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 עדיוקײשא- נטערנעשאנאל
דעפארטמענט נאל

 םון קאלעדזש דערארבײטער
אינטערנעשאנאל. אונזער .
 אראנ־ איז פראגראם םאאגענדער דער *

 גרופען ספעציעאע די פאר געװארעז ושירט
 זײנען װעאכע םיטגאיעדער, אונזערע םון

 סיסטעםאטי־ א נעהםען צו צמעםערטיגם
 איז פארזוך יעדער ביאדוננ. פון קורס שען

 םאאשטענ־ א געבען צו געװארען געמאכט
 סעא־ די שטודױם. פראקטישען און דיגעז

 פארנאכלע־ נים אויך איז זײט רעטישע
 פראיר װיריואיך די אבער געװארען, סמט
 אונטערשטרא־ זיינען םאך־אנדכטען טישע

מנז״
 אקטױוער יעדער דארף טאג צו הײנט

 אאגעמײ־ די פאדשטעהען ױניאניסס טרייד
 דער פון ציעאען די און פרינציפען נע

 פה טעטאדען די באװעגונג ױניאן םרײד
 פראבאע־ די און בארגײנינג״ לןאאעקטיװ

 וױסען דארן* ער ארגאניזאציאז. פון מען
 אץ נור ,ניט עלואנאםיקס פון פריגציפען די

 אינדוסטריע, אײגעגער זײן צו ש״כות
 און סאציאאער גאנצער דער צו זאנדערען

 ער װעאכער םיט סיסטעמע, עסאנאםישער
 םאר־ ענג זעהר זײנען אינדוסטריע וײן און

בונדען.
 עדיױןײ־ דער פון צװעיז אין ציעא דער
 עדױקיישא• דעם פון ־און קאפיטע, שאנאל

 אקטױוע רי יערנען צו אי׳ז דירעקטאי־, נאל
 דער פון פאיבטען פיעאע די מיטגאיעדער

 מיט־ אלוטױוע אונזערע איגטערנעשאנאל.
 פע־ זײערע ענטװײןאען דארפען גליעדער
 פארװענ־ בעסער לואנען צו אום חיגקײט

 פאר און ױניאן דער אין ענערגיע זײער דען
אמערײןא. איז באיועכומ ארבײטעד דער

 ארגאניזאציא־ ארבײטער פון נעדזשמענט
װײטער. אזוי און נען

 12 ז י ב 10 ן ו פ ג א ט נ ו ז
 יװר־ דיזעאביגע .ה י ר פ ר ע ד ן י א

 נאך װעט עס דערמאנט. אויבען װי םען
 ארבײטער, פאר סױויקס װערען צוגענעבען

 לײ אםעריקאנער געשיכטע, אמעריקאנער
 סאבדזשעקטס, אנדעדע נאך און טעראטור

פאדערען. זיך װעאען װאס
 דעם אין קאאסען די םאכען צו אום

 װירקזאמער, װאס קאלעדזש ארבײטער
 עקסטרא מאכען צו געפאאנעװעט װערט

 זײן זאאען װאס אװענדעץ, אין קלאסעז,
 מעמבערס. ידי פאר צוגעפאסט אטבעסטען

 אערגען דאם װערען, געטאן װעט ארעס
 פאר רעזואטאטען בעסטע די ברעגגען זאא

שילער. די
 געגעבען װעאען קורסען די פון מאנכע

 היײ אױרװיננ װאשינגטאן דער אין װערען
 אויך ערװארטען מיר בעפאר. װי םקול,

 ביא־ קאםערץ דער אין קורסען האבען צו
 טע23 קאלעדזש, סיםי יארק נױ פון רינג
 אײנ- סעהר עװענױ. אעקסיננטאן און סט.

 און רעדזשיסטרירונג װעגען צעאהײטען,
 װערען. אנאנסירט קירצאיר װעאען װ. אז.

 װיאען װעאכע מיטגאידער, אסטיװע אאע
 װערען ׳י,ורסען די אין באטייאמעץ זיך

 געםען זײערע אנצונעבען אויםגעפאדערט
 קא־ עדױקײשאנאא זײער צו אדרעסעז און

 עדייוװשײנאא צום דירעחט אדער מיטע,
דעפארטמענט.

 דאר־ אופן װירהזאםען א אױןז דאס טאן צו
 קאענע־ א איינשאפען זיך פריהער זײ םען
 פראב־ דיעזע באצוג אין םארשטענדניס רע

 װאס פאאץ דעם װי גוט אזוי פונקט אעמעז,
 אין פארגעהםט באװענוננ ױניאן טרײד די

 דארפען צװײטענס בנין. סאציאאען רעם
 פעהיג־ און טעכניק די אײנשאפען זיך זײ

 פראבאעםעז. די מיט אנצוגעהן וױ הײט
 נוצען דעם פארגעסען ניט אבער דארױ מען

 בריײ א פון האט אײנצעמער דער װאס
 באשטימטער און סיסטעטאטישער טער,

ביאדונג.
 (קאאסען 9.30 ביז 7.30 פון םיטװאך

 סעקרעטערע אײדזשענטס, כיזנעס םאר
באאםטע.) ױניאן אנדערע און

 שוין סאגען װאס די פאר עמאיש .1
שפראך. די װעניגער אדער מעהר

ס .2 ע ש י ט ק א ר • , ר ע מ ע ר  ג
ע נ ע ב י ר ש ע ־ ג י ז א פ מ א  ק

ס ע י ץ ׳צ נ ע ד נ א פ ט ע ר א  ק
װ. אז. און

ס .3 ע א ע ו ד י ו ו י ד נ י ך א א ר פ  ש
, נ נ ו ר ע ס ע ב ס י ו י א ו ו ו  צ

ז ע ד ע ן ר י ר א ע ־ ד ט נ ע פ ע
 אינדיװידועאע .ט י י י, כ י א

 פאראאמענטארישע שפראך־חסרונות.
פארצוברײ־ װי טעטאדען. און רואס
םי־ א אגצופיהרען װי רעדע. א טען

אנפיה־ אפט װעט קאאס דער טינג.
 דעבאטען, מיטינגען, רענעאע .רען

 גרופ־טע־ אנדערע און דיסקוסיאנען
 צו װי פראקטיצירען צו טעקײטען,

 דער עםעגטאיכקײט. דער אין רעדען
 באקוסען זאאען שיאער די איז, צװעס

 ױ׳ד בײ׳ם םאנירעז גוטע צוטרױען,
שפראך, דער אין קאארקײט דען,

 אזוי און אויסדרורןס-פארמען שעהנע
וױיטער.

A ס ה י מ א נ א ה ם ע ׳ ן י  ם
ן ע א ע ר ט ס ו ד נ י א . ־ ם ע ט ס י ס  

 באגריױ א נעבען װעאען דיזע.הרדסען
פראדוה־ דער אין עסאנאםיקס ײעגען
 פארברויך, און דיםטריבוציאן #ציאן

עהאנא־ פון טזןאריע מיט צוזאמעז
 םון שטודױם אויף באזירט םיהם

 איהרע אאע אין אינדוסםריע אונזער
 ביז װארען םאכריצירען םון׳ם םאזען,

 סאײדער. פון מאנרםאהטור דער
, ם ג א ט י י ר ץ ם י ז 2 ם י ב  

 םון בעאמטע (פאר ג א ט י ם כ א נ 4
 די װערען ״ נענעבען װעאען ױניאן.) דער

 דער־ םריהער דא האבעז מיר װאם קורסען
דײוױדאוי. הענריל מר. #אעהי^ר מא:ט.
ז 2 ן ו ם ,ת ב ש י כ־ א נ 4 ב

 ט^םגאיעדער) אהטיװע (&אר ,ג א ט י ©
 וױ ׳<ןורס ; זעאבער דער אוננענועחר —

 מר. אעהרער, אויסגערעבענט. פריהער
 ̂וו נאר הוכמז דא שואםץ. ם. מסםאװ
 אײראפע־‘טאדמרנער ד*ר אינער תורסען
םע־ .און םיהרערשאשט דראטא, אישער

 אנפאנגענדיג װאך דער םאר בולעטין
 .1919 דעצעםבער, טע1 דעם
 פאבאיק סענםער, מנייםי סײד איסט

עװענױ. טע1 אעבעז סט. טע4 ,63 סקוא
 טען2 דעם אבענד, אוהר 9 דיגסםאג

 םרײנת םון אעיוטשור טער4 דעצעטבער,
 עדױיןײשאנאא ״די :איבער טאנענבוים
 באומד ארבײטער דער פון פוניןציאנען

גונג״.
 דעצעטבעי, טען14 דעם דאנערשטאג,

 םון אעיוטשור ערשטער אבענד, אוהר 7.45
״געזונד׳/ איבער :גרינבערג סארא דר.

טי בראנקם  פאבאיק םענטער, ױני
 פרימאן און עװענױ אינטערװעיא ,54 סל,וא

סטריט.
 דע־ טען2 אבענד, אוהר 9 דיגסטאג,

 כייסס פון אעתטשור ערשטעד צ^טבער,
 אויס־ וזויפט ״די :ראניעאס מארגארעט

ױניאניזם״. טרעיד םון זיכטען
 דעצעכד טען5 דעם אבענד, פרייטאג

 סרס. פח םערטעסאעפטשור ,7.45 בער,
 ״כייײ שאו׳ס ״בערנארד :מארקס אא:א

בארבארא׳/ דזשור
 מי• 1.30 דעצעמבער, טען6 דעם שבת,
 אנא דר. םון אעיןטשור רריטער טאנצײט,

אר־ די םון טײאען ״די :ראבינסאן ע.
פונקציא־ זײערע און קערפער םון גאנען
נעז״.

װיל טי בראנז  פאבאיק סעגטער, ױני
עװענױס. גאענםאר און סטאן סקוא,

 8.45 דעצעםבער, םען3 דעם מיטװאן,
 טא־ פרײגק םון אעקטשור פערטע אבענד,

 םונקציאנען עדױקײשאנאא די״ : נענבוים
באװעגונג.׳׳ ארבײטער דער םון

 ד/ג־ פערטען דעם אבענד, דאנערשאג
 איבער אעקטשור ערשטער ,7.45 צעמבער,

״װי ראבינאױ: האארא דר. םון ^געזונד
צײהן״. די אוי^ אויפצופאסען
דעצעם־ םען5 דעם אװענד, פרײטאג

 מיסס םון אעהטשור םערטער ,7.45 בער,
אמעריקאנעד ״צװי< :.הענאן א. עאאען

 דער פון ״יױנדער : בראונס עאיס פיעסען,
 ארבײטער דרייזער׳ס טעאדאר און ערד״.

פיעסע.

 ךיינען םרויען ווון םעמר שפאציד. א
 איע פארט דער בײ גע?וםעז צוזאמען זיך

 םרס. םיט זײ זײנען דארמ םון און םערי
 םיטאג־ םטריט. דײקםאן צו אװעק רעםינג

 און עםען אפנעשטעאט זיך מעז האט צײט
םײער. א ארום אעזען

 זיײ באטײאיגט זיך האבען װאם אאע
 דעם^שפאציוי םון ענטציקט געװען נען
 יענעם פון אוםט םרישער דער םון און

 שוין װארטען זײ און טאג, פראכטםואען
 שפא־ צװײטען דעם פאר אוםגעדואד מיט
נאװעםבער. טען30 דעם זונטאנ, דעם ציר,

 אנגע־ םיר האבען אבענד, םאנטאג
 עאעמעגטאדי אין ^אאם נײעם א פאנגען
 פארמירט שוין װערען עס און ענגאיש

 םון גראדען דרײ די אין האאסען עקםטרא
 מעםבערס די זאאען ?אאםעןד עגגאישע די

 גע־ דער מיט באנוצען זיך ױניאן די פון
 אער־ צו איצט האבען זײ װאם אעגענהײט

 אינטערעסאנטען זעהר א אויף ענגאיש, נעז
סענטער. ױניטי אײגענער זײער אין אוםן,

 אעקטיטור אינטערעסאנטער זעהר דער
 איבער רעדזשערס סאסקיגס איאיען פון

ם׳/ ״טרײד  איז אבענד דינסטאג ױניאנזי
באזוכט. גוט געװען

 אבענד, אוהר 6.30 .אום דאנערשטאא,
 מע־ S0 ארום צוזאמענגעקוםען זיך זײנען

 נים־ פון קאאס דעם אין פרויען און נער
 אוסי פון דירעקציאן די אונטער נאסטיקס,

 פראק־ עואם דער האם נאכדעם רעטינג.
 און דענסינג״ סאשעא און ^גרופ טיצירט
 אמוזירט. םײן אי געאערנט אי זיך מ׳האט

 באטײאײ זיך וױאען װאס אײט װנגע אאע
 באזארגען זיך זאאען קאאס דעם אין גען

 j סײדאעך די און זויאען, וױיכע םיט שיך
 .און ״באוםערס״ סיט באזארגען זיך זאאען

 י געטאכט װערען אראנזשטענטס ״מידיס״.
 איבעראאזען קאנעז מען זאא זאכען די אז

קאאזעטס. םארשאאסענע אין סײ«רא, אין
 גע־ אאגין דר. האט אװענד םרײטאג

ײן געבען  :םע־ דער פון דיסקוםיאן צגױיט ו
 עואם. גרויסען א םאר דראמא, איבער ריע
 ״אײנזאמע געװארען דיסקוטירט איז עס

 םיע־ נעקםטע די הויפטםאן. םון מעגשען״
 שטױ ״דער זײן װעט דיססוסירען צום סע

 דעם אין פינסהי, דוד פון משיח״ םער
 דאנערש^נ טעאטער. אידישען נײעם

 אוגזערע קאנען בײטאג שבת און אבענד
 דער צו טיקעטס באקומען םיטגאיעדער
 איהר םרײזען. האאבע פאר פארשטעאונג

 j םון אפיס באקס אין צײגען באויז דארפט
 פעיטע די יןארד. ױניאן אײער טעאטער

 דעם זײן װעט אאגין דר. םון דיסהוסיאן
דעצעםכער. טען5

 אע?* א אראנזשירם אױך האבען מיר
 באצויבע־ די .)פיוזיר איבער קורס טשור

 סײ־ דער פון רײדער םיאדרעד מיס רענדע
 לןורס. דעם אנםירען װעט סיןוא, םוזייז מור

 אעהםשורס איהרע דעמאנסטרירען װעט זי
 געהן אויך װעט זי פיאנא. דער אויף
 װעאכע צו סאנצערטען, צו שיאער די מיט
 רע־ צו טײןעםס באקוצזעז קענעז װעט מעז

 װעאען סאנצערטעז די פרײזען. דוצירטע
װערען. אנאנסירט שפעםער

ד אר6 *קאייזױמ און א«חד5וחונטי און  ו
. וױנםעד׳/ און םער

מ ייוױטי בראנזװיל ' ע ט ענ  סטאן ם
.84 סהוא פאבאיה עװענױ גאענמאר און

 נאוועכד טעז28 דעם אבענד, םרײטאג
 אעקטשור דריטער אכענד. 7.45 אום בער,

 גרעכ־ װעגעך לןענאן, א. עאאען מיסס פרן
*פארשװמנדונג״. דראמא: באר?ער׳ס װיא

סענמער, ירניטי װײפטםאכער
סטריט. טע20 איסט 320,40 םקוא

 8 נאװעםבער, טען28 דעם םרײטאג,
 קאאס־דיסקוסיאן דריטער אבענד. אוהר
 ארך צװײ גײער דער װעגען אאגין דר. םיט

 װעיט װאס אש שאום םון דראמא טיגער
 אידישען נײעם דעם אין אויפנעפיהרט

קונסט־טעאטער.

פאב־ םענטער ױניטי רוײםטםאכער
סטריט. טע20 איסט 320 ,40 סיןול ליה

 דעצעכד טען2 דעם אבענד, דינםטאנ
 םרס. פון לעקטשור צוױיכ»»־י ,8.45 בער,

 ^ארבײטער רערזשערס: םאםהין איאיען
א*עריק*״. אין אךגאניזאציאז

 דעצעמ־ טען5 דעם ?אבענט, םרײטאג
 מיט מיטײננ האאס םערט^ד אוהר, 8 בער,
אאדן. דר.

טי װײסטםאכער דער ױ  סענטער מ
װאך. בײי א האט

 דעפ באזו&ען 'דואס סיטנליעדצר רי
 .טענטער ;ױניםי: מאכער • 4װײס?
 אעטערעסאנםע אן< נעתאט האבען

^׳ און ן ב נע־ זײ זואגען ♦יגטאג ײאר, ״

ײטער דעם פו ערעפענונס־פײער  ארק
םעט װערזי ױ י. װ. ג. ל. א. די פו או

 אױ ארבײטער דעם פון ערעפענונג די
 אינטערנײשאנאיצ אונזער םון גױוערזיטעם

 שעהנעם א דורך װערעז געםײערט װעט
 אוירװינג װאשינגטאן דער אין סאנצערט,

 סט., טע16 און פלײס אוירװינג סקול, הײ
 אין דעצעמבער. טען20 דעם אבענד, שבת
 מיט־ באטײאיגען זיך װעאען םײערונג דער

צאקאיצס. אונזערע אלע םיז גאיעדער
 פראפארציאנעא װעאען טיקעטס די

 לאקאלס. אלע צװישעז װערען פארטײאט
 לוא־ עדױקײשאנאא די םון מיטגאיעדער די

 דעם םון ״אשערס״ די זײן װעאעז םיםעס
אװענט.

 אײנגע- זײנען פערזאנען באװאוסטע
 מײנונג זײער נעבען צו געװארען אאדען
 עדױלןײ- ארבײטער פון םראנע דער איבער

 ערשטע אן ײעושן געגעבעז װעט עס שאן.
 גוט פון פראנראם מוזיקאאישער קאאסע

ארטיםםען. באקאנטע

.25 לאק. טיטינג, ב. עקז.
.)6 זײט פרן (שלוס

 בעק״ אאגא ספעסטאר, איזידאר רענסטײן,
 הע־ קראוז, ראוז נייטענזאהן, סערעה םאן,

דזשענעט. ראוז וױיסגלעס, רי
 מאלי *— קאמיטע מעםבערשיפ )5

 װײס־ העררי ראטשסײן, בערטהא לואטץ,
קראוז. ראוז לופין, אברהם נלעס,

 װאהלען דאס באשלאסען װערט עס
 זא־ קאמיטעס סטענדינג אנדערע די םאר
 םי- נעקסטען צום װערען אויםגענוםען לען

 ערשטער דער אילס באארד עקז. פון טינג
• טאגעסארדנונג. אויפ׳ן פוגהט

סעק. שעהנהאלץ, י.

.80 לאק. װניאן טײלארם לײדיס
 האבען םיר אז צײט אענגערע א פאר

 טעמ־ אונזערע מיט דורכגערעדט ניט זיף
 ״יע־ דער פון שפאיסען די אױף בערס

 געװא־ געטאז ניכ איז דאס רעכטינהײט״.
 ניט האבען מיר װאס דעם צוליעב רען

 אײגפאך גאר שרײבען# צו װאם געתאט
 שרײבעז ערלױבט. ניט אונז האט צײט די

 איבער־ םיעל, זעהר געהאט מיר האבען
 דזשענעראיצ זיעגרײכען א^נוער נאף הויפט

 אן געבען געזאלט האבען םיר װאו סטרײק
 אויסגאנג און גאנג דעם איבער איבערבאיק

 געלעכענהײט אנדער אן נ״י סטרײה. פון
טאן. הסתם סן נאף ז5דא טיר װעלעז

 באנוגעגען זיך םיר װעלען פארלויפיג
 ענדי־ און װערםער געצעהלטע דיזע כייט
 מעטבערס אונזערע צו אפיעל אן םיט נען
מיטינגען. נעקסטע די צו קוסען צו

 װעט דעצעמבער טען2 דעם דינסטאג
 מעםבער־ דזשענעראל א שטאטפינחגן

 #1362 האל םאריס מאונט אין מיטינג
 נא• לעצטע און צװײטע װאו עװענױ, טע5

 דער םון בעאמטע אצע &אר כײנײשאנס
װ;ויען. םארגעגוםעז װעט ױניאן

 יעדען פון אויפגאבע די זײן דארף עס
טינג צום ^וםען צו מעםכער  זעהען און מי

 םעםבערם םעהיגערע און בעסערע די אז
 זײ וזעלכע צו עםטער די אננעם*ן זאאעז

 וחר נאםינײשאנס די אויםער זיןי. ־פאסען
 װיכ־ זעהר װערען פאחהאנדעלט אויך לעז

רעםארטס. עקזעקוטױו םינע
♦pvd הילפמאן, ה.

 באארד דזש. פון געבאט ־*עהן
וקאנטראל. םאניטאױ אװ

אל אינטערנײי׳טאנאל שאנ ײ ױק  דע־ עד
ט םענ ט אר • פ

לעטין דיג װאך דער פאר נו עג פאנג  אנ
 .1919 נאדועמבער, טע־24 דעם

םי בראנקס  פאבליק סענטער, ױגי
 פריםאן און עװענױ ,*אינטערװעיא54 סהוא

סטייט.
נאװעס־ טען24 דעם׳ אבענד, פרײטאג

 אעקטשור דריטער אוה^ 7.45 אום נער,
םאלסטאי׳ס םארהוס: אלגא מרם. •פון
• םינטטערניש״. פון מאכט ״די

 1.30 נאװעמבער, טעז29 דעם שבת,
 דר. פון אעקםשור צװײטער נאכמיםאג,

ע. א װאסער ״טרינק :רא^נסאן ראי אג

 װינטער פענסטעד די אפען האלט .1
 מל רױיז ניטא דעם אין איז עס זומער. און

פאהר.
 ״שײדס״; אין לא^פעז אצע האיצט .2
 םאר שעדאיף איז ליכטשײן שארפע דאס

אויגען. די
 ניט זאלען דורכגענגע אז זעהט .3

ט זײז  םאר־ אדער פארשטעלט עפעס פי
לענט.
 פײצר האבען צו באשטעהט .4

דרילס.
 אויםגע־ זאל שאפ אײעד זעהט .5

 אין ניט ארבײט, דער נאך װערעז קעהרט
ארבײס. מען װעז צײט דעי

 קאנען צוגעטאכטע געברויכט .6
 װארפט אױזר װאס ״ראביזש״ אלע פאר

אוועין.
האגד־ דעם מיט ניט זיך װישט .7

 ניט טרינקט און געברױבען, אלע װאס טוך
 טדינקען. אאע װעלכער פון כלי .דער פון

 א און .האנדטוך באזונדעיען א געברויכט
■ טרינסען. צום כלי כץזונדערע

. טוט א*הר ־װאו רום די רײן הזולט .8
1 , : רום״. ,טאילעט די און אן, 'זיך

גוט, פיהלם-ניט איה־ גוד װען .9
^ א*ינענעם ,אײער אין קוםט  טעדיין

אפיס.
 שאדען זן7קראנהע.ציי שלעכטע, .10 •

 #פים:װאצז דענטאל דער געזונדד אײע^
 גאון תאנטראלירט אייפנעתאלטעז, װערט

 ׳זדייך גיט ימיאז^ א'יער פון םארװאלטעט
I ,ןרימ; לויאסט פא־ר ארבײם עהרליבע <גוטע!

 םיר װי^ון, .םיר
pro מר׳מט זײן 
 וחד »ו די, » אםילז

prs גלוםט >t אוגז 
אומערדכם׳. זיין «ז

ווילםאז. ומוודראו

ו ע ל ע י צ י מ
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mm באקומט שלעזינגער פרעז. פילאדעלפיא אץ םיםואציע קלאןק ך
 קאנפערענצען אויף פארהאנדעלט װערען ידניאן דער רן6 פאדערונגען נײע די

 אנ־ איז יארק נױ פון באראש םעקרעטער — מאנופעקטשורערס. די מיט
םארהאנדלונגען. די בײ װעזענד

 האט שוין, וױיסען לעזער אונזערע װי
 פילא- דער פון באארד דזשאינט דער

 ארויםגע־ ױניאן סלאוהמאכער דעלפיער
 מאנוםעק־ די צו פאדערונגען נײע שטעלט

 םילאדעלפיא איז איצט ביז טשורערס.
 כאדײטענדער אײנציגער דער פארבליבען

 ארבײ־ די װאו לאגד, אין קלאוה־צענטער
 אלטע׳ די אונטער נאף ארבײטען טער

 אונ־ און ארבײטס־באדינגונגען׳ אםאליגע
 איצט זײגען דארטעז, הלאוקטאכער זערע

 זעל־ די באקומען צו ענטשלאםען פעסט
 הא־ עס װאס ארבײטס־באדינגונגען ביגע
 איז יארק, נױ אין קלאוקטאכער די נען

 אנ׳דערע נאך און שייןאגא איז נאסטאז,
צענטערען. קלאוק
 גע־ װאלט עס דאס זיך, םארשטעהט עס

 קלאוק- די פון נארישלײט גרויסע א װען
 צו זיןי פילאדעלפיא אין מאנוםעקטשורער

 האבען זײ שטראם. דעם געגען שמעלען
 שטאדט די אז פארשטעהן׳ צו שכל גענוג

 אױס־ קײן בלײבען ניט לואז פילאדעלפיא
 קלאוקמאכער די באיצד װי ד^וס נאהמע;

 פון ארבײםען שטעדט אנדערע די פון
 ארבײטס־ שטונדיגע 44 א ה^בען װאף/
 סקײלס׳ טינימום באשטיטטע מיט װ$ןי

 קאאוקביא־ײ פילאדעלפיער די דאך וועלעז
אונ־ אדנײטען זיצען בלײבען ניט כער

 װארים, באדינגומען, פארצײטיגע די סער
 די פון ערגער ע&עס זײ זײנען װאס

שטעט? אגדערע אלע פון הלאותםאכער
 כתים בעלי די טאהע דאס האבען
 פארהאגדלונ״ אנגעםאנגען און באגביפען

 באדינ־ נײע די וועגען ױני$ן דער מיט גען
גונגען.

 דער צװישען ?*גפערענצען די אלזא,
 געהען סאנרפעהטשורערס די און יוגי$ז

 אונזער באראף, אב. בחדער אן. נאף
 צו־ װאןי די איז סעקרעטער־טרעזשורער,

 פיצא־ אין געםאהרען סאל צװײ דעם ליעב
 קאנ־ די אין באטייליגען צר זיך חגלפיא

פערענצען.
 דער מיט פרעס צום געהען מיר בעת
 פאר־ א צו קועען בײם עס האלט צײטונג

 די װעגען אוםן. פריעדליכען א אויױ גלײד
 אגרי־ נייעם דעם םון־ פונהטען מעהרסטע

 דורכמד װי גוט אזוי שױן מען איז טענט
 אײניגע דא גא׳כז אבער ס׳זײנען קומען.

 זיך דינגט פעץ װעלבע װעגען •פוניןטעז
 ״נערעבטיג־ נומער נעקסטען אין נאך.

 איבערנעבען קאנעז צו פיר האפען קײט״
 זיבער װעט װאס סעטעלפענט׳ פולען דעם
 קראוקפא־ די פאר זיעג גרויסער א ״זײן
פילאדעלפיא. אין כעד

י ב ד ב ו נ ע פ ע ד ן ע ו ם פ ע ל ר א נ א ש ע נ ר ע ט נ י י א ײ ב ר  א
ר ע , ט ט ע פ י ח ע װ י נ ו . א ת נ ן3 ש ע ט ר י ע נ מ פ צ ע ד

ד ע ל ו פ ם כ א ר ט פ ד ע צ נ א ע און ק ד נ ע ר ה ע ד א ע ב ס נ א ם ע ר ע ט נ י א
• ז ע עי ו ■ ר

 אױ ארבײטעד דעם פון עלע־^נונג די
 אינטערנעשא* אונזער פון נױוערזיטעמ

 גרױם־ א דורך װערען געפײערט ײעט ׳נאי
 װא־ אין :ײטינג׳ און קאנצערט ארטיגען
 אױרװינג סקוהל׳ האי אוירװינג שיננסאן

 דעם שבת, סטריס, ־טע17 און פלײס
אװענדם. אוהר 7.30 דעצעײבער, טען13

 די זײן װערען רעדנער די צװישען
 רער פון פערזאנען באװאוסטע פאמענדע

 סאציאליסטי״טער און וױסענשאפטליכער
 ה. פראפעסאר ביערד, פראפעסאר װעלט.
 קאלעדז״ש׳ אדבײטער באסטאן פון דאנא׳

 דזשאדזש בארא^׳ אב. סעק.־טרעזשורער
 דר. אלגין, דר. לאנדאן, מײער פענקין,

 דידעלר עדױקײשאנאל אונזער פריעדיאנד
 עיןזעהוטױו ל׳אהן, ט. פאניא און מאר

 עדױהײשאנאל אונזער פון סעקרעטער
קאטיטע.

 די :זײן װעלען ארםיסטען די צוױשע;
 ק:אר«רטאן אליס סאפיאנא׳ באריהםטע

בעלני־ באװאוסטע די אדן האסמערסלאו׳
 ליםעא טיסס שםיעלערין פידעל שע

 די פאר סורפרײז באזונדער א האללעטט.
 נעלוננען איז עס װאס זייז׳ װעט כאזוכעי

קרי־ צו קאמיטע עדױקײשאנאל אוגזער
 באריהטטען דעם קאנצערט דעם פאר גען

שפיע־ צו הארספאלל ה. םר. ארגאגיסט,
 בא־ די םארש־א־פען זיכער װעט דאס לעז.

גענוס.. גײסטיגען העכסט א זוכעי
םרײ. איז קאנצערם צום אײגמריט

 װעלכע םיקעטס, האבען אבער דארף טען
i אוכזערע פון אפיס אין באלומען צו זײגעז 

 פאר־ זיינען םילעםס די ױגיאנס. לאקאל
 לויט פראפארציאנעל, געװארען טײלט

 אונזערע אאע צו מיטגלידערשאםט, דער
־ לאקאלס. יארקער נױ

 יועלכע אלע רי דאס ראטזאם, איז עס
זיך ואלען אווענד דעם בי׳יזואוינען וױלען

זויערע םון טיקזמאז״ מיט יזך,מווארגצן5 11
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 עדױ־ לאקאל אלע פון מיסנאידער די
 אװענד דעם װעלען קאטיטעס קײשאנאל

פלאר. אויפ׳ן אשערס די זײן

א^נהאלט־םארצײבגיס
.47 נוםער גערעכטעקײט

בוכװאלר. נ• — .*זאך די .2 זײט
װיג־ פאױואיפען א םון ששיפע א

 מ»כער סקוירט די ליםשיץ. ב. — קעי
װאנדער. ה. — M לא?• ײגיייז

ך. — זיך ביזװעגט װעלש די װי .4 זײט
אין פ. ם.

 רװ- די — »רציא6 און קאי־ג^ליא »•r< זײט
אוײע. אפרור דל• — חעלדיבעז כזישע

שעהנהאלץ. י• — -:י ל*ק• שיטעג
בעד־ ראזע — ײעלט פרויען די .0 זייט

 רעזאיכיע װיכ־טיגע א נדער.>יבי ריק <
 אינדוסטיי דרעש א.ין ,ױײפש דער פאי
װאלינסקי. פיאס --

ךף. -- צײתנדלעך קינדער«ע .7 זײט
פילא־ ערן נריזולאך מאראף. לואיס

K יזראפעװע. א• — דןלמיא־ 
 — (ר#ס*ן> ליעבע נ»ד גע־יע; א א. זײס

ודאלמי. פאלינ־א
יאר;*ל ן c ק^נצערט דער אן.3$י .9 זײט

4 jo‘ — יעפארטער. סטעח א
 נאמיץ׳ב-נע־ ייעדארןמארס ®יז •19 זײט ,
 פאראיד״ די צװישען םכפוך דער .11 זײם ן

 א _ םעקסיקא אין עשאאםען :יגכזע
ש זועש ורעלש *די זעלדין.  אונכוער- ^

- (*עדיעםאן> געחז  לעבעריגער. דער •
לא:כ. ה• — יאיטײ״ ״לײנ^י די .12 זײט

יוןך k( ניט זיך מוורגעען .1:5 זייט ן  ®א̂י
 שםואלזאהן. מ• — מע«ח) מיגמע

יאקאבוס. — ריעדעי
אמע־ אין אוטרוחען ארב״שעי• .14 זײט
באראדולין. ל.'— ריקא ■
 שמועסען. קוי־ןיע .15 זײט

 אדװערשײז- .1» און 18 ,17 <10 זייטען
סענשס. י

 עדיוקיי*אנ*ל אינשעיעע^אגאל .20 זײט
 דז«איג#ג *ון מישיגג דער דעפארםםעגש. 1

1#נ*כ*ר>יו*י קלןוק ז^ר (ן1 גן*רד
$ A

פארגעזונד הארצינען
 עקזע• דזשענעראל גאנצער דער — שיןש בײם דעמאנסםראציע ריהרענדע א

שאמט פון קאםיטעס — אנװעזענד איז באארד קוטיװ  און באארדס דז
 םיפן^ בעםקעטס און בלומען בוקעטען ברענגען עקזעקוטיװס לאקאל פון

| געהט ער איײדער אלעםען םיט זיך קושט שלעזינגעד — פרוכמ | ן ץ ח  א
 מון^ םיטגליעדער אלע צו געזונד זײ הארציגען א שיקט ער — שיןש אױם׳ן

םארשפרעכמ^ — ״גערעכטיגקײט״ די דורך אינטערנעשאנאל אונזער
 אבשיעדס־יבאננןעם ד;יר — *גערעכטיגקײמ״. די אין שרײבען צו אויך

אװענד• דאנערשטאג

געסעל־ װאך לעצטע זזאבען מיר יװען
 ױראפ, נ^ך פ^הרט שלעזעגער אז דעט

 * נאך זאגענדיג, אטת דעם דאן, םיר זײנען
 וועם ער צי זימןר גאר נעווען נים אלץ

 האט פאשפארט זײן פאהרען. קאנען
 קאונ־ םון װערען ״וױזירט״ געדארפט גאך
 צי פראגע, א געװען גאך איז עס און סיל

 שװעליגק״י־ טאנען ניט דארט פען װעט
 אפגעלאפען אלעס אבער איז עט טען.

 װאשינג־ פון אננעקוטען איז עס גלאטיק.
 קרעדעג״ און פאפירען נויטיגע אלע טאן

 פאס־ דעם האט קאונסיל דער iflt שעלס
 ערשט פאםירט האט דאס וױזירט. פארט

 ערשט און נאכט פאר מיטװאך לעצטען
 אויף געװאוסם שוין ביען האט דעמאלט

 טאקע און טאקע. פאהרט עד אז זיכער
 דאנערשטאנ, אויפצוטארגענס, גלײך

 גע׳זוא- אראנזשירט גיך אויף איז אווענד
 נעהני די פאר באניןעט, אבשיעדס אן רען

 איאנזשירעץ צו וױיל בלויז, פרײנד טערע
 טאסשטאב גרעסערען א אויױ באנקעט א

 זײ־ עס געװען. ניט צײם יזייז פשום איז
 פעיזאן, 80 ארום געװען א:װעזע:*ד נען

פרויען. און כיענער
 אין אפפאהרען שלעזיגגער׳ס צוליעב

 געװא־ אײנגערופען גיך אויױ איז ױראפ
 מיטינג ספעשעל ״אינפארטאל״ אן רעז
 אויף באארד עקזעקוטיװ דזשענעראל פון

 דער פון אפיס אין טאג, בײ .דארנעדשטאג
 פרעד-דעג־ וױיס אלע אינטערנאשעאנאל.

 אויפ׳ן אװענד אץ גע־װען אױך זײנען סען
 םפע• א ג^לוטען אויך איז עס באנקעט.

 פון פון.פייאדעלםיא, דעלעגאציע ציעלע
 און 15 לאקאל ױניאן טאכער װײסט דער
 קלאוק־ דער פון באאר-ד דזשאינט דעם

 נאארד דזשאינט דער ױנ־אן. טאכער
 יױ םאכער יןלאוק יארקער נױ דער פין

 דורך פארטראטען געװען דארט איז ניאץ
 פ^ג־ איזראעל ברודער טשערטאן, דעם

 קאפלאװיטש סעקרעטערע, די און בערג
לאנגער. און

 פאר־ געװען אניװעענד אױך זײגען עס
 אינ־ יארקער נױ איע כטעט פון טרעטער

 פערזעג־ די און לאקאלס, טעדנעשאנאל
 שלעזעגער. פרעזידענט פון פרײנד ליבע

 און גענאסין געװען זײנען זײ צװישען
 םון רעדאקטאר חאהאן, אב. נענאסע

 רע־ אוירוױן, טשארלס ״פארװערטס״,
 אלעקס גענ. ״ל^אלל׳/ די פון דאקטאר

 רע־ פיפעאס פון .טשערטאן דער חאהן,
 םענשען אננעזעהעגע אײניגע און ליעף

״פארװערטם.״ פון
 באנ־ אױןי שטײגער דער איז עס װי
 רע־ נעװארען געהאלםען זיעען ?עטען,

 רערען באנקעט אנער, װעהרענד דען.
 אלע זײנען קיבעץ-רעדען, רוב דאס זײנען
 גאנץ געווען באנקעט דעם אױױ רעדען

 אונ־ איז ױראיפ נאך רײזע א ענרכםע.
 פארבוג־ אוטשטענדען איצטיגע די טער
אזוי דען ט'  אז שוועריגסײטען, .פיעל מי
 װע־ רעדט מען בעת ניט זיך שפאסט עס
 וױלענ־ באנקעט. א אויף אפילו רעם, נען
 זיך ענמפאעי^ט װילעגדיג ניט אדער דיג

 בילד טרויעריגע דאס אײך םאר באלד
pfe דאם אײדא&א, םארװיסטעטער דער 

 שװעסטער אונזערע םון לײדען שר^ןליכע
עס און ים זײט י־ענ^ «ן ברעזןןר און

vLû זעהר א געטראנע, דעריבעי -'.y; -כא 
ךאקםער.

עלטסנמר, דער אטדור, פאמס ברודער
 אעסעדמדײ־ אונזער פון פרעױדענט װײס

 ײ|1 צו גע׳װארעז באעהרט איז שאנאל,
 * קוו־צער, א נאך איז טאוסטטײםטער רער

 טד ער האט רעדע, כאראסטעריסטישער
 רעד• •פאלגענדע רי צו װארט דאס ;עבען

 ״■מאויי• טיז לעדאקטאר קאהאן, אב. :גער
 מון רעדאחטאר יאנאװסיןי, ש. װערטס״;

 אױיוױ^; טשארלס ״גערעכטיגקײט״, די
 י,1באףא' אב. ״לואיל׳/ םון רעדאקטאר

 אע• אונזער םיז סעיזרעטער־טרעזשורער
 םון טשערמאן םײנבעת, י. מערנעשאאל,

 דער פון באארד דזשאינט יארקער נױ
 רײזגערג ברורער ױניאן. קלאוקמאכער

 װײסם דער פון נאמעז אין גערעדט האט
 און ,25 לאיואל ױניאן, דרעסטאכער און

 שאעזינגער׳ן איבערגעגעבען דערבײ האט
 םתנת, אלס ?ײס. סיגארעט גאלדענע א

 םאד אנערקענונג פון אױםדרויז אן אלס
 חר תאמ ער װאס ארבײט, שווערער זײן

 פון צײט דעד אין ױגיאן דער װידמעט
םטרײק. גענעראל לעצסען דעם

 געתאלטען אויך האבען רעדען קורצע
 שא]ל, ם. ״פאדװערטס״, סון גילעס, טאיר

 ,62 לאיןל םיז םענעדזשער געװעזענער
 חום פון טשערמאז דער קאהן, אלעקס און

■§’, רעאיעף. פיפעאס
 אי• ניט לײדער ערלויבט פלאץ דצר

 די פון ־תטצית דעם כאטש בערצוגעבען
 זיי• װעלכע רעדעז, האדציגע זעהר אלע
 מוו עס «ונקט. צום גאנץ געװען אלע נעז
 אײן כאטש ײעותן געגעבען אבער דא

 וחנל״ רעדע, באדאוי׳ס ברודער פון פונקט
ן גאנצען דעם פאר גערעדט האט כער מ  ו

 נצמ• האט ער באארד. עקזעיווטיװ נעראל
 דאס פאקט, דעם נע-סאכט באקאנם איך

 דעס פון מיטינכ םפעשעא דעם אויױ
 .אעצטע^ גאארד עקזעקוטױו דזשענעראל
 נע• באשלאםען איז טאג בײ דאנערשטאג

 שאעזיננער װיבאלד דאס װארען,
 די פון ױגיאנס די אז אויסגעםינען,

ײ 1ױרא אין אדבײטער גארמענט דיעס  ט
 דנם צואיעב היאף, אין איצם זיך םיגען
אגגע•. דארט האס מאחטה די־ װאס חורבז

 נ*ר נים העלםען, זײ ער זאל םא מאכט׳ י
פינאנציעל. אױןי נאר מאראליש ‘

 םאכט דאס שעו// וױרקליך איז דאס י
 נ• י א אן אי2■ א^נטערנעשאנאל אונזער

ן ע ל א נ א י צ א נ ר ע ד ט נ א ב ר א  ם
 פאק־ טאסע נאר נאטען, אין באױז ניט
 אינטעד• אונזער אז םיינט, דאט !טיש

 מןןנט ברודער א אויס שטרעיןט פעשאגאל
 גאר־ אײדיעם ארנאניזירטע די צו דירעיןט

 װעא־/ ים, זײט יעגער פון װאירהערס טענט
 שלע־ פרעזידענט דורך גע־וױס זועלען פע

 פארבוג־י ענגער אונז טיט רײזע דגנער׳ס
װערען. דען

j אננעקומען אויך זײײנען באנקעט צום 
 וואס פרייגד פון טעלעגראטען אײניגע
 געתאגט ניט צום?באנקעט זזאבעז

 אדגאט אײנעע פון אויך און מעז,
 דזשא יארקער גױ דעם פון ציאנען,
 ut! מאבער קלאוק דער פון באארד

 דצר םון באארד דעם^דזש^נט פון
 שילמבא אין ױגיאז םאכער
און װײטט

Emmr



p»»P3*P3y,iy3i  םילאדעאפיא pc 15 אקא<5 ױניאן, נ*ר
ju t אאסאאם. אנדערע איעיגע *#ד

 פריינד םון טעאעגראםען די ־צװישען
o^n נענ. םון םעאענראסמ א נמפוען ויך 

 ״צו־ די םון רעדאקמאר דער <יעסין, א.
 דער יפינקעאשמײן, מא?ס פון און קוגםט״
.26 אאיזאא פון קאוירגן ®שיעף

ד *בעד ה*ם חנג״רונג די גענומן.  ס
 אחפײ ״פױעא פריהערדימן דעם שםיםם

 חנם שאיבםעז צו נארפיעאד ניסםרײםןור״
 גאר־ ד*זימנר דער געתוםען איז סכםוך.
 העכע־ * פארגעשאאגען תאם ארן םיעאד

ו רדנגפין ײ צ 1 ב 4 , ט נ ע צ א ר  פ
 שםעאונג די איז דאס אז נעזאגם, האם און
רעגירד̂נ דער םון

 וײ ם*רצושםעאען ויד לייכם איז עס
 אויח געענמםערם ה*בעז םײנערס די אזוי
דאס װאאם איםיצער װען ״פשרה׳/ אזא

D״ ־ ־ ־ ־ ־ “־־ ־ ־■ ־ ־ ~ ־ ~

 אין משוגע׳נעם. א פאר באםראכם נעוחגז
 שאא״ שעמנר םײךאײנ*. די רתן צײם דער
 די און פראצענם 20 פון רעיז א פאר גען

 אלא ענםשצאםען זיך עגםזאמן םיינערס
 גאר־ הוסט אנצונעהםען, רעיז היצײנעם

 קאענערע! א נ$ןי פ*ר שא*:ם און פיעאד
אם, איז רמיז,  רע״ די וועם םעהר אז ז

 זא״ םײנערס די אז דעראאזען ניט גירונג
 איו ? משמעת א ניט עס איו הריגען. אען

 דויש־ פון שםופזג הענשסע די נים דאס
הײם?

