקטיש איז װעאכע
 װעאט״םאחטה, שרעקציכער דעד צו שטױס

 אומגציקעז פיעא אזוי געבראכט האט װאס
. װעצט. גאנצער דער אויף

 זיײ װאס אעזער, אונזערע פון די פאר
 םון דױססאריע דער םיט באקאנט :יט נען

 די אויף ״קאאה טרױעריג־באריהטטער דער
 איבערנע־ דא םיר וועאען האפסבורגס׳/

 דאזי־ פון׳ם געשיכטע די קורצען אין בען
 קאינגט װאס םאקט, מערקװירדיגען גען

אעגענדע. אצטערטימציכע אן װי היעט
פראנ״ךיא־ קײזער וױ נאכדעם באאד

 אין טאן, ױנגער גאנץ נאך אצס איז, זעוי
 פארגאנגענעם פון׳ם העאפט ערשטער דער

 עסטרײכישען אויפ׳ן ארויף יאהרהונדערט,
 הינ־ עפענטאיך עסטרײך אין איז טראן,

 אוננארי־ ױנגער דער געװארען געריכטעט
 זײן פאר קאראצי^ גראף שער

 אונגארי־ אין׳ם נעהמען אנטײצ
 עסט־ דער גענען אױפשטאנד שען

 גרײדגרױע אצטע, די סרוין. רייכישער
 הינגע־ פון׳ם פוטער די קאראצי, גרעםין

 איהר געװען איז װעאכער גראו*, ריכטעטען
 א אויף האט זװזץ, אײךאוךאײנציגער

 דך פאצאץ, ?זײזעראיכען אין׳ם באצ
 האט עס װאו ציטער, אין ארײננעריסעץ
 קײזער, ױנגער דער געפונען ןיךידעטאאט

 א אױסגעגאםען ?אפ זײן אויף האט און
 א םון נעקוםען איז װאס קאאה, ביטערע

:םוטער א פון הארץ צעװײטיגט !
צױ גאײן דײן זאאען טימועא און ״גאט

— אויסגעשריען

שרײבט
 די באייבען אײך בײ װעט עם — ניט

ײ די װי צאנג אזוי מכה. זעאבע  ארגי
 שונאים באזטיגע זײערע צאזען װעאעז טער

 װי צא^ אזוי דעגיערונג, רי פארװאצטען
 פעסטונג די באײבען וועאען מאודטס רי

 צא- ״קעירפוא די *ח בתים בעאי די םון
 אי• װאצטען און שאצטען װעאען יערס״
 גאנצען דעם פון אעבען פאצימישען בער׳ן

םאצין.
 •םון פראגע די גוט באטראכט םען *ווען
 די םון איכט דעם אין געזעץ דעם פאלגען
 די שטעאען זיר םוז געשעהעניסען, אעצטע
 אר״ די דאדםען געזעצע זועאכע :פראגע

 נעזעצ• די \ואס די אויםפאצגען, בײטער
 געריכ־ די װאס די אדער םאכען, געגעד

 שוין ז%א טראגען, קײזעראיכע אנדערע כע? אויס טײטשען טען
 ערד, דער פון אפנעוױשט און צובראכען

 אויף יןאאה די נאך איז היינט אםיצו —
 האפס־ אומגציסציכער דער פון קעדער די

 איצטי״• דער ערשעסט. ניט םאטיאיע בורג
 שעה־ ױנגער דער פון סוח טראנישער גער
 געװען איז װעאכע װעםטערא, אצםא נער

 איעבע אומגליקציכער דעד פון פמכט די
 םיט רודאיח קרױנפרינץ דעם צװישען
 םיט דעריבער װערט װעסטערא, פאריא״

 דער פון קרבן א נאך אאס באטראכט רעכט
 האפס- די אױױ ״קאאה היסטארישער

. בורגס״

j f ליעד מײן און ים דער. . .
 געזעסען, ים כײם כ׳כין

« ;ים כײזען דעם’₪
 ;זײנם װי פונקט געזאםען הארץ םײן חאט עס ־
 דארט װי פונקט געכװאליעט בלוט םײן חאט עס -

 װארט, סײן געװען איז שװארצער, א פלוך, א |
 — יםורים׳ם־פלאם אין געבוירען װארט, א ,י
באגעהר... א לעבען צום .און'אױפגעװעקט •

 וױלד און בײז עם חאט דונערם טויזענד װי און
 ;געכרילט און װערטער די וױדערהאלט זיך

 פלאט, פון ליעד דאם ליעד, םײן םיר אין געװעקט
קװאל... טיפםטען נשםה׳ם פון עם געװעקט

געזעםען׳ ים כײם כ׳בין
r ••• שעלט עס ליעד, םײן און
 שפיי און ליעד זײן ים װילדער דער ם׳שםיעלט און
:טראבט איך

 ;לעבענם־צײט זײן איז אונענדליך
 אײבינקײט. דער אין ער וועט רוישןןן אויך
 װעלכ/ דער אין הילכען אײביג וועט ליעד זײן
 — ? ליעד םײן און

אײנגעשטילם... ווערען וועם ליעד םײן

שםערע;
 און אויסנעראטעןי זאא פאמיאיע ,דײז

 !ערד נאט׳ם פון װערען פארטיאינט
 ײאם די, אאע פון װערען נערויבט זאאסם
 טייעייסטע;! און אם־איעבםטען דיר זיינען
 או; רוא־נירט.װערען, זאאען קינרער דיינע

 ווערען, צובראכען זאא אענע; אײנע; דייז
 זאאסט ;װעדען אפנעבראכע; ג־ט אבער
 אײנזאמהײט, אין און אננםט אין אעבען

 נײעם יעדעז בײ צרה, םרישע יעדע ביי און
 זאא־ ?ומען, דיר אויף וועט װאם איםנאיגן,

 דעם אן רערראנען םערני-ן צ אין זיר םטו
תאראאי־!..." נאםען

 שרעסאיכע די• נעװען איו^ Dip ̂ום
 א־הר און ;גרעפין אאטער דעד פון סאאה
 הפפםבות־ די ־ נעײארע!. מקױם *יז קאאה

 באטראכט געווען איז װעיכע דינאסטיע,
 צווישען סאםיאיע מיוחם׳דינססע די «אם
געױע! אויך את הניםען, קײזעראיכע *אע

 אה .אוםואיסאיכםלמ ז*י אצס נאסאגם :
שאאמענםכמ מז םאר אי ד ע ײז ? צ • אי  פאסי

קי’ י או ז מ מ א ^ • ו • ־. ו
h אאטעת ר«ה יוען הוינמ, און» »t 

w:׳ איז יאזעוי'*יאייז i w  r f l ' f

 ליליען־גלעקלאן־ װײםע די פון
 געזאנגען, אוים קלינגען
 זים, קלינגען און שעהן קלינגען

בשםים-םעלאדיען• &יט
ו

 געזאננ בשםים׳דיג דעם םון
 ;זיך םרעהט כליםעל יעדעם
 • זונענשײן נאלב_פון םאםען

 ־ ;וועלדער די אום גארטלען
 אויט קלינגען ליליען־נלעקלער

 :ליעכע םיט אויס זינגען און
 רוה טוכ ױם און שבת־רוה

!פעלדער די אױף הערשען זאל
 י . לים בליםעלס יעדען פון און

י'־ ' : , ;געזאננען זיך ניםען
 טם בלימןל יעדען פון און

 ; ;חלום א ארױס הױכם
 םים: בלענאןל יעדעם אויןש און

 חעלען, א זונעשםראחל א
 אזיןנ דארםען בדרא דער שרײבם

,),*Hi שלום- r« םעשח׳לע א

 געזעםען, ים כײם גין
;ים וױלדען <דעם
 ;שטורעם-ליעד זײן ים דער האט ןזוננען

 לוםם... װילדער טיט זיר געהויבען קאכם,
 כחסג־ םיץ אין אויך ווערמ געכוירען ליעד
הארצענם־פלא^ םײן םון נענוירען ליעד

ליעד... דעם אין קללח שװארצע א זיעדט וי
« י

 געזעסען, ים בײם נאן
Dgr ים דער גערעדט; 
tm קנאל. א װארט יעדעס װאל, « ווארם

 האנט בײט א־־סעת נאר האט איהר װען
•׳•׳ באקםעל א־יקל^נע 'י

ע א ל ׳ ה ש ע ן ט ו ם ם ו ל .ש .

 שפיעלען פארבען װאונדערשעהנע
 ;פעלדער נרינע די אויף
 ליליען װײסע צארםע ױננע

;ציהען זיך זון דער צו

׳> j*
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ס און דענטאל דער אלקליני ק עדי  אננע װערט ארבײטער, די םון אײגענטום די איז ט
ר א ש ױן א ר ע ט ײ ב ר א די ביי ט ש דז ע ענ מ ע אוןג ט ר ה ן)םי ע ו ױ ט א ר ע פ א • ס י ז א ב א

לאקאל• אײער עון קאדד א קריגט באהאנדלונג• און אונטערזוכו; טעדיצינישע אלגעםײנע

ח, נאז, מאגען, םאר׳ן קליניקם םפעציעלע ל א נערװעז־קראנקהייטען און אױערען ה

אווענט אוהר 8 ביז פריה 10.30 פון טאג יעדען דענטיםטען פיער םון םטעף א

'Mm

רײכען דעם צו צוזאמען זיך קוטען ,20 לאקאל יוניאן מײקערס רײנקאוט דער םון טעמבערס אלע

v ו \i ** •*-׳ שטאטם^דען ױעט אס1ו

 נײםאנ !אוהר 2 טחענססנױוינרדע; ׳נאוועםבעו, &מ27־ וןט דאנעושטאנ,
̂גפאן־ «ן ̂וםע פלײס אױרװינב ססול, הײ אױתויננ ;װא סשו־ינ און

̂ע♦ דעוזמעגליכער אין אדװערםײזםענטם אונזערע װאטשט קאנצערט דיזען װענען איינצעלהילטען םעהר .,פאך. , פרע

jpun» t נײ םיםוױוקקן .וזןןלןמ קרעפםעו e
םרײיפ> ײ ;1 •־:ז : ־ די.:שאפטשערלייטע.ג:5,ביי m דערױניאן פון אםים אין באתומען צו מילןעטם

f *Sfjss־

jm איחם וםזיסם p fe f, װי o p
£ ■ ■4b * » ■W ■ י • ■*§> * .a*.*4 * י *• - * •’־

.1געחנמ זיד ייחלט Dpi יזדעה \ך
if יג^ר fe p fר iy*t$byd 

ך ם ן ן jM ן ffrn ה י י מ מ י • ף י ^י י
מיס, ן*נ , #4 Dfnצען o p f  r s i f f n f*

fערקלערם עד i » f r n  i f c i ף ב**רד  •ו
י :קלוווקםןןכער1 נ r מ t f  , i f ,געגגגםטןני r t f 

fh פ^־ברעכער. במנדע '•רעקליכע y » ih f i 
t ?יןי, f גארנים װאלש םען :p y®: וס חאבען* 

l *ריעער. f n p * r t fn  c p  tyn ן י י  עתרליכ^ ו
גנ. מו לו, םי »י ^ו onr tefty* עיו ײעז י י טי ס  די

n*fo#,» ״ דןןזיגע די *אר׳םםר׳ם אוןD»p* 
ט, # ר ם איחם *ו םען ןואלם די  fh“ געקאנם גי
f ם איז םזןנאן ג שי ץ ^ ן *ו ב ע נ ע ^  זיינ

