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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״,

ד איז שילער די בײ אאופלער גאגץ  אוי
 זי ראדזשערם. סאםקינם ליליען סדם.

שפאנט אײנםאף־ האלט  צותערער די גע
ט  איהר רעדען. אדט שעהנעם איזזר טי

 ױניא־ *טרײד איבער לעסטשור דריטער
עט טלחמוז״ די און ניזם  שטאמפינדען זו

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
ײט. אין קוטען צו בעטען צ
 פרויען און מעגער 30 פון גרופע א

 אין םארבראכם גוט זונטאג לעצטען האבען
 עס סטריט. דײקמאן נאף *פאליסײדײס״,

ע געװען דארט זײנען עדעג  ״גײםס״״ פאר^י
 און טעע געטרונקען געזונגען, האט מען

פ׳ן דארט געמאכט תאפע,  און פײער׳ אוי
 םארבראכט גוט טאג דעם האט עואם דער
 איז דאס לוםט. פרישער דעריפרײער, אין

 די פון ^טפאציער צװײםער דער געװען
אן דער פון מיטג^יערער  גליי״ װאם ױני

 הײ פרײעז אונטער׳ז םארברענגען צו כען
סעל.

״סעלזברײש*!* גע&לאנטער אונזער
דען װעט םענטער דעם םון טפינ א ט ת ^ ב ^ 

 דער דעצעמבער. טען20 ד^ם אװענד,
ענד ײן געזויס װעט אוו  גענום״ גאנץ א ז
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

/ זײן צו ם׳ כ חו ע מ  או
ו א ^ א װילסאן. װ

 רצא חחוקתי בצדקתי
•). כי׳ו, (יױ^ אריח

 געראכאינסיי• םיױ (9
 jnmm ײך ייך ײפל■
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ט דער געז ײ  ווע־ געטאכט אויך קענען צ
 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.

ם ט ע ק י ר ט א רו די פ י אנ מ ר א ה ל  םי
ן ע ט ר ע צ נ א ק

 אינטער־ דעם געלונגען ענדאיף איז עס
 צו דעפארטמענט עדױסײשאנאא נעיעאנאא

שאמענטס כיאכען ט אראנז  בא־ דער טי
 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
פ׳ן םגןװער, ױניאן 31 דעפארטמענט,  אוי

.1002 רום םאאר׳ טען10
 טען13 דעם אבענד םרײטאג נעהסטען

 דירעק־ רעטינג, סרס. װעט דעצעטבער,
ײסט רעם פון טאר טי טאכער װ  סענ־ ױני
 קאג־ דעם פון מוזיין די אנאאיזירען טער,

ם צוזאמען צערט׳ ה די מי ע א  דעם אין ^י
טי טאכער װײסט  פאבאיק סעגםער, ױני

סט 320 ,40 ס?וא סט. טע20 אי
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 םאר^וי־ די אין ארבײט ביאדוננס די
טי דענע  ערםאאג־ זעהר איז סענטערס ױגי
 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,
בונג זי<שע  אוגטער דז׳שימנעזױם, אין אי
םזיכט דער אעחרערין. א פון אוי

ער יעדער ײנ  אן אגעאיסעז זיך הען א
 םאחמרײבען זיןי קען טען קאאסען, דיזע

ײ  און אאקאאס די פון םעסרעטערע די נ
ס אין דירעהט  אינטערנע?וא- דער םון אפי

שאנאא נאא קאמיטע. עדמהײ

 אס־ פראטעקטײװ דער מיט געװארען אפגעהאלטען שױן איז קאנפערענץ
 צרױימער א — אססאסיאײשאן. אםעריקאן דער םיט און םאםיאײשאן
 אב. זיעגםאן, מארים —װערען.• אפגעהאיטען טעג די דארף קאנפערענץ

 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 עי פריעדםאן, סעם ; 1  סע?.־טרעזשו• ד
 דער פון מיטגאיעדעי־ זעקס נאר און רער,

אעצטע ױניאן עג ײנ  גע- פארשיקט װאף ז
 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

ט/ אינא בערמאן, איס ע ס א  סאג־ סוזא א
סאאאבעאא. אנדזשעאינא און טורעאא
 םון ארויסגעװאקםען איז געיטיכטע די

 אין שאפ, רײנקאוט א אין סטרײק א
שסאנה  דעם איז אײאאנד, ססעםען דים

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

גען :תירוץ דער איז טײדיגען, געיט̂א
 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
א װעזי  ער- דער װי גנעדיגער ביסעל גע

 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

םויכמ די מען  םון אפיס דעם איגער אוי
בע־ די וואס צײמ, דער פאר 20

 דעם אין לאקאל איטאליענישער א
געגרינדעט. שױן טרײד

לא• םון באארד עקזעקוטיװ נײער דער
ט ער אז באוױזען שוין האט 25 סאא ײנ  מ

 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

שאינט א שאםעז "איז םאף־יאקאלס  דז
 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
ם עטאבלירטע יעצטיגע םו  איז סקײלס פיני

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
ט אינדוסטריע, קלאוק דער שטיפםע פי  בא

ם פו  האבען קראםט, אין זײנען סקײלס פיני
 נויטווענדיגקײ־ אלע ואויף פרײזען די זיך
 דאס געהעכערט, םיעל אזוי לעבען אין טען

ם איצטיגע די איבער העכערונג א פו  פיני
 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

<).) זײט אויף (יגרוס

שורם ען װאס קורסען און לעקט ײנ  ז
ען עכ עג ארעז ג ן גערו ע אי ר ע גז טי או  ױני

ם טער ען1 םון װאך די םענ דעצ. ט
ט ם ד אי ײ טי ם ר, ױני ע מ ענ  פאבליס ס

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

ט ער װאס דערפאר  ארבײט אנדערע טו
ט דואבען װאס שאם, איז  יטײכות קײן ני

ם  פאר־ ברודער דער באטאן־האלס. מי
ט, אננ  װיײ לאזען איהם זאל פען אז י

 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;
—נאװעפבעס טען22 און טען15

 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 * ג י מ ג נ ז א * ר

 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

 פיטינג זײער האבען װעט ױניאן מײשערס
 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

 אינדוסטרי׳ אײנענער זײער פיט פענהאנג
 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.» וזנ- אוןחניען .נךמא^4 מי|

קס טי בראנ  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
עך. נ

ע פון בײטער  דער אין ברענטיטעס אי
 שטאדט. יענער פון אינדוסטריע קייאוק

 אין זײנען פאילאנגען און פאדערונגען די
אטען פאר יעצטע די פיז פארלויף  פאנ

 געװארען, אויסגעארבײט פארדכטיג גאנץ
טיננען. פון רײהע א איץ  פא־ הויפט די פי

 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
ט דורכגעגאנגען א־ גדויסער גאנץ א פי  פאי

ײ: אויף ושױס .ו2 ז

ט  דעם פון דעועעהנטערונג דער פי
ט ,1919 דעצעפבער, טען24  די װעי

 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

אלען; אנ אצי  דער פון קאנגרעם אינטערנ
 װיכטיג, איז ארום1גידעל-אינדוסטריע,,

טע אפיציעלע אן אז אפי  אפאי:־ זאל ק
 באגלײ־ געהן זאל װעללע ײעיען, טעט
 אין יטיף צום שלעזינגער ברודער טען

אן. דער פון נאפען  בא־ װערט עס ױני
טע א דאס שהאסען, אטי  אפאינ־ זאל ק

ר װערען, טעט ע ד י ן צעי או אנ  באארד ג
 צו אפאינטעט װערט .דירעקטארס אװ

 פרעזירענט צום געזונד״ ״םאהר א זאגען
שאנאל. אונזער פון אינטערנע

ט גג דער װערט. דעם פי טי געיטלא־ סי
סע;.

.pvd לאנגער׳ ל. י

סנ ײ צ ר א ש ט־ ל א ה ^נ א

 פאבליס סענטער׳ ױניטי בראנזוױל
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•

 *לום ■- קלײולאנד איז
בוכװאלד.’ נ. — ־ייאר י

^ . בא>*רד דזשוינט, פון
 סקוירסו און קלאוק דעי

̂קא־ בראס־ -!דזיט. - י:ו: 4ל

ר ע ט ע ר ק ע ה ם א ר א ה ב ױ ר א ע  ד
ל ע ש ע פ ץ ם ענ ר ע פ אנ ך ר,  פו
ר ע װ פ. א. ד ל. א

 כערר'ק חאזע — פײיעך*וע״ט די <). זייט
 מיטימד, נ^אי־ד עקזערןוטיװ בלינדער.

̂.1•טעהנרי י• «:צ יאקאד  ארקטא־4"־ *ל
— חעכערע :^דע״ט ײניאן

.1 זײט רןc *גרוס
ט  כ>ןיען צו גיט זײ װי און ״קא^דס״ .7 זי'

 פון יט טעטיגק די דובאװסקי. ב. דר.
 ערך ״- 1«־. יא-אי• ױניאן דעזײגעיס דער

באארד. זעלוטיװ
 ק.1רן יוניאן׳ טאנע־ין י־יפער דער אין .s זייט

 נ»ד געיעג א; הערלער. דזש. ~ 17
וואלמי. ,פאלינא ויאטאןו ליעבע

ײט עײ *ר מ^: סעטיקאו^ז די ר*ט*ן. ז

ע כ י ל ר ע ד ױ ה ב ל י ה

טיגג באזוכטען גוט א ביי  קלײן פון מי
 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,

 ד*ם אנבאטראכט א^ן• נעחטענךיג
 א אונז. אויח יליגם לײםע ױניאן אלה

 1אי מ^וראליש *העלפען צו איהם פליכט
םז םינאנציעל, ײ דארו  באשלאםען מם ז

 טעקסם שאפ םון אײנציג^ר יעדער דאס
ט זיך  וועלכעם ארבײט, שטונדעז 2 םי

 100 פיז סומע די ארײנברענגען װעט
 פרעזענםירם זאל געלד די און דאלארס.

ען צו ווערעז ברודער. דיז
ױס דריקען מיר  סימ«אםיע אונזער א

 אז האםענדמי ברודעד. הראנקען דיזעז צו
עחןן געזוגד שגעל וועמ ער טעי און זו ױי  ו

םע.״ אוגזער אין זײז . מי
ט ] . ״וױם1 טי

̂ ק^טימע• דעזאלוציאנס •

 ביכעי. נאפזי־ין רעדאקט^רס פון .to זײט
ײט ,1 די באפרײען צו באװעגו:; די ו.1 ז ^ 

 ה. — א£ערירןא אין א״עסטײ־טע ייבישע
 •P דל. — צײט־טןיע פון בייעקראך לאנג.
לעא•

דער — טעאטער־ו^יט דעי־ אין .12 זײט
,׳ י יריטיקער.

 װעישח ־אז־יטיןמער גיויסעי• דער .VA זײט
 מײמאן. ב• — אטײיק קויהדען דעם פון

y עי — ;פעליעטאןו װ^; פין ביאש נײע ד
לעבעדיגער•

 <תובי*רעכןןע) קי:ד א יײבענ׳ם א .11 זײט
—ליעדער יאסעלדארןז. פאן באנקיר - •

% ' ארלער. י.
ײט ^טועשען. קורצע .ir< ז

 אד,ץ־;י*ויך — id און is ,17 .id זײטען
lt מזגגגזס.

ם ײ ךןי• עדױקײ^כאל איגאערגע׳נ^נאל ן

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 IJ 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
 די פון רעדען באלעהרענדע און אינטערעסאנטע װערען געהאלםען ןלען

: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

JtE............... . • ,צייט׳ו»'״ קוטעו »געבעםען זײנען ױי און 3 L M, ל. jpn.



 עם באשטימען. און דיסקוטירען צום חנר,
*p די אויוי מיטגאידשר די אז האםען צו 

 באשאוס דעם גוטהײסען װעאען שיטינגעז
pc איז װעאכער באארד, עקזעקוטױו וײער 

 רעםארמע נױטיגער דער םיט אויסען *כער
 ארבײטער די םון לאגע די פארבעסערען נו

פאכען. דיזע אלע פון טרײד׳ דעם ןין
םעל־ מיר )ר,ענע צײט דערזעהבער אין

 לעצסענס איז 25 לאחאל אין דאס ״ען,
 דערזעל• איז טאקע נײעס, א ןארגעקוכיעז

 איטאליענישע די נעמהיף, ריכטונג. :ער
 אפגע־ זײנען טרײד דעג אין *רבײמער

לאקאל. באזונדער א אין געװארען שײאט
יא־ םון מיםגלידער איטאהיענישע די

 נעםא־ אן לאנג כנון שױן האבען 25 האל
 באזונדער א אין ארגאניזירט זײן צו רערט

 האאוק איז פאא דער איז דאם װי אאקאל,
 קאאויןמא־ איטאליענישע אאע װאו טרײד,

 .48 לאק. באזונדער דעם צו באלאנגען נער
 דזשע־ דעם פון מיטיגג ^עצטען □yi נײ

 פאדע־ די איז באארד עקזעקוטיװ :עראל
 איז עס און געװארען געמאכט װידער רונג

 פון טשארטער א געװארען באוױליגט ־ײ
 לאקאל דער אינטערנעשאגעא. *רנזער

 דרסמײ־ ענד װײסט ״איטאליען דף ־ופט
.89 לאקאל ױניאן ערס

 שוין איז יאקאל איטאהיענישער דער
 גע־ ערװעהלס שוין איז עס ;רגאניזירט.

 אלע כייט באארד עקזעקוטױו אן וארען
 אנטאנינ' א. ברודער בעאכיטע. וגדערע

 פון סעקרעטער געװארען ערװעהלט ױז
:אװעמ־ טען30 דעם ״שבת ל*:ר,אל. ־עם

 די כייט באארר עקזעקוטױו דער איז ער,:
 אונזע־ געװארען. אינסטאלירט :עאטטע

 ברידער און שװעסטער איטאליענישע רע
 בא א מיט ארבײטען 89 לאקאל דעש פון

 זײערע אלע ארײנצוקריגעז פאײס וונדע־־
 ױגיאן, דער אין טרײד דעם פון ארבײטער

 גײע ארײן זײ קריגען הערען, טיר וױ און
םריהער האבען װאס אזעלנע םיטגלידער,

 טך קיין ניס up ניס בלײבם *ויל־סכסוך
 צושסאנז/ אזא *יז po ג*ר מטעאםער,

 קאסיאגיעןש אמעריקאנער אײניגע דאס
 בעאר- אין שווערעחײטען גרויסע האבען
אױצקװאלען. זייערמ בייטעז
 אאגע א איז איז װאס במאמסער, ״א

 די באצײכענט פאקטען, די װיסעז צו
 וױכםיגסטען דעם אאס אויא־סיטואציע

אאנע/ דער אין םאחטאר
 שױן דאס מען חאט גאס אין אונז בײ

געװאוסט. אאנג

ם ביי p *»«. יאדען איז אי
נדד ואאעז.אױך אםיםעס די
 (ג<ייז סאאסאז 5 איז ארבײטער די •ירען

 #( וחנז אום ^וםיסעס)׳ דיסטריקם די װי
 ארכײנו, דעד צו געמיקט וועיט ארבײטער

 mr וואו ■אאץ צום ווערען גע^יקט ער ז*א
באאאגנם.

 ויי וחנן אז רעה#םענדירט, גמוםיטע די
הײםי|ן טם nâ ^ארד

 רעק*טענדײ? זײנע םים רעפארם דעס
oxiv, מיטינג א זאא iאפיסצרס ל^קאא ון 

מז מעגעדדצצרם דיסםריסט און ת ע  זחד נ
 אײמ|י> זאא בײרא אײב^ר די אדן רען

אעמנן. איז ווערעז פיהרם
K מאפצאװיטיש, פ. i 

r n. ,בראסאאװ
אאנבער״ ל.
באביטץ, א.
ah ,ם^זערטאן. סאטאער .

 אי• ווערם רעצ^רם דער װי דעם נאך
 tm דיסתוטירם ער װערט בעדנעאעזען״
נעהײסעז. גוט *ײנמטיםיג

געשצ^• פיםינג דער װערט רעם םיט

 דוחי אדע• אעטערס דורך ווערעז נערוםעז
w די אדוחניםייוםענם^ r םשערלײםע 

 זײ אין והורע; געםאכמ גאהאגט
 םאר־ צו ומרען אײםג^דערט זאאאז

dpt T n n n ip r ,מעכד קײן דאס נעזעץ 
 זעצען צי זיך עראויבם נים בער

̂יט צד  ?א-ד וואדזינ; א *זזן ארב
ױטאז. אןמאא זײן ®ון

 צו ארבײטען ביײ^ די אום )3
̂זײן איז צופדידעגדױים חגר  אוג• פון ווןגד

 יעדער טיטיג איז םעטמןרט, זערצ
 שע־ זיינע נרואירעז זןוא *פיס דיםםריקם

: קאאסען פאאגעגדע די אין §מר
 אײן תאםענע זעהר און קאםענע א)

ארבײנג
ארבייט. אײן גיטע זעהר און נוםע ב)
ארבײם. אײן מיםעאע ג)

̂ובען זאא ^פיס אאיואא יעדער  א ו
 זאאען זײ אום שע*ער אועלכצ פון ליסט

םון כאראקטער דעם טיט באקאנט «ײן

קאנגיעס. צום מעסעדזש װילסאלס
 צױ וױאסאן האט #זיך םיהרם עס װי

 דעד צו סעסעדזש א קאנגרעס צום געשיסט
 אין ״סעשאך. נייער דער םון ערעפענונג

 פרעזי- דער באשפרעכט םעסעדזש דעם
 װעאכע, געזעצגעבונג, נויםיגע די דענט
̂וף  דארןן קאנגרעס דער מײנונג, זײן ג

 רע־ געװענאיך, װי און אויפנעםען. באאד
 גע־ אלערלײ פרעזידענט דער ק$מענדירט

 אז ׳צײט דערזעאבער צו װיסענדיג זעזתן,
 דער יוען װיאעז בעסטען דעם פיט אםיאו

 אין דורכפיהרען גיט איע זײ ק^ונגרעס
 א איז פנה: א אבער ״סעשאן״. אײן

 אוי־ דא םיר זײנען ד*ס גיט און מנהג.
 ־5א יע זיד װיאען מיר ױ#ס אויף סען.

 םעסעדז״ש, פרעזידענט׳ס דעם אין שטעאען
 באטראכט ער װי וױיזע און ארט די איז
 אין אוםרוהען ארבײטער איצטיגע די

 ארבײטער צװישען באציהונגען די לאנה
ס שטעאונג, די ארבײטסגעבער, און  די ו̂ו

 ארבײטעד אין נעמען זאא רעגירונג
װ. אז. א. סכסוכים

 שריפטע;, און רעדען זײנע אאע אין וױ
 מעסעדןיש אעצטען דעם אין כען געפינט

 שארםז^ םף א װייוסאן, ®רעזידעגט פון
 װעגען געדאנקען געלונגען־אויסגעדריקטע

װאױצ־ אאגעמײנעם דעםאקראטיע, ירשר,
ישוט איז עס װײל צוריק, גצהעז געמוזט טירפא.פר#>טאקאא אגן ןאכען. אזוי״ע און ;אך און וײ}«באלאנגס, ניט ױני^ן דער צו

צז איבײג ט^את יײדען. jv?בײים ױך האלם סםרייק םײנער דער  פ$־ אונטערצושרײבען, ענטזאגט זיף ה^ט
 דעם פאר באםרידיגונג א עאײם די דערען

 דעם דורף געאיטען האבען זײ װאס ׳טאדען,
׳טיפען. דײטשע די םון זינקען
דאזי• דער אויױ באיטטעהען עאײס די

 הא־ זײ װאם דערפאר, ניט פאדערונג גער
 צושטערונג דער פון געאיטען װירקליף כען
 פלאטע די וױיא םאאטע, דײט״עער דער פון

 צו נאר זײ צו ניט געהערט דאף ה^ט
 אויף באשטעהען זײ ; גופא דײטשלאנד

 אז װאס... דערפאר פאדערונגען זײערע
 — דײט״שלאנד אקוםייען זײ װעאען ניט

 און םיליםער םיט לאגד דאס פארפלײצען
רעגירונג. דער פון דײצעס די איבערנעפען

̂־גט בפירױט װערט אזוי ן  אול־ דעם אין געז
 גע־ האט םאיפ פארשאל װאס טיפאטום,

j אדער רעגירונג. דײטשער דער צו ־טיקט 
 פארנעפען טיר אד/גר אונמעד, שרײב

דײטיטלאנד.
 רעגירונג דײטיטער רער פון יטטעאונג די

 איז עלײס די געגען ענטריסטונג די און
 אויסגעדריקט ׳טארף גאנ״ז ארן הלאר נאנץ

לוריגס־ דעם נ$סקע, גוסטאװ פון נעװ^רען

 מעגע־ םון ערקלערם װערט עס וױ
 לײ־ די ער ד^ט אפיס, דעם םון דזשער

 אין ארבײטע; געבליבען זײגען װעלכע #םע
n w, זײ און מיטינג״ א צו געארדערט 

קומען. צו ענטזאגט זיך האבען
 פון׳ם םענעדזשער דער װי דעם נ*ןי

 אינפ^רפױרט און רעפןורם זייז גיט אפיס
 שטעאונג די דירעקםאדס ב^ארד דער
 ארבײטען, געבליבען זײנעז װעלכע די םיז

 ווע־ ל¥לןאל יעדער אז בא^לןוסען׳ ווערט
 אין פארםישם זײנעז סעפבערס פענס

 זייע״ צו ווערעז געריפעז זאלען ׳קײס דער
n קאמיטעס. גרײוענס

 אפאינםעמ איז װעלכע קאפיטע די
̂״רען  פאר םלאן א אויסצוארבײטעז נעוו

 אינפאר־ ׳ביזרא ארבײטער אן עםאבלירעז
 רי איז םיםינגעז אײניגע נאך אז מירם,

 רעהאפענ־ צו שלוס צום געהוכמז קאםיםע
: םאאגענדע דאס דירען

 אז פײנוננ׳ דעד מים איז קאמיטע די
 די וחגט אנבעטרעפם, סיזאן דעם וואס

 ארבײ־ ניט בױדא אזא םון עםאבלירוננ
 בעאבזיכטינט >דז עס זוי פױרםעהט, םעז

 מםעהען •מיר װײא דערסאר געוואדען״
 נאויבען םיר סיזאן. צום גאהענט ̂זייז

 באיןאנען דערפאר זאלעז מיר דאס אבער,
 זאאען מיר דאם און םעפבערס, אינזערע

 םארםאלקא־ א האבען סיזאן נעקסםען צום
פאשינערי. פענע

 אנבא־ אין גענומען האט קאםיטע די
 געניגענדע א אצס םאלגענדע דאס םראכם

 אזא םון אײנםיתרונג דער םאר אורזאכע
ױרא : ג
 אין לויםען ניט זאלען ארבײטער )1

 זא־ זײ נאר דזשאבס, זוכען צו שעפער די
אפיס. דעם דורןי פאעצער קריגען אען

 בױרא אזא װען ארבײטם־געבער׳ )2
 האבען ניט װעלען װערען, עטאבלירט װעט

 ווען ״הענט״ בײטען צז געאענמנהײם די
 ױניאן די- װײא גאוםטען, זיןי <ועט זײ

 די קאגטראלירען צו לאגע א אין זײן װעט
ארבײטער. נײע םון ארויםנעדפונג

 צו לאגע א אין זײן װעט ױניאן די )3
 נײע די םון פרײזען די רען האנטראא

שעפער. די אין ארבײטער ארויםגעהופענע
 זוכען דאט באשרענהען וועט עם )4

 דארפען װעלכע שעפעוי׳ »יז באשעפםיגונג
ארבײטער. קײן ניט

5( *t* ױניאן דער אויף װעט ־בױרא 
 װיפיעא װיסען צו באגריף גענויען א געבען
 צו צײט םון לײדיג ארום געהען עש אײטע
צײט.