 פינאנ״ד גזןורעזענער דער װי נאבדעם
ט ארויס איז מעקעדו םיגיסטעד  זײן מי

 די וועגען סםײמםעגם סענסאציאגעלצז
 קויאעך די פיז פחופיםען אוננעהייעחנ

 ערווארםען״ נעקענם טען האם טאגנאמען
 שעזזטען פ״שום זיך װעם רעגירוג; די אז

 רעיז״ דעם נאבצונעבען זײ צדױנגען צו נים
 פארגע־ ד.#ם וױאסאן סעקרעםזןרי װ*ס

 דעם אין רענירוננ, די אבעד שאאנען.
 וױיזש ווײסט, גארפיעאד פדן פערזאן

 זי װי פונקם איז, שאגד װאס גיט אוים,
ט קעז סםרייק דער אז נים פארשםעהמ  ני
 סטש צוױנגם במנז װען ודערען נעסעסעיט

 דער צר ז״יך צורמזמערעז סמרײקעד די
ארבײנ^

סטאםט יואכען דריי אדער *וױי אמול
בים. גאר אס̂א את ,1«

 וײנצן זעהען קאנט איהר װי אבער
 אכ־ סקײל. םיניםום א םון וױים נאד םיר

̂וט סאקסיםום דער וואהל  באדיײ זיך ר
 די ןןבער שםעהען אויפגעהויבען םענד

 אין קאי/ זעהר אפרײםארס קצענעחג
 סיד האבען אײגענםאיך וױידזשעס. וײעחנ

wp* 27 פאד ארבײסמנדיג •ערזןון צוױי 
 םון וײגמן איבריגע די ייאד, א דאלזנר

 אויסגעגל'נעער גים דער דאלער, 30 !
 דעם נאסי״•/•• אויך שםאםם ;וזשבון

 סעםעצ־ בײם ח^כען ארבײםער די ױ*ס
 א אאס ױגיאן די כיז געווארם נים םעגמ

 מאי־הבתים, די םים סצטאען זאא גאנצע
 ד*ר אויס נעסצםצאט אאיק חאכען וײ טר

ם בעלי די אז נתגה  ױניאן די האמק מתי
אנער־ פאר גןסשפען צו און אטנדקעגס, ניט

שד׳דמ אין קאײן  צװײ זײן תרןי חו
 אינזער זיך ה*ט עחזיםכמנץ יאהריגען

 און געצועעז 86 ל*ק*ל דזשאהנער סמ.
 סאסענט ציכםימנן אםח פײן זיך אין ה*ם

 אנדעחג mv זאאען םיד *חגאמן נעהאם,
 אוג־ אין םאחױיכענצז צו האבעז ^מאאם

איגאן. וועכעגםאיכעז זער
וואט נעזועז ער אח ?ראנקציסעד א וױ

חס ן געמן מ א ו סצײ א r* מי  *עאי
ד נער ײ מ מ ה א ה ע  אויוי אופז בשום נים ש

^נן. פיסעאצו זיעע  י קונד דאס •ויועם שמי
tut םאמןר״םס n r ר/ ®אר •נים׳א א  שס

מנן אלא וױ זעהענדינ  םים גלײך, אזוי מו
 איז םרים נאזונטצ שנעאע פעססע אזעלכע

ר םוז jtf'now דאס ער, מ ע  — פױזען נ
—פימ׳צאר די שוואך צו

ד איןי האב באקאנט ס זי  ראזײ דעם םי
מ אונגעפצחד גען א איבער מי

 שפעטער יאהר האלב א םים צווײק• יאהר
 ער־ םשצרםאן ױק פאר םיד ער האס

 אובערסיד־ די פארדאנקען צז \m וועהאם
 ברױ סעוןרעסער״ אוגזער םון ארבײם איכע
 די םון וױ^נן דעם םים רוכין, אואי ד^ר

 ערםאהרונג ביסע^ו םײן םיט סימגאידער.
 באריהס־ דעם אין געאאתט ר^ב איר װ*ם
 םיט אבער סםרייק, 1916 יאףקער נױ םעז

 קײן געהאט גיט ^וך האב *איך װעאכצם
 וױיא, — באנוצצן צו ויך מאעגענהײט

 זיף. צו ביםאעבוױיז קוםט חואה דער וױיא
 מד וועט נור ניט אז האפנונג א ם׳איז און
 אויס־ אויד זיד וועט מר קוגמן, זיך צו

ט און געהן אערנען  אניאגען צײם דער םי
 אונ־ םיז שוחנסםער־אאהאאס אניערע די

* אינםערנעשאנאא. מוטער זער
 ^ורזאכען םאראו נאר איז ח*ף איז

וןי אײדעט אאקאא אונזער װעאכע פון ביז ̂נ

 װעט צײגען, סםגים אאע װי אויט
Din אין םיזאן פריהער א זײן מאא 

 אר־ שזןפער םײא א אין סגןוירם־םרײד.
 דארט, םפרימ־ארבײט. שוין םען נײם
 שוין זײנען ניט, נאף ארבײט םען װאו

 פאר־ דופאיקײטס את סעםפעאס די אייד
 געםאכט וחנחנן םארברײםונגען איז טיג
 אא־ םעג סען אנצוםאנגען. סיזןןן ךדעם

 בײ סיזאז גוםען א עתוארטען זא‘
 םאאנות כעאי אתזערא זואס אין סקוידמם,
שםארק. אזוי ויך טיםיגעז
ןבען ךײס אונזער םון םיר  נעװיס ̂ד

 וױאען כױר װ*ס דעם. נעגעז ניט גאר
 כמכער םקוירם אונזער אז איז, *בער
 #אויפנאבע דער אז פארנעסעז נים ז*אען
DinV געשכמנאם זיר האט ױני*ז אונזער 

״איז דאס דורכצוםיהרעז. סיזאן דיעזען
 אערדשיטײ גים די אפצושאםען נמס^יד, .
 נאך עקזיססימןן וועאמנ שעאער, םײט |
 מיםהעאסעז און םרייד. אדגזער איז ז

 וועט איהר װאס חןרסיט, איהר קענט
 אין מאשינען עעערע אאע דאס זעהן,
 םיט יוערען באזעצט זאיען שאפ אײער
 פאננט עס װי שנעא אזוי סאאכות בעאי

ארבײם. די אן זיך [
 אײך בײ ווען ןופיס אין װיסען אאזט

 םאשינען, אעדיגע זיך געפינען שאפ אין
 וועאזנן װזגאכע די, אז ״אויף זזןהט איז

 אנגע־ י^ען אםיס׳ םרן ווערען געשיטט ו
 דעם סים ארכייט. דער צו ווערען נומע
 םיט באז$רגען העאפען אונז איהר וחנט

 ארונ• ורעיעז וחןאכע אײטע, די ארבײם
שעפער. קאײנע די םון םערגענומען

 ftm אז באשאאסען, דארום האט באארד
 : דמס געהעמןרמע די זאא יאנואר םען3

g. קראםט. אין ארײז : p f|
 11̂*ויםמעדממונ דארום םאכען םיר
 jrir't *•צוצ*האען םעםבערם אונזערע
 * וױ< יאנואר, טען3 דעם ביז שואדען

 ״ באי־ דארפען איחר װעם טאנ דעם נ*ך
 wpi יעדער םאר סענט 26 צאהאען

i. עאיג.6חינט|רש באײמז וחגם איהר t

 און גום שוין איז אצעם אז אײנדרות, דעם
jtp'DWD אין װאויא

ט איז אאעס אז קעגםע ^בער  אק ני
 -״רעװאאוציעס חןרטען. ייאייצ גאנצען

i m פאד ה^בען רעגירונג ?אדאנזא דער 
 אין געהאאםען םןונאטען פ^ר אעצטע די

 האבען מעססיקאנער די אויסברעכען. אײן
ע די אז גע׳מענה׳ם ע  רעדואאוציעס חוז

 װא־ איז אסעריקא, אין ארגאניזירט װערען
 םיט געםיהרט װערען און זאגאר, שינגם^ן

 גע־ אםעריקאגער און געאד אטעריקאנער
 הא־ מעקסיקאנעד די נ^ר נים און װעהר.

 פאראײ־ די אין — גע׳םענה׳מ דאס בען
 פער־ פיעאע האבען גופא שטאאטען ניגטע
 זעא־ די געיטאכט ^רגאניזאציעס און ז$נעץ

 קאפי־ אונזערע געגען באשואדיגונגען בע
פאטריאטען. םארד טאאיסטישע

 פאר־ די ז#גען פאא איצטיגען דעט אין
 רענידונג, טעקסיקאנער דער פון שטעהער

 פא־ צו געזוכט פשוט הן־ןט דזשעגקיגס אז
 רעגירונג דער געגען פארשװערונג א כען
 צרה. א אין טעקסיקא אריינשאעפען און

 םון גאותרנאר דער קאברעדא, איפאנזא
 אוטבא־ האט ער אז ז^וגט׳ סטײם׳ פיעגאא

 אז צײגען, װעאכע באװײזע׳ שםרײטבארע
 באנ־ די מיט אפגעטאכט האט דזשענקינם

 די קידנעפען. איהם זאאען זײ דיטען
 צוצו־ גרײם איז דעגירונג ײעקסיקאנער

 א-בעד־ צו באוױיזע נויטיגע די *עטעאען
 פאראײנעטע די פון רעגירו-נג די צייגען

 דזשענ־ פארשטעהזנר איזזד אז שםאאםעז,
d:*p רע־ דער געגעז קאנםפי־אטאד א איז 

םעתסיקא. •פון גירוגג
שרעיואיןי איז רעגירונג אונזער אבער

םעקסיקא. איבער קריזיים גײער א
 איבער קריזים דער אריבער איז ערשט
 באנדיטען פעהםיסאגער װען פעהסיקא״

 »מעריקאנ׳<ר צװײ געקידנעפט ה^בען
 -םאר די פון רעגירונג די און לופט־פאיהער

 םיאי־ א געשיקט ה$ט שטאאטען אײניגטע
 צו טעקסיקא הײן עקספעדיצע טערישע

 צו ריכטיגער, אדער באנדימען, די באפען
יינ א כא-ען  דעטאנסטראציע טערישע '

געפאהר די איז ערשט — טעקסיקא, אין

 םעקשאךמיםיגמז נעקםטע אונזערע
 ^נערשסאנ, ווערען אפגעדזאאםעז יחנאען

 אין יםאון דאון דעצעםבער, םען11 דעם
ס אין איז ביאדינג, ^פארװערמס״ ק ^נ  ב

קאסי^. אאנראן איז
 r»Ft:ui ־ וועאען םיטיננ דיעזעץ ביי

 אתאנר וראו שטיםעז דארםען פעםבערס
 ^אנאחאאסוס זא< קאנורענמאז .עקסטע
 זיעעז שםעדט ררײ ׳ועמגז.

 ק<יור און אואיס םס. ׳שיקאגא — געז
ך באארד עקועקוטױו אוגזער ־:אנד.  ח

•יםא שםיםעז צו ה^וסענדירט ו
ײ\ וחנט־אײר םיטיגגעז דיעזע בײ  ו
 ל$ר ־פאר נ#מינײש$ן אעצטע און ערשטע

 ׳עקזאקױ םענעדזשער, װי בעאםםע, קאאע
 און טרןוםטיס דעאעגאטען, ב^וארד םיװ

 אנ• ױט וועט עס װער רעאיעוז־קןןסיטע.
 םי• דיעזא םון אײגעם כײ זײן וחנזענד
 קיין נואד אויםען קענען ניט װעט טיננעז
אמט.

אונז*־ אז װיכםיג, העכסט איז עס
ואען מעםמןרס רע  םיםיג- די אטעגדען ̂ז

i אין םאראיכםעדעסיחגז זיןי גען, r r 
דו עריועהאען און נאםינירען און ױניאן

 אויף אח געאױנם... ניט קאגטיג ״לײבע[*
 אז דערבײ, געהאאםען עס ארםי^וט אזא
 צופאאען, גאנצען אין זאא א*מאא דער

 זיך ד^וט עס װןןס שנאה און ?גא» אויס
 פאק־ רײהען. אונזזןרע אץ אדײנגעריסעז

 טוים. געווען אןמאא דער שוין איז טיש
 צןיהאען אויםגעהערט הןןבעז מעטבערס די

 און אױיס גאנצען אין זײנעז פאר א זײוס.
 חבתים בעאי די םים אגריצזענםס געםאכם

 םיט םעסט ^וך זיך האאמען וחןאמן און
 הײנטינען צרם ביז אנריםענםס זײערע

טאג.
 באשאאסעץ סיר ^ובען ענדליר ביז

 אעצטע די פראבע, אעצטע די •טאכען צו
 םאא קײן פאר הןובען מיר אנ״שטרענגונג.

 היגםעד־ און באינד באײבען ;עק$נם ניט
 די אײנגעאאדען האט ױניאן אוגזערצייט דער אין פיעא אזױ אױף שםעאיג

בײ קאנפעדענץ, א צו 'מאנוםעקטשורערס צו ה#ב?}, סיד װאם םענשע}, בעסטעהא *רגאיזאציאן טעכטעע אינזער ווען א פאר^ונגעז וועס ױניאז די װעיכעןאיו אורזאכמז ד• פון טןא. צו הײנט  א#» אונזער םון ביזנעס די םארװאאטעןם-טגאי־ע; די צו װארנונג איהר געגעבען
יאהר. נעקסטען םאר׳ז קאא

װאנדער. ה.
םענעיזשער•

 דורכםאהר־ א איז שטעמעא אונזער װןוס
 סײ שטאדט גרויסער a פון וױים פאאץ.

 ברענגט סטײטס. די פון סײ קענעדא, איז
 די איז ארבייטער, אן אראפ אהער םען

 וױ שױן םען קוםט ארבײט ער װןוס װאך
 אז אבער אםױזםענטס. אהן פ* איז עס
 ניט* איז וונטאג הײאיגער דער קוסט עס

 פארשאאסען פארמאכט׳ געהן. צו װאוהין
 א אויף װי שטיא שא, מויער׳ און םיר
 כאפען צו אײך זיןי גאוסט און עואם. בית

 דורף זונטאג חײאיגען דעם אין שפאציר א
 דאס און גאסען, טרויעריגע שטיאע די

 הערען אטאא ה$וגט איהר װאס אײנציגע
 םעאאנכא־ די איז שפאציר, אײער אויף
 צורי־ אין זיף רײסען װעאכע טענער יישע
 די אדורף קאאנגען פארשטיהטע ׳סענע

 מיט ט^טפעא א פון װענט פארטױערטע
 רײף זעהר איז שטעטעא אוגזער װעאכע

 אײ אן אן אײף כאפט װײטער באזארגט,
 איהר ^ין שחורה^ מרה םאדנע א כיעט,

 דא זיך האט אפרײטאר אן (װי פיחאט
 ארונטער״ אויסגעדריקט) אפ^וא םיר פאר

 אויף ארבײט דער ;אף שבת זיך צילאזען
 און ריװער, היגען דעם םון גרונד דעם

 צוריק ארויסקריכען פריה דער אין פאנטא:
ארבײט. דער צו

 האאטען אורזאכע ידיזער צואיעב אלן
 געד.ן. און קומען אײן אין ארבײטער די

 װעאכע אײטע פאטיאיע די נאטיראיך חוץ
 זײנען ־־־ ניט אויםוועג אנדער קײז ה$ובעז

 פארברענ* צו זונםאג דעם געצװאונגען ױי
טעאטער. אײגענעם זײער אין גען

 זיך האט אונז װןוס צודײמענס^ און
 ארגאניזײ צו אײנגעגעבען ניט כיאא קײן
 די בײשפיזןא, צום ארבײטער׳ אאע רען

 די אין מײקער סקוירט די און פינישער
 דורכאויס זײנען שעפער קאאוקס היגע

 האבען װעאכע אזעאכע טײדאעןי ענגאישע
טײ־ פאר׳ן װי געציטערט ױניאן א פאי

 דעם אין גראדע זײנען זײ און א^יין.
 סיר האבען אונז. בײ מעוזרהײט די מרײד

 א אנפיהרען געמוזט צײט אאנגע א פאר
 צו זײ ברײנגען װייא קאטפײן, קענוועסינג

 קײן זײן נעקאנם ניט האט טיטיננ א
 װאס דעם אויױ קוקענדיג ניט און רייד,

 זײ־ נעגרינדעט זיך מאט ױניאן די אײדער
 קאעגאיך אזוי געװען װײדזשצס די נען

 טאנ צו הײנט ביז נאןי זײנען אןו ?לײ\
 צום געווארצן, געהעכערט וױיניג זעהר

 צוריק יאהר פאר א יטיט דאן בײשפיעא,
 גע- פינישערין א פרן געהאאם דער איז
 א דאאער 5 ביז 3 פון אונגעפעהר װעז

 פרע־ דאאער, 18 און 15 אפרײםארס ײאןי,
 העכער, עטװאס אוץ דאאער 12 סערס

אנ.5 א שטונדען 9 פיעז האם ;עארבײם
 שומ א אהן מיר האבען יעצט, »ון
 אר־ שטונדיגע 44 א געװאונעז סטדײק

 אפרײ־ זײנען: וױידזשצס די בײטס־דואך.
 װאך, א דאאער 50 ביז 27 פיז טארס

 לןאטעדס דא^ער, 35 ביז 20 פין פרעסערס
25 pc העיער, אפשד אין דאאער 33 ביז 

ניט דיר איז ארבײטער אנדערע (װײא

 פאר־ א ארעסטירעז און נעהמען !אזא
 שטאאטען פאראײגיגםע די םון שטעהער

 !באפרייעז צו איהם ענסזאגען זיןי און
 קאנספיראציע, נים האנספיראציע, יא

 דאס — ווערען באםרײט סוז חשענהינס
 װאשינג* דעם פון אולטיטאטום דער איז

 איז עס דעפארםםענם. סטײט טאנער
 האראנ־ װעם איצם אײןי אז וואהרשײנאיןי,

 בײ njn ארונםערשאימען רעגירונג זא׳ס
 נאכ־ װעט און באאײדיגונג פון -פיא טערען
 שטארקען *עם7 פון פאדערונג די געבען
 ארגוטענ־ שםארקע באזיצט וועאכעד שין,
 איו ״טענהס״ און ביקסעז טיט — טען
 האראנזא אבער אויב אנאנדער. טיט אאץ
 באאײדיגונג׳ די ארונטערשאינגען ניט װעט
 ערב זײנען מיר אז מײנען, דאס װעט

 ״עפענטאיכע די מעקסיתא. ביים טאחמה
 ארגזערע, פרעסע פארקויפמע די םײנונלל

 דזשינ־ רי קאראהאד. שדים א שױן סאנצט
 אױא־טאג־ די פון װיאען דעם טיעץ גאס

 א צו עואם דעם צו גרײטען און גאטען
אאנד. אוטגאיקאיך שזואך, א טיט טאחטה

פארשטעחן. צד שװער
 אאץ װערם קדיהאען אין םאנמא דער

 סםרייק־ברעכזןר פרײוױאיגע די שארפער.
 לעכער־ באוח זיך פאכען ״פזבאיקזם״ פון

 קענען זײ ותום קויהאעז די וױיא איף,
 א אויף סםײען הוים וועם אױםנראבען

ר/ קענזאם, אין זת>הן.  די זײנען סיזו
 סען און סמרייק אק ארדיס ״םדײעטען״

ײ האכעז דאס א• יזאגם, צן ז ט  דדיפגד מ
rם וױמ« זײ װ^ם רערפאר׳ ך<^,־  פיה־ ני

 סקעבס. םון נעגראכעז קויהאען הײז תון
^טע אין ,“״פאאק דאס  רע־ די ג^וםען Dו

 באנאנ־ דאס זײנצן פ$רשםעזזער גירונגס
 העסאיכהײטעז׳ און דויפהײטעז אאע די גען

 קעאט. פון אײדען צו שמארק אן הויבט
 טען וועג. איהר נעהט רעגירונג די אבער

 פזןן סצאדאטען, שיהם מעז סםראשעט,
 יע־ אדיף אקס איװער דעם אנווענדען געהם

 ן י י ס — אבער םײנער, אײנצעאנעם דען
ן ע א ה י ע ט ה ב א ר ן ג ע ט מ י 1נ

 יעצטײ דעם אויף װײדזשמס אויף רײז
 זאגענ־ אםת דעם סיניםום־סהײא. געז

 אנגענעהם, זעהר ניט מיר פיזזלען דיג,
 פאר־ צו געצװאונגען זײנען מיר װאס

 אגרי־ אונזער װי נאכדעם רייז, א עאנגען
 אאט. סאנאטען זיעבען ערשט איז םענט

 דאס געװאונשען, בעסער װאאםען מיר
 קענען זאאען ארבײטער או:דער;נ אאע

 יעצטיגען דעם אונטער אעבען א מאכען
 דארי ניט רײז קײץ זאאעז טיר און סקײא

 זיף טיר קענען אײדער פאראאנגען. פען
 באנױ ניט װינשע גוטע קײן טים אבער
 װעא־ אוסשטענדען, יעצטיגע די גענען.

 זײנען ׳נאכט איבער זיןי בײמען כע
 אגרי־ װעאכען אירגענד פון שםארקער

 גע־ איז אגריטענט דער זײם מענט.
 מאנאטען זיעבען כױט געװארען, טאכט
 געשטי• אעבענס־מיטעא די זײנען צוריק,

 פרא־ דרײסיג אויו* װינציגסטען אם גען
 װאס דעד אז ׳אויס קוטט עס און צענט

 טיר װאס סקײא, דעם פאר יעצט ארבײט
 ער װען אדער געטאכט, דעכיאאט האבען
 סקײא, דעם אריבער עפעס אפיאו קריגט

 װען ׳יעצט עקזיסטירען ניט פשוט לןען
געײארען. טײערער פיעא אזוי איז אאעם

 בתים בעאי אונזערע דאס האפען, מיר
 פון גערעכםגיקייט די איינזעהן װעאען
 באגרייםען, וועאען און םאריאננ אונזער

 הא־ ױי, פאר ארבײטען װעאכע די, אז
 װאס פון אײנקוגפט אנדער קײן ניט בעז
 געהעכערטע צו^די דעראעגען קענען צו

 פרײזען געהעכערטע די צו און רענט
 םא א װאס זאכען, אנדערע אאע אויױ

 אויסער אעבעה צום האבען מוז מיאיע
 דאס וועאען זיי װען ארבײט. דער פון

 קרי־ זיכער טיר װעאען באגיײםען, נאר
 װעאכע אהן רײז םאראאנגטען דעם גען

שװעריגקײטען.

 ארײנצ״פאאע; נים אום זיןי באשיצען צו
 םאג־ די וועאבען סבר, פינסטערען דעם אין

 איװינג אף קאסס ״הײ זײער םיט נאטעז
 אויסנעגראאן אונז פאר האבען “רידעא

 סדי סוףבא זיײװעאען וועאכען איז זיאי
ארײנפאאען. מוזפן אאײן

 ארגאניזאציאן אונזער וזאט איבעראא
 גע־ איז שטארק צו און םארשפרײם איכט
 פאר־ אין,דעם סיר, אז איכט איהר װמן

 גיט איהם זאאען דזשאהן סט. װארפענעם
 ערשטע די אויף שטעהענד*; און דערזעהן.

 װײדזשעס קאאגעדיגע אויסנערעכענםע
 יעצ־ דע* פון פאראויף אין םיר האבען

 זיע: א פארצײכעגען צו דאר צײם טער
 וױ יאלןאא. ארנזער פון געשיכםע דער אין

 אײם־ אבעד ׳זיזי נים זאא זיעג דער קאײן
 קרײניגלױיטען םערזענאיכע צואיעב אעזעץ

 געקאנט ניט דך םיר האבען אאקאא, דעם
 פאר־ װידער זיך האבען פיר און עראויבען.

ארבײט די םאד זעצען טיר אײניגנדאון
 יעצט ביז זיינען ׳וחנאכע מײדאעך די און
 יעצט זיינען אזיױנ אונזער אייז נעװעז גים

 מיר האבען ענדאיך מיטגאידער. געװארען
 דעד מיט ארגאגיזי״ײ טרײד גאנצען דעם

 װע;־ שעםעד׳ צוױי א נאך פון אויסנאהמע
 יבדרזע; זיך צײט דעד מיט דאך װעאען כע

אנשאיסען.
 ארויס אונז העאפט ארבײט דער איז

 אי־ קאונסיא אײבאר און טרײד היגע די
 ארגאני־ די צו נעהט ערפאאגרײף דערם,

 אונ־ ווע^ען שטארקער ארבײט. זירוננס
 ארבײט אונערםידאיך אטת׳ רײהען. זערע
 אואיס ברודער סעקרעטער, אונזער יעצט
 פיט איז און געהאאט סענט א אהן רובין
 ער־ דעם צו איבערגעגעבען אעבען און אײב

 כאײנעט זעהר םריהעי אונזער פון פאאג
 ד• אאהאא. װאקסעכײען שנעא יעצט און

 איז אונז פון יעיתנן פון אבער ארבײםער
 א־־ביײ עו :לט אזוי זיא עס אומזיסט. ניט
 גוג/ אדי 41קרעפט* פאראײנינטע מיט טען
 זיך הויבעז ר;מ אז פיר זיןי דאכט עס אז

 נײער א וױנטען. בייזע די איבער העכער
 פארװארפעגעב דעס אין אן קופט אעבען

 רעבט מיט שיין קען דזשאחן<מען סט.
געװיסען פראאעמארישער ״דער זאגען:

 שטעהט ארבײטעי־ דער ערװאכט!״ האמ
 א*ן דאיט און דא המתים. תחית אויף

 אן איכט ך r פאגגען קברים פינסטערע די
 איכט אאע די זיף וועאען באאד צינדען, צו

 צוזאטענ* פײער דער צוזאטענשכיעאצען׳
 גרוי־ אײן האבען וועאען םיר און פאיסען

 דעש אונז װעט װאם פאקעא איכטיגען סען
 :עי-עכ־ פץן רועאט אסת׳ער דער צו וועג

׳ באאױכטעז• םינקײם ̂יםשייץ, ב. .
ױניאן םײאאיס אײדיס ,משעוסאן

 אײדזשענט ביזנעם א דאנקען
ױניאן. קלאוקמאכער דער פון

 147 שאפ עטקינס פון ארבײטער די
 באזוכ־ גוט א בײ האבען סט., טע25 װ.

 אני אויסצודריקען באשיאסען םיטינג טען
 איײ ביזנעס אונזער צו דאנק און ערקענונ;
 גו־ זײן םאר װעטער, ברודער דזשענט,

 וועא־ ארבײט אונעדמיעראיכער און טער
 שאפ אונזער פאר געאײסטעט האט ער כע
 נעװען זײנען םיר װען צײט דער אין

 א פאעצער. אונזערע פון אויסגעשאאסען
 דער איז שטעאונג ענערגישע זײן דאנק
 מאכען צו אונז באס׳ אונזער פון פאאן

 איו עס געאונגען. נישט איהם כרויט־אאז׳
 ברױ־ פרעזענטירען מיר דאס באשאאסען

 פרעזענט װעוטפורען א םיט װעטער דער
 זײן איז ערפאאנ איהם װינשען מיר און

ארבײט. װײטערדיגער
גרום, מיט
רייסס, ל.

ליװײ, בעני
 פעלדעה נ״
קאהן. ז.

האנױטע. פרעס

 רעיז^ א קריגעז םײנערס תוילען דיי
שטײנם געזאגם. ם׳

 פון פאדשטעהער די אז אױם, וױיזט
 איבערשםײגען צו זוכען רעגירונג אונזער
 אונ־ אוץ דוכהײט אין אנדערע די אײנע

 פרײנד־ זײער אין װי גוט אזױ פעהיגקײט
 שען טאגנאטען. קויהאען די צו שאפט

 סבסוך דעם ״סעטאען״ צו נעזוכט האס
 הבתים. בעא די און מײנערס די צװישען
 האט װיאסאן.און געקדבדען איז צוערשט

 די װאס עואה׳ אן איז עס אז ערקאערמ׳
 א איז עס אז סטדײקען, װיאען מײנערס

 צו זײט זײעד פון פארברעבעך ״פאדאאער
 וױי־ איז העכערונג א איצט פ^דערען

 אאיעדשע אויט װען, צײט דער א-ן דזשעס
 א נאך ארבײטען זײ ראיפעז דדײדאעך׳

 דער־ קאנםראקט. אאטען דעם אויף יאהד
 עסםיץ״שיניס- אונזער געקומען איז נאך
 געזעץ, א אױסגעכראבען האט און טער
 נױינעדס די פון םטרייק דער וועאכען אויט
 א מאקע נאר טאראאער א נאר ניט איז

 זײנען דעדנאןי פארברענען. קריטינעאער
 אנ־ ריבטער פון אותאזען די געקוםען
װ. אז א. דערסאן
 צו שטעאוננ איהר הז,*ט רעגירונ; די

 װי העסאיף אזוי געטאנט ארבײםער די
 ניט אאגע די האמ דאס אנעד םעגאיך,

 קײן האבען _מײנערס די פארבעסערט.
 איז קאנפערענץ א !עגראבען. ניט קויהאעז

 פרא־ די סעםאען צי געװארען אײנבארופען
 אפע־ יד וױידזשעס. און שטוגדען פון גע

 הערע־ א פארגעשאאכען האבען רײמארם
 שסו:־ דיזערבע א*ן פדאצענמ 20 פון רוננ
ף האבען דע;.  די p.c פארשטעהצר רי ד

אז״עױ?אערם און אױסמאאבם טײגערס . 
 אזא >;;נע.דטען נים ט.*פן בשרם קענען זײ

 פ^יא״ ענר רע:ק די טײנערס, די און רעיז.
ע בדמ אײגשגײפיג געװען זײנען תד  ײ

הײם. דעד איז נעזעסען און״• םיהרער
אײבאר ׳אדד סעקרעגמזײ הןום ךאן

 איצט ערשײנט ״נערעכטיגקײט די
 — אמאא װי פריהער טהג א טיט
 אג־ מיטװאף פרעס צום געהען מיר

דאנערשמאג. .שטאט
 שרײבער, ארטיהעא אונזערע אאע

 קא- און אאהאאס די פון סעהרעטערע
 אויפ־ דעריבער װערען רעסםאנדענטען

 מאטעריאא דעם צוצושיהען געפאדערט
 שסעכד דער איז כיאנטאג םריהער.

 ארײננעה־ קענען מיר װאס טאג ססער
נומער. אויפענדען פאר׳ן זאכען מעץ

' . ע י צ ק א ד ע ר

 דזשע- אונזער פון באשלוס דעם נאך
 דעם טעמפעא, אײבאר אין כײטינג נעראא

 אונזערע האבען סעפטעםבער, טען20
 צאהאען אנפאנגען באדארפט םעמבערס

 דעם האבען מיר דױס. ײאר א סענט 25
 הא- מיר װײא צוריקגעהאאטען, כאשאוס

 ראטזאם, איז עס אז נעגאױבט, ניט בען
 אנפאנ- דארםען ז$אען מעמבערס די אז

 אין דױס געהעכערטע די צאהאען געז
עקזעקוטיװ אונזער סאעק־צײט. דער

 אויפ׳ן ארויף איז שאעזינגער אײדער
 פון שרײבער דעם געבעטען ער ד*ט שיןי

 אונ־ דורך איבערצוגעבען שורות דיעזע
 צו זײעעזונד הארציגען זײן סרעסע ן«ד
 אינטערנע־ אונזער פון םיטנאיעדער אאע

 איז פארטרעםעז װעט ער װעמען שאנאא,
 אינ״ די פון תאנכרעס אויפ׳ן אםסםערדאם ־״

 דער םוץ ױניאנס שגײדער טערנאציאנאאע
 טען11 דעם זיןי עפענט ײעאכער וועאט,

 פארשפראכען אויך האט ער דעצעםבער.
 מא־ און טעאעגראפען שיגןען צו וחננ פון

 פאסי־ װיכםיגע די פון רעספאנדענצען
 אײרא־ פון און ק^ננרעס, אוים׳ן רוגנען

בכאא. פא
באםערליעז, צו כדאי איז שאוס צום

 יועא• םים w די ״אדריאםמן״, די דאםנ
ר  חאם *®געפאהרען, איז שאצזינג^ר מ

פראבט א מיט צזזאנמנשםויס א ס

 דעם פון ארויספאהרעז בײם גאײך שיף,
 ״אדריאטיק׳י׳ דער האשען. יארהער נױ

 צוױי־ די וועהרענד נעשארט נים גאר האם
 שװאכערע, םיעא א איז װעאכע שיו*, טע
 ״אד־ די געװארען. צוסאאפט היבש איז

 דאך דעם צואיעב אבער האט ריאם״ק״
 אי־ פאראגקערט שטעהן באײבען געפוזט

 אינספעהשאן נענויע א ביז נאכט, בער
 ניט איז שיו* רי צי נמװארען געםאכט איז

געווארען. באשעדיגט װאו עדגעץ
 אפ- אאזא, זײגען, פאסאזשידען די

ט באױז נעקוטען  פיז שרעק ביסעאע א טי
 אויח און צוזאטענשטוים בײם הראך דעם

 אםנעפאה־ שיף די איז םריה צוטארגענס
 נאך װעג באשםיםסען איהר אויף רען

עננאאנד.
h %»t שמעrj .רעסיורםער
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 אפילו םערד! כױט קארעטעז אויף װעג
היינ־ אויר שױז געהט לאקאמאטיװ דער

 םראנרעם דער לאנגזאם. צו צײםעז טיגע *
 װאס לופט־׳שיױ, א אויף היינט םאהרט
א 1ס0—שפרונגען טײװעלשע מאכט ײל פ

 קענעז און צו זץי האלטעז טיר שטונדע.
 איינגעהאלטענעם אן טיט אײנזיצען, קוית

 — לענדער שטעדט, טײכען, אטעם.
ביײ־ רױנטען פון פארבײ: פליהט אלעס

 פא־ פון אבער װאלקענס. שװארצע בעז
 רוסלאנד װאו טזרדדזײט, פון רענט,

 זיןי באװײזט אזיעז, םון אפ זיןי שםארט
 הי־ דעם באלייבט װאס ליכט, רויטעס א

 דער אויף געהט עס זײט. כיערב צו מעל
* * *!טאג גייער

 האט נאװעמער חודש הײנטיגער דער
 מיט איבערלאדעז זײן צו מזר דאס געהאט

 װאס צײט דעד אין באגאזש. •אליטײשען
 אפ כאפט באװעגוגג אינדוסטריעײע די

אנ״שטרענגונ־ נײע ביאכען צו אטעם דעם
 באװע־ ארבייטער פאליטישע די האט גען, *

 פארװערטס. שריט גרויסע געכיאכט גוגג
 זײ־ װאס פדינות, גרויסע אלע אי; נמעט

 אליאירטע די אלס באקאנט גען^עצטענס
 אמעםײנע פארגעקוםען זײנעז ;לעגדער,
 זיף האט קאכיף סאציארער דער • װאהיען.

אין שטיטקאסטען בײם ארױסנעוױזען
 בעלגױם אין איטאליעז, אין םראנקרײך,

אייעריקא. אין און
 סאציאליזם צום דערי״שטורם־אנדראנג

 װי דײטליך, אזוי איז מזרדז*אײראפא אי
 רער צו אנדראנג דעױ דייטליף איז עם

 זיד ברײט עס אפעריקא. אין רעאקציע
 :ײער דער צװישען גמ:בען דער אויס

 אײ װעהרענד ארטער. דער ארן װעיט
םעסטונכעז לעצטע די אײז סאיע; ױראפ

אםעריקא זיא װערט '־רעאלוציע, דער סון *
 די טאג. יעדע; כייט גרעסער רעאקציע די

 א פון געטרױטט אטאי: האנעז פאעטעז
 אײגציגע יגיס אינזעל, סאציאריסטי״שען

 גע־ האט עס װאו ערד, דער אויף װיגקעל
 ברידערריכקײט. און 'םריעדעז העױשט

 אפעריקא דאס אויס, עס זעהט איצטער
 קאפיטאליסטײטער דער װערען באלך װעט

 װאו ערד״ דער אויף װינקער דעי איגזעל,
 האלט כייליטאריזס זיא עקספױאטאציע

̂ בליהעז. איז
 יןארדינאל פים שיפפאםיזירע; פיר

 װע־ טארטירער, בעיגײטעז דעם מערסיער.
 װאהריטיינלױי איז פיסיע איצטיגע מעס

אלייז. דד פו; פאלק דאס ראטעװעז צו
 ארויױ יאנען בעמיום אין עלערףשאנס די

 ״אינערציבער דעי יטרעק. א איהם אויף
 יטפרײז גרויםעז א געפאנט האט ׳שונא״

 פערסיער קארדיגאל װען םארװערטס.
אפע־ ער האט אפעריקא, אזעזרפאר האט
 יאנד דעש פון פיוטאקראטעז די צו לירט
באװעגונג די באקעטיפען צו געלד נאך
 אײגען זײן אי; ארבײטער־קלאס רעם םון

 אר־ די פו ערפאלג פעגליכער דער לאנד.
 עאעק״טאן אניןוטענדע; דעם אין בײטער

 דאגה׳ז• צו הד א זיף געפאנט איהם האט
 דער האט פלחטה דער פון צײט דער דורןי

 נאציאנאלען דעם אויפנעבי״אזע; הארדינאל
 װעניג־ דעם פיט אבעד האט ער האס.
לײ• אלגעמײנעם דורך אױםגעטאן. װאס
געװא• פארװאנדעלט האס דער איז דען
 די און ארבײםער־סאלידאריטעט איץ רעז

 30 צוגעקראגעז האט פארםײ ארכײטער
אויפ׳; פעהרסטענם אויסעװעהלסע, נײע

 פארטײ. קאטוילישער דער םון #חשבון
אנג איז בעלגױם  דער אונטער געװען י

 קיר־ דעײ פון העריטאפט רעאקציאנערער
 אין געשטאנען איז װעלכע כעךפארטײ,

 רעפאר־ דעמ$קראטישער יעדער םון װעג
ע.. מ  איהרע פיט פארטײ, ארבײטער די ׳
 דארט שטעהט שטיפעץ, 700,000 כמעט
 װעט, און פאליטיק דער פון בראש איצט

 םיהרערשאפט די איבערנעהפען מעגאיף,
 דעם פיט רעגירונג, בעלגישער דער םון

 װאנדער־ עפיל סאציאליסט באװאוסטען
פרעפיער־פיניסטער. אלס װעלדע

 סאציא־ די װעט איטאליען אין אויך
 איס אױבעךאן שטעהן פארטײ איסטײשע

 זי:ט װאהלען. לעצטע די פון רעוולטאט
 ארבײטער־דעפוטאטען די זײנען 1913
 אין געװארען. פארדאפעלט וױ מעחר

האבען זײ װעאעז פאראאפענט נײעם דעם

פאינם״ן סמוארט דזשוליעמ פון
aC8caeB0Ba9C83a360Ka

;ענ איהם האט
די סין ״שונאיס

פין פרעטעגזיע

 דיהטי־ קענען זײ און םארטרעטער 155
אאנד. פון פיהרונג םאאיטישע די רען

 ״געזעץ פאר םראנקרײף אין זיעג דער
 צו ארױסג/גװיזען זיף ר»אט ארמוגנ׳* און
 די אנשטאט צייטונג־פעשה. א זיין

 ״טײמם״ די װי ״ניעדעראאגע׳/ גרויסע
 צײטונ־ קאפיטאליסטישע אנדערע די און
 גאר־אויס זיןי ראזט געפעיזדעט, האבען גען

 סאציאאיסטישע די זיעג. גרויסער א
 גע־ פארטאפערס כפעט זײנען *טטיפען

 גע־ איז דעפוטאטען צאהל די און װארען
.75 צו 50 פון װאקסען

פאר־ פאאיטישען אוגטער׳; בליל א
אורזא־ די ערקלעהרען אפשר װעט האנג

האא־ אופפארשעהפטער דער אט םאר כע
פרעסע. קאפיטאאיסטישער דער פון טוגג

זײנען םראנקרײף םון טעי^עגראפען די
מיטעא־ דער פאר ״זיעגען״ טיפ געװען פול

yc»spזײנען *טטיפען די א״דער ;אך ׳
הפנים דאס האט פען געװארען. סsגעצע̂ו

באנ־ אפעריקאנער וױיא ס$ין, געדארפט
די צױטטעאען גיכען איז דארשען קירען

די האנדעא. פראנצויזײטען פאד׳ פזופנים
װע־ פאיגעשטעלט דעריבעי דארף נאציא;

',״אינװעסטמענטס פאר זיכער א^ס רען
1זײ דאס פעג אופשטענדען, אלע אונטער

נע־ איטאליען, אריפע די אפת. דער גיט
נאף אםיטר געלד דאך דארף װעאכע באף,

הפנים״ נים, האט םיאגקרײף װי מעהר
און גײעס־אגענטורען, די צו צוטריט אזא

איר.ר אין געיטיאדערט דעריבער װערט זי
םראניו־ קאאיר. באליטעװיסטי׳טען אפת׳ען

צג לעצטענם זײכען ענגיאנד און רײף
פאאיטישע פאר געווארען קאי־ט איהר

זײז,.דאס געפאלט ר,ען עס אי; אורזאכע;
געגע־ געזאלט האט װאס דער1געי פאנכע

געהן גאר זאל איטאי״יען, צו װערען בען
* * *פלעצער. אנדערע אק

 ארבײטער־פײנד־ דעם pc דעג דער
 י*־־ אין גאװערנאר פאר קאנדידאט איכען

 איז קואידדט, גאלװין סאטיטוזעטם,
ארגא־ די פאר יולאפ יטטארקער א װען

צום אפיעל זײן איבײטער. :יזירטע
 דעם אונטערדריקען זײן , פא־ פאלק

 פאאיסאײט באסטאגער די pc סטרײק
 די פױכט. טטע ־־אכט

 יעדער האבען ארבײטער
 אדער פרײנדאיכקייט,

 װע־ זיף האנדעאט עס װען קאפפראפיס.
 ער־ האבען זײ ארכײטער־פראגען. נען

 אינ־ די יע;ד א; צו ביז ק־יעג ר,לעד,רט
 יטטאא• די פון פארפאלגונגען עדהערטע
 א איז פײנערם די פון או; סטרײקער

 העריטען צו פאליסי ;ײער דער פון טײא
האנד. •טסארקער א פיט

 אר־ װאם בתים, £יבעי רי זײנען ר^ס
 ארבײטער די אפעריקא איז נאנחירען

 שאאכט♦ פאאיטי״טער גרויסער, א פאר
 קרעפ־ די װי אפיאו פעהד ׳זיי זײנען דאס
 םאר־ װאס אלבײטער, די צװײטען טען

 ארבײטער־ פאר באז־ען דעם פערטינע;
 אפערי־ אין רעגירונג דער פון קאנטר#א

 דער סון קאנװענשאן נאציאנאלע רי ל,א.
 צוזא־ זיף איז װאס ארבײטעד־פארטיי׳

 אײ:־ רער איז ׳טיקאגא, אין פעננעקופען
 אברײטער די פון עגטפער פעגליכער צי;

 באנוצען קאפיטאליסטען די װי דעם אויף
ט די אנ  ביעכען צו רענירונג דער פון פ

 ארגאני־ די אונטערדריקען און סטרײקס
זאציעס.

 :אציאנאלער דער פון פראגראט די
 פראנרעסי־ :אך איז ארבײטער־פארטיי

 זעהן. צו עס געהאפט האבען פיר װי װער
 פונדאפענטאל. א*ן פראקטײט איז עס

 נעגעבען װערט אויפפערקזאפקײט װעניג
 דאס א^ער טעאריען, עקאנאפײטע צו

 נאציא־ דאש :אציאנאליזירען צו פאראאנג
 די אופקעהרען דאס און רײכטופ, נאלע

 קלאי. גאנץ זײנען פאלק, צום פרײהײטען
 געפא־ ענטוזיאזם פיט אפיאו װערט עס

 פאליטײטלי די םון ״אפנעסטיע״ דערט
 פרײ־ די און אפעריקא אין ארעסטירטע

 אנ־ אן גאר איז עס רוסלאנד. פאר הײט
 גע״ האט װאס יענעם, פון גייסט דער

 pc יזאגפערענץ לעצטען דעם אויף העױטט
אײבאר. אװ פעדערײיטאן אפעריקען דער

ארבײטער־פאר־ דער פון ע־פאי־ג ךער
 נערר נאך דארף עס כאטיט זיכער, איז טײ
 אופװיסענ• פון פעי*ד דאס ביז צײט פען

 װעט עס װערען. צואקערט װעט הײט
 ענער־ סף א פאדערען דעם פאר זיכער זיף

 נע־ א װעחןן אנגעפיהרט דארף עס ניע.
ביז אויפקאעהרונגס־אגיטאציע, װאאדיגע

 די סאזיעמן וועט ארבײסער־פארטײ די
 אײ־ םיר אאנד. םונ׳ם מאכט פאאיטישע

 און נאכאעסיגין״ם אאנגעד א םון דען
 װעט אבער שאיסאיך נאײכגיאטיגקײט.

 פאר זיף מיט שטעאט װאס קאאס, דער
 און באםעאת/ןרונג דער םון םאיאריטעט די

 אוים־ זיף שטיםען, צו רעכט דאס האט
 פאר געברױכען צו שטיםען די װי אערנען

 װע־ װעט און אינטערעסען אײגעגע די
 אין פאכט פאאיטײטע הערשענדע די רען

לאנד.
* * *

װעניג־ זיך האם עואם ברײטער דער
 אינטערנאציא־ דער יוואס דער־װאוסט װאס

 װא־ אין ארבײטער-קאנםערענץ נאלער
 אנפאנג פון אויפגעטאן. האט ׳טינגטאן

 באקומען פרעסע דער דורף פיר האבען
 איז נאפדעם און רע&ארטען שטיקי״עך

 קלאםעך דער געװארען. אניטװיגען אלעס
 קאפ דעם ארויסגעיטטעקט האט קאפף

 געבא־ איז קערפעױטאפט די אײדער נאך
 אפעריקאגער דעם אין און געװארען רען

 ערקאעהרט אינסטיטוציע די איז סענאט
 גענעג־ אין געפעהראיכע, א אאס געװארען

 די און ארדנונג עטאבלירטער דער צו זאץ
אידעאלעץ. אפעריקאנער

קאנפע־ דעם אויף הויפט־קאפן^ דער
 אנט־ דעם ארום געדרעהט זיך האט רע:ץ

 פארטרע־ די ארבײטס־טאג. ׳טטונדיגע;
 קלאס, קאפיטאאיסטישען דעם פון טער
 געפאכט וזאבען רעגירונגען, די םון און
 אן דעראאזע; צו ניט אניטטרעננונג אן

 פאר ארבײטס־טאג טטונדיגעןי־8 אפת׳ע
 עטאב־ דעם אנשטאט און ארבײטער די

 פיט ארבײטס־װאף באשרענקטע א אירען
ארבײטס־טאג. אענגערען א

 אכט- דעם צו אפאזיציע גרעכטע די
 דעם &ון קופט ארבײטס־טאג שטונדיגען

 דער צו געשילןט האט יאפאן אריענט.
 פיאפע בינטעא א קאנפערענץ ארבײטער

 פו, קנעכט סתם און דיפלאגיאטען סארען,
 אז באוױיזען, צו קאפיטאליסטען, גרויסע

 ניט איז ארבײטס־טאג ״שטונדיגער8 אן
 װעי־ ארבײטער, יאפאנעזער די פאר גוט
 און דעם צו געװאוינט :יט זײנען כע

 פעהר די אבער :יט- גאר דאס װיאען
 ארבײטער־דעאע- זאנענאנטע די pc סטע

 ארויםגעוױזען :אכדעם זיף האבען גאטען
 אר״ די פון פארטרעטער בעסערע זײן צו

 עס האט פען װי בײטער-אי^עדעסען,
 יא־ פארלאזען האבען זײ װען ערװארטעט,

 יטטע פוטיגע א גענופען האבען זײ פאן.
 ארגאגיזירט זײן צו רעכט דאס פאר לונג
 ארבײטס־באדינגונגע, בעסערע פאר און
 אינדוסט־ די פארדאפענדיג יאפאן, אין

 אונכיעטטאיכע די און יטקאאפערײ ריעלע
לאנד. זייער פון ארבײטס־באדינגונגען

 קאנפערענץ דעם םון םראגראם דער
 פרא־ דער װי זעאביגער דער פראקטיש איז

 אסא־ אינטערנאציאנאלער דער פון גראם
 געזעמעבונג, ארבײםער פאר סיאײשאן

 אעצטע די פאר געפרואװט האט וועאכע
 םרײװיאיגע א *טאפען צו יאהר צװאגציג

 פאר״טיע• די צװישען אײגפעױטטענדיגונג
 ®ארבעסערונג דער םאר שטאאטען דענע

 דעם ארבײטס־באדינגונגען. די פון
 װי — דא םארנעהפט ארכײט פון פעאד

 די ארבײטסאאזיגלױיט, פארמײדען צו
 פעקטארײאינספעיד פון ארגאניזירונג

 אר־ לאנגע צו פון פארװעהרונג די שאנס,
 םרויען־ארבײט, פון און בײטס־שטונדען

 די בײ ארבײט די זיכערער פאכען צו
 אינדוםטריעלע ארבײטען, געפעהראיכע

 דאס פיאגען. אזעלכע נאר און היגיענע
 גוגע איז װאס װעניגעס גאנץ פאראן איז

 ארגאניזי־ די אדער קלאםען־לאפף, דעם
 ״נאציאנעךאיעג״ די ארבײטער. פון רוננ
 פיא־ דעם איבערגענופען גאנצען אין האט
 די פון פראגראם פיאאנטראפײטען דען,

 פארטרעטער די’ און פריװאט־פאראײנען,
 באזארגט זיך האבען קאפיטאליזפ פון

 קאנםערענץ־ דער אין פאכט גענוג פיט
 ארײנברעענ־ דערלאזען צו ניט קאפיטע

פראגען. אגרעסיװע פעהר אהין גען
 אינ־ דעם פון װערט גאנצער דער

 קאנפערענץ ארבײטער טערנאציאנאאען
 ער דאס #דעם אין װערען סוכיירט קען

 סאנקציע אפיציעאע אן געגענבען האט
 קאפיטאליסטי־ די און רעגירונגען די צו

 ארײנ־ פרײװיאיגע דאס פאר גרופען שע
 ארנײטס־ די רענואירען צו זיך פישען

 פיה־ דער פאנטײן, ארטור באדינגונגען.
 אסא־ אינטערנאציאנאאער דעי םון רער

 ארבייטער־געזעצגעבוננ, פאר ציאציע
 דעם אין פי!אץ װיכטיגע; א פארנעהטט

 אינטערגאציאנא־ :ײער דער פון סטעף
 אײ־ טאטאם, אלבערט און קאכײטע אער
 צװי• טעניטען געאערענטעסטע די פון גער
 ארבײםער־פיהרער, םראנצויזישע די שען

 קאנ־ גרעסטע די םון אײנער אויף אבער
 געװארען ערװעהאט איז סערװארטארס.