D אבער יאיז איבעמײגדלגען. p ט i גי io i 
 ער*פזענם אונז ער לןןזט ?ידלער״ ?יין *ין

iy o w, ן און ער אז ״ ״?יינ־ *ײשונג ז
ױ פ*ר.ז״ער געשאן גים גוםעס ל,*ויסער#0  י

ך פרעגש עס עחרליכער אן קען װי ׳זי
אן געװיסזן א אז גלויבש Dfii ®ענ«, - י  חאש׳ מ:

 t— כעגגסשזןר.באנדע, f ןיחרער איתרע §לס
.i f f ם א f פאר גושעס ^וו i f מגי i f ? י איז עס

*f : דרײ די פון אײגס iט דער ^ f איז
; f ,האש און ליגנער rf25” p ירבי די פארI f 
o ׳־ק^ן | r e u גיט , ן ^ ע ר ר?רי1$ ג  איז אלײן ן

t און באנדע, דער פון ןןייגעד f n גע־ איצם ביז
ir נאגדע די און ער װײל א»ומען, 8 r fn גע־ 

ש ער דערf בעלום, ל^ב%  f געמאכש פשוש ^
 ײע^כפ קערילישא*ש, f אדיןי בלנול נןןשײנעם

מויזענדע צעחנדליגע זיך מיש דע^דעזענשירם
ט ^fn םען װײל •י^ײםער, - ײן לוי גג,. ז ײנו  מ

ע איתם ם געויזן. בכבוד וונ ^ שין ך מ ^ f• 
Tft: אלײן, דעיצעחלם ער t f דער‘ ! ם ג ^י ז  ד

ד ר ײן פאר געגעבעז ד^ש מי ג ז םונ  ‘500 צ״
ך ^ארששעחש עס דאל. דזאאינש• :דער. אז ״ןו

אעטער־ דער פון מעמבערס  
נעשאנאל 1ז .

^ן דפטדא א>חר ע רענ ס עי סיי ^ א  lfii ■* 
' | ' , י ך איחר ארפ*1ן אום־ םאםעיזז ניש זי  

ש וױידזאז ד^ורלי ^קלײד׳ס א קוין  jbou 
ט רד^. ר גענוי זעחן איחר קעגש ^ fpJn 

f״ על ו ב זײ■ איחר ששוגדע ■ער וויןי » 
Dftt ׳i p : w ל די לויש מבשיגש,  ח ^  

ײ בא?וםען «ו גלנארבײש. נ  t f n #יחר 
JACOB KLEID,

42 East 23rd St., N. Y.
ען «ו »ויד ם קו ־ אלע אין ^ נ ^ן ײ ש  ס

ז ס^רם. ײ סענש. 25 ד

טע, א׳נײער  פאר־ ,ועלכער מי
רהומאטיזם. טרײבט

לײ־ יעדען אר3 פרײ באקם ס. 76;א
דעדען•

|ftj ,גױ סיראקיוז pnft, אויסגע־ איז 
 רחוםאשיזם געכען םיטעל א יגעו^רען §מעך

ט זיך באנוצען װעל:ע חונדעישער וווןןזןי^  מי
 װאוג־ אמת׳ער אן איז עס אז דענקען דעס,

 װאו פעלע, ערגסשע די ?אכאר ישעל.
ט ipsfn םיטלען אנדערע רגי געד^ל־ ^

 װאונ־ אםת׳ע אוין״ מיםעל דיזער טוט
D קענשיג p ״פראליזירט: c p ױרין־

fליזב די אוץ rלirc fc*  r די און 
׳#טע־ סם־עדיגע אלע פארטרײבש עס יייז

 ל״דען, סיםטעם. דעם פון ■סולת
ם גע^װילעכץ ^שײפקײש, ײנ *ו־ «

װינדען. און װערעץ *ו פאחי
, ך*זע ג נ ו ל ד ג ^  צועראזט איז װעלכע מ
 איז דעליגא, סר. דורך געו^דרעז :■

ט  Dfn וויל יגענטימער4׳ דער אז נו
Dftt ו ג ^ ײ t ^ון ל jn f  Dt’cfotnn 

f ;^י  nfn פדײגמ Dfti ם^פען א«ז  גע
ל דעס,  סענמי־ 75 פרײען f קריגען ^

ם «ון ®עקעדז« ח איבערונײ• זיך און יי
o װאס ׳ p קען•.tffe ר איחם פאר מ ײ  א

ס ^ז11סע f אוי י o או p. ’ •יע־ םי
: ם ג ^ n m ען ײג מ ע ב p אי  t fר p-

 רחוםא בײקוםען ?יכער זועם םיםעל
«ם םאכם עס  אײגגן שארןי, װי ני

n p f » י ג ^  נאfז און איז, עס כ
ען באחאנדלונגען אנדערע וולע ײנ ני ז
ב — געײעז״ ויל*יג ^יוגי צג *י״ ײעל״י ם וריחער ?יך ט באלו*» ני ?m םי

 ־ין ^עגטיגען 75 *ילען f «יקעז
ב *רײ ״ro»w .װעט איחר אוי :p 

\) :pt®f טיקען און ;t.»ff p אײער M 
 חעליןן *ו סענם 1 מיש אדרעס און

v ח n ^ e o f i וט».י*נגס״עלזסיע: און*
Hii WL «L •ערזעגלידג םיר גו

T . \ l .  DELANO,
)1224•( Gfifin Square Buildii 

Syracuse, N. Y•
ת קעז ױד לו טן<זקעז1ט ב P\ :■ פרמא

K *ו \  If% /.׳f ,> » *i | ? * * ' a ' •

wfVip ײ^יײגייה חל. 500 •יחר ihi 
 װ׳^םען ם>ר .ן ע ® y ב געקוםעז סען
י מ גזך •«? ע« י

עןי ר ןו . בעל^דבי ךן ט ^ ס י ל ס פ ^ ד ע ^ ר ע ^ 
f גי» r f ײן ם וויםען. ? י ן ן ן ^ ם ע י ן ן ^ ם ן  םי

1 fאו ip«f3fe ),^ורזרו uni ינש1דז#« ד^ד 
ד ר « ^ tyjn ו דןזל. 500 געגעבעז ם ער אי  ‘גע־ ני

ן װען ו ס, תברח יענע • ^ ב o ״ fn ו ע ב ^ f. 
ב זוארים ויוטאב״* י ו ט יע, י ^ל B עס ו in  i p 

t געח״ס*[״. f ע רי ג ו ו ג ^ ג םו ײ  גענו־ תןןט ^
iyp ד^ חךלנ ן טו r •ו w p dyn. און

ט דער אז אי*», נ י ^ ז ד ד ר א ש ^ ך ^ t זי f־ 
tyottyt דעם *אר ^h tp» ty ד מוןyאינ־ ר ' 

^ ײ נ ר ^ p :f,^ ח^ט און p o rn fc י קלײג־ דעם 
B ^ליכעז fo ^ p jfp o^ ^ך4 אי ם ן ג י ^ ף  ן

ly לטpנfאומגעװ "^ארד n fn p אין rO’p J 
Dfn םfכyן f .דעם פון ?עגט איחר דזטאב׳׳ 
r : p ם זןגחען, ?לאר ש iya.iyDjftr םי ^ p 

ה,  חלעזp «ו װערש ניש איז עס און *רטי
ײ^רזנ lfo ו1 גים אויפםער?זאם?ײם װ  D p׳ 

Dfn אוי\י פעחיג איז oyrtytf, ם  דןןר «ו ני
y ײן1 ?ען עס װאוי צײשוגג, p i אזעלכע פאר 

 זידלערײען. און בלבוליס אוםגעליםפזןרםע
ך ו^לשען מיר ט איצט אוי  דעם פארנוםען ני

f p t ,א און איחר ווען דערםים p y n :f  nfB׳ 
ם ברי\י אײערע דןדך ןpלfװ ען, ני  װי געװיז

ע ײ װענ ip ז D p o אין ארײן זיך Dfn ,o p 
ײ lp עס Dfn אויןי און לײ^נען, ז tp ifB זיך 

y p p לזגר^י^ fBע- און רלוימדער *יי >  ס^
i i^כעוי.

 ױ אלע אױח פאדערט באארד עקזע^טװו ■די
 1אי באשעםטיגט ייעצט דינען וועלכע טוטגליעדעד,

 אין דינען װעלכע ׳•ענינע ױ און טרײדס, אנדערע
 זיײ רעחשיםטױרען צו גלײך ארבײטםלאז, גאנצען

צוױיטע 228 יוניאן, דער םון אםיים אין נעמען ערע
ױ.' ענ װ . ע

♦ *

 מעמ־ די נעגען װערען גענומען װעט עקשאן
אױםםאלגען. ניט ארדער דעם װעלען וואם בערם

9 לאקאל באארד מהזעסוםיװ
מענעחשער. האלפערין, רזש.

35 לאקאל יזניאן פדעםערס לאןק
אױפםער?זאם.