 ספע־ פינן» אויבענדערמאנטע די םאד
 עטאב־ ױניאן די דארף אורזאכען ציפישע

בױרא. אזא אירען
 רעהאפע:־ דאס, אנצופאנגען אןוי *וױ

: פאלגענדעס האסיטע די דירם
 י־ירד ווערעז נעםענעדושט ואל עס )1

 אנ־ ױניאנס לאקאא די םון אםיסעכ די
העדהװא-ערט. דזשענעראל דורך,א שטאט
 רעדזשיםטרײשאן דזשענעראא א )2

פון אאקאאם אצע ביי ווערזנן גענופען זאא

 ה<ל ד־■ ארײנצוגער•;, װאד װי געווען ניט
 א־ײג־ ::׳;;,י זא־ זי אז ר.רײ; צו בעדרעז איז

 פעניטען״ מיט םאסע נרויסע די געהםעז
 גע־ איז האל איז נעקומעז• זײנען װעאכע

 איהר וחגן אםפאספערע. פײעראיכע א ווען
 גאײך איהד האט ארײננעקומעז נאר זײם

 pc אורזארע די איז װאס פאישםאנעז
 זײנען וזעלכפ םעםבערס םון יפטדאם דעט

 איבעראל םיטיננ. צום געקופען פליצים
״יעיז, אױסרופעז: געהערט איהר האט
 צו אתפעגליך יקרות! דער ׳רעיז רעיז׳

 אופגעחלד מ^ט איז אעבען!״ א םאכמז
 פען גיז געװאדם פעפבערס די האבען

 םריהערדיגע די מיט װערען פארםיג וועם
 צו םאריאנגם גלײך האבען און ביזנעס
 קאנפע־ דעם םימ זיף הצרט װאס װיסען,

 װײד די אױף רעיז צום באצוג *יז רעײז
זשעס.
 דעס ואםנעגעבען האט קאםיסע די <ז ..

 די פיט קאנפערעכץ מרשטעז םוץ באריכם
 אזיסגע־ אלע האבען פאנופעקטשורערס,

 נײגעריגקײט. גרעסטער דער מיט הערט
 צו װארט ץ געהאט האט יעדער כפדם
 דאס אײנ:ע^טיג*ט האבען אאע און זאגען

 באקו־ סעז פוז יקרות איצםינען דעם בײ
 קאנען צו אום וױידזשזגס איז רעיז א פען

אעבען. א פאכען
 אונז בײ םראנע וױכטמע צוױיטע רי

 עאעקשאךפרא־ די יעצט איז לאקאל אין
 אצע םון טערכױז דער זיר ענדיגם יעצם גע.

 בא־ םײ לאקאל׳ אזנזער םיז כעאסטע
 דאס באצאהאטע, נים סיי און צאהאטע

 אן סעסרעטער, איז פענעדדשער םײנם,
 םון פרעזידענם איז באאדד עהזעקוטמו

 צרװארםעז, \vp כח\\ וױ און צאקאצ. דעם
 דעם ארום ביסעל שעזזן א זיך מען קאכם

 און ביזי זײנצז קאנדידאטעז די עלעקשאז.
 ״אבדזשעק- די ביױ, זײנעז געננער די

 ביזי. זײנען אלע קורץ, ביזי. זײנען טארס״
 איז לאקאצ אונזער םיז געשיכטע ךער אין

 געװארען אנגעפיהרט נים קײנפאל נאך
 און יאזזר דעם וױ קאמפײן שםאדקער אזא

 דעפ אויף דאס זיף באציהט איבערהויפם
 עק־ דער אויף און לאקאל פון םרעזידענט

באארד. זעהוטיװ
לעצ־ װאס איז דעם םון אזרזאכע די

 דורכ־ באארד עקז. די האם אויגוסם מעז
 דער אז צאקאל, אין רזןפארםמ א געםיזזרט

 ױיז־ אויף ז$ל אםים דעם םון םענעדזשער
 איז דאס אבװאהא און םעקרעטער. דער

 םון צושטיםונג דער םיט געװארען געטאן
 זיך האט דעסטװמגעז םיז סעמבערס, די

 וועלכער, עלעמענט^ געװיסער א געבילדעט
 נים ךײ חוםעז מעםבערם די צו עםענטליף

 איז זאנע,/ צו אזוי ארבײטען אבער ארויס
 ניט־ זיך שטעלען םענשעז דיזע שטיא. דער
 ארום נעוזען און םיטאען הײנע פאר אפ
 לא־ דעם פון אפיםער יעדעז בארעדען און

 אונטערגראבען צו איז״ אבזיכט וײער סאל.
 אא״ צום םעמבערס די םון צוטרױען דעם

 איז אױפגאבען וײערע םון איינע קאצ.
 עסזעקוםױוע, אצגמ די נידערצושםעזען

גימ וײנעז g. וױיא חנרפאר תאיאזז גיפ

 איז שריםטען און רעדען זיינע אלע אין װי
 בא־ אײן ?ײן ניטא מעסעדזש דעם אין

 װע־ מײנוגג ?אאר״פארסואירטע שטיםטע,
 רוה־ איצטיגער דער םון אורזאכען די נען

 װאש רםואות די און לאנד אין לאזיג?ײט
 געװען איז עס װי אנװענדען. דארף מען

 אז פרעזידענפ דער זאגט ערװארטען, צו
 טטגעהײסען װעט אפמאך שלום דער װען

 די און איינארדנען זיף אלעס װעט װערען,
 װעלען אומרוהען די פון אורזאכען הויפט

 װעט נאציאנעךליעג די םאחטװינדען.
 םונדאםענטאיע די םעסטשטעלען העלםעז

 גאג־ דער איבער ארבײטער די פון רעכט
 עקא־ צװישען באציהונגען די װעלט. צער

 װעדען געבויט װעלען גרופען נאמישע
 םא־ דער און באיען, באשטימטען א אױף

 צוריקגעקערט װעט גלײכגעװיכט ציאלער
 זוכען דעריבער םוז קאנגרעס דער װערען.

 שנעל אזוי לאנד אונזער ״צוריקצו?עהרען
 כיט םרידענש־באזיס, א צו םעגליף, װי

 אוג־ באדינגונגען לעבענם פארבעסערטע
 פער־ םון באגרענצוגגען פיניפום א טער

 דערזעל־ צו אבער םרײהייט״. זענליכער
 פע־ די ״באװאפענען״ ער זאל צײט בער

 צו גענונ מאכט מיט רעגירונג דעראלע
 גע־ ?אורטס ?ריםינעלע די איז האנדלען

 גע־ דורף זוכען װעלכע פערזאנען, די גען
 םון־דער־צײט־ אונזערע אפצושאםען װאלד

 פון אינשטיטוציעס״. אויסגעפרובירטע
 פון םרײהייט, מעהר עס, הײסט דיט, אײן
 געגען געזעצען שטרענגערע אנדערער דער

 רעקאטעג־ וױיטער און קראמאלני?עס.
:אז פרעזידענט דער דירט

^pi םרײער ״דער d'ih מײנוננען םון 
 ארדנונגש־פעםיגע םאר אגיטאציע די און

 םונדאפענטאל װי ענדערונגען, פאליטישע
 געשטערם ניט טארען #זײן ניט זאלען זײ

 און צײדענשאפטען די צו אבער ווערען,
 נײגוננ א האבען װאס כײז־װיציגקײט,

 םארברעכען און גװאלד צו אױםצוהעצען
 עװא־ פאליטישער םון עpפאס דער אונטער

קײן מען מאי דאזיגע די צו — לוציע

׳ ריחן פון צאכם פזןפבערשיפ גרױסע י ו
ר די אױף װירקוגג לױי; פערזאנען, ם מ

 וחד זײ ,און האבעז ײניט ז ײעיעז בערס
 | ײון רכיאות זײער בײ בלײבען פזזעז לעז

 עקזע־ אונמר גארניט. וױיםער
M באשטעהט װעלכע באארד קוטיװ tn r 

 ציינ״ !.ל איז םרעזידענט, הענדעצסאז׳ פון
 אהרן לזודן׳ ם. וױיסםאן, ׳גער

 האצעמיצה״ד בערקאיוױץ ?יען מ. קעסלער ה.
 שטראוס, ביגעלאײזען* - בעליױן, נרײױ׳

 י אײזצג״ אהןp סעם דײטש, סילװער״שטײן,
• כא־• נוט זײנען זײיעד און פריזע:*

יואנם.
 אצזנס נעטאז האט כאארד עקז. דיזע

 בעגעםיס- צום נעהענט :אר האט זי װאס
 םיטנעה^צ• אויף האט פרעסערם׳ די פאר
 . חשעגערוא} לעצטעז דעש פיהרען צו פען

 רעמאזי גוטען א זעהר האט און סטרײק
 וועצמנר ׳יאתר לעצטען םון אדבײט פון

 £ חנם אין װערען באוױזען דערנ^ף װעט
 ־ ערשײגען׳' קירצליך װעט װאס רעפארט

 ךײ צו זיף װעט באלײדיגומען קײנע און
צו?לעפען. ניט
מ בעאמנת אלע פאר עצע?שאן ...  ״וונ

 11סצ13 דעפ זונטאג און שבת םאר?ופען
 לײב^ר בראנזװיצ אין דעצ• טען14 און

 ■ ד*ס דיגסםאנ און פאנטאנ און צײסעאום,
 I; אםי׳ס אין יאר? נױ אין טעז16 אזן םען15
עוו. סעקאנד 228 לאקאל, דעם םוז

 | םצבד אצע אויף דארום םאדערן םיר
 אין באטײלײ-עז איז ?וםעז צו בערס

 בעססמ די םאר שטיפט און װאהלעז די
 געפיסגן װעט איהר װעצכע פאסענדשטע

 באאײנםצוסצז ניט זיך לאזט נױטיג. פאר
 . וחנט צײט זעלבער דער .אין ?ײנעם םון

 נעשסמצ די װאו שטיפען אויך שויז איהר
 אינםערנעשאנאל דער פון ?אנװענשאן

 זײנצן שטעדם דרײ שטאטפינדען. זאל
סט. צוועק: ׳דעם פאר פאמעשלאגען

 £ •tpp די שיקאגא. און קליװלאנד לואיש,
 םאר שםימעז צו רעקאפענדירם באארד

 סיטגליע־ די פון פליכם די איז עס שיקאנא.
 שכדםען און םיטיננען די צו הומען צו דער
פארנונפם. פיט

ענדיגעז

געשרי־ װערען שורות דאזיגע די בעת
 םיה־ די פון קאנםערענץ די אן געזזם מנז,
 פאר־ דעם איבצר כדעערס די םון רזנר

 סעםלען צו וױצסאן פחגזידענם פח שצאנ
 איז פארשלאנ דצר וחאס סטזײי?. דעם

 די םון םיהרער n אי ניט. פעז װײס
 רזך דעד םון פארשטעהער די אי כױינעדס

 פאדעפענםליכען צו זיך ענםזאנען נירונג
 האט וױצסאן ווצלמג באזײננוננעז. די

םארנעשלאגעז.
 פון װײט אז זיכער, אבער איז עס

 נײער דער וועט פראצעגם 14 גארםיעלד׳ס
 נאדםיעגד אות?געהן. נים םארשצאג

 ניט האם רענירוננ די אז זאנט, אלײז
 ?אטפראמיס, p'p אויןי אײנצוגעהז בדעה

 פרא־ 14 פון העכערתנ א װי אזױ און
 דער םון שטעלוננ אפיציעלע די אי? צענט

 נצי־ נרױסע ?ײן אז עס מייגט רעגיתנ^
 סײנערס. די צו גיט וױצםאן זאנם יזען
 באריכםמן אבער זײט אנדערער דער םון
 צוױי די גרין, און אואיס אז צײטוגנען, די

 ױני^ז, כױיגערס דער םיז הויפט־מאסטע
 אנ־ םארשצאנ פרעזידענט׳ס דעם האכען

 דער י1אוי זוכעז װעלען זײ אז און נעגזםען
 איבערי־ די בעאײנםלוסען צו האנפערענץ

 צום צושטימען זאלען זײ אז םיהרער, נע
םארשלאג. פרעזידענט׳ט

 האט פרעזידענט דער אז דענקט, טען
 הצכע• גרעסערע א מײנערס די צוגעזאגם

 זיד וועט עס אױכ וױידזשעס אין יונג
 אז אונטערזוכונג אז נאד ארויסװײזעז,

 העכערונג אזא ?ען ?וילעךאינדוסטריע די
 זעצבער דער צו העכעחון ניט און גענען
 וױ אזוי און קױצען. אויך• םרײז די צײט

 ?וי־ די אז דכער, זײנען גרין און לואיס
 זיינען טאן, יא דאס ;pp לעךאינדוסטריע

 דער אויןי אײגגעאגגען עס, הײסט זײ,
פשרה.

 א צאגד אין זיך פיהאט דערװײצ
 םיעלע ?וילען. איז מאנגעל שרעקליכער

 םאר?צענערט האבען אײזענבאהן־ציניעז
 ;חעצםם א װי מעהר אויזי םארקעהר דעש
 דער צו עוצם דער םאהרט יארח גױ אין

 ?אצםע אין ארבײט דער פון און ארבײם
im טעאטעיען די סארס. p ניט נעבעך 

 םעהר סײנס עלע?טרישע ךײערע כרענען
 םיעצע אין אווענד. יעדען שעה אײן װי

 רעגירונגען די ארגאניזירען שטאאטען
^רעכער םרײוױצינע  גראבען צו סטרו

 פון פובצײװם באשיצען און ?ױלען
 שטיצ־ םון אינדוסםר^ן רי איז קעצט

 די זוכט דיט אנדערער דער םון שטאנד.
 צוברע״ צו אלץ נאף רעגירונג פעדעראלע

 אינדזשאנהשאך דורןי םטרײס דעם כען
 חאורם אין מענשען שלעפט מעז טעראר.

 אינ־ הײאיגען דעם פארשװעכען םאר
 אנדעיסאן. דזשאדזש םון דזשאנ?שאן

 ״די אאע חמיתות כא טיט סםראשעט. םעז
געגען שםעאען װאגען״זיר וחנאצז וואס

ט פון יעלדס< iA ז״
 פארלאננען און פאדערונגען די ריטעט.

 אי־ן ארבײטער די פאר ױניאן, דער פון
 ;עדרמזטע 10 ארום פארגעהכיען טרייד,

 פאטפלעט, :אנצער א איז עס ױיטלאך,
 נײער גאנצער, דער אײגענטליך איז דאס

 אנגענו־ ער״עט גאך דארף װאש ^גריםענט
 איז עס און צדדים בײדע פון װערען שען
 אי־ גאגצען אין דאס פריה צו איצט .אךי

:ערצוגעבען.
רור־ איז פונקטען הויפם די זײנען אם

•טאפ. ױניאן פרעםערענשעא א .1
 סאשינע- די פון אויסבעסערונג אן .2

קאמםלײנטס. אויסגלײכען פאר י
 גאנצען םאר׳ן ארבײט װאך .3

ןרײד.
 סאב־קאנ־ דעם פרן אפשאפוננ די .4

שיסטעם. וראקטענ
 אװ אוט די איבער יואנטראלע א .5
שעפער. ואון
ארבײס. םון צוטײלונג גלײכע .7
או; טענער פאי שכירות גלײכע .8

ארבײט. סאלט זעלבען דעם פאר !רויען
״באנוס״ דעם פון אפשאפונג די .9

סיססעם.
װיײ אװ סיוײלס באיטםיטטע .10
דזשעס.
 פון העכערונג אלגעמײנע אז •11

ווײדזשעס.
פארשיע־ די אין אויסבעסערונגען .12

ארבײטער. די פון ?לאסעםיצירוננען רצנע
אגרימענטס. ״אינדיװידועלע חײנע .13

דרײצעהן הויפט די זײנען אלזא, דאס
 פיעלע דא נאך זיינען עס ארן סאמין׳ס אני

װע־ רעגולירט זאל עס װי כאאים, אנדערע
שעפער. די אין ארכײט די רזנן

 נויארס אין איז צדדים בײדע צװישען
 ״אינ־ רופט םען װאם פאר א םארגע?וםען

 צוזאמענגע־ ׳אנםערענצעזp םאר׳מעא״
 פון איניציאטיײע די דורך געװארן בראכט

רעגיערוננס־רעפע־ דערמאנטע םריהער די
 דעס אמט םון ארויס געהען װעאכע ךיעס, /

 פרעזי־ דעצעמבער. טען24 ~אנ?ומענדען
 איײנגעכ^פט נאך האט שאעזינגער דענט

 איײ קאנםערענצעה שטיאע אזעאכע פאר א
 צױ ױראפ, נאך אפגעפאהרען איז ער -דער

 װײם־ און באראח סעהרעטער םי^ זאסען
 אי־ז װעאכער פעראשטײן, מ. פרעזידענט

 נױ אין נע?ומעז סםעציעא דעם צואיעב
געװאאט, זעהר װאאטעז רעפעריס די יאר?.

 אמט דעם םון ארויסגעהן זײער מיט ^אז
?אאו? דער אין ברוך א צו יװמען ניט זאא

 העא־ װיאען זײ איװאאנד.p םון סיטואציע , |•
 אױףי צוזאמענ?וםען זיך צדדים נ^ימנ פען

 אגרימענט נײעם א שאפען צו זויים*ר,
זײ קוסם עס און ,1;ױיויססהימזאיבעןאום ,

 אב־ גוסע זײערע פאר דאנק א וױרקאיך
זיכטען.