\ םרעזידענט.. אאס

ױ^ען מון <יצג די אויב, אז  וועט נ
 אינטערעאציאנאאע ׳אן ווערען אםאא

 גאנץ אוים עס זעהט איצט װאס מאכט,
 • ערװארטען, םען םעג צוױיפעאזזאםט,

 אינטער־ דעם פון כאראסטער דער דאס
 װעט ארבײטער־האנםערענץ נאציאנאאען

 די װי אזוי װערען. געענדערט םןי א׳
 פאאיטײט טריאוםםירט ארבײטעחטאפט

 םאכט די װעט אאנד, יעדען אין כםעט
 סף־ א זיד ארבײטערשאםט דעד פון

 אינטערנא- דעם אין אויף פארגרעסערען
 טענדענץ זײן קאנםערענץ. ציאנאלען

 אינטערנאציאנא אן *חערען צו זײן װעט
 ארבייטער־װאפען, פאליטישער אער,

 אינטערנאציאנאלער דער װי פונקט
 איג־ א| איז ?אנפ*רענץ ױניאן ט.־ײד

 דאס ארבײטער־װאםעז. דוסטריעלער
 אויס־ זיף װעט אקטױויטעט פון פעלד

 פון פראגראם איצטיגע דאס ברײטען.
 פארגיטי־ סאציאלער ביסטארקיטער דער
 א צי פלאץ דעם אפ.עבען װעט נוגג,

 די אויב פלאן, דעמאקראטישען טעהר
 טא־ צוקונםט. א האט .נאציאנען־ליעג

 נאציאנען םון ליעג די װעט אבער טער
 ארבײטער־ די װעט דורכםאל, א האבען
 א באשאפען אלײן זיף םאר <טאפט
 פא־ אינטערנאצאגיאלע װירקענדע טעהר

 דער איז דאס װי ארגאניזאציע, ליטישע
 קאנפע־ ארבײטער אינטערנאציאגאלער

 די אוגטער שײנט, צװײטע דאס * רענץ.
 גרעסערער א פון זײן צו אוכייטטענדען,

ערשטע. דאס װי טעגליכקײט

 םוכ׳תע ױם פאר א
 טא־ אין פאסירוננען

סענערא ראבםא,
 די טאראנטא, פרן יטאפ איטאלס

 ׳טטאט, יענער אין פירסע לולאויו גרעסטע
 מא־ קלאוק פיעלע צו נאקאנט גוט איז

 שטעט, אנדערע און יארלן נױ פון כער
 צו פרעהען געװיס אלע זײ װעט עס און

 איז זיך נעפינט •טאפ דער דאס הערען,
 צױטטאנד. ארכאניזירטען גלענצענדעץ, א

 פרא״ 100 א יעצט איז פירטע דער בײ
 צו איבריג ס׳איז און •טאפ ױניאן צענט

 זײנען װאס ארבײטער די דאס זאנעז,
 אודאי דעם םיט זײנען באשעפטיגט דארט

צופריעדען. אודאי און
 אװענד, שבת א צוריק׳ װאך א דיט

 פאר־ ■פירמע דער פון ארבײטער די האבען
 טא־ באנקעט, פײנעם א גאר אגיטטאלטעט

 פון שטײגער, גרויסען אױפ׳ן גאר קע
 יואל־ ש. פרעז., װײס אונזער װעלכען

 םײס־ טאוסט רער עװען3 איז דאװסיןי,
טער.

 אר־ די האבען געלענענהײט דער בײ
 זײ־ ארױסגעװיזען יטאפ דעם פון בײטער

 װײס און טשערטאן צום אנערקענונג ער
 זײ געבען דורך ׳יטא& דעם םון טיטערטאן

 ברודער פרעזענטען. װערטפולע שעהנע,
 בא־ האט טיטעדםאן, דער װײסדארף, װ.

 ה. ברודער און ריגג דײמאנד א קומען
 האט ס׳טערםאן, װײם דער רײנגאלד,
 לוײ־ א מיט זיעער ♦.אלדענעם א באיזוםען

טעל.
 פאםירונג טוב׳דיגע ױם צװײטע א

 געװען v* טאראנטא, אין לעצטענס
 פון געפענגניס פון ארויסקומען דאס

ראזענבעמ. טיסס יטװעסטער
 סטרײמ קלאוק פארביסענעם דעם אין

 זױ לעצטצען פארגעקוטען ראדט איז װאס
 אד־ פיעלע זיך, פאױטטעהט תאבען, טער

 פארשיעדענע אויף געליטען בײטער
 גע־ איז ראזענבערג •טװעסטער אופנים.

 פון איז זי יןרבנות. די פון אײנע רוען
 גע־ פארשיקט ריכטער אױפגערעגטען אן

 האט זי און פדיזאן טענ 30 פאר װארען
 לעצטענס איז זי אפזיצען. נעד.ן געטוזט

 דער און געפעננניס פון ארױסנעיזוטעז
 כיאכער קלאוק דעד באארד,פון דזשאינט

 איהר לכבוד האט טאדאנטא אין ױניאן
 דער צו פארטײ. סור&רײז א אראגזיטירט

 באארד, דזשאינט דער האט געאעגענהײט
 מיט פרעזענטירט איהר לײדען, איהר פאר

 האט מען װאס זײגערעל, נא^דענעם א
 נעח־ צו דאס אײנבעטען געטוזט איחר
םען.

 צו באייאנגט ראזענבערנ יטװעסטער
 בא־ אונזער אין אידעאליסט״עס יענע

 מאםעריעלען קײן ניט זונט װאס װעגו:;
 פרײהײטס־ א איז ױ זיך. פאר נוצען

 און װארט פון pr פייעץ א*ז קעטפערין
 איז איהר װאס דעם אױף יטטאלץ איז

 ארבײ־ דער פאר לײדען צו אױשנעקוטען
 גע־ פיטוט איהר האט טען און ׳זאך)טער

 דעם אנצונעהטען אײנבעטען דארפט
 גע־ איהר האט װניאן די ־וואס פרעזענט

 פאר כבוד א איז פיטגליעד אזא געבען.
ױניאן. דער
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פון קײט לאנגער
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העלדינ® ױידדטיזמן - אוןפאדדא הארמרא
לרריע. אפתר דר; פזן

 קײן נים ה«ט פ^אק יטע -
 קײן נים באזיצם פאעטעסעז, נרויסע

 פאר־ פי־ריעז-ײעאט די פרייעדפילאםאפען,
 אימעראטור רוימ״טןר דער איז נים נעהסט

 דער אין ײי ׳טםעאע. אנשםענדינע אזא
 יטיאדערם אעצטער דער און נריכײפער.

דראטא־ און פאעט אננעזעהעגער יעדער
 רײמישער דער איז פתיעדטיפען. די מורנ

זעלטען. גא:ץ דאס פאס-רט ליטעדאסור
 פרייצר כעיועז איז פרוי רױכיישע די

 אין סאי הויז, אײז סאי גרינישער, דער פון
 געקראגען האט זי געזעלשאפט. דע־

 זײט אײן פון בילדונ:. בעםערע א
 פליג־ קײן צונעגעבען ניט איהר דאס האט
 קײן איהר אין געשאפעז וים האט איז לעז,

 געװען איז דאס װי שטרעבונגען, העבעיע
ס’ פאל דער  אנדער פון הארטענזיא. מי

 םרײ- די און ערציהונג די חאט זײם״אבעי,
 א געשאפען איהר אין הויז אץ הײט

 גע־ ד-אט װעלכע זעלבסטשםענדיגקײט,
 בײ־ איס פרוי. גריכישער דער בײ פעחלט
 קארנע־ דיענעז קענעז טיפ פוףאזא שפיעל

פארציא. איז ליא
 די צו געהערט גיאקרוס׳ קארנעליא

aרוים, אין פרויעז. רוימישע אפ,ילערסםע 
 הויפט״ ענישער1איטאל הײנטינער דער אין

 פון מאנומענט א זיך געםינט שטאדם,
 מא־ אוים׳ן זיהז. איהרע און האינעליא

״קארנעליא, האנדשריפט די *יו טסענט
ס/ ברידער די פון מוטער די אקרו דער גי

 װעגען איבער ג^ט זזיסטאריקצר רוימישער
:לעגענדע םאצגענדע א איהר

 אײנמאל נראקרוס*האט ^םיבעדױס
 פאאר « שלאוײציסער זײז איז געפונעז

 די בײ געםרעגט האט מען שלאנגעז.
 האבען זײ און ערקלערונג, אז ־װאהרזאגער

 בײדע, הרג׳ענעז :יט טאר מעז אז נעזאגט,
 בײ־ םון אנטלױפען ניט אויר טאר םעז אז

 אז צוגעגעבעז, האבעז װאהרזאגער די דע.
כע די דער׳הרג׳ענע! וועם פעז װען ײ^י  וו

װען ארן שםארבען, װײב יוועט«זײן שלאגג,
 שלאנג, מענערשע די הרג׳ענען װעט כיען

 זעהר האט טיבערױס שטארבען. ער װעט
 דעם חוץ וױיב. זײן געהאט ליעב שטארק

 אעטער א; איז ער אז געטראכם, ער האם
 איהם פאר צײט שויז איז עס אז און סאן.

 ױנגע א איז װײב זײן אז און שטארבען, צו
 דער־ האט ער לעבען. נאר דארף איז פױי

 ־pj איז און ש־;אנג פענערשע די הרג״עט
 מיט פרוי די איבערלאזעגדיג שםארבען,•
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 טי־ אז פעז, זעהט לעגענדע דיזער פון
 ?ײז געהאט ליעב שטארק האט בערױס

 צױ געו־ואט ה<>ט ער אז אויןי, אוז םױי
 קינ־ 12 די םון ערציהװנ. איהר יצו טרויען

 אײן — 3 געבליבען גיכעו איז זײנעז דער
זיהן. צװײ און טאכטער

 םון טאכטער די געװע איז קארנעייא
 פ^־ איהר העלד. רוימישען באריהפטעז א

״אפרײ נענעבעז נ^סען א מעז ה*ט טער
 האט ער װאס זיעגע׳ זײ:ע פאר לואנוס״
א.־ן ען ׳^פא: אין האגיבאל געגען נעהאם

P8 .דער געװען איז האניבאל אפריקא 
 בא־ האם עד צײט. זײן םון נאפארעאז

 פונקטעז, אײניגע אין רויפער די זיעגט
 װײטערריגע םאר געציטלרט האם כיען און

 קאטאנ־ דער פאטער, לןארנעליא׳ס זיעגע.
 אי,עאן2נא דעם באזיעגט אבער האט דיר,
 איהם פע, האט דערפאר צײם. יענער פון

 דער שפאניען. אין קרויז די פארגעלעגט
 געװאהט בעסער אבער וזאם פאטריאט

 רױם, אין ודם ביפר פשוט׳ער א ברײבען
שפאניעז. אין קעניג א אײדער

 גו- א זעהר ערהא,טען ד.אט קארנעליא
 באקאגט גוט געװען איז זי ערציהינג. מע

 םיט און ליטעראטור גריכישער דער כײט
 די געהאט ליעב האט זי פילאזאפיע. דער

 םון פרוי די און טאכטער די וױסענשאפט.
 נאןי האם העלדען רוימישע באקאנטע

 העלדיש־ געשאצט װיסעגשאםט פון סעהר
 ער־ אריר זי האט גײסט דיזען איז קײם.

 דער־ זײ פלעגט זי זידון. איהרע צויגעז
 פון טאטעז העלדישע די װעגען צעהלען

 פלעגט און זײדע זײער און פאטער זײער
 ווערםער: די מיט ערצעהלונג די עגדיגען

 םון מאכטער די זײן איר װעל לאנג ״װי
 טיבערױס םון װײב די און אפריקאנוס,

 די זײן ענדליר איך װעל :װען נראקרום,
גראקרוס״? ברידער די פון פאע

 געגעבען לוארנצליא האט זיהן איהרע
 פון האט זי /ןרציהונג. אויסגעצײכענטע אז
 ■העלדעז״ בלויז גיט פאכעז געװאלט זײ

 האבען זיהן די שטאאטסלײטע. אויך נאר
 ערווארטונגעז. איהרע געסוישט נים אויד

 אויםערגעװײנ־ ארויסגעװיזעז האבעז זײ
 עיצ• דער מיבערױם, פעהמקײטעז. איכע

מילײ װיכםינע א םארנוםעז

 דער אויףי ארויס ניט נאך טרזןטעז אנדערע
: ארענע. נעזעלשאפםליכער

 אויס־ זײנען ;ראקרום ביידער די וחגן
 רױסישע ’ דאס האט געװאקסען,

 צײט. שװארצע א איבערנעלעבט לאני
ס געװארען איז לאנד דאס  צוליעב נתי

 געװארען זײנען פיעילע עראבערונגען.
 געװארען זײנען אבער מאסען די רײך.

 ברודער עלטערער דער איז דאן ארים.
 עלד־רעפארמע. אן ■׳מים ארויסגעטראטען

 געװאלט עי האט רעפארפע דער פיט
 ער ארימע. די פון לאגע די פארבעסערען

 צו־ װערען זאל ערד די אז געװארט, האט
 עקזיסטיחןן ניט זאלען עס און טײלט,

 ארימע און נרטכדבאזיצער רײכע קײן
 רע• דיעזער צוליעב ערד. אהן שקלאפען

 .זיסטארײ איעיצע ען6באטראכ פארכיע
 דעם אלם גראקכוס׳ן סאציאריזם פון קער

 װעלט,. דער אויף סאציאליסט ערשטען
 זין אונזער אין סאציאליסט קײן געוױס,

 איבער מיט זײן געקענט נינז ער האט
 איז עי און צוריק, יאהר טויזענד צװײ

 אז אננעהמען, לאםיר ‘יעװען. גיט םאקע
 צוטײ־ צו אײנגענעבען זיף װאיט איהם

 װײ׳טער װאלט װאס אוץ ערד. די לען
 װאלטען עראבערונגען נייצ די געװען?

 לא־ קאםפייצירטע א װיעדער געשאפען
 פרא־ דער אין דא ליעגט פיאגע די גע.

 איז גראקכוס געװים, דוקציאנס־פארם.
 און ערשטער דער צײם יענער אין געװען

 געװאלט האט װעלכער אייגציגער, דער
 זיף האט און מאםען, די פאר רעפאימען

 גראקכום דורכצוםיהרען. זײ כאםיהם
 די צוױשען אנהענגער פיעל געהאט האט

 הא־ עװעלכ גוטס־באזיצער, די מאסען.
 רעגיע־ די געהאט האנד זײער אין בען

 אונצױ זעהר געװען זײנען רונגס־מאשין,
 װע?כע מיט רעפארםען, די מים פריעדען
 די ארומגעטיאגען. זיף״ האט גראקכוס

 איהם טיט געװארען אויף זײנען טאסען
 ער און ^ננעדולד. םון אונצופריעדען

 אונרוה־ א אין געװארען דער׳הרג׳עט איז
אויסברוף.

 גע־ זיף האט ברודער אינגערער דער
 כען ארבײט. זערבער דער פאר נוגיע*
 מײ• םוטער, דער צו געװענדעט זיןי ה^ט

 פארלירען װעלען ניט װעט זי אז נעגדיג,
הי  אי־ איהם װעט און אײנציגען.זוהן אי

 װעלען רײד איהרע אז און בעירעדען,
 $נג/ך אבער האט םוטער די העלפען.

 בײשפיע פארשיעדענע זיהן איהרע וױזען
 ברודער. זײן פון בײשפיעלע אויך יע,

 צװיײ קארנעליא׳ס גראקכוס, קאױס אױף
געפאלען. איז זוהן, טער

 זיהן איהרע טיט געװען איז לארנעליא
 װאוג־ א רוים. אין רעפארםעס די פאר

 אפגע״שטאנע־ די !ערשיינוננ רעיבארע
 הא;ד אפט געהט טאטע או:;עבילדעטע גע

 רע־ די קינדער, איהרע מיט האנד אין
 קוקען האנדלונגען װעטעס פארטאטארם,

 און טאטען פח אויגע,־ די אין מילד אויס
 ליעבע גרױסע די געזעלשאפט. דער פון
pc אונבא־ דעױ דאנק א איז פאטען דער 

 קראפט געהײטניספולער און שרענקטעי
 די אין קוקען צו פעהינ ליעבע דער פון

 באהאלטען אפט זײנען װעלנע װינקעלאך,
 נעזעיד דער פאר סיי טאטען, פאר׳ן סײ

 ליעבע דער םון קראפט דיעזע שאפט.
 מא,-, פאי׳ן םראגרעסױחןר פררי די טאכט

 איה< פון אריסקײט די אויף קוקענדיג גיט
 אפגעשטאנענקײט איהר אויף און בילדוע

«p האט אזױ לעבען. גמזעלשאפטליכען 
 רוםי־ דער פון צײט רער אין טאמע די

 געגע, פראטעסכדרם רעװאמציאן שער
 פון האנדלונגען די אין זעהענדינ צאריזם,

 בארבאריזם. א באשיבוזשוקעם רוסישע רי
 אײנ־ אויןי געשוױגען. זזאבען טאםעס ־די

 די בעסער פארשטעהען טאמעס צעלנע
 זיהן. זײערע פון טאלאנטען פאדבארגענע

 לײ באסא:י?ער גרויסער דער האם אזוי
 פלאנצעך א חינד אלס נאך געװען נעי

 פלאנ־ הלײבען פלענט ער ליעבהאבער.
 דער וועלדער. און פעלדער ^ אין צען

 קינדער־ א זעהן דעם אין םלעגט פאטער
 פארםאמען פלעגט און שפיעלערײ :שע

 אבער האט מומער די דערפאר. זוהן דעם
 םלאנ- דער צו ליעבע קינד׳ס דעם נעפיהלם

 נעהאלפען איחם האם זי און צעךװעלט
 פלעגט זי פאטער. מיט׳ן קאפױ זײן אין

 איז פאטער דער װצץ קינד, װעקען־דאס
 אייפגע־ איז יענער ווען געשלאםען. נאף

 געקומען שוין אינגעל דער איז שטאנען,
 פא־ דער פלאנצען. םאסע א מים אהײם

 בײם זוהן דעם געםינענדינ פלעגם, טער
 ערשט איז ער אז מײנען, םריהשםי?,

אויםגעשםאנעץ.

מז רױם אין נצליא צי פ  סיסעלאונקכ^ א מ
מז איהר, כ^ט א  די איגטערעסירט זיד ה

 פלעגט זי אױסלענדער. די און רוימער
 עס וױפיעל אויןז אקטױו, און מוםיג זײן
 יע־ פון פרױ א פאר מעגליך גערועז איז
 בין *איןר :זאגען פלעגט זי צײט. נער

 די םון כיאםע די בין איך װאס שטאלץ,,
גראקכוס״. ברידער

 פון גאטען דער געװען איז פארציא
 גע- האט לעצטער דער פרוי. ברוםוס׳עס

 ער פארשיוערוננ. א אויפפיהרען רואלם
צוטראגען. זעהר געווזגן דעם צרליעב איז
 רערצעה־ געװאלט ניט זאר קײן האט ער
 זיף פלענט רויטער דער פרוי. דער לעז

 פארציע עצות. פרוי׳ס דער אהן באגעדזז
 צופריע־ געװעז ניט דעם מים אבער איז

 םי־ בלויז זײז געװאלם :יט האט זי דע;.
גע־ ה<>ט זי סאן. איהר פון פרוי די זיש

זײן און מסערץ מאילס
ל געוזעז #יז ד»ס וױ *ן\י עמנ  או

ט זי האט’צייט, יענער מז ע  ג
 וי װאס מיטלען, אונגעװעהנליכע

 חאם זי אויסנעפיהרט. אויך
 חנר װאונדעז* געמאכט זיר שווערד

 ^רצעתי זי האט ‘םן|ן שראקענעם
 דאס האנדלונג. א^הר פון אבזיכט

 ח םון זי פלעגט ברוטוס געװירקט.
 פאליטימע זײנע צו אײנלאדעז

E ■ טונגעז״ M b /.V
 צײם יענער אין געװעז איז דאס

 P חא& דעם• דורך אקט. רעװאלוציאנערעך
 די זיד םאר דורכפרעכעז געװאלט פארציא

שרענקם^;דער פון גראםען אײזערנע  i בא
O- געהאט* האט םדוי די װאס װירקונג, ff

ולינגע״ ערשטע די פון אײנע געװען איז

קאכיף.

̂טױו 25 םיטינג, ב^רד עקזע
 דער פון באארד עקז. פון מיטיגג א

 ױניאן, דרעסםײקערס און װײםט לײדיעס
 אין געװארען אפגעהאלטען איז 25 לאקאל

 נאװעמבער, טען25 דעפ האלל, כעטהאװען
טשערםאן. אײם זילביזןזטאן בר. .1910
 ראזענװאסער׳ס פיליפ פון ?אמיטע א

 װעגען עדקלערענדיג ערשײנט, ארבײםער
 פ^דע־ און שאפ זײער אין סר^בעלס די

 נעהטען ז^ל ב^;אדד עקז. דער דאס רענדיג
 פול־טאכט׳ טיט קאמיטע א שטעלומ. א

 און זילבערטאן־ ברידער פון באשטעהענד
 װערט ראקאף כײרי שװעסטער און ק^הן

לוײס. דער אין האנדלעז צו ערװעהלט
סטע;*׳ סאלשיעדענע די פאר וואהלען

 און פ;.*רט;עזעצט װערען ק^םימעס דינג
:ערוועהלט װערען פאינענדע רי

בר. לײב^װיץ, י. בר. ?^מיםע: $פיס
 לין82 טיס סירוועיב^רג׳ 7 בר. לו&ין, א.

בעקטאן. אל;א טיסס א־ן סטײן
פאג־ נ. בר. ק^כײטע: אתאניזיישןןן

 סערעה מ־סס אםטראװפלןי, מ. ,v־. ׳רא;
 ראז טיסס אילאנס׳ ^לנא טיסס קאטלאן.

קאטץ. טאלי טי־ס פעקער, אױוא טיס פערר׳
ק^טי־ אונטערהאיטונגם און בילדונ;

 פ^לין טיס טשערנוטשין, ד^רא טיט טע:
 זיגטונד״ טר• עסענפעלד, בי. בר. םםײן,

פינקעלשטײן. ט. בר. הײכיאן״
 רא־ סײדי סים :ט; ק^ט הויז ױיניטי

 מר. עפשטײ^ א. מ־סט גוזסאן, ט. קאף,
 ג^לד־ ס. טיט פעקער, אױוא יטיס רײזבעמ,

קאפלאן. ס. טים כערנ,
 מיסס לאװ,׳ ט. בר. :ק^טיטע אפיעל

 בר. אסטראװסקי׳ מ. בר. באדריט, ליליע
גאלוב. הערי בר. עהרליך׳ י.

פיגקעל־ מ. בר. ק^טיטע: פרינטינג
פאגיאן. נ. בר. עםענפעלה ־מ. .רב

 םיגקעל־ ט. בר. ק^טיטע: פיבליסיטי
פערר. ראז טיסס רײזבערנ, ז. בר. שטײן,

הײ־ זיגטונד בר. קןןמיטע: בודזשעט
פערר. ראז מיס ראקאף. סײדי םים םאן,

 רע־ אוז רילס דעי פון פאל דעם אין
 באשלאסען װערט ק^טיטע גולײש^נס

 פארבליײ ז^ל ק^טיטע א'צטי;ע די דאס
5 אטם. אין כען

 בײם־לעצטען איז װאס קאטיטע׳ די
 םיט מיטען צו געװארען ערװעהלט סיטיננ

 ד;שצ:עראל דעם םון םאב־קאמיטע דער
 ארוךיזארי דעט און באארד עקזעקוטױו

 איטאליענישען אונזער פון כ^ארד
 עםאבלירונג דער צו באצוג אין ברענטש

 איטאליע• די פאר לאקאל באזונדער א פון
טיננ דער דאס באריבםעס נער,  :ע־ איז טי

 מיטװאף ‘געפלאגט, װי געװארען ד״אלטען•
 ענטשײדונג די נאוועםבער. טעץ19 דעם
 דזשענע־ רעם פון סאב־קאנײטע דעד פון

 אי־ ראם.דעי איז באארד עקזעקיטיװ ראל
 װירק־ א װערען זאל ל^יאל מאליענישער

 און 1919 דעצעמבער טען1 דעם ליכקײט
 גע־ עיװעהלט איז 6 פון סאב־קאםיטע א

 פאיבערײ־ נויטיגע אלע מאבען װארען.צו
 דיזען פץ דורכפיהרונג נייד מ.־נגען

: י , כאשלוס. 9
 פראגע דיעןער מ־ט צוזאניענהאנג אין

 ב**. פין ט־כטײלינ: א פארגעלעוע; זוערט
 פון סעהרעטער־טרעזשולער שעהנהאלץ׳ ײ

 אײ־ צװישען װעלכער, אין ױגיאן אונזער
 פאריהרט ענינים׳ װיכטיגע אנדערע ;יגע

 לא־ אימאליעגי^ען םון פראגע די אויך ער
 דעמאלע פארשמעהענדע די און בבל̂י קאל

 פון רעקארדס די אבםײלען pc,ארכײט
 בפים. *םעכיבערם־ איטאליענישע אוכזערע

 גרינר־ אנגעלעד׳גנהײט די באשפךעכמ ער
 אונרעכליכ־ םיױשע די אן צײגט און ליך

 פארםערטיגטן און אױסארבײטען םון קײט
 אונ־ אין אראנדזשםענמס נויםיגע אלע די

 דעפארמטענט רעלאדד א'י םינאנץ ד;י
 געגעבען איז עס װי צײט, קורצער א,א אין

 מ־ א עקזיסמירענדע די אונטער נעווןזרען.
 דױס טעםבערס אינזערע צאהלען שטענדען

חי  קאלעק־ א אויף טשערמאן שא& דדם די
jjnvo צאח- די אבער זאלצן

 ארבײטער איטאליענישע פון לונגען
 כאזונודער, װערען לארעיוטירט ^אפ א

ספעציעלע ון4 אײנפיהרונג די דאש מײנט
 צאוךי די אפי^׳פון אוגזער אין רעקאי־דס

 פ^איטאליעגמ• צעטמרם די םון לונגען
^ נאר קען װאס ד,5ז? א ראהאל, יטען ר  א
 סיסטעם♦ באארד דזש^ינט א אונטער טען
m בר. פון ימײנונג: די דעריבער איז עס v* 

§9סי באארד דזש^ינט א אױב דאס האלץ, ]  ד
 !'pit א.נפארמײדליך װי ככיעט איז טעם

^ גרױס פון עש איז אפים׳ אונזער ױכטי  ו
 1פריה& באארד עהזעקוג־װ פאר׳ן קײט

 און װעלכע פוין באשטיפען צו אלעס פון
 דזשןויגם די * װעמ לאקאלען װיפיעל
 איג• דרעס אוך׳ װײסם דער אין כאארד

 פאדהעלםנימן די און באשטעהן דוסםריע
לאקאלען. פארשיערענע די צוױשען
 דעד־ק$סינמ פון יעפארט דער

,װערען בײטטיילונג שעהנהאלץ׳ס בד.
 דצם צוליעב אבער< דיסקוטירט גרינדליף

 װערט שפעט צו• גע־יוען שוין איז עס װאס
ע ספ^צ״עלען א רופען צו באשלאסען טי  םי

 בײטאג, יטיט־ואך פאר באאר.* עקו פיז
; ׳ נאוועטבער. טען20 דעם

 בןוארד פו^עקז. טיטינ: ספעציעיער א
 נןןוו* טען26; דעק טיטװאך. אפגעהאלטען

 האלל״ בעטהאװען אין נאכטיטאג, אוהר 2
,טשעועיאן. זילבעיטאן בר.

 רעפארם .דעם בער » דיפקוס-י^, די
 וחנר© לאהאלס אז קאסי-טע רyד פון

 טעמבערם >ןלע כמעט טיט פארטגעזעצט
 ראפד די אטטײל. נעהשענדיג באארד םון

 דזשאינפ א פון.אײנפיהרע(, זאמקײט
 דדעס און װייסמ דער אין סיסםעם באארד

 ס»ײ די און דעבאטיהט װערט נדוסטריע א
יי » דאם .ין8 מעטבערם פיעלע פון :ונג  אי

פאױואלטועם אונזער פרן בערבניאונג
 אגד די דאס אונפארםײדליף, איז פארם

 אױןי לאקאל גרויסען אינזער פרן טײלונג
 םאישיעדענע די לױט קלקערע אײגיגע
ד אין טרײדס  ׳שינד װאלט אינדוסטריע ד̂ן

 אןי• דער פ$רשטארקערונג,פון א געבראכט
ד די גאנצע. א אלס גאניזאציאן מ י  ד

 לעננזסיעי א אריף זיד פארציהט סיאז
 ^פצולצ״ באשלאםען װערט עט און צײט

 |p‘'פו| םיטיגג נעקסטען צום פראגע די גען
i י ׳ באארד. עקז. l l i l p r

מן פון מיטםײלונג א ח ענ אלי ט  אי
 וחנלכצוי אין פארגערעזען, װערט ברענטש

 דןןס ב^זארד״ עקז. דעם װיסען לאזען זײ
 קאםי־ דער פון אינסטרוקציאגען די לוים

 די װעם ב*<ארד עקז• דזשענעראל פון טע
 איטאליע־ נײעם דעם םון נסםאלירונג א

 חנם שבר^ םארקוטען 89 לאקאל נישען
 מ* נ. אוהר 1 .1919 נאװעטבער. טען29
 סטרים. 1ט15 סטיא 7 הױז, פיפעלס אין

 אנ״ אײננעלאדעז װערם באארד עקז. דער
^ דער בײ זײן צו וועזעגד רו  איגסטאלי

 קא־י א און אנגײנוטען אײנלאדונג־װערט די
 וױיס״י ברידער פון באשטעהענד טיטע,
 װערט ;.,זילבערנױ. און םינקעלכטײן גלעס,

 קאננראטולירען צ־על. אפ צו עיװעהלם
 ביי טעטבעלשיפ אימאליעגי״שצ אונזער

 אײג<נצם זײער pc אינסטאל״דונג דער
לאיאל.

 אימאלײ נייער דער ױאס דיעב צוליעב
 .סר אינהכ־.;ילירט װעיט אאכ,»ל עניישער
 אונ• דו^ס באשלאסע; װערט שבת טענדען

 ערװעהלם זץא װאס קאכײטע זער
 ,Tpy דהזעכערא{ דעש בעפאר ערשײנען צו

 | אדװײל דעם כייט זאטעץ צ• ז^ל, באארד
 טאליערישד; א פון באארד זארי

 ש בײמונ; אױם». ו־י פארמזעצען
p כײךע די צװישזע זשעביענטפ

■
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װעלט דיי־פרױען
(בלינדער) בעדרי? ראזע פון

T rue  tran sla tio n  filed w ith  the 
P o stm aste r a t Xew Y ork City on 
Dec. 5, 1919, as requ ired  by the  A ct 
of C ongress approved Oct. 6th, 1917, 
known as  the  “T rad ing  with the 
Enem y A ct.'׳

טע א  די איבער פרוי רוםישע באקאנ
סאדועטען-רולאנד. אין פרױען '

פראנק־ אין וױ אזױ רוסאאנד, ןי״א
 אר־ רי געװען עס זײנען ,1789 ;,א רײך

 ^:געהויבען האבען װאס בײטעױ־פרויען
 רעװארוציע רוסייעע די רעװאלוציע. די

 אנ:ע־ פאקםיש זיך האט ,1917 פיערץ, סון
 טאג׳/״װעא־ ״פי־ױע;׳ש דעם גײט 'הױבעז

ײ סאזױאאיסטישע די כען ט  האט פאי
 אין ביערץ. טען9 דעם אױף !ראסאאטירט

 פרויען רוסישע די זײנען טאנ ימנעם
 פראטעסט־דע־ גרױסע אין ארויםגעיזופען

 אע־ אויף יקרות דעם גענען מ^נסטראציעס
 ברויט געפאדערס האבען און בענםםיטעא,

 יענער און ;קינדער קאײנע ypy?״ םאר
 גרוי־ דער פון אנהױב דעם באצײבעגט טאג
 דאזיגע די װען טעױן־דעװאאוציע. סער

 ענטװיקעאט ׳טפעטער זיך האט רעװאאוציע
 נא־ גאנץ געװען cy איז מאכט םואעי צו

 איהר אין זאלען ׳פרױען די אז םיראיך,
 די בױט זײט בײ זײט אנטייא אן געםען

מױ. מ ־
 יןא־ מאדאם האט װערטער דאזיגע די

 ״יוא־ רוסײטען פון׳ם יואפ דער ,,לאנטא
 געזעאיטאפטאיכע איבער מיסאריאט

ם׳/  :ארװעגי׳טען א צו געזאגט עניגי
 געבעטען זי האט װעאכער זשורנאליסט,

 א:־ דעם פון געיטיכטע די דערצעהאען צו
 גע־ האבען פרויען רוסי״טע די װאס טײא,
רעװאאוציע. פער״ן דער ;,א נומען

 אגנעוױ־ אויך האט ר«אאא:טאי ראדאם
yr,; דעטאגסטראציע נרױסע עריטטע די אז 

ס געגען ע^סיןי׳  ־יאפע;ס גײאיטערי״טעד לן
 ארבײטעד־ פון געװארען געסאכט זיא װע

 דעטאגסטראציע, יענע םוױען.
 אי cc אױסגעצײכענט זיך האט

 איז נאראקטער, טערגאציאנאאיסט״טען
 ,1917 ׳ױ;י טען9 דעם געװארען געךןאאטע; •

 רע־ דעם פון געװארען געפגזזרט איז און
דער פון ארנאן פון׳ב דאקציאנס־פטעה

 רענירוגג סאװעטען די װאס סטיטוצ״עס,
 און יטטעדטאעך אאע אין געעפענט האט

 טױ־ זײנען איהר׳טעריטאריע, אין דערפער
 אערע־ אאס באשעשטיגט פרויען זענדעד

 א אויפפאסערינס. און ערציהערינס רינס,
 פרויעז זײנען אערערינס דאזינע די פון םך

 *yn״ די צו באאאנגט פריהער האבען װאס
 אר־ װעגיג ניט אויך אבעד אסען",לק כערע

 און באיטעפטיגט זײ:ען בײטער־פרויען
 דעם אוגטער ארבײט ניצאיכע סך א טוען

יאטיסאריאט. ביאדונגס
רוסאאנד אין איצט זיך ענטװיקעאט עס

 נײער א — קאראנטאי טאראם זאנט
 זײ־ װעאכע םײדאאך, ארבײטער ױנגע טיפ
̂ע אין און עקאגאפ״ט נען  הינ־ אנדעדע אי

 טע:־ אוגאפהעגנעע פאאיטטענדיג זיבטען
 פא־ און פייער דער זײנען װעאכע און ״טען,
סאציאאיזם. פון׳ם אידעאאען די פון קעא

 רוסײ די נעטען אנטײא גױױסען א “י.א
 קאכיי* פון׳ם ארבײטען די אין פרויען ׳טע

 עניגים. נעזעא׳טאפטאיכע א*בער סאריאט
 קאנײסאריאט דאזיגען פון׳ם טעטיגיזײט די

אנינ4פיעי איז  ער םאר״טײדעגארטיג. איז פ
 נויטען רי םיט אם טעהרסטענס זיך גיט
 הא- װאס ארבײטער, פון באדירפנײטען און
 טיטיען און כיעגאיכקײט די פאראארע; בען

קא־ :לטיטא װי ערנעהרען, צו זיך אאײן
 לײט, אי:טע צײטװײריג־חראנקע, ייקעס,

 איע אין װ. אז. א. פרויען יטװאננערע
 קאמיסא־ דער באזארגט פאאען אזעאכע

 אין אאץ, טיט נױטאײדענדע א־״ע די ריאט
זיך. :ױטיגען זײ װאס

 . קאםיסא״ פון׳פ פוגקציע ספעציעאע א
 קינדער, אויןי אויפפאסדנכ די איז ט1רי:

 װער אדער עאטערן, קײן ניט האבעז װאס
 אזעאכע ;געבען אכטונג זײ אויף זאא עס
 עוםה־ אונטערגעװארפענע װי יטטײנער, א

 קינ־ קינדער, אומנעזעצאיכע יתומים, אעך,
 פאר־ פראסטיטוטקעס, בעטאערס, פון דער

 װאש קינדער, אדער ׳טכורים, און ברעכער
 ניאראאײט אדער גייםטיג פיזייצ, זײנען

 ספע־ א באנויטיגען װאס און ,6אבנארטאי
ערציהונג. און אױפפאסוגכ ציעאע

 אויפגעבראבט װ/ןרעז יױגדעד אזעאבע
 װע־ זײ װאו 1#יו^אא;יעס פפעציעאע אי;
 הײם, פאשענדער א ט*ט באזארגט רען

און ניבאיאטעיועז ״טואען, יטפיעא־פאעצער,

«>. • V - ■

m Tr־% 
מאס מוםיםי/ .וװנ^ננ^

 אג״ די צו ווענדעגדיג זיך רעח^ אמזר אין
:געזאגט געסט, רוסישע װעזענדע

 אז וױאמן, פרויען אסעריקאנער םיר״
 פארשטעהן׳ זאאט פרייען׳ רוסייטע איהר,

 איז קינדער קאײגע צו איעבע אונזער אז
 צו איעבע אײגענע אײער וױ •טטארק אזוי

 :ע׳טװאאע־ םוךהוגגער אוטגאיקאיבע, די
ע  .לןאײגע פוךקדאנסהײכדאײדענדע און #'נ

 רוש־ םיעא־געפרואװטען דעם אין קינדער
 גאנ־ דעש טיט זײנען מיר אז און ;אאנד

 אויף באאקאדע דער געגען הארצען צען
 פאאײ קײן ניט נעהטען טיר רושאאנד.

ם $דער דעם טיט ״טטעאונג טייטע מ ע  צד. י
־ י ק ע א א אז נ^ר, פ^דערען טיר ; 

 איז כייאןי ״טפײז, האבען זאאען ר ע ד
 אונדטואדיגע קאײנע די אז און ײעדיצין,

 או׳ט־ ניט זאאען רושאאנר אין עופה׳אעך
דורף װעאט דער פון װערען געבראנט

....... It ,

 באאמאדע׳ דמזז^ו<פמננ^ימ< י■
מ צו צו ניט  זאר דמגגעגרסבמ vrmo n ז
 דער- צו אײף נױטיג זײג̂ע וואס כען,

אעבען״. בײם זײ האאםעז
 דעם פארגעאעגט דאן האט טאד טיס

 דעםאנסטדאציאנס־פאראד א פאר פאאן
 נע״ פראטעסטירען צו ?יגדער קאײנע םון
 אין דערגיי״ האט און באאקאדע, דער גען

 אויס־ ארגאניזאציע, איהר םון נאטען דעם
 טיאך מיט •טיף א אז האפנונג, די געדריהט

 דורכגעאאזס װעט ־טעדיהאטעגטען און
 דאש אײדער גאך רוסאאנד םאר װעדען
 מאד׳ס טיס פאראיבעד. זײן װעט יאהר
 גרדיש מיט געװארען אגגענוםען איז םאאן

 פארבריײ נויטיגע די און באגײםטערו::,
 קיג״ פארגעיטאאגענעם דעם םאר טונגען

 ווערען דעטאנסטראציע און דער־פאדאד
 ״וױטענ׳ש דער פון אויסגעארבײט איצט

קאטיטי״. עכיוירדז״טענסי

 װעאבע
איג־ ־

ערצױגעז װערעז זײ אוזװאדיטטאטען
 דע־ר־צױ דורך אופן, שפעציערען א אױף

 נע־ אויך װעדען און טעטאדען, געפאשטע
ה אזא אערנט כ א  װאש פראפעשיע, אדעד ^

זײערע רױט אטפאשענדען איז
פעהינקײטעז. און

אזעאנע אז
ײ י ־ י קאאאגיעש רי אין באײנען ;;,זאי־ י

ארגאגיזאציע. ש אדבײטער־ירױע,
אט‘: אין  יאהר דעניזעאבען פון טא* א:

 װאיט־ פ־ע^טױזענד א־ום זײנען )1917(
 פעטרא;ן*אדער אי!ע כטעט ;,פ םרױען,

 סטדײק. גענעראר א אין ארױש אאונדריס,
 דערטיט, געענדינט דך האט סטרײק דער
 זיײ אאונדריש די:רעשטע פון אײנעע װאס

 דעד פון געװארעז איבערגענוטען נען
 װע׳טערינש די און אוסאדט־פארװאאטו::,

 פאר־ שטרײק פאר׳ן האט װעאכע ױניאן,
 טעהר :יט פון טיטנריעדעריטאפט א מאגט

 סטרײת נאנ׳ן האמ הוגדעיט, זעקש וױ
 די אין ארבײטער ע4אי כטעט ארומגענוטען

אאינדריס. •עטראנדאדער
 איצ דער פון אן אנהויב סאטע פון
 רושאאגד אין סאװעטעךרענירוננ טיגער
 גענו איהר אין פרױען דאדטינע די האבעז

 טאדאש אנטייא. אהטיװען גא:ץ א מען
 נא־ דער נאך באאד איז אאײן קאאאגטאי

 מיטגאיד א געװארען רעװאאוציע װעםבעד
 אקציאנש צעגטראאען ערשטען דעם םון

 גע־ יטפעטע• זײנען עש װאו קאםיטעט,
 װעא־ צװײטען כייטגאידער, םרויען דרײ ווען
 ספ״רידא־ מאריא געװען אױך איז עס מ

נאװא.
פרױ) (זינאװיעװ׳ם לעלינא מאדאם

 יןאטונע נארדערן דער פון *רעױדענט איז
 געזעאשאפטאיכע איבער האמיסאר 1או

 אוגא־ מאדאם קאפונע. יענער אין ענינים
 ביא• איצםיגען פון׳ם פרױ די נדטארסלוי,

 דער פון לזאפ דער איז לואנױסאר, דונגס
 די פארװאאטונג. ״קינדער־האאאניען״

 באיטטעהען ״קינדער־האאאניען״ דאזיגע
 *טואע, און •טפיעא־פאעצער הײפען, םון

 אײנער אין יטער.יארב פון הינדער פאר
 ,א־נא־ איז װעאכע ״לזאאאניעס׳/ די פון

 סע־ ״צארסלואיע יטעהכעם דעם אין ניזירט
ט יאא״  האבען פעטראגראד, פון װײט ני
 ניט געפונען 1918 פרן זומער דעם אין ױך

קיגדער. הונדערם פופצעהן װי ותגיגער
אין ערציד»ונג־א-נ־ און ביאדומ־ אאע י-

 בא׳טטיפט, נעזעץ ראכ
 זאלע; רערר-.

 אבער ארט, יאהר דבעצעהן װערען די ביז
 ׳טוין געהן קינדער די װי :אנדעם״ אפיא'
 זיך, פאד װעאט דער אין א־־ױש

 זיף אויף *טטאאט דער אאץ :אף טיאנט
 פאר זארגט אין ׳זײ צו פאינטען ;עוױשע

 פעהיגקײ־ ערנעהרונגש אין געזונט זײעד
טעז.

ױט  האבען באדינט אפיציעאען דעם י
 איבער ,1919 יאנואר, נ־טען דעש ניז דך

 ארום אין געפונען קינדער 100,000
 שאװיעטעך אין הײטען אזעאנע 1,500

רושאאגד.
 — סאװעטען די פון אידעע הױפט די
 אנצױ איז — לןאאאנטאי טאדאש זאגט

 אגיפצוברענגען אויף טיטאען אי״ע זוענדען
 ארבײטשפע־ אין ;ארטאאען ;עזונטען, ^

 קינ־ ״די :איז טאטא זײער דור. ד,י;ען
 װעאט״; דער האפגוננ^פון די זײנען רעד
 אאע טיט העאפעז פרױען רושי׳טע די און

 גרױשע די שאװעטען די כח*ת זײערע
פארװירקאיבען... צו ״װעאט־האפגונג״

און װײפס דער פאו דעפארםע נויטיגע א
ורעסאעדוסםריע

דיסקוטײעז) צום (א

ן י פו ם . 5א י ק ס נ י ל א ױ

 א ארגאניזירען פרױען אםעריקאנער
 פרא- צו קינדער פון דעמאנשבזראציע

 אױ,ז בלאקאדע דער געגען טעשטירען
רוסלאנד•

 דאנעחטטאנ(״טהענקש- פאראכטאגען
 חיגען-״ט׳טױרט׳ט דעם אין איז גױוי־דעי״)

 געװא־ אפנעהאאטען אשעניטאן״ דדיי $װ
 אדעריקאנער פון צוזאטענקונפט א רען

 בא־ צו צװעק דעש טיט פרויןןן״ איבערא^ע
 באװעגען צו אזוי װי פאענער טראבטעז

 ארונטרצונעה־ רעגירונג אטעריקאנער די
 אוטגאיקאי־ דעש געגען ב^^קאדע רי טען
 צו רושאאנד. הוננעײאייח^נדען און נען

 געאא־ געװעז זײנען צוזאגיענקונפט דעם
 גע־ װאכע פדויען׳ רושײטע טעהרערע רען

אביערײזא. אין איצט זיף פינען
 איױי הןוט װעאכע ׳טאזד העאען *טיש

חיגע די פארטר^וטען צוואטענקונםט דעם

 בואט׳עי און יטארםער אאץ װײטער װאש
 נויטװענדיגיןײט דרינגאיכע די זיך פיהאט

 וױיסט• ךער אין ב$אהד אדויייזארי אן פאר
 צוזאמענגע״טטעאט איגדוסטריע, דרעס אוץ
 אזוי פונקט טרייד. פון אאקאאש אאע פון
 קא$וק דער אין אפטײאונגען פאך אאע װי

 אין אוישדרוק זייער געפינען אינדוסטריע
 דזיט. דעם אין אקציאן געםײניטאפטאיכע

 און וױיסט די אױך װאאטען אזוי באארד,
 קא־ דרעש און װײשט די דרעשכיאכער,

 עמבראידערי דרעש און װײסט די טערש,
 באטאן דרעש און װײשט ר* ארבײטער־,

 נעהגטער ;עדארפט זיך מי^קערש האא
 קאנט־ צו און ױניאניזירען צו פארבינדען

איגדוסטריע. די ראי^ירען
 גריגדען צו רוף דער צי :יט, װײש איך

 און וױיסט דער אין באארד אדוױיזארי אן
 נוי־ דעם געפינען װעט אינדוסטיי, דדעש
 און 25 אאיןאאס די בײ אפקאאג: טיגען
 רוף דער אײגענטאיך דאך קוםט צעהן.