פלעצער פאמענדע די אין סמ'והחןן I אפמחאל װעלמ מסשאוםיסיעען רענומ
 נאו^םבער טען24 םאטאנ, םיטען װעם — נױ'יארק ״אײ״, סעקשאן

: ,סטריט. דעלענסי 79-77,אץ אבעגד, אוהר 8
 נאװעם־ םען22 שבת, םיטען װעט — בראנזוױל ״די׳/ םעקשאן
סםריט. סעקםאן 219 לײסעאום, לײבאר בראנזװיל אין בער,

פרעסער כראנקסער
אפ־ װעט בראנקם די אין װאהנען װאס פרעםערם אלע פון םיטינג א

װע^ן געחאלטען ,
לאנדאן אץ אבענד, אוהר 8 נאװעמבער, טען24 מאנטאג, }

• 3875קאםינא, װ.׳,׳ ע ע ט ױ • ד
ק ע װ : צ

x ױניאן. דער פון כיזנעם רעגולע די )1
 כע־- ,־•׳־, - טענע־׳ פרעזידענט, םאר נאםיניישאנם צװײטע )2

םעםבערם. באארד עקזעקוטיװ און בעאםטע עאן

35 לאנןאל כאארד ססז.
שער. גרעסלאװ, חש־י. טענעח

םיסינג םעםכער אדענולעד
, װעדען אפנעהאלםען װעט י

נאװעםנער סמ24 דעם ד, אבענ םאנסאנ
ספױס םלי5 איםס 2io חאל נמסהאװען אין

־ . / ארדנויע:, טאגעס
באא,־ד, עהזע״וגײװ אן פאר נאמיניישאן צוױיטע )1
I םקײל. מינימום אונזער )2

 וױיל א־ע, קדמט װיכםי;. זעחר פראנען די זײנען זעחט, איחר װי
אינטערעםען. אײערע אן ריהרט עם

ו לאפאל פװ עסזעסוםיװ די
 םענעדזשער. קאטלער, ש.
 טשערמאן. װאלבערג, מ.
םעק. ריננער, דזש. ס.

nx ׳ xK303C

9 לאקאל ױניאן פינישערם _ק?אןק
 די אז אכט אין נעהםען צו געבעםען זייינען מיטגליעדער אלע
געװארען. אראנזשירם דערװײל זײנען לעקםשורם פאלגענדע

עװעניג מעדי־םאן 1666 האלל, טעױםאן :הארלעם םאר ;
 רעדאק־ יאנאװסקי, ש. םיט נאוזעםבער, טען28 חןם פרײטאג,

לעקטשורער. אלם ״גערעכטיגקײט״ דער םון טאר
איםט 779 קאסינא, םר,ווער מעקינלי בראנקם,: די םאר

ע169;» י סטריט. ט
אלם שיפלאקאװ גענאםע םיט דעצעםבער, טען5 דעט פרײטאג,

לעקטשורער.
:טאון דאון םאר בראדוױי. איסט 209 האל, פאםיםייק :

ב. אלדערמאן גענאסע מיט דעצעםבער, טען12 דעם פרײטאג,
לעקטשורעך. אלם װלאדעק

•בראנזװיל םאר 229 לייםעאום, לײבאר בראנזוױלער :
ט. םעקמאן ױ ט ס

שיפ־ י: אלדערמאן גענאםע םיט דעצעמבער, םען20 דעם שכת,
לעקטשורער. אלם לאקאןפ

>»• ־ 9 לאקאל באאויד ער,זער,וטיװ די
ש. מענע־זשער. האלפערין, ת

ױניאן נושלעדס כאנראדערס, עסזאםינערס,
___י,_ גװ. ?. .M2 לאקאל BjkA .> י

,7787 סטײװעםאנט • טעל. םטריט. מע10 איםט 78 אפים

 אנ< האבען לאקאל אונזער םון מעמבערם םאלגענדע די
.1920 יאהר סארץ בעאמטע אלם גענומען

 באםאף ל.
 בראנדינגער ם.
 • גאלדמאן ם.
 ברוידי י•
גראף י.
 גרײםער מ.
םונים ל.
טיש־טישקאפםקי מ.

 יאסער ל•
 לעװין ם.
 םאםסאן נ.
 םטײן ל.
 פאגעל ק.

 פארכער דזש.
 םײגין ם.
פיץ ם.

 םעלד ד.

 פרידםאן ם.
 קאחן ז.

 קאך< חש.
 קלייד ם.
j ראזאנסקי 
 ראשינםקי ם.
 ^עהנגערג ל.

שעהר אב.

 קענעדגעבראכי קאנדידאטעו די געגען אבדזשעקשאנם
 נא טען24 דעם אבענד, מאנטאג ביז אםים אונזער אין װערען

.1919 װעמבער,
yןך״ױוט  •*r i I • I  U»

םענעדזשעת אשפיז, י. מ.םע̂י ראזענבלאט, ל.



-

ק נ»נ םס ס ױ ף ו

$65ססס,ססס, איבער ױםארסעם

)k t ב  איהר אדער לענדער אנדערע םיט ביזגעם טהוט איהר ר
 איםפארט חרך ביזנעס אײער פערנגעסערען דענקט

h i בעטצען צו זיך נעלאדען איהר זײגט עקםפארט״ אדער 
כאנק. םטײם דער פון פאםיליטיעם אױםערגעװעחנליכע די מיט

 לע־ קאםױרשאל קרעדיט, אװ לעטערס ארוים געבען ויר
 גאך דרעפטס און טשעקם םרעװלערם קרעדיט, אװ טערם

װעלט. דער פון טהײלען אלע
 כע־ אויםלאנד, אין קרובים זײערע חעלפען װילען װאם '1■

ס ר ע ד נ א ז  םשעכא־ און נאליציע, רוםעניע, פױלען, אין ]
I .רעיםם ביליגםטע די םים נעלד שיקען קענען םלאװאקיע 

באנק. םטײט דער דורך
קארעםפאנד־ אונזערע פון אײניגע זײנען כײנק פאלגענדע די

אויםלאנד אין ענטם

ENGLAND
Credit Lyonnais, London.

FRANCE ,
Comptoir National d’Escompte 
de Paris.

BELGIUM
Banque Generate Beige.

SWITZERLAND
Swiss Banking Corporation.

GERMANY
Deutsche Bank, Berlin.

HOLLAND
Rotterdamsche Bank Vereeniging.

CZECHO-SLOWAKIA
Bohmische Union Bank, Prague.

GERMAN AUSTRIA
Wiener Bank Verein, Vienna. 

POLAND
Polska Krajowa Kasa Pozyczkowa, 
Warsaw.

 זײערע אין שטארקםטע און גרעסטע די זײנען כאנקען דיזע
 פרײנד אייערע צו נעלד שיקען װילם איהר אױב לענדער.
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טאנעם־קורם. דעם לױם פריח, כיליגםטען
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.20 ?־אהאל פון מעמכערם
 םעןam 27 דאנערשםא^ קומענחס

תט חױ, נױױנג סהענלם גאוועםבער,  ו
 סקווזל, הײ אוירװינג וואשינגםאן אין

 שםאט־ םט., טע16 און «לײם אױרוױננ
ר א פיגחנז מ ײ  נמכד די פאר קאגצערם ד
ם ר .20 לאקאל םון מ

ם ריעזער מר  אדאנזשירט איז פאנ
 לא־ םון קאםיםע עדיוקיישאנאל דער פון

 םעריע א םון אנפאננ דער אלם 20 האל
 אוועגחנן, ליםערארישע און תאנצערט«ן

 לא־ םון «דױקיישאנאל-סאםיםע די וואם
 די םאר ארנאניוירען צו פלאנעוועט סאל

 םעכד די םאר װינםער־םאנאטען עטלינע
.20 לאקאל םון בערם

 ספע־ איז קאנצערט יעצטינער דער
 האלידעי, ליגעל א אין אראנזשירט ציעל
 טרינען מעמבערם אונזערע ותלנען םאר

 אונזער םון רעזולטאט אלם באצאהלם
 אונזע־ אום סטרייק. דזשענעראל לעצטען

 אטזױ־ קענען זיןי ואלען םעםבערם רע
 םרויען זייעחע םים צוזאמ׳מ און רען

 שטונ־ אננעגעהמע פ#ר « טארגרעננעז
חגז•

”i ערװארטען,אז םיר p טעם־ איין
 פאר־ ניט װעם ױניאן אונזער םון בער

 וױכםי־ דיעזען בייצואװאוינעץ םעהלען
 װע־ זיי װאו קאנצערט, םוזיסאלישען נען
אמוזירען. גוט זיך לען

 װענדען זיך כוען זצל טיקעטס םאר
 וועםם 22 ױניאן, רער םון אםים 1אי
םט. טע17

ק או ל ר ק ע פ ע ס ש נ א ש ה ע ל א  ק
ן ד א io פ o ר נ ע ױז ר ט א ל א  ד

ד נ א ם
3.00 ד»ינדען״ דורך בראס. םעאערמאן

5.00-------— םישקין דידך לעדדיז,
קא. און הערמאן םארטיםאר

4.50------------קאהעז מ«קס דורך
3.50 — טשא&מאן דויד איפשיטץ,
4--------םריעדסאן און איפשיטץ .00

 3.05 — סאס אואים דורך הלאינםאן״
סםיטה׳ און א^עססאנדער

14.75------------פינקעאשטײז דורף
 5.00 — רײםםאן סעם דורך בעםס, װ.

גיטעלםאן״ און אײזענמןרג
9------------------עקלאף דורף .2 5
םשיעםסהי, און ^עוױן אםטער
3-------------אפעאבאום דורך .0 0

15.50------------אס,5ש בענדזשאםין
קא. קיצאוק ר. און ר.

8.00---------------בערג װם. דורף
7-------------װאצק און עסטראף .25

שוױיצעה און ראוז
7.15 — --------.— םײ£טאן דורף
שאפירא״ דײװיד
11.50------------גןראוז דזש. דורך

אייזנער, און ראזענבערג
3---------שאפירא טש. דורך .0 0

6.50-------מיליצער ה. דורך ׳װענג ה.
בארמננסדארוי, און אוסטגארטען

8.50--------------: שװארטץ דורך
,np און האאשטײן

 • •י
^8לא? י
.)8 זיים <ון («לום

 א נאך אכטען, םוזעז אנרערע און צירען
ד דער ווערם דיסיצטיאן דרימליכער  ח

געהײםען. נוט פארט
 שיקט סאםיםע ארגאניזײשאז די י

ארט * ארײז עי  דעם פון «ײם דער םאר י
o 8 ביז םאי טען12 nנאוועםבער. םען 

 *נמוױזען וחנרם צס וועלכען אין 1919
 אוינד איו עס וואם אײנצעלהײנמן םיט

מ חנר פאר מױארעז נעטאן  מםליד ציי
 נעווא־ ארנאניזירט זײנען שעפער וױםיעל

מן זײ םון וױםיעל רען, א  אננע׳ זיןי ה
 ײײ אםאםיאיישאנם, די אין שלאסען

מן פיעל א  םיט אגריסענטס נעםיינםי ה
 םטרײקס װיפיל אונאפהענני^ ױניאן חןר

 װיי־ זא און נעווארען אננעםיתרם וײגען
 געהיײ מם ווערם רעפארט דער םער.
םעז.