 שװער איצט נאך איז עס נאםירליך,
 װעט זאן די וױ זאגעז, צו באשטיטט

 דושאינט דער אויםדךעהען. דארט זיןי
 ױגיאן קלאוסמאכער דער פון באארד

 פאר״ אלע אבער טאכט קליװלאנד, אין
 םאדערונ־ די באקוכיען צו בארײטונגען

 דער־ זײן 1צ אום אנדערש. צו אזוי גען
 פאדבאדײטעט, נעסער פינאנציעל פאר

 ױגיאן דער פון מיטגליעדער די האבען
 גע־ צוריק זואכען און װאכען מים נאך

 דא- 7 ׳טעהס ספעציעלעז א פאר ש^יכיט
 א פאר דאאאר 5 און כיאן א פאר לאר
 באנײסטע־ םיט איז טעקס דער און פרוי
 וױיזט דאס געװארען. אײננעצאהלט רונג

 די פון ענטשלאסענהייט די אמבעסטען
 דער צו געטרײשאפט זײער און ארבײםער

ױניאן.
 דאס באסערקע;, צר דא זכדאי אי עס
 די האט אוטשטענדען די אונטער אפילו
 און זינען אין אלײן זיך בלויז ניט ױניאן

 סםרײ־ שטאל די צו םאיכט איהר אויך טוט
 פון מיטגליעדער אלע מיט אײן אין קעו/

 האט ױניאן די איגטמרנעשאנאא. אונזער
 טטרײקער שטאל די העאפען צו באשלאםעז

 טשעק א און דאלאר, טױוענד דרײ מיט
 שױן ױניאן די האט דאאאר טויזענד סון

אײנצאהאונג. ערשטע אן אאס צוגעשי?ט
 אוגזער זיך מעג אאזא, זעהט, איהר װי

 גראטואירען װיר?איך אינםערגעשאנאא
 איז יאהר פאר א םון משך א אין װאם
 ?אאוהמא־ דער העאםען צו געאונגען איהר
 אײעקשטע־ דך קאיװאאנד איז ױניאן כער
 גע״ זי ורעאבער אױו* הויך דער אויף אען

 ווױםזיכטען גומע םיט איצט, זיך םינט
זזעכער. און העכעד ׳אאץ *עהן צו נאך

. ;ןמע^, א, . ר ע מ ד ^ ע ר

טעקסיקא. מייט לאד א אױף געהט עם
 מיר װעאען טאא דעם אױןי אז קענטיג,
 די ^p'Dpyo כױט מאחמה א אויםםײדען

 דזשע:?ינסען האט רעגירונג מעקסיהאנער
 עט• האט דאס און ׳בײל אויף באםרײט

 בא־ אנגעשטרענגטע די פארבעסערט װאס
 די מדינות. צוױי די צװישען ציהונגען

 האט םאל סענאטאר װאס רעזאלוציע
 רעגירונג די אז סענאט, אין ארײנגעבראכט

 באציהונ־ דיפאאםאםישע אפברעכעז זאא
 ניט אויס, וױיזט װעט, סי?א,)טעל טיט גען

 אונוואהרשײנאיף, איז עס און דורכגעהן,
 נעהמ^ן אאײן זאל וױאסאן פרעזידעגט אז
 טעקסײ דער אין שטעאונג ראדיקאאע א

פראגע. האנער
 ^ארעםםאנדעגט װאשינגטאנער דער

 דאס שרײבט טײרז״ יאר? ״נױ דמר םון
 מעקשיהאנעם דעם װעגען םאלגענדע

:סכסוף
עלעכיקנ• װיכטיגםסע די פון ״אײגער

 רילר איז אאגע םעי,סיי.א:על דער איז טעז
 ד*ד צװישען שםיייט אײנגעשפארסער

 אסעריקאנער :די און קאראנזא־רעגיױונג
 נע- אױא םאטיףד«א עם1 קאספאניס.איז

דער װעאכען ®יז רעזואםאט א אאס גצנד,

 אונזצרע אלע דערםאגען װעאען מיר
 געקוימס האבען װעאכע טעשבערס

 סד ה^בעץ וועאכע די אאע און טיקעטס
 אונזערע ניט זײנען און טי?עטס ?ויפט

 אי? װאט אונטערנעפיונג די אז םעטבערם,
 אוג- םון אײניגע םאי געװארען געםאכט

 נע?סם* םארהומען וועט טעטבערס״ זערע
 כמנן טעאטער, עותנמ סעהאגד איז יואןי
 און םאאק/ זײן צו ״צורי? שפיאען װעט

 זעחר איז װעאכער גאאדינבורג םיסטער
 1שיי אאײן וועט באקאנם און באאיעבט

 פאר־ אאוא, ראא*. הױפם דער אין אען
 ו*ך וועאכ* דיזע און }.5שמז צו ניט געסם

 קענ*ן וועלעז טיתעטם, קײז יגים גאד במן
אפיס. באקס אין ?ריגען
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ר8<ז&8רעד צום נויען* ̂רימ **ינשואנט? דורך ב£יז— -  קאן ל
 *דויסד העאפען צו װערעז געטאן עפעם

 לאגע. פארצװײםעלטער דער םון הריכען
 פיאא־ איהר פארװארפען דארף אמעריקא

 .פעדעראל די צורוה/ עס ״ל$ז פון זאפי
 באאד דארפען רעגירונגען סטײט און

 פראיעקט א פינאנסירען און אויפנעהטען
 חמירונג, םטײט די הײזער. ביילדען צו

 דארף זו^טינגטאן אין רעגירונג די און
 סוטען גרויסע אױסצואעגען װיאיג זײן

 אר־ פאר׳ן הײזער גוטע בויען צו געלד
 ניט אבער דארף געא׳ד דאס פאארן. בײטער

 פון הענד די אין װערען איבערגענעבען
 מײנען װאאט דאס אענדל$רדס, פרױואט

 פראפיטען. גרויםע טאיען צו זײ פאר
 א צו װערען איבערגענעבען דארף דאס

 איז ^•דער,^אס דעפארטטענט, רעגירונגס
 פארליהען ;עאד דאס זאא בעסער׳ נאןי

 •גע־ בילרינכ רןאאפעראטיװע צו װערען
זעלשאפטען.

 דאס װערען פארהיגדערט דארף עס
 די אין לאגד אויף פרײזען פון שטײגען
 יטטאאט־רעגירונג די *טטעדט. גרויסע

 דאס װי לאנד, ראס אפקויפען אפילו דארף
 צו אום דײטשלאנד, אין געסאן װערט

 די רענט־עקםפלואטאציע. די פארנײידען
 נלויסע די אין דיםטריקטען ״סא$ם״
 ארונטערנע־ רחטנות אהן דארפען שטעדט

 געװא־ געטאן איז דאס װי װערען׳ ריסען
 גרויסע אנדערע און אאנדאן אין רען

 אויף ׳דארף עס און ױראפ* אין ׳עםעדט
 גא״ ברײטע װערען אױסגעבױט פלאץ דעם
 װאױגועען יטעהנע פאניטארע, מיט סען,

פאיק• ארבײטער פאר׳ן
 האט ער כאטיט פדאגראם׳ דער אט

 דערגרײכ־ ניט איז װאס זיף אין ניט גאר
 אײני־ אין שוין איז דאס כאט״ט און באר,

 פון אפילו נעװארען אנגענוטען לענדער גע
 עס׳ קאינגט ־רעגירונגען, קאפיטאליסטײטע

 אן בידמ 1חאומ א וױ אטערייןא אין דאף
 םאלק אײדעגדען דעם פון דרוק אקטױוער

 טעגאיכ־ א װערען זאא דאס וױרקעז, קאן
קײט.

 װאאט אבער, זײט צװײטער דער פון
 װערען געטאן סך א געקאנט דעם פאר
 ארגאניזא־ ביאדינג קאאפעראטיװע דורף
 םאנ־ די היאף. רעגירומס דער אהן ציעס

 ארגאני־ ױניאן טרײד גרויםע די פון דען
 אין געהאאטען װערען װעאכע זאציעס,

 צו פארבארגט אפט ־װערט װאס און ׳באגין
 ברע:־ געקאנט װאאט םאנופעקטיטורער,

 װאאט דאס װען ׳טעהר.נוצען סף א געז
 אזעאכע צו ׳געװארען ;עבארגט דירעקט

 זאאען װאס ארגאניזאציעס ארבײטער
 באקװעטע בויען מיט׳ן פארנעהטען זיך

 מעהר, נאך און אאײן. זיד פאר הײפען
טע ערנסטע,  קאאפעראטי־ אזעאכע ענערג̂י

 אנגעיין קאנען װאאטען ארגאגיזאציעס װע
 פאנ• דיזע אהן אפיאו ארבײט, דער סיט
 נויטי־ דאס קריגען *טוין װאאטען זײ דען.

 אאײן ארבײטער די װאו אנדעריט געאד גע
 פאר־ װערען געהאאטען טײאװײז דארפען

 פעהי״ט עס װאס ךערפאר אנטװארטאיך
 אונטערגעםונגס קאאפעראטױועי ךער זײ

גײסט.

 עקזיםטירט דא װאוינונגע! אומגעזונטע
 יאהר דעם אדום עױטט אומגעיטטערט.

I860האבען דירות שאעכטע די םון װען ׳ 
 אניטטע**נדע םאױטפרײטען גענוםען זיף

 פובאי־ פון טאנכע האבען קראנקהײטען,
 פאר װאס אין ארומזעהן גענוסען זיך קום

 ארבײטער דאס צױטטאנד ^רעקאיכען א
 װאוינונגען אאטע די געאעבט.. האט פאאיק

 גע־ פאראאזען זײנען װאס רײכע די פון
 געװא־ פארװאנדעאט גאײך זײנען װארען

 דערצעהאט און, הײזער טענעטענט אין רען
 אנגע• גאײף זײנען ״זײ רעפארס׳ א אונז

 צונאאויבער־ ביז קעאער פון :עװארען פיאט
 װאס אײנװאוינער קאאס א מיט ״טטיבעא,

 אריטע כיױא, אין האנד געאעבטיפון האבען
 טאני־ ערצויגענע נים יטאעבטע׳ טיט אײם

 דערצעהאט ענג״טאפט דער װעגען רען״.
 ציטער׳ אײן ״אין אזוי; רעפארט דער אונז
 פא׳ פינף געװאוינט האבען ;12 בײ 12

 פעיזאז, צװאנציג ענטהאאטענדיג טיאיעז
 פאדיטידענעם א פון פרױען און מענער
.”עאטער

 פאר איז ביאדעד דיזעאבע אוננעפעהר
 הויז־ יעדער פון געװארען געטאאען אר:ז

 טא:. יענעם זײם אא:ר׳ איבער׳ן קאטיסיע
 *:אף״פארנרע־ זיך האט איבעא דער און

 דער׳ 1865 יאהר פון׳ם בארינס א סערט.
 ביעגיטען טיאיאן האאבען א פון צעהאט

 טויזענד 15 אין געװאוינט האבען װאס
 װאס צײט דער אין הײזער׳/ ״טענאנט

 אין ;עװאױנט האבען טעניפען טויזענד 15
 דער אונטער רוב דאס יטטובען, קעאער

 טוי־ 26 געװען ידארט איז 1884 איז ערד.
 סויזענד דרײ און הײזער״ ״טענאנט זעגד

 יארדס). אין (הײזער הײזער אונטעי״טטע
 היײ טענעכיענט צאהא די זײנען 1894 אין
 װעהרענד טויזעגד, 59 ביז געיטטיגען זער
 פון דריטעא צװײ האבען 1900 יאהר אין

יארק׳ נױ אין באפעאקערונג גאנצעד ךער

ן ע ב א ץ ה ן א ע נ ט ד א ה ע  די ג
ה מ ח ל ת מ ו נ ב ר ־ ק ם ק נ ע ה  ט

ג ױנ ױ עי. ג ד
״גערעיטיגקײט״! פון רעדאהטאר װעדטער

 אין פאאץ שטיקעא א אונז עראויבט
 ויױנשען מיר צײטונג. װעכענטאיכע אונזער

 סיכד אונזערע קורצען אין רערצעהאען צו
 די מיר, אזזי װי כואכער, ?אאוק ברידער

 און גאאדפארב פירמא דער פרן ארבײטער
 האבען סט. טע19 ײעסט 8—10 סטײן,

דעי. גיװינג טהענקס דעם פארבראבט
נאף־ נאי־עדבעי טען26 דעם מיטװאך

 שאפ־ א געהאם םיד ה^בען ארבײט דער
 אונ־ מיט ױניאן דער פון אפיס איז מיטינג

 ברו־ איידזשענמ, ביזנעס באאיעבטען זער
 קא־ טיטיננ דיזען בײ בראינפעאד. דער
 צו דןי ױי צוזאטענכערע־־ט זיף טיר בען

 נעק־ דעם צו אונזער^אגע פארבעסערען
 ־yp זאאען טיר אז סיז^ן׳ קוטענדען סטען

 פא־ אונזערע פאי־ אעבען א כיאנען נען
 צוטרויען בעססען רעם האבען כײר טיאיען.

 אונזער צו רעספעקס גרעסטען דעם און
 זײן טרײם װעאבער בראונפעאד, ברודער

 ער יאעבען. א מאכען זאאען נייר דאס בעסט
 זײן געטרײט סיזאן אעצטען אױך האט

 ער װאס אכטענדיג ניט אונז פאר בעםט
 דורכצוםיהרען זאנען גרויסע געהאט האט
 דורכגע• דאס דאר ער האט אונז, פאר

 פארשטעהן גוטען זײן מיט באויז פיהרט.
 דאס ער האט האנדאען פראקטײטען און

 רעספעק־ מיר טראבעא. אהז ^ויסגעפיהרט
 סוקסעס איהם װינשען און איהם טירען

אונטערנעטונגען. זײנע אאע אין
ארומגע־ האבען מיר װי נאנדעם

 אנגעאעגענהײםען, ביזנעס אונערע רעדט
 פארברײנגען צו װי באטראבט מיר ה?;בען

צוזאםען. אאע דעי גיװינג טהענקס דעם

ץ ר א ד מ ו ב ח כ ר פ ע ־ ד ב ע ר ע ג ״
״ ט ײ ק דג m פ m

:רעדאקטאר םרײנד
 | אויש• אײער ציהען םיר זיך װיאט עס

 ̂ #איז װעאכער םאא, א אויױ מערקזאמקײט
אײנציגער. דער ניט םיעאײכט,

סוםקז^ װאויז אץ־ װאו הױז דער אין
k* נומערען 7 — 8 א אן װאך אאע H N u 

 לײ'§ םארבאײבען ײאך אאע און טיגחײט׳/
 צד װערען װעאכע נוםערען, 4 — 3 א גען

 צוגד װעחנן חברה, קאײנע די פון שאעפט
 צוזעעט און גאיעדער אײנציגע אויף מען

 % גאנצען איבער׳ן און ארײנגאנג בײם
 אי^ האב אונטערזובונג קורצער א נאך

 אדחד״״ן איז גוכיער מײן אז אויסנעפונען,
 פא• א איז װעאכער מיכעי, מר. א צו סירט
 זעאבסספארשטעני*■^ איד. קײן ניט איאק
 דער^ פאר ניט נוצען קײן האט ער אז א*ך,

 ~״%m איז צוױיטער דער צײטונג. אידישער
 װעאכער מאסקאװיטץ, כיר. א צו רעשירט

 p און הויז, דער פון געמופט אא:ג יטוין ם1<יה
 אײ• צואיעב איגען גאאט באײבט דריטער א

 | פיעאייכט אדעד :אכאעסיגקײט, געמס
 'ד; אין זיך ארומװאאנערענדינ אז ׳ער דעניט

 1: קריגען ״גערעכטיגקײט״ די װעט ה$א
 , OP אזױ, צו אזוי ״פובאיסיטי״. מעהר

 | דיק זעהסט דו װען שטארק פארדריסט
^ װערט עס װעאכער אמף צײטונג, ר מו  נ
 | “װאא געאט, און ענערגיע צײט, ספענדט

 k.־געםײנ א אויך איז עס ארום. זיך גערט
 - 6 יעניגען, חנם פון םארברעכען א און הײט
 I האנד די אויסשטרעקען זיך פויאט װ^ס

 װאדום,־ װאאגערען. זין איבער זי אאזט און
 . אונ־ געגען אױסזעצען ניט זאא מען װאס
 4.זי אז צונעבען ד^ך מען טוז צײטונג, זער
 און צײטונג םאך א אאעס םאר פריהער איז

 ארן םראגען, פאך איז אויםגאבע איהר
 זיד פארמאן א דארף אאײן דערפאר

 דעײ צו זי האנד די אויסשטרעקען פויאען
/ םארםאגט רעם חוץ אאנגען.  *k כאטש ז

 k שעהגע ׳מאס גרויסע גאר קײן אין ניט
:% בעסט^ די םון דערםאר אבער טעראטור,

זא* מיר אז גענרנ, גוט איז אאעס דאס
 .• אוגזער אין פאראיגטערעסירט זײן אען

 I* װאא־ אאזען נים זי און ״;עדעכטיגיוײט״
השם. חאוא םאר דך גערען

אכטונג, מיט
ראזענבלאט, א.

*25 לאלואא מעמבער

 זײ װללען םיר און דאנק םײנשאפטאיכעז
 באזונדער אײנציטגן יעדען און אלממעז

 אנערהענונג פון געםיהא א םיט געדענקען
 דיעזער פאכם דאך פרײנדשאפט, און

 אראפנע־ זיך בײ זײן צו ניט אונז פאקט
 אױף ניט ־װאקסט ױניאז יוײז פאאען*

 פארשי^דענע די אילער ניט אעבט אוז
 יױ יעדע זואם קריזיסען אומםארמײדא״כע

 ערשטע די דורכצוסאכען א האם ניאן
 איעע־ אויף נאר זיך שטיצענדיג יאחחנן,

 שוין די פון היאױ די אהן און כחות נע
 קער־ ױניאן ברידעראיכע עקזיסטירענדע

 שטאאץ זײנען מיר קאפױר, פערשאפטען.
 אוינט עס אז באװיזעץ, האבען מיר װאס
 צו און זיך ארגאניזירען העאפען צו אונז

 קאנד״שאנס. ־בעסערע צו זיך דעדשאאכען
 מיר ײאס דערטיט גאיקאיך זײנען מיר

 צו געאעגע:ד\יט די גוטגעמאכט האבעז
 א זײץ צו *ועױט זײ;ען נייר אז באװײזען

 ״אי:־ גױיכער שעה־ער אונזער אין גאיעד
n טעדנעשאועא׳' rB n.

 באריכטען צוזינפטעע אונזערע אין
 אײנצער־ כזעה• איבעיגצבצ; מיר ײעאען
 םינאנ־ מאמעדיעאען, אינזער פון הײטען
 װעא־ צושטאגד, טאראאישען אוז ציעאען

 צױ דעם איאוסטדירען ריכטיג װעט כעס
 בא־ װעט און ױניאן אונזער פון שטאנד

באהויפטונ־ יעצטיגע אונזערע שטעטיגען

 ^פ־ האבען ־זײ <וי גאכדעם סעטבערס.
 בע־ אאטע די זײנען ״יאד,ר א נעדיענס

 פון הלין ױם פאר׳ן פארטיג יעצט אפטע
 םשפט צום ׳סומען זײ טיטגאידער. די

 קעפ. א^יפגעהויבענע הויך 6מי שטאאצע,
 פאר׳ן האבען צו םורא װאם נים האבען זײ

 סך דער װײא מעםבערס, די םון אורטײא
 איז ארבײט יאהר אעצטען דעם פון הנא

 צוריס, יאהר א טיט גע-־ננצענדער. א זעהר
 נײע די און עקז. נײער דער האט מען װען

 דאס איז סוקסעס, צוגעװארנשען בעאטמע
 זא־ אידעז װי טאן, דעםזעאבען געװען׳אין

 הבא ״אשנה יאהר א ביאא צװײ נען
 :ע־ אריס עס זא:ט מען כירושאים׳/
 די פאר שװעבט דערבײ און װאוינהײט

 פיעא אזױ שוין אז צוױיפעא, דער אויגען
 ד.אך זױנשט, מען און ץאגט טען אז כײ<ןא,

 חאבען מיר מקוים. ניט אאץ עס װערט
 קאײנע א אויפגעהאאטען • יאהר דרײ

 געזשי־ קױם האט װעאבע ױניאן שױאכע
 זיך געקענט באטת האט װעד און פעט

 אזוי װעט האפנונג די אז פארשטעאען
 גאנץ א אין דאס און װערעז מלןוים שנעא

 אאקאא א האבען םיד וועאעז צײט קורצער
 פינױ סיט סעםבעדשיפ, גרויסע א טיט

 סקײא א סיט אפגעסיי*םט, דאאאר טויזעגד
 יױ דער םון אגריסענט אאגעמײנעם און

 נאר שוין וועט הײנער װעאכער פאר ניאן,
 טאקע װעט מען און ארבײטען װעאען ניט

מעהר.• פיעא קרינעץ
 גע־ די סעמבערם, אאטע אונזערע

 שװערע אאע אין האבען װעאכע טרײע,
 פון תמיד נר דעם אויפגעהאאטען צײטען

 גע־ דױס, אויטער ה^בעז און יוניאן דער
ווען—ירײז עדשםען דעם טעשר: נעבעז

:ע־ ;געקר^גען רײז א האבע; זײ װען
 אונטערנע־ יאהר א טאא אײניגע כיאכט
 עס אז האפגונג, דער מיט אאץ און מונגען

 די װען צײט, א קרביעז אכיאא דאך רועט
 א האבען וועט ׳גרױס װערען װעט ױניאן
 אפיאו ;טדײד אי׳ן װעררע א און םשײי

 אויך תאבען מענשעץ האפנונגספואע די
 אט געשעהן ועט1 דאס אז גענאויבט, ניט
 זײנען זײ ;סיזאן נעחסטען דעם ׳שױן
 זײער צו געװארען געוואױנט אזוי

 אויף זײן פון אאגע קבצדשער שפא׳ער,
 און מויא, אין חאנט פון אעבען פון צרות,

 ־yp םyװ מען אזוי װי הײגס, װיסען ניט
ג זיינען yװעאכ ביאס די iy5rnjrc נען ^  פ

פאראארען האאב זײ אז פארגען,
 האפנונ־ אײנענע זײערע אין גאויבען דעם
י גען.