 עטבראי־ די פון לאגןאא, קאענעדען א פון
 א באריז צעהאען װעאכע ארבײטער, דערי

טיטגאיעדער. טױזענד
 אז אנבעט־אכט, אין אבער טען געטט

 אז עראויבען, דדעשטאבער און וױישט די
 זאאען ארבײטער עטבראידערי ױ;*אן ניט

 מאאכה זײער אויף טרימיננס די טאכען
 עםבראידערי ױניאן אז אוטנעקעהרט, און

 װײשט אויח ארבײטמן זאאען איבײטער
ט אין געטאבט דרעסעש און  שע־ ױניאן :י

 די דיכטע, עריטט מען פאר״טטעהט פער,
 צוזא־ נעהנטערען פאר :ויטװעגדיגקײט

פארבינדונג. ענגערער און טעגאעכען
 ניט איך מײן אודאי עראויבען, זאנ איך

 די אדער דרעשטאכער און װײסט די אז
ד עש טוען ארבײטער עטבראידערי  ביי

בכױן. און באװאושטזיניג װיאיג,
!נײן מאא טױזענד און נײן,
 צעהנדאיגע געשטאפט ״טוין האבען מיר

 מאכען צו םון יטעפער עמבראידערי
 און װײסט סטרײקענדע פאר טלאכה

 םון אױפגעפאדערט װען יטעפער, דרעס
 ־py די צעהן. אאקאא רyאד 25 אאקאא

 ־yi דא זאא ,25 אאהאא פון yוטיװpyז
 דא האט קרעדיט, איהר צו ןyרyװ זאגט
 ־V2 אאע רטyפאדyאויפג אאנג ניט :אר

 inyt צו נטסyאײדז^ שyביזנ און אטטיל
 ־y:y: זאא אדבײט ריyטבראידy די אז

י ױניאן צו nnyii בען ד ע ד אי ר  ־yש ^
פער.

 װ^יג, אבשאלוט אבעי איז דאש
גארגײטט. טyכט

D: ,y׳ ש ^ ^ ט ט  צײט, yאאנג א ^
 רyאד רער אז אױס, םינטyג ןyט אײחנר

'y:y~. ט באש ײ ע  י*ל״ אתןר רyד םאר א
 נס,yצװײט פיױמא. ר1שטרײק^.ח רyנ

 צו װאס ̂זyצוזאט זיך דטyר פילן אײדער
טאז.yאםג jyiKr רyד *טוין איז טאן,

 נאד ניט זיך עש האנד^אט איבריג^ש,
ארבײט. בypש אום

y גיט באויז װארום r ^ y; אר־ צו 
 פאר רyטיטגאיד ױניאן yרyאונז ןyבײט

;py: ניט װארום ? רyפy״ט yנדypסטרײ
iy דך טאק•; און װײטיער ♦טריט א :^^:y 

ר?yפyטי ױניאן ניט פאר ארבײט׳ען צו
^ פאראן yטאל. ;y:^t אורחא, אנב  פ
^רי די באויז אאו טאריס, אי בר  אר־ ^י

̂•, ױגיאן דינעז רyבײט  -pyii טיטגאיד
uypםאנ דרעס און וױישט די ־yזײנען ר 
הרט.yקyאוטנ און ױניאנידרט ניט

 באארד אדװײזארי אן םיר װאאטיען
כי! א נילהאט, טאפטאי ^ינ׳ : ג ^ ^py' 

 — טרײד cyi ןyאנטראאירp צו ןyטאפיyג
.lyiiy: אנדעױש װאאט

 די האב^ מאנאט א פיאא אײן כאטש
 yסירטyרyפאראינט די פון רyהyפארשט

 איג־ oy-n אין װײסט רעד אין אאתאא^
 צו ןyנקומyצוזאמ דארפטyג זיך דוסטרי,

 םראג^ yפײנ^אפטאיבyג די פארהאנדא^
y: און טרײד פון :^y; די פאר אײזונג א 
ז.yפyםראבא yאyפי

 איניציא״ די האט מײנוננ, מיין נאך
yiro צו :jypjn באארד אדװײזארי אזא 

 אינדוסטרײע שyדר און וױישט pyp אין
 פון flnyii פאכטyג באדארפט אא;נ יטוין

. גופא איגטעדנע״צמומר אונזער
 איז קאגװ^טאגס צװײ אמצטיע די פאד

^  די װאס ayp טכח ŷפרא; די ג^טטאנ
 oypn און ,װײסט שקױרט כוט, קאאוק,
y v ןyפאב הײז^- iv " iםבראידyבא־ רי 

 יױ גיט אין נטשyגארפ די אויף פוצונג^
.py&yt? ניאן

 אז זyבאיטאאט האט קאנװ^יטאז די
pyi ט,דזy:yאל טאן זאא. אפים ראאyס 

ש, ע כ ^ רי די דאש פ ע ד אי ר  ארבײט ^
 עפבראיד״ ױניאן צו jypyii דלדעבען זאא

ר.yפy•ט רי
 גױ דיזער װי יאהר דרײ pyn^ *טױן

 פארװירלר ניט אאץ נאך איז װאוגש טעד
 אר״ yרyאונז פון נטyפראצ נײגציג איכט.

 pypn און װײסט פאר׳ן ארבײט^ בײטער
 אדװײזארי אן האטyנ זיי זŷט;װא טרײד.

 טוי״ ayi אאנג ^טוין מיר ןyװאאט באארד,
װ^טאן pyi פון טען״בומזמאב  פאר״ קאנ

iv און ןyבyא אין וױרקאיכט iv m איהם 
אױשדרוח. זyט,^רארןטי א

^ מיר טyװ |y^ אז װײס, איך אג ז
ט‘די דאש נ  ביאכ^^ש האט אyטאניyרנyאי

 איז 66 אאי־ואא פאר אםת. גאנץ טאן. צו
 טױט. •און ןyבyא פון yםראג א רyאב דאס
 אדװײזארי pyp װאאט רyאב נאר ניט

 אויך נאר ,66 אאקאא זyהאאפyג באארד
^ דא אאטיר ז.ycאיPאא ypyi»: די ר  ב

jyi אײן a y r^ p א.עי2ביײט
־pyE װײשט דער אין ־  pyp' םון ,^

 שםריט, yט26 סטyװ 135 םון סאטאעט,
םטטאכ^/ ^0 נעארבײט זyהאב ױי  און ו

^ ריyפבראידy 7 כאויז ט ײ ב ר  אאע א
 *yi ארגאניזירט נים iy:''T רyטאכ װײסט

jyii האב אוןyטירז אן זיך זyנyםטרײס ראא 
^. ניט ס א א ס  אב׳ער האט 66 אאקאא אנג

yרpאyאין סטרײ? א רט y?n| און עאפ 
 ארביײ ריyמבראידy די ן1אדו:ט^י;ענומי

/^  סטרײס pyp איז ןyװאכ yאא:ג נײן ט
 ריyםבראידy די םון ג״עװאחןן אנגעפיהדט

 צװײ פון מיטװיר?ו;; רyד מיט רyארבײט
pאטyהאב םיר און 10 אאלאא פון רסyז 
yגעװאונ נדאיךyדי זyזy פאר ^עקסארי 

ארגאניזאציאן. חגר
%ry אא ניט איז עשy מאא pyp גרוי־ 
pyo כytבטיגyװאס אאלאא, ר yp; אאyס 

 lyin ױגיאנש, אאPאא ?אײנע אויפטאן.
^ גוט ד י ג א ג י  נוצאיך און װירדיג ;y:yp א

 פאאיטט^־ oyp צו חא? pyזײ בײטראגען
p ;y:'pאנטpטפון אא 'p.ײד
pyp פײעא א;. זיך פאנגט שיזאן נײער 
 ypyii .;ypyii; םאןyנ ייעצט ;yp אמנײט

*̂p ^צו אאײן בארױיז ;y^y; איני־ לי 
מן גאײך און yוvאם,צ זי אגי ת  אד־ מגם א

א^ ײז  ארן וױיסט Pin pפא ppבאא װ
Dypp ׳^ ט^ ש דו  פאאן pyt'p ףpדא אינ

 Dppv. py וױיא ,pפאpyד ן1יװער פארקוקט
y^^ryip^c; א פון ypy:y^p; אין אאתאא 

pyp אי:דושם דױעס און וױיסטpי,^y
 וחגט 25 יאקאא אז נאויב^, װיא א*ך

:yry' \  נא:י־pא גאײך אח איגיציאטיװמ ;
ypn; באא אזאpב;;שטעז און תאא םא,^ן ד 

% םדײד• פון ארבײםעד אאע פיז

%

בו^ולאף
■

הנדעלאדנדפרשע
מםעס) די *ו יפנ9װ («

ס דר. אי ̂ר (חויים לו ̂קשי *פיס). דענשזול ױני^ן פין ד

 ד,$ט אלטיקעא פריהערדיגען א אין
pyp שpײבyער־ שורות דיעזע פון ר 

 פון מעט#דען מאדערגע די ?אע־הרט
 פראקםיצירם ווערען זײ װי ̂יpנטיסטyד

 דער ווארום און אפיס נטאאyד ױניאן אין
 די אפגעשאפט ה*ם אפיס תננטאא ױניאן

8>yo מyטאדIy ברי־■ ארײנשטעאען פרן 
oyrip, ^גאאד ארויפזעצ oeyp אזוי -און 

^ ט ײ  ווע־ ארמיקאען וױיכמרע די אין װ
>y; מיר ^  ;y:ypKn צו iitpk£ א מאכ

 ןyטpפא yנטאאyכKפונד די מים pyty? די
^ פון גי י ז א־ז מוי

p 's ^הויב אכ־ פון גאײך אנ
ט׳ן יפאנג  צײהגד־ פון ארויסװא?סע;״א פי

.pypj'p בײ ךyא
צייהנד־ די פון אנפאננ pyp pגא

 גד,P דאש ;yii םארמיתגן זיך הפטyנ ךyא
^ opy? אתם אילט איז כ א  אויס־ דעד װ

 אאש אנטpבא איז װאס טײא, רyDגיגסyװ
ט ,“״בײ\ אחנר ל'yנאמy״ ה ^ ש א  פון ב

 ״הויט די װאש שמאף lytf^Kip# זטאבען
 ואינוועניג־ דער *דענטיך, דער וועהחנגד

 ארנא־ זעאב^ דעם םון איז טײא, רyםט
ן ^ י  די און סוסקואען די װאס שטאף נ

 ןyבyגעװ ארגאנישע צוזאםענבינדענדע
.pyBpyp פונ׳ם

פאג־ בײבי א בײ צײהנדאאך די װען
ך אן גיען ראצען(זי שי ס  זײ־ שנײדען), אמי

:v\ און זעהר*דעאי?אט זײ iyo דאחי 
 ומג־ ;yc^K.pyi רײן זאלעז זײ זyאויפפאס

yp.; אין ypippyB pyp צײהני־ די זיינען 
א:־ אײכט ;y:yp און טKpא'yp גא:ץ יי;ף

:xnyii ;ys'Piy.;
אין ניט וױים י׳יתאימןרװײזעמאי

 פוטע״ תרםשניםאיכע יר ניט הטyפארשט
pאס oy פאר נויטיג אבסאאוט איז pyp 
pיכטיגii^p'iiDiy py ינד, פונ׳ם? d$p 
^ד yשטpy יר ד הנ ײ pyiE^ זאאעז צ .̂K 

vu\ גוט א אין וחגרעןyצושמאנ זp ביז 
 מוםעדס yפיעא ארױם. אאײן ןyפאא זײ

^y; א niyD ; זײ ypiyp,; ײי־ ראס 
י ycsny רי p^באי ^ן נ ה ײ  אךp ןyפאא צ
 py2'pyp cv פאכט ארויס, סײ װי סײ
 זײ צר אדער װאמסצן, זײ װי אויש ניט

.ypyr; גyהאאטyרײן ן ^pyp .ניט
ט ,p אט ײ ? ^ג א כ א  וױיט אזרי איז נ

טyאצpפ Dip 75 *רש*רײבך,2  אוג־ פון נ
pyp:'P ypyt פון אײדען ayp .ר ^נ פ  ש

 צו ערשײנונג yה:איכyװyג אזא איז עש
pyprp ;.pyr ט  און צײהן yכטyשא מי

yp-^pp גופy^פען דאש נש yp; ^עהױא 
 באאד שוין וחנאען ןyנטיסטyד אז ׳טע;

ycPKP; ^ אכ  םון קיגדער pkc ״פאײטס״ פ
 אײ cyp2:^ און #רyאטy און יאהר פינף

 cy ״פאײטש״, ypyoypi pke ;yפאבpyב
 ?יגד דאס וועץ פויא, צום פאש^ זאא

אונטעת װאקשט
e^p דוpכשניטאיבii 'p  yfKDPt :̂ , y 

 צו צײהנדאעך פויא ;1פוא* א שוין האט
 צװײ אאט איז py ;jm pyp^ ײאכ^, 20

nyv; ^^און אויב^ צײהנדא ^ צ
 ־pyp:'p די פון פארדארבונג די אונטעץ.

 בא־ אאגעםײן איז y^yii צײנדאעך, יטע
ײהן׳/ קאנט*אאש אךצ  בא־ גוט א איז ״פי

 קאײ־ ןyס־שטאפy די טאטזאכ^ װאוםטע
 נאך, סpypבאזונ אן. אײכט טpדא זיך ביל;
yn; פŷ גיט Dip ביאי: <זי:רEyppyp^* y, 

 האיע־ םך א :איךyװyג ןyנטהאאטy yװעאכ
v: 'b .^שטאפ

 ן1י?אעפ באײבען ו^אם ̂זyשטאפ די
 ביײ אסp אפ שוואכען צײהן, די אתם

yipyj צודpy^ םא װאסpדpyד״יט און ט 
 פאשירט, אסp ןyװ און צאהן. Dyp אפ

גיט. נוציען ?ײ; ppyo צאהן pyp שוין האט
 זעהד זײנען צײהנדאער קינרערשע

 ;,yיפpאנגעג ותרען זײ ווען !פפפינדאיך’
 pyפינדאינEפy זײנע; נערװען װײא:ײערע

wנyסpװאpy בײ װי w o  y. א ווען 
pyrpyprp צאהן p^ pp opyii, אדpy 

 רײצוננ א עס שאפט ;,yבpאפשטא ;פטינ
^ן ט נ  ענטשםעהט דעם פון װארצעא. או

 cyp יגטpyש אשp או; געשװא^כץ א
 אינ־ שםעקם רyאבyװ צאהן ב*?טענר':ען

םאראויםיגען. cyp ̂ןypראנp cyp טער
ס װאש  קראנ־ pyp ? פאאטyד פאסיי

pyp און טאן װעה שםארה אז פאנגט צאהן 
yc; א א־הם פוזpויסנyדy.ן pעטט אס: 

 אזױ איז װאש פדאטעחצי^ ד• אװעק.
 צאהן, :ײעם דעש pkc נױםינ שכארק
 אונטשר פון cnpn זיך טp^פא װעלכער

a n .^ווען אאט pyp שניידט צאהן :ײער 
 צו־ א־ויש ער הופם יאסאעס, די ךpדר
?v c n, זײ;. צר באדארף עס װי ניט

בא• די ררען דאס נאםור די
צושםאנד אין נאך זײנען ציייהץ שטענדיגע

 אפ־ אבסאיוט זײ זאאען ׳אוגגpנמװיy פון
 די װאם צײט pyp אין רחנרען. געהיט
 זײ שםופען ״װא?ס^ צײהן yיגpנyבאשם
 פארנעכ^!; זײ ״פילױצײהן״. די אדייס

 פון באײבט עם ביז וואח^ען די זיך pפא
'y:y באויז pאויב אשpyשםy .װען טײא 

v v i ;צײה ^ ײנ  פארטיג שוי; שאיסאיך ז
 צײהן״ ״םיאך n ;;,זײנ אמיסצוהופען,

 אאײן ;yr«c זײ אשp אױז, אזוי שוין
 וויכ־ אזוי cy איז פאדpעp ארן אועיס.

 גע־ זאא^ ךyאpצײה: yccny ,p cאp טיג
צושטאנת :וטזגז א אין ;ypjnp השאמען
 טאןyג דאש זאא איהר, o:ypc װי, ארן

 דררך אץ רײנקײם הירך — וחנרען?
׳ ײעטע. פארזיכםיגע א

c״k נאך 'p:'P cyp p p ;צײה yc'.p; 
^ ארויש, א ^ ד  װא־ טאכ א פאא צװײ פ

c שען 'p rp  cyp סאאושא;׳/ א פט פויא^ 
 — װאכער א'ן p'cy באײה פון ט,יפיyג א
 גאאז א צו P'cy Pיpבא ypycy־^yy^ א
:ycr^py .װאסעי cpr-D ;yo אץ cyp 

 װאשט ;yc ארן קאט^ שטיקעא א אײ;
:c'p אײבס cyp פי« '^  cyp .װען כופען 

iypp:n'^* ,P ;אדויס, שוין הרכדע ppkp 
 פאר־ פ״עהר פיט נאך רואש^ אשp כױיןז

 אויפ־ ספיפצי^ע א pנא זיכטיגקײט.
ט  הינ־ n באקובמגן ןyפpאp מזן^אפלױי

ט צײה; ycט^^ט y פי sy ^  ypy^T קאר־ 
yc.; װען p:*p ckp צװײ אאט שױן איז 
 ־yi שױן פילן ;yp יאהר, הארב א און

yc'ipc; צוביסאאך־ או; צײהךב^טטילא א 
כ^ נעפיפ; ;yc ;yp װײס  אyאביס נעבתי

td באריה רי אגשמאט מום־פײסס v ט  פי
 שוין «pyVi <ױנר dkp רוען װאסמר.. די

p ;yc *twp ,pyoPyאס :^•y:'iHiiy| 
:p צו אאײן P ;y״ r' .;צײה

 אךp p:'P א בײ צאהן א אביפר זאא
 גיט רyמוט 'P כאטש ״imy» ןyיפp;yא:ג

vvvn סי:ר דאס : n ,און אויפפאשוננ 
pאdp'cke c ז גאנץyאטy״ן r^p* צו מען 

cyp א רי וחןן אש*ענ^, גאייךyכyאין א 
 פון פיאיגג א קאײ;. ;אנץ נאך איז צאהן

 צו דענוג זײן װעם pycp'? pypא ציעפילנט,
 אאײן פאאט py ביז צאהן cyp פאדהימען

 ;ypyii פעטאן אבער פוז אסp ארויש.
Dpy« iipyc pyp pyp»» ^װײא אננ^נריפ 

cy הײא^ צו נאיך1יאו:פ פשוט איז cyp 
:iipy צאהן. קינ^ס א פון

 אםp װ^ע;, c^ty: ;yp אאגעםײן אין
pײנאיכpגוטיע, און ײם :yo:ny שפײז 

 גױ א אץ פױא c'p^p cyp האאטזגן וועט
yc:nyi ,;yc; פארנאבא צושטאנתyסיגוננ 

 cyp מאיגירט ;ycy cyeii היין גיט און
py d'p:'Pשטy צײnנpאון אעך pאס 

P3״oe ן1האבי מיר ווי אן, שוין pאנ־ א 
 װאש צײהן, yיגpנyבאשט 1p גערויזען,

ycip; .און נאכתנם d>ip ;זײדע cyp 
c'p:%p האט אנדענריפ^ צײהן cy א ?pny 

 pyfipyp, גאנצען אויפ׳ן װידהוננ שאעכםע
p Dpyor c^p, פון׳ם עגטװי??ונג

 באארד דזש. פון געכאט צעהן
קאנטראי. םאניטארי אװ

 ײינ־ pycc:yc יp אפע; האאט .1
pyo ;ופער. או? cy אי; איז cyp ניםא 
p.פאד.yג קײן
 ס״;pשײ״ אין ;;,אאפפ yp« האאמ .2
ci p̂ שאpםy יטע^יף איז איכט־שײן 

אויגען. ךי pפא
^ ?y;־c אז yi:y:cpr ^יפ זאא:

 םאײ pyp̂ אטyםארשט qyEy מיט זײן
^ א
 ־py''E ;yc^p צו באשכתהט .4

pp^
5. p y ^  cnyr אוייסגע־ זאא שאפ 

opnyp נאך ווערען pyp ,נים ארבײט 
ארבײט. ;yc ŷװ צײט pyp אין

;y:»p yoc«cyiw געבמיכם .6
װארפט pn^ װאס ״ראביש׳', yאא םאר

אות?.
 האנײ cyp מיט ניט זיןי וױשט .7

 טpינpט און ;,yrtpcyi איע װאם טוך
 yאא װעאמגי םון כאי, אער פון ניט

 *P1KP ןypyבאזונ א געבדױכט טריגהען.
טרינ?קן• צוס כאי ypypבאזונ א או; טוך

 pאיה װאו רום יp רײ\ האאט .8
ט 'P און יאן זיף טוט רוש״. ^טאיא̂י

 גוט, ניט םיהאט אידזר גאר ווען .9
 אא־Pיpyc cy:yi"K רyאײ אין קודט

אפיס.
^ צײרן היאנהע שאעבמע, .10 א  ש
 װאס אםיס נטאאyp pyp .Pinyi אייער
 און טpאאיpאנטp אויפגעהאאטען, זוערט

 אײף גיט ױניאז, pאײע םון פאהײאאםעם
פרײז. ?אסט p«e ארבײט pc^prty גזטזג

קראפעדוע.* א. פון

ycn גיט זyװאכ yטאיכy שוין ry i;
 pyp פאר אפיאypפ'אא פון יװאאךpב ?ײן

/,'Pi^cypy״:  װײא pרפאyp ניט—און ^
 שרײבען, צו װאס ;y:yn ;yiiy; ניט איז ןןס

yp ;ypyp^rרפאp װײא cy לוײן פשוט איז 
^ n בין איך ;.ynyi ניט צײט  א

 אז ביזי, אזוי ;yviy: װאב^ yטאיכy yט
 א האטyג ניט צײם לױין אפיאו האב איך

 פי־ אין טיר ;yc^p אט ן...yאכc צו זyבyא
 נתי־ א אטpגע צוריק אא:ג ניט יפיאypאא
yc; גאסט ycyii; אאײן גאט c^p באשאג״ 
 קוטט, גאפם אזא ;yip און, קיתי;, א קעז
 ! ןyיסpבאג :יט איהס cאp ;yc אויפט װי
 !בעאגי^ פון :,:yp pyp קאײניגקײט א

 pyאכyװ ccyc py:rt8־n אזא ,p^yp אזא
 ;ycyp גאנצען זײן ;ycy:y:py*ps האט
pns פאאק!... זײן ;ypycyp װי טענשיען 
c ״p cr'Picpyr^ ;1יהאב איך ''Cpk ;א א 
^ זײ און זײט ײנ  ־ypc:s ;yr^^y: איהם ז
 איהם, pפא געבוקט זיך ;yctfP זײ און גען,

yc^p; זיך:oy^py פאcp'«  p פרױ װי אט 
yc פא זיך הגיען און זיך בוקען גוי׳איםp 

 y*: נוד האט pp^ ׳;...ciTy'פון ביאד דאס
 yc''P ypyt^': אויױ ;ycy: הוק א דארפט

ypyn; און pאמy; זײ װי yc$p; ,נאך זיך 
^py p y r איז :yoipy,; גyצאפyםון אט 

p^ pd באויז פון P^py: cyp װ זײ אזyאyן 
p ;y ^ p' גyאyנyנpאי ײטpצו ם y :y^c־ 

,; ! ypy,sr בײם נע; 'pd נשמות ;yc^p 
y זײ ט...pyציטy: אזש ^ p; קאײ־ :ײע זיך 

cc8cy: pyp ; ג זיך האבען זײyאyהypנט 
^ צו אזוי װי א  װי און םיס זײנע צו פ

 ־y^ און אכטונ: py''? ;yp'ppwc^״ אזוי
yc צו cp'K...

 אי־ זיי; מיט נעקומען איז py װעז או;
y:yp בן־א אוןypא —
pאט ^pp אמאא :pyry; מאנקי א װי 

Dpypp איז זיך y"PP; בויך ^«ט זי װען 
y אזוי אט הטאג?yװ ^ p; זיך pאונ־ אס 

p yc''P ypyiאםyא ן,; pp״py: ;yרpyט 
p ;ypiג יpyרוי־נטyc^p y; זיך ..^ װיז  בא

^pp פא זיך קענטt^nטyאyאז ז P'c ,אאײן 
 א פאר ״אכטונ:״ אyפי אזוי אטp pאכעyװ

yp:,,: ג שױן האטyכאsדי־ פון עקעא אן ט 
?y ^ ט ^ א yc,;ראיכyכyא נ 'iycyo 'c  y 
:yc^p yc^yi; צו אזוי דך y: ppy pyp־ 
?cy ...cpyp^t אזוי גענאנ:ע; שוין איז 

 װאס ;yct>*ppp»c שוין ct>*p טיר אז װײט,
;...y:ypo^ dp'n ״געאאפ^״ p:^ בין ךיא

 כע־ «;p װאאט איך אז ,pyc't בי; איך
y :^ :y : pyc; ;גא זאאי"א:יששן א איpטyן 

 װיל־ ,p פון געהאט נחת ppyc איך װאלס
c yp״py ,ציװיאיזי די פון וױ פיסי:עpטy 
^..,פיס צװײ  פאר yp^c״ א פשוט געווען :
cyp זײ וועאכען טענש נאטען y:$pc...;

 c^p ;ycp^p ;yiiy: שוין בי; איך אז
 זײן :,,:yp cyp םיה ,p ;yc^y: זיך א*ך

y:yp'K זײן און ypcn:r^ באטראנ־ צו גוט 
yc,; ך אאמיך — און  איך אז זאגע;, א״
שט ppncc* בין ױ  חאפ ך%א ;...yp^iiy: ^ט

: p א אז :עטײ:ט, ,:ypוpא:״ עפעס אױס ט 
rpyp װי :»y^cyc ypyp',; סוף צום c^p 

. זyגא:צ אין p:^ זיך איך .^ א ע: פג  א
p גאױבט 'c איך אז y:pyc* ;ypyty: c^p־ 

yp שען  סײאםאײ־ צוױשיע; איז py װי ט^
pyp̂ * ,yo צװישען cP8 pi^p^ ,,p״...pyc 

 א פיס, ,p:yp — ;yccyc אלינ װי t?:yc א
 ־d^pd ,ypyp«: כײ װי ליפען אועען, :אז,
yo בשp־ודם׳:יyp...צו א:באלא::ט װאס ס 
 ־y: שויז c^p איך וױעאל, — ,y:yp*K זײ;

y 'nc  ypy:pyc» ;pyr; קאאוק ןיא ^pyp 
״‘« אין ^pyp שyפpy ד װי, yp:,:,; ז.יא 

p y ^ p y c :^  pyp איז :n : pyry'p pi 
 איך,p,:אט :יט אלן ?אקעטיש ;yiiy: איז
y און 'n s  ,p; די אין ̂r pysyi: ײ ;y״ טי א : 

y ל'בע r:yc; ; ס ײסען:י  טא:־ ;,לױ פון װ
cy:i'c ,p ; זײ ypyp; װי ycy ,;yccyc; 

y װי r:y c,; אבy,ר yp ,p:,:,; — מיר זאא 
:יט p'c אוץש האט ,ז שטראפ^, טי: :אט

:cyאבט p, װ,pp::ו y^yii איך pאpy c“
 בין איך ;מאכ^ oyii ,ז אז טyטpװא

ט קpשטא ש ױ pp אין ן.yװy: ^ט ' x צױבער 
יןעױנאיכען:לא:ץ.י״ און

 און ;ycאp yc״p ypyאו:ז ב״ pyאב
p ;ypypאבy״, ז ט, cy װי ז  :א:ץ ש״:

 y-: אטp ;yc װ״א ז,yc:וy:c,או שםארה
״ pפא טאכט צ^ א ז א:  ;yc ; pפארא :

p״ אט : ;,א בראכטy: ז ^c:yp:ysyp 
p ;yc ,fyn״ אט  cd״p״pc ,ד ;ytniy: ז

 זיײ אכעyװ זyזאכ ypyp^ yאא און גאאק,
y:; םון היסטאריש :yc ...pcpyi: ;yo 'n; 
p״ םיט זיך אט  yop^n.; טyצאצקy: p:א ז

p'c אבpy איו y: ,p^״ycc גאp ט  ןyװy: :י
א^ען צום p p ;ה 'cך אט  אױס־ cysy ד

:ccny אז yc; האט ppcp yrp יט: :y־

y::ypc c s p ^ p; אין cyp כחן̂ן װאו פלאץ 
 י^תר ;,א yr:yp ;y:y: cpyf־ppy זיך האט

̂טp ;yc װאו און ,1776 ; np; 1 באשלאסען 
 ל^אניעס* ,p פון ארױסצומײיב^ קעגעע
 £ ר*רםע\ ז״ן צו א::ע:עד.ש ניט ppyr :עװען

 סצן אזױ וױ ;pyi און צוזאט^ y:y״ מיט
^:p ,p טpyסטyל’y: האט  פון ז9געפיהא y״

 . םענשען yn»pc און זypאyp גרױםע די
^ cyp זyאבp װעלכע p א :עגען קאמף 

 א::עפיחרט yr:yp ״pyc״»^ און :,קענ
̂; איר — או; העא^ש, און בראװ אזױ  בין

 און װ״םט פו; ::,טיט א צו אװעקגעגא:גען
 iאפעpטyג האב איך װאו מ״לרלרס דרעס
 זיד האב ךיא װאו און ם׳לאך,יקפצ: מ״נע

וױ pycpy:y»:: פ״לא פי^, בראכטpפא
כמא״ם... yc^r:yp ,p מיט

* * ♦
 או:זער, אין זיך האט רyטyשפ אבישעל

 םײ yש,p,א ,p ;,,c איך — פילאדעאפיא
א, ^א^פי : י ^ycnpy; צו שטארקpוpעypז 

 םיאיאן ןy.אאבppypא: פאר תײיװ א װעגען
pםא אלארp p, כ,קא,אומ:אpypnc y און 

ט py:y' אויף ypyt:w שװעסכמגר ״  ים. ז
:pא זיך איך האב :  חײ״ pyp ;,א עןcpװאy״

 ״אינ״ ,P װאס cyp אטץpט ארב״ט ליגער
 קאמוניסםען,, ,p זא:טy: pycyc רypא קע״

i:  סאאשטענדיג בין איך ;...y:y^p ;y״
 DPHpyp □yp^ טים עןpאײנ•פארשטא:
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 עגדליןי וועאעץ זײ װאס רעם, מיט םארנוסען זיחונוײנ זייןי וועגם
צוױיטען. דעם איינער זאנען

 אוזארען די אוי«* געקוקט אנגעשטרענגט האט פארײאואיז
נס. א אויף ווארםענדיג טעפיןי פון

מארי-אואיז. הערט, —
 אנ־ אז דערזעהן, און קאפ דעם אויפגעהויבען האם זי
 זײ פון און געטאן גאאנץ א האבען אויגען פראכטפואע דרע׳ס

 האבען וױהעס איהרע ;שײן צארטער א ארויסגעיצויכטען האט
געטאן. ציטער א

 ארופ טאג צװײ אין :מארי־אואיז אוים, מיף הערט —
 מיט׳ן אװעלפאהרען געװאאט װאאם איף אװעק... איף פאהר

גאיקאיף. זייט איהר אז באװאוםטזײן,
איד? גאיקאיך, —
 האט װאם געאעכטער, ביטער א םיט פארגאנגעז זיף איז זי

הארץ. אנדרע׳ם אין אפגעקאועעז טרויעריג
 נאר עס װעט איהר אויב גאיקאיןי, זײן קע:ט איהר —

םארי־אואיז. װעאען,
שפראף. פארשטענד^יכער קאארער, א מיט גערעדט האט ער

 מײדעא ױנגע דאם זיף ד.אט װערטער, זײנע פון געטראפענע א
 אװעה פצהרט ער װערטער. זײנע באדײטען עס װאם געפרעגט,

גאיקאיף? פיהאען זיך זי קען אזוי װי ארום... טעג צװײ אין
 האט אנדרע ;געדאנקען איזזרע איבעתעריסען האט זי

:פארטגעזעצט
 ןיף שטעאען םון געטראכט גיט קײנמאא איהר האט —

 רעם אויסער פאמיאיע, אײער פון אאגע אונאפהענגיגער אן אין
 אומגעבונג גאנצער דער אויסער שװעסטעו/ אײערע פון קרײז
 דען עס װאאט ? קדעפטען אײערע אומזיםט פטר׳ט איהר װאו
 םיהרענדיג באזונדער, אעבען צו גאית א אײך פאר געװען נים

 - װאאט איף װאס מיטאען, אויח באלעבאטישקײט אײגען אײער
 װאם דעם, אין באשטעהט זאך די ? פארדיעגען געהאאפען אײך
 װערט מיר און צוגעבונדענקײט, גרויםע א אײןי צו םיהא איןי

אומגאי?איך. זײט איד.ר אז געדאנק, םונ׳ם *װער
 י זי האט עס ערװארט! זי האט װערטער אנדערע גאר

 ניט א םון צוםיש 8 םיט בענהשאפט טיעםע 8 ארומגענומען
שטאאץ. שעהנעם
 ? דערפון איהר װײסט װאס —

העזה׳דיג.
האפ. דעם געטאן שאקעא 8 ער האט אונצוטרויען מיט
ט איהר !םײדעא ארעם — ד ט !אאײן זיך באױיז $ ײנ  ס

 אי« טרויער טיעםעי ס׳ארא ניט, םיהא איף א« באמת, איהר
 איראניע אײער אונטער געלעכטער, אײער אונטער פארבארגען

 אז ׳באמת איהר מײנט ! פײנדשאפט אײער אונטער אפיילו און
 צו אוים קופט אײף װ$ם קאפעדיע, טרויעריגע די ניט זעה איר

 און שװעסטער עגאאיסטישע אײערע פון הרײז אין שפיעלען
 אײר אז ציטערען, ניט איף וױ !מוטער קיגדישער אײער
 טרויעריג מאכען װאס די, מיט נאהענט זײן צו אויס קומט

 אונטער זיך שלעפען צו אוים אײך קוכיט עס װען נשמה, אײער
 װעא־ ד^רטען, אײך פארטשעפען כיענשען װעלכע קוציסען. די
זינד? כע

 באויז אנדרע. ׳דעם אין אײף פארזיכער איף קײנע. —
 אר־ איף פאיאצען. אאע די מיר בײ ארויס רוםען שמײכעיצ א

 װאאט איך װי םאיכטען, מיינע אויס פייצ געה-און נעה, בײט,
מאשין. א געװען

 גע• װײט דער אין ערגעץ געװען זײנען װאס אויגען, מיט
 פינ־ איהר אױף שטראהיצ א געזוכט כיארי־אואיז האט װענדט,
 איז מײדעא Dtp װאו װעג, דעם אויף װעט װעג... סטערען

 אנדרע׳ם איהר פאר אויפגעהן קרעפטען, די פון אויסגעגאנגען
 בױסט הויכער איחר ;מאנטעל דעם געעפענט האט זי ? גשמה

 האט אנדרע מושלין, העאען א מיט ארומגענומען געװען איז
ברוסט. איהר געהויבען זיף האט געװעב דעם אונטער װי געזעהן,

 זײט איהר יא. איהר עקזיסטירט אנדערע פאר אבער —
 זײ װעאכע מיט אויגען, זײערע אין מאשין פראסטע קײן ניט

 :עפיהא. מאראיצען קײן ניט ה^בען זײ אויס. אפיאו אײך טוען
 םון שעה׳ן טײערע װעניג ניט אן איהר װערט קרײז זײער איז

 איהר אויב — פטר׳ן, װעט איהר װעלכע ױגענד, געזונטער אײער
 אילע מיט באריהרוננ אין קומענדיג — אפהיטען ניט זיף װעט
עט װי שטאדט... די אן םיאען װאס זינד/  מארײ איוזר, מי

? באקאנטשאפטען אזוינע געדולדעט װא^ט פאטער אײער ^ואיז,
 אראפגע־ זיף טרעהר א האט פאטער, דעם דערטאנען בײם

 םארװאורח מיט פנים, ביצײכען מארי־אואיז׳ס אויף הײקעאט
אנדרע. אויף געטאן )קול א זי האט

 מיר אויב םארגאנגענהײט, די נישט מיר *טאנט דער —
שמוץ. דעם אט אין װערען צו דערשטילט באשערט שוין איז

הא• אויגען זײנע הענד. די פאר גענומען זי האט אנדרע
 האט ער אויגען• מארי־ילואיז׳ס אין ארײנגעקויןט טיעף בען
 אװעקגע־ האט זי אז צערטי^יכקײט, אזא מיט נע?ו?ט זײ אין

אויםרעגונס איהר איהם װײזען צו ניט כדי קאפ, דעם דרעהט
אײערע םיר פון אפ ניט קעהרט מארײאואיז, נײן, —
 אײף צו רעדעז צו רעכט א האב איןי !מיר אויף קוקט אויגען.

 צו־ אײער םאר זיך זארגט װאס חבר, גוטער א אײערס װי
פט:  שװעסטער... אײערע צװישען ניט איז ארט אײער ?ו:

 װאיצט װאם געדאנת, א אײנגעפאיצען איז מיר אײן, זיך הערט
װעלען נים איהר װאיצט בעסטען: אם אײנגעאורענט אצץ

 זעקס גאנצעז אין זײט איהר אקושערין? אן םאר שטודירען
 א אין ארײנטרעםען נעקענט ט5װא איהר יאהר. צװאנציג און

^ העען י י ס א איהר או באקאנםע םיע^ע האב *יד ויאי ה

איך םענשען. םיםיאםישזנ פון קרייז א געפונעז זיך וי^לט
 און אעהרע, דער פון ציים רער אין אױסגעהאאטען אײך װאצט

 איד װאאט דיפלאם, דעם געקראגע װאאט איהר װען שפעטער,
 #םיר אויף שטרעגג אזוי ניט קוסט אײנגעארדענט... אײף

 נײן? אײר?... עם געםעאט מיר!... ענטפערט סארײיצואיז,
 ניט אײר איז מיר, זאגט נײן! אד, איהר? דענקט װאס

געדאנק? שאעכטער א ארײנגעקומען
 דאס געעטפערט פאמעאיף הט —- ארײנגעקומען, #יא —
 װיקעיצט איהר פשוט, — װיהעס, די ארונטעראאזענדיג מײדעא,

 מיך וױאט איהר אבער םארם... אנש^ענדיגער אן אין אײז עס
 װעמען מאן, יעדער געטאן עס װאאט עס וױ אזוי, פונקם קויםען

 איר װען אװענד, הײנט פארקויפען געלוענט זיף װאאט איך
 כע־ בין איך אגדרע, װייסט, אבער געװאאט... נאר עס יװאאט

 װי טא.א,8נ כעפטען ערשטען דעם *פצוגעבען זיך גרײט םער
אײף־. זיף פארקויםען

 8 און אױפגעשטעאט זיף זי האט טויט דער װי באײןי
 אײנגעגעסען אנדרע זי האט :עגעא די מיט זיןי. געטאן װאקעא

 עםעס צוברעכען צו באדערפניש א פיהאענדיג הענד זײנע אין
פיץ־פיצאעך. אויף

:צוגעאעגט האט זי
 האט סעאעסטען, איצט הײאט װאס אארשע, דאקטאר —

 גע־ פריהערדיגער זײן פון באפרײט זיך אוםן אזא אויף פונקט
 ער װען צוזאמענגעקומען, זיף איז ער װעאכער מיט איעבטער,

 יאהר אעצטען האט ער ײען סטודענט... 8 געװען נאך איז
 געאיעבטע זײן ער האט כאה, רײכער 8 פאר געהאט חתוגה

 צוױיטען דעם אײנער שיקען זײ אקושערין. אן פאר געמאכט
 פון געאיעבטע אאע ריהרענד?... נישט דאס איז פאציענטען.

 קײן •ניט ־פיהא איך !אקושערינס ענדאיך װערען סטודענטען די
 װאאט מיטייעז אײערע אריח ניט אבער פראפעסיע, דער צו ע?עא
דערצו. גרײטען זיף געװאאט איך

. רעדע: איהר איבערגעריסען האט זי
 די !טאבארלו אין מיף פיהרט און אגדרע, ׳הומט —

מיר. איבער אומרוהיג זיכער שױן זײנען שװעסטער

*ון «ידיא
נירענכערו^ אברהם

(ראםאן)
װאלםי פאליינא פון

m X « 0 0 0 » X 3 0 0 0 0 0 0 0 K ^ ^

(־פ^רטזעצונג)
 געטאנצט. נ^ך אאץ זי ד^ט שװעבענדע 8 אײכטע, 8

 װ^ס דעם, םון לעם,8 דעם םון אויםגעציטערט ה^ט מארי־לואיז
 גע־ ^פגעםארבםען ר$זע'ם אויף אפגעשפיגעאט זיך ה^ט עס

 $נ־ זיך בארוישטע 8 ה$ט אע^ני ווי ביאד דעם פון און זיכט
 זיך האט לואװאאיער^-זי איהר םון ברוסט דער אױף געאעהנט
 דעם םון ענדע אן מאכען צו און ארונטערצוגעהן געקאיבען

 שװערע א װי דערפיהלט, זי ה$ט 8 מיט אבער — אעם8
 צושראהענע 8 קסעא.8 איהר אןיױ ארונטער זיך אאזט האנד
אגדרע נעשםאנען איז איהר פאר :אוטגעדרעהט זיד זי האט

דערשטיהט. שיער װער איך הומט. —
 װאס פאראעך, די שטופענדיג #זיף םיט נעגוםען זי האט ער

 די דורף האבען פאראעך די װעג. אויפ׳ן באגעגענט ה$ט ער
 אונ• דאזינע די םון אדרעס דעם אויף ?ואות ארויםגעאאזען צײן

פאראיעבטע. געדואדיגע
מיר אנדחג? שוועםטער, מײנע מיט זײן װעט װ$ס —
׳ * אנזאגען. זײ דארםען

 אויגען רי מיט זוכען גענוםען ער האט אונענטשא$סען
 קרײז 8 אין געטאנצט פריהער, וױ זז^בען, װאם סײרלאד, די

צושויער. באצויבערטע פון
!זשעני —

װעא־ שװעפטער, די דערכאפט אויג מיט׳ן האט פארי־אואיז
האנד. דער פאר געפיהרט האט סעלינא כער

!אנדרע —
 װען דערנאך, געװארען. רויט זײנען םײדאעןי ױנגע די

 זײ האפען באײך, איז טארי־אואיז װי באמערקט, ר^:בען זײ
:געפרעגט צושראקען

גער.ן? װיאסט-אהײם קראנק? ביסט —
 בא־ אביסעא ביז איף גוט... גאנץ זיף פיהא איך נײן, —

 ביסעיצ האײן 8 האב איןי טומעא... גאנצען דעם אט פון טויבט
 נדרע'ען...8 מיט ארויסנעהן ביסעא8 װעל איד קאפ־װעהט^ג׳

 מיטען• ארום טאכען... אײכטער מיר װעט אופט פרישע די
אײך. נאף קומען איןי װעא כט8נ

 זי ה$ט פארטרויען מים ארויפנעפיהרט. זי האט נדרע8
 אײג־ זיך-געאאזם האט זי נד.8ה נדרע׳ס8 אן אנגעשפארט זיןי

 $נגע- זיך זזאט אנדרע װעאכעז אן טאנטעא, דעם אין -היאען
 דעם פאררעהען צו כדי שנעאקײם, פיבערדיגער 8 טיט כ»פט

 צו־ זיד געװאגט ניט האט אנדרע װעאכען צו אײב, פראכטפואען
ד הײגט ר^בען סענער העאכען אזן צוריהרען ענ  גע״ ^ו

באיקען. אײדענשאפטאיכע מיט קוקט
װאו־ געםרעגט, זיףי אנדרע האט טראטואר, אויפ׳ן זײענדיג

 מיט אויג אויח אויג זײן קענען צו אום אװעק ער זאא הין
 זי האט אופט, פרײער דער אויף ארויםקומענדיג טארי־אואיז.

בעםער. נעםיהאט זיך
 טראכטענדיג ניט און אויטאםאביא אן גענוםען האמגן זײ

 װאו גראנד־האטעי, אין םאהרען געהײםען אנדרע האט םיעא
 איז װאס זאא, דער געװארען געפעאען זעהר איהם איז עס

גרינס. מיט באציערט גאנצען אין געװען
 איפע;. די געעםעגט ניט עי האט םאהרען פון צײט אין

 זיך ער האט אויטאמאביא, פון װינהעא 8 איז זיך זעצענדינ
 רעם־8ײ די םיהאען צו ניט כדי מארי־אואיז צו צוגעריהרט :יט

 פו; ריח דעם זיף אין פען8אײנז ניט און אײב איהר פון קײט
 ארויסצואװײזען ניט באמיהט זיןי האט $ר ;פלרפומען איהייע

^ זיך האט ער אונרודןיגקייט. א״נעי״איכע זײן ט ר א פ ש ע ג ײנ  א
 אז געװאאט, ער האט אנפאנג אין טעאריע: זײן אן ־־*אאטען

שט שםעטער און געאיעבםער, 8 װי װיאקאמען ^ײן זאא ער  — עי
8 וױ

 אינ״ זײנע צו באויז איעהערען װעאען זיד זאא ער װען
 מײדעא, דעם אויױ נעםאן װארח 8 זיד ער װאאט םטינקטען,

 גרויםע 8 :עםיהאט זזאט ער מאסקע אטער8ק װעםעס אונטער
 װעקגעטראגען,8 נעמאז, כאפ 8 זי װאאט ער :ײדענשאםט...

 גע• האט ער אבער װיאדער... 8 װי איהר מיט זיף באגאנגען
 םארבײ־ עפעס ניט גאיק, באשטענדיגען 8 באשאפען זיןי ואאט

 ארויסרײסען זיך װעט טריאומף־געשרײ ס׳ארא א, געהענדעס..
 א טײדעא, ציטערדעע דאזיגע דאס װען זזארצען, זײן פון

 איהם צו אויטציהען װעט ווארנמן, אאנגען פון פארטאטערטע
 בעטען, איזזם װעט פאראעגען, איהם זיף װעט און הענד איהרע

זײנער. פאר מאכען זי זאא ער אז
 םארגע־ איהם זײנען װאס םײדאעןי, ױנגע די פון קײנע

 זײ !שרים אזא אויח פעהיג געװען ניט איז געװארען, שטעאט
 סוד.״ דעם ענטפאעקען זײ זאא אנדרע אז געװארט, װאאטעז

 םון שוים אוים׳ן אויסנעװאקסען איז װאס טארײאואיז, אײן
 פואען דעם םיהאען צו נעבען איהם געקענט האט נאטור, דער

 די באגרײפען געקענט האט אאײז זי באויז איעבע. םון גענוס
 איהר םון אנגעריהרט און הרבן. אזא םון שעזזנקײט נאנצע

 געװעהר, זײן אװעקגעאעגט אנדרע װאאט שטאאץ, צובראכענעם
 גע־ האט ער אעבען! גאנצען אוים׳ן איעב־געקראגען זי װאאט
 דאנח א געקומען װאאט װאס נידעראאגע, די אט געניסען מאאט

 האט ער װאס צוגעבונדענקײט, שטארסער און עהראיכער דער
מארי־אואיז. צו געםיוזאט

 צושטערט האט :ווימאמאביא פונ׳ם זיך אפשטעאען דאס
חאומות. אנדרע׳ם
 װען ארװטערצושמײגען. טארײאואיז געהאאפען האט ער

 א איז האנד, זײן אנגעריהרט זזאט םײדעא דעם םון האנד די
 דורכגעגאננען איז ער אײב. זײן דורף דורכגעאאםען ציטער

 צימער, אעדיגען כמעט א אין ארײן און זאא דעם װעסטיבוא, דעם
 שטיא געאעזען, גערויכערמ, האבען אויסאענדער אײניגע װאו

 אר־ זעהבארעז נישט 8 םון האאנגען די אונטער געפאוידערט
קעסטער.