 םון םאתעצעזע! ווערט םיטטיילונג א
 די נענען פראםעםטיריז צו קאםיםע דער

 א אוקראינא. אין אידען אוי(י פאנראםען
 םאםםי־ ײון דעםפנםטראציאן םאנםםער

 םאנםאג םאר אראנזשירם װערען טיננ
 האל סארנעני אין נאוועםבער םען24 דעם
 נאהעגט ראם ערװארםעם ווערט עם און
 ייץ זאלען אידעז טיליאו םערטעל א *ו

 טרויער׳פראצעםיע. רער אין אנשליסען
 נעוד צו אנטײל אײננעלאדעז ווערען מיר
 אײנ־ װערט װאס קאנםערענץ א אין טען

 נא־ טען12 דעם טיםװאו םאר בערופען
 םאכען צו אזוי װי פלענער װאו וועםבער,

 אונבא־ די נענעז דעםאנםםראציאן די
 אײנדרוקםשול. נעוואלדםאטען, שרײבליכע

 באשטעהענד שולפאיכמ. מים קאםיטע א
 טשערמאז; זילבערםאן. ה. ברידער פון

 שאפי־ דזש, װאםילעװםהי, י. פאנראן, נ•
 ל• דזשײסאבםצו, טש. .לײבאװיץ, י רא,

 שעהנחאאץ a- אין דיױזידסאן ח. קאהן.
 זעהן און אטעגדען צו ערוועהלט װערט
 אנםייל זאלען בערס1םען אונזערע דאם

דעםאנסטראציאז. דער אין נעמען
 רעפארם קאםיטע רעלישי און םינאנץ

 פארהאנדעלט און אויםגעהערם װערם
באשלאםעז: וחןרט אנחןרעם צוױשען

 צום דאלער 26 ביישמײעחןן צו )1
 ארויםג׳ד נעהט יועלנער עםאנציפאםארי

 צײטוננ וועכענםליכע א *לם ווערען נעבען
נינראם. פאר

 די צו דאלער 10 ביישםײערען זװ )2
 װעלכע ױניאן, טוירנערם ראנער הארד

םטרייס. א אין זיןי נעםינט
םעס• שעהנהאלץ, י•

------------אסטראח חרך
--------קא. ?לאו? װינםאן

--------אדלער און שלאנסקי
-----------------------לאוועם

טאטאל
?וױםירט פריהער

10.70
12.50
6451

5.10

 אפערייםארם קלאוס
i לאקאל ױניאן

! ם א ז ק ר ע מ פ י ו א
ט האט איהר אויב .1 מ איהר אדער פל«ץ קײן ני ײ ארביי  «ן כ
m אנדער e חר אום אפינ^ אונזער אין װיםען גלײך לאזט  זאלט אי

ט שוועריגקײט קײן ע א קריגען צו האכען ני קי אר ען קארד װ  איהר וו
ארבײם. דער צו פלאץ א קריגען דארפען װעט

ם טאר קייינער 2  ס«עציעלע אי אחן ארבײטען ארויפגעהן ני
ע  אין פלאץ. בעםרעםענדען דעם פאר אפים אונזער פון קארד װארקי

ט םען פאל ם, טו ם קארד ווארקינג אנדער קײן םען קען דאם־גי  קרי־ גי
ם םען וױיל פלא׳ן, דעם בײטען דארןש םען ווען גען ט גי  װארקינג קיין ני

ט קעחרט םען װאו קארד קארד. װארקינג אלםע די צוריק אום ני
ער 2 חר וועלכען פרייז איי ם אי ער איז שאפ אײער אין קרינ  איי

חר און םקייל ם םארם אי ענינער פאר ארבײםען ני ק איך וו ר קי חן  אנ
ױ װעגינער פאד ארבײםען שאפ. סחן אײער ו ײלי n סק ja שםיו  צו

אן דער פון מן וועלבען פ»«־ פארברעכען א איז יוני  צו רוטעז וועם ג
. •גױוחןום ע. » סי .; מ
A * תןלבעו שערטאן,ו שאפט ען,א ט ײ ב * או צו ען ב ױ ל ר ע ^ ע ;1אח וו

עז װעם קארד װאו־קמנ א פ ח ע םע. גריזועגם דעד צו ווערען ג  יע־ קאםי
שערלײטע ךי פון ®^ודען «ו פארפליכםעט דער_^«יז;  ערלויבען ם
םען1 רניי « מ צן; מ * ״ל: 1־;‘•}־•■• קמרדם. ײארקי

י ־׳ ־ *:»* ״ ו ד װ ט ^ ע ז ק ד ע ר א א ן םון ב א ה א .1 ל

זfv■ ,*i' יייי־ *

215.26
2623.93

2839.19 — צוזאמען
 ק^פלאוױטש״ פיליס

ב• תש. טרעזשורער

ר . ־ 4 ־־: ך

 פזן»יזידצר.ו*ל*ז .אקמן4אין. לי
יל ם»קס. •זן *ו«»גע«.יףרא. ׳,  ג̂ז

־ ז י י• א

אפםישען און *a ,100 Mneוערלםוסעי *רנ#לד *ון םיזיק

וועלם דער מאר גליק ברענגם

םאךםאלאסס
a a a a  ■ a t a a a s la f c a  a t s a a s l a  a a ^ a a s ^  s s S s s a s a A U M a  םײ אבםיחר קענדי פרוכס נעשסאקע ח

 םון צײם דצר פיד נעםוזם האט טמל
 דעד זוייל פארימם, םון אראפ םלחםח

 וואם שטצוי םעדיצינישעי טײערער
 איז םארםאלאפם אין ארײן הוםט

 די אין געיואחמ םארברױכט גענצליך
 צנדע די יעצם הצםפיטצלש־. םלסםח

 נײע נעבראכט האט םלחםה-ײעלמ םון
 נע־ צוריק אויד ה»ט צייטען, נוםע

 םא־ אלע פיר רםואה נרויםע די בראכם
חג גען מ ח  די .םארםאלאוןם״ ליי

 איז וואם םיםעל *בםיהר םרוכם־מנדי
 פענדי טייערםםע די פון נעשםאפער

 א אין טצנען דעם אב רײנינם און
אננענעהם. 1או לײכס שםונרען םאר

 האלט און םאנעז אוים׳ן נים לײדעם
 אין ?ינרער אײערע פון מאנענדלעך די

 א צושטאנר. נעזונםען און רײנעם
 א איז הויז אי[ מארםאלא?ס באקםעל

 םאנען נעזונטען א פיר םארזיכעוונג
 םאנען אלע םון םארהיטען װעט און

?ראנ?הײםען.
באקם. א ס50 און 26 ,10

פאסם םיט אדער םטארם דראג נוטע אלע אין
M A R M A L A X  C O M PANY, 

N E W  Y O R K

 נײע ואס
םעאםער אירישע

 עווענױ. םעדיסאן את םםרים טע27
.579 םשווער םעדיסאן םעלעפאן

 דירעקםאר. קונסם רײכער, עםנואל •
םענעדאזער. דז«ענ• שניצער, לואים

 בײטאנ זונטאנ און שבת *נענד, םרײםאג
 םען23 און טעז22 טען,21 אבענד, און

נאװעםבער

ל א מנו ר ע ע כ י n — ױ n ש־ ר  ע
ען ל ט א ר אויןש ט ע ־ ד  אי

ר ע ש ע די ע װ ב

ר עוו ל ם םו ש

םשיח
םןאטעו נעביליס

 .4346 ארטשארר טעל. באוערי. 235
םענ. גאטי, הערי דירעפ. נעביל, רא?ם

* ׳ 4
 מאל! ערשטען צום םאל! ערשטען צום

orvo פראד^?שאן נייע נעביל׳ס

 זונ־ און שבת אבענד, סרײטאג
 אבענד, און טאטינע טאג
 טען23 און טען22 טען,21

- נאװעמבער
שזני געביל, םאקס  די איז נאלדשטיין ח

איז קאספאג' נאגצע

םייחןל

מ«ננפ18ל1ז ״
 — פרױ. אדער מאן יעדעו פאר שטעלע אנשטנעדיגע אן

גוט. דך בעצאלט — לערנען צו נרינג
חזזײגער ערםאלגרייכער אן װערען 1אי דעזײניגג• לערנען קענם איהר אויר

 פער־ םרױען און מענער
געלד. טעהר דינט

שען א אױף נעםם  קורם פראקטי
ץ אונטערריבטונג און  א

טיטשעל־םקוהלם.
 םיסעס פרויענג^ פון דעז״נינג אין

 פון קורס א קל״דער. קיגדער^ע און
 סקולס םי:ד»על'ס די אין אוגטערריכוםג

 מעחר און אזטעלע באלדיגע א מײנם
 דע־ פון סקולס םיטיפעלס די ;עהאלם.
 אוז גרײדינג םײקינג, •עטערן זײנינג,
 געװאי־ען געגרינדעט זײנען זיםיגג

ערגרײכם ה#בען או. יאהי* 50 װי טעחר
 סיםטעמם, גײע געדאנקען, נײע

 רע־ בעסטע מעטאדען, בטסמע
זולטאטען

 אויפםערקזאםסײט אינדיװידועלע
 מעסיגע קיצאסע̂ן נאכם און טאג —

באדיננינגעי.
 םאר״ אדער טעלעם^ירט שרײבט,

 דע־ בוקלעט, םרײעז א םאר לאנגט
 אינםאר־ םואע און מאנםטראציאן

םאציאן.

םרײטאג. און מיטװאך מאנטאנ, :אבענד־קלאםען

שעל םקוהלם דעדינינג מיט
ד &12-920 ע נ ר א ק ) ױי ו ד א ר ע2ו ב ) ט ט. װ ם ק. נ ר א י

53 גרעםערםי — טעלעפאן

AVLTHEAM
מװעניו. סעקאנד 35

 םעס דזשענ. עדעלשטײן, יאזעןש
.1643 פארסײטה מעלעםאן,

אדווענם. אץ װאכען 8 טיקעטם

 איבער םון אורטײל אײנשטימיגער דער
 ביינזד האבען װעאכע מענשעז, 50,000

 יאזעוי םון םארשטעצונג די װאהנט
 שעהנ־ און אעצםע רוטשינסקי׳ם
אפערעטא סטע

נגון רנינ׳ס דעם
ערפאלג! !ערפאלג גרעםטער

געזאנג. נוטערען 30
 מאטײ זונםאג און שבת אװענד, םרײטאג

 טען23 און טען22 טען,21 אװעגד, און נע
נאװעטבער

ײעסטע רומשיגסקיי׳ם' יאזעןש אפע־ נ
רעטע

רנינ׳ס ועם

 לעה״ מחיס א איהר דארפמ
רער?