oy אונ !געשעהן אבער איזyrיױ ר 
 זyקומyג איז װאס פא?ט, א יעצט איז ניאן

 און רyאyריyמאט רyד פארבאײבען. צו
 ױניאן רyאונז פון םונדאטעינט רyטאראא

 רyגרויס א אפיאו אז שטארק, אזוי איז
 צױ מעהר ניט איהר װעט שטודעם־װינט

 פ^פגד מעהר נאך נאר טyװ oy ן.yכyכר
 זיינען מיר שטארקײט. איהר שטעאען

 מיר װי פונקט זyהינזיכט yאא אין הײנט
 שטאר־ אאטער אן געװען שוין װאייט^

yp*> צופרי־ יאהרען. פיעאע פאר אאלואא 
 װ^הא־טיטיננ, צום בעאםטע די קופיען דיען
 ברענ־ צו גאיסאיבע די געװעז זײנען זײ
 דאר• זײ װאס דאס עקזאםעערס די דען
iys זײ װעאכעס אויף און נויטינ אזוי 

נעװארט. און אויסגעיווקט אאנג האב^

 צודריקט. און ריגט האט װאױנוגגען אין אyטא:; דעם צואיעב
 טאט; א פאד אאטיר גאנצע אײנקװארטירט הויז זיין אין מען*
נyר lyD'in פון פראגע די װײזט, דאס ארבײט^פאנײאיען. ̂ןעןי

uyrnnsw די אז »a־y רענט די זײט. נאםיש^ר די פון אידעיען &
פר צ>ייט אין אא:ד בילר׳ן Dy צו טזרח צו אויך הריכען קאטוניססיען

פראצ^כ y 100גא:צ און פראב־ די װי צוריק ראנג ניט גאר נאף איז
̂הר, אױסגעדדיקט זיך האט װאױנונניען פון אעם נא װערט t?y און טי
רגסט רי ;ןיפארניײד דעהן צו דעם׳ אין  : שט^ט ױלנגונגילן דיזע !,̂י

 װאכ רפארyד איז דאס אז פא^ען וױעאנע קראנההעטען, עםידעדישי^
 רyדyטײ יענדאארד דעם | װאוין־ y::y די פון פארשפרײטען זיף

 אי פאא רyד איז ראס װי ■ דט.yשט yא'נדוסטריעא די אין *אעצער
 פראדול ypyi:x פון נדר געשםיקט זיף האט פאלק ארבײטילד דאס
 אײנפא זיך :*;טט אארד אהן און זון אדיז ציגשרען, yרyסטrפ אין

 פאײש״. יי ביז קי^ער־שטובען, y::y אין איכט,
 ו (1:ײ פון בוײלו ׳דאס ~v: די אז באפט,1יג זיך האב^ רײבע

Dעהראיכy ארבײטע פאר װאױנונגען ; זיך פארשפרײט^ װאס חראת׳ן 
yi א'יפגי;,קעיט ן הײ־ yרyזײ אויף םארגינטען דארטען פון

 ריאיyטאט ביארינג אויױ יאהײ האאבען א טיט איז אזױ און מען.
 אע די טײיער^ א"ץ נאף ניא:־ פון ״םאאטס״ די אין צוריק חונדערט

 או טאנאפאל א ג$ןי אזוי װא־yג גילבוירען יארק׳ נױ און רyסטyמש
 ני ;y:y: געשטיצט זײנען אט".yה ״פאבאיק פון װיס־עגשאפט די רען

 הױף ג^שטיג^ איז ;:טיר א זיר טיט בראכטyג האט טאחכיה די
l: גרויס ^ yד אין ־yװאוי־ פון פראניע ר i נאף nyryn ט דיער אויט 

 או ריאאען.yטאט בירדי:; i איז הײם א האב^ צו דעכט דאס נונג^ן.
 דור רyרגy נאף רט1װי y; רypאyפ די פון y:y'T נײיע די פון אײנער

 בא: רyך םון ןyװאקס yכ רyצוק װען ר.y:דyל yסאציאאיסטיש און
v' שאראאנגט כיעס צו פאײש און ברויט נ^הא, און iy\
 yt''P רױין אביער גוגנען. חאלױם, ;אײכע אין טײאטyאויסג ןyםyאא
n צו שװער איז y־^,iyדיער װארום ׳ yr^ ת פון װאוקס און 
n פה צו ווירהט #עעמעגדעס ניס אויף זאא פרמציפ -נ^י

 דאכ אזוי, אענדאארדס די c?y אויב װאוינונגען. צו באצוג אין װער^
 r.באפיעאלדערו:; די װי זיף געבריץי״ פאר׳ו רyוטE ;i:y; ניטא איז

 ו פון yפרא; ד*ער אין פארטײרט גאײף דא ס׳איז ^y^ni װערט
 ,־, צי־ ארבײטע- רyך זא, םרינ־ם'yנyגומyאנג םyד אויט ̂ןyטyאא צו

 cy.* פון ו.א*שט'יג*עי ם זאאען װארום טו צײט. ניאחטה פון ציפ
אט נאײף ניט אויך זyרyצים ^י ̂ר נאפאא. אויסנ  טרא רענט די

Vjyiyn ר דאסyארבײט פון אײגעג־ פריװאט פון נטyװיפיעא ר i 
 רyד טוז רענט צדאיעב׳ן ־v: איז פאוצאינגען א שטארבט װאס טום

^ איז רyאענד yאyפי »ין טויט װאא־זאט׳ען ד ײ ג ^  ,ivoy פון ט
גו :סyבyא 1יעריאנד נאך טיט ןyנגסטyא אם זיך רא:;^ט ױראפ,

m אבענד, טאנטאג *yi iyol5 cyi- 
 פארקױ לאשא: רyאינז אין װעט בילל״
 *.py און y^?:«yi “פא װאהלען מען

 די זאםpרyאויפט ניאבען טיר באארד.
 םעד־ ד* װי גוט אזוי yרלײטyשאפ־םש

 אונזער אויױ ױניא*, רyאונז פון בילרס
 בעטעו בייד און כופיעי דיזען אץ אכאכסע

 אוים־ זאל טעמבער יער״לי אז זעהן צו זײ
 אנטײל און קוטען צו װעדעז געפאדערט

:yrny; װאדזלען. די אין

 געװאױנט—טעניטעז טיאיאן צװײ יyאיב
 אונ־ אלזא, הײזער. טויז^ד 80 ארום אין

תיברחכ^אוט cyi רyט  פון דרו? זyדיג^ד
 זיף באפעאל^־ץנג די האט איננרא^רדס די

נגט.yדרy:גyצוזאני רyנ:y אלץ נסדר
 טאחײה׳ פון צײט רyד דורך

 א טרא;עןyדורכ: זיך האט לאנר דורף־׳ן
 די איז םאטערליכ?ײט״/״ פיז yכװאאי
 ;y^ipy; װידיער דואדיגונניען פון פדאדפ

 ̂.yi אז ׳;^*^י:ט ה^ט cy פר^נט. אין
 פאר־ oyr. צורוה״ Dy ״אאז פון סיסטיעם

 אפיא;־ איז 1917 אויגוסט אין יטוױנדען.
 סאב־ אלס yצ.יpyהויז־ס א ןyװארyג טyט

 אין קאמיטע יר״yאפyװ״ די פון יןאטיטיע
 פארטײדי־ :אצ'א:אל^י פאר קאנסיא םyך

 *y;Ê זיף האט !,?אטיט yדיז אבילר גונג.
:yzy] באזארג צוyדי ארום הײזער ז 

^ די פאר םאבריהען, אטױנישאן ש א  ב
 דאס װ. ז. א. באארד« *טיפינג פון טיגטיע

 אויף טעהאט :יט װירקונג ?ײ\ רyאב האט
 ;אוױלר־ מyד אויך פדידען. פון צײט ;ריד

 האם קאטישאן שאלpאנסטראpyר :ארס
 Dy»y ן״yװיא ״גוטען איהר אדװערטײזט

ײ ,1יפרא; iyT אין טאן צו ^ ד
 D2N^:y: ניט האס oy ̂זyבאיבy: Dy איז

ן.yזואטאטyר ?ײנע

 נדײ־yאמpyר געװארען כיאנטyג ס׳איז
 אטוזירען. ־װאוryרגy זיף inyj צו שאנס

oy אביער איז ::#wvvjV גyװארyםאר־ א ן 
 ארבײ־ yאא פאר opyo א ;yrso צו שלאג
 אידי־ די פאר , o:yD 50 צו שאפ׳ פון טילר

 nyc»n ;ןיוױל מיר ?רבנות. כיאחטה yש
ypװאאטען מיר דאס ;׳ :V2Viv\ ,מו(\זר 

y טיט נאר n ^ y צוריק װאכען iy3^p מיר 
:iyny;y די דאלער, 1 צו ys'.D דאן האט 

א 50 באטראפיען ו  פטyבאטר צטyי ̂רŷד
i 25 דער Dpyo ^ אל  75 אלזא ןyצוזאט ד

ר.yדאל
 פאר־ iy3t>‘P מיר אז פיהאען טיר און

 אין בריד^יכקייט אונדער שטאר?ט
̂ם טיט nnŷ אyפי שאפ  הא־ מיר װאס די
 אונגליקלי־ yiyt^K געי,אט זיגען אין בע\

 זײט רyנyי פון רyבריד »ון רyסטyשװ yכ
 װאו זיך ןyנאנגyנ דא װאאטען םיר װי יט׳

אטוזירעץ.
 yרyאונז דאס לןיװינש און האפיען םיר

 כיא• pלאוp שװ^שטער און רyמיט־בריד
̂ר  בײשפי^ אלם ןvvny: דאס (\יעלע\ כ־
ד א נאר האב^ זײ jyn iy'no און ^  ג

 yרyאונז םאר oy»y iy2y: צו
 אין בריד^ר און רyסטyשװ yאיכpאומגלי

 רyאונז אין זיף נויטיג^ yאבyװ אײראפא,
דױאפע.

אכטונג, מיט
סטמאז׳yטר אב.
ראמאנאװ, װם.

?אברין. דזשאו
?אמימע. פרעס

ך א ען נ ג נ רו טי װי עו רי פון ח  ריפ
ר ע פ ע ד ש א ל דר פ א ט  ש

. ר ע ק י ױ ט ס
סניקyל און ;רינבאום

24.00 --------רגyנבyראז פ. דורף
קאטפ. און רyגאאדװאט
 51.00 לראדyסpא םאריס דורך

הײנעמאן און סטיערן
62.00 -------------ראטה א. דויר

28.00 --------װאאף י. דורך אעװיט א.

 110.00 טשיניש א. דורך ראזענבערג ».
yדyהאנד און לסאן

5------------טאװע א. דורך .01
סאן און שאפירא

1------------לyם*;ט י. דורך 9 1 0 0
רמאזyה ד^יטיפיער
32.09 --------?אהען ביאתס דורך

יןpראב און דyפרי
127.77 ---------רyדובנ א. תרך
 2.00 — שאפאסגילואח ל. דורר
3.00 — יאסעאאוױץ ס. דורך
3---------לyשפיג ה. דורך .0 0

אטפ.p און גאאדװא־טער
5--------אקסעלראד ם. דורד .00
?אמפ• און װײנשטײן
10-------------פארפיאן דורך .00

 1.27 פוט nys דורף לםיס רגyרנבyםט
^ערג ניט רyאב ןyדארפ yo^«y2 y'1: .די ײ פרידטאן און א

28.67 ----------דובראװסקי דורך צו הרyט ניט בלײבט זײ אז,פאר מײנעז,
 גרויפ, כאטש ױניאן רyאונז •1טא

 אונ־ בײ בטyבאאי און אyפינאנצי שטארק
cny2*:ys vvn, אב איזyניט אלץ גאך ר 

 עס סייז. פולע א־הר צו ןyסpעװא4קאוי
 װײטערען פאר פלאץ פאראן אלץ נאף איז

 אונ־ פארבעסערונגעז. פאד און װאו?ס
 נײ, נ^ד איז ױניאז רyז

 וױי^לז גליקאיך, זײנען
שקלאפען, געװען ,געבט^

ר ע ט ד נ ע מ ט ײ ט ען איז ס װ ע  « ג
ר ע ש ל א פ

:רעדאהטאר רyרטyװ
 אר• די םון מיטינג אyשyספ א בײ

 15 קא., םקוירט סטאר רyד םון רyבײט
 אפגעהאל- איז װאס םטריט, טע26 איסט

 רע^מבעו/ ןyט6 םyד ׳שבת ג^וארען זyט
 פארעםענכד צו ןyװארyג באשלאסען איז
 ״גערעכטיג• צײטונג רyאונז אין זyאיכ

 װעאכען סטײטםענט, דער דאם ?ײט״,
 אין ארײנגעגעבען האט םירמע רyאונז

 אז ״גאאוב/ די צייטונג, רyנגאישy רyד
 םיד־ דער מיט שאיסען ארבײטער, די מיר,

yo דורכאױס איז סארפארײשאך/ ״א 
םאלש.
 אינ• װערט שאפ םון טש^טאן רyד

 םארעםעננד צו אפאײקענונג די סטרואירט
איכען*

ס0 די ע Jט י מ א ק ל

 ןyשאפ דאס באצוג אײן פראנראםי ןyט
 אין ;y*:''r y^ny:y»:; נײ^ ביאדיען און
עריד טיט y7y^oci':־N yאא

 רעגירונג׳ yש,;:אy די ג*עאד. רעגירונגס
 צו־ ןyלyפינא:צי נטע;,yשא א אין באט*ט

 םון׳ם געצוטודגגען iyr,y; איז שטאנד,
 .yאבyז דאס טאן צו פאאין פון פארלא::

 אין ניט נאר 1טונ אלײן אכײלריקא בלויז
 פאר־ רyבyצ;yזy; אונזערע הינדכט. רyיד

 זיף יאבען או] רגיעy:y רyזײ ברױכ^
 iyr. צײט רyד אין ĉװיזyב^אש :אך׳ז
 פארצװײפ־ צו געטריבילן װ^־ט פאיק דאס
 iy“«yr, װאס צושט^דע די דורף אונג

ז.yרצוטראגyאריב ניט פשוט
 Dy \!אז פון y,פילאזאפ אײכטינ די

 ד^מ אין פאאיסי די iyr,y; איז צורוה׳/
 אין װי ̂’הויז־פראג דילר באצונ אין לאנר

W רyד זאנען. yרyא:ד yאא 'e # ^ p y 
 איז נדלאריזםyא א׳יז ר^ט פון םyפראבא
רyד פון ^t^ry: אינ^ר
 yאכyװ ׳/רyרזונyאונט׳̂ עיכאפט

^iyD ״אזנט וױדער איזyסנדיפ די />רזו׳כט; 
 פאא? ארבײטער ד^ס yאכyװ אין ר,yכyא

שטארבען.yג און בטyאyג ה$ט
 באויז איז יאר? נױ אין צושטאנד רyד

 אבײ הינזיכסעז yzj^s אין ̂אyטפyס א
^yny אyאביס yרyאנד אין ^yoy2 אyס

 לאנ־ א פאר לאנד. גאנצעז איבער׳ן װי ;
שאעכטע, פון אyאיב רyד האט צײט רyג

ט מ ו ם אן פון ק ע ײנ ר נ ען או ג א מ

 מאגען־ פדן קוםען װאס שטאפען, אונרײנע די וױיל
 גאנצען איבער׳ן זיך פערשפרײטען פערשטאפונג,

בלום. דאס פערגיפטען און קערפער
7787 םטײװועםאנ־ט טעל. סט. מע10 אייםט 78 דש

ן די ע ל ה א י װ א ע פ ט מ א ע װ און ב טי קו ע קז י ע ־ א א  ®װ ב
ר ע נז , או ל א ק א ען ל ל ע ן װ ע ט ל א ה ע ען, ג ר ע ײ װ ר ב ע ז נ י או ע פ  פ

ל ע , ט נ נ י ט י , מ ג א ט נ א ר 7.30 מ ה ד, או נ ע ב ם א ע ן5 ד ע ט ־ ו ע  ר
ר, ע ב מ ע א »ין ,1919 צ י ר א ט פ ל, א א ט 62 ה ס ע4 אי ט. ט רי ט ם

ע ל ם א ר ע ב מ ע ען מ ר ע ט װ ר ע ד א פ ע ג פ י ו ען. •צו א ײנ ש ר ע
ן v־: םו ־ ך א ל כ ס די בי ר ע ב ט ע ען מ ל ע ט װ פ מ ע ט פ ע ו4װע, ג  און ע

י ע ־ ט ײ ל ר ע ש ט ־ פ א ען ש ל ע ך װ ר ך די דו א ל כ י ן ב ע ענ ־ ק נ א  ק
, ן ע ר י ל א ר ב ט ױ פ די א ד ע נ י מ א ז ק ם און ע ר ע ל ש ע פון בו ר ע ײ  ז

ר, ע פ ע ן ש ע ב א ל ה ײ ט נ ן א ע מ ו ענ ען די אלן נ ל ה א ד פון װ ע ז נ  או
ל. א ק א ל

ן טץמ ״־ ע כ י ל ד נ ײ ר ס, פ רו ג

L ׳. ־ כאאױד עסזעסוטױו די
ז, י. מ. םי ש ם, ל. םענעדזשער. א א ל ב נ ע ז א t םעק. ר

־ א ^ ' נ נ ו נ ל א ו ע ו ט ײ ב ר א ל ל  א
ר פון ע א ד מ ר י ר פ א ט ס ח ״ ר ס ס ו י •׳ ׳ײןי « - רי-יי ‘־־ • ״

״ ע. לי א פ מ א ק
 האט פירײא אויבעןד^ערטאנטע די

 רyד איץ סטײטמענט א פארעפענטליכט
 דאס גאאוב״ יארה ״נױ טונג צי ענגאישער

 פאר־ זיף האבעז ארבײטער• yny?'' §לע
 הארפא־ א״ אין םירמא דיער טיט ̂!,,ביכד

• ״ .“רײשאז
 אויב דאס ארבײטער, רי װארנען טיר

אזעל־ װאגען וױךקאיף װעט זײ פון װער
 ײ;:יגי;; דעס גענען יועמ צױטא;. כעכ

װערען. גענופזען עקשאנס שמ,־*מננע
 דעפארטמענמ דרעס אין סקױרט

 סקוירט קאאוק׳ באארד דזשאדנט
ױניאן. רyנ•אב ריפער און

׳ס מ א ז י ו ו ס.
טמנעדזשער. י * ׳ * י ־ *

ר ד ע א ל א ר א ש ע ט ט י מ - ר ה י פ כ א

GERECHTIGKEITריי־ א א**ך גיט עס שטאפען, אונרײנע די אב ׳צאפט 
 רוהיגען אפעטיט, גוטען נלוט, רײנע מאגען, נעם

גליקליך. כעניטען א מאכם װאם אלעם און שלא־,
A Jewish Labor Weekly

Puoliahcd every Friday by the International Ladies’ Garment W orkers' Union 
office, 31 Union Square, New York, N. Y. Tel. Stuyvesant 1126 

B. SC’HLESING ER, P resid en t S. Y A NO FSK Y , Editor
A. BA R QFF, S ec ’y-Treas. E. LIEBERM AN, Business Mgr

SubseHptton price paid in advance, $1.50 per year.
VOL. I. No. 48. NEW YORK, FRIDAY, DEC. 12, 191(7.
Entered as Second C lass m atter  January 25, l9 1 t ,  a t the P ostofflce a t־New

York, N. Y., under the Act of March 3, 1879.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorised on January 25, 1919. *

 די מיט אז.ניט גוט, גאנץ ררײםעז טיר
 ער־ דיזען כייר האבען כוחחות איינענע

 “:א צו ה^בען ם״ר אז עררײכט. כ^אג
 כיעגשע; אנרערע צאתא נרויסע ץ• ד*.גל,ען

דזשאינט פ'ז און יאי־אזס יםוז —י
̂בען־ װעאכע ב^?דד,  בייגעשטײ־ פיעא ה

 זעלבסט.-אד* ס*קסעס. א.*נזער צו ערט
TT& q p נזנ־ * * הײמעז׳עיר

 א אימער האלט
או גרױם םיר גוט איז



(בלינדער) בעדריק ראזע פון
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 נ#רישער א אױןש פירוש דרמער ״א
 װײבערשער א אייבער םײנונג

אומזיניגקײט."
צײט־פרא־ *ברע:ענדע" פוןדי אײנע

 דער יפון טאגעס־$דדנו:ג דער אױף נען
 פון פדאנע די איז •פרעסע, אטעריהאנער

 דער אין םאדעס װילדע הײנטיגע די
 די איז ״ברעגענד״ אזוי שרױעךקלײדונג.

 שרעיוליך־ די אפילו אז פראגע, דאזיגע
 ־וױדטעט טיימז״ יארקער *נױ ערנסטע

עדיט^ריעל. גאנצען א פראגע דער
 איז קלײדונג״ פון סטימולאנט ״דער

 עדיטא־ פון׳ם ג$טען פיל$ז$פײטער דער
 שבת, לעצטען פון ״טײסז״ דער אין ״ריעל
 עדײ יענעם אין דעצעטב^ר. סען6 דעם

 ארױס ״טײםז״ ־פרוכיע די טרעט טאדיעל
 פשונדד איצט״גע די ־פון אלס.פארטײדיגער

 פארשפרײ־ *װאם מאדעס, פאריזער דיגע
 אײ לצלז, רחפנא מגפד., א װי זיך טען
 פאײ און לענדער צרווילידרטע אאע בער

 גאנ־ די רחמנות, ברעקעל א אהן דארבעז,
 פון שעניזײט און גראציע נאטירליכע צע

 איהר מיט אינאינעם יןערפער פרוי׳ס דער
 דער־ פארצעהדען און לעבען, און געזונט

 עואם׳ס דעם פון דאאארס םיאיאנען בײ
<ןעשענעס.