ש., ביים געזעסען זײנען מארי־אואיז און אנדרע  פאר מי
ד םעכאניש חאכען זײ געבעקס. און םײ געשטאנען איז זײ ם

 די פײערט קאנצערט דורכ׳ן
אל| לעצטען איהר פון זיעג דעם  ערפ

׳■ םטרײק• גענעראל רײכען

^ דאנערשטאג אעצטען ס י ס כ א  נ
 אונזער תאט דעי״ גיװינג ״טהענקס

 נעגע־י 20 אאקאא ױניאז .מאכער קאוט
י קאנצערט קאאםישען שעהנעם א בען א ם
 םאםיאיען, זײערע מיט מיטגאיעדער ךי

 װאמיטד דער פון אוידיטארױם דעם >*,ין
Mr הײ־סקוא. .אוירװינג טאן

 מיטגאידער די פון קךעדיט צום
 0ד^ װערעז, געזאגט דארף 20 אאקאא

 אינף גרויםען א ארויםגעװיזען האבען זײ
 זײער װאס לןאנצעדט, צום טערעס

 גרויסער דער געגעבען. זײ האט יאן
עי מיט סקוהא, דער םון אדיטארױם  ר

 מענשען סיט םוא געװען איז באאקאגי,
 דער און אויסזעהן ױם־טוב׳דיגען א םון

 ענטוזיאסמיי• גא:ץ האט עואם גרויסעד
ען; קאנצערטיסטען, די אויפגענומען  ד
 או| שאיםקי יאזעח זיגגער באװאוסטען

 מארים פידעל־שפיעלער באקאנטען דעם
 ארױס״ 5טאי פיעיצ זײנען כע5װע ניטקע^

 םון נומער יעדען נאף געװארען גערופען
ארטיסטען די שפיעלען! אדער זינגען

 עי איהר האט אזוי װי ׳ טארי־טאיז איהר, אבער ר^, נען
 באמת איהר װיצט !ארט אזא אין פארשלעפען זיף לויבט
א... װערען

 גראב א אדויםגערעדט פאראכטונג טיפע אזא מיט ה^ט ער
 בײ באאײדיגט געםיהלט זיך האט טארי־יצואיז אז זידעא-װ^רם,

 ארויםגעטראםען שוין זײנען שװעסטער איהרע אז נעדאנק דעם
 אלײן אעבען דאס װעלכען אויף וועג, גליטשיגען יענעם אויו*
 די און װילען אײגענעם זײער לויט טײל א געשטופט, זײ האט

 זיך האט הארצען איהר אין װילען... זײער געגע* — אגדערע
 האבעז װאם מענער, אלע גענען כעס ביטערער א אױפגעהױבען

 האגד געהן געוואלט זיך האמ איד^ זוען צדדוה, גע?א;ען גיט ױ
 באפרידיגונג צײטװײליגע א זײן ניט און אײנעם טיט האנד אין

פיעאע. פאר
 םאראכטען צו אנדרע, #ניט רעכט שום קײן האט איהר —

 װעמעס און אלײן, זיך װענדט איהר װעלכע צו פרריעץ, יענע
 צוגעגעבען... נעכטען נאך ־האט איהר נויטװענדיגקײט סאציאלע

 קרבנית, זײערע ארום ארום זיך װיקלען װאס טענער, אלע די אט
 פרויען די אויב זײ, צו איז װעה אײף! אויף עהנליך זײנען

 איר הענלוער... אלײן װערעז יאון זיי פון נקמה אטאי נעהטען
 שעהנהײט לעאני׳ס און ראזע׳ם אז אײנצושטימען, גרײט ביז

 אינז װאס באלײדיגונגען, אלע די פאר נקטה א^ם דיענען ;אל
 טאנס־ קײן מעהר האבען מיר זײט איבערצולעבען, אויס קומט

!הויז אין ניט פערזאן
 אנ־ געטאן װעה און געשאטען זץי האבען װערטער די
 לואלטען דעם געגען רזילםלאז גמפיהלט זיך האט װאס דרע׳ען,

גערעדט. האט פארי־לואיז װעלכען כייט גדיםצאין,
ז אויף קולו 8 גיט —

אפלאי פיעל אױאציעס ןמעקובא האבעז כייט ציטערנדיג שטוצ, דער אן אנגעלעהנט זיף האט ער
 m• מוזילןאלישער דער דיםטענטען.

 אויסגעצײכעגטער אן געװען איז גראם
 געל האמ עוצם ענטוזיאסטישער דער און

B; מעחר. און מעוזר איץ הערעז װאאט lip
 י1אוי געװען איז אויםנאהם אן

 1*1 געוחנן ניט זײנען עס װאס קאנצערט,
 K מאגי 8 געװעז איז עס רעדנער. קײן

 ’ במדער באויז סיכיפעא. און םױר צערט
̂  םון מענעדזשער דער װעקסאער, לואים

 £;, קורצע 8 געהאיטען האט לאקאל, דעם
 ער־ האט ער אנפאנג. בײם גאײך רעדע

 V-‘ חנם מיט דאס אנװעזענדע, די קרעהרט
 פון זיעג דעם ױניאן די פײערט האנצערט

 ער און געענראל־םטרײק יעצטען זײער
 -"־ כאדאגד גאנץ 8 געפיאכט דערבײ האט

 וחגדט איז ׳וואט באמערקוינג, טעריסטישע
װערען. צו םארצײכענט

— שװעסטער! און ברידער —
 - מך״ צוט איז דאס — אויםגערופען /י\

 .* רער םון געשיכטע דער אין מאא שטען
^ די װאם ױגיאן, רײנקאוט־םאכער . י ר  א

 זיצען טאג מיטען א אין קענען בייטער
 r ם»נופעסטמד די און גןאנצערט א אויף

 באצאהלען ארבײטער די זאאען ױערם
ײטי דער פאר  סיר האבען דאס צ

 p -*יי פארענדיגם, ער האט — םארדאנקען,
 אונזעד אין װ^ןײארבײט םון זיעג דעם

' טרײי״
מ דעם ערקאעהרט אויף ד,אט ער ח § צו

 "'S עדױקײמאגפצ אינטערנעשאנאל דעם פון
 אױמ• װעמעס אונטער דעפארטםענט,

 1$ גפי :איאנזשירט איז קאגצערט דער זיכט
 צו אפיעל 18 געמאכט האט און װארען

 ?א• זײ לאקאל דעם םון מיטגאיעדער די
 %%t קלאםען, די אין באטײליגען זיד אען

 קאג• און אעקטשורם די באזוכעז זאאע
 Ar עדױקײשאנאל״סאםימנ די װ$ס ־צערטען

P׳ מיטגלידער• די פאר פאראנשטאלטעט I
ם״ן זיד ה$ט .דעם מיט און ג רי ענ ע  ג

ײ םעחר האט נאר ניט רעדען. דאס  ?י
 m טשער״ דער אםילו נאר גערעדס, ניט :ער
 ̂ מעחד אויד שוין זיף האט אלײן פאן
S ח^ם ער באװיזען. ניט סצענע דער אױף f 
 גאנצמן אין געלאזען קאנצערט דעם דאן
® זײ און ארטיסטען די צו ס; א ךד ע ב א  ה

 ווי דול«א, און פארענדיגט, אלײן שוין
צופריעדענ-דזײם דער צו באניעיקם, שוין

•ם^עי דעם זו-
 ד*&|§] זאגען, פעז jyp א.געםײן אין
₪ באה^ זיר קען 20 אאקאצ  :ראטולירע||

^ די סון אינסעאיגענץ דער פיט ת- ל טג  מי
 האבען װעלכע ױניאן, דעד פון רער
 ; צוס לןיטען צו אפגערופען פײן אזוי

| םיט האבען װעאכע און צערט, |p i 
 k|m זינמע דאס אויפנענוטען התאהבות
m שאיסמי ארהיסטען די פון ׳•;פיעאען m

 אײנ־ די װען אנדערע, געארט איהר האבען װאס פאײצעס. די
 און הארט געבאיבען איז געה^פט, האט ער װעאכער אויף #ציגע

היאף. זײן פון זיף אפגעזאגט
 שטיא גאנץ ער וזאט — מאריראואיז, אמת׳ען, אין —

 שום קײן פארבאיבען ניט אײך אין איז — ארויסגערעדט,
 אײער צו דערגרײכט האט שפוץ דער !רײנעס און גוטעס
ײעי פארגאפען און הארץ  איז אוםרײנעס עפעס נשמה. א

 עפעס קען רען אז מעהר, נים גאויבט איהר אײך! אין פאראן
 היאף, מײן פארגעאעגט אײך ה$ב איך אײנענגוצען. אהן טאן
 פונקט געדאגק, הינטערשטעאען איז ניט װעאכען אהן ראט מײן
 8 געגעב^ן אײף און עפעא אן צושניטען _װאאם איף װי אזוי

 איף אז װײםט, איהר אבער רײך, ניט בין איך דערפון. ■העאפט
 זעהט, איהר װי דיענסט. דער אויף געהאאט מײן ניט פטר
 כדי סומע, געװיסער 8 מיט אפפערען געקעגט אײכט אץי ה^ב
 אויט איז, װאס סביבה, דריקענרער דער פון באםרײען צו אײך
ײנונג מײן  האט פאראאנג מײן אויף אײך. פאר געפעהראיך מ

 םארראכט... עקעאהאפטעסטען דעם מיט געענטפערט איהר
 נעהטע; :עקענט ניט אאנג פון שוין אײך װאאט איך װי םונקט

װעאען. נאר עס װאאט איך אויב ׳כח מיט
 מיט אנגעפיאט געװען איז װאס שטימע, דוכיפער 8 מיט

 מארי־ ברעבענדיג ׳רעד זײנע וױדערהאאט נדרע8 האט ׳שנאה
הענד: אואיז׳עס
 האבען דען איהר װעט !...װעאען נאר עס װאאט איך װען

 און נעכטען מײנע געװארען װ^אט איהר אז אײקענעה צו מוט
!װעאען נאר עס װאאט איף װען פריהער, נאך

:װערטער די ציהענדיג הענד, איהרע אפגעאאזען האט ער
!ניט !

אויסגעשריען זי האט

 צױ פארטגעזעצט זי האט
 םון באאלו^ז, דעם פון פארענטש צום דאקטאר דעם ציהענדיג

 גיס — אונטען. זיף טוט װאם אאץ, געזעהן זיך האט עס װאנען
 ארום זיר שטופען װאס טענער, די אם זײגען זײ. אויף קוק א

דער, אמשא, אײןי? אויף עהנאיף ניט שװעסטער כײײע
 ער ברונעטין. האײנער דער פאר אפגעשטעאט זיך האט װאס

 פאר געקומען ער איז אהער און רײך... ניםתכיא ר,אוג... ׳ױנג איז
אױפרעגומען. נײע

!אײך בעט איך מארי־אואיז, —
 ניט האט איהר !װערען שטיא ניט װעא איף נײן, —

 צו אונפעהיג זײט װאס איהר, !אורטײאען צו אונז רעכט קײן
!פרוי אײן־אײנציגע אן גאיקאיך מאכען

? װיסען עס איהד קענט אזױ װי —
 הענד. אי׳הרע געדריקט ער האט באיקען סשוגענע מיט

 זי האט װעהטאג, פאר זיןי צוצושרײען ניט זיף/ אײנהאאטענדיג
:איהם אויף געטאן ל,וק א ארויסרופענד

 זײט באאטע אײן פון אאע! גאײף! איהר זײט אאע —
 אינסטינה־ זעאבע די רעדען אאע אײך אין ! געמאכט אאע איהר

 ארמעע גאנצע 8 אויסצוהאאטען שטארה גענוג זײנען װאס #טעץ
 בײ באײבען װאם די װען צײט דער אין נםשות זינדיגע פון

 אוקסום, 8 איז טוגענד הונגער. םאר שסארבען טוגענד, זײעד
םארגינען. זיך עס קען יעדער ניט װאס

 די באפרײען װעאענדיג געאאכט מארי־אואיז האם נערװעז
זײנע. אין געהאאטען שטארה האט אנדרע װאס וזענד/

!אײך געהט מיד, אאזם װעה, מיר טןמ איהר —
 אויח נעהוהט נײגעריג האבען מענער םארבײגעהענדע די

 נעאיעבטער דער אויס, זעהט עם ו<י וועאכער, םרוי, שעהנער דער
נעשמײכעאט. האבעז אײגיגע פארגעטערט. האט

געװארען. עמםערט איז אנדרע
!אײף בעט איןי קומט מארי־אואיז, קומט, —
םײדעא, ױנגע דאס םאראאזען מאא 8 מיט האבען כחות די

 איז איהר ;קערםער גאנצען איהר דורכגעאאפען איז ציטער 8
 אן פט8אנגעכ זיד האט זי ;אויגען רי אין געװארען םיינסטער

אען.8צום ניט כדי #נד8ה נדרע'ס8
רוערען. גוט ניט זאא אייף *ז ניט, װיא איך םארײצואיז, —

1 נען8ד םון גאײך קומט
ערםוטיגט. וי האט עטיסמ צמרטלינע אנדרע׳ם

 אלל־רײט די פון צאהי היבשע א צײהן...
געװא־ אײנגעאאדען זײנען וועאכע ניקעס

 גאנצעז אין גאר זײנען באנהעט, צום דען
 אז געװאוסט האבען זײ װײא געקוכיען, דט

;ע־ דארפען זײ װעאען דאדטען הומעגדיג
 אפגע־ בעסער האבען זײ און געאד, בען

 גע־ זײנעז זײ און ׳נבוד דעש פאר דאנקט
 שפיאען צו טפתטא הײניע־, די אין באיבען

״פינאקעא׳/.. א
ערבי־ די פארשטעאען זיך ל,ענט איהר

די־ גענען געהערשט האט עפ װאפ טערונג
 אירען רײכע די פון אײנער אז נפשות, זמ

 אז ערלןאעהרוננ די סאכען געםוזט האט
פאה־ הײם דער אין זײ צו קופען וועט מען
 צו שואדיג זײגען זײ װעאכען חוב דעם גען
 אין אין ׳ים זײט יענער אויף אײדע:דע זײ

 קײז געבעז ניט אױך דאן װעאען זײ םאא
 אויסשאײ זײ דען װעט פומען, •אסענדע

געזעאשאםט... דער םון םמן
 איז ׳נים אדעד געבען װעאען זײ צו

 זײ װעט מען אויב און פראגע, 8 נ^ך '
 וחח געזעאשאפט״ דער פון »ויסשאיסעןי

 איז קאטץ, די װי אאעמען הערען וועאען ןײ
 עס זאא מען ײען פראגע... 8 אויך צאך

 מײן אויך זײ בײ דאס װעט םאן,
 חברדדלײט דיזע װײא שפיאען, ניש ו*אע

נדע...8ש די פאראארען אאנג שױן וזאבעז
 געמאכט םאחםה דער װעהרענד האבען זיי

t i הא״ זיי ;דאאארם טויזענדער חונדערטער 
 םון און טוידםע פון הויט די געשונדעז גמן

 נאאד אנגעזאםעלט האבען זײ ;לעבעדיגע |
איצ־ און וועאט, דער פון אוםגאיס דעם טון

דער אין וועאט גאנצע די זײ האבעז טער
B •••ײד

H זיך האבעז אבעו/ קבצנים׳אאך אונזערע ׳י 
 ארויסנערויזען האבעז זײ אדםגעצײכענט. ^

3®i:> וחד — און הערצער, עדעאע חאבען זײ אז 
eM שעהםעז רײכע די זיך זאאען רײכע, די מן 

ג י : טאן... נאך עס קענען זײ «

דאפ װיא... איף... אבער —
 בײדע זײ זײנען הענד אראפגעאאזטע מיט שװײגענדיג,

 זעהענדיג ניט און צװײטען אויפ׳ן אײנער קוקענדיג געשטאנען,
 אנט- םידאען די זײנען צײט דער אין צוױיטען דעם אײנער
 ארײנגע־י זײנען עם קושען. װעגען זינגענדיג געווארען שװיגען

 האבע; בריאיאנטען אין םרויען ;פאראעןי שמײכאענדיגע הומען
באגאײטער. זײערע צו געדריקט פעםט זיף

 צױ פארגאיװערטען דעם פון באםרײט זיך האט אנדרע
ד;  אויפ׳; געםאן קוק א ארן אויםגעהויבען זיף האט ער שטאנ

זײגער.
 האס — שװעםטער, אײערע צו פאהרען צו צײט ס׳איז —

אפגעהאקט. געזאגט ער
 איז בואװאר העא־באאויכטענער דער ארויפ. זײנען זײ

שפאצירענדע. מיט פוא געװען
ט׳ן פוא געװען איז נאכט װארעמע רי  פון אראטאט מי
פריהאינג. און פרויען

 :אײכ־ דער צװישען אײנזאם דערפיהאט זיך האט אנדרע
 שרעק טיט פוא אװעק ער פאהרט מארגען מאפע. גיאטיגער

 פײ- שעהנער דער אם פון צוקונפט דער פאר מארײאואיז, פאר
 האט ער מענער. אומגעתוקט זיןי האבען *ס װעאכער נאך דעא,

 איז עש װײא אנגעצויגען, זײנען נערווען זײנע אז געםיהאט,
צוקונפט• זײער באשטימען צו געאוגגען ניט אי־הם

פאאנט) (פארםזעצוגג

9 1 igr
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א נעמאכט טאהמיק אזא שװײג. דערצו

 םיט װידערשצרוך אין פאאשםענדיג איז
 דער פון זארג פאוצאונגער איצטיגער דער

 עש פובאיקים. איעבען דעם פאר רעגיערונג
 טען װען שרעקאיף, װירקאיף דאןי איז

 איײ אז דעם. אין ארײן נאר זיך טראכט
 שוין דאס טוז פראצענט 20 פאכט נער
 אז שױן, עס איז װי הײנט רויבערײ, זײן

 גװאא־ אזעלכע געםאכט האבען כיעניטען
 הונדערט דרײ און צװײ פראפיטען דיגע

!פראצענט
 איצט געװען. איז געװען װאס נאר,

 געװא־ באקאנט איז פאקט דער אז אבער,
 האט שרעקאיבקײט, נאנצער זײן אין רען

 זײן :עקענט ניט קאעהד קײן גאר ד^ך
 זא־ מינען־אײגענטיםער די אז דעם, װעגען

 נעבאןי קענען זײ אז םענה׳ן, קענען יען
 העבערונג, די ארבײטער די געבען ניט

 ענטשיע־ ד״אט װיאםאן סעקרעטערי װאם
 גע־ זײן זײ װעיען יא, אױב אז ;דען

 אויף פרײז דעם העכערען צו צװאונגען
 ניט זײ pb דאף קען מען װײא קוייען, די

 געאד צואעגען זאאען זײ אז פארלאנגען,
 קױ ניט דאך, און קעשענע. זײער פון

 רעגי־ די האט אלעס, דאס אויף קענדיג
 װי־ צום אונטערװארפען געמוזט זיף רונג
 האט זי מינעךאײגענטימער. די פון אען

 פארי עריטטען איהר אװעקזעצען געמוזט
 באנק, הינטערשטער דער אויף טרעטער

 אין זיןי האט װאס חדר־אינגעל, א װי
 די דורןי געמוזט און פארזינדיגט, עפעס
 אז ענטשײדען, .גארפילד, מר. פון מויא

 מײנער די קענען פראצענט 14 װי מעהר
 געהן ן ע ז ו ם זײ דאס און הריגען ניט

ארבײט. דער צו צוריק
 דאס אונטעמעשטריכען האבען מיר

 אײ־ איז דאס װײא ן, v ז ו ם װארט
 װעט שײנט, עס װי 4פל$* דער נענטאיף

 קויאעך אלע פארפאײצען באויז ניט מען
^ אין איצט זײגען װאם פעאדער,  םטריי

 די, באשיצען צו אום סאלדאטען, מיט
 בא• די אויף ארבײטען יא װיאען װערכע

 ענט־ איז רעגירונג די װעאכע דינגונגעז,
 מײנער. די אויף ארויפצוצװינגען שלאסען

 שרעקאיןי, אזוי געװען גיט נאף. װאאט דאס
 שעהנע קײן ניט זעחר עסיאיז כאטש װײא
 די שפיעאען צו רעגירונג דער פאר זאף

 אזוי אבער סטר^ן־ברעכערין, א םו; רארע
 עס קען נאװינע, אזא ניט איז דאס װי

 איבער־ גרויסע אזא אײגעם פאר זײן ניט
 :וטער א אאס אויך דיענט דא ראיטונג.

 ״פרײהײט״, םיעא־באדיהטטע די תירוץ
 אר־ װיא אײנער אז :איהר פאחטטעהט

שטערעז. נים קײנער איהם טאר בײטען,

 וױ ױגיא!,‘ סײנער די צוברעכעז מעהר.
 וחןאכע די וױ צװאנג־מעטאת, אזא מיט

 איגדיאנאפאאיס, אין געפיאנעװעט װעיט
 ארבײט, דער צו מײגערם די טרײבען צו

שכא. אונזער איבער װידקאיך איז דאס
 די אז איז, דאם אח פ״נײט,

% v אד• צו םעהיג ניט איז רעגירונג
 אין םאכטאאז איז זי אז אאגד, אין דנונג

 / די םון פאיכם״ ״די דעריבער איז עם
 I ״עאטעחןר אאס יטטאאטען, פאראײניגטע

 אמעריקא* איבעריגע אאע פון נרודער״
 או| אהין ארײנצוקוםען רעפובאיקען, נער

wggfajf ״ארדנוגג״• מאכען
מ אינצידענט דזעענקינם דעם אין  v א

̂  געקרױד איז ער צי אישו הויפט די גיט
 1 אין צי נאר #נים אדער געװארען, דעט

 ־‘ ‘ו צ ג י ה ע ם קאראנזא־רעגירונג די
ן ע צ י ש א י ב ק ד י ר ע מ  W+. א

ר ע ן נ ע ס ע ר ע ט נ י  טעק• אין א
| אםעריקא״ גאנצע די ניט. אדער סיקא,

אםעריקא״ פאר איז װאם פרעסע. נעד
; וױא םעהסיקא, אין אינטערװעניטאן נער
 f באיי אאס אויסטײטשען אינצידענט דעם

 בארעכטיגם איז אמעריקא אז װייז,
 / n ניע?סיקא. אין זיך ארײנצוםישען

 ( האם מעקסיקא פון קאראנזא־רעגירונג
 t» געגען־קאאגע, די געבראכט דעריבער

’׳ ייי פעהר ניט איז געיטיכטע גאנצע די
 k. פראװאיאצי• א אדער אפ׳/ ״פרײם א

 ‘C+i פון ארײנמי׳טונג בארענטיגען צו כדי
 ־ ערקאערס דאס יטטאאטען. פאהאײניגטע

.רעגירוננ א:ער;מעקסיל די װארופ אאזא
 די;;| פרעסען צו אײנגע׳עקשנ׳ט אזוי איז

< אפעריקאנעם דעם געגען קאאנע ס אנ ק
ך סיקא:ער)טער די צי פראגע די ’ח

% ארדנונג״ ״האאטען צו פעהיג איז גיערונג
 '■־ זיכער״ און ״יטרן געבען צו לאנד, אין

 אין איגטערעכען אויסלענדישע די הײט״
 און ״גאראנטיעס״ געבען צו טעקסיקא,

אױפיעהײבען. זיך ה^ט װײטער אזוי
 ; האט יןאראנזא־דעגיעױו;: די װי דעם נאןי

 ט:;;טענהײסיע:ט א*הר געטאנט קלאר
> דעף פון באיטהום דעם דורכצוםיהרען

1צ ײעלסיקאנער ן א
ײ נאטירליכע אלע ירען1גאציאנאלי נר נ י  ף
p אונטער זיך געפינען װאס טימער / r*\ 
 די אז דעפ, פאר פראפאגארא די ערד. :ע
E* ארײנ״ זיף זאל ״טטאאמען פאראײניגטע 

 אגגערעגענהײ״ אינערליכע די אין מישען א־
ך געװארען איז םעקסיקא אין טען גג א ט  .ש
י פרעסע אמעדיקאנער דער אין קער וײ  י1נ

 געװ#דער געגרינדעט דא איז עס װי דעם ײ)
 פא״טרעטער מיט באנגןירעךהאפיטע די ט1

 אויל-רן^טפאניעס אינטערנאצי^נאלע םון ער
אי;• זײערע פארטײדיגען צו צװעק םיט׳ן

 זיי- ראן זי:ט מעקסיקא. אק טערעסען יד
 אינצידענטען, רײהע א ם#*דגעקומען נען

pE אויס;ע:וצט, ה^ט פראפאגאנדא די װאס 
 םיט געאײזט עסדאיך זיך האבען װעלבע ^

 דזשענקינס־אינצידענט. דעם -ני
 אדער צופאא א געװען איז דאס צי יע־
דדטענידנס איז, םאקט דער אבער ״ניט ז־י
#דאן גראדע געװארען געקידנעפט איז יפ־
צו גער^י-י^ זיף האט קאראנזא װען וי־
םון נאצי^נאייזאציע די פראקאאמירען מון
זעהט עס רײכטיטער. נאטירליכע די *ו,
פ יצט־נקט ע:י; דער אז ׳אויס ־עריבער דען סי

\r פאאיטילר. ״הויך £

תדער צו װערטער פאר א  זײדטאן׳ם ב
קאוסט. פאםיםיק צום אפפאהרען

 װײס־פרעזײ זײדמאן, ס. ברודער
 ארגא־ אינטערנע״טאנאל, דער פון דעגט

 ליײ דער אין ױניאנס פיעאע פון נײזער
 איסט םון אינדוסטריע גארמענט דיעס

 צײט אענגערער א פאר און װעסט, און
 און װײסט איידיעס דער פון מענעדזשער

 עס איז ,25 לאקאל ױגיאן דרעס-מאכער
 איז עס װעמען אויף גאיקליכער, דער

 אלס םאהרען צו גורא דער אויסגעפאלען
 זונײ דעם נאך ארגאנײזער דזשענעראל

 װעל־ אויח ארבײט, אן קאליפארגיען, ;ען
 בעלנים פיעלע גאר געװען זײנען עס כער

 און װײס־פרעזידענטען אונזערע צװײטען
אינטערנעשאנאל. דער אין טוער אנדערע
 אפיס דער אז זאגען, צו מײנט דאס

 װי נאכדעם אינטערנע׳טאנאל, דער פון
 איבער־ און נאכגעטראכט לאנג ער#האט
 פאר־ די םון פעהיגקײטען די געװאגען
 אײט, דעם אויף קאנדיהאטען שיעדענע

 זײדםאן סאל. ברודער אויסגעפונען האם
פאסענדסטען. דעם פאר

 דזשענעראל פון אפט דער װארום
 קאוסט פאסיםיק דעם אויף ארגאנײזער

 אײכט איז באגעהרענסװערם, אזוי איז
 דער האט ער׳טטענס, פארשטעהן. צו

 גרוי־ א זונען־שײן אײביגע דאם קלימאט,
 םיעאע; פאר צוציהונגס־קראפס םע

 פאר םעלד דאס דארט איז צװײטענס,
 אין ארבײטער די םון ארגאניזירונג דער

 אונבא־ כמעט נאף טרײדם אונזערע
 ענער־ מיט מענש פעד«יגער א און ריהרט,

 מיטיגעד דער און וױאען גוטען און גיע
 אזעל״ אויםטאן װירקאיף קען ערפאהרונג

 שטע״ צוםרידען קענען זאל װאס כעס,
אמביציעס. זזעכסטע די לען

 ברודער גאיקאיןי זיף פיהלט דארום
 גע• אויסערװעהלט איז ער װאס זײדמאן,

 זיײ דארום אח ארבײט, דער פאר װארען
 אינטערנעשאנאל אוגזער פון פיעלע נען

/מקנא איהם  אז זיכער, איז עס כאטשי
 םאר־ װאס אײנצימגר, קײן גיטא איז עס

 װיניטט װאס און גיס איהם עס גינט
ערפאמ. בעסטען דעם ניט איהם

 נױ פארלאזען האט זײדביאן ברודער
 װעט עס אבער דיענסטא:, אעצטען יארק
 ער ביז צײט שטיקעא א •:עהמען נאך
 קאוסט. פאסיפיק צום אנקומע; װעט

 סט. אין זײן מוזען ער װעט צוערשט
 העאפען און סינסינעטי, טאלידא, יואיז,

 די אװעקצושטעאען ױניאנס דארטיגע די
 דעםזעאבען אויף קלאוקס פון אדבײט
 און שיקאגא יארק, נױ אין וױ באזיס,

 קאאוק־צענטערס. גרויסע אנדערע אין
 װעט אפגעטאן, הא:נען דאס װעט ער װען
 ארבײט זײן פאר פארטיג זײן ער״-ט ער

ל«^וסט. פאסיפיק דעם אויף
 שטע;״ זײן עפענען װעט ער װאו

 אוגבאשטיםט. נ^ף איז אפיס, די:ען
 מעגאיך פראנציסלןא, סאן אין כיעגײןי,

 ווענדעט דאס אנדזשעלעס. ראס אין
 ארגאניזאציאנס־ די װאו דעם, אן זיף

 אבעד גרעםערע. א זײן װעט ארבײט
 באײ־ ער װעט קאוסט פאסיםיק דעם אויף
 טוייי די פאר אויפטאן װעט ער ביז בען,

 װאס דאס, ארבײטער דארטיגע זע:דע
 אוג־ םאר געװארען אויפגעטאן איז עס

 אן אזוי איסט, דער אין ארבײטער זערע
 זאא אינטערנעשאנאל דער פון בוים דער
צואװאקסעז.״ מעהר :אר זיר

 ער״ בעסטען דעם איחם וױנשען טיר
 בעטען טיר או* ארבײט, זיין אין פארג
איהם געבעז צו פעםבערס אונזערע ארע

 דזשענ״ דעם פון אייר זיןי, דאכט שטעקט,
 עס װען נאטירליף, אינצידענט. קינס

 פאלד פון םראגע א וועגען זיןי דואנדעלט
 אור־ 1קיי ארויסגעבען ניט מען קען טען

 םעסט־ װערען פאקפען די אײרער טײל
 אוג־ אוטפארטײאישער אן פון געשטעאט

 אין אבער נעהטט טען װען טערזוכונג.
 פראפאגאנדא העפטיגע די אנבאטראכט

 די אין געװארען אננעפיהדט איז װאס
 םעקסיכא געגען שטאאטען פאראײנינטע

 אינערליכע די אין איגטערװענשאן פאר
און לאגר י/גנעם פון אנגעלעגענהײטען

True transla tion  filed with the 
P ostm aster a t L. I. City, N. Y., on 
Dec. 5, 1919, as required by the Act 
of Congress approved Oct. 6th, 1917, 
known as  th e  “T rading w ith the 
Enem y Act."

 pn אין באפאאען איהם זײ:ען דיטען
 געװאלם מיט האבען זײ און װאויגוגג

. בערג. די אין אפגעפיהרט איהם
 דזשענ־ האט װאס דזשאדזש, דער
 אױסנעדריקט האט פארהאלטען, קינס׳ע

 אטע־ דעם ארויסצולאזען װיאיגקײט זײן
 אעצ־ דער בעיל. אויף קאונסיל ריקאנער

 צו דאס ענטזאגט זיך אבער האט טער
געפענגגיס. אין געבאיבען איז און טאן

מעקסיקא־ דער װאש באשולדיגונג די
 דעש גע;ען געטאנט האט דזשאדזש נער

 זעהר דערטאנמ קאנסיל אפעריקאנער
 פון אגעקדאט דעש אן שטארלן

 זיך האט װאס ״אונטער־אפיצערשע דער
 זיף לעגט אזוי װי אפגעשםיםעך. אלײן
 רע־ א קאנסיא, א אז שנא, אויפ׳ן דאס

 א נאף דערצו און בעאטטער גירונגס
 לאזען זיף זאא פאבריקאנט, פכבוד׳ער

? קידנעפען אלײן
 בישעא א איז זײט צװײטער דער פון

 מעג־ דאש אין אזוי װי מעשה, די קשה
 !ארײג־ װאגען זאאען באנדיטען דאס <יך,

 קאנ־ א פון אפים דעש אין זיך רײסען
 פאברײ דײכען א נאף דערצו און סיא,

 עט־ אינגאנצען זיף געפינט װאם קאנט,
 דער פון דיארץ דעם םון מינוט איכע

 מעקסי־ אין שטאדט גרעסטער צװײטער
 ניט את הערען ניט זאא קײנער און קא,

? זעהן
 מען װען קאאד, אבער װערט זאף די

 האט מען אז אנבאטראכט, אין געהםט
 װאס לאנד א מעקסיהא, מיט טאן צו דא

 _גא־ איגגאגצען גיט אלץ nip זיך ד^וט
 האט װאס רעוואאוציע דער זינט רוהיגם

 װאס לאנד א דיאז׳ן, ארונטיערגעזעצט
 װעלט־בא אזעלכע ארויסגעגעבען ד,אט

 זאפאטא װילא, װי באנדיטען, ריהםטע
 קאנטר־רעװאאוציאנע־ װאו הוערטא, און
 און אינסטיגירט װערען באװעגונג רע

 אינט־ערע־ אויסלענדישע םון געשטיצט
 רוס־ אין וױ געראטען אזוי װאקסען סען,

אאנד.
 אין נעהכיען מעז דארף דעם .אויסער

 פון שפיץ דער אויף אז אנבאטראכט,
א־ ו ו ע ר א איצט שטעהט פעקסיקא

 װעאכע רעגירונ;, ע ר ע נ א י צ ו א
 די פון אויגען די אין נאטראבט װערט

 אזוי באלד היטער ארדנונג״ און ״געזעץ
 רעגירונג. םאװעטען רוסישע די װי םריף
 יזיין פען קען אלזא, דעקסיקא, אױף

ז דארט פרעגען. ניט י־שײת \  אלץ \
 ״אונטער־אפי־ א; אז אפ'לו אז פעגאיך,
 ארן אפשטייסען״ אײי; זיף זאא ציערשע

 רעגירונג אנדער אן ןיפ פארטרעטעד א
̂ןא קירנעפען. אאזען אלײ; זיך ז

 םאראיײ די צװישען באציהוגגען די
 װעאכע םעקסיקא, םיט שטאאטען גיגטע
 אורטײלענדיג פאנאטען, אעצטע די זײנען

 געװעױ פרעסע, אפעריקאנער דער נ^ף
 אעצטע די זײנען געגוג, ^נגעצויגען״

 אינצי־ דזשענקיגס דעם צוליעב צײטען
 די און דראהענד זעהר געװןורען דעגט

ערנסםע זעתר דעריבער פארדיעגם זאך
אויםםערקזאםקײמ.

 אג־ קען אינצידענט דזשענקיגס דער
 אין װי װערען פארשםאנען ניט דערש

 באצי• ״אנגעצויגענע זײ מיט םארבינדונג
 געװעהנאיכע אונטער װאלט ער הונגעך.

 געװען מעגאיף ניט פיאײכט אוםשטןננדען
 םאר־ געקעגט ניט זיך זיכער װאאט און

 אינםערנאצי^נאלען אן אין װאנדלען
 פאו~ אומשמענדען ספעציעאע די סכסוף.
 אויפסערקזאט־ פעהר דעריבער דיענען
אלײן. אינצידענט דער װי קײט,

הור־ אין אינצידענט, דזשענקינס דער
:דעם אין באשטאנען איז צען,

 אײגעג־ אן דזשענקינם,• װיליאם
 דער pk קאטעךםאבריק א םון טיםער

 צװײםער דער אין סוא־ קא אםעריקאנער
 פועבלא, םעקסיק$, אין שטאדט גרעסטער

 אײגוואוינער, 125,000 טון שטאדט א
 ״געקידגעפט״ *קט*בער טען19 דעם א»ז

 םרעדעריק^ באנדיט .דעם םון געײארען
 געתאל־ איהם ה$ט װעלכער ק^ורדאװא,

 װאגען ביז טענ אכט געפאנגען טעז
 בא־ איהם האבען םרײנד דזשענקינכסי

 אויםלײדגעלט. חןלאר 150,000 צ^האם
 אםעריהא־ די זיךי וז$ט דעם נאף נאײןי

 טאן צו עפעס ענטזאגט רעגירונג נער
 צוםריעדען געװען איז און זאף דער אין
 זאאען פרײנד זײנע און דזשעגקינס אז

 ערשם אויסלײז-געלד. די באצאהלען
 דזישאדזש פעקסיקאנער א װי דעם נאך
 דזשענ־ ארעסטירען צו געארדערט האט

 גע־ אין .ארײנגעזעצט איהם און הינס׳ען
 דעפארטפעגט םטײט דער האט םענגניס,
 פעקסיקאנער דער צו נאטע א געשיחט

בא־ באלדיגע זײן פאדערענדיג

ער, ײנ רונג. און פובליקום מ רעגי
אין איצט האנדעלט רענירוגג די װי

 העכ־ דער פון איז מײנער־סטדײק, דעם •
נײי־ די #פא, באויז ניט װיכטיגקײט סטער
נ$ר סטרײק, איצסיגען זײער אין נערס

 אר־ גאנצ^ר דעד אין ארבײטער אלע פאר * •
צוקוגפט. דער אין בײטער־־באװעגונג

אר־ די אז וױכטיג, אזוי איז דערפאר : י
 װאש װעגען פארשטעהן גוט זאלען בײטער

 דער װי דעש :^ף איצט, זיף האנרערט עס ־•
 דעם פון פיהױער די געגען אינדזשאנקש^ן

געװארען. ארויסגעגעבען שוין איז סטרײק
 ניט האט רעגירונג די אז אנגענופען,

גאײכ־ בלײבען געטארט ניט און געקענט
אויסגע־ װערט װאש קאפף, צוש גיאטיג

 מינעך די און פײגער די צװישען םאכטען
 איז קאפף דעש אין װײל אײגענטיפער,

 אם אײדען פוז װאס פובריקום, דער עס
 גע־ עס האט רעגירונג די און םײםטען, 0

 דערלאזען צו ניט פריכט איהר אלס םיהאט
פי־ אנדער קײן האבענדיג ניט דערצו.

 אײ דעם א} אנגעכאפט זיף זי האט טעא,
א גענעבעז איהר האט װעאכער װער־אקט,

איג־ דעש אדוישצוגעהפען רעכם פון -------
 דעש פון פידזרער די געגען דזשאנקשאן

 איג־ דער אז ערװארטוגג, דער אין סטרײק,
 די אז דערצו, םיהרען װעט דזשאנקשאן

 צוריקקעהרען זיך דערװײל ז^רען מײנער
 אנבאטרעפט װאס און ארבײט, דער צו

עש פען קען ארבײטער־פאדעדונגען, די ..
A איז הויפט־זאף די פארהאנדלען. שפעסער

ניט דערװײא פוריקום דער אז דאןי,
 רי םון סטרײק דעש צואיעב אז אײדען, ^ ■:

תז קױלעךגרעבער א אפ• דארפען :יט זיף ז
 באהנען, יױיגע סאבריקען, קײנע שטעאען ^

 די פון באשיצט זײן ז^ל עורם דער אז או
קעלטע;. אנקופענדע גרויסע י-.י:|

̂נ-ש  סײה טהי פאר צוגעעגדיג אלעס ד
אנ־ האט רעגירוגג רי אז ארגוםענט, אװ

 די אונטער האנדהען געקענט ■ניט דערש י ף
 װײטערע די אבער קען אופשטענדען,

 אויף שוין רעדיונג דער פח ־חאנדלונ: T ״־
װערען. גערעכטפערטיגט ניט פאל קײן

סטרײק־ די געגען אינדזשאנרןיטאן דער
דערגרײכט. ניט צװעק דעש האם םי־הרער

 ניט ארבײט דער צו זײנען מײנער די
׳׳ ־  עם געהאלטען האבען זײ צוריקגעגאנגע;. .'

 רע־ דעם ביז אפצואװארטען, בעסער םאר
צװי־ פארהאנדלונגען נײע די פון זולטאט

 פינען- די און פארשטעהער זײערע שען
םארשטע־ די פיט בשותפות אײגענטיפער

רעגירוגג. דער םון הער
 קאאר דאן איז וױאסאן סעקרעטעדי

 אז ערקאעהרונג, זײן פיט ארױסגעקופען
 װײדזש־ א פאדערען מײנער די װאס דאס,

װע־ דאס אז פראצענט, 00 פון העכערונג
 דעם אן פוזען זײ יןריגע;. גיט זײ אען : ;<•
 מיעא, צו איז עס ? װאס פאר פארגעסען. \ $

 ז<ןל אבער גרויס װי חשבון. זײן <ױט
לא;־ א ;אף איז ? העכערונג די זײן יע

 חשבונות, פיעא נ^ך און הדעת, ישוב גען ל
האט װעלכער וױאסאן, סעקרעטארי חאט 1 .י

רע־ דער פון נאפען דעם אין געהאנדעלט *
און געניגענדע א אז ערקאעהרט, גיערוננ, ־ י

 צדדים בײדע פאר העכעיונג עהרליכע אן
ט ״ ע ו פראצענט. 31 זײן ^ו

 הא- פײנער די פון םארשטעהער די
אנ־ בארײטװיליג ערקאעהרט זיך דאן כען

| |i%. ײ די אויך װען און םשרה, די צונעהפען  פ
 אנגענופען, עס װאאטען געךאײגענטיפער

 געארבײט פינען איע איצט שוין װאאטען
מ י מ ^  »בער זײגען כח. פואסטען זײער |

; |v> אזא געגען געװען םינען־אײגענטיפער די 
רע־ רי דאן האט װאס־זשע וזעכערונג.

אר־ רי דאף זײנען דאן ? געטאן גירוננ .<ל:'
 ד.־ילען װאם שואדיג, ;יט שוין בײטער • .

 עש זײגען דאן געגראבען. ניט ווערעז<. ^
1.̂  האט פינעז. די פון אײגענטיפער די ראך ־.*

 װי געהאנדעלט, זײ געגען רענירונג די
 שטרא־ א זײ זי האט מײנער? די געגען

yv ,אז עש, קען רע;*דו:: די װי געטאן 
 דער ־«*ו אונטערודארפען זיר מוזען ײ1

jy.M\ אן װיא: סעקרעטערי פון ענטשײדונג ? 
f.:; ,אײגע^םיפעױ די צו באצוג אין גיין 

 ;עהא:־ אנדערש נאנץ רעגירונג די האט
 אפ-אז זי־ צו זי האט נאר ניט *דעאט.

# ט װארט הארבען מײן ; ןי גאר נעזאגט, ני

 פאר־ אײגענעש איהר צוריקגעצויגען האט
 גערעדט דאן ביז• האט װערכער שטעהער,

 פאר• איהם און,הןיט נאפען, איהר אין
 האט װעלכער גארפיעלד׳ען, אויף ביטען
 ריכטיגע די אז אויסגעפוגען, בארד

 פראצענט. 00 ניט איז װײדזש־העכערונג
 אנפאנג אין עש האבען פײנערש די װי

 װי פראצענט, 31 :יט און געפאדעיט,
 ג^בגעגעבען, זײ תאט וױלסאן סעקרעטער

פראצענט. 14 :אר נאר
 סעקרעטערי אז קל$ו/ דאך איז עש
 עיער־ פון ארויפגעקומען ניט איז װילסא;

 פראצענט. 31 פון ם^רשראג א פיט הויט
 אויף געװארען געפאכט ד$ס איז געװיס

 װײדזש־ קאענערע א דאש גרונד, דעש
 אײנ־ אין זײן ניט אלץ װעט העכערוגג

 לעבענש־קאסטען. איצטיגע די פיט קראנג
 גע־ ניט עש אײגענטימער די $בער האבען
 צו זײ אגשטאט רעגירו::, די און װאלט,

 ענטשײדוננ, איהר נאכצוקופען צװינגען
 פארשטע־ אנדער אן. אויס באאד װעהלט

 ״גוט״ אויך קען װערכער איהרען, הער
 אוים קופט חשבון זײן לויט און חשבונ׳ען,

איז פראצענט 14 פון העכערונג א אז

 רעגירונג,
פרײאונג

 געװארע( דזשעניױנס איז ארעסטירם
 האט אלײן ער אז קלאגע, דער אויף

 צװעלף ״קידנעפינל/ זײן פיטגעהארפען
 דעש פאד אויפנעטראטען זײנען עדות

־ אויבען  פעקסיקאנעם דערפאנטען '
 זײ אז געשװארען, האבען און דזשאדזש

 דעד אין דזשענקינס׳ען געזעהן האבען
 קאידאעא באנדיט דעם פון געזעאשאפם

 געווען זײנען באציהוננען זײערע אז און
 דער־ האבען זײ פרײנדאיכע. העבסט
 גע־ זײ האט דזשעגקינס אז צעהי״ט,

 דאס װעאען זײ פאל אין סטראשעט
 פארהאר־ איז דדשענקינס ארויםגעבען.

 פאידט פון קלאגע דער אויף געװארען מען
 װאס סטײטםענטס די א'ן וױיא שװערען,

 ״קיד־ זײן װעגען ארויסגעגעבען האט ער
באנ־ די אז געשװארעי סר הארז י״םײו״

 אן פיט ,לא— געענטפערט רעגירונ; די
 און באײבט, אינדדטאנקשאן דער אלף.
 די אבער װען פאלגען. איהם פוזט איהר

 ענטזאגט זיף האבען פינען־אײגעגטימער
 ענטשײדונג, אײגעגער איהר פאאגען צו

 אין דאף האט װילסאן סעקרעטערי װײל
ט פאל דעם  פריװאט־ אלס געהאנדעאט :י

 דער פון םארשטעהער איס נאר פערזאן,
 האנד־ צו מאכט פואער דער מיט רעגירונג

 פאריאנג דעם אויף רעגירונג די האט אען,
 םאר־ ערשטען איהר אײגעגטימער די םרן

 איבערגעמד און 4צוריקיעצויגע שטעהעי
 גאר־ כיר. צו אנגעלענענהײט גאגצע די בען

 װי בעסער פארשטעהט װעלכער פיעלד,
אנגעלעגענהײט. אזא אין האנדלען צו

 דעש אין אויך אפשר, נאןי, װאאט טען
 זכות שטיקעא א געפינען געקענט פאל
 געהעכער־ דער װען רעגירונג, דער אױף
ש טער ױיח  גע־ װאאט מײנערס די פאר ו
 װאלטען דעם צואיעב אז גרױס, אזױ װען

 העכערע; געטוזט מינען־אײגענטיטער רי
 קוײ די אויף פרײז דעם קאנסומעד דעם
 גע־ װידער דא; װאלט רעגירונג די לען.