 באװאוסםער דער גאלדבערג, ל.
 די ה^ם װעלכער שפיעצער, םיעדעל
 •רא״ זשעניע, גרויםען דעם פון הסכםה
 לעחרער דער אוער, לעאפאלד םעסאר

 נאך און עלםאן םישא צימבאליסט, פון
היגסטלער אנדערע

 שפיעלען פיעדעל אין לעסאנס גיט
 צו ספעציעל פרײזעז, פעסיגע גאנץ צו

 קלאוקםאכער. םון קינדער
:אדרעס

 בראנסס. עװ., ערען םאונט איסט 507
.1505 םריםאנט :טעלעפאז

 עלע־ עװעניר דריטע נעםט — ב. נ.
 םטריט טע171 בײ סטאפ און וױיטעד

■ארמוױי. הלעירמאנט און

A. DELBO N
שערם. שארפט אין פיקסט

 עװענימ טע6 484־90
יארק, נװ

םםריט. טע30 און טע29 צװישענ

 באדער ג. פון ליברעטא
שמסקי יאזען^ םון אויםגעםיהרט רום

ד זאץ, ^ודװיג ראזענשטײן, סעםױעל  ח
 ראזענ־ באריס קארס. ראזא פראגער, נינא
 לוב־ פעני לאקסער, סאנינא םר־ס. םאל,

 יאקאב און דזשייהאבסאן חײםי ריצמי,
 ־m די?ער א'ן זיך באטײליגען םרענק
 משאר־ ה׳ הײמאן. לואים אויך וױ רעטע,

*לײבענױ.״ אאם נאטאנסאן לטס
 פרא־ ססו איז נגון רבינ׳ם דעם

פערפעהט. צענט
 אויכד ארםיסטען, מדזאנאא, םוזיס, איז

 שעהנםטער האםטױמען, רײכע שםאםונג,
 ןואיןנ־ באלעט^נ^ און ןוענץ קאד״ר^שעהנ^

אין ארהעסטער, גרױסער עםעקטזןן. חנר
f c  r t i. ־י ■ : ( ! . ״ "

דאל. 1 םאד אטי)וזטענט װערטה $10
םיםם|ו*, און כאר על6נריי׳̂ Habrtr י1א • • חסשינםקו. א־לא אוקזןםמי. גי 1
םאמייעםי(^'יוניאגם,’לאח׳^ןן[ חברות ‘י

ע םשלס,#1אויבײנ^ר'ר<נ'ב !| #י  ס,ו15ר
ד ײ זיד קענען «עתאנען ■־,יײזי^ א

ע ז י ג ר נ ו ט י י צ
ד װי ן אידיאזע אנדערע ייעלק אוי ו  ע:ג• י

ען, לי־יע  ז^ורנאלען און ביכער *״טונג
די אין געדרוקט װערען

Sp םױגטינג אפ־טױדייט
יארק נין םט. קאנעל 195

פרעגהלין. 6425 *עלעפאן

}2441 גרעמערסי טעלעפאן
 םרעם לענארד ת

נ. #םםריט טע23 איםט ♦2

ז י. ו א ר ה
בענערם און בעדזשעם

בד. M ם. און סאםײעםים ױניאנם, פאר
ארכײמ. ױגיאן םםתקמלי

יארק גװ סםריט. קליגםאן 134

 דעם אווענט, מיםװאך
 1 געשפיעאט וועם צעםבער,

 י טעאטער אידישען נײעם דעם
 דיכטער דענישען םון רלילח*, און

לאננע.
 םאר׳ איז אונטערנעהםוגג די

 םון ק^מיטעט דיסטריקט י#מןער
 ארבײםער אידיש־נאצי^ונאצען

 או דער פון פראםיט דער נאנד.
 נמ די ־־•עלפען אױף געהט נעהמונג

 און ם^לקס־שולען אידישע קער
__B ■־ . נײע. גרעדען

 m אין קויםען מען קען טיקעטס
 םון $םים איז און ברענטשעס

 און םארבאנד ־ארבײטער נאציאנאלען
טעאטער. םון קאסע דער

טעאםז 1טאםאשעװםה
 עװמנױ'? סעקאנר און סט. האוסםאן

;r .2612 ארטשארד טעל. i 
jpq סטײדזש טאטאשעװםקי, הערי

vo7 !נרעםטער װאך DPDPio !
 חײ* און ריינסםע שענםטע, נרעםםע, ראם

 נעזעה אםאל האבען אירען ײאם לינסטע
טעאםער אידישען 1אי
ם רי א ס ב סי׳ ס װ ע ש א מ א ע מ ײ  נ

ע ט ע ר ע פ  H א
ס א ע ד ג לי די ד ו ע י m ל

 דעם םון נעזאננ, נוםערע; 28 םים
 mssosp אידישעז אםת׳ז נע;

 ל ה א װ ן « ם ר ע ח
 ני־עסטע די םון פאםפאניע א םים
 ע< «ן און ניהנע אירישער דער םון

 א אויך װי •ערזאן, זעכציג םוז כאר
*עתאן.• 24 םון ארפעסטער םאני
•רעזענםירט גאלדבערג, ל.

k ■ uuuuiiuauis asam sקי *-סױ ס רו י - ז׳ ן  r . ם
 rpצו רעגינא קעםםין, םעם לער,
 ו קלםן גרינפעלד, ראזא װײםמאז, בעםי

 זי םאד. שויארץ, װיליאם וועליער,
 נריו ח׳ םאגע, מאד. ,,ויילענס? מאד.

 צו< ח׳ גאלד, ה׳ נילטסאן, ח׳
 םיר האבען אויך װי םינימל, בעלא
 ח׳ און 1טוכםא מאד. זיננער, נײע
זא.

 איו םון נעשיכםע חןר איז ײעז
ד נעזעהען נאד איחר האט טעאםער מ  א
 אזעלכצ םון ?אםבינאציצ אזא נעהערט

 ״'* איזצי וױ צוזאםעז זיננער, און שויש&יעלער
 טאםאשעווםתי׳שי אין הערען און זעהן װעט
I ליעד״ הײלינע ״דאס אפערעטע נייע

 טאטי־ זונםאנ און שבת אװענר, םרײטאנ
^23 און טען22 טעז,21 אײענד, אין נע ע  ט

^ נאוועטבער.
ם ר ר ם װ ע ש א מ א ס און ט ל׳ ח א  װ

ע ײ ע נ ט ע ר ע פ m א i

ײליגע דאס עזןן ה לי
 }.POPS 3 אין פראלאנ א םים אפערעטע

 אירי״ pbdpij צװײ די םון אויפנעפיהרם
 און טאםאשעװסקי ח׳ רעזשיםערע שע
^ נום?ר?ז 28 קעםלער. ה׳  טוזי
 i|SD 24 פון אר?עםםער סימםאני א

 49ו'ר?ג?ג און ?אט*אזיטאר אונזער
 אראנז ם?נץ אלע װאחל, הערםאן

 ■ראדי« נראדײײ גאריחםטען רעם פון
 פון lpטppםp פונםט דודי, דען ה׳

טאםאשעװסקי.

 ױניאךלןאאפעראטיװ די
ן סאסײעטי

 1ױניא װ. j ל. א. 35 לא?אל
אויםשליםליך פערקויםט

 ן טהעע רל וױיט
18םש צװעםאסשני טהעע האלאטכיא

rm

נעלער ל.



רעפארםער. סטען* א פון

 נײעם א פון ערװעהילונג דער צמיס
 גייער א אן זיך םאנגט ב#ארד ממהוטיזו

 או? וױיסט דער אין מעטיגקייט און פבען
 גרעס־ דער ,25 אאהאא ױגיאן ד#םםאכער
אינטערנעשאנאא אונזער אין <#מא?

 גיט, סוד קײן קײנעם פאר איז עס *
o f לעצטע די׳ ה$ט דעם אין

 אינער־ קײן ניט,געםעהאט ןןד׳ס^נאטען
 עהזע־ אילטער דער און םוזובעלס, 3!י&

 גאנץ געהאט רערפון האט באארד !וטץוי
*נוג.

 םאר־ אעצטען דעם פון פארלױף איך 1
 איגדוס־ דער אין סטרײק ;יטמךטען

j n i װא־ 11 געדויערט האט וועלכער 
.T\ ,גע־ געבענשט לאגןאל דער איז צייט 

 מעז יןען װיל, מען אז און — ױארען,
 א םיט — געװארען *עשטראפט ו$נען

 םאראורזאכט האט װעלכער יו*דנםיל״,י
 ־װניאן. דער אין בורענינע שטײמל ןי■
 *קאוג״ דעם װאס אויס נים אנט6 נס

 די אנצוםיוזרען וױ אנזיכטען״ פיא׳ס״
 םאאשטענדיג שטימט יוני#|־טעטמהײט

ח  בא־ אזעאמג פון אנזיכטען די םיט יי
 דער װי םרײנד״, ״ארבײטער ןואוסםע

 און טדאסט אױל םון ראקעפעלער ̂ווגזנר
 טראסט. שט*ל םון לועניג דער נערי, םר.

 םארזארגער״ ״ארבייטער צוױי די אויך
 לײטע די יצהבדיל, וױ, פונלןט מענה׳ן,

 אז קאונסייד, ״װײסטםאכער ;דעם4®ון
ר ע ט ײ מ  ױג־ תײן האבען ניט דארםען ן

 פאדהאנד־ זאילען וועאמן יאןיבעא^טע,
 סכטוף א פון םאל אין באס םים׳ן <ען
 ארבײט. און לואפיטאיצ צװישען שא• אייז
 .אר־ די דאס זײ, זאגען בעסער, איז *ס

 צװי־ פון זאלען שאפ יעדען פון ג״טער
w\ םענשען, פאר א אױסיןלײבען ויןי 
 מיט׳ן םארהאנדיצען זאאען דחןזע און

 ״יןאונסיל״ םון א״טע די .און באס.
 זײ אוין זעאביגע. דאס אױןי ןמנגח׳ן
 גע־ װאאט ארבײטער די םאר אז !אנען,

 דורןי זאא שאפ יעדער װען בעסער, וועז
 דעם םון מענשען אויסגעהאיבענע «אר א

 מיט׳ן םארהאנדאען אאײן גופא שא•
נ*ס

M צוזא• דא זיף־ קוםען זעהט, איהר וױ ׳

 *רויטע העכםט די עקסטריפעז. צװײ מען
 שװאר־ גאר די םיט צוזאמען ויןי הומען

 •>ײנ־ זעאבעז פאר׳ן שטעהן בײדע אוז צע
 בעאמטע!... ױניאן די מיט ״ניעדער ציפ,

 פארטרע־ שאפ אײגצעאנע די אעבע עס
״' ־־־ ; ״ טערי

מ װײ־קאיזי די םון ?אםקײט םי ד נוי  ח
 ײגיאז דער און דארםעז וואס םארםעז
 ןןזױ אױןי- און ווערען, נעםאנט
 שא״ דיחנמםען א ױמאן חןר עס ברעגגט

#דען
 זײנעז* געדאנקען עהנאיכע און ^אזעאכע

 שבח .אעצטעז געװאחנן ׳ארױםגערופען
 &ון רעדע n דמרענדיג *נאכםיםאנ,
<:דעם שאעזינגער, |.ירעזידענט  אינע א\
 אין %25 אאקאא םון סיטינג םטאאיישאן
 אײננע״ איז עס װאו האא, בעטהאווען