פילאזא־ דאזיגער דער איז געשריבען
 אי׳ס ״טײמז״ דער אין עדיטאריעא שישער
 םײ־ חכםה׳דיגער דער אױף פירוש א׳מין-

 אויפ־ װאױל־באקאנטען אונזער פון ־בוגג
 נױ דער פון געזונט דעם אױף שאסער
 ״העאטזד אונזער באשעאקעוױגג, יארקער

 איבער קאפאענד, דאקטאר קאםישאגער״
~»m טאדעס דױינטיגע די לואס וגג,ױרכו 

פרוי. דער פון נעזונט דעם אױף ד.אבען
 װאס םענש, א כידוע איז יואפאענד דר.

 גװאלדיגען א פאד ארײן יזיך ׳ג^םראכט
 ענינים, אי:ע אין אױםאריטעט און ידען
 :עזונט דעם טיט טאז צו האבען ,װאס

 פון׳ם באקװעטאיכקײט שיזישער און ‘י
 אאם עד, װאאט ױשר עא־פי טענשען.

 פאאקס דעם אויף אױפפאסער ,אפיציעאער
 זײז׳ צו גערארפט טא־קע דאס געזונט,
 מעהר ניס פארט איז ער װי אזוי אבער,

 ״טטאדט־בע־ א נאך און ביטר־ודם א «װי
 גא:*ן טאקע ער טרעפט ידערצו אמטער

 און ארײן היפע־! אין פינגעי־ מיט׳ן א־פט
 אײכענער זײן פון הנאה גרויס האט

״ענטדעקונג״.
 דער ׳װאט געיטדײ, גערענטען דעם נאך

 פרן צוזאמעגפאדזר אינטערנאציאנאאער ,
:יט דא איז װעאכער .גורויעךראקטויךים, _

 א :עװאיען טע;CגעהאEא אאנג
 נע־ דעױ גע״ען אויפגעהויבען האס יארק,

 פא־ חײנטיגע רי פון פ״טוגעת פערא״כער
ע:־ די גענען :פרויען־קלײדוגג אין דעם

 דדיקעז װאס קארסעטען, ^טאאענע גע
 םון חױת דעם נייט געזונט דאס ארויס

 פארי װעאנע און פײדראך, און פרויען •ו־י
 ׳בא*טעד;גו:;ען אינעראיכע זײ אורזאנען

 דער פון פריהצײטיג די יטרײבען וואס
 אפ־ גע יטפיצ הױכע די געכען װעאט;

 און פײדיאו ױנגע פאנעז זואס סאציצעך,
 נעגען ;קאליקעם אײביגע פאר פדויען

 פיצאעה איז טטראפאעז’ טיעפע עננע ךי
 ;קאפ פוךם הױם די אפ רײבען זואס
 •טטערעז װאס ׳*ײדאעך:ר,י עמאאע די געגען

 און קעדפעי פיז׳ם באװענונכ םרייע די
 באװע־ און יטפאנען צו פרויען די מאבען

 איאא־ יזױ ׳מע:יטע; װי ניט זיך ,גען
 דעי געגען און ;פרודטתעס אויף גיעס

 פון פאױאפערגאאיא אופזיניגע״ •גאגצער
 אם נאך — טאך־עס וױאדע הײנטיגע די

 דאיר פדויען די פיז צארן גערעכטען דעם
 מאדע־ הײנטיגער דער אויף םוירים

 ״אאא־וױ־ אינזער ארויס קוטט םיטוגעת
 ער־ און ק^פאענד דאתטאר טענרער״

 םעיטה, די אזוי ג^רניט ס׳איז אז יןאערס,
 •פרויען דער אין טאדעס הײנטיגע די אז

 פאר ̂טעדאיך ניט נאד ניט זײנען קאײדונג
ז אדדבא, נ^ר, זיי, טראנען װאס די,

 געקאײדעט ניט זײנען זײ װעץ פרויען,
 זײ םעגען טאדע, אעצטער דער רויס
 געקאײדעט, בארןװעם און קאוג וױ זײן

 צו עהנאיכעס עטיואס דאך זײ פיהאען
 אזוי פיהאען, זײ אײדען. ױיסטיגען א

 און — ארויסגערופען װאאטען זײ װי
 רופען זײ אז םעגאיך, גאי\ו ס׳איז
 פון טיטאײד די זיך צו — ארויס טאקע
 זײנען און געיטאעבט, אײגענעם זײער

 מד צוױיטען דעם פון איגנארירט
 געגען איז װעאט :אנצע די יטאעכט..

 מען אז געפיהא, דאס דאגענען, זײ...
ונדערונג ל־י איױם רופט  פין ב>*<ו̂ו

 אויף ציהט סע אז און פיױען, אגדערע
 טענער פון אויפטערהזאסרןײט די זיך
 אזא איז געפיהא דאזימ דאס —

 ײאכט עס אז סטיטוראנט, ״טטארקער
פאי׳יטבוױ׳ט׳/ וױ פיה^ען זיך כטעט

 ״פי־ פון׳ם תטצית דער איז ראס אט
 ערנסטע די װאט פ־־רױט, אאזאפײטען״

 קאפאענר׳ס רר. אויף ײץבט ״טײטז׳'
 די פין װערט פון׳ם אפיטאצונג ״קאוגער״
פרױען. די פאר טאדעס הײנטיגע

 פרױעי די דערויף זאגען װאס און
װאס פרױען, יענע מײנען טיר ?  ארײז
האלטען

 ״פע־טאנעיכר־־׳ ק'ין ניט טראגען װאס
 און אפצאסען, און קארסעטען קאײדער״

 דער אױט — דעגיבער דאיפען װערנע
 עדיטאריעל הויך־געי!ער:טען פון׳ם טײנוגנ

 א פיה״ען -- ״טײטז״ דער פון *טרײבער
 די׳׳ װאס דעײפאר װעהטאג גײסטיגען

 זא־ -_װאס:- זײ״ געגען איז װעאט גאנצע
 דאזיכען דעם' אױף פרויען די אט נען

 זוץ נועדם דעם איבעוי פ^פוא •טארפען
? יזריידוננ ״פעיטאנעיב^" פו; :וצעל

װעל־ מערעדיט, א. פאארענס דאתסאר
 פאיבונדען צײט אאננע א געווען איז כע

קא* ״װעאעסאי באריהםטען דעם בײט
♦ Sעדז״ט:n

ײ

 איז װעלבע איז פרויעז, “פ̂א
 איזע אי,׳ אױטאריטעט אייס אנערקענט

 :<־ צים •טײבית א האבען װאס פראנען
 פ־ן עגטוױרןאו;: קערפעראיבע און זונט

 קאפ^ענד׳ס דר. אױת ענטפעדט פרױען,
 אבער קו־־צע גאנץ אין באהױפטוגנ

 ע־ אז פיטוט, זאגט זי װעיטע־־. פע
 בא״ױיזט זי דעדט. ער ־װאס גיט וױיסט

 פאלטען אוטבאיטטרײטבארע קאארע, טיט
 קאײ־ פדו״ע; ;יא טאדעס הײנטינע די אז

 יטטערוננ עדנסטע זעהד y, זײגען דוג;
 פין ענטוױקריגנ קערפעראיכער דער פאד

 די אז און פ־־ויען, ױנגע און כײידראך
 ױע־ פריי-־ען. די יואסטען טאדעס דאזיגע

אעבעז. זײעד פון פערטעא א :ינסטענס,
 און פאר״טנודעװעטע געבונדענע, ״ד*

 דרײ־ א נאר זיא פ״ידעא אנגעיטטאאטע
 ביערעד״ט. דר. זאגט !״ אעבעד־גע פעי־טע״

 ״פעיטאנעיבא״־געקאײ־ די אז הײסט, דאס
 בײ :אך איז טײדעא אדעי־ פרוי דעטע
טויט. פערםעא אײן אעבען איהד

 א פון מײנונג אײן אײך איהר האט
 אאס ׳איז װאס פרױ, אזא פון און םרױ,
 נא־ טעהר ז־־כער דאקטאר, אאס און םרוי

 די פרז וױרקוננ אטת׳ער דער טיט קא:ט
 אױף קאײדער־מאדעס טוגענעימ הײנטיגע

 אונ־ אײדער פרױען, די פון געזונט דעם
 םיט צוזאכיען ״העאטה־ק^טײטאנער״ זעד
 יארק ״נױ דער פון ר^טענטאטאר זיין

ני"נו:נ :אך איז אט און טײטז׳/  פון ,א̂י
 אונזערע איז װעאכע פרוי, צוױיטער א

 אײ־ באי״אנט מעהר אעזער יאױקער נױ
 מיײ װעטעם און טערעדיס, פלארענס דער
 דערפאו/ אויך אינטערעסאנט איז נונג

 א נאך אלײן איז ־פרוי ד^זיגע די װאס
 פרוי, זעהרי־אנציהעגדע א איז ױנגע נאנ״ז

 געאכסעט און געיטעצט הױך װערט זי און
 ביע־ און פדויען צאהיל גרויסער גאר א פון

 פון געגנערין •טארפע א איז זי כאט׳ט ׳נער
 קײנײאל טראגט און מאדעס ׳הײנטיגע די

 די קאיידער. ״פעיטאנעיבא״ ק׳יין ניט
ױ;גע א רעטיננ, נ. לוסי איז ־פרױ דאזיגע

25 ׳ױני¥ז חיגעך-רױיםטטאבער
״אינטערנעשאנעא״. אונזער פון

 בא״ אויך דעריבער סעג דעטינג םיס
 1אי אױטאריטעט אאס װערען^ טדאבט
 פרא־ דעד אין און פרויעךקאײדונג האכות

 אין טאדעס הײגטיגע די וױפיעא אויף ׳גע
 יטעדאיך אדער ניצאיך זײנען קאײדוגג

פרויען. די פון געזוגט דעם פאר
 געוױזען רעטינג יכײס האב איך װען

 דער אין עדיטאריעא דערטאנטען דעם
 איהר געפרעגט און ״טײמז״ :גבת׳דיגערי

 זי איז פדאגע, דער אט װע־גען מײנוגג
 ענטרים־ פון זיך אױסער געװארען כיטט
 אוטזינג־ ״קאאאסאאער דער א-בער טוננ

 ! אױסגעדריקט זיך האט זי װי — לןײט״
 | ערקאערונג קאפ^ענר׳ס דר. פון סאי —
 ו אעכעראיך־נאדײטען דעם פון סאי און

 ן דער פון ערקאעדוגג זײן פירױט-אױף
טײמז״. יארק ״נױ

 פרוי דער פאױיטאפען קאײדעד ״אויב
 האט אײדען׳/ גײסטיגע איז עס װעאבע

 ״זײ־ ־— אױסנעיטריען כטעט רעטינ; סיס
 אױױ טאדע־קאײדעד הײנטיגע די עס נען

 זעיבסט־אכטע:־ און פאד״טטענדיגעד דער
 נ*ט אײדער פארטאגט װעאכע פרוי, דער

 דך װיאענס־־קראפט און ״שטארקײט גענונ
 װעאבע און טאדע, דער פון אפצוזאגען

 ניט טאדע־קאײדעד איהרע אין זיך פיהילט
 באװעגא׳יבע׳ •;׳ וױ נאר ,c:vrz קײן וױ

 א פון יטױ־פענסטער א אין אױסיצטעאונג
 װאס ענטציקו:;, די און קאײדער־קדאם.

 אײננע־ אן ארויטרופען קען טאן דעם בײ
 אויסנעבוי־ אן אדער נזאאיע קרעײפעװעטע

 אזוי פונקט װערט א*ז פיסעא, פרויען גען
 דערפון װערט װאס טאן ,־ע- װי פ־ע:,

 אז ׳יך א< פאדזיכער איך יאון ,ננטצ־רט,
 זעאבסט־אבטעגדע און אניטטעגדיגע קײן
 צעבוי־ צװ־י ריײן ט«ץן אזא פאי־ װעט פרו־
געבען." :יט גראיטען גע:ע

 רעטינג טיס ראט — איז״ דאס ״אט
 פסיכא־ ד־ער ענען״װ — געזאיט, ערװײט

 אנ־ װאס פראגע. דער פון זײט לאנײטער
 — זײט עסטעטי״טער דעי באמ״עפט

 צו ניט עזעי פיטוט׳עי א זײן םען דארח
 אפיטײא׳כקײט און העסלייקײס רי זעהן

 א-ן פאדעס פאריזער איצטעע אי־ע די פון
 א :יט דע; דאס איז פרו-עך־קאײרוג;.

 װעאטײויגםטאער גיעשטע די ,־<ז פאנזט,
 גע־ האבע; םחואפטור און ט;,ה:ערײ אין

 נאטיר־ פ־ײע״ דער אין ענטציקונג פו;ע,*
 דעױ פון בױכינלױיט און ;ראציע איבעײ

 צװײ די אט דוקא און ;קערפער פױי־ס
 הײנ־ די פון ד^ס װערען ד,אפטעזיאײ;ע:

 •טינונג און קילײד־ו:: אין פאדעס טײ.ע
 פאיניפטעט. א*פ; ברוטאאסטען ־עם אױף
 װאס אידיאטען, :אך דך נעפ־־נען דאך און

 נרו־ טיטוגענע, ה*י:טי:ע ד־ פא־־טײדיגען
 1א' נ^ך עס טוען זיי און טא־־עס, טאלע
 װאס וױסעג״טאפט. זיא קונסט פון :אטען

!״ ? פארבדעבען *פענדאיבער א פא־
 דעטינלס נײס נעװען איז דאס אט

 טאדערנער, א פון ענטפער דער ענטפעד,
 זעיבסטאכטענ־ .און זעהבסטיטטענדיגער

 פון פאריצלןאאפטלןײט דער אױף פרױ, דער
 אויף און ײאדעס, הײנטיגע יד צו פיױען

 פארטײ־ די פון ארגומענטען :ארײטע די
 פאר פאדעס. װיאדע דאזינע די פון דיגער

 דער פוץ עדיטאריעא באטרעפענדען דעפ
:עפונען ניט רעטינג טיס האם ״טיירז־׳

 דומער ״א װי באצײכענונג אנדער;ייז
 איבער סײנונג :ארײטער א אױף פירויט

אומזיניגקײט." וױיבעריטער א

ן ׳ *־׳־י ז ײ׳ t t י • w «יי<» 11 ׳. ן
 קא־ איהר אויסער פאיטאנט װאס פױי, געװאוניטען, װי גאר פרויען די ^אר זײנעז
געזונ־ אײגענעם אן אױך צעדזש־ביאדונג פרויען די מאכען זײ :אנטיה »; מסיט

קערפער. געזונםען א און פארשטאנד טען און _ און דיהדעװד־יגער !עבעדיגער ^לעבער
! ? גיט װאם

 איז קאפ^ענד. דר. בפירױט זאגט אזוי
גע־ א זיך, דאכט אאײן, -דאס שױן דאך

 ״נױ די איצט קוטט ׳נײן חבמה. מגע .
 עדיטאריעיל יזאםענטידט און םײכיז״ יאדק
 ערלןאערוננ ״טיעםזיניגעד״ דער אט אױף

 זי אה ״העאט־גןאםי^אנער״ אונזער שון
:זאנט

 אין פוגלןט אינטערעסאנטעד ״אן
 דאס איז, ערקצערוג: קאפאענד׳ם דר.
 די ניט קאיידונג ״סעשאנעיבא״ די

 אין געניסען צו כיעגאיכקײט די שרױען ׳'
זועא• צו זאכען, יענע שון טעהר ^עבען

די עטרמבען״. ויי מ םעהרסטע .

 געשרי- םאא פעהרערע האט רעטינג פיס
 איבער פאיטראגען געתאאטען און כען
 און טע;ץ גיםנאסטײן, פון נוצען דעם

 פאר איבונגען און שפיעאען אטאעטישע
ײד פאר — דערהױפט פעניטעז, ױנגע  מ
 איז ד װעאכע אין פדויען, ױגגע און אאך

 אונ־ -פאראינטערעסירט. אפטעהרסטען
 ?ערזענאיכען און אויפזיכט איהר טער

 עט־ אעצטע די זיך געפינם אונטערריכט
 אפטײאוכג גימנאסטישע די יאהר איכע

 ״רענד־ היגען ךעם שון טאנץ־יטוא און
 די םון אײנע איז זי װעאכען שון סהוא״,

 חד םיס איז הײננדצו־טאג גרעדער.
דזנר כיאדומס^חגקשאו־ אויך טי»

ר די ע כ א ט ת ו א ל אן ק ן ױני ױ פו  נ
ק ר א ט י ר ע ד א ־ א פ ע כ ע ה

ג נ ת. אין רו ו ר י כ ש
.)1 זײש פדן (שלוס

 פײנ־ י. זיעגםאן, מאריס דורד פארטר^טען |
 ם. וואנדער, ה. האאפערן, דדטײ. בערג,

 ברעס־ דזש. אאנגער, א. פעטץ, ס. :ינפא,
 און רובין ד. גארעניטטײן, פ. יאװ,

איביטפאן.
 געװען איז אינטערנעיט^נעא אונזער

באראף. סעקרעטער דורך פארטראטען
 ה^בען לןאנפערענץ ערשטער דער בײ

 אססאסיאײשאנס די םון פארטרעטער די
 םאר געװען װאאט דאס וױ געהאאטען זיף
 זאגטשי אײנער װי סורפרײז, גרויסער א זײ

 פאר־ די אבער רעיז?״ א גיך אזוי ״יטוין
 געגע־ זײ האבען ױניאן דער פון סרעטער

 אבסאאוט איז דאס אז פאריטטעהן, צו בען
 די דאס אוכדטטענדען, די אונסער נויטיג

באקופען. רעיז דעם פוזען ארבײטער
 אסאסיאײ׳טאנס די פון פארםרעטער די

 פױ זײ אז געענטפערט, שאיסאיך האבען
זײע־ פון פיטינגען אײנרופען פריהער זען
 פאראײגען דאס און אססאסיאיײטאגס רע

 צדדיט בײדע און פעפבערשיפ זײער פאר
 צוזאפענקופען װידער :אכדעם זיןי װעאען
 אאזא, ערװארטעט, םען ביזנעס. רעדען

 בײדע ורען נײעס, הערען צו טעג דיזע
 צוזאפעניןופען װידער זיןי וועאען צדדים

סיש. גריגעם בײם

 פרן באארד עקזעקוטױו פון םיטינג א
 דרעס־מײקערס און וױיסט אײדיעס דער

 גע־ אפגעהאאטעז איז 25 אאקאא ױניאן
דעצ• םען2 דעם אײענה דיינסטאג װארען
 רעפארט דעם איבער דיםקוסיאן די

 פאר־ ווערט ׳אאקאאס אן קאמיםע דער פון
 דער פון פאראויף דעם דורך נעזעצם.
 די ארויסגעבראכט בואט ווערט דעבאטע

 נרױ־' אונזער צוסײאען פון ראטזאםקײט
 אויט קאזמעיע, אײניגע אויף ל^קאא סען

 דעד אונםער טריידס, פאריטיעדענע די
 דזיטאינט אאגעפיײנעם אן פון אויפזיכט

 בא־ די פון צוזאפענגעיטטעאט באארד,
 אנגע״ ווערט עס אאגןאאס. םרעפענדע

 רעארגאניזאציא; סארט אזא דאס דײטעט,
 געפאכט פעסטער און יטטארקער װאאט

 :רינ־ די ױײאן. אונזער פון כאדען דעם
 םפע־ פאר אאקאאס באזונדערע פון דוננ

 פיטגע־ נאטיראיף װאאט פאכען ציפײטע
 פצד טעטיגקײט א^טיװע פעהר א בראכס

 באטיע־ די אין פעפבערס אינדיווידוארע
 פ-א־׳טפדײט דערפיט און פאכען פענרע

 דער פון אײגפאום דעס פארגרעסערט און
 און פעצינער איגדיװידוערען אויפ׳ן ױני^ן

 קאנטר^א דעם פארזיכערען פפיאא יטוין
טרײד״ איבער׳ן $רגא:יזאציע דער פון

 בא־ װערס דיסקוסיאן אאגגער א נאך
 פעני־ די צו רעקאפענדירען צו יטאאסען

 1אי בארד ךךט^ינט א עטאבאירען צו בערס
 ׳.<ג- איטאקיענײטען דעם אחױן גרינדען, צו

 אא־ װײסט א*ר,אאס: פאאגענדע tS(J קאא
 פי־ ראלןא־״ פרעסערס יאקאר, דרעס קאל,

 עקזא־ אןןקאא, קאינערס ראקאל, נײטעדס
 טא־ ארן אאקאא דרײפערס און פינערס

אאקאא. העפסטינדטערס און קערס
מי א דלאבפאן, ב*. פ ע  אונ»ןר- פין פ

 איצ און בעאפטער געװעזענער א ו:יאן,י
 דעי פון ארנאנײזער דזיטענעראא טינער

 ױניא[ דרעספײחערס אין װײסט יטיקאגא
 ער פארגעיטטעאס. װערט ,100 אאקאא

 דרעס״ און װײסט די פון גרוס א אפ גיט
 דאס ׳םיט טײאט ער יטיקאגא. פון פאנער

 גע־ איז סטרײק ג^גע״אא אעצטער זײער
 אונזערע דאס און ערפאא; גרויסער א װען

 הא״ ^טיקא̂ג אין יטװעסטעד או; ברידער
 איו ארגאניזאציאן יטטארקע א איצט בען

קאנדיצי^נעז. בעסערע געניסען
פי־ אעצסען בײ איז װאס לןאמיטע, די

 איז האנדיעז צו געװארען ע״רװעהרט טי:;
 אר־ ר^זענװאסער׳ס פיאיפ פון קײס דער

 גע־ ה^בען זײ ד^ס באריכטעט, בײטער,
 ‘דיע פון ארבייסער די פיט פ״טינג א האט

 געװיכע ארײן ברענגען זײ און ׳טאפ זען
 רע־ די ב^ארד. צום רעלןאפענדאצי$;ען

 װערעו חאפיטע ךער פרן קאפענדאציאנען
 גוט־ װערט האנדאונג איהר און #:גענופען
געהײסען.