 באשײ די אלס אױפיטפיעלען זיך קענס
 אין גראדע אבער פובאיקום. פון צערין

 געװארען -באקאנט איז װאך ;עצטער דער
 די אז םאקט, העכסט־טערקװירדיגער א

 דורכד אין האבען קוילען־אײגענטימער
 גע־ יאהר עטאיכע לעצטע די אין ־טניט
 הונ־ און.דרײ צװײ פון פראפיט א טאכט
 איז פעלע טאנכע אין פראצענט. ךערט

 פרא־ 2000 װי הויף אזוי ;עװען זאגאר עס
 איבערראשענדען ד^זיגען דעש צענט.
ס  פובלי־ םון רויבערײ פיטוט׳ער פון פאי

 האט מינעךאײגענטימער, די דודך לױם
 װי אנדערער, קײן ניט געטאנט באלאנט

 מע־ קאבינעט־מיניסטער, געיועזענער דער
אײדעם. װילסאן׳ס פרעזידעט קאדו,

 אט םון אערנען מיר קענען װאש־דטע
 עטליכע אעצטע די אין אז פאקט? דעש

 געװארען בארויבט עולם דער איז י$הר
 שעגד־ דעם אויף ס*געךמאגנאטעז די פון

װן» רעגיחנ^ n *ון אום^ איכסט^

® א־*ז װער *װײ: נוםער בזןוױיז ײצמציע
שען דא ײ םנ ; V אוי

ענוג איז װעלש אוגזער  Jtאם ?ױעבט. ג
p ^בער t ד מעז קען איהר *ון ערגערע צ  1י1* י

^ אז* מען נעחםש ודאו !בזאכען ניש י נ ז ז מ א ב " 
ן בעסערע? te און ב דערין אי לוי ך ג אודא» אי

(פעליעשזןן.)
לעבעזײגען פון

 גאװעטבער. טען29 ״אינדיאגאפאליס,
 יעדער און װערען, געגראבען מזז קויאען

 איר־ אדער םעעךאײגענטיטער כיײגער,
 האט װאס פערזאן, אנדערע װעאכע גענד

 צײט־ דעם װענען וױסען צו געקראגען
 װאס דער און אינדז״טאנקשאן, װײליגען

 גע־ װעט זײן עובר נאכדעם איהם װעט
 ער־ האט קאנטעםפט, פאר װערען משפט

 אסיס־ ספע׳טעא סיטס, װ. דאן קאעהרט
 סיטס מר. אטוירני. דיסטריקט טע:ט
אלע. צו װארנונג א ארויגעייאזען האט

 דאס געװארען, אנגעדײטעט איז ״עס
 ,צוריק־ ניט זיף־ װעאען םײנער די או^ב

 די װען נאכדעם ארבײט, דער צו קעהרען
 די אז לאזען, װיסען װעאען אײגענטימער

 אײנקלאנג אין אפערירען װעלען מינען
 רעגירונג, ידער פון ענטשײדונג דער מיט

װערען געבראכט מענשען פיעאע װעלען

 קײן געװען ניט איז אויף און האא, סער
 געװען איז האא דער אבער קאגצערט.

 »ון1 שער פײ אוגוערע מיט פוא ציםאיך
 דעש p.r אמהמשור רי פינישערינס.

 אויםגע־ איז ציילען די םון שרײבער
ט געװארען הערט  אויפמערק־ גרויס כי

 פון װיכטיגער איז װאפ און, זאםקײט,
 ארויסגערופען האט אעקט״טור די אלץ,
 דע־ און פראגען אינטערעסאנםע גאנץ

 געװיזען. קי*ער האבעז ווערכע באטען,
 הא־ טעניבערם די פון פיעאע גאר אז

 די איבער פארטראנט שטארק זיך בע;
 אונזער פון .ױניאךפראגען וױכטיגשמע

צײט.
 װײטע־י די אז האפען, װיאען כױר

 בעסער נאר זײן וועהען אעהטשורם רע
 סע־ דעם אין ערשםע די װי באזובט,

 קענען װעט 9 לאקאל דאס און זאן,
 ער אז סיזאן, פון עגדע זאגען־צום זיך

 ארבײט שטיק גוטע א אויפגעטאן האט
 און ברײםערער א .פון הינזיכט דער אין

 זײגע םוך אויפחי״עדןתנג םיעפערער
איצ־ דער אין איז װאס מיטגאיעדער,

כ אין אײגמאי• ?װין ה׳  ןןײמקן ;
ען גע*רו*וװ<ן^*ו ^נ ײע צ  (אפצר װעלש. נ

הר אוייי ער האט בעסײרע), זן שאקע ע• אי  צ:ג
 דער• סא-£לײצען, זי נעװארב ?בול. * שיקש

£ארזי:קען. און טרינקען
ען ו»>ס און ײנ ? די געװען ז שאטען רעזו־

״ גןןי — ל י  יעזו״טאבוען זעלבע די פונקש !:
ע םון װי עי שערזובו:;ען. אונז יקרות־אונ

ע די י רואס דער אין אט דועלש, ניי  »*p מי
ך ב׳אעהעז צטעי זי ש אבע־ איז אי בעסער :י

ם £?וש קען ײ£ען, ני  באגי
ז רוןס צו ? דןןס אי ג שי גוי

ש װעסען ך לוינ  ? עס זי
װי דערפון װעש װער ע  נ
ס םען װעש װ^ס און  אוי

ך לאשיר קיי זי אנדעי פאנ

צלינקײט און וױכטיגקײם די  פון ני
לעקטשורם.

 צוריה װאכען צװײ מיט האבען טיר
 ברידער אונזערע געטאדעלט אביסעלע

 באזוף שװאכען זײער פאר 1 לאקאל פון
 איז װאם אעקטשור, און קאנצערט א צו

 נױ זײער פאר געװארען פאראניטטאלט
 ױניאן. זײער פון פארגעניגען און צען
 פאר׳ן בלאט קײן גענוכען ניט האבען מיר

 אפענהערציג, גאנץ זײ געזאגט און מויא,
 דערפאר געפיהאט. האבען סיר װאס

םוז װארט א זאגןנז צו וױ מיר םיהאען

א*י־ > אן דעז זי נעחש װעמען — לבכה
# :>זיא:ים! !א^ליעבשע די סער

ע אן סתש — ?זשעי־ען ג עיי ב  װי זאך. אי
ן ינשעלאך8 די ד.ײ:־ £.*ן ש2רי)שא:ופר א אי

ען  מוז אױגשעי• קוקען און ירי־ײבעי... מיג
ש^בילס די װײל םען, שן אי קוקען אוי גיש... ג

 קלײנע א אסטי־אנןןשיע בזימ הן^ב איך
ת, ך שײכו ר, אוי ^ ר ע ײל ד  גאי• האב איך װ

ן ״ ם ק ײ ך :יש. צײש קײן, גןןר כאקע ניש. צ  אי
 סא• פיער דרײ א ?א״ די ען8כ?| לוישען םרז

ען אויםער ם^ג... צ ײב ר שןנען, ע  הרםןך פעלי
ן <ויצען דעסקען, ערדיגע םתם או זאכען... םרוי
ן , נלאם או י ו ך תאב אז \b צרות גזןנונ אי \ 
טצי י ילצנצ^ס אי זאל וואס «ו \m 9אךד ו

 װאלצ רוע־ט ־ער
 כ^עקולמנ• ע־־נ

 1«י ;ט־יטניקעס
 לצנג *דוין דאס
ן י ר2ס א ו לי  עקו

ריעל־עססײצ ר

גt £.ין •»װא*יךיי־א£ע:עיײ און גיעס ל ;  -יי.י י
 װעם :.*דניקטס, און £ײ*ז#£ען חורח׳גי?עש,8•

װײפער.» ה»לפען קעגען אויך זיך
א ך יזור• wgn ד ײ ײז א װ ס גוםער בצ ײג J א

T דדל־*L*?.*-' \ ־ «, י• , m יגף ףיי ^יי ■י fwmX7 ן ו i- rך Fי :Tir—r1 י jJ mm i י*11 1 1W'mm hur 11A ft4F w
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ײטען. נעםוזט מדב ח פ*רט אי  סײ- ס *

 א און שידוכים, איז שטעהט װאם דעל,
 יע״ און דאס און צוקויםען, ממבעל ביסעל

 עס קען ווער װאס הצםרכות׳ען, אלץ נעס,
 #נגעדענ״ דאס הען װער און אױסרעכענען

 אז צוםרידען, געװען םען איז — קען?
 דורכג^שטופט. איד, ניט וױ זיף/ האט סען

 הוצאה אזא זינען אין געלעגען איז װעמען
 עפעס, זײ זײנען װ#ס דאטשע. א וױ נאר

ײ? זײנען פריצים  אנדער קיין װאס ז
״ םעהלם זאך ? דאטשעס נ#ר ניט, ז

ט על,11רי זי, ענ זומער יעדען אםילו *

ײ *ײבאר ט ר א ר איז י ד איז ניט*, & מ *
 גרינדען צו •ארטיי אזא שטרעבונג די

 פריהער אז געװארען; אױפגעגעבען ניט
 םען אז און 1זײ זי װעט שפעטער אדזנר

רעכענען. זיך שטרעבונג דער $ט פים כררז
 ריכ־ ~י געװארען געט^ן גיט איז עם

 ק$נ־ די אז צוגרײטוננס״ארבײט, טיגע
 איצע פון ערפ^לגרײןי זײן ז#ל װענשאן

 אס$ל נ*ך אבער איז עם שטאנדפונקטען.
 .געװ$־ ארויםגעשריען דעםאנסטראטיװ

 $ם־ ז־ר טוזען ארבײטער די אז רען,
 קאפיםאליסכישע צװײ די פון ש$?לען

 ארביײ די פארראםען וועלכע פארםײעז,
שריט. און םריט אויף טער

קאנװענ־ דער פון באשלוס דעם לױט
 מאנא- זוטער קוםמנדע די אין דארף ש$ין
 קאנװענ־ א נאך װערען געהאלםעץ םען
 םארפ$לקאםענען צו צװעה דעם ייט9 שאן

 נאציאנאלע געגריגדעטע שױן נאםינעל די
 נאטינײ צו אױןי און ארבײטער־פארטײ

 קױ די פאר טיקעט נאציאנאלען א רען
 אל־ ליגט עס װאהלען. נאציאגאלע מענדע

 נאציאנא־ דער פון הענד די אין איצט זא
 פאר־ ״לייבאר דער פון עקזעקוטיװ לער

 זאל קאנװענשאן קוטענדע די אז םײ״׳
 דער אין אזוי ניט ערפאמרייד. ?מעהר זײן

 מא־ קלאר דעם אין װי דעלעגאטען, צאהיל
 נײע א געשאפען ניט װערט דא אז כען,

 אםת׳ע . אן נאר גרופע, פראפאנאגדא
 פאר־ ^ײבאר גרויסע זעלבסטשטענדיגע

 גרויסע, די ארוםנעהםען זאיצ װעלכע ׳טײ
םאסען. ארבײטער אמעריקאנער ברײטע
n ביז װארםען אאא מוזען מיר n 

 האבען דערװײא קאנװענשאן. קוםענדער
ט נאך מיר  אײבאר פאיצשטענדיגע קײן ני

אמעריקא. אין פארטײ

n שיקאנא איז האנותנמאז דער צו איז
געקוםען. נים

 אנדערע די ניט איײןי זײנעז געקומען
 איז עס גים עלעמענטמן. אפאזיציאנעלע

 מיט גרופע״ װאלש ם. ״םרענה די געװען
 נאציאנאל־ טויזענדע הונדערםע איהרע

 עס ניט אנהענגער; איירישע ראדיקאילע
 גרופע די פארטראטען אםת געװען איז

 אן יעצם פיהרען ײעאכע ראדיקאלען
 אין רעאקציע דער גענען הא׳טף עגערגישען

אנד  די געװען ניט אויד זײנעז עם און ;י
 האבען װעלבע ״װילסאניאנער״ געװעזענע
 װילסאנ׳ס פרעזידענט םיט אז געםײנט,

 פאלי־ נײער א אן זיר פאנגם אויפטריט,
 האבען אלע זײ לאנד. אין לעבעז טישער

 געלעגענהײטען פאחעיעדענע בײ דאך
 קען פארטײ לײבאר א נאר אז ערקלעהרם׳

 גע־ פאליטישע פון לאנד אונזער ראטעװען
 גרויס־קאפיטאליסטישע און זונקענהײמ

 אלע דאך האבען זײ אונטעררריקונג.
 לײבאר די שטיצען צו ערקלערט אפעץ

 זאנאר אופן געװיסען א אויף און פארטײ
 זײנען זײ איהר. טיט פאראײניגען זיך

 פאר־ ״נאן די אפילו געקוטען. ניט ^בער
 װעל־ ׳דאקאטא נארטה פון “ליענ טיזאז

 נצחונות פ^ליטישע פיעלע שוין ה$ט כע
 שליסען געז$לט האט װעלכע און געהאט

 פאר- לײבאר דער מיט ״אליאנץ״ סארט א
 קאגװענ־ דער בײ׳ גערעדט אויף האט י,ים

מויל. האלבער א מיט ׳ש$ן
אל־ האט יםען װעלכע ערװארטונגען די

 אין ק$נװענשאן דער אויח געלײגט זא
געװ^רען. מקוים ניט זײנען שיקאגא
ט די ם׳דארױ צי  קרי־ געקומענע ני
ט איצט איז טיקירען  די װ#לט וױכטיג. ני

 געװען, יא דארטען באװעגונג ארבײטער
ט געעיס :•**  װײנען, געדארפם :י

 עלע־ $פאזיצ*$נעלע אנדערע די םארװרר
 לײ־ א אויב געקומען. ניט זײנען מעגטען

 װעט און גרינדען זיך דארף פארטײ כאר
 בײ װעניגסטען, אם זי ז#ל גרינדען, זיף

 אויםשליסליכע אן זײן אנפאנג איהר
 די באװעגונג. ארבײטער דער פון פארטײ

 ארבײטער די אויןי ײ^ס איז אבער צרד•
ט דארטען איז כאװעגונג געװען. גי

 װאס צרה« די איז גרעסער נ^ף און
 קאנװענשאן דער בײ װארט־פיהרער די

 צו װעלט׳ דער אין אלעס געטאן ה^בען
 עלעמענטען ק^נסערװאטיװע די האלטען

 דער פון באװעגונג ארבײטער דער פון
 אויסארביײ דעם בײ האבען זײ װײטען.

 פלאםפארם די און רעזאלוציעס די טען
 אין זםעהר געהאלטען פדאגראם רעש און

 אויף װעלען סאציאליסטען די װאם זינעז
 די טראכטען װעט עם יו$ס זױ זצגעז זײ

 האנ־ איהדע א־ז טאבע לאגבעדװאטױחג
 ־ײםעסטע די אין פיהרער. בע^זאטיױע

* ״;  בא־ פארמײ״ ״לײבאר דעד פון פי
 אויב אז צוגעבען״ טוזען װעלען װעגונג

 דער צו באקעהיעז צו דנען אין האבעז ט%:
 עלע־ קאנסערװאטיװע די פארטײ לײבאר
 איז באװעגונג, ארבײטער דער פון מענטען

איבריד:. אן באװעגונג גאנצע די
 טראגי־ א באקוטען טאקע זיף ה$ט
 װע־ געפעלען װעלענדיג לאגע. קאטישע

 געלאפען טען איז סאציאליסטען די רען
 אלערלײ אנגענויטען מ׳האם און לינקס

 מי־ אין רעזאלוציעס. ראדיקאלע ס$ורםען
 דערשראקען זיך טען האט לויפען טען
 קען און ראדיקאליזם אײגענעם דעם פאר
 שטעהען װעג. מיסען אין געבליבען איז

 ק^נװענ־ דער פון איניציאט^רם די איצט
 װײ־ און רעז^לוציעם פאק א כייט ש$ן
ט טאן צו אהין זיד װאו ניט סען  דעם. סי

 שעה־ בעסעדע, האבען סאציאליסטען די
 אויך און זײ איז נשםה מעהר מיט נערע,
 עלע׳ קאנסערװאטיװע די פאר מח. כיעהר

 צו רעז#לוציעס די זײנעז כיענטען
 רחמגות גרויסער א איז עס און ״רויט״•

 קאנ־ דער בײ זיד ה#\בעז װעלכע די אויף
 איז קאנװענשאן די גע׳קהל׳ם... ווענש^ן

 רא־ געווען איז זי ארײמע. אן געװען ככלל
 געפעהלט ^בער איהר ה^ט עס דיקאל;

איכיפעט. חוװאלוציאגערער
 אויך קאנװענשאן די האט נאטירליך

 פיעל םיט כאטש פארדיגסטען, איהרע
 זיף זי קען םײערליכקײט און שװאונג

 עטלײ םאר ערשםענס איבערנעהמען. ניט
 פון דעמאנסםראציעס פרעכטיגע אכית כע

 די געגען פראטעסט צארענדיגען אטת
 דעמאנסטרא־ די װעלט. דער פון הערשער

 די געגען נעװארען גמםאכם איז װאס ציע
 פארפאלגער די געגען קאלטשאעסטען,

 ערעפנונגס־רעדע דער בעת רוסלאנד פון
 קאנװענשאן דער םון טשערפאן דעם פון

 בײ זײנען װעלכע די״ װעלען העיז׳ פאקס
 דעלעגאטען געדעגקען. לאנג געװען תןם
 פון רעדען אײן איז האלטען געסט און

 קײן ניט דארםען זײנען געװען און דעם.
 דעמאנסטרא־ די געםאכט איטיגראנטען.

 אי־בײטער. אםעריתאגער האבען ציע
ײנעראויד ימ$ומענטעז שעהנע  בײ געװען ז

 סאר־ הויםט דער געלעגענהײםען. אנדערע
 עס וואס איז׳ ?אנװענשאז דער םון דינסם

1קײ כאטש m t\מוואךע באוױזען ,איז
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 אלטער דער װאס צײט, גאנצע די
 זײ־ םאיר־ױגה׳כע דער םים מאיר־ױנה,

ײ זײנען דאטשע דער אויח געוועז גען  ז
 די װי אזוי בײדע דארטען ארוםנעגאנגען

 ױנ־ נאנצער דער ש*\*. םארבלאנזשעטע
 זיך האט וואס #עולם לעבעדיגער גער

 םרעםד. געװען זײ איז געםונען, דןורט
 בוי־ גרינע די מיט אלײן, דאטשע די און

 מזזיה׳דיגע די מיט נראזען, אוץ םער
 דעם מיט איץ זײטען אלע פון ריחות

 דערבײ װאסער קלארען רעש׳יגען
אויסגעװיזען זײ זיף

 םען באלעבאטים. זײנען באלעבאטים די
 אוי״ אן זיד פארגלוסט אויספיהרען. הען

 םאר־ אױטאמאכיל; אן איז טאמאביל,
 אנ־ עפעס איז אנדערש, עפעס זיד גלוסט
 איז וואס רײד, איז מעז אז דערש.
וױל און יענע אויןי זי קוקט — שײד!

 *לײ־ אפגעהאלטענע די באטראכטען
 שיקאגא אין קאנװענשאן פארטײ״ באר
 עטװאס םאר מאכענדע, עםאכע אן םאר
 אין שפורען טיפע איבערלאזען זאל װ*ס
 לאנד אונזער םון לעבען ארבײטער דעם
 װײזען, סמנים אלע כאטש ניט. סעז קען
 אין פארטײ״ ״לײב^ר א פאר צײט די אז

 פריהער אז און רײף איז לאנד אונזער
 פארטײ״ ״לײבאר א װעט שפעטער אדער
 דער פון צוזאמענשטעל דער סאי זײן.

 עס װאס גײסט דער סאי קאנװענשאן,
 אוים־ די סאי און געחערשט דארטען ד.אט

 פראגראם און פהאטפ^רם געארבײטע
 ה?זט קאגװענשאן די כאט״ט אז זוײזען׳

 פון ״גרינדוגגס־האנװענ״טאן נערופען זיך
 איז פארטײ׳/ ארבײטער גאציאנאלער א

 ארבײ־ לעבענס־פעהיגע א׳טת׳ע קײן נ^ף
 גי־ :עװארען. געיטאפעז :יט פארטײ טער
 ־ ר א פ א געװען קאנװענשא; די איז כער

 גע־ פארטײ. לײב^ד א גרינדען צו ך ו ז
 :$ך זי איז פעסמגעשטעלמ און גרינדעט

געװ^רען. נים
 די אז ערװארטעט״ ניען האט װאס

 האפ־ װעלכע i אויפטאן האנװענ״טאן
? געלײגט איהד יףיא טען האט גונגען

 האט ערװארטונגען צװײערלײ טיט
 באװעגונג ארבײטער דער אין זיך טען

 יואנוועגשאן די אײדער אררטגעטר^־גען
צונױפגעקומעז. זיך איז

 פון קאנװענשאן א זײן װעט עס ^דער
 לאנד, פון עלעטענטען אפאדציאנערע ארע
 דער בײט ראכיף א פיהרען װעלכע אלע םרן

 ;לאנד אין רעאקציע אויפ;עשטא:ע:ער
 אוים־ קאנװענשאן א זײן װעט עס אדער

 באוױןנונג, זודבײפזגד דער פין שליסליך
 קו־ װעט באװעגונג ארבײטער די זי, װאו
 וױיל קאטפס־װאפען, :ײע שטידען טען

 קא׳ניפס־טעטא־ איצטיגע ביז די ׳אלטע די
זײן צו ניט אדױסנעוױזען זיך האבען דען

 פאליטישע םון בלאנק און ערםאהרונג איז
 מענ־ פון אלענפאלס — םארשטענדנים

 נא־ װײט. ניט גרײכט װארט װעמעס שען
 אבער אויסגאהםען. געווען זײגען טירליף,

 פאקט דיזען באשטעטיגען אויסגאהמען די
שטארקער. גאך

זינען, אין ד.אבען ד^ך דארף םען און
 לײבאר א גרינדעז פוץ :מ׳רעדט װען אז

 ׳ניט מען םײנט אמעריקא׳ אין פארטײ
 צוזאטע:־ און צוזאמענגעשריענע א אז

 בארײכערען אונז זאל טאפע געלאפענע
 רעזאלוציעס. פיאטעסט פאק נײעם א מיט
 ה^- װעלכע די אז :יט׳ אויך מײנט ־מען
 פאר־ אורזאכען איז עס װעלכע פאר בען

 זאלען פארטײ סאציאליסטישע די ל^זען
 גרויסע אלס װערען אנערקענט פלוצלונג

 ארבײטער דער יאין פיהרער פאליטישע
 ארבײטער די אז םײנט, כיען באװעגוננ.
 װעל־ גרויס, גאנצער איהר איז באװעגונג

 “געבל^נ פאליםיש איצטער ביז ה$ט כע
 די אין װערקצײג א געװען און דזשעט

 ז$*ל פאליטישענס, המינים כל פון הענד
 זיך און װערטען״ איהרע ״איבערשאצען

 א אלס פאליטיש ארגאניזירט ערקלעהרען
 מען עקאג^םיש. עס איז זי װי אזוי קלאס,
 ארגאני־ ארבײםער גרויסע די אז מײנט,

 אינטערנעשאנאל די לאנד׳ פון זאציאנען
 פאר ערקלעהרען זיך ז^לען ױניאנס

 אקצי^ן׳ פאליטישע זעלבסטשטעגדיגע
 סטרײתס פאר זיף ערקלעהרען זײ װי אזוי

 טא־ דורכפיהרען װילען זײ װען למשל,
 פארבעסערונגען מאטעריעלע מעגטאלע

 פארטרע־ זײ װעלכע אינדוסטריען, די אין
 אר־ ארבײטער דיזע אז טײנט, מען טען.

ט גאניזאציאנען,  מוסטערהאפ״ זײער םי
 זיף זאלען ארגאניזאצי^נס־סיסטעם טען

 ארבײטער באזונדערע א פאר ערקלעהרען
 דעם פאר ערקלעהרען זיף — פ^ליטיק

 ארגאניזא־ זײער אנװענדען טאקע און
ט דאס אט דעם. פאר ציאנס־סיסטעם ײנ  מ

 אר־ אן גרינדען פון רעדט מען װען ניען׳
 ?מען אטעריקא. אין פארטײ בײטער
 בא־ ארבײמער אכיעריקאנער די אז כיײנט׳
 באװע־ ארבײטער די נאכטאן זאל װעגונג

 אדבײטער דיזעלבע אז עכנלאגד, פון גינג
 עלאנא׳ אויפ׳ן קעטפט װעלכע באװעניגנ,

 אײפ׳ן ק<טפען אויך זאל פעלד, טישע;
פעלד. פאליםישע;

 צייט די אז :ע־יעכעגם, ם׳האט אין
 ־,אטעײלאגע די אז געקשרעז ןי,ש ז א

 וױרקריןי דאכ זאל באותכיגנ א־בײמער
 צוםרא־ די אז גערענענם׳ ט׳האט םא;.
 די אין פרײהײטען פאריםישע מענע

 םײנדליכע שארפע די דיסמריהמען׳ שםאל
 דעם צו רעגירונג דעד םון שטעלונג

 צינישער דער מײנערס׳ די פון סטרײק
 אין רעגירונגס־לײט די פון ארײנלאכען

 ארבײטער ״לאיאלער״ דער פון פ;ים דעם
 געשעהעגישען לעצטע אלע — באװעגונג

 אז וױריןונג זײער געהאט האבען לאנד אין
 טאן, דאס זאל באװעגונג ארבײטער די

 ערקלערען ש י ט י ל א פ אויך זיף זאל
 ארבײטער רי ?לאס. באזונדער א פאר

געטאן. ניס אבער נאך עס האט באװעגונג

האט
אזעלכעם, עפעס װי ז,

 םאר־ צופיעל ניט זיןי טארען זײ װאס
 םאלצײטען די פון אפילו דערםון. גינען
 געהים זיף זײ האבען םאג א מאל דרײ
 די פון שמועסם װער אפצועסען. זאט

 די צװישען ומעז)גער זײנען װאם זאכען,
 נאר-װאס מילך װארעמע די מאלצײטען.

 םאר־ פריש־געבאקטע די און קוה, דער םון
זיך זײ האבען דעם םון — בײםענס,

אפגעזאגט. לחלוטין
זײן. געזונד מיר איהר זאלט ״אך —

 ? װאס צו צו... !מטריח ניט זיף זײט
 שםא־ !נויטיג ניט איז עס אבי.. גלאט...

איבעריג... בנאמגות איז עט זיר... אין פעץ
 דער מיט מאיר־ױנה׳ן אלטען דעם

 אנ־ ניט תחילת זיף האט מאיר־ױנה׳כע
 אינגאנ־ דאס אז װי פארגעשםעלט דערש

 אמ ״כיגוד״־זאך* טין א עפעס איז צעז
 צו אהער, אימיצען צוליעב זײ מען האט

 םהיכא־ איז אײנגעלאדען. וױלד־םרעמדע,
 אט־א צוליעב זײ אויף לעגט מען תיתא.

 און שעהן זעהר אודאי איז כבוד יענע־א
 דאר דארפען זיף בײ זײ אבער םײן.

 האל־ דא זיף דארםען זיי אז םארשטעהן,
 םרע- עסען נלאט — דרך־ארץ םיט טען
 פיצעלע יעדע דאך קאסט עס !סען

 און קלײניגקײט! א עפעס — גאלד!
זאגען?... דעיגאף מען װעט װאס

 אװעקנעגאנגען איז עס װען דערנאןי,
k גע״ זיף האבען זײ און צײט שטיהעל

I

 :דערםאנט און בילד א קוקט אראפ װאנט פון
 פעלדער, גרינע אן

 פרויען, שטילע פרומע,
 םײדלעך שעהמעװדיגע בארװיםע,

צעפ. די אין סםענגעם רויסע םיט
הארץ מײן אזױ װערט רוהיג

שטערען צוקנײטשטער דער אוים זיך ם׳גלײכט און

שטיל. און װארים
ן וױיסט ױ אין קאלעקשאנס ו  א

 םאנד דעם פאר שעפער דרעס
םיר אױף קךקען צופריעדענערעאקציע. די באקעמפען צו

 ביכער. אויסגעשטעלםע טאקט םיט די
ט יים א אויןש רוקענס באגילדטע  חכמה. םי

שט רופען זײ ען: נאר ני אג  ז
מ רוה  אונז• פון אפ הײנ
 שטייל. און װארים וױ זעה
 רוהען אדיך װעלען מיר
שענקעל. אויסגעפוצטען אלטען אין

 שטיל. און װארים
 בילד פון פרוי ױנגע די

 עלטער. הײינט איז
שטערען דער איז צוקנײמשט און
 זארג, פון
יאהרען. םון
שט שױן און  אידיליש־רוהיג אזױ ני
הארץ• דאם איז
 פרױ הױז די װעט מארגען און

 שענקעל. אין ביכער די צוארוארפען
אומר קלאפען אויך הארץ מײן װעט מארגען און

 שטיל. און װארים
 רוה. און שטילקײט — פרידען
 זײן ניט אײביג קען װארום
־שטיל^. און װארים

קדױםירונגע וױיטערע
 — פון ארבײטער די

דרעס, ליבערטי
54.00--------קאבאללין פעני דורך
קא. װײסט אר. און דזשיי.

7--------װײנשטײן מיס דורך .6 0
קא., דרעס לײמאן

8--------נעמיראף הערי דורך .0 0
ראנקער, און װאלמאן
4.775 ---------ציטרין אננא דורך

סענטשורי, טװענטיעט
3-----------װאלד מערי דורך .2 0

לא., דרעם און װײסט סאנארא
5--------גורשטײץ גאסי דורך .0 0

 קא., און קאהן הענרי
 3.10 ־־־־ — פוקס איזאלו דורך

האוז, װײסט סיענעלס
3---------ליפטאן אננא דורך .5 0

װײסט, אלײענס
 5.75 — גאלדבערג מאלװיא דורך
קא.״, קאםטום ״פײער
ס.--------מילמא; מאקס דורך 2ס

״ און ״די טאק, די
2------------ראפקין פ. דורך .5 0
ראטוז, דזשײ.

2-------אמאטא םרענק דורך .5 0
װארשאו, און עפשטײן
5----------םײל מארים דורך .5 0

ראנדעל, און שאפירא
6--------האכסאן הערי דורך .5 0

דזשאנסאן, ם.
 2.75 — אימפאמעני אננא דורך

פרענק, ב.
 2.25 — בערלאװ גערטרוד דורך

גאלדשטײן, ס.
2-------------קעסלער מ. דורך .0 0
קא., קאסטױם סײמאן
4--------םײגשטײז ראוז דורך .1 0

 4.25 — — םאסס און םרידמאן
 שאפ, האבאהען װעסט
 5.10 בארדאנא ךסארגאריט דור

דרעם, םעדעראל
3--------םײערטוך ךסײדי דור .0 0

סאן, און ראודנער ס.
3--------העסטיעלינתנר דורך .0 0
ראזענםאל, און באלסאז
3---------מארסיעי טר. דורך .2 5

ראזען, און םרידמאז
50.50---------קאםין סיליא דורך

 האסטמאן, און פרעהליך
 3.00 — דידאטא פעלאטין דורך

 קא., װײסט אינםלעהסיבל
 2.10 — שאװעלסאן דזשעני דורך

5.50 קא. מאגופעקטשורינג נעשאנעל

 צינעל אין שםײן פין טרײד, בידדינג פון
 אין פאבע; אלערלײ פין אין ארבײטער

 דזד ;ערוען דיא' זײנעז עם אינדופטריען.
 צענמיאלע ״טמאדטישע פדן לעגאמעז

 זאנעז קעיפעיש^פםעז. ױניאן םרײד
 א־נאגי־ די געװען איז ראיט אז אבער,
 גרייסע די באװענונג, ארבײטער זירטע

 װי באװעגוננ, ױניאז טדײד אטעריקאנער
 אטערי־ דער אין רעפדעזעגטירט װערט זי

 ן?" און — לײבאר אף פעדעדײשא; קאן
טא איז אנרערע  דער ניט. טען קען — :'

 כאשטא־ איז דעלעגאטען־צזזאיטענשטעל
 צוליעב האבען װעלכע טעגשען, פיז נעז

 פארלאזען אורזאנע אגדער אן אדער אזא
 מענ־ םון אין פארטײ סאציאליסטישע די

 אלטען דעם אויף ארויםקוקען דארפטעם װעלכע םון בלאנק — ״בלאנקע״ שען
 זײן םון — פארדיענסטען, מאיר־ױנה׳ס

 צװי־ טעע מיט און שנאפם מיט פעדלען
 ;אפנערעדט דאף איז לאנדסלײט די שען

 צװײ אין געװאוינט מען האט דענסטמאל
 פארשמופט ערגעץ־װאו לעכער, םינסטערע

 און סמריט דיװינגטאן םון זזינטען א אין
 גע־ איז עס אז צוםרידען, געװען איז םען
 אין מאל םאר א און זאט צו ברויט װען
 אםילו גאר םלײש. שטיקעל א װאף דער
 אנ־ שוין האט רײזעל װען דערנאף/ שוין

 קײן אויד איז םארדיענען, צו געםאנגען
 רײזעל געװען. נימ רחבות איבעריגע

 נאכ׳ן גוט. גאנץ םארדינט אםילו האט
 גע־ דאס איז חשבון סאיר־ױגה׳ס אלטען

 קלײניגקײט, א געלד. מיט שלל א װען
 בשבועד. שבועה םידי אפ נעהמט םײדעל א

 און זעקס הײמישע — !דאלאר אכצעהן
 בײ עס םארדיענט װער !רובעל דרײסיג

 װאןי? א רובעל דרײםיג און זעקם אונז
 דאנהען אויף, איז איהרע ארבײט די און

 איז װאס שװערע. קײן געװען ניט #נאט
 בײ זיצען ? װאם ארבײט, אן פאר דאס
 םינ־ די מיט הלאפען און מאשינקע דער
 מזל־ קײן געלד דעם אין אבער איז גער.

 ראם אזעלכע םדיגה א נעװען. ניט כרכה
 — !פײפא — איז נעלד װאס אםעריהא,

 שמאנטים, פאנטי^ ניט! םטײעט עס
— שאלאםויגיסען און םטײנגעלעך טיט

 דערזעהט עס װאס און םײדעל ױגג א
? װאס עס. דארױ אויג, סיט׳ן  די, איז
אי באלעכאטים. די אלעשאי און יענע,

בײדע. מיר
ערדישע... אזעלכע בײדע םיר
אדורכגעפיהרג* בױגען דעם נאר האסטו און

סטרונעם די איבער
 אױגען דײנע פארגלײזט זייך ס׳האבען און
 ציטער פרוםער א און

 דורכגעדרונגען, גלידער דײנע האט
 דיר, פון געטאן פלאס א טענער ים א ס׳האבען און
 פארבראכען הענד מײנע זיך ם׳האבען אז

 בײדע אונז אין ם׳הארץ האט געװײנמ און
 אונז• אין ערדישע דאם איבער

 זיך איך האב געלײטערטער א
 ארויסגעשײלט גוף פון
געװאוען. דערלײזט אלײן זיך םון און

שפיל.
 בױגען. דעם םיהר

 םיהלען, צו אזױ איז גוט
 גוף. נאך גוןש שטיק ס׳שטארבט וױ

אג לעצטען דעם איבערלאזענדיג גענוס ערדישען םון נ
 פנים. דײן פארשלײערען שאטענס םאטע ווען
 הין-צוריק, כשוף־בױגען דעם פיהרט האנד די און
בעל־תשובח. א — פארבראבענע הענד םיט איך זיץ

ע ײ  אן שנזעלם בזען ןלײטרנגען. םעגליכע ג
ב מען םיםיןלבײפזעי־. י ע ; דיג אי ען. ג״ו ײז ר  נ

שינען, חײזער, ם1קוי סען זו. אז. א :זא
ן  די סון רעדעקשערע די מדן אײנעי• או
ע ג אזי ען ד שונג ײ  באװאוסמער א א*ײז איז צ

 צזם צדקומען ק;ן װאס כזענש א ׳דע*ארסער
על ױו ליין םי ן א ײ או  אינ־ #ז :עדזמעז איהם :

 אז מעגליך, דאס איז #זוי װי און ®ערוומ...
ג ז»ל כאן די ענ ם  געהמ װעלש די אז װי

ך ׳ אוגבזער ען :עחמען זי ב ע כ; וי  שעגי־יבע א אי
םונג ײ * ?
בען דער אש ט ציי ײנ ע מ ערנ ײז באװײזע. א

דען שעגדז׳ן זיבער װעש איזזד אי אב;ן (  ה
ש פ הוי ר ע ח ^ ליעב *ינ ו טענ ע אז שאן...) ג ײנ  ט

ע ײז װ א ען ג נ י י ײל שװאבע. ז  פל^נעשען די אז װ
ױן, ט פ ע ן כאשוו־ן, בזערקררי, כארס, ג ־ או פי  ױ

שען טער שוי ך * םען זי א  דע־ שען17 דעם צוז
ז צעסבער ען בזיי ו,יאם זאך א דאך אי ־ םוז לוי  ג

אנאמען. די — בען שי אס
ן ע־ ןגז או ך װעש ערד די פ־אנעש, אונז  זי

ם ײ ס, נ שוי ש ען צוזאמעג פינ ע ן ״ונקש ;  אי
ען מ  קען קיינער װאש פאקט, א דאך איז — סי

ײד #סלייקעכען, «ים ען איז דאם װ װיז א  מיש ב
ש ציפער,  שא־ע דאך איז **זוי, בא^ד װי חיינ

ך ־ אוי לי עג ען זאל ערד אוכזער אז ם ג י  א קי
ן בריק בען זאל און דיאיצען סיןןשע אי רי  צו

? *וערעז
ך ש ה#.ב אי ת. אײערע אויסגעהער  םע:ו

ך פבער ל אי שען, װי ײ אז באהויפ ען ז ײנ ײן ז  ק
ת עגו ן נים• פ איז װען אפילו או  ד.$ב ע, ס׳

מנסמער. »[ רזןךו̂י unit פייד «יך

ע לעזער ליבע ײנ ס־ די *ש !מ אוי ־ ען ב  אוי
ען פלאנעשע^ גערעכענשע ײנ שיגע, זעחר ז  ציב

ײ פ^אנעשען. פייגע רײנע, ף האבען ז ך אוי  זי
ם, קײנע געחאש ניש קײנםאל אי׳ אי ק ע ני ײנ  ק

ש, צ^י־קװאטאדעס, לןײנע װילחעלם׳ם, קינ  דעני
ע אלס און םעשלויאס. און קאלששאקס ײנ  ר

ש זיכער זיי װעלען פלאנעשע רײנע  װעלען ני
ג אין קומען ױנ ה רי א ש ב  אום ערד... אונזער סי

ײ זאל זי  בל^־ איהר מיש שארפאששקען ניש ז
שמוץ... איחר מיש שע,

. װיבאלד און י ו ך זיי ^ועלען אז ן זי י  שו
ען מז ען אז און דורכצול^זען... זי מ ש ע ^נ  פ
לען ײ קעגען װי ען... אלץ ז װײז הר בא  אי
ך שפילש .פלאנעשען מיש זי . . !

ב און ר אוי  די אננעהםען אפילו זאלען מי
ײ אז סנרח, ע ׳ז ענ ער און פל*געשען י  אונז

ען עי־ה ײנ ײן ז ײסט יענע, שװ^רץ־י^הר. א  ח
ען ׳עם ײנ ך ז ג אזרי אוי צי םו  און בדן^שיג און ש

אנג: «ז:דער ?זז וייד ה$ב דאן — קן^־ופש, סג אוי
ז דאן ײ אז מעגליך, גאר דאך אי  װעלען ז

ך  װי גישש. גן^ר און — באכעכענען שאקע זי
ײ װעלען פרייכד אלשע ך ז  — באגעגעגען זי

ך און שען, זי קו  לל...9ד»שס״ און צוסישקלען צו
ך צײש אז^ *רש2 מ זי  קײן אין געזעהן.,. ני

ײן... גיש װעש הוי־בן ז
ר ך לעגש מי ן זי '£ ך ן«ז ׳שכל או;  ה*ב אי

ך און ולעבש. ע לעזער װידערה$ל, אי ײנ  1מ
ר, זײש ע  אוגפזערגעוזן וועש־נים װעלש די אז זינ
ס״ צן)תלם און — דײצעטבער שען17 דעם ױ ד * 
1 ױניפן ז־ער אין

----------- טאטאל
קװיטירם םריהער

$133.70
1084.22

$1217.92-----------------צוזאםען
£ לאק. םע̂י שעתנהאלין, י״ 5
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באראדולין. ל. םון

 אי• זיך ד.$ט צײט אעצטער דער םאר '
 א פארשפרײט אאנד גאנצען דעם נצר

 אר־ די אומרוהען. ארבייטער םון כוואליע
 אינדוסט־ די םון צװימען אאע םון נײטער

 באשטימטע גןריגען װאס די, אאע און ריען
 ו עס װאם ארבייט, זעאבע די .ה$־ ארבײט, באשטימטע פאר געהאאטען

דרײסי^מײ אױפגעטאן הער ] הע־ םאר פאדערוגגען ארויסגעשטעאט נען

 האט ערםינדער באיןאנטער א מײנער
 מא־ קאײנע א פארענדייגט צודיין אאנג ניט
 ;עװ< באשטעים אױזם בײ איז װאס שין
 3מאשי די פירםע. געוױםער א פון רען

איצטער סוט מײז־אעך, דרײ מיט צוזאמען
םרי־ האבען
דאס דאאך.

 געשפארט װערט דא אז ניט, אבער מײנט .םון פארקירצונג פאר און אײז םון מגרוננ
 חיטבון דער ענערגש, פיעא אזוי מאא 10 !איז באװענונג די אט שטונדען. ארבייטס

 געטריבען װערט מאשין די :אזא דא איז I אאס טײאוױיז ערהאעהרעז צו אנגענומען
 פערד־ פערטעי^ אײן פון טאטאר א פון \ אומרוהעז, ארבײטער די פון אסתאאגג אן

 דער צו גאײך איז דאס װאס קראפט, הויםטזעכ־ און אײראפא, אין הערשען װאס
 מיט צוזאכיען מענשען. פינף פון קראפט העכערונגען די פון רעזואטאס א אאס איך
 מענ־ אכט זײן עס װעם מײדאאך דרײ די דא אבער איז עס האסטען. אעבענס םון

אר־ די אויױ עס סוען זײ און שעךקראפט, שפיעאט װ^ם עאעפענט, אן נאד םאראז אן נאר םאראן
 אנגעזע־ די אפשר און אנגעזעהענע, אן

 באװעגונגען אאע די אין ראאיע הענסטע
 ניט־ דער איז דאס און פאדערונגעז. און

 װאױאטאג, עקאנאמי^ער גע^ועהנאיכער
 אאגד. אין איצט הערשט װאס

 ״נײשא־ דער װאם םאמפאעט, א אין ;
 פאר־ האט זואשיננטאן אין מוזעאים״ נאא

 װערט צוריק, יאהר א םיט נאך עפענטאיכט
 װערען אמעריהא אין אז אויסגערעכענט,

 מי־ 150 װי װײניגער ניט אננעװענהעם
 פערד־ אײן ענערגיע. פון םערדקראםט איאן

 מיט םארגאײכען צו אנגעגומען איז יוראםט
 עם, הײסט םענ^ען. 20 פון יןראפט דער

 ניט אנגעװענדעט װערען אםעריקא אין אז
 קראפט. מענשען ביאיאן דרײ װי װײניגער

 א מיר האבען אמעריקא אין װי אזױ און
 נםשות, מיאיאן 100 פון נאםעאחערונג

אײנװאוינער די פון יעדער אז ׳עם חײסט

 1אי מײד־אאך, 30 פריהערדיגע די פון בײט
 פיער װי כטעט יטפארען צו מײנט דאס
 אנדערע מיט ענערגיע. פיעא אזוי מאא

 דער כייט כען װעט ׳עס הײסט װערטער,
 מעניטעך אײן אנװענדען קענען טאיטין

 םון ארבײט די אויפטאן װעט װאס קדאפט,
כיענ׳טעךקראפט. פיער

 קילע־ און גרעסערע מאיטינען, אזעאכע
 פאױטפרײט אאנד דעם איבער זיעען נערע,

 דאס נעהמענדיג און מיאיאגען. די אין
 קוםען טען מוז אנבאטראכט, אין אאעס

 שפארענ־ ארבײט אאע די אז בא^אום, צום
 אר־ פון צוטײאונג׳ די אײנריכטונגען, דע

 ״עפײ פון פארמען אנדערע אאע און בײט
 םיעא אזוי אפ אונז ׳טפארען שענסי׳/
 ^טאפען עס װיפיעא ארבײט, און ענערגיע

 מאטארען, געזאאין מאיטינעס, דאטף די
פון קװאאען אנדערע און װאםער־פאאען

אאע די אט אויב און ארבײט. און ענערגיע ו בא־ װערט שטאאטען םאראײניגטע לי םון
אא־ מעכאנישע אומזיפטע 30 פיזגסדחנ  ש̂ג
םארשיעדענע פון פארמע דער אין םען

סא^ינעס.
 עס װעאכער װעגען פערד־קראפס, די
 צו זיך באציהם פעטפאעט, אין זיך רעדט
 עאערר מאטארען, געזאאין מאשינעס, דאמן<

 נעבראכט װערען װאס מאשינעס, טרי׳מע
 די און װאסערפאאעז פון באװענונג אין

 און ענערגיע פון קװאאען עהנאיכע אנדערע
 ארײנגעבראכט ניט װערען אהער ארבײט.