 באארד^ נייער.עק?. ךער געװארען שטעאט
 ער יאהר, נעקססען פאר׳ן ימיאן דער פון

 דעם אויןי אפגעשטעאט באריכות ?יך האט
 אנשםאט און יוניאן דער םון צושטאנד

 באנאאען געװעהנאיכעז דעם םאכען צו
 וחןרט עם װאס ספיטש״, ״צערעםאניעאען

 געאעגענ־ אזא בײ געהאאטעז געוועהגאיןי
 אאגע די דיסקוטירם בעסער ער האט דיײט,

 גאנץ אויף אגגעװיזען און אאקאא דעם םון
 װאם חנפארמעז גרונטאװנע װיבטינע,

װערען. געטאכט יוניאן דער אין דארפען
 דיעזע פאאץ דער ניט דא איז עס

 גע־ דארף דאס באריהרעז, צו רעפארמען
 ארטיקעא באזונדער א אין ווערען טאן
 צװײטער בײ~א טאן דאם וועאען םיר און

געאעגענהײט.
 מײסטער״ שאעזינגער׳ם םון שאום צום
 צעגא־יע־דערונג און באטראכטונג האפטע

 דעם באדאנקט ער ד»אט זאכאאגע, דער םון
 אר־ זײן םאר באארד עקזעקוטױו אאטען
 נײעם דעם אנגעוױזען אױף און בײם,
 ארבײט םאראנטװאדמאיכע א פאר װאס

 און געטרײ אום םאר, איהם ס׳שטעהט
 צוטרויען דאס אױםצוהאאטען עהרעגהאפט

 צו •האמ מעמבערשיפ גרויסע די װאס
אנםארטרויט. דעאעגאםען ערװעהאטע די

 אנװעזענדע אאע“ םון איז רעדע זײן
באגריםט װאריט

 אוץי זײנען רעדען זאכאיכע הורצ^
 בא־ סעקרעםער פון געװארען געהאאטען

 דער זײדמאן, װײס־פרעזידענט און ראף
 .25אאסאא׳ םון מענעדזשער געוחגזענער

 געטראגען ניט האבען רעדען זײערע אויף
 ״אינ־ צערעםאניעאען געוועגאיכ^ דעם

 גע־ זײנען דאס כאראקטער, “סטאאיישאן
 ארביײ נריטיגע די אױף אנװײזונגען װען
 עקזעקו- ניײערװעהאטער דעי װאם טען
 אוים־ דארפען באאד װעט באארד טיװ

 םון בעסטען און װאויא דעם םאר נעהמעז,
 אין מיטגא־יעדער די םון איז ױניאז דער

 יױ די װאס שעפער דרעס און װײסט די
קאנטראאירט. ניאן

 איד אױסען... איף בין דאם גיט אבער
 אט אז באמעדקען, געװאאט באויז האב
 א באםת איז װעאכער ״האונםיא״ דער

 ױניאן טדײד ידער אין רעאקציע שטייו
 יױ מאכער װײסט דער האט באװענוננ,

 שוין םראבעא, אביסעא גיאך״געגעבען
 ארויס־ האט דאס װאס ארײן דעם דורןי

 פאך־ און צאנל,ערײ אינעראיכע א גערוםען
מיטינגען. טאנכע בײ טוםעא אורזאכט

 גענוג ניט נאןי דאס איז טאמער און
 אויף אעצטענס אאקאא דעם אין איז געװען,

 און איעג״, װעאםעיי ״א אויסגעװאקסען
 און מיאד אזוי האינגט נאמען דער כאטש

 אויף אאץ אבער דאם טוי< אופשואדיג
 האבען סען דארח װאם צו וױיא, כפרות...

 ארגאניזא־ דער אין ארגאגיזאציאן אן
 זיף מיט ברענגען .דאןי מוז דאס ץיאן?

 יענער אהער, ציהט דער ־~‘ רײבוגגען,
 מען דארף װאס צו און אהין... שאעפט

אאעס? דאם
דאר־ ױני^ן דער אין אז זאגען, אאמיר

 רע־ געװיםע װעחון געמאכט טאקע םען
 געװיסע און אומעגךערוננעזי םארמען,

 דעם צו םען דארח טו — אױסבעסערונגען,
 װארום ״איעג?״ באזוסדער א האבען

 דער דורך װערען געטאן ניט דאס הען
 ? אדגאגיזאציע ־יוניאן באשטענדיגער

 I* מענש אאגישער יעדער זיך, ראכט
 עף א קאז ארבײט אזא אז אײנזעהן,

 רעגעא־ דער דורך װערען געטאן בעסער
 וױ^דורף ױניאן־ארגאניזאציע, מעסינער

 אין איז װאס איעד ״װעאפעיר א עפעם
 מיכד וועניג און זאןי, גײע א םאא, בעסטען

 דאס איהר צו האבען האנען גאיעדער
צוטרויען. נויטיגע

 עלר קענען םראקטיקע דער אין אאזא,
 הײן ױניאן דער אין ארגאניזאציעס סטרא
 און ייוגיאן דער גיט ברײננען, ניט נוצען

אודאי שעפעג די אין םיטנאיעדער די

 7י מניאגם רי םזן אײנעם םון
פארםםענטס.

וואחנן, געזאגם קאן אאנעמיין אין
 אײנא/ זאהר א (עווען א^ טיםינג דער דאם

 ;אבען5 אנוחנזעגדא אאזנ דרוקסםואאר.
 האם מעז גאחאאנ^נן. עתסט נאגץ זיך

 • •גים׳ןנד־ n םון א^זגטעראעומן געקזןגס
 r im *ו דעאאגאטען ערוחוהאטע די םון

 פארשם*הן;ו זײ jwt ןמזעקומיוח^ גײעוי
 האכזנן זײ ארבײט וױכטימנ א םאר װאס
 םאקטישזן די דין צו געטמען, אויוי

 םיט ױניאן, גרויםער דיעזער פיחרער־פון
 :#;םאמבערשי* םארשיעגענארטיגער אזא
 זיי־, וועאען זײ דאס חאםען״ קען סען און
 ד*ס ;ערםיאען עזזרזןנהאםם ארבײט ער
 פױטגאיעדערשאםם די אז ועהן, וחגאען זײ

 נים וועאען #וײ פאר געשסיםט האט װאס
באדויערען. צו אורזאכע קיין האבען

v עק־ נײע די דאס האפען, צו איז עם 
 דער אין אז אויםפאסען װעט זעקוטױוע

 אײניג־ הארמאניע, הערשען זאא יזניאן
 !געםיהאען ברידעראיכע אמת׳ע און קײט
 אויב דאם זעוק, װעט עהזעסוטױו די דאם
 אין אײנצוםיזזרען זײן נויטיג וועט עם

 זאא חןםארמען, נײע געוױםע ױניאן דער
 רעגעאםעסי־ דעם אויף װערען געטאן דאס
 יױ דער דורך ארגאניזאציאנס־װעג, גען

 באשאםען דערםאר ניט און נופא, *יאן
 ניט דערגרײמןן װעאכצ ^איעגס״, עקסמרא

 װי מעהרםטענטײא, האבען און ציעא זייער
 גאנץ א אנגעװיזען, םריהער האבען סיר

 ארײגברענגעגדיג װירקונג, םארקעהרטע
 חד נײע אנשמאט ױניאן דער אין כאאס

 און אימער זײנעז רעפארפען םארמען.
 אכער זיד ווענדט עס פיאץ, אם אומעטום

 אונטער זיף נעהמט עם װער פיעא זעהר
 אוםן וועאכען ארירי און איינצופיזזרען זײ

געטאן. דאס.װערט
 ער־י םיר הארצען!ניגשזנן גאנצען פו;

 הא־ מיר - י עקזעקוטיװע נײער דער םאאג
 לןערםער־ וײעזע דאס עתוארטען און םען

 דעם אויף אװעקשטעאען זיןי וועט שאםט
 און שטעײז דארף זי װאו בארוף הויכעז

 איהר טאן איבערגעבען און געטרײ װעט
 םאר און ױניאן דעד םאר ארבײט נוצאיכע

 ארייג־ דער םיט זאא מיטגאיעדער. די
 אנ״ זיד עקזעקוטױוע נײער דער פון קומען

 ערא, נײע גאנץ א ױניאז דער אין פאנגען
 אאגעמײנמר און פראגרעס םוץ צײט גײע ־א

 אאץ װײטער װאם טעטיגקײס, ױניאן
 אא־ די םארבעסערען צו מעהר און םעהר

 ארבײטער טױזענדע צענדאיגע ׳די פון גע
אינדופטריע. דער אין

אױפמערתזאם. קראוקמאכעה
v* v*־״>  v  M  M M  M  M S ^׳• M <<׳ ׳**  ’! S i  S i  S i  S i  S i  S i  S i  S!

 םון טער,ם דער אז אנצוזאגען אײך אונז פרעהט עם
 דורכגעגאנ־ איז םרײקערס שטאהל די פאר דאלאר צװײ
מאיאױטעט. גרױסער זעהר א מיט גען

 בעסערע םאר קאמןש א םיהרען םטרײקערס שטאהל די
 און באהאנדלונגען, טענשליכע מעהר םאר באדינגונגען,

 גע־ נאנצער דער אין ארגאנידרט. זײן צו רעכט דעם םאר
 ארבײטער םון עמםע)ר די און קעמפע אונזערע םון שיכטע

 בולט אזױ האמפ קײן ניט זיך האט אינדוםטױען, אנדערע אין
 ארבײט׳ אח קאםיטאל צוױשען קאמןש א אלס ארױסגעוױזען

 אינדוסטריע. שטאהל רער אין קאמח יעצטיגער דער וױ
 צו צװעק, איין מיט םאראײנינט זיך האט קאפיטאל נאנץ

 װערען טיליאנען־ראלארס ארבײטער. שטאהל די באדגען
 אונ־ זיד ר,ערםײסטר שטאהל די צו׳צוױנגען אום געסםענט

 נע־ מיםטער פון םארלאננ און װילען דעם צו טערצוגעבען
חברים. דינע אןן

 א־דדיליגער איז ארבײטער שטאהל די פון קאטוש דער
 זײ דארםען נאר ניט באװאונדערוננ. ארױס תפט ער און .