 קאוירק, טיטיעף פינקעא״טטיין״ ברודער
 קײסעס, װיכטיגד אײניגע פ$ר ברענגט

 הא- װײסט יארר, גיו דער פון ב., צ. וױ,
 די פרעגט ער און ראזענטהאא זיג.

 פרא־ די װי נ$כדעם פוךב^ארד. פײנונג
 האנד־ די ווערט דיסקוטירט, װערט גע

ן ברודער פון אונג  גוטגעהײ־ םינקעא^טט̂י
 פון באשטעהענד קאפיסע, א און סען

 װערט האר^װיץ, און רײזבערג ברידער די
 אױטאריזירט װערען װעאכע ערװעהאט,

 האנײ צו פינקעאשטײן בר. פיט צוזאפען
הײסעס די אין פאנם פואער פיט אען

•pvd ץ, ל ̂ ה נ ה v ש י.

^ ו ע ז א .י p ם י ל ש י
 נײעם דעם פון נאפען דער איז ד^ס
 שאיםקי יאזעף װאונדער־טענאר. אידישען

 עדשיײ גרויסע א פאר פאררעכענט װערט
 די געביעם. פוזיקאאישען אויפ׳ן נוגג

 בא־ פיט גערעדט האט פרעסע ענגאישע
 פערקװירדיגע זײן װעגען גײסטערונג

 פעדױג״ קינסטאערײטע גרויטע און שטיפע
קײטעז.

 יאזמו* האם נאװעפבע- טען27 דעם
 עױטטען רעם אין באטײליגט זיף שיציסקי

 קאפיטע עדױקײשאנאא די װאס קאנצערט
 צ0 לאח• ױניאן מײקערס רײנתאום די סון

 אויר־ ײאשיננטןון איז אראנזשירט האט
 האבען אנװעזענדע די סקוא. הײ װינג

 װי דעם נאף אפגעאאזען.* נישט יטאיםקי׳!
 ער א*ז פראכראם^ זײן געענדיגט האט ער

ארױסכערופע.. פאר עטאיכע
 זעאבע די אז זאג^ן, צו יג איבר איז עס

העיעז• געװאאט אפ^א :ץך איהם װאאםען
 זונטאג אז דאריבער-באהאגט, פאבען טיר ׳׳

 וועט׳י^זעוז יאנואר טען4 דעם אבענד
 PK ריםײםע^ א אין אױפטרעטעז שאיסקי

 אייד אוןיבאזארגם געהט ה*א. קארנעגיע
 וױיא טיהעטס״ פיט

ןײגעז
:v j l f

■

-
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 קאלד, » פון װערען געכ«םט נים זאל םען אױסהיםעז זיר קען כמגן אזױ װי
אױסגעהים. ניט זיך טהא מעז ויעז מאן דארף םען יואס איז

דובארוסקי. ב דר. שון

 זיך ענדיגט אםער דער װי שגעצ אזוי
 סיהלע די• בל*זען צו אז םאנגעז עם און

 ליי־ צו םענשען פיעאע tv םאנגען װינםען,
 םענשען םאנכע םצרקצאטערוננ. םון דען

 און א םון װינםער יעדען לײחנז
 װען ם*א יעדעס זיך שארהיהאען מאנםנ

 װעםער. אין ענדערונג אן פאר קוםט עס
 םערקצאטע״ די איז םענשען מאנכע בײ

 איז אבער אגדערע בײ לײכםע. א רונג
 פיהרט װאס אנפאנג אן גאויז קאאד דער

 אונ־ צו אויך םיאײכט און בראנ?ײםים, צו
ענטצינדונג. נען

 א באטראכטען מעגשען מעהרםטע די
 װעגען איבערגאנג׳' ״אײכמען א אאס קאאד

 זארגען. צו ניט גאר זיך אוינט עס װעאכען
 םונקט ה*אד, א האבען םוז םענש ,יעדער

 טראכםעז מאזאען״ םוז קעד יעדעס װי
 אבער איז דאס 4םענשע םעהרםטע די זיך

 קראנק- ערנםטע אן איז קאצד א טעוו^ א
 אאס וױ *לײן, זיך פאר אזוי נים הײט,

 תראנק־ צתסםערע אגדערע, iu< אנםאנג
 באויז האאד דער איז אםטמאא הײטען,

 קראנקהײט ערנםםע אן אנזאנעוו חנר
 קאאד דער ענםװיקלען. אין האאם«יך װאס

 שטוםע ערשטע די באויז דאן איז ועאבםט
 םעחרסטע די אין יענער־קראנקהײט. םון

 אויף באויז סאלד דער דיענט אבער, פעאע,
 מאכען און מעגשעז דעם אפצושװאכען

 קראנחהײטעז אנדערע פאר וועג דעם פרײ
 םיעלײכט זיך װאלט םענש דער וועאכע פון

- אויםהיסצן. גצקעגס
 הראנק־ צאהא גרויסע א זעהר גרױסע, א

 דער פון פארשװאונדען װאאטען הײטען
 אכסונג װאאטען טענשען אאע ווען װעאט

 אויס־ און.זיך געזונד זײער אוייוי געגעבען
קאאדס. םון נעהיט
 װיסען צו װיכטינ זעהר דארום איז עס

 און האלד, א םיז אױסצוהיטען זיך אזוי וױ
 זיך האט םען ווען טאן, דאיח מען װאס

 דאס אום אבער אויסגעהיט. ניט ק^אד פון
 פריהער אונז םאר נויטיג איז װיסען צו

 װיכטיגען העכסט א מיט באקענען צו זיך
 אונזער פון גאיעד אינמערעסאנטעז און

נאז. אונזער מיט — הערפער

נאז. אונזער
 אין נאז די שפיעאט ראאע א פאר װאם

 אויפגאבע די איז װאס ? קערפער אונזער
 םאםע אין זיצט *װ$ם גאיעד דיזען פון

 שטענ־ אויםט און פנים אונזער פון פראנט
 און קעהרען סיר נור װאוהין םאראוים, דיג

? זיך װענדען
 גע־ איז נאז די דאם גאוימגן, מאנכע

 אײנציגען דעם םיט געװארען שאפען
 קע־ זאלען האדלעםעא קהא׳שע אום צװעק

 אנדערע געז. די בײ אאעטען םיהרען כען
 געשאפען איז גאז די דאס דענסען, מענשען

 I אײ ארײנשטעקען הענען זי זאא םעז אום
 אנדע־ װידער ניט. דארח מען װאו בעראא

 א האבען זײ דאס איבערצײגט זײנען רע
 אן דערשםעהעז הע<ען צו אום באויז נאז

 בא־ ליעגט ױ װעז אםילו יענעם בײ עבירה
חדרים. בחדרי האאסען

 םיט ט^ן צו האט אאעם דאס אבער
 נאז. דער םון זייט געזעאשאםטליכער דער

 צו זיך איז דא אינטמרעסירט אונז װאס
 נ$ז די װאס אויםגאבע דער מיט באקענען

אעבען. אונזער אין ערפואען צו ד.אם
אויפנא־ דאפעאםע א האם נאז אונזער

 םיט געזיכט, םון םראנט אין זיצענדיג בע.
 אונזער איבמר פונ?ט טיהר אםצנער דער
 נא־ גאנץ טיהר הינטער דער םיט און מויא

ה צום הענט  צו צײכט נאז דער איז מאי
 װאס זאך יעדע פון גערוך דעם דערםיהאען

 דער מויל. אונזער צו נאהענט צו קומט
 טעאע־ גלײך װערט גערוך באטרעםענדער

 דער םאא אין און םארך, צום גראפירט
 אן קומט דערמיט צופרידעז נים איז מארך

 דעם מרינהען אדער עםען צו ניט אדדער אן
 דאס אײדער נאך ארטיקעל, באטרעםענדעז

לייען. אונזערע באריהרט
 דער פון װאכזאמסײט דיזער דאנל« א
 םאר־ ע5פיע עסען צו אויס םיר םײדען נאז,

 אר״ שםײז אויםנעצעזטע האאב םויאטע,
 םון גערוך שאעכמער דער וױיל טיהאען,

 דורך געבראכט גלייך װערט שפײז דיזע
 הא״ ײאס נערװען די םארך. צרם נאז דער
 נערוך דעם ברענגען צו אױפגאבע די בען

 אויבער־ דער אין ױך געםינען םארך
 םיר um און ינאז אונזער

נאז״לצ־ אונזערע

 דער און נערװען, דיזע צו צומוםען נים
דאן. אונז םעהאט שמעקען םון חוש

 ״געשמאק״ דעם םון טײא גרויסע א
 דורך קומט שפײז אין םיהאען מיר װאס

 ״טעם״ א פיוזאען דורך ניט און ״שםעיןעז״
 איײ אײנער ווען עסען. םיר װאס דעם אק

 :ערוך דעם ער פארא׳ירט קאאד א פון דעט
 אזיך ער פיהאט דארום און שפײז, די םון

 ער װאס שפײז די אין געשמאק װעניג
עסט.

 אײנציגע די נים איז שםעהען אבער
 װאס אויפגאבע װיכטיגסטע די נימ און

 טיר זײט ערםילען. צו האט נאז אונזער
 הא־ מענשען ציװיאיזירסע געװארען זײנען

 אפצונארען אויסנעאעהרענט זיך םיר בען
 צו־ אזױ װערט יזישפ אונזער נאז. אוגזער

 ניט איז עס װען אפיאו דאס געפערטיגט,
 אוגאנגענעהמער יעדער אױך װערמ פריש
 אויך יעבױיבען טיר באזײסינט. גערוך
 דערשמע־ צו אױף נאז אונזער װעניג גאנץ

?v\ הונט דער װי װײטען, פון געפאהר א 
 חוש אונזער טיען. חױת אנדערע אדער
 גע־ אפגעשװאכט פיעא דארום איז הריח

 איז שםעקען פון אויםגאבע די און װארען,
 װיכטיגקײט קנאפער גאנץ פון געזוארעז

נאז. אונזער פאר

אונזער םון אױפגאבע וױכםיגסטע די
נאז.

אונ־ װאס אויפגאבע וױכטיגסטע די
 צו איז ערפיאען, צו יזוצם האם כאז זער

 אונ־ אונזערע צו דרױסען פון אופמ פיהרען
לוננען. די םון ארויס צוריק און געז

 װי קעאםער פיעא איז אוםט דרויםען די
 אונזערע אין זיך געםינט װאס אופט די

 שטעדט, גרויםע אין סםעציעא אין, אונגעז
 שטויב פיעא מיט באאאדען אופט די איז
 װאאט אוםט אזא מיקראבען. אאעראײ און

 אונ־ אין ארײן קומט זי װען שעדאיך נעװען
 דא־ װארעםט נאז אונזער און אומען, זערע
 פארהאא־ אוםט, די דורך זופט און אן רום

 און שטויב פונ׳פ טײא גרויסע א טעגדיג
 צו צו קומט אופט די אײדער באבילעז,
אונגען. אונזערע

 אויפ־ צװײ דיזע ערפיאען קענען צו אום
 די דורכזיפען און אנװארעמען גאבעס,

 א מיט באזארגט נאז אונזער איז אופט,
 הויט אינעראיכער שאײמיגער, פײפטער,

 דיזע האר. םײנע קאײנע, פיעאע מיט און
 בלוט־רעה־ םײנע אין רײך זעהר איז הויט

 שטענדיג שטראםט עם װעאכע דורך רען
 קומט אוםט דרויםען די באוט. װארעמעס

 באוכד װארעםע דיזע מיט באריהרונג איז
אנגעװארעמט. <תרט און דעהרעז
 די צוזאמען שטעאען װאם צעאען די

 גיבפן נאז אונזער פון הויט אעעראיכע
 םאיםיגקײט שאײםיגע א זיך פון ארויס
 אויף צײט הורצע א אויח זיך האאט װאס

 טײא א םארזאפט און נאז דער םון האר די
 געםינען װאם מיקראבען און שטויב פון
 צײט נ»ן לוםט. אײנגעאטעמטע די אין זיך
 שאײדע־ און נאז די מיר רײניגען צײט צו

 שטויב מיט׳ן צוזאמען שאײם די ארוים רען
 אונרײנליכסײטען אנדערע די טיט און

 אינער־ די אן. דארטעז זיך זאםאעז װאס
 רײן דאן װערט נאז דער ־םון הויט איכע

 שאײמיגע פרישע א זיך םון ארויס גיט און
 ארבײט די םארט זעצט װאס פאיסיגקײט

א\פט. אײנגעאטעמטע די ריעיגען םון
 דעם באװאכט װאס שומר טרײער א װי

 דאס םארהיטען צו פעסטונג א פון טויער
 די באםאלען קענען ניט זאל שונא א

 טוײ בײם נאז אונזער װארט אזוי שטאדט,
 טײלען אינערליכע די צו פיהרט װאם ער
 אונ־ װי לאנג אזוי קערפער. אונזער םון
 עס װי ‘אויםגאבע איהר ערםילט גאז זער

 נע־ לונגען אונזערע ווערען זײן צו דארח
 נאז די װערט אבער קוים ריין. האלטעז

 דורכזיפעז ניט מעהר זי קען פארשטאפט;
אטעםען. םיד װאס לופט די

 די ײערען קאלד א םון לײדען מיר װען
 פראדוצירען װאס נאז אונזער אין צעלעז
אננעשװאלען. און אויפנערײצט שלײם

 די אױך זײנען צײטען גוטע די אין
 קא־ א מיט ברײם. זעהר ניט לעכער נאז

 דורכ־ ניט זיכער זײ איז םען קען רעטע
 אי־ דער םון צעלען די װען הײנט םאהרען.

 אנגעשװאלען נאך ײערען הויט נערליכער
 קאעפעריגער דיהער, א םיט באדעקם איז

 נאז דער אין דורכגאנג דער װערט שלײם,
 ניט הען לוםט די דאס םארשפארט אזוי

דורכגעהן.

 נאז, חנד דורך אטאטען צו אנשםאט
מן  אונזער םויל. דורכ׳ז דאז סיר אס«

 ספעציעלען א םיט באזארנט ניט איז האלז
 צו און אנצואײאחגמען אױוי םעכאניום

 איז רעזולטאט דער און לופט, די ריעיגען
 םיקראבאן און שטױב פױט האלט, די דאס

 צד פרײען א דאז געםעט לופט באלאדענע
 די לונגען. און האלז אונזעד צו טריט

 זײנען מיקראבען דיזע םון םײל גרעסטע
 זײנען זײ םון מאנ<ע אבער אונשעדליכע.

 — איז רעזולטאט דער און שעדליכע, יא
 לונגען און ד״אלז ערנסטע פארשיעדענע,
קראנקהײטעז.

 דער־ איז נאז פארשטאםטער דער איז
 זיך געםינען געװעהנליך פײדניה. א װײלע
 שלײםינער דער אױױ םיקדאבען פיעלע

 אוכד נארמאלע אונטער נאז. דער פון הויט
 שא־ קײן טיקראבען דיזע קענען שטעכדען

 םון ײערען זיי און ׳פאדא;דזאכען ניט דען
 נאז. פון אױסגערײניגט 1צײל צו צײט

 פארשטאפם, װערט נאז די װען אבער
 דיזע פאר אעבען א אז ערשט זיך פאנגס

 גענוג, זײ האבען שפײז באשעפעניסע.
 זײ ארױסשלײדערע; אײך, װארעמקײט

 פאר־ און זויפען זײ, פרעסען ׳נ*ט מען קען
 ענט־ אן פאראורזאכט דאס זיך. מעהרען
 םון הוים אינערליכער דער אין צינדונג

ערנער. נאך לאגע די םאכמ און נאז דער

 װאגד די אק עמנומען
 ״םײנמממויי, די צו פוחחנן נאו

 is שטעחח און נאקאז די אין עפענונג
 לײכמ דאחם זיד סעז ענטצינדונג די

מ בײנער. דיזע צו שפרײטען אנ  ם
 געשאםאן וחנרען װאס שסאפען ליכע

 איו ענטצעדונג די װאו פלעצער די
 וחנדאן און בלוט אינ׳ם אײנגעזאפט

 קערפער. נאנצעז איכער׳ן םיהרט
 שםערמן, <ןא• היץ, םאראורזאכט

 קראנסהײט א סח ססנים אנדערע
קערפער. נאנצצן Djn באריהרט
גחנגנ■ מאלד א װאס שאדען דער

 flrum םאמליכאן קען קערפזןר דעם פאר
 װאלם!עגדאטמ עס װאס שאדען דעם םיט
 די ווען שםאט באלאגערטע א םאר
ד חנר םון טויער דעם באװאכט ױאס מ  פ
 חמי געװארען. םאראליזירם װאלם טונג

 אייל םרײען א געקראגען דאן װאלט שונא
 יחי שטאדט. באלאנערםער דער אין טרים

 װאן נאז, די װערט קאלד א האבען 'םיר
 ?עריער, אונזער שון טויער בײם ײאבט

 אויםגאכאן איהר ערםילען צו אונפעהינ\
 בחנני קראנקהײם די — שונא דער און

 אײל םרײען א קריגען מיקראבען, נענרע
סערפער. אונזער אין טריט

םאלנם), (שלום

»לאסאל ױניאן חניײנערס פון סעסינסײם די

גערוך חנר קען
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הא־ צוריק יאהר א מיט אוםגעפעהר
 טרײד פון ״אריםטאהראטען״ די זיך בען
 זײ דאם ארוםגעזעהן, דעזײנערס די —

 פראלע־ אײנםאכע װי מעהר ניט זיינען
 זײער םאר קעםםעז מוזען װעלכע טאריער,

 ארבײטער יעדער װי גוט אזוי עקזיםטענ״ן
 צוריק מאנאטען 9 א מיט און ;שאפ סון

 םעגשען עםלינע צוטיפגעתוםען זיך וײגען
 געזאגם: און טרײד דעזײנער דעם פון

 פאר־ פדובירען לאמיר : נחחככיה״ ״הבא
 און דעזײנער, דעם םון לאגע די בעסערען

ד די םון לאנע די אזוי װי טראכטעגדיג  ח
 זײנען װערען, םארבעסערט קאן זײנערס

 מױ מיר דאס באשלוס, צום געחומען מיר
 ארגאניזיר־ רער מיט פאראײניגען זיך זען

 קומענדינ און באװעגונג. ארבײטער טער
 געװארען באשלאסען איז געדאנק, דיזען צו

 ארגאניזי־ צו זיך מענשען עטליכע די בײ
 גרויסער דער םון ױניאן לאחאל א אלס רען

 װאר־ גארמענט לײדיס אינטערנעשאנאל
ױניאן. קערס

 די געװאוסט האבעז מענשען די צו
 האן דאם ירניאן, א פון באדײטונג אמת׳ע
 מיט נאר זאגען, ניט באשטימט סײנער
 ערנסטהײט און אפפערװיליגקײט זײער

 ױגיאן א באשאפען זײ האבעץ ׳זאך דער צו
 גוטע גיט און בליווען, צו אן םאנגט װעלכע

 גרוי־ א אין צואװאקסען צו זיך האםנונגען
 כאטש אמאניזאציאן, שעהנער און סער

 קאטוי איהר אין דורכצומאכען האט זי
 שװעריגיזײ־ םיעלע עקזיסטענץ איהר פאר
 ארגאניזא־ געבוירענע נײע יעדע װי טען,

איבער. אלעס אבער קומען מיר ציאן.
 מיר דאס צוגעבען, אבער מוזען מיר
 שטופע די עררײכט ניט קײנמאל װאלטען

 מארא־ די נים װען יעצט, שטעהען מיר װי
 דזשאינט דער פיז אונטערשטיצונג לישע

 אנ־ זיך האבען מיר װעלכער אן באארד,
 האבען מיר װי שגעל אזוי געשלאסען,

 אונזער פון טשארטער א ארויסגערןראגען
.45 לאקאל אלט אינטערנעשא־נאל

 דעזײנער דעם פאר דאס רעכענעז, מיר
 דער דאס גליק א געװען איז לאקאל

 ארײנגענומעז אונז האט באארד דזשאינט
 אײנםלוס דעם אחן װײל מיטע, זײער אין

 װאלטען האט, באארד דזשאינט דער װאס
- עררײכען. געקאנט װעניג זעהר מיר

 אינסטרױ האט באארד דזשאינט דער
 איײ ביזנעס און מענעדזשערס אלע אירט

 ױניאן דעזײנער דער העלפען צו דזשע־נטס
 מעגליכרןײטעז, זײערע אלע מיט מאראליש

 ארבײט, און היאפע זײער דאנק א ארן
 םײ און מאראליש לאקאא אונזער װאקסט

נאנציעל.
 ניםנעװיטץ, און ביעטץ בדידער די
 װיכ־ צװײ םון מענעדזשערס זיעען װעלכע

 רזשאינט דער םון דעפארטמענטם טיגע
 אױםםערלר גרעסטע די שעגקען באארד,

 דעזיײ די םון ארגאניזירונג די זאמקײט
 דאנק א דאס זאגען, סעגען מיר און נערס.
 מעםבעי• אונזער װאהסט ארבײט זײער