 ^פארענדע ארבײט גערופענע אזוי די
 דיװײ־ סײװיגג (״אײבאר ׳אײנריכטוננען

 אר־ פון צוטיילונג פון סיסטעמע די זעס*),
 ״עפײטענ־ םון פארמען אנדערע און בײט
״. סי

 א אין ארבײט ,װאס ארבײטער יעדער
 װאס ״גוט גא:ץ װײס פאבריק, אדער ׳עאפ
 סיסטעכיע די ׳גיפיע^ט עס ראליע א םאר
 צאיל זעאבע די ארבײט. פון צוטײצונג פון

 מאיטינעס, צאהל זעיצבער דער מיט מעסטען
 ענערגיע םון מאס זעאבע די אנװענדענדיג

 מאא סן א באיעאפען װעט ארבײט און
 צו־ איז ארבײט די װען פראדוקסען מעהר

 בא־ ארבײטער יעדער װען ׳דאן װי טײאט,
 ענ־ אצײן און אנהויבען אאײן זאא זונדער
אדבײט. שטיקעא געװיסע א דיגען

אר־ פון צוטײאונג פון סיסטערע די
ײט  װאס גרעניץ, דעם ביז דערגאנגען איז נ

 האט װאוריין, ניטא <טױן איז נעהן װײטער
 און װעגען אנדערע זוכען אנגעהויבען מען

 םרא־ נרעסערע א עררײכען צו מיטאען
 כי/גנ־ צאא זעאבער דער פיט דוהטיװיטעט

 שטעאט מען בעפאר מא׳טינעס. און עןען
 ארבייט געוױסע א פאר מאן נײעם א אן

װיסענשאםט־ ער װערט טעטיגקײט אדער
 פסי- ספעציאאיסטען פון עקזאםינירט איך -

 װי־ אויף באיטטימען װעאכע כאאאגען,
 פאסיג איז פערזאן באטרעפענדע די םיעא

 אז איז, רעזואטאט דער ארבײט. דער פאר ־־,
 װערען אנגעשטעאטע און ארבײטער די

 םאן זאא זײ פון יעדער אז סארטירט, אזוי
 בא׳טעפטיגט זײן זאא ^דער ארבײט, יענע

 האט ער װעאכער צו טעםיגקייט, יענער כײ
םעהיג־ און נײגונג אינעראיבע נרעסערע

 גרעסערע א גיט אאעס דאס און
 מאס זעאבער דער בײ פראדוקטיװיטעט

ע % ארבײט. און ענעתי
 פראדוק־ גרעסערע א צו שטרעבונג די

 אז װײט, אזוי דערגאנגען איז טמויטעט
 (?אב־ געװיםע אין אן מען האאט איצטער

מן  םטארם דעפארטמענט געװיסע און רי
 שםיאען זאאען װאם מוזיה ארהעסםערם

 בע־ אנגעשטעאטע און ארבײטער די םאר
 ער״ צו כדי ארבײט דער צװישען און םאר

 שטי־ געהויבענע טעהר א זײ איז װעהעז
 גרע־ א זײט איהר פון ערװעלןט װאס םונג

 א צו םיהרט און אוסם ארבייטס סערע
 זעא־ דער בײ פראדוקטיװיטעט גרעסערע

ארבײט. און ענערגיע םון םאס גער
שםארענ־ ארבײט די אנבאאאנגט װאם

 פאראן דעם װעגען איז אײנריכטונג, דע
ברײנ־ דא װעא איך רײדען. צו װאס םך %

. בײשפיעא. סאײגעם אײן גאר מן

 יטאפעז ארבײט און עגעדגיע םון תװאאען
 אי םערד־קראפט סיאיאן 150 צוזאמען
 צי־ אויט מאכט דאס װאס אאנד, אונזער

 אײנעם, יעדען אױף קראפט מענשען 30
ט צוזאמען עס װעט  שפא־ ארביי׳ט די מי

 פארמען אאע די און אײנריכטונען רענדע
 מאא צוױי אױסטאכען ״עםישענסי״ םון

 קראםט מענשען 60 צו ה. ד. םיעא, אזוי
 זאאען מיר אויב און אײנעם. יעדען אויף

 קומט אײנעם יעדען אױף אז אננעהכיען,
 מעגשעך 50 צו נאר ,60 צו ניט אוים

 ריזי־ ניט זיכער שױן סיר װעאען קראפט,
אאנע. די איבעדצוטרײבען קירען

 ביאאאניע פון כאא געװיסעז א אויט
 םיז דעם פון עקזיסטענץ דער פאו״ איז

 יעדער אז גענוג, ערד דער אויף ״מענש״
 אײן פון ארבײט די טאן זאא אונז פון

 ניט דאך ^יר װאאטען אנדערש מענשען.
 איז װעאט. דער אויף עקזיסטירען געהענט

 גאטיר די איז אבער װירקייכקײס דער
 אז אונז, פאר גינסטיג אזוי און רײך אזוי
 צייט גאנצע די ארבײטען :יט דארפען מיר
 אנצוהאא־ כדי װאכזאכירױיט אונזער פון

 נאך זײנען עס עקזיסטענץ. אונזער טען
 אױסטראליען אפריקא, אין פאראן איצטער

 ים פאסיפײטען פיז אינזאען די אױף און
 אר־ װאס פעא?ער, פרימיטיװע אזעאכע
 שטונדען 3־2 צו דורכשניט אין כײטען

 אינדיאנער, די דאך. אעבען און טאנ א
 איבער פארשפרײט געװען זײנען װאס

 אװעקגע־ ניט האבען אכיערייואס, כײדע
 װאכזאמ־ זײער םון צײט גאנצע די ;עבען
 זײ האבען דאך און ארבײט, פאר קײט

 אזעא־ זאגאר און אעבען צום גענוב נעהאט
 געםאאכ־ געװעבטע״ װי זאכען, לוקסוס כע

 םון צירונג קצײדער; געפארבטע און טענע
 מינעראאען; און מעטאצען פארשיעדענע

 און קארפעטס הערב, טעפ, קונסםפאאע
 זײנען װאס כאים, און זאכען אנדערע

 באפרידי־ צו געװארעז געמאכט אכתחיאה
 און גײסטיגע די נאר םיזישע, די ניט גען

 אייניגע זייערע. פאדערונגען עסטעםישע
 אין אצטעקעז די (װי פעאקער אינדיאנער

 אונקאם די און מעיוסילוא איצטיגער דער
 געבויט זאגאר האבען אמערײןא) םויט אין

 םעסטונ־ און פאאאצען טעמפאען, ריזיגע
 אר־ םון שטאנדפונקט םון זײנען װאם גען,

 װי נידערינער געשטאנעז ניט כיטעקטור
 און ספינקסען פיראטידען, עגי&טישע די

 אנ־ מען העז דעריבער און אבעאיסקען.
 זײן זאאען אמעריקא אין װען אז נעמען,

 מיאיאן j«/7 נאר ,150 ניט אנגעװענדעט
 מענשעך איין צו ה. ד. םערד־קראםט,

 םען װאאט אײנעם, יעדען אויףז קראפט
 האבען גאך א• עקזיסטירעז, אי נעחענט

 באםרידי־ צו זאכען אוססוס פאר״טיעדענע
םאדערוננען. נײםםיגע אונזערע כען

 אז דאך, מיר האבעז פאהטיש אבער
ט הוםם אונז פון יעדען אוי^ ני ס׳  צו אוי
םרעגט—50 צו נאר קראםט, מענשעז א•^

 שלןצאםעז, מעכאגישע אומזיסטע 49 םון
 פראדוקטען גאנצע די אװעק געבען װאס

 און אונז, צו אינגאנצען איבײט זײער פון
 װאוהיךזשע ניט. גאר זײ דארפען אאײז
 םון פראדוקטען נאנצע די אהין קוםען
ארבײט? זײער

ענ  49 די אז איז, דערויף פער6דער'
 שאפען צו אװעק געהט מענשעךקראפט

 באיןװעמאיכקײ־ פאדשיעדענע אונז פאר
 אוקסום. און ראסחאש פון זאנען און טען
 שקאא־ מעכאנישע אומזיסטע 49 די אט
 פארשיע־ מיט הײזער אונז פאר בויען פען

 דארפעז מיר •״אימפרואװמענטס״. דענע
 מיר און האאץ נאך װאאד אין געהן ניט

 װאסער. נאך טײך צום נעהן :יט דארפען
 באװארימט װערען װאוינונגען אונזערע

 עאעקסריצײ פון באאויכטען און דאטןש פון
 האנט דער אונטער קראנען צװײ מעט.
 םון שטראכיען שטענדיגע צװײ אוגז גיבעז

 װא־ מיאיאנען װאםער. הײסע און קאאטע
 זײנען שיפען און אויסאמאביאס גאנעס,

 אריבערצופיהרען אונז גרײט שטענדיג
 דער מיט װײטקײטעז גרעםטע רי אױ^

 באקװעמאיכקײט. און שנעאיןײט גרעסטער
 קאײחגר, ״סוטס״ עמאיכע צו האבען מיר

 דעאיקאטע פון געװעבט זײ םון אײניגע
 אונ־ אענדער. װײטע פון געבראכט פעדים

 מיט אנגעפיאט זײנעז װאוינונגען זערע
 זיײ װאס זאכען, אוז םעבעא פאױטידענע

 באםרידיגען צו פיעא אזוי נים געביאכט נען
 שאפען צו װי נויטװענדיגקײטען, אונזערע

 םיר אוקםוס. און באקװעמאיכיוײטען אונז
 מעטאאען װערטפאאע פון צירונג טראגען

 אויסצױ זײ װאס אײדעאשטײגער, און
 פא־ באארבײטען או[ ברײנגען ;ראבען,

 אונ־ םון ענערגיע. םך א זעהר זיך ־ערט
 געװיסע א אם מיר טײאען געזעאשאםט וער

 באשעפטײ זיך זאאען װאס מענשען צאהא
 די אמוזירען. צו אונז אױסשאיעסאיך גען

 אהטיארען, דראמאטורגעז, דיכטער, אאע
 חונ־ טוזיהאנטען, פאטאגראפער, מאאצר,

 םאב־ אנגעשטעאטע, טעאטער מאכער, צען
 באװעגאיכע גראמאפאגען, םון ריצירער
 מאשי־ און אפאראטען זײערע און ביאדעד

ין מיט שטעאען נעס,  אר־ ריעזיגע א פאר ז
 געזעא־ אונזער פון טײא גרױסען א טעע,

 נאר פאקטיש פראדוצירען װאס שאפט,
 םיזישע פון שטאנדפוגקט דעם פון ניט

 פראדוקםען די פון :ויטװענדיגקײטעז.
 יעדען םיר באזארגען ארבײט אונזעד פון
 יצאזען מיר ;נויטיגען אלעם כייט זײ פון
צו זײ צװינגען מיר און ארבײטען ניט זײ

 סענ־ 49 איבעריגע די אויח טוען װאפ וין,
 יעדען אויןי אויס הומען װאם שען־קראפט,

באדיענט װערט אונז םון יעדער ? אונז םון |

 ’ זײנע כאך אײנעם יעדען זיך, ענטוױקלען
 אין זײן זאיצען זײ כדי פעהיגקײטעז,

אטוזירען. צו אונז שטאנד
 ^וק־ און באקװעטאיכקײטען ארע די
 :גערעכט ניט זעהר צוטײלס זײנעז סוסען

 צװײטער דער און צופיעיצ, האט אײנער
 רע־ א שוין איז דאס אבער גארניט. האט

 אומגערעכ־ סאציאיצער אונזער פון זויצטאט
 פאאי־ פאר אביעהט אן איז און טיגקײט

 מיר אבער שטודױם. טיש־עקאנאמישען
 פאיצי־ א פון נים זאך די דא באטראכמעז

 טעכנישען א םון נאר טיש־עקאנאמ״עען,
 טעכנישען א פון און- שטנאדפונקט.
 מיט רעכענען זיך מיר כיוזען שטאנדפונקט

 בא־ װערט אונז םון יעדער אז פאקס, דעם
 שקלא־ מעכאנישע אומזיסטע 50 פון דיענט

 םארשיעדענע אונז פאר שאםען װאס פעז
 יצוקסוס, און באקװעמיציכקײט פון זאכען

מעהר. או; מעהר איצץ יאהר יעדען מיט און
 םאראורזאכט האט מלחמה אעצטע די

 אונ־ אין איבערהעהרעניש געװאיצדיגע א
 זי *עבען. גײסט־גען און פיזישען זער

 אונ־ אין רעװאלוציע א םאראורזאכט האט
 עסאנאםישעז אוז יצעבעז פאיציטישען זער

ז רעװאלוציע א אעבעז,  באגרײ אונזערע אי
 געביט דעם אױףי רעװאלוציע א און פען
טעכניק. און װיסענשאפמ פון

 מעהר א פארגעקומען איז ערשטענם
 דאס רײכטימער, פון צעטײאונג גערעכטע

 הא־ טענשען צאהא גרעסערע א אז הײסט,
 אוקסױ יענע פון געניסען אנגעהויבען בען

 פריהער זיך האבען עס װעצכע מיט סען,
 מענשען. יןרײז קאענערע פיעא א באנוצט

 פארגעיןוםען עס איז אאנד אין אונז בײ
אזוי.

T rue tran sla tion  filed with the 
P ostm aster a t New York City on 
Dec. 5, 1919, as required by the  Act 
of Congress approved Oct. 6th, 1917, 
known as the “Trading w ith the  
Enemy A ct.’״

די אגצופיהרען אימשטאנד זיין צו כדי  
ארויפגע־ רעגיערונג אונזער האט מאחמה  

בא־ דער אויף צינזען ספעציעאע אעגט  
געװעז זײנען צינזען די איז פעאהערונג,  

ן, אזא פימ אויסגערעבענט בי ש װאס אז ח

ר מ ײ  טייצ נחנסעחנן it «לס אמ, אײנער ד
ײנא איז  אוועתמד ער דארןי רייכםי&ער ו

 אוועיד נעםוזט חאבען רײכע גאר די מןן.
 אײגי־ זײער םון העאםט א כםזנט געבען

 געװארען זײנען רײכע דאזיגע די קונםט.
 מעגאיכקײט די ;ארים ניט אבער אריםער,

 געכאײ זײ ביי איו אוקסוס אין אעבען צו
 האט רעגירונג די װאם געאדער, די בען.

 אויסגע־ זי האט צינזען, אין םארזאמעאט
 באשטעאען און אײנצוקויפען אויף געבען

 דער פאר אטוניציע און שפײז קאײחגר,
 אויסגעגעבען זײנען דעם אויף םיאיטער.
 םאר דאאארס ביאיאנעז שװערע נעװארען

 יאהר. אגדערהאאבען פון צײט קורצער א
 באשטעאונגען די אט פון צאהא גרויסע א

 הענט די אין דירעקט ארײנגעפאאען זײנען
 ׳מענשען, מיטעאמעסיגע און ארימע פון
רײך. געװארעז זײנען זײ און

 אז אזױ, געמאכט אויך זץ־ האט עס
 מארק הויפט דער געװאדען איז אמעריקא

 האאבער א פאר םחורות פארשיעתגנע פוץ
 מען האט סחורות םארשיעדענע װעאט.

 םון איצטער נאך רײסט מען און געריסען
 עס רײך. װערען מענשען און הענט, די

 באשא־ האס מאחכיה די אז םאקט, א איז
 נײע צאהא גרויסע א אמעריקא אין םען

מיאיאנערען.
 זײנען מאחמה דער פון צײט דער אין

 ערםמדונ־ נײע אײניגע געװארעז געמאכט
 ערפינדונגען פריהערדיגע אײניגע און גען,

 אזעאכע מיט געװארען ענטװיקעאט‘ זײנעז
ײ געװעהנאיכע אין װאס טריט, שנעאע  צי

 געםאדער^א דעם אויו* זיך װאאטען טען
 אאע דיי ענטװיקאונג. םאר יאד״רען םך

 אנגעװענדעט איצטער װערען ערםינדוגגען
 צװעקען אינדוסטריעאע פריעדאיכע פאר
 רעזוא־ מערקװירדיגע באקומט מען און

ה װערעז מענשען און טאטעז, ײ  די ר
 ׳ איז װאס שפארזאםקײט, פון סיסטעמע

 םון צײט דער אין געװארען אנגעװענדעט
 אז דעם, צד נעפיהרמ האט מלחמה, דער
 אויס־ אוטיאיזירען, אנגעהויבען האט מען

 אפ־ בײ־פראדוקטעז. םארשיעדענע נוצען
 ארויס־ פריהער פאעגט מען װעאכע פאיצען,

 םארװאנדעאט איצטער װערען װארפען,
ײך. װערעז מענשען און געאט, אין י

 גערא״ א זעהר געװען איז יאהר דאס
 אמערי־ װאס גרעטענסטער, דער טענער,

 פרײזען און געהאט, איז עס װען האט קא
 די אוז פריהער, װי דאפעאטע מען נעהמט

 אײניגע איז רײך. װעחנז פארמערס
 הויפטזעכאיך און אמעריקא אין שטאאםען

 נײע געפונען טען האט טעקסאמ, אין
 רייך. װערען מענשען און אויא, פון קװאאען
ט האבען װאס םארמערס, ארימע  אײן מי

 עק־ זײער אנגעהאאטען קוים צוריק יאהר
 צו־ מיאיאנערען, א״צםער זײנען זיסטענץ,

 ענדעקט האט מען װאס אויא, די איעב
 פון שפעקואאנטען פעאדער. זײערע אויו*
 שפעקואאנטען רײך. װערען שעהרס אויא
 אעבען מיר רײך. װערען עסטײט ריעא םון

 מעוײןװירדיגען א םון צײט א אין איצטער
 רעגענט עס װען װאױאטאנ, עקאנאמישען

 װאויאטאנ דער און גאאד. מיט אײגפאך
 עס טריט. און שריט אויף זיך םיהאט

 גװאא־ אזא געװען ניט מאא קײן נאך איז
 אוקסום, םון זאכען אויף נאכפראגע דינע

 קויםערם, די צײט. אעצטער דער אין װי
 אאנד, פרן עקען אאע םיז אהער לןומען װאס

 די םון און קאײדער בעסטע די פון פאדערן
 היגע די פון אגענטען סחורות. בעסטע
 אײראפא, איבער ארום פאהרען סוחרים
 אײנצוקוײ זוכען און אזיען און אםריקא

 אײדעאשטײנער זײדענם, םיעא אזוי פען
 נאר איז עס װיפיעא (םאר), םוטער און

 אויף איז דא װײא קריגעץ. צו מעגאיך
 םרענט מען נאכםראגע. נרויסע א דעם
 די נאר גיב אבי קאסט, עס װיםיעא ניט

סחורה.
 ווען צײט, א איז איצטער אעבען מיר

 יעדער און גאאד׳ מיט אײגפאך רעגענט עס
 ארײנצױ געאענענהײט זײז האט אײנער
 הען. ער װיםיעא גאאד, פיעא אזוי שארען

 בא־ איז עאעמענט אײנציגער אײן נאר
 דאס און נעאעגענהײטען, די אט םון רויבט

 בא- א קריעגט ײאס עאעמענם, דער איז
 אר־ באשטימטע פאר געהאאט שטיטטען

 װאונדער קײן עס איז דאריבער און בײט.
 םאר איז ארבײטער די צװישעז װאס ניט,
 כװא- א דורכגעאאפען צײט אעצטער דער
אר־ די זײ, אומצופרידענהײט. םון איע

 גאיײ פאר זיך רעכענען װעאכע בײטער, >
 און נעזעאשאםט דער םון מיטגאיעדער כע

 םון אאםט דעם זיך אויף טראגען װעאכע
 יואטאס־ נאציאנאאע אנדערע און קריזיסען
 T? רעכענען גאײך, אאעמען םיט טראסען

 פראפארציאנעאען א צו בארעכטיגט םאר
 הערשט װאם װאױאטאנ, יענעם םון טײא

 זײערע זיך נעמען דאנען פון און א*נד. אין
 זײער שטאםט דאנען פון און פאדערוננען

אוםרוה. און אומצוםריעדענהײט

י .M,■ .-׳י •'’:־־

 :ים דאך קען פען — קרימקאװיץ. ס.
 גלויבען, םיר »ע.4דעב> אײביכע אן אנהאלשען

 געגעבען מעכליך 6װײ װי ה^בען סיר אז
 די צו ״גערעכפיגקײש״ דער ׳וין אויסד^וק

 דער אין ןידדים ביידע די פון ארגוכענפען
 אין אזרײכמ איהר .*ואס אלעס, שבת־פיאגע.

 װידערחא״ מ :«ןר איז בריעה איצ=י;ען דעם
 דא »ם?ל. דוידער און #ם#ל, נאך ארן לוכג.

kםינןך מ^יןןריפעפ, פון פראגע די :יט יז 
 איז פראגע די אוםזין. איז אלעס דאם רישעצ,

 שי־ ען6בעס אם װ:י#ן די קען אזוי װי ׳דא
 סי<ז־ איחרע אלע פון אינבעדעסען די צען

;לידער״
ער. מ. דר. עטנ זאגען, צו איבעריג — ג

א״ער און גרמטויאציאנם־בריװעלע אײע- אז
יעכטיגקײש״ דער 1 ׳>••1 י *יז ייײר + * * • ‘״ ̂ ״י *̂  ו ץ ̂ •»

שוין כאשש כע-אן• ה:אח ששאי־ק א*:ז האש
̂נ>?:דער וון • נען זײ אנדעיע װײל , דער£אי

9 ••% • t*״> * * \* אויסג עס װעש איהר וי • • • %t מײנו
פא־גש ײסש ■9 %•!•*#* **♦ דעם ען לעז ט װע: ־ איהו

אײעי־עז• -לויאי-
;ש איז :וגג, שיי ר אונזע לויט — נ .ד א

ך פון װי נמעש ק ♦ןליין זי  װא״ום געכאנם. חוז
ען עס #נגענזשען, ײנ  פרעסעד, #זעלבע דא ז

ך עטעלט  די איז װאו פראגע, די >>בער זי
#ן ש? גאנצע די געװען ױני ײ  ה^ש װ*רום צ

ך זי  װען ׳דעם װעגען דערײאוסט ערשש זי
ד אוין״ און גע?וםען איז ד:ר נעל דער י  ?זלײן ז

ר װען אז זיך, דאכש אונז ‘גע׳מסר׳ש^  סי
ן געדדוקש עס זעחען  צײשונג, אנאנדער אי
אן אלע עס װאלט  ששא״ק געםאכם לײש ױני

 ררו־ עס םיר זאלען װ^דום שו פארדרישען.
? אײגענער דער אין קען ג נ טו  חוץ * ציי

ש זאל עס *נכענוםען, אלעשען,  :אשיאנ
 עשאיק צו ז?זך די איז פיקש^ן, א א־־׳ש ווערען

ס, ד^ך קומט עס איבע־־שי־יבען.  לויש אוי
ב נוסח. דעם w יענעם אין אוי v אין הןןבען 
זי פון צײט דער ײט בי  אפרײמאים, 10 געארנ
ײט גאנצע די געטאן פרעסער דער ח^ט ב  אי
ט און  שיקט װ*ך. די דאלאר 180 פאידיג
ײן, Vעס זיך  אין טעסאס ^זעלנע :

ען מאים ײנ ט דוקא ז ב װיגאזענסװערט. גי  אוי
 בא־ ער ד«זרף איבעל, געװיסער # ר* איז עס

 דאט ערנשש. םולען אין װערען האגדעלט
ט ה*ש חוזק־סאכען ײן ני , ק ן י  װעם עס װײל ז

ט קײן י : ג נ ו ק ײ  איהי־ װ^ס שןןד, םאבען. װ
ר װען פערזענליך, געזעהן ניש א*:ז האט  םי

עז ײנ ט ז ג :י אנ ק י רי  אײער אין געװען צו
 גע־ נעסער דאן אײך װאלטען מיר זזשאדש.

ג. אונזעי■ עיקלערען קע:ט ײנונ מ
ץ. נ. שי װעל אײער — גער רי  אנגע״ איז נ
ר װי נאנדעס, קומען  באשל^• שוין ה$בען מי

 פראגע דער איבער דעבאטע די שליםען צו סען
 ברזןועל אײער פון און שבת־ארנײט. פון

ר אז מיר, זעהען  גע״ רעכט פ*לק#ם חאבען סי
ײן ניטןז איז בריעף אײער אין װארום האט,  ק

ציג ײן װאימ, איינ ג ק צי ײנ  װן^ס געדאנק, א
ן איז ט שוי ט ני א; עז ס;  םון געװ#רען ארוי

ײן ד#ד עסיהן^ט און ^נדערע, ן ק י  אנצרגעחן ז
ט  יעדען פון יעדער װעלכער אין דעגיזטע, * סי

 װאס־ ד^סזעלבע. ן אר איינס ײידעי־ח^לט צד
 ? פר־עגען איחר װעם ? טאן איצט בלייבט זשע

 דער״ ן^בער אומגערעכט, צי גערעכט, צי ודעלל,
ען עס װעט װײל  די װי >ןזוי בלײבען מוז

ג די ביז ׳װיל, ם^י^ריטעט נ ײגו דעל פון מ

t* <וע» w  Mjnifi•
if «י *י ײײי יי*סיפןדייו•  i f מחז

ען ק ® ײיי * מי י ײ ז י ו ל' י ע ר װיוי חנ ײ ג ר ^ צי  ױ
ג ?ײער ?^לען ?ײ אז נ^ר, קען זי נ ו ע  עג״ םי

ען. נ דמי י ײט די או ז גערעכטיגק ף אי  דעד אוי
ם ײ ן ז  ®ריהעד ?״ װע« םיט^ריםזנט, דער פו

ר ^דעי ע ט ע ען ״ו עפ u ח., ד. זיע״-עה םוז  זו
מו^י^ריטןגם. די װערען

ד. ז פ ל ר װ^ס ב״׳יע,־״, א «ין — מ  פאר־ םי
ט״ גוםער דעם אין עפזך-םליכצן ײ ק טיג רעכ ע  ,ג

 ראדיקאלער * פון םענעדזשער ביזנעס דעם פון
כג, טו ײ צ ײ ע / ״טהי ניג ר׳ ^ ט ײ פ שי ^ ם  װעט ;

ך איחר ען, זי ײג צ בעי  אנבעטדעפט װ*ס tg אי
ם איהר איז איגטערנעש*:על, אוגזער ײ  טעםיגק

ן ך אוין* באשרענקט גןןרניטן שוי טלי שלי ס  אוי
 איינס. איז די^ס ױניאז־-«>:געל^גענחײטען.

ש און ח איז וו̂ן  בילדזגגס־ ברייםער איהר מ:
ײט? ן ארב ז װאו או  װ*ס עטװאש, אי
ט דינ אי צט פ ט װ^ס װערען, צו גדצטי  װעי

צ ט איהר האט גדטשיצם״׳* גי  אוכזער ג^לײענ
שי:; דעם פון רעפ^יט  דזשענעראל דער ן טר מי

ד עקזעקוםױז אי א  דען איז V ב*£א־־* אין :
ען בײגעשטײערט ניש װאי  אמנעס־ דעם שאר גע
^ן די פא־ ׳פא:ד טיע ע ײ ליז א טוי א  בױר*, :
הי, •דוײסט און ד חונדערט איבער אז אי ענ  טזיז

ש ד^לאר שיפ גרוישײ די ח̂ן  בײגע־ מעשבעי
ת? םלחמח די פאר *מייערט  ?ט ר4ג* קרבגו

ש אי עס מי, רעדט. איחר ;לאם  חאש ׳אםת ני
 װעםעז צו דען זענט איהר דאגה. א איהר

 די טאקי איז דןוש און פאו׳אנשװןךטליך?
שטיקעל א געחאט גאר איהר ווןלש צרה:

 פאיאכםװןז״םליכקײט,
און אוגערזוכט

װאלט
;ע־ *,:אבהע

 פון ;עפיהל
 פריהער איד,ר
רעדש.
קי. ה ס װ א ב א ר ײן — ג  ^ן^ם־פלאן דער ׳ג

ט אזפן בשוש איז  געװארעז• א.*י£געגענעז ני
ם עס עי ט איחם פא־ וו שיי  דערזעלבער שיט אכי

ך, איז עס ששאיקײש. לי עג מ ך ײע די אז אוי  ג
 #:געםען זיןל ארבײטעײ»ארטײ נאצין^נא^ע

ס *ון אי«:ע אל» •ל^ן דעם י ן ד  איחר *י
 איצט איז ס*ל*ן פיעלד דן^דלי לאשפאים.5

 פלאם־ דעם פאר הויפם־שועד די פדן אײנער
 גאגצע די •װעדט :אטירליך, איצש, ■לאן.

ען עולם פון אויפשעיקזאשקײם ג צוי ע  פון צוג
ן סטרײקש די  ששיול־אי־־ ארן םײנערס ד« פו

, זיכער קענט איהר *נער בײםער, ן י י  אז ז
ד ג?יי ך װעלען גי  לןןזען בראדערחודס די אוי

ען ד םון העי י ז
י איז שרײבען אייער — פ. ג. ו שלעכט, אז

ך פשוש עס איז אײנעם פאר אז  צו אונםעגלי
ק א דעם אין דא איז עס צי זן^כען  פון פו:

ט איחי• װאס ניש. צי טאל*:ש ̂ן מוז  קודם ש«
ך איז נל,  פון שיאבח די פשזט אזישלערנען זי

ײבען, ען, חײשט דאס ^ר ײג סל  צו־ קענען אוי
ן זעצע און װערטעד זאשענשטעיען  גע־ א אי

 איחר אז ארדנונג. ^:גענוםעגער װיסער
ען און קענען דן>ס װעט  זן^גען, צו װאס ה*:
הר װעט  ז$כען. צו ד»>ש װי דאן, -װיםען אי
ען דאן און מ ם ע  אי־ אורטײלען קענען ערשש װ
ע, דעד בער א; וי אײך איגטערעשירט װ^ס פי  ^ז

ששא־יק.
װען איז ד#ס — װ. מ. ב. ?י דאן גע  נ

ט ײנ  צו מורא װ^ס נישי^ שפ^ס. ^ אין געם
שען מלחשה דער פאר חאבען  שרײנער די צװי

ט אונזער פון און פרעסער. און ײ  דדאלטען ז
ד ך ז^לען פיעשער די געזעהן, גערן מי  זי

 שרײבער. די פון גבול דעם אין ארײנכאפען
עי די .וועלען און ב ײ ען שי ב תוי פ  דשו־ $ אוי

 ערשטענש, םיר, װעלען פיאג־ע, ריסדיקש^ן
ײ ף פרעגען ז ײער אוי זז ז ה ױניי אי ן, ק או

ריץ ד«לט
מאג;ץ אײער

 פער־ פון פערשטאפונג. פעראורזאכט םאנען אונרײנער אן
 בלוט א־יער אדן קערפער אין שםױן אן זיך קלײבם שטאפונג

פערגיםטעט. דערפון ,דערט

;זקס-רארןם
• אבפיהר־מיטעל טשאחאלאד בעױהמטער דער

ם און פערשטאפונג קורירט םאגען^ דעם רעגולירמ עיג  ד״י רי
 פיר גומ א״ז און נאט״רל^ך אין שנעל װירקט עס בלום.
קלײן. און גרױס

ר w לי♦ םי r, דעם *ין *ז
y סיר ויימנן יונקפ p 

ן און מ י א ט ג ז <י ײ ײי ר- ®ון ס 1ק  »י
ײן איחר גמנגם דארום טדײד. * געגד  rsm ז

ג טי ן אי< םו ע ק י ״ י חר ודאס •  חאם אי
ב אנגןףצריבען. ײן ד$דט נ.^ר װעט עס אוי  ז

פארעפעגםליכם גערויס עס װעט רזןכסס, עיעס
. מן ע י י

 איגצערעסאגטסטעד דזני — בעריןאוױץ. ל♦
ן סןןםענט ער פו ײס אונז ן צ  איבערחויצט או

, אין *י י ו ז אלעס וו^ס ד^ס, איז י צט אי  אי
ען א אין סיג ז עס צו*ב*גד. פלי  כםעם אי
 תערשענדען דעם פון בראשית. טעשח פאי װי

ש ^ ך ח*לם כ ן עםװ^ס זי ען, אי לד סני ן אוי  או
ט דער אין כ זי נ ז חי  איגטערעסאנבד די דןןס אי
ט סטע ײ ען ח^ש װ$ם םענ״»עז׳ יז פ«זר צ ג  אוי

 געזזירן * אדן העדען צו אויערען זעתן, צו
ע די קען דערפאר דעג?ען. צום ײן רײז ן ז  פו

 פאר סײ »לײן, איחם פאר סײ נוצען נרדיסען
סען ? צו ביז און ,‘אינטעינעשאכא• די װי ע  ג

ך :*אד  אײראאא. פון םלאבות בעל די פאר אדי
 װזך פארעפעכטליבט ה^בען שיר דוןןס זערזט,

ן דעם כען ״גערעכשיכקײט״. :ושער לעצםען אי
 »אר ש«עט צו #נגעקוסען איז עס — פ.

 דן>ך איז איצט און גוטער, פאריגעז דעם
;, די פ^ראיבער. אלעם שוין א/ רז ר דאס או  טי

ען ײנ ט ז ג בײם געװען ני נ טי  W * איז םי
ען םיר אײנפאבע ך ה$נ ט זי  אם געפיהלט ני

ן בעשטען. וי ױ ר רוי אז ען םי װען זיינ  נע
עד *ז ׳זיכער װעזעגחײט אונז ם דועם אב ?וי

• • WM ך1 - ײיי י ־♦ י ײ  > IJ* 1 . *ז־ ־ ,,־ 7 -. .

; % - f t s y F V W  W n  or
 יסם גסווען םת״ד זיך םיר מ*בזגן ״«וגו סחן
זיעדחײנ^ יוין בל״בזח *ו םסל

ע אײער — םרענק. ב. אג פי c ►״ועגען אג m 
שי׳ tg דורך ד ײי ברי ד *יי י י ס ד ע  אויןו איינ
ג דעם ע ט ר װאז ,9 לסקאל פון סי  חסבען םי

ער לעקטשדד ^ געתאלםען הרי» אינ ו י ג ס ני י י ״ ד  י
על און דוכטדי ט, איג אגיז ני ו טןן on רדעט י ס  בע

קלערוגג *ן דורך מזנרען *ײרענטפערט  < איי־ ?י
ר ויסס טאבאטאזש, בער ס נעםען םי י ד  י *ון ײ

 רעדאק־ םאנדגרען; דזשאהן פון פטײםסעגם א
ביג־זוניןון’: רדע פון טא** טהלי. ויןן־  tt $4 מןג
ן ז^גט עד װסס ע גאנץ אי ר ^ ם: ק די בו  די

 זןןך די איז סאבאשאזש, אנבעטיעפט ״דו^ס
&ידט ך פאדשײדענע פון גזניו#דען דיטקו  גז

 קײנ־י z$n דו. װ. א. די ?בער זיכטס־פדנקטען,
ט ם^ל ײן צו נעײאטהען ני  כאבא״ אכדערען ק

?י װי םאזש, ן באששעתט װעלכעד דעי*, נ  אי
ך צוריקרזאלטען דוןס  י ס : ע ש י פ ע פון זי

ט ד^ס (ײ^ס נ ״  ארבײט, מזןס פולע די געבען ם
ער דיסס אוין״ ײ:  דעם׳ דאנק א פעחיג). איז א
ז סאבאטאזש װ^רט דאס װן^ס  שלןכט אזוי אי

 איג• װ. װ. א. די ח^ט געוו^רען, •#רעטסנען
״. צו אויפגעחערט עס גאגיזגז ען ב ױי ב ע  ג

ר #לז*, זעחם, איחר ען םי ײנ  גע• געװען ז
ן דעם װעגען וסa זןרקלערענדיג, רעכט,  אי
ען׳ צר וואס פיעל גישא עד ל י  װ. וו. א. די װיי
ך ת^ט אגט *ליין זי מען אלע די פון ענטז  פ#י
ען ה^בען װעלכע סאבאטאזש, פון פ ו עי סג ײי  א
ם סטוגג. אי*געםײ:ע אזןז רעכט םי ט־י ענ

מודס פאלסם רוסישע פון המניבױ
. דיבעריהמטע

8 3י 3

טאראםאװא
ט ע ו ו ו ע ג נ י ז

ליעדער פאלקם רוםישע
רעצעמנער צוםען אג שכת האל סארנעני אין

טשעליסט באריהטטעז פון/ באגאײטונג דער טיט

נעננא םאהס
ת םענם 75 פון נהןעטפ דאלר. 2 נ

 דראג עסשמײן׳ס בראדװיײ איסט 175 אפיט, ״פארװערטס״ אין באקוטען צי
ס עװענױ; טעדיסאן 1674 סטאר, ח׳  I- עװ., װןאקינס 1337 ״סטאר דזשואערי םםוי

בריקלין. עװענױ, גרעהעם 78 סטאר, דראג קאטץ׳ס און

 לאנע אינחסםריעת וי
אמעריקא און ױראפ אין

לעקםשורס פינןז פון סעריע א
בײ געגעבען

ןןעללי פלארענס םרס.
םםריט םע5 א״סט 7 םיול, דענד אין

־ער פאר צאהלען קינדער ארזערע זאלען---דעצעםבעו טען5 פרייטאג,
? םלהםה

 םארק״קאשעק. דער אץ רעגיערוננ די —דעצעמבעו טען9 דינסםאג,
 דער און ארכײטם־םאנ קורצער דער — דעצעםבער םען12 םרייטאג,

געזעין•
 םיניםדט־ דעש צאהלם װירקליך דוער — דעצעטבער טע;16 דינםטא;,

וױידדט.



 באאדד דמג גיעמ*דמון צעחן
האנטראר. סאניטארי אװ

װינ־ םענסטער די אםען האאט .1
 ניטא דעם אין איז עם זוםער. און מער
געפאהר. קײן
 ״שיײ־ס״; אין אאמםען אאע האאם .2
 שעדאיף איז איככרשײן שארםע דאס
אויגען. די םאר

 ײט זאאען דורכגע;גע אז ;ט זע .3
 פאר־ אדער םארשטעאט עפעס מיט זײן

אעגט.
 פײער־ האבען צו באשטעהט .4

דריאס.
 אויסנע־ זאא שאפ אײער זעהט .5

 ניט ארבייט, דער נאןי ווערען העהרט
ארבײט. סען װען צײט דער אין

 קאנען צוגעטאכטע געברויכט .6
 װארפט איהר װאס ״ראביש׳/ אאע פאר

אװעק.
האנד־ דעם םיט ניט זיןי װישט .7

 טרינקט און געברױכען, אאע װאס טוף
 אצע װעאםער פון כאי, דער םון ניט

 האנד- באזונערען א געברױכט טריגקען.
טרינקען. כאי׳צום באזונדערע א און טוף

 איהר װאו רום די רײן האלט .8
רום״. ״טאיאעט די און אן, זיך טוט

 גוט, נים םיהאט איהר נאר װען .9
 מעדיקאא־ אײגענעם אײער אין קוםט

אפים.
 שאדען צײהן קראנקע שאעכטע, .10
 װאס אםיס דענטאא דער געזונד. אײער

 און קאנטראאירט אױפנעהאאםעז, וערט1
 איי,*• גיט ױני$ן, אײער םון פארװאאםעט

םרײז. קאסט םאר ארבײט עהראיכע גוםע,

THE PRESENT
ערשײנען צו אז הויבט ’

 רעדאקציאן דער אונטער
פון

בערנשטײן הערמאן

מלחטה פון ענדע
װעלט דער פאר גליק כרעננט

ל8ם א מ סס8ו
 םי־ אבםיהר קענדי פרוכט געשמאהע די

 פון צײט דער פיר געמוזט האט טעא
 דער וױיא מארקעט, םון אראם מאחמה

 װאם שטאף מעדיצינישער טײערער
 איז פארכיאאאקס אין ארײן קומט

 די אין געװארען פארברויכט גענצאיך
 ענדע די יעצט האספיםעאער. מאחםה

 נײע געבראכט האט װעאכע מאחםה פון
 גע־ צוריק אויך האט צײטען, גוטע

 םא־ אאע םיר רפואה גרויסע די בראכט
 די ״םארםאלאקס״ איידענדע, ־נען

 איז װאס מיטעא אבםיהר םרוככדקענדי
 קענדי טײערסטע די םון געשםאקער

 א אין םאגען דעם אב רײניגט און
אננענעהם. איז אײכט שטונדען פאי

 האאט און מאגען אױם׳ן ניט אײדעט
 אין קינדער אייערע פון מאגענראעך די

 א צושטאנד. געזונטען און רײנעם
 א איז הויז אין מארמאאאקס באקסעא

 מאגען נעזונטען א פיר םארזיכערונג
 םאנען אאע םון םארהיטען װעט און

קראנקהײטען.
באקס. א ס50 און 25 ,10

 םיט אתנר סטארס דראג גוטע אאע איז
פאסט י

MARMALAX COMPANY, 
NEW  YORK

 גרעסטע ױ פאראײױגען דך ארום װעט
 ינסטלער)ר און װארט־פיהרער אידישע

װעלט. דער פון טיילען אלע פון
 אי אמת׳ן פאר׳ן הײם אמת׳ע די זיץ װעט

געדאנק. דישען

 אנגע װערט ארבײטער, די םון אײגענטום די איז טעדיקאל־קליניר, און דענטאל דער
ן ארבײטער די בײ געמענעדזשט און פיהרט ע ו ױ ט א ר ע פ א א ק א ^ י ו . א ם י ז א ב  אונ־ פארטײ אדער ביזנעס קיין ניט איז

 וואס אינסטיטוציע, אן נור טערנעהמונג,
 דיע־ צו אױפנאבע די געשטעלט דך האט
אידי־ פון אינטערעםען העכסטע ױ נען

םאלנ+י שען

 אידישע גרױסע א זײן בלױז ניט װעט
 א־וים־ באװעגונג א נוד צײטונג, טעגליכע
 אידישע דאם מעכטיג און םרײ צוזאגען
 אי־ היםאױשער איצטיגער אין װארט

עפאכע. בערנאננם

רײנםטע די מיט אונטערנעטונג דער צו צוגעטראטען זײנען ״ ט נ י י ה פון שאפער די
 צו און צוטרױען זײער אידען אלע פון ערװארטען צו בארעכטיגט זיך פיהלען זײ און אבױכטען

דך. נויטיגען מיר װעלכער אין אינסטיטוציע םאלקס גרויםע די שאפען זאמען

ג באהאנדלונ און אונטערזוכונג םעדיציני׳טע אלנעםייגע

און האלדז, נאז, מאגען, םארן קליניקם םפעציעלע נערװעױקראנקהײטען אויערע̂ן

אװענט אוהר 8 ביז פריה 10.30 פון טאג יעדען דענטיםטען םיער פון םטעןז «

טעג עטליכע קוםענדע די פון פארלויף אין װערען אנאנםירט װעלען םיטארבײטער אונזערע פון נעםען װײטערדיגע די

װעלעןשרײבעןפארדעם״הײנט״. אײראפא פון קאדעספאנדענטען בעםטע די
 מעמ־ אונזערע דארפען לאקאל פון בשאלוס דעם נאך

 א םענט 25 צאהלען ,1920 יאנואר, ערשטען דעם םון בערם
 אבצוצאהלען אויפגעםאדערט דארום דיט איהר דױם, װאך

 דעם נאך יאנואר. ערשטען דעם בעפאר שולדען אײערע
 םענט ג6 צאהלען דארפען איהר װעט יאנואר ערשטען

ריקשטענדיג. זײן װעט איהר װאס װאך, יעדער פאר

 די אלע אױה םאדערט באארד עקזערןוטיװ די
 אץ באשעםטיגט יעצט זײנען װעלכע טיטגליעדער,

 אץ זײנען װעלבע יעניגע די און טרײדם, אנדערע
 זײ־ םטרירען רעדזש צו גלײך ארבייטסלאז, גאנצען

 צװײטע 228 ױניאן, דער םון אפים אין נעמען ערע
עװעניג

 מעמ־ די גענען װערען גענומען װעט ־עקשאן
אויסםאלגען. ניט ארדער דעם װעלען װאם בערס

9 לאקאיל כאארו עהועהופיװ
םענעחשער. האלפערין, חש.

איכעראל פארלאנגם אגענטען צײטוגצס

PRESENT 31 E. 7tH St., New York City

23 לאסאל כאארד עסזעסוסיװ
מענערזשער װאנדער, ה.
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סםײפיאנק
$65^00,000 אובער ריםארםעם

 איחר אדער לןןנדער אגחןרע םים ביזנעס םחוט איחר %^ױב
 אים««רם דורך ביזנעס אייער •ערט־עםערען דענקם

0  בענוצען צו זיך געלאדען איהר זײנמ עקסאארמ, אדער 1
באנק. םטײט דער *ון *אסיליםיעם אויסעתעוועהגליכע די סים

T לע־ קאםױחטאל קרעדיט, אוו לעםערם ארױם נעבען, 
נאר דרעטםם און םשעקם םרעוזלערם קרעדים, אוו טערס

װעלם. דער פון טחײלען אלע

כע־ אױםלאנד, אין קרוכים זייערע העלפען ווילען װאם
 און״טשעכא־ גאליציע, חםעגיע, פוילען, אין זאנדערם ^
r ,רעיטם בילינםםע די םים געלד שיקען קענען םלאװאקיע 

כאגק. םטײם דער דורך

 קארעםפאנד־ אונזערע טון אײניגע זײגען בײגק פאלגענדע די
אויםלאנד אין עגטס ״י

ENGLAND
Credit Lyonnais, London. 

FRANCE
Comptoir National d’Escompt .• 
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 גרעםטע די זײגען באנקען דיזע
 םרײנד אייערע צו געלד שיקען וױלם איחר אויב לענדער.

 זיכער, זײן איהר װעט אונז, דורך שיקם ד»ן — קתכים אוז
 דעם רעכענען םיר און װערען, באזארגם שגעל װעט עס דאם

ט&נעם־קורם. דעם לויט פרייז, ביליגםםען

THE STATE BANK
יארת־ ניו ■ סטױט. גרענד 378 און 376

:ברענטשעס
ioo םטריט טע26 װעםט 7 ;םטריט עםעקם;

 עוועם. װעםםשעםטער און ױניאן 168 עװ.; פינפםע 1400
בחקלין. עוועניום, סםאון און פיםקין

גתקלין. סטרים, ווערעט און עזועניו נרעחעם

 אפערײםארם קלאוק
יוניאןלאקאלז

ן ם א ז ס ר ע ם פ י ו א
 אן כײ אחנײם איהר אדער פלאין קײן ויט חאט איחר אױב .1
 זאלם איתר אוס אפמ^ אונזער אין ױיסען גלייך לאזם טדײד אנדער

 איחר װען ק^רד װארקינג א קרינען צו חאבען ניט שוחןריגקײם קיין
ארכײס• דער צו פלאץ א קרעען דארפען װעם

 אעציעלע א אחן ארכײםען ארױפגעחן גים םאר קימער
 אק ילאץ• כעםרעםענדעז דעם «אר אטים אתזער יון קארד ווארקיע

 קרי- גיט קארד זוארקמג אגדער קיק םען קען נים, דאם טום םען פאל
 ווארקינג קײן גים גים םען וױיל •לאץ, דעם בײטען דארןן םען ווען גען

קארד. װארקינג אלםע די צוריק אום ניט קעהרט םען װאו קארד
 אייער איז שא• אײער אין קריגם איזזר וועלכען פדייז אייער 3

 אנדער קײן אין רועניגער םאר ארבײםען נים םארט איחר און םקײל
aar צושטיםוגג דער אהן םקײל אייער װי ווענינער פאר ארכײטען 

 דער צו תפען וועט םען װעלכעז פאר םארברעבען א איז יתיאן דער פון
קאםיטע. גרױוענם
 אחן ארגײטען צו ערלויבען װעט װעלכער טשערםאן, שאפ א .4

 יע־ קאםיםע. גרױוענם דער צו װערעז געחםען װעם קארד- װארקיננ א
 ערלויבען װעלכןן טעערלײטע די פון םעלדען צו םארםליכטעם איז דער

קארדס. װארקינג אהן ארבײטען צו
ו. לאקאל םון באארד עקזעתוטיװ די

35 לאיןאל ױניאן פרמערס סלאוס
אדפםערקזאע

םפעשעל און רעגולער

םיפיננען סעסשאן
װערען אפגעהאלטען װעלען

דהצעםכער טען8 דעם אװענד, םאנםאנ
נױ'ארק. ״אײ״, ,םעהשאן

סםרים. דעלענםי 79־77 אין
בראנזוױל. ״די״ םעקשאן

םטריט. םעקםאן 219 לײםעאןם, לײבאר בראנזװיל אין
פרעפער בראנקםער די

עװענױ. טע3 3875 קאםינא, לאנדאן אין םיטען װעלען
טינגען די אױןז פראגען. װיטיגע װערען באהאנדעלט װעלען םי

ױניאן. דער םון ביזנעם רעגעלע .1
באי אץ קאמיטע אבדזשעקשאן דער פון רעפארט דער .2

װאהלען. די צוג

35 לאהאל עסזעסוטיװ
םענעײשער. ברעםיאוו, ד<ש.