 אױך דארפען זײ נאר װאםע, הונגער דער געגען סעמפען
 זײ־ װעלכע װאפען אנדערע פארשיעדענע געגען סעמםען
 װען מיםעלאלטער רעם אץ נעווארען געברױכט נען׳נאד

םאלקא־ דאם געװען איז פאמיליע זײן טיט ארבײטער דער
הביוז\ בעל דין ®ח אייגענטום !מענע

וד,שמאהל.טטױיקעדם.טא־ וואס דאס טאכער, מלאוק
» אתז- (נארנגמט iai9 אץ חרך פ ^מ, ^  מעחראגגמ-ל

M אױןד; איז:סו&ו., חדכגעטאכט f S אוצײססגמס

 זיץ צו רעכט א האט איהר אז אנערקענען געװאלט ניט בען
 א םאר וואם אונטער זאגען צו דעה א האבען און ארגאניזירט
 איײ פאר גלױבען רער ארבײטען. זאלט איהר באדינגונגען

 און וױלענם־קראםט שטארקער אײעך זאך־, גערעכטער ער
 ארבײ־ גאנצער דער םון שטיצע פינאנציעלע און מאראלע די

 אײערע םון. עקשנות דעם געבראפען האט באוועגוננ טער
הערען. צו נעמחט אײך צו זיך האכען זײ און הבתים בעל

 גע־ זײער אץ גלױבען האבען ארבײטער שטאל די אויך
 פאראײנינט זיין צו קךאםט וױלענם זייער קאטןש. רעכטען

 װען אויסחיער האבען װעלען זײ װערען. באדעגט ניט קען
 בא־ צו טיטלען םינאנציעלע שטיצען. זײ װעט באװעגונג די

 אױם־ ארבײטער צוױננט װעלכע װאפען הונגער די ר,עמפען
דױנגענד. זעהר איז קעטפע זײערע צוגעבען

ברידער־ אונזער אויה װארטען סטױיקערס שטאהל די
 אונ־ אױס שמרעקען מיר וױ אונז צו קוהען זײ שטיצע. ליכע
 װעלכען גענען תאמש זײער אץ העלמען צו זײ הענד זערע
 םאר־ שטעהט פרעסע נאנצער דער מיט קאפיטאל נאנץ

 װעט און נימ טאר קאטןש יעצטיגער דיער !ניץ אײניגט.
 ערשטער זײער וױ בלוט אץ װערען דערטרונקען אזױ ניט

 ארבײטער פאראײגיגטע געװארען. דערטחנקען איז ־קאמןש
. . דערלאזען. ניט דאס װעלען

 ױניאן אלע אץ נלייך געהט יבױדער, און שװעםטער
 איײ פון אפיטעם אדער באארד חשאינם ־עם

 הילז* קגעלע • פאצאהלט.אײער.טעטע־ און לאסאלס: ער^
מ . א ^ י ה ^ מ ס מ א ז ט ר ױ ז ן ו א י ע ט ם מ ׳ י ׳־ ׳ ד
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*״' ס־נאד פאהרפ שלעזינגער נענזשאםיז

/
שאנעל דער פון אפים אין אלעס שטעלט אינטערנע ױטיגע די אז אזוי, איינגע  נ

ט זאל טאנאטען פאר א פאר אפרײזען שלעזיגגער׳ס דורך ארבײט  גע־ ני
ט טעד שאנעל די —* ווערען מ  םון אפרײזען דעם לככוד טאבט אינטערנע

ם א פרעזידענט איהר ע  פרײנד נאחענטםםע די םאר כלויז באנקעט עעחנ
אנעל דער םון םעועעזו  כאנקעט גרויסעד דער — ?זלעיינגער. ב. און אינ

רעכענט, שלעזינגער — צורי?. קוםען װעט ער ווען קוםען, ערשט וועם
ײט דאס ארב ט צוזאטען יוראפ אין זיין.  אױם׳ן צדריק און הין רײזע דער טי
 םערין אנפאנג אין דאם אזוי, חדשים. דרײ כאלד געדױעדען זאל שיןז
 האט ער װאס דעם, פון עטװאס — פאסטעז״ זײן צוריק ױין ער וועט

ױראפ. אין אױפצוטאז בדעח

 .גערעכםינק״ש״. פון לעזער די פאר
 טעגד נאנצע די כרמם דיינם דאס װאם

 אינטעמעשאנאל,-איז דער יפון• בערשי■
 ניט ױראפ נאך פאהרען שלעזיננער׳ם ב.

am םירייז־״אממ םעדפריי^ עײ;  «upu 
 װענען באריכט אונזעי אין נעמעיחןט

 דער םון םיטיננ םעחםעל־יעהרלימן דעם
 דער פון נאארד עקזעקוטיװ דזשענעחאל

 האגען דאן באפאלא. אין י• װ. ג. ל. א.
 סייבל- א ומנען וױםעז נעלאזט זיי מיר

 צו־ לאננ ניט אננעקזמען איז װאם נראם,
 אינ־ די וועלכען »ק! יתאלאנד, א6 ריס

 נעװארעז איילנעלאדען איז סערנעשאנאל
 אינטערנא־ 1א «*י| באטיילינען צו זיך

 שלצ־ שניידער־האנםעיזןנץ. ציאנאלער
 אין געײענדעט זיך באלי תאט ױננער

 םיע־ נאר »ח ,dm א ווענ׳נן װאשיננטא!
 נעסרא־ איהם ער האס ׳ןוװירינקײםען צע

 ווערען, געזאנט דא סוז עס וױיל; נען,
 op סען “אונזערע/;,לינקע פאר כאם׳ט

 שלעזיכנער אז זזידוש, שט״קעל א זיין
 ווא• אין גראםא •עיסאכא *ייי ניט איז

ו ׳פטעלעז יײ ײי שימטא!, י  פאד. עס ו
 סאר נעםוזט האט נאטפערס םעמועל

 חלילה, װעט, ער tv זײז״ ערב איחם
i”P דאן סעם, אנתעל םאז נים נייז 

 עייויבנים ,ד נעקראגען ער טאט ערשט
»»אטען. «אר א פאר אונז םארלאמן צו

ם ־ כני ײ צ ר א פ ט־ ל א ה נ אי
• I ■ • »
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כ\ו»לד.1כ נ. — ד9<* יי ײם
 •ילפיעל־ «ון *פמרוגגעז גײע n .8 זײט

סןפרד. 1דו^פינם *יער
 י. — ? באסם*ן ין9 ?יך חערפ ס9װ .4 זײט
 ױ״ םפנער רייןןו• דעל ײין זאריצקי. י.

חעאער. דזש. — 17 קפל9ל גיאז
 איגפערגדיפנפל אונזער «ון ענינים .5 זײט

w א סין — •רעסע חןר אין o חנפאר־ 
 קלוירקם Arn די ױן ספרײ^ חד טער.

קאםיםמ. •רעס ךי — י#רק גױ אין
 בעדייס ראזע — •רויצד%ועל• די ». זײט

 ®ון םיםיע באפרד עקועק^װ כאינחגר.
^ שפחנחאלץ. י. — 25 ק»ל9ל

 ח. — איקפגן «ון פלערלײ .7 5ז״
 םפרײק געגערפל דעם »ין לפגע די םאן.

ווזג«ס#כעד. ליידיס די וון
 — (יפםאן) ;*־,ליענע געיעג » .8 זײט

וואלםי. יאצינא
 רײנ־ די אין קאלעקאזאגם דןןםפן. .9 זײט

 םריד־ ס. — ao ל*#ל וון אעיעי קאום
־ ז םאן.

ביכעל. גפםיץ רעחו^מי׳ס .מון .10 זײט
 דעם אין דרעחדעל נײעד שפאגעל א .11 זייס

ײ ב. — קפ»ערענץ ס»רײק קויחלען,  םי
•?r סאן.

 דער — *ועל■ *עפימןר דער ין9 .12 זײט
 חעל•® חילמ נעפןרע די קריסיסעה

 חןף.תבדיגערז-rr- )19(יעל^»
» זײם ד! * ײן ז — *פוונדז ז

I 9 1ײ (דעד^פער W?^י*  2* )1י
5 ם — לגיאווסקי.<י^ךזגר4 ב ײ• r w*

י ו

םו«
זײם*
וײמ

Lג -3 .  L

^«).* א״ (ןײעןל איבלא־.ךן̂*
ןון מײגאי  •tT^rw ייגע! 

1 םעני י■  -  rvrP&r « 1 זי*י » ן1ו ז ר*ײז5-ןך*ח419 *  
•ti ל9נ9ימי^ייג|ו%*9טו>.ינןךי

י ^ ״ ד

 אױפ־ טעני-ך נעװען איז ײאם אלעם,
 ־”אננעלענ־נה פאישיעדענע איז צוטאן

 א״דער אינטערנעשאנאל, דער םון םען
 א־יפ״ *V האט שיןי, אויפ׳ן זיף זעצט ער

אמז. לעצטמ די אין געטא;  •,או יו
 טענ ואר אעצטע רי נעװען ער איז
 וױ כ׳םעט האט ער װאו שיקאנא, 1אי

 גיאיצ׳אכטער־ ׳שטארק א אויםנעגליכען
 טא־ אין נציתי ער איז אויד ;עסי■ טען

 אײנ־ ןעױ אאעם און כ־נס־נעטי. לירא,
 םאר אבײעזענהײט זיין »ז געארדענט,

 שטארק ניט זיך זאל סאנאטען ■אר א
סיהלע;.
 רע• אזוי געה( זאל ארבייט די כדי

 דער םון אםיס אין מענליף װי נעלמעסינ
 נע־ איינבארוםען איז אינטערנעשאנאל,

 דעם יארק נױ אין סיטיננ א װארען
 ■pp דזשענעראל דער פון דאנערשטאג

 זיי־ עט וועלבע אױוי כאארך, זעקוטיװ
 נעװארעז אננענומען און דיםקוםירט' נען

דעם. םאר •לענער נױטינע אלע
 םון חיםעל wn אויא װי אזוי און

 כיט זיר זעחען אינםערנן׳פאכאל דער
 *■־ זיך שלעזיננער קען װאלקצנס, הײנע
 מים ױרא■ אין אויפנאכע זײן צו גענען

 און עגעתימ באהאנטער גאנצער זײן
 ער־ דא זאל״ װארים באנייםםערוננ.