טרעזשורי. און שיפ
 פארטשריט דעם םון רעדען ווען׳מיר

 םיר קאנען םאכט, לא?אל אוגזער װאס
 םרײד, מיט םעמבערס אוגזערע אנזאנען

 םאמרע־ זיך האט משפחה אונזער דאם
 מים םעמבערם, 200 אריבער מיט סערט

 ״איטאלא־אמעריקאן דער װאס דעם
 בעםטע די םון ארגאניזײשאן אן ?לאב״,'

דעזײנערס איטאליענישע י גרעםטע און

ד אונזער איז אגגעשלאסען זיך האבען  י
 נענונ געםונעז זיר האבען עס כאטש ניאה

 נעטאן חאבעז װעלכע מענשמך זײטיגע
 פאר• די דערלאזען צו ניט בעסטע דאס

קלאב. איטאליענער דעם מיט אײניגוגג
 א אח דעזײנער איטאליענישער דער

 וױײ א םיט ארבײטער באצאהלטער גוט
 ײ1 זײ נאםש און אגשויאוגג, טער

ד זײ ראס זיי םארשטעהען באצאהלט,  ם
 ניט אום ױגיאן א אין ארגאניזירט זײז זען
 . אין פרעסטיזש זײער םאלען לאזען צו

 םאר• זייז צײט זעלבער דער אין איז טרײד׳
| 5װ» װעלט, ארבײטער דער םיט אײגיגט  ד

 סאב• א װערען קאן דעזײנער יעדער ניט
םאנוםעקטשורער.
♦ * *

 םיר דאס מעלדען, מיר קאנען יעצט
האט שויץ האבעז  םאר נאמינײשאגם 2 ג̂י

 פרעזײ םאר בעאםטע, באארד עסזעקוטמו
 די דאס און װײס־פרעזידענט, און חגנט

 םארסוםען װעט אפיסערס די פאר װאהלען
 םיטינג אונזער אין דעצעמבער טען23 דעם

 םא״ םיר סטריט. טע23 װעםט 309 האל,
 זיך מעםבעדס אונזערע אלע אויף דערען

 ערוועוד און װאהלען די אין באטײליגען צו
 מגיאן אונזער םון מענשען בעסטע די לען

ר װארום עםטער, םארשיעדענע די םאר » 
 םענשען די פון ערנסטלוײט און היגקײט

 . אלםע םון אםילו עקזיסטענץ די אפ העגגט
 א םון איבערהויםט און ארגאניזאציאגען,

 אח אונזערע. װי ארגאניזאציאן ױעער
 ־ אױןי אײך מיר םאדעיען ברידער, רארום

 עחמנוד און שטימען קומען צו אמאל נאך
 אונמנר םאר מענשען פעהינסטע די לען

♦ ♦ ♦ױניאז•
באװאוסם, געװיס איז אלעמען אײך

 גאג< א גענוטען האט לאקאל אונזער דאס
 tun פאר אונטערנעהמונג טעאטער צעז

 םארשפמר די ױגיאז. אונזער םון בענעפיט
 ^| \ טא• אין יאנואר, טען5 דעם זײן װעט לוע

טעאטער. םאשעםסלוי׳ס
 נים^ נאך האבען װעלכע מעמבערס די

 בענע־ אונזער פאר טיקעםס קײן גענוטען
 םיט זעהען זיך אויפגעםאדערט זײנען ׳םיט

 םײ די זײ װעט ער און סעקרעטער אונז.ער
געבען. קעטס

 יעגיגצ, די אויף אויך פאדערען מיר
 טיסעםס, די םארקויפט שוין האבען װעלכע

 נאך נעהמעז און אפרעכעגען ?ומע; זיך
טייןעטס.

 פאר־ םעאטער די װאס דעם אויסער
 -פאו םון אבעגד אײן זײן װעט שטעלונג
 וחד מעמבערם אונזערע װאו און געניגען,

 טיר קאנען באהענען, מעהר קאנען זיך לען
^ ערװארםעז םיר דאס מעלדען, אויך א  WMk י

 זיק זאל לאנהאן םײער גענאסע, אונזער
 און אבענד, דיזען םון רעדנער םעסט דער
 אייעחנ איז אײר ראס גאראנםירען, טיר

צז קוםען םאר טאן באנג נים װעם פרײנד
אונטערנעהמונג. אונזער

* ♦ *
 אונמך אינפארםירען אױך װילען מיר

 מוםם אשים אונזער ראס םעמבערם, רע
 םלאו־, דריטמן דעם אויף ערשםען דעם םון
.בילדינג. זעלבער דער אין

 אויםנעפ שעהן װעט אםים דער
tnirn, חמ א פאי זיך םאסט עם װי 
ארגאניזאציאן. נערס

אםיס, פון רעדען םיר ווען

f a , «
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mrt ס«נטר*<ירעז «*צם איחר
 איתר אױב און ביכלאך, יוניאן

ױ דיזם טוצדינ זיים טגלי ס  גא^הצען, סו
 דערמא־ דארםען אײך ז*צ נמן נים «ו*רם

 אייך זאצ אייי־ז׳צענט ביזנעם « אדער ג<|,
 קאנ־ אײנענער אייער זײם םאנען. דוורפעז

םראצער.
 דורכ־ זיך ײעצעז םיר דאם האםען, ?דר

 תרר צייט צו צײט םון אײך םיט חנדען
 ,נערעכטינק־יט״. אונזער םון שפאצמעז די

 בעם- די םיט םיר םארקצײבען פארצזיםינ
צוקונפט. דער פאר אױסז־כטע; גדי

 דעזײ- באארד עקזעקוטידו
.45 לאקאל ױניאן, נערס

טאיער ויפעו רער אין
17 לאסאל ױניאן

--- "■־ײ
אי־ גיבען פיר װען צײט, דער איז

 שעפער, די םון נעפען לעצטע די בער
 די פאר בייגעשטײערט האבען װאס

 דערםאנען מיר וױלען שטאל־סטרײקעו/
 אונזער לױט האבען, װעלכע אײגיגע,
 דערפאנט םפעציעל פארדיעגט םיינונג,

װערען. צו
טשער־ דעם בײשםיעל. צום נעהפם,

 גליקשטײן. ברודער םישער, ה. םון םאן
 ״פרעמ־ מיט שאפ א איבער יןענמם ער

 מענר םיינען, מיר ~ אונטערטאנען דע״
 האט ער לאהאלס. אנדערע םיז בערס
 םון האט עד געטאן. םליכט זײן אבער

 טײל זײן געבראכט ן י י ל א אכםאנג
 איבערינע דרײ די זײנען נאכהער און

 שאפ יענעם םון 17 ל$קאל פון מעסבערס
 נא־ וועט ער באצ$הלט. און געקוסען
 םון פעמבערס די אז זעהן, אויף טירליןי

 שאפ יענעם פון לאקאלס אגדערע די
jpfot צו הי;טערשטעאיג בלײבע! גים 

 באצאהאען זאאען און א#יןאאם ריערע
 די װי פוגהט דאלארדעע, 2 זײערע

 געצאהלט ה$בען 17 לאין. םון מעסבערס
שאם. אין רארט

אויפמערקזאם־ די אױך ציהען םיר
 אייניגע צו םעסבערס אונזערע פון יןיים

 גע״ זיינען װעלכע ליסט, דער אין נעסען
 בא־ האבען און איינצעלנע ארס קופען

 עס ־ שטונדען. דרײ זייערע פאר צאהלט
 צאהל. אין װעניג זײנען זײ אז אפת, איז

 ער־ די מאא אאע זײגען װעניגע די אבער
 אנ־ םאר װעג רעם צײגען װאס שטע,
דערע.
 גאאדװאטער, ה. םון ארבײטער די

 קײן געהאט ניט האבעז מיר אבװאהא
 זיך דורכצורײדען זײ מיט געלעגענהייט

 זיי קעמםײן, אונזער פון םאראויןי אין
 האבען זײ געיזומען. ן י י א א גען
 זײ זאא פען װאנען ביז נעװארט נים

 אז קענטינ, סאיחות. צו וחנקען ?ומען
 האט ױניאן די װאס נאף געדענקען די

 געװען זײנען זײ װען געטאן, זײ פואר
 סטריײ. די מיט םיהאען זיי און נויט, אין

קער.
 ארבײטער די צו קאנטראסט אאס

 ארבײטער די זײנען גאאדװאטער, ה. פון
 איפער זײנען די קא. איז קעטץ א. םון
 איר ״קום :זאגע; װאס סארט, דעם םון
 צרה די מארגען׳/ איך קום חײנט, ניט
 םאא מאנכעס װאס אבער, איז זײ מיט

 ױי האבען גראדע ניט. גאר זײ קוםען
 זײער מיט לןופען צו ״סארגעסען׳״ זיך

שטאא־סםרײקער. די פאר טײא
 ניט םיעא צו זײ װעאען סיר װעאא,

 צײט די זײ װעט םיאײכט קדיטיסידען.
אאזען מיר אעסאן. נויםיגען חןם געכען

0 0 0אאפידוס׳ן. צו איבער עס
 *ywc אן נאך נאז, א אפערײטאר, אן

 אפע־ אן נאןי און טײם ספוא א רייםאר,
 גע״ װאד אעצטע זײנען דאם —־ רײסאר

 װאס טראנעדיע, א אין סטארס n ותן
 פון אײנעם אין אפגעשפיזןאט זיך האם /

שעפער. אונזערע
 אשיאו איו דדאםא דער םון ■אאט דער

 אסטיא״ די וחגן אבער אאםער. נאגץ א ־
 זעהט ראאען, זײערע גוט ״ש*יעאעך חנן
 אינ־ (םארהאטט) גאנץ זײן צו *ױס עס

י-טמרעסאנט.
 ארביײ 1 אזא: איז געשיכטע די

 א צװײםען אוים׳ן געװארםען האט טעד
שמא־ םון באשטעהם באנדעא (א באנדעא

 םיאך א שיך, פאר עטאיכע רעגס, ׳םעס .
 שנעא הען מען וואס אאעס, און באםעא

 ארביײ דער פאאאר). םון אויםקאײבען ־
״סתנח״ די געקראנען חאט װאס םער,

 ״גוט״ אזוי גים זיד ד.אט אריין, קאפ אק
 גאפ־ ״ברידעראיכער״ דער םון גצפיחאט

ע  דעם דערצעהאט און אװעק ער איז ב
 אנגעצײגט חאט \m דעס וועגען ®ארמאן

 דאס חאט יענער אז ארבײםער, אן ווויןו
 חנגער געווארם^. כאנדעא דעם ״#יײיחס

o איז n מאא pmjrj jn ru 4אוגמואזײ

(חזםאן)
וואלטי פאלינא פון

wnm פון
ױרענכעחג אכרהם

(פארטזעצונג)
 גע־ האט ער :הוטשער דעם געגעבען צײכען א האט ער

 קארעטע, דער אין מארײאואיז ארײנזעצען גיכער װאס װאאט
 םעהר געהענט ניט האט ער אידזר. םון אנטאויםען קענען צו בדי

 ער װעאכען קערפער, דעם פון נאהענטקײט די איבערטראגען
 נע־ האט װאס נאכם, דער אט אין באזיצען אזוי געװאאט האט

 פאראעך געדרעזזט זיך האבען זײ ארום װען גאיק, םיט אטעםט
געארעםט. םעסט

 איף מארײאואיז... באגאײטען, ניט אײף װעא איף —
 אײך וועט קארעטע די הײנט. הײם דער אין זײן נאף װיא

 שװעס- אײערע טרעםען װעט איהר װאו טאבארען, צו צופיהרען
טער...

 האנד ?וטשער׳ם דעם אין מטבעה א געטאן רוק א האט ער
ארײן.

 מעהר ̂טוין אײף װעא איך פארי־אואיז. געזונד, זײט —
 נישט וועא איך אוועק... איך פאהר איבערפארגען זעהן... ניט

 איך עס... 1ענטשואדיגע פיר װעט איהר אייןי... בײ אפטרעטען
 דער אין זאגען פיר איהר זאאט ״אדיע״ אעצםען אײער אז וױא,

םרעפדע. םון אנװעזעגהײט
קארעטע., דער םון טרעט־ברעט אוים׳ן געשטאנען איז ער

 דער אויף• קוהענדע ניט געציטערט, האט מײדעא ױנגע דאס
נאכט* פארשטערענטער דער םון װארעםקײט

 םינסםער דער אין זוכענדיג אײנגעבויגען, זיך ד^ט ער
 באײך א איבער אײננעבױגען זיך האט קאם זיין אויגען. איהרע

 א גערונען פאמעאיןי האט עס װעאכעז איבער פנים, געװארענעם
, קוש. זײן םון געװארען אפגעװישט איז װאס טרעהר,

!םארי־אואיז •־־־
 דעם זיך אין אײנגעזאפט איפען זײנע דאבען דורשטיג

 טרויערעגדער דער איט פון נשפה גאנצע רי אעבען, דאם ^טעם,
םײדעא.
 עם האב איך גאויבט, םארי־אואיז. איעב, סץי האט —

פארדיענט.
 געװארען םארשװאונדען אנדרע איז זיןי, אװעקדרעהענדיג

 צו געאאקט האט װאס נאנט, דער םון פינסטערניש דער אין
נענוס...

.7
 דורכדרינגענדעז דעם אונטער פאײצעס די אײנבויגענדיג

 םארי איז ארײן, פנים אין געבאאזען איהר האם װאס וױנט,
 אקטאבער קאאטען דעם אין טריט גיכע טיט געכאמעז אואיז
 די צו אויםמערקזאםקײט קײן געשאנקען ניט האט זי טא:;

םארבײגעהענדע. די פון באיקען
 ניט טרױעריג, אויסגעזעהן אויגען איהרע אין האט פאריז

 אאפעגדע זײערע מיט פאגאזיגעז, פראכטפואע די אויח קוקענדיג
 די אונטעד זיך בעהאאטענדיג פארפיהרונג, די װאו שיאדען,
 םארבײ־ די אויף געאויערט האט זײדענס׳ און שפיצען טײערע

פרויען. :עהענדע
 װאם אאץ צו גאײכגיאטיג געגאנגען, זי איז באינדע א װי

 געטראכט זי האט םארפאטערטע א ארומ:ערינ;עאט, זי האט
 באאד אויסהומען װעט איהר וועאכע אויף טרעפען די װעגען

 שוין, הערט זי טעג. אאע װי נעכטען׳ װי םונקט ארויפצושטײגען׳
 װעגען אויםפרעגען הוא םויאען א םיט איהר װעס סעאעסטא װי

 נאריש װי דעם, װעגען זיםצען נעמען זי װעט דערנאןי סעךפאר,
 באנױ געהעריג ניט זיף העניען זײ אז זײנען׳ אנטרעפרענארען די

 אויןי איבע^געהז זי װעט גאייך און .טאאאנט איהר םים צעז
פרײנדינס. איהרע װעגען רכיאות

 די אפ זיצט םארי־אואיז וױ דעם, נאןי יאהר, גאנץ א שוין
 רײועם דאזיגע די זי טאכט ארבייט, דער בײ םריודםאמענם

 זעהן און רײד זעאבע די עןרהע זאא ױ אז דעם, צואיעב באויז
 סעאעםטא׳ן צװישען געשפיאט װערט װאס קאםעדיע׳ זעאבע די

 זײן אויך טײאמאא און ישניאז שעהנעם דעם מוטעה איהר און
םאטער.

געגאנ־ איז מענשען פײנדאיכע און גאײכגיאטיגע צװישען
 םון משא ^ווערער דער אונטער אײננעבועען מארײאואיז גען

 געהן צו שטענדיג באשערם איהר דען איז שיקזאא. בייזצן איהר
 איז ניט ותאכער אהן םרײנד, א אחן װעגװײזעה א אהן אאײן,

גשםה; איהר ארומגעגומען האט טרויער טיםער א האםנונג?

 עס אז געדאנה, שרעקאיכער א געמאטעוט איהר האט עם
 אן ציעא, איז ניט װעאכען #ייז ווזגג א איהר פאר זיך עםענט

 אין אםת, םיגסטערער•.. און אײנזאםער אן אאנגער, אונענדאיד
 האט גשסוז, איוזר געפונען זיד האט עם זועאכען אין חושף, דעם

 עס אז #\וײטער אזא םאטער, אזא אבער פײערעא׳ א געשימערט
 אין םאראאשעז צושוואוםען ותרם ער אז געדאכט, זיך האם
װײםקייט. דער

 *lov פאידח איך גאױבט, מארי־אואיז״ איעב׳ מיך -״האם
 סעךםאר פון אװעהגעםאהרעז איז װאס װיניאאא, אנדרע

 אין געטראםען זי האט ער װי דעם, נאך טאג צװײטען אוים׳ן
 ותרטער• פאר דאזיגע די איבערגעאאזען איתר האט טאבארען,

 דא־ םריהער, נאך ארױסגערעדם הערבאר קוים האט ער װעאכע
קארעטע. דער אין ארײנגעזעצט זי האט ער װען מאאס,

 נעםונען זי האם פענסטער׳ דאס פריה דער איז עפענענדיג
 איז װעג פון זײט צװײםער דער אויף צעטעאע... דאזיגע דאס

 אאדען... םארפאכטע םיט פאראאזענע א הויז׳ זײן געשטאנען
 אין װײזען ניט סעהר שוין זיף װעט סיאועט הויכער אנדרע׳ס

 מעהר שויז זיך ווזנט. שיםעא װײס זײז אאעע. שכנ׳ישער דער
 ױנגערמאן דער אזז ברענ, דעם צו דערטראגען ניט שטיא־שטיא

 שין* אגדעי אן פרײנדינעז; ױננע זײנע רופען ניט םעהר װעט
ים׳ען. איבער װײט איצט איהם פיהרט

״1עם פארדין איך גאויבט, פארי־אואיז׳ איעב, פיף ״ד«אט
 איהר איז אײנגעגעםען אזוי זיך האבען װערטער דאזיגע די

יאחי! צוױי איבער איהם אין שוין אעבען זײ אז הארץ,
 אפגעשםעאט, זיך האט שיו* די װאו האפען, יעדען םון און

 א באקוםען מארי־צואיז ד»אט מאדאגאסקאר, נאף םאהרענדיג
 שפעטער גרום. צערטאיכען א כםעט װערםער פרײנדאיכע פאר
 באטראטענע גיט קײנמאא םון טיפעניש דער םון אנדיע האט

 פאסם אײן קײן טאג־בוך. ץײן שיסען איהר גענוםען <ועאדער
 םאר גרוס א זיך םים האמנן ניט זאא װאס אנגעקומעז גיט איז

 יענעם וועגען דערמאנט ניט קײגםאא ער האט דאר םארײאואיז.
 האם טאבאיען אין באגעגעניש אויםרעגעגדע די װען אװענד,

 צהאטעג־ זיד האט איפען זײערע װאס דערמיט, <עענדיגט זיף
 איז װאם פוש, א איז קוש, אײדענשאםטאיכען א אין געגאסען

 קוקענדיג ניט זכרון, פארײאואיז אין םריש נעװען אאץ נאד
 עס פארפאאסען. דאמאאסט םון שויז איז װאס צײט, דער אויף
 באאײ״ איהרע אן םארגעסען האט אנדרע אז אויסגעזעהן^ האט

?וש... דעם אן אפיאו אונצוטרױ, איהר אז דיגונגען,
 זיך האט פארי־אואיז װאס פארשאאסענד״ײט׳ א עפעס

 װאס נשםה, די ארוםגעװיקעאט האט ערתאערעז, געקענמ ניט
םאםענט. אײן אויף באױז געעפענם זיך האם

 האט אײנגעתאאטענהײט׳ זײן אין אנדרע נאכטוענדיג
 ווע־ באױז םיטגעטײאט איהם ענטםערס איהרע אין מארי־אואיז

אעבען. איהר פון געשעהענישען םעדערװיכטיגע די גען
 פייוד אײן נאך און םאראיבער דארף וױנםער אײן נאןי

 אנדרע ווען יאהר, צװאנצי< און אכט זײן אאט װעט זי אינג.
 באשאי־ דאפאאס זיף זי װעט װאם אויח קוםען. צוו־יפ וועט
 איהם האם שיפזאא דער אז נעםיהאם״ קאאר זי האט דאף םען?