 אדכײטער אלםעױישאן און סײלארם לײויס
אױפםערהזאם. ,so לאהאל

* I
ען נאםינירטע די פון ליםט א איז פאלגענדע דאם כז ^ו ד  די צו קאנ

 יעני־ די אלע יאהר.^ האלבען געקסםען דעם פאר עםטער פארשיעדענע
שאן איז עס װעלכע האבען װעלכע גע, שעק  פון אירגענד געגען אבת

 מאנ־ קאםיטע, אבדזשעקשאן דער צו װענדען זיך זאל םעםבערם, דיעזע
^ און דינסטאג טאג, א װ מ טען,0 אדן טען9 טען,8 דעם דעצעםבער מי  ו-

ױגיאן. דער םון אפיס אין אבענדם^ אוהר 7 ביז 5 פון
 נאטהאן אכראמאוױט״ז,
 מאריס אבראמאוױטץ/

 מאהס עסנאס,
 גערשוז בראהיגםקי

 לאזאר בראווארסיזי,
 בערגארד חאזאנאװ,

 דרעזענסקי,״סעם
 מאזעס דאביויז,
 באדיס דרײדן,
 נײטהען דרײביז,

 נאעטאנא דעמארינעס,
 אלעקסאנדרא דאגנילא,
ה. עדריטש,

 דזשואױס פינקעאשטײן,
 דױיטא: פ־נקעאשטיין,

 נײםהען פורביאנפקי,
אײבדאחאש בא־כיא־,

 מאריס גודטאן,
 איזידאר גאאדקאפף,

 אײבראהאם דדעעגיז,
 הענרי גארבער,

 הענרי נארדנער,
ב. גאלה

 ארמור גאצוסשיא,
 העררי הילפאמן,

 מארים העריס,
 איזידא״ רזשײקאבס,

 העררי דזשענין,
 אײבראהאם קאאםאפט,

 װיאיאם קליננענבע.^
 מאק סיאיקאװיטץ,
 פרענק טאגנאוױםא,

 בראי?ס סאריױז,
איזאח פהיליפס,

 סעם פרעסס,
 פרענק ראזענםארב,

 אסקאר רויבסאן,
 לואיס סאאאװיאץ,
װיאיאם שםעטערער,

 א. שקאאניײו,
 בענ. שקאלניי^

 פאםקװאילע סאטארטיגא,
 דזשײיאב ספיטצקארט,
 אײבראהאב טארטציגטהי,

 סעב װאלטערם,
 ד^נ. וױשנעפסק/

 נײםהען װי^העם,
 דזשאזעף יערעטצקי,

ראװעדיא. זוקארא,

אבתשעקש^ן

םעאםער איױשע
 עווענױ. םעריםאן און םטריט םע27

 £79 םיןווער םעדיםאן םעלעפאן
 *־.BDpjnn קיגסס ריימר, עםנואל

סעגעד׳יזער• <•ytm שניצער, לואים

 בייטאנ זונסאנ איז מבת אבענד, םרײטאנ
 םעז7 און םען6 םעז,5 דעם אבענד׳ איז

דעצעפבער

 קונםט א אין רײכער, עמנואל
ראלע

שםוםער ערר
םשיח

SECOtD AVL1KAHE
עװענױ. סעקאנד 35

ײן, יאזעןש שט  םענ. תשענ. עדעל
.1643 פארסײטה טעלעפאז,

אדװענם. אין װאכען 8 מיקעטם
 איבער פון אורטײל אײנשטימיגער דער

 ביײע־ חאבען ותולכע םענשעז, 50,000
 יאזעף פון פאדשטעלונג די װאהנט

שעהג־ און אעצטע רומשינסקי׳ם
אפערעטא סטע

ננון רכינ׳ס דעם
ערםאלג! ערפאלג! גרעסטער

געזאנג. נוםערען 30
 מאטײ זונטאג א'ץ שבת אװענד, פדײטאג

 טען7 און טען6 #טען5 דעם אבענד׳ און
דעצעטבער.

 אפע־ נײעסטע רוםשיינםקי׳ם יאזעף
רעטע

רנינ׳ס דעם
באדער ג. פון ליברעטא

אזעף פיז אויפגעפיהרט רוםשינםקי י
 רע־ זאץ, אודיױנ ראזענשטײן, סעמױעא

 ראזענ־ בארים קארפ. ראזא פראגער, גי:א
 מכ־ םעני לאקשעד, סאבינא ^ךס. טאל,

 יאלאב ארץ דזשיײןאבסאז הײםי ריצקי,
 אפע־ דיזער אין זיך באםײיציגעז פרענק
 טשאר־ ה׳ הײמאן. לואיס אויך ײי רעטע,

״אײבענױ." אלס נאטאנסאן לעס
 פרא־ ססו איז נגון ריינ׳ם דעם

פערפעסט. צענט
 אוים־ ארטיסטען, פערזאנאל, טוזיק, אין

 שעהנםטער קאשטױמען, רײבע שטאטונג,
 װאונ־ באאעטען, ארן טענץ שעהנע קאהר,

 אין אדקעסטער, גרויסער עפעקטען, דער
הינזיכטען. אאע
דאל. 1 פאר אםױזמענט װערםה $10

סימםא־ און כאר גרויסער עקסטיא אן
רוםשינסקי. א־צא ארקעסטער ני

סיאאדזשען, חברות טי ת סי א  ױניאנס, ׳ס
 װי רעאיעפס, ברענטשעס, רינג ארבײטער

 מעל־ זיך קענען פערזאנעז פריװאט אויך
 אין םיקעסס און בענעפיטס פאר דען

טעאטער. פון אפיס

 יוניאךקאאםעראטיװ .די
סאסײעטיי

 יוניא! װ. נ. ל. א. 35 לאקאל
אױפשליסליך פײרקױפם

 טהעע רלי וױיט
א םכי א ^ל ט , 

טש»י צװעטאסשני

s םעל. a g  - r n t v t n s 
י ר׳ ע , ה י ק ם ו ו ע ש א ם א מ ם ז ד י םי jpo ס

 םעאטער טה«םאשעװםקי׳ם אין נײעם
 םוזיסאלישע םענזײצי^נעלע גרעםטן די
*isrtnir מדער ק  אהײם״ קוםט ,

 בא־ אונזער פון פרן נעזאננ נומערען 12
 װאהל. הערםאן קןונמאזיםאר ריהםטקן

 די םים אויסשטאטונכ, גרעםטער דער םיט
עפעקטען. שענסטע

:צוזאמען סטארם אלע
 םה&־ בארים ה. קעםלער, דײוױד ח׳

 טהאםא־ בארים ה׳ — מאשעװםקי
םעם קעסלער, דײװיד ה׳ שעװםקי,

קעםםין.
 זונטאג און שבת או אװענט פיייטאנ
 םען6 טען׳5 אװענם, אץ םאטינע

דעצעםבער• טען7 און

קינדער
אהײט קוםפ

 דײטשלאד. איז אקט ערשטער
 פױלען. אין אקט צװײטער
פאצעסטינא, אין אלט דריטער

צולונפט. דער אין
א

פארגאנגענהײט. דער אין ישראצ ארץ .1
פאצק. זײן צו שטיכע גאט׳ס .2
קינדער. איהרע נאך בענקט מאפע די .3
נאטור. די און רעװאצוציע די .4
פײער. m ערד הימעצ, .5

אידען. בײ המשםחה טהרת .6
וועהער. םים׳ז גײסט דמר .7
דער לכבוד באנקעם גרויסער דער .8

מאמע.
גוישע די און הארץ אידישע ד^ס .9

נשמה.
און מאםען צוױשען שפאצטוננ די .10

?ינד.

יאך. פויצען׳ס אונטער איד דער .11
מענער. צוױי מיט פדוי די .12
קא־ פויצישען דעם פיז צאח דער .13

מאנדיר.
בצוטדורשטיגע ןדי או מענש דער .14

חיה.
שטראױ. גאט׳ס .15

צוקונפט. דער אין ישראצ ארץ .16
אױםגאננ. זונען .17
זיעגט. איד דער .18
חצב זבת ארץ אין חתונה אידישע א .19

ודבש.
!אהײם קומט קינדעד .20

 דעצעביבער, טען30 אװענד, דאנערשטאג
 אונ־ פאד םארשטעצונג קונסט עקסטרא אן

גאצדבערג, א. פעגעדזשער, דזשענעראצ זער
טהאםאשעווסלױ, ב. און

 פיצאדעצפיא אויס נאסט אונזער אױך װי
 בצאנה, ל. ה׳ אװענד, דיזעז םאר בצויז

 ״גאט, װערק גרעסטע גארדין׳ס י. אין
ש טײװעל״. או מענ

2441 נרעביערסי טעאעםאן
' פרעם לעגארד די

י. נ. ׳םטױט טע23 איםט 42

קראוז י.
בענערם און בעדזשע^׳

 בר. פ. ס. אזן סאסײעםיס ױניאנס, פאר
ארכײט. ױניאן םטריקמלי

יארק נױ םטריט. קלינטאן 134

A. DELRON
שערם. שארפט ן1א פיקםם

 עווענױ, טע6 484*90
יארר׳. נױ

םםדים. מע30 און םע29 זווישעז

ע ז י נ ר נ ו ט ײ צ
ך װי שע ענדערע £יעלע אוי עי און אידי  ע

מ ־ ;. לי ; ד:: ט ח און ביכער דיי א « ר: «ו  ז
ן cpi*rrr: ורערען י די י

פדינטיננ א£*מן־רײט
יארק נין בט. קאנעל 193

*רןגקליז. 612ו, ),־1£םעלע

 23 לאסאל םאמר דחןסס אװ סטדרם
אויפםערסזאפ! .

נעקםטע די בײ

םיסיננעו סעסשאן
 '11 דעם דאנערשטאג, װערען אפנעהאלטען װעלען װעלכע

צוױיטע און ערשטע זיץ װעט דעצעמבער, טען

אפיסערפ לאסאלע .פאר נאםיניישאן
:װערען אפגעהאלטען װעלען םישינען די

 בילריננ. ״פארװערטם״ אץ טאת יאמ
ר,אסינא. לאנדאן בראנקס,

 די נאםינירט און םיטינגען די צו קוםט ברידער, און שװעםםער
נעקםטען פאר׳ן לאקאל פון ביזנעם די פארװאלטען צו םענשען בעסטע
מענעדזשער. וואנדער, וד ־אהר.

9 לאקאל ױניאן פינישערם קלאוק
 די אז אכט אין נעהםען צו געכעטען זײנען מיטגליעדער אלע
געװארען. אראנזשירט דערװײל זײנען לעקטשורם פאלגענדע

איסט 779 לןאסינא, םקווער מעקינלי :בראנקס די פאר
סטריט. טע169

אלם שיפלאקאוו געלאםע םיט דעצעמבער, טען5 דעם םרײםאג,
לעקםשורער.

בראחױי. איסט 209 ׳האל םאסיםיק ::טאון דאון פאר
ב. אלדערמאן גענאםע םיט דעצעםבער, מען12 דעם פרײטא^

עלןװלו לעקטשורער. אלם אד

229 לײסעאום, לײבאר בראנזוױלער בראנזוױל: פאר
סטריט. סעקמאן

שיפ־ י. אלדערמאן נענאםע םיט דעצעסבער, טען20 דעם שבת,
ז אן ק א ל לעקםשורער. אלם .

9 לאקאל באארד עהזעהוטיװ די
מענעדזשער. , האלפערץ דזש.

אימ װערען פרױען־קלײדער פון דעזײנערס
פארלאנגט ראל

 ־- פרױ. אדער מאן יעדען פאר שטעלע אנשטנעדיגע אן
גוט. זיך בעצאלט — לערנען צו גרינג

דעזײנעד ערפאלנרייכער «ן װערען און דעז״נינג לערנען הענט איהר אױן־
 פער־ פרױען און מענער

געלד. מעדד דינט
 קורס פדאקטישען א אױף נעםט
אין אונטערריכטונג און

''•'•־״NiA םיטשעל־סקוהלם.
; אין ג ײני עז  מיסעס פרויענס, פון ד

 פון קורס א קלײדער. קינדערשע און
ס די אין אונשערריבוטג  סקולס םיטשעל׳

ט  םעחר און ב^לדיגע׳^שטעלע א מיינ
 דע־ פון סקולס מיטשעלס די געהאלמ.
ג, נ י ײנ ײקיגג, פעטעין ז ג ט נ די ״ ר אוז ג
ג נ טי ען פי ײנ געװאי־ען •געגרינדעט ז

ערגדײכט האבען או, י^חי־ 50 װי מעהר
םיםםעמם, נײע געדאנקען, נ״״ע

ע ט פ  רע־ בעסטע מעמאדען, מו
ימאטעןזולמאט

 אויפמערקזאםקײט אינדױױדועאע
 םעסיגע קלאםען. נאכט און םאנ —

באדינגונגען.
 סאדלאנגט דער1« ®עלעפאגירט שרייכט,

 דעט^כסםראציאן כוקלעט, פרײען א פ*י־
אינפאי־מ-אצי^ן. פולע און

םױיטאג. און מיטוואך מאנטאנ, :אבענד־קלאםען /

>12-020 Broadway (Cor. 21st S t.) New 'York.
*
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 ׳סוכםײ2^0 דעצ. סען13 דעם שבת $
 *• *אנ דר. םון לעימטשור םערמער טאג,

עםעך.' אזן ״שפײז װעגען ראײראבינם,
פאבאיס םענטער״ ײונימי בראנזוױל

עוועגױס. םם*ן און גלענסאר ,84 סקול
 םען10 דעם אווענד, 8.45 מיטװאד,

 טאנענ״ פרײנק םון לעקטשור םינפטע דעצ.
באותגוגנ. ארבײטער דער איבער נױם,

 טעץ11 דעם אװענד׳ 7.45 דאנערשטאג
 קלארא דר. םון לעקטשור ,ץװײטער דעצ.

 הי־ ״&עדזענליכע איבער דאבינ^וױץ,
• גיענע״.

פאכ־ םענטער יוניטי װײסםםאנער
סמ. םע20 איסט 320 ,40 סקול ליה

 אװענד 8.45 דעצ. טען9 דעם דינםםאג
 ראי־ ע. אנא דר. פון לעקטשור דריטער

 פון׳ם טײלען און גליעדער ״די :ראביגסאן
קערפער״.

 טען10 דעם אוועגד״ 7.45 מיטװאןי,
 ליליען מרס. פון לעקטשור צװייטער דעצ.

 #ד־ ״ארבײטער :ראדזשערס סאםקינס
 שטא־ פאראײניגטע די אין גאניזאצי^נען

. אטען״.

ל*ןאל ®יז סאגנתר ױני&י וױיססםאמר
 1װ*ר< ב*זוגדז}ד<ן באזוכם. וחנחמ״גומ 25

 און הלאמן׳ ^יסתופיאנם די -באזזנם גזמ
 אותנד פר״מאג לעצטען אלגין. בג דר.

 ,איבאד געווען 'אנוחטענד דארם זײגען
 פרײשאג דעם מענ^ע^ הונדערט זעהס

 נײם־ %י איבער רעדען ער וועט אןיוענד
איבםען. הענייד םון טער״,

 אויד איז שילער די בײ אאופלער גאגץ
 זי ראדזשערם. סאםקינם ליליען סדם.

 צותערער די געשפאנט אײנםאף־ האלט
ט  איהר רעדען. אדט שעהנעם איזזר טי

 ױניא־ *טרײד איבער לעסטשור דריטער
 שטאמפינדען זועט טלחמוז״ די און ניזם

דעצע^בער. טען16 דעם אװענד׳ דינסטאג
גיטנאס״ פון קלאס רעטינג׳ס םרם.

 דאנער־ געװעהנליך, װי טיטען װעט טיקס ן
 איז קלאם דעם פארנאכט.-אין 6.30 שטאג

 װעג־ זיף קען טעז וועלכער צו נױרם, א דא
 ייער־ בנוגע זאכעז פארשיעדענע װעגען דען

 גע־ זײנען שילער די איבונגען. פערליכע
צײט. אין קוטען צו בעטען
 פרויען און מעגער 30 פון גרופע א

 אין םארבראכם גוט זונטאג לעצטען האבען
 עס סטריט. דײקמאן נאף *פאליסײדײס״,

 ״גײםס״״ פאר^יעדעגע געװען דארט זײנען
 און טעע געטרונקען געזונגען, האט מען

 און פײער׳ אויפ׳ן דארט געמאכט תאפע,
 םארבראכט גוט טאג דעם האט עואם דער
 איז דאס לוםט. פרישער דעריפרײער, אין

 די פון ^טפאציער צװײםער דער געװען
 גליי״ װאם ױניאן דער פון מיטג^יערער

 הײ פרײעז אונטער׳ז םארברענגען צו כען
סעל.

״סעלזברײש*!* גע&לאנטער אונזער
 ^בת ^טאטפינדען װעט םענטער דעם םון

 דער דעצעמבער. טען20 ד^ם אװענד,
 גענום״ גאנץ א זײן געזויס װעט אווענד
ײ גוט װיאען װאם די א^ע און רײכער א  פ

קומען. צו געבעטען זײגען ברעגגען

 טיר װילען, םיר# ז
vvo\ ײן  נערעכט ו

 ווע־ צו די, צו אםילו
 אוגז זיך גלוסם עם םען

מעחוכם׳/ זײן צו  או
או ^ א װילסאן. װ

 רצא חחוקתי בצדקתי
•). כי׳ו, (יױ^ אריח

 געראכאינסיי• םיױ (9
jnm ײך ייך ײפל■ m 

או װעל ייױ « • י • i נ f*
לייצו

 ווע־ געטאכט אויך קענען צײט דער געז
 פאר״ דאס װעלען עילער די זוען רען,

לאנגען.
 זיף טען זאיצ אינפארטײ״שאנס םאר
 דעםארט־ עדױקײשאנא^ דעם אין װענדען

 ױניאן 31 איגטערנע^אנאל, דער פון מענט
סקװער.

 םילהארמאנירו די פאר טיקעטם
קאנצערטען

 אינטער־ דעם געלונגען ענדאיף איז עס
 צו דעפארטמענט עדױסײשאנאא נעיעאנאא

 בא־ דער טיט אראנזשאמענטס כיאכען
 ארהעס״ סיםפאני םיאארםאנמן װאזסטעד

 רערוצירטע צו טיקעטס באקוטעז צו טער
 דעם פאר זײגען טיקעטס די פרײזען.

 שבת דעם ׳האא קארנעגי אין האנצערט
 םיהעטס דעצעםבער. טען6 דעם אבענד,

 עדױקײשאנאל םון אםיס אין באהומען צו
 אויפ׳ן םגןװער, ױניאן 31 דעפארטמענט,

.1002 רום םאאר׳ טען10
 טען13 דעם אבענד םרײטאג נעהסטען
 דירעק־ רעטינג, סרס. װעט דעצעטבער,

 סענ־ ױניטי טאכער װײסט רעם פון טאר
 קאג־ דעם פון מוזיין די אנאאיזירען טער,

 דעם אין ^יאעה די מים צוזאמען צערט׳
 פאבאיק סעגםער, ױניטי טאכער װײסט

סט. טע20 איסט 320 ,40 ס?וא

PRICE 3 CENTSnew  yo rk , Friday, dec. 12,1919., דעצעמבער טען12 פרײטאג,

 םאר^וי־ די אין ארבײט ביאדוננס די
 ערםאאג־ זעהר איז סענטערס ױגיטי דענע
 ענג־ דארט אערנט מען װאם אויםער רײך.
 גו־ פון געאערעגט אויף דארט װערט אי^,

 אר־ עקאנאסיקס, אין קאאםען אעהרער, טע
 אעק־ איטעדאטור. באװעגונג, בײטער
 גע־ איבער געגעבען דארט װערען טיןןורס

 פו־ דאקטוירים. בעסטע די םוץ זונדהײט,
 אוגטער דז׳שימנעזױם, אין איבונג זי<שע
אעחרערין. א פון אויםזיכט דער

 אן אגעאיסעז זיך הען אײנער יעדער
 םאחמרײבען זיןי קען טען קאאסען, דיזע

ײ  און אאקאאס די פון םעסרעטערע די נ
 אינטערנע?וא- דער םון אפיס אין דירעהט

קאמיטע. עדמהײשאנאא נאא

 אס־ פראטעקטײװ דער מיט געװארען אפגעהאלטען שױן איז קאנפערענץ
 צרױימער א — אססאסיאײשאן. אםעריקאן דער םיט און םאםיאײשאן
טען טעג די דארף קאנפערענץ  אב. זיעגםאן, מארים —װערען.• אפגעהאי

 קאנםערענצען די בײ רעדנער הויפט די מעטץ ס. און פײנבערג י. באראןש,
אססאםיאײישאנס. די םיט

 םון מעי,עדדטעד דער װעקסאער, אואיס
 אאקאא ױניאן רײניואזטמאכער אונזער

2 0  סע?.־טרעזשו• דעי פריעדםאן, סעם ; 1
 דער פון מיטגאיעדעי־ זעקס נאר און רער,

 גע- פארשיקט װאף זײנעגאעצטע ױניאן
 צװישען פריזאן. אין טעג 30 פאר װארען

 םרויען, דרײ זיך געםינען פאחטיקטע די
 םון נעםען %ד מײדאעך. איטאאיענישע

 :זיײען ״ארעסטאנטען״ 6 אנדערע די
 לױ טאנענבוים, דײװ אאטמאן, הערמאן

 סאג־ סוזא אאסעט/ אינא בערמאן, איס
סאאאבעאא. אנדזשעאינא און טורעאא
 םון ארויסגעװאקםען איז געיטיכטע די

 אין שאפ, רײנקאוט א אין סטרײק א
 דעם איז אײאאנד, ססעםען דיםשסאנה

זיאבער. מר. געװיסען א פון שאפ
 שוין איז באס דעם געגען סטרײק דער

 סטרײקט מען פארצויגענער. א אאטער, אן
 װאכעז, 18 אעצטע די םאר דארטען שױן
 אין גענעראא-סטרײח אעצטען דעם זינט
אינדוסטריע. דער

אײגציגער, דער איז באסעא דיעזער
 גע־ ניט און אײנגע׳עקשנ׳ט זיר האט װאס

 פון םאדערונגען נײע די נאכגעבען װאאט
 שטונ־ 44 א װאןײארבי״ט, װי ױניאן, דער
 דער און י#וו ז. א. ארבײטס־װאף דיגע
 דורןי סטרײק. אין פארבאיבען איז ׳טאפ
 גע־ שאפ דער װערט צײט גאנצער דער

 צוריק װאכען עטאיכע מיט און פיקעט,
 אין געװענדעט באס דיעזער זיך האט

 םאר־ צו ״אינדדטאנירטאז״ אן נאןי קאורט
 געװאאדזאםע ״דאס ױניאן דער װעהרען

 אינדדטאנק־ אזא האט ער און פיקעטען״,
 עס^.אז האט נעהײסען נעיןראגען. יטאן

 רעכט א אאץ נאר האבען סטרײקער די
 אויף באויז אבער יטאפ דעם פיקעטען צו
אופ;'/ ״פריעדאיכען א

 גענעבען. עצה אן באס דער זיף האט
 איז אינדדטאנחיטאן דער װי נאכדעם באי:ד

 געזעהן, ער דיאט געװארען ארויסגעגעבען
 פאר־ זאאען אײטע זײנע פון װער אז

 די מיט שאפ דעם בײ געיטאעג א פיהיען
 פאריטטעהט ד^ס, און ױניאךפירןעטס

 ״קאנטע^פט געהײסען יטוין האט איהר,
 אינדזשאנרדטאן דער װארים ק$ורס", אװ

 ״פריעדאיכען באויז עראויבט ר$ך האט
 טענח׳ן, פיקעטס די װ$ס אי פילועטעך׳.

 באפאאען *טאפ דעם בײ זײ איז טען אז
 פאר• זיף געטוזט ה^בען זײ און יטאאגען

געיטא^גען :תירוץ דער איז טײדיגען,
 דז״טאדז״ט א זיך? טען האט יטאפ ארום
 ״לואנטעביפט — ? פארװעהרט האט
 זיצען ױגיאן־אײט געהט און קאודט״ אװ

!פריז^ן אין טעג 30 אויף
 דדטאדזיט דער האט אורטײר דעם

 װאכען ״<נױי א טיט גאך ארויסגעגעבען
 קײם די אפעאירט האט ױניאן די צורילן.

 װאך אעצטע געךיכט. העכערען א אין
 ̂ אין פארגעקוםען װיעדער קײס די איז

 דער און קאורט סופרים ברוקאינער
 ױניאן די אז גע׳פסק׳עט, האט דז״טאדדט

פריזאן. אין געהן טאקע דאיםען לײט
 פארט — דער-דיכטער איז *בער דאר

 — !געריכט העכערען א פון ריכטער א
 ער- דער װי גנעדיגער ביסעל געװעזיא

 א געגעבען. נעפאיף, האט, ער שטער.
 פריעד־ ױניאז, דער פון בעאפטע די ברירה
 זײ אויב דאס ׳ װעקסילער׳עץ, און טאנען
 יע־ געגען סטרײה דעם צוריקרוםען װעאען

 באםרײען. אלעמען ער װעט ,d^v געם
 דער פון בעאטטע די האבען נאטירליך,

 דער פאר באדאנקט דזיט^דזיט דעם ױניאן
 פרי־ אין אװעק בעסער זײנען און טובה

טערמין. דעם אפזיצען זאן
 איבערגענױ האט באראןי םעיורעטער

 םון אפיס דעם איגער אויםויכמ די מען
בע־ די וואס צײמ, דער פאר 20

 דעם אין לאקאל איטאליענישער א
געגרינדעט. שױן טרײד

לא• םון באארד עקזעקוטיװ נײער דער
 מײנט ער אז באוױזען שוין האט 25 סאא

 פארבעסע־ כיאכען צו אכית אן אויף טאקע
 הא- זאלען װאס טרײד, דעם אץ רונגען

 באטראכד לאנגען א נאר קױם. א בעז
 געװא״ אנגענופען איז דיסקוטירע; און טען
 טרײד אין עטאבלירען צו באשלוס א רעז

 דזשאינט א שאםעז "איז םאף־יאקאלס
 אלע די צוזאפענבינדען זאל װאס באארד

 װײסט לײדיס גרויסער אײן אין לאקאלס
גע־ איז עס װי ױניאז דרעספאכער און

ט גאןי  דער האט צוריק װאכען צװײ פי
 הלאוק־מןוירט דער םון באארד דדטאינט

 בא- יארס נױ אין ױניאן ריםערםאכער איז
 בתים בעלי די פון םארלאנגען צו שלאסעז

 די איבער פראצענט, 30 םון העכערונג א
 איז סקײלס פיניםום עטאבלירטע יעצטיגע

אינדוםטריע. דער
גע־ גיט האט באארד דזשאינט דער

 זיך האט עס װײל דערםאר, בלויז דאס טאן
 פארלא:־ זיןי, אזוי גלאט, פארװעלט איהם

 טרייד. אין ארבײטעד די םאר רעיז א גען
 םון פײל״ ענד ״רענק די ארבײטער, די

 געפאדערט, פיטוט דאס האבען ױניאן, דער
 קור־ די םון פאכע; לעבען א קענעז צו אום
 העכער אלץ דעם בײ סיזאן־ארבײט, צע

 אלע און רענט די אויףז יקרות שטײגענדען
6—5 די פאר פיטעל. לעבענס נויטיגע

 אין אגריפענט נײער דער װאס פאנאטען
 באשטיפםע פיט אינדוסטריע, קלאוק דער

 האבען קראםט, אין זײנען סקײלס פיניפום
 נויטווענדיגקײ־ אלע ואויף פרײזען די זיך
 דאס געהעכערט, םיעל אזוי לעבען אין טען

 פיניפום איצטיגע די איבער העכערונג א
 נויטװענ־ א געװארען פיטוט איז סקײלס

דיגקײט.
 אלזא, האט, ױניאן די׳^ל־אויזפאכער

 פיט אססאסיאיײטאנס די אײנגעלאד־ען,
 אגריפענטס, קאלעקטיװע האט זי װעלכ/ג

 ״טרין זײנען עס און קאנםערעגץ. א פאר
 יוצנפער/גנצען צװײ געװארען אפגעהאלטען

 און אסס׳ץ פראטעקטױו דער פיט אײנער
 די אסס׳ן. אפעריקאן דער מיט אײנער
 געװען קאנפערענצען די בײ איז ױניאן

ף (יגרוס ײט אוי <).) ז

ען װאס קורסען און לעקטשורם ײנ  ז
טי אוגזערע אין גערוארעז געגעכען  ױני

דעצ. טען1 םון װאך די םענטערם
ײד איםט טי ם  פאבליס סענמער, ױני

עװענױ. םע1 לעבען םט. טע ׳63 סקול
 טען2 דעם אבענד, אוהר 9 דינסטאג
 םרײנס פון לעהטשור טער4 דעצעפבער׳
 עדױקײשאנאל די״ :איבער טאנענבוים
 באװע־ ארבײטער דער םון םונקציאנען

גונג״.
רעצעטבער, טען4 דעם דאנערשטאנ,

 םון לעקטשור ערשטער אפענד, אוחר 7.45
״געזונד״. איבער :גרעבערג סארא דר.

 האט אפיס דער אז אינםארפירט, כערג,
 ארבײט דער םון אפגעסטאפט איהם

 ארבײט אנדערע טוט ער װאס דערפאר
ט דואבען װאס שאם, איז  יטײכות קײן ני

 פאר־ ברודער דער באטאן־האלס. מים
 װיײ לאזען איהם זאל פען אז יאננט,

 וױ דעם נאןי פלאץ.׳^ אין בלײבען טער
 דער װערט ארופגערדט, װערם פראגע די

באװײ ניט ברודער דעם פון פארלאנג

האמיטעס. אויפגענוםען װערען עם
 ארביײ טאקאראגי דיי פון קאפיטע א
 איז זײנעז זײ אז אינםארפירם, טער

 און קאנדישאנס בעסערע פאר סטרײק
 שטיצע. פינאנציעלע םארלאנגען. זײ

 עם און באװיליגט װערט פארלאנג זײער
 פיט זײ שטיצען צו באשלאסען װערט

דאלאר. 50
 און טיעםסטעדם די פון לואפיטע א

 זײ דאס אינפ^רפירען, ױניאן דרײװערס
 קאנדײ בעסערע פאר סטרײק אין וײנען

 פינאגציעלע פארלאנגען זײ א*ן
 איבערגע־ װערט פארלאיכ זײער יטטיצע.

קאפיטע. פינאנץ דער צו געבען
צױטריפטען. פארגעלעזע; װערען עס

פדאטאקא־ די גוט הײסט 64 לאיןאל
 דעם פון באארד דזשאיניט דעם פון לע;
ס טען22 און טען15 װעפבע א —נ

 אז פאדלאנגט, לאקאל זעלבער דער
 1א אפאינטען זאא באארד דזשאינט דער

 קלא־ אויםצוהערען קאטיטי} אבדזשעלדטאן
 עקזע־ דעם פון פ*ט;לידער אויף נען

 פאר• דער .64 לאקאל פון קוטױױבאארד-
 ברידער די און באװילינט װערט לאנג

 הענדעלפאן אין לעװענטהאל האפי!אן,
אפאינטעט. װערעז

ריעפאדט. סעגעדזשערס דזשענעי־אל
 א אז באריכטעט, זיעגפאן ברודער
 אסא־ פראטעקטמו דער פיט לןאנפערענץ

 דעם דינסטאג, םארקופען װעט סיאײשאן
 דעם פאר לעזט ער דעצעפבער. טען2

 ג/ך האט אסאסיאײשאן די װאס בריעף,
 פון בדיעףז דעם אויח ענטפער אלס שיקט

 קאנםעיענץ א פארלאנגענדיג ױניאז, דער
 הע״ א םון פראגע די אױפצונעהפען אויף

 אונזערע פאר וױידזשעס אין כערונג
טרייד. אין פעפבערס

 רעפארט דער אפגעגעיען ווערט עס
דירעקטארס. אװ באארד .דעם סון

 םון סטרײקערם די פון קאפיםע א
 דרײער און גינס סענפט, םירפע דער

 סטרײק־כענעםיט זײער אז פאדלאנגען,
 פארלאנג דער װערען. געהעכערט זאל

 דזשענעראל די צו איבערגעגעבען ווערט
אפיסערס.

j 4י m  i * ראזנגמיג *

 םרײנד פיעלע קיגסטלער. פון געםיהרט
 אײנגע־ װעלען יעהרער פראטיגענםע און

 אי־ פײנונג זײער געבען צו ווערען לאדען
 איג־ ידער פון ארבײט בילדונגס דער בער

טערגעשאנאל.
 לאקאל אלע פון באארדס עקזעקוטיװ

 נױ םון אינטערנעשאנאל דער םון ױגיאגס
 דארטען זײן װעלען אופגעגענד׳ און יארק

פארםראטען.
 ק^אוק דער םון באארד דדטאינט די

טינג זײער האבען װעט ױניאן מײשערס  פי
 די געלעגענהײט א געבען צו אום פריהער,

 דער אין באטײליגען צו זיך דעלענאטען
םײערונג.

 דורף איז פײעדוגג דער צו איינטדיט
 אין באקופען צו םרײ . טיקעטס

 עס אבער וױ אזוי ױניאן. דעד םון אםיס
 טיקעטס׳ פאר פארלאנג גרויסער א איז

 באיט־נאי קאפיטע עדױקיײטאנאל די ר.אט
 לויט פראפאדציאנאל, זײ צוטײלען צו סען

טיטגלידעהטאפט. די
 גע־ פאל פיעלע שוין זײנען עס כאטש

 דער םון ערעפענונג די ארען1גל פײערט
 אינטער־ דער פון טעטיגיןײט בילדונגס

 יאהר הײנטיגס טדאגט דאף געשאנאל,
 באגײסטערנ־ ספעציעלען א םײערונג דיזע
 דערפוןער־ אורזאך רי כאראקמער. דען

 װעלען ע:דע אם װאס דערפיט זיך קלערט
 אינטערגע־ דער םון פטיגליעדער די דאך

 יטטל־ צו געלעגעגהײט ־־י האבען שאנאל
 צוזא־ אין באװעגונג ארכײטער די דירען

ט פענהאנג  אינדוסטרי׳ אײנענער זײער פי
 סײקאלאדזשי, עקאנאפילןם, שטודירען צו

 סיס־ א אויף פפיקיננ פאבליק און עננליש
איפן. טעפאטישען

 אז םארלאנגט האבען זײ אז לאנ; שױן
 װע־ ארגאניזירט זאלען קלאסען אזעלכע

 און געלד קײן און געטאן װערט אלעס רען.
 די געבען צו געשפארט ;יט ווערט םיה

 אן אנשליסען זיד װילען װעלבע יעניגע
 פען װאס בילדונג בעססע די קודסעז, דיזע
?ריגען. קען

 קלאסען דיזע פון פראגראם גאנצע די
 דער־ װעיען. אנאנסירמ קורצען אין װעט
 סלא־ די אז אנשליסען זיף פען קען װײל
 ארײנגענו־ װמם ״טילער א אײדער סען..
 -גע א געבען איהם סען װעט װערען״ םען

 איז זעהז צו א\ם עקזאםינײשאז, וױסע•
 ארײנגענױ דארף קלאס־ער א םאר װאס
וחניעז. םען

 איד די געלענענהײט א געבען צו;אום
 די םון סעםבערם עקזעקוטיװ *יז םײוע

 ד^וע אין לעדנעז צו לאקאלס פ*דשיחננע
 צוזאסענהומע! v* י>ז זתלעך

nor גיז .» ^4 מי| א מ וזנ- אוןחניען .נך

טי בראנקס  פאבליק םעגטער׳ ױני
 פריפאן און עװענױ אינטערװעיל ,54 סקול

סטדיט.
 דעצעם־ טען5 דעם אבעדנ׳ םרײטאג

 יפרס. פון לעקטשור פערטער ,7.45 בעי,
ײ ׳טאו׳ס ״כערנארד :פארקס אלגא  ״פי

בארבארא׳/ דדטור
 מי־ 1.30 דעצעמבער׳ טען6 דעם שבת,
 אנא דר. םון לעקטשור דריטער טאגצײט,

 אר־ די םון טײלען ״די :ראי־ראבינסאן
 םונקציא־ זײערע און קערפער פון כאנען
נעך.

 דער אין ברענטיטעס איע פון בײטער
 שטאדט. יענער פון אינדוסטריע קייאוק

 אין זײנען פאילאנגען און פאדערונגען די
 פאנאטען פאר יעצטע די פיז פארלויף

 געװארען, אויסגעארבײט פארדכטיג גאנץ
 פא־ הויפט די פיטיננען. פון רײהע א איץ

 װערען אײננעפיהײט זאל עס .דערונג,
 אױי v י א פאר ט י י ב ר א ך א ו ו

 איבערגע־ זאנאר איז טרײד, אין בײטער
 אפ־ רעפערענדום א צו געװארען געבען

 איז עס אין פיטנליערער, אי״ע פון •טטיפוננ
 פאיא־ גדויסער גאנץ א פיט דורכגעגאנגען

ױס ש ף ו : אוי ײ .ו2 ז

 דעם פון דעועעהנטערונג דער פיט
 די װעיט ,1919 דעצעפבער, טען24

 טעהר אלץ קליװלאנד אין סיטואציע קייאוק
אופבאיטטימט. פעהר און

 :עפליך געהט דעצעפבער, ט^ץ24 דעם
 קאאולר די צװײטען אנריפעגט דער אױס

 פאנופעקטשורער, די און ױניאן פאכער
 אונ־ געיטטאנען ־איז װאם אגרימענט ז׳־*<ר
 רעפעריס, דרײ די פון ה״טגחה דער טער

 און ראזענםאן ביעיאר ׳טעק דדטארדדט
 צײט אין זײגען װעיכע פעקי״ײן, ר. דזיט.

 אין סטרײלו לולז;ומזאכער לעצטען פון
 פון געװארען אפאינטעט קליװראנד

בײלועי־. ד. נױטאן סעקרעטער קריעגס
 אונזער האט געלענענהײט דער צו

 אויס־ קלױולאנד אין ױניאן קראוקפאכער
 פא־ װיכטיגע רײהע גאנצע א געארבײט
אד־ די פאר פארבעסערוננען און דערונגען

 װערט דירעקטארס אװ באארד דער
 שלעזינגער, ב. ברודער אז אינפארפירט,

 אינטערנעשאנאי, דער פון פרעזידענט
 דעם צו אײראפא אין שבת אפ פאהרט

 דער פון קאנגרעם אינטערנאציאנאלען;
 װיכטיג, איז ארום1גידעל-אינדוסטריע,,

 אפאי:־ זאל קאפיטע אפיציעלע אן אז
 באגלײ־ געהן זאל װעללע ײעיען, טעט
 אין יטיף צום שלעזינגער ברודער טען

 בא־ װערט עס ױניאן. דער פון נאפען
 אפאינ־ זאל קאטיטע א דאס שהאסען,

דער װערען, טעט  באארד גאנצעי אוןי
 צו אפאינטעט װערט .דירעקטארס אװ

 פרעזירענט צום געזונד״ ״םאהר א זאגען
אינטערנעשאנאל. אונזער פון

געיטלא־ סיטיגג דער װערט. דעם פיט
סע;.

.pvd לאנגער׳ ל. י

א^נהאלט־שארצײסנ

ױל טי בראנזו  פאבליס סענטער׳ ױני
עװענױס. גלענפאר און סטאון סהול,

 8.45 דעצעמבער׳ טען3 דעם פיטװאך,
 טא־ םרײנק פיז לעקטשור פערטע אבענד,
 םונקציאנען עדױקײיטאנאל ״די :נענבוים

באװעגונג״. ארבײטער דער פון
 דע־ טען4 דעם אבענד, דאנערשטאג

 איבער לעקטשור ערשטער ,7.45 צעפבער׳
 ״װי :ראבינאף הלארא דר. פון נעזונד

צײהן״. די אויף אױפצופאסען
דעצעפ־ טען5 דעם אװענד, פרײטאג

 פיסם פון לעקט־טור פערטעד ,7.45 בעד׳
 אטעריקאנער ״צוױי :הענאן א. עילען

 דער םון ״קינדער :בראוגס עליס פיעסען,
 ארבײטער דרײזער׳ס טע$דאר או; ע־יי־*״.

פיעסע.
פאב־ סענטער ײדטי װ״יםטסאנעי

סטריט. טע20 איכט 320 ׳40 סקול ליק
 דעצעכד טען5 דעם אבענד, פרי״טאנ

 פיט פיטיננ חלאס פטדטער אוהר, 8 בעי,
. אלגין. רר•

ם ■- קלײולאנד איז  *לו
בוכװאלד.’ נ. — ־ייאר י

ט, פון שוינ ^ . בא>*רד דז
 סקוירסו און קלאוק דעי

̂קא־ בראס־ -!דזיט. - י:ו: 4ל

 דער אױה באראה םעקרעטער
 פוך ר,אנפערענץ םפעשעל
ל. אװ פ. א. דער

ט די <). זייט ע״ *ו ך ע ײי ע — פ אז ק ח ר' ר ע  כ
ר. ע ד  מיטימד, נ^אי־ד עקזערןוטיװ בלינ

 ארקטא־4"־ *ל^.1•טעהנרי י• «:צ יאקאד
אן ^דע״ט ײני — חעכערע :

ט רןc *גרוס ײ .1 ז
ט ' י ײ װי און ״קא^דס״ .7 ז ט ז  כ>ןיען צו גי

קי. ב. דר. ס װ א ב  פון יט טעטיגק די דו
ס דער עי ײג עז אן ד  ערך ״- 1«־. יא-אי• ױני

װ טי לו ע רד. ז א א ב
ט י י אן׳ טאנע־ין י־יפער דער אין .s ז י נ ו  ק.1רן י

ש. ~ 17 עג א; הערלער. דז עי  נ»ד ג
אןו ליעבע ט א א וי נ לי א מי. ,פ אל וו

ט ײ ײ *ר מ^: סעטיקאו^ז די ר*ט*ן. ז ע

הילה בױדערליכע

 קלײן פון מיטיגג באזוכטען גוט א ביי
 בראדוױי, איםם 39 םרן שאפ טארקוס און
:געװארען באשלאסען •פאלגענדעס איז

 דאם אגבאטראבט אין ״נעהכיעגדיג
 איז ישאפ אונזער נ»יז אפמרײטאר אײן

 גים איצט ק*ן ער איז געװ*רען' קראנק
־— און ארבײטען,

̂ן• נעחטענךיג  ד*ם אנבאטראכט א
 א אונז. אויח יליגם לײםע ױניאן אלה

 1אי מ^וראליש *העלפען צו איהם פליכט
 באשלאםען מם זײ דארוםז םינאנציעל,

 טעקסם שאפ םון אײנציג^ר יעדער דאס
 וועלכעם ארבײט, שטונדעז 2 םיט זיך

 100 פיז סומע די ארײנברענגען װעט
 פרעזענםירם זאל געלד די און דאלארס.

ברודער. דיזען צו ווערעז
 סימ«אםיע אונזער אױס דריקען מיר

 אז האםענדמי ברודעד. הראנקען דיזעז צו
 וױיטעי און זועחןן געזוגד שגעל וועמ ער

. מיםע.״ אוגזער אין זײז
] . ״וױם1 טיט

ס • אנ צי לו א עז ע• ד מ טי ^ ^ ק

ײט  ביכעי. נאפזי־ין רעדאקט^רס פון .to ז
ײט .1 ז ,1 די באפרײען צו באװעגו:; די ו ^ 

 ה. — א£ערירןא אין א״עסטײ־טע ייבישע
 •P דל. — צײט־טןיע פון בייעקראך לאנג.
לעא•

ײט דער — טעאטער־ו^יט דעי־ אין .12 ז
,׳ י יריטיקער.

ײט  װעישח ־אז־יטיןמער גיויסעי• דער .VA ז
אן. ב• — אטײיק קויהדען דעם פון מ ײ  מ

y דעי — ;פעליעטאןו װ^; פין ביאש נײע
לעבעדיגער•

 <תובי*רעכןןע) קי:ד א יײבענ׳ם א .11 זײט
—ליעדער יאסעלדארןז. פאן באנקיר - •

% ' ארלער. י.
ט ײ ^טועשען. קורצע .ir< ז

is זײטען  ,17 .id און id — אד,ץ־;י*ויך 
lt מזגגגזס.

ךןי• עדױקײ^כאל איגאערגע׳נ^נאל ןײם

אנפאנגענדיג יװאך דער פאר בולעטין
.1919 דעצעםצער, םלז8 דעם

פאבליה סנטער׳ ױניםי םײד איסם
עװענױ. טע1 ?עבעז סם. טע4 ,63 סותל

 9 דעצעטבער, טצן9;דעם רינסטא^
 םון לעקט^טזר םינפטע אנענד, אוהר

 ארבײטער דעד איבער טאנענבויב^ םרײנד
באװעגוננ.

 דעצ. טעז11 דעם אװענד, דאנערש^אנ
 םארא דר. םון לעקטשור. צויױיטע ,7.45

געזונד־םראגעז. איבער גדינבערג,
ם ק «נ  פאבליה סענטער, יוגיםי ב

 םריטאן און עוג אינםעחיעיל ׳54 סקול
סםםרים.

צמיגםער #»ךיד 9 אוועגה דינסםאג

װאשינגםא דער אין װעט דעצעמבער, טען13 דעם אבענד. שבת דעם cs uyii , i yJUyiy I j y u I J  Uy I • Uy Jn it Jw uy I p ן it lyi I װערען געפייערם םטריט, טע11 און פליים אױרװינג סקול, הײ אױרוױנג 
אונױוערזיטעט. ארבײטער אינטערנײשאנאל פון ערעפענונג די 1

װע־ עם און קאנצערט גרויםארטיגער א װערען געגעבען װעט עם
ען ל  די פון רעדען באלעהרענדע און אינטערעסאנטע װערען געהאלםען ן

:פערזאנען באװאוסםע פאלגענדע |
יט. אראף, ̂פ.  ב פעק. פריעדלאנד, דר. דאנא, דר. ביערד, א. פרז

 עננלאנד: (פון באנדפיעל־ מארגארעט םים און לאנדאן םאיר יאנאװםקי,
לאקאלם. אונזערע אלע פון טיטגליעדער פאר פרײ אײנטריט

 האבבען װאש םעמבערם װערען ארײנגעלאזען װעלען אוהר 8 ביז
 דער פרן מעםבערם װערען ארײנגעלאזען װעלען אוהו־ 8 נאך טיקעםם.

טיקעטם. אהן אינטערנעשיאנאל
 אשערס די זײן װעלען לאקאלם די םון קאמיםעם עדױקײשאנאל די

Jt............ . • ,צייט׳ו»'״ קוטעו »געבעםען זײנען ױי און
E 3 L M, ל. jpn.