 שלעזינ־ אז םאל, א נאןי װערען הלעהרט
 אוםן בשום איי ױרא■ נאף רײזע נער׳ס

 ױרא•, איז םארננינעגס־ךיזע. שײן גיט
 דורןי האלב־פארװיםםעט שטצהט װעלכע

 און יאהר, בלוטינע םינף שרעתליכע די
 האט םנול נליטינער דער װעלכער אין
 אוים־ נים אלץ נאןי פלעצער םיעלע אין

 צו ׳צונעת5 א נעװען וואל^ נעהעדם,
 שלעזיננער פארנענינען. זזנען םאחחג!
 צו אום ערשטענם, ױראו, אין פאהרט
 קאגװצגשאן דער צי רעפארטען קענען

 im אינער אינםעתעשאנאל לער סון
 שוועם־ און ברירןר אונזערע jib לאנץ
 — נירצל־םרײדם אונזערע *לע אין טער

 העכסטען טון זײן םוז יואס עטװאם,
 אונזער פאר װיכטינקייט און איגטערעם

 םאהרט צװייםענס, אינטערנעשאנאל.
 אויב מחן״ צו אום־ ייראפ, גאד ער
 די אויםצושפרײםען םענליו ניט איז עם

 אינ־ אונזער םון ׳ םלינלען באשיצענדע
 קלאוהםא• ײ אױזי אויף סערנעשאגאל

 די און מאכאד. וױיםט לײדיעס די כער,
 mjram םון^ ארכײטער אנרערע אלע

• 1 ו ׳ י צ “יײאפ. איו םריידם
 וייער דאיוט . i»a»n זיי־ אז טענליך,

 פיעד (■יפאדנאג »לגע:ויי»םו< איינענעם
 *ur ejm פאא פד׳פטעד אין גי«< או ליד

 אדת׳ע אן *יטוםז<׳»יר איי עס אייג זעחן,
r צ« irftצוזישון ,ינעזגנ פאראי f ' ײ פא

אין ובאניען. מו1ןויג יי ס; יפאל ײג מ ו  מי ׳
מ. י «ז מ יוניאגם X*& י

f׳ a *םרײוסואל׳נן םאדשימי׳נמ או**ד

י ניס איז דאס , ן #ן ה • ז ו ן ל m^מ  i

 איז ov איז אטעריקא, פון שכנה הענטע
 זאל װארום נרוגד, טינדעסםער דער ניטא

 מיס אינטערנעשאנאל סעכםיגע אונזער
 פארמאנם. «י װאם מיםלען, א־חרע אלע
 די םוו ארגאניזירומ דער חעלםען ניט

 ?יםם עם אײראפא. םיז םלאכות כעלי
*ו ר״זע א יוען צייט, די באלד  איי־ נ
 נע־,־ ניט װעם לופט־שץי א דורד ראפא

 צו איצם נעחםט dp לpוױםי מעהר, טעז
 און שיסאגא, •נאד יארק נױ פון קיפיען

 אינםערנ׳מא־ דער םון אייסנרייטוננ די
inpo נים ipp אייראפא איז אייי גאל

 חלים, ש?חנער א אלס װער?| באםראכם
 מענליכ־ pישDP•רא ז?הר א אלם נאר

P״D.
 טיר ם״נען ײאפ,’ 1>א« טיר ײען

 »לט?ר רpאונז םון טייל נרויםען * אויך
 — ט«ל>ך אייג — דארט אויזי הייג^
 np וועם דארט אין זײן, רpJזינpשל וועט

^ דאפעלטע א חאכ?ן א פנ י  -ip די או
 עננלאנד, אין װי ז?לבע די זיין װעם שםע

 pצװײט די 1אי ײ.; ז. א. פראנ?רייך
 די אױב ז?חן צו זיין וועט אזיםנאנ?

 איחר ברעננ?ן ניט n׳P אינם?ת?שאנאל
 םלאנות, בעל pnpuw צו Dppnn חילוי

 איחר. אין ייד נױםיגען pלכpװ
 אינט?מ?שאנאל די האט איצט כיז •

סיםע; בארייטענדע נאנץ ביינ?שט"?רם
אכ?ר י־עליעױ. לסp■י■ דעם ײרד ,נעלי

 W»n די פון ג?לד דאם וױפי?ל י1אוי
 ® *ו (pc'pp^ וױר?לין איז טלאבות כ?ל

 אוג־ םון טלאנות לpנ PDPםאראונגלי די
 פרא־ א נאו איז דאם וזיים, npoP» ז?ר

op .pa ^ארוט זיו םראג am jpam 
 שלעי<נער׳ם •tpaaK'p םארשי?דענ?

 [pj'ppj'VD״.־׳ ואס זייז וועם אויפנאבע
 זײנ< אלע ipiapiwa און ריבםיג, אויף

̂' וזילוי די איז איצט כיז אױב נחות,  :גי«
 וחד פאר די, צו ipoippaa* אינגאנצ?[

ipo די tie rmpaopo po’na •אוגזןא 
 נןך צו נעםיינם וזאס אי:ם?ר:עשאנאל

װצרען. אנדערש זאל דאס t» בען,
np ניט חאט p״pp'd i פאר צייט 

 דר•* גאנצצ! אין ם?טינ?ײטען, אלע די
 רארט ער ipp רpנגpל ווארים מאגאט?ז,

ip* פארנליינ?!, נים i םיר t:  וי• :p״
nm  np ;« ruts ארבייס די i״pa 

 רpגאנצ ר?ר סיט בשלוםװ/ םיזזרען
 איו ?ר װעלכ?ר אױף נרינדליכ?ייט,

E־ , םעהינ. f
ת »ז איב?רצײגוגנ, im אין אין  & זי

i״dvd p t גרוי םון זייןpDוױנטיר.' ר; 
p״d אונז׳רי 1אי ארבייט?ר רי פאר סײ' 

sn ־ אוכר פאר סײ אין ױרא■ אין טריידם 
א אינט?ת?שאנאל ז?ר w -י Wb* rtf 

»ipp םון איחם םיר װינשען u •חארמן 
1 »ן אזן אננענעחמ? u שעהנע, א 9 

רי־זע. פאלנר״כע

און ם. ם ע ם א שםאגסםראציע פד ױער.ד ען םר נ ן  m ױ־ נ
# • אוהראינא: אין אידען אױף שחיסות

/
True trantlatlon ■led with tbo 

PoetnuMter at New. York City on 
Nor. an, 1910, aa twqnired by the Act 
ot CoagreM approred Oct. •th, 1917, 
known u  die “TradInf with the 
Cnemy Act.”

 נױ 1פי אידען טויזענדער צסהנדלינס
 *pa אנםײל סאנטאנ לעצטען האבען יארק
 ■א־ ■ראמעסט און םרױער cm איז נוםען
 נא־ ז״נען װאם ירציחות די jpapa ראל

 אין^אױ אידעו אויף imunpa נא«?ן
• סראינא.

 םים אדער שווארצען איז ג?טליידט
 זײ 1ױינ? ארב?ל, די טרוי?רב«נד^ראויו»

tpaaNapa און נאםען יאחסער נױ די איכ?ר 
 ליי• די ipapn װעלם ד?ר חנרןמוזלט שםום

i pc tin״pip ד אוםנליטלינן מ רי  א«ן נ
 את דעני^נם םו| לאנד פארםלוכט?ר רpד

•?םלוראם.
 אין אריצז׳נ — אל? חאב?ן ?טרוי?רם3

ח רײכע,  אוץ paav פרומע, pn נט?ר1פרי'
 mp«t אין ips*n װאט אלע — אלט?,

 די פוך ^?לאנג om נשםות.ג?פיחלם
 ?רמווו, ipnapno די םון װעה־נ?שריי?ן

mptaw סדושים ?נרער1טוי די
tPO'iipaTtfpn om ipppp — דאם 

ppiw im. איז  iirnpa ר*ד. םין«• 
ד3ווזזלם־ א ׳ דא איז op אויב אוך  ׳

m>7 זיר ?ר חאט װיס?ן, r jp?n*D otiopa־ 
 *appio צעחנדלינמ די •jpp ג«לאנס, ליר
 *wa די א־בער ipaanapi זײנען עגלים חנר
jpo ויי?רע אין װ?חםאנ שםוםען םיט 

ױ״ן יייצרע אין אםער’ םים נשםות,  און א
osMopa שםומע np"D ppm־’pa פאר־ 
w װאורפען n a  nm■ . ײויליזייחם?ר», 

vm( ילצ לאנון pptiw ומלם, ap ־••»« 
 רציחות שחמלינסםק חאפען.ערלױנס;זײ

jpapa n irtiri jsmnmw; im  rkt שוצ־ 
 ,רציחות pma»p טחי«ז.און ,npapa לאז?;

owlapa און opn’tpamw אימםענ־ פון 
i«y״p^am 1 אלם יאוצודיחוז« ■worn 

 פון סדפסי^ט ippph װעלכע אח ־.0חסלא
. .״ לענדער. םי?ל? «ן חגירוט?ן ׳י1

ek>; v איו.דעך uripb;־ppa ז שי^ול׳י* ... , ■ ; • 1 • ר ■ ״ ’’

H. י

pa om יארק?ר oioajnv די איןי זײז צו 
 באוחל ddpoit■ 1« רייח?ן םארערשט?
ipapa ivaaia אויו• שזויסות r w i ח חן רי  נ

א.׳ אח י איייאי uoaipn■ ■ראטעסס י
pmtiipa א*נץחאלטען איז ײאס לאציע
Kf D'o״pa,a םי?ל־װע> חאט צוריט חרשים 

«י טזדז־ערליכע די לטpשטpא■נ 3ני |;חלג ; 
m •אנראםשטשיטעט. •וילישע די םון » ia 

 י ■לא^' ipottpa האט iPD'iiPi דער ײל!1ז
, דאזיג? די ^ ר מ  אױ די מײל נאר נ

 רpונזM ם9איבערהוי ײ?לם, לימל
 פייצרי: om 1?3פארטרא oapppa ניט הא«

>•a|» ,םון סײל » װאם פאתואןרוי » ע  ד
^ א חאס 'יתארטום י לי  אי| I9DP1 ש

 אוג*• רpomפארט אםיצי?ל? די אריי) גים1
jnpil זייגען שרים און Ntppa ureiapa^, 

 חאי װילען םיר א«צושם?ל?ן. דציחות ויי
m t/ive רער זיין איצט אויר װעם דאם 

 ר?גי ?לאים די ipapp איצט אויך • יפאל.
iiaan, או א־בערחויוט אוןaזpר aarpapn., 
» םון נ?גיט om אויוי אויפסאן םי?צ  א

om impo>« מpרmראנט. ר׳ם ^
 I■ : האל^ סארנעני אין aa’O'D ד<ם אױא
 נאך נאלר tmipipa «חאלט?ן9א ויאםאיו

'Om ,נןמאל־' רעדעם פי?לע זיינען ׳■אראד h 
impppa ipd םון ipapo papnptpaag, -אײ . 

 אױןי^ זיו װ?ל?ן םיר .Jpריםטp איז ד?ן
w די װייל אישטעל?ז, ניט omm די t f4׳״ 

 Tra אדער ipppa דארם אלײן אדעד ז״נמן
 י4טעגליכע רער אין באריכטען דיי לייןנם י

pomfc. «םי ip p o אויוײ•* 1«אנײײז אב?ר 
 Hj« װאו ,mm o׳a*n#p אב. פו| שסעל א

 כאטש-דיילאםאםישיי ,lPmwtar א םאכס
ipdp'T ip» ' ip, , •1«םרײנד* די פארװאורו • 

uwfwp inpirat,רי און פראכסרײר ־:< V 
jpaan’W*' panpyw, 9\ װאםtivn 

 popp רקניסיז ,חוי«כדיאנראסשםשי?
ד.3יגםלא סיז ׳׳3.נאפרייאונ im סאר

I ,**' ן ,

 אידיאוןן פון׳ם PHPamo ,די
 — oaptpa itriM,חאט —

w א*! איצט i ױאס op אזיםגמ איז 
פריינד mptaiw אפילו »( ̂»זוי,

afcr

*JL׳ar.l