 דריקעגדיגען דעם אויף הולןענדיג נישט איזיר, פאר באשטיםט
 אײזיגער אן וױ קאאט ארומגענוםעזי איהם האט װאם שווײגען,
 איצט מאכט זואם װינט׳ שטעכיגער דער זוי רויזז, מאנטעא,

 טריבען דאזיגען דעם אין זיף. אײנצובויגען פאײצעס אידןרע
 נעגאגנען טראגישע א און העראיכע א םארי־אואיז איז טאנ,

 זיגעא א םיט אויגען׳ אױסגעמאטערטע םיט בואװאר איבער׳ן
פנים. באײכען איהר אוי^ טתיער טיםען םון

 האם — מארי־׳אואיז, םארשפעטעט היינט האםט דו —
 ארייג־ איז םײדעא דאס ווען אקטריסע״ די אויסגערוםען חױך

גאסט־צימער. םעבאירטעןו באנאא דעם אין געקומען
 הארכד געשפיאט סעאעסםא זזאט פיאנא, דער בײ זיצענדיג

 גום אזוי װירפען וזאם ײאאסען, שטילע יענע םון אײנעם נעהיג
נערווען״ םרויעז אויןן

 האב איך — םארי־אואיז׳ געענטפערט האט — יא, —
צונ. אײן םארשפעטיגט

 דער פון דעקעל דאס ארונטעדגעאאזען האט סעאעסםא
מארי־אואיז. באקוקען גענוםען און זיד אוםגעדרעהט פיאנא,
איהר ; הוט דעם ארונטערנעמען אין געהאאטען האט זי

 באשואדיגער זײן י1אוי מנס םאר ער האט
 אר־ דער איז םײפ. םפוא א נעװארםיז

 באנ״ דעם געקראגען האם װאס בײטער,
 און כעס אין מעחד נאד נעװ*רען חןא,
 די צוריתנעשאײדערט איםפעט םיט האט
 טרעםען צו אנשטאט נאי םיים, םפוא
 גע• גאר ער האם מאן, ריכטיגען דעם

 און ארבײטעה אונשואדיגעז אן טראםען
 ארבײטער דער ארײן! נאז »ין גיצײד

באוט. םיט געװאדען אפגעגאסען איז
 דאם בקיצור. מעשה די איז דאס

 אאיין שוין זיף איחר קענם איבעריגע
פארשםעאען.

 איחר שױן חאם תאסיטע גריוחננס די
 גצנע־ ^שפיעא״ חמעם אויוי 1״סריםימ׳

עם בען.

 ״אונטערהאאטונד אעכעראיכע דיעזע אז
 ם׳איז אויםהערען. זאא שעםער די אין

 מענ- גרויסע פאר שפאט א און שאנדע א
 אזעאכע מיט זיך פארנעהםען צו שען

זאכען.
פון וועט װאס יןינדער, הינדער, אי,

זײן?! אײר
* * *

דדוק־םעה־ א הארעגירעז װיאען פיר
 אין איײנגעכאפט זיןי האט װאס לער,

 ארבײםער די באריכט. אעצטען אונוער
 האבען בראס. וױינשטײן אידדאר םון

 דעם םאר דאאאר פערציג בײגעשטײערט
 אגשמאס דעאחציצ, באסעםפען צו פאנר

10, m יקצסע געװצן געדחקט איז צס

 א נעבען גיכען אין גאר ײעאצן םיר
 םעם־ אונזצרע םאר אעקטשורס סעריע
 אונ• זײז וועאען אזופטשורס די בערס.

 עדױקיײ דעם םון אויםזיכם דער טער
 אינ״ אונזער םון דעפארטמענט שאנאא

םערנעשאנאא.
!דעם 1צ זיף גריים אאזא,

.0 0 0
 — ױניצדבור? אייער oftTo װאם

 נומען סיין אין ניט עפעס איז ער אויב
 v םאר אםיס. אין הוסט דאן צרשטאנד,

אויםםיסםען. ץם םיר װעצען ראאאר פאר

הימט
געװעןצײםאב?גרוואאט

נעהאם נאד האם צום
ס-־ס מים באנאמןען צו טט פױך

איזזר ארדיםנעוױוצן שאיםער האבען דמגד אױםמחויבפנזנ חױך
מ איהר בתםם. פימר״ נאנצצ איחר גמליע. בױגזאםע »ת די

ג^נויס. ®ווי
— םארי־אואי?״ דיקצר, נים גארנישט דאד ווערסט דו —

 אכסוע דאך ניסס דו — סעאעסםא, באפערהם צווײדײםיג האם
 םאאקןןםענהײט דער פ^ר דאך זארנסם דו אפת? זיך, אויױ

־ ! ̂ !קערפער דײן פון
 אין םינגקר וױיסעז איהר מיט געםאן צײכען א האט זי

 גיף איבערגעהענדיג דערנאף״ סיאועט, םארײאואיז׳ אוםם דער
: םארטגעזעצט זי האט טעםא, צװײטער א אוין*

 ד׳עס־ זשאק און װיניאז טארםעא הומען וועאעז באאד ־־־
 דער־ און טיטאג דא עםען װארשײנאיך, װעאען׳ זײ מאנזש...

 אין געזאגט האסטו ארײן. םעאטער אין באגאײטעז אונז נאך
? דא נעכםיגען נאכט הײנטיגע וועסט דו אז הײם, דער

 איד טעאטער. אין ניט איך םאהר אװענד הײנט נײן, ־־־
 אומיוהינ: בין איך סעךמאר... קײן זיך צוריקקעהרצן װיא

םאראאזעז האב איך װען שאעכט, געםיהאט זיך האט םעאינא
הויז. דאס

 געהאנגען איז װאם קאײד, א ארונטערגענוםען האט זי
פיגוו־. א אויף

 דער־ און גןאײד דאס אנםעסטען ירד איך װעא קום, —
 ? 1אאײ ביזט םיןי. טאטערט םען אז דעם, װעגען דירי צעהיען

? הײם דער אין פאזש^א פאדאם איז
 איף װעאכע שפיצען׳ יעגע נאך גענאנגען איז מאמא —

 האב איף װעאכע יענע, װײסט, ה*בען... געװ^אט אזוי ה^ב
 * אז <עדאכט, זיך ד^ט מיר װײא סויפען, געװאאט נים אפ^א

טייער. צו זיעען זײ
 זי װעאכע דער^נען געקענם נים זיד ה#ט 'פארײאואיז

 שפיצען, שמאטפעם׳ פארשידעגע פיעא אזוי געםײנט. ה^ם
 םאי־ דעם אויט הענד איהרע דורף דודכגעגאנגען זײנען בענדער

 בא־ ניט שוין האט ןי אז אפטריסע׳ שעתנער דער ^ט םון גאא:
 אונ־ 1א געװען איז דןום זײ• צװישען אונםערשיעד דעם מערקט

 1פי נעגגיש אויסמערצישער אן ^יחוגם, םזן ^רכען צגדאיבער
 מארי־אואי? פארם^ואגט האט שארכען ד^זיגע דאס און קאאירען,
 אינטא־ אאע איהרע מיט װערטאעף/ םעאעסטעס םיט צוזאםען
 זי באקאנט. אזוי געװען מארײאואיז זײנען <וו#ם נאציעם

 הויז דעם אין װאאט זי װען געװ^רען, איבערראשט װאאט
 אאם נאף טואאעטען. און מעאטער װעגען ניט רײד דערהערט

 אאע־ סעאעסטא האט םעךסאר אין שוא ייער אין מײדעא, קאײן
 און קאײדער איהרע פון שעהנקײט דער מיט אויםגערעגט מען
 זיך באםיהט דאםאאס שוין זי זיןי. האאטען איהי מיט

 ר^אען. געשפיאט זי האט דאמאאס שוין אײנדרוק׳ אן מאכען צו
 אאמנה אאס ענדאיך, #און נע׳גט׳ע אאס פרױ, פארהײראטע אאם
 גייסת^^טענ״ זעאבעז המם .אײ4אעגע צו זי^פ^רמגעמצט >ה^ט
 איבריגע די בײ קנאה דערװעקענדיג אויסשטעאונג, אן אאס דיג,

 פיאכטםואע איהרע מיט טעאטער איהר םון שוישפיאערינען
 דעם׳ דאנס א דערווײזען נמקענט ה^ט זי וועאכע קאײדער״

 ארבײט. דער םאר גענומען וועניג אזוי האם מארײאואיז װ^ס
 װאם םוטער, סעאעסטא׳ם צוגעהאאפען נאך האם טארי־אואיז׳ן

 קאײן ג^ר מאדע־טאגאזין. א אין געארבײט אאײן אטאא האט
געגעבען. איהר האט םאטער איהר װאס פוטע, די געװען איז

 סע־ וזאט צימער, דעם אין ארייגגעקוםען זײנען זײ װען
 ראדיאטארען די פענואר; דעם זיך פון אראפגעװארפען אעסטא
 טעכד אנגענעהמע אוץ נאײמג א צימער אין אנגעהאאםען האבען

 א אין און קארסעמ אטאאסענעם אין באײבענדיג פעראםור.
 צו צושסײכעאט זיף סעאעםטא האט אונטערקאײדעא״ זיידען
 צײײ די אין אפנעשפעעאט זיף האט יוואס געשטאאט, איהר

 גאנצער װעמעם צימער׳ דאס באצירט האבען װאס שפיגאען,
 נעה־מאשין א פון שיענק׳ הויכע םון באשטאנען איז מעבעא

 םיט אוימנץ גרויע געהאם האט סעאעסטא שטולען. אײניגע און
 פרײנדאיכער א מויא, פוא א באקען, פרישע אפגאאנץ, גרינעם א

 גערעדט: זיף, דאכט האט, פיגור פוכיגע •גאנצע איהר שמײכעא.
םיר! אויף קוקט

 די צוצושטערען נים כדי מארײאואיז׳ האט פארזיכטיג
 אתטריםע די קאײד. דאס איהר יואפ איבער׳ן אננעטאן פריזור,

 באיהענדיגען אײגען איהר םארגאיכען שפיגאען די אין האט
 קאנטו־ שטרענגע די מיט שעהנהײט שרײענדיגע איהר קערפעה

 פשוט א אין אנגעטאז גמררען איז װאס מארײאואיז, םון רען
קאײד. שװארץ

 צו כדי הארסעם, דעם אײן שטארה ציהסט דו —
?׳ םיגור דינע אזא האבען

 ױגגען דעם םון שאאנסײט דאס אז קיצ^ה געװען איז עם
געשראקען זעהר זיף האט זי : באאונרודױגט זי האט מײדעא

̂ם מארי״אואיז באטאפם וזאט זי ײעחןן. םעט פאר  זיף און בױם
בויגזאםקײט. זײן אין איבערצײגט

מעהר, ניט איז טאאיע דײן ! ביזם דו גאיהאיכע סארא ־־*
! סענטימעטרען זעכצעהן זוי

מארי• האט אסטריםע׳ דעי סאר קני די אויןז שטעהענדיג
אקםאען. זײ םיט געטאן ציה א אחאיז

 ארויסגע- צײהן די דורןי האט — ! גאיס שרעהאיף א —־
 בא־ װאאט שעהנהײט גאנצע די װי אזוי סארײאואיז, רעדם

 אײן האבען צו געגונ איז עס : טאאיע דינער א איז שמאנען
, טאאיע. דער צו איז סוף א און

באשואדינען צו וואס געחאט נים איך האב דעם
מאן! א געחאם זןאב איף זואס צײט פודצער

_ -

םארשםאנד׳ גצזוגגחש פיצא
!

געאאכם. נאאיײ סעאעסטא האט זיך, םיט צופרידען
 םיעא אזוי האבען נים וועם סעאינא אז םורא, כ׳האב —
 מארי־ ארויסגערעדם דוםפוי האט — פארשטאנד, געזונטען

אואיז.
אומגעדרעהט. גאײך זיך האם םעאעסםא

אז... םײנסט, דו ? װאס —
 די אזוי מאםערם.םיד דאס אט באדויערען! צום —

צײט. אעצטע
? yoijg דײן שװעסטער״ דײנע זאנען װאס —
 נידריג א אנגערוםען טיך האט זי מאמע? 1סײ —

איהר טיט ?יר טײאען צו געװאגט האב איף ווען באשעפעניס״
פארדאכטען. סײנע

? שװענגערט זי אז באמערקט, ניט האט קיעער און —־
 עם װאס באטערקען, אעאני און ראזא אז מײנסט, דו —.
 גיכמר א גאר אין מסתמא, װעאען זײ םאר? זײ ארום קוםט
 ערגעץ זײ געהען םאג אאע אוועקפאיהען,.. גאנצען אין צײט

 םאר־ זיך שעפען :אן דאס רוםען זײ געסט. אין געהעז אװעק.
 א \וי עפעס זי איז זשעני׳ן, אננאאאנגט װאס בינדונגען.

 פאר !ארויסקריגען ניט איהר םון װארם הײן קעגסט װאנד.
 !נאסטאנען איהר אויסער ניט זאך קײן עקזיסטירט איהר
 קײן װעט זי אז זיכער, איך בין ושעני׳ן אנבאאאנגט װאס

 אונז האט םאטער ארעםער אונזער אפסאן^ ניט נארישקײטען
 גיט זי װעט םאא יעדען אין גײסט. אײן אין ערצויגען בײדען

!הויז אונזער שאנדע םיט באדעחען
 הײסט זיכער׳ עס ביזטו — צואאכט. זיך האט סעאעסטא

 טעות׳ א האסםו צו... עראױבניש דיר בײ בעטען וועט זי אז עם׳
 דו װען קאמיש, זעהר װערט מיר מארײאואיז. איעבע טײן

דו װעאכע שװעסטער, דײנע םון טוגענד דער םאר גאראנטיי־סט
 מײדאעך. באריהםערישע און עקסצענטרישע פאר באויז האאסט

אז סעךמאר, אין יעדען צו באװאוסט ניט איז עס אז םײגסטו, »r* ׳
 אײף פון קײנער װען צימער, זײז אין זשארזש׳ן באזוכט סעאינא

 אםט׳ דארט זיר טרעפען צײמען און׳אזעאכע ניטא׳ הויז אין איז
 דער צו אפ זיך גיבען זײ װאס צײט׳ דער אין און V אפת ניט

 אוײ באבע... אײער נעשפאק נאנץ געױים זיך שאאפט איעבע,
 זי װײא ארויסגעבען, נים םאא קײן אין זײ זי װעט דעם סער
מאםען... דײן װידער אנבאאאנגט װאס איעב״• צו םעאינא׳ן האם

 איוזר אויפרענונג מיט האט — פאכיען, םײן רוה צו אאז —
מארי־אואיז. איבערגעשאאגען

אין זײן צו מודה עראויבט ניט איהר האט שטאאץ איהר
דאנק א איז, בעריא, פאדאם אז פרעפדע, פון אנװעזענהײט *

שװעסטער,. איהר םאר ^עאםערין א כמ^ט גענון איה^גצינדקײט,
 אײגציגע דאס באמת איז זאגען, דיר אאםיר מאמע׳ די —

 נשמה, נאאיװע א איז זי הױז. אין אונז בײ מײדעא אמת׳ע
 מוז אדער װעאט׳ דער אויױ רײן איז אאץ אז גאויבט, װאם

 איאו־ מים אעבט װאס נשניוז, א ר״ץ... און גוט װערען ענדאיף
שאעכטס... קײן ניט עדגעץ זעהט װאס זיען...
װיסען, ניט זאא זי אז אבער׳ אונמעגאיך דאף איז עם —־

! קינדער קופעז עס װאנען פרן
צוגעשמײכעאמ: איראניש האט סעאעםטא

! הויז א דאס איהר האם —
מארי־ ענטפערען געװאאט האם — ? אײך בײ און —

 געאיעב־ טאכטערס איהר פארטראגט װאם כיוטער, א — אואיז,
 פא־ דער זיף זעצם עס װעאכען בײ טיש׳ זעאבען דעם בײ טען

 פון עגטציקט װערט װאס םאטער, ארעםער דאזיגער דער טער,
 אהן ארבײם ער װעאכע םאר טאכמער, דער פון און םרוי דער

אויפהער...
נע־ דעם זיך אין דערשטיקט מאוי־אואיז האט שװײגענדיג

עקעא. פון םיהא
אוס־ זאאען זײ אז געפאכט׳ מאם טריט םון קאאנג דער

קעפ.־ די <ןערען
 האסט — סעאעסטא׳ געזאגט האט ־— ! םאםע ׳דו —

? שפיצען די געבראכט
ארײנגעהן. םריהער םיף אאז ־—

 פרױ דיחע א ארײנגעקופען איז צימער קאײנעם דעם אין
 דער אין פעקעא א געהאאטען האט זי הרם. גרויסען א אין

•געטאז. כאפ א גאײך האט םעאעסטא װעאכען האנד׳
 דעם אויסטאן מיר העאף מארי־אואיז, סאמען גוט —
 אויסער װ־סען ניט זאף הײן פון װיא סעאעסםא ! מאנטעא

! גאנצעז אין זי פארגעםט םיף שפיצען, איהרע םון
 געהאאפען איהר האט זי געפאאגט, םארי־אואיז האט באינד

 א טראגען צו נעבראיט האט פאנטעא׳ דעם ארונטזגרנעםען
 אײנ• האט פאזשאא פאײאם װעאכען מיט פענואר פיאאעטענעם

קערפער. באאײגטעז איהר געהיאם
 זײ שפיצען׳ דאזינע די אויף סעאעסטא, א גיב —

סארט! אםת׳ן דעם פון זײנעז
םאאגט) (פארםזעצונג

םאכ פעםיסאום
ערומכען!

ממג גרויסער אםכי ם ם  חן
m וועכסמער אין יאנואר,

 געםצאחס שױן האבען םיר װי
 א אונזער האט ״גערעכטיגהײט^

 אײנםאא גענוםען זיד נעשאנאא
 יצטיקאום n אמאניזירען מאא
 י א האבען זײ,זאאזנן יארק/ נױ םון

 םון ארגײטער די זױ גום אזוי פונקט
 אײדים דער אין צוױיגען אנדערע

 אתאנ דיזער אינדוסםריע. םענט
 םון אנגעםיהרם װערם קאםפײן

 HD!'4 ברוחןר ארגאנײזער, הזשענעדאא
װײנשםײן.

 אפגע־ זײנעז צײט אעצטער דער אין
 סאסםיטינגען אײניגע געװארען האאטען

 סןי א און םאך דעם איז ארבײטער די םון
 דאד אן אנגעשאאסעץ זיך האבען זײ פון

 אא• ױניא! חןר פון װערט איצטער ױגיאן.
 אתאי־ גרעסעדע און קאענצרע געהאאטען

 ווערען פאענער און ניזאציאנס־מיטינגען
פ אםענסיװען אן פאר געמאכט ^י ש תי  א

 דעם אין פאנופעקטשורער די געגען
 אמ״ גענוחנ א געפאכם װערט עס טרײד.

 ארבייטס־באוײנגתד די וועגען מערזוכונג
 וחנר׳מ דעם אויט און םא^ דעם אין גען

 םאדעתנמן מיט איסט א אויסגעארבײט
 . װערזןן געשטעאט גיכען אין װעאען װאס

 . *W* פאנופעהטשחמר. פעטיקאוט די צו
 ארבײ״ די צװישען אן איצט אאזא, געהט
m אעבעדימ גאנץ א םרײד דעם םון טער i 

 gifS'אונזאד און טעטיגקײט ארגאגיזאציאנס
̂ץ איז אינםערנעשאנאא  V ענטשאאסאן גא

o אין ױניאךקאנדישאנס אײנצוםיהרעז n י 
 גצ נעםאז איז דאס וױ סדײד

 י גאױי אײדיס דער םון טרײדס אנדערע אאע
אינדוסטריע. פענם

 חאבען םאף דעם םון ארבײטער די
 תא• זײ ױניאן. א געהאט יא אפאא שוין
 א םיט דורכגעםאכט אײדער אבער בען

 סםרײמ פאראאחןנעם א צוריק יאהר פאר
 ! פאמסמו נאכדעם האט ױניאן די און

S פונקציאנירען. אויפגעהערט
 ארגא• אונזער םון ארבײט הויפט די
 דעם, אין באשטאנען אעצטענס איז נײזער

 7 גטערע; ס אױםצ. און אויסנצואנ^קשז
 אין ארבײטער באוואוסטזיניכע סעהר

 \ זיןי «ו םאיכט זײער טאן זאאען זײ טרײד,
 אזן װעקען צו ױגיאן׳ דער צו און אאײן

ta* מאסען גרויסע די באא״נםאוסען n  p 
 און ױניאה דער אן אגצושאיסען זיך םאר
 אאגצ. די פא?בעסערעז זיך דעם רורך
 געוױסען,גראר א ביז האט ארבײט דיזע
רעזואטאטען. גוטע געבראכט שוין

 דאס #נאך קוםט אבער זאף הויפט די
יאגואר. טען5 קוםענדען דעם זײן װעט

 היכד א זײן װעט יאנואר טער5 דער
 ארגיי• פעטיקאוט די פאר טאג טארישער

 םאג יענעם אין יארה• נױ פון טער
 מיעאא רי פוז נורא דער װערען באשטיפט
 11אי םרייד. דעם אין ארבײטער טויזענדע

 עױי^ דזןר װערען געכעבען װעט סאג דעם
 םאאשטענדיגצר;?| דער פאר סיגנאא שטער

i'#;: טרײד. גאנצען פון׳ם ױניאניזירונג
 אפגעהאאםען׳ װעט יאנואר טען5 דעם

 <1אי פאסענפארזאמאומ ריזיגע א װערען
 v סטדיט* טע11 האא, װעבסטער גרויסעז

 אוי• ױערט עס ער,*. טע4 און טע3 *שען צון
 דעם םון ארבײטער אאע דאס װארטעט

מיטינג. דעם צו קוםען זאלען פאף
פעםי״ די זײנען הערען פיר װי אוים

 ביא• דיזעאבע אין טײאװײז שעפער קאוט
 שעפער, קאאוק דא זײנען עס װאו דינגס

 1 שעפ^ר וױיסט שעפער, דרעם און סקוירט
 גע־״. ניט דאריבער װאלט עם װ., ז. א.

 ארבייממר ארגאניזירטע די דאס שאדעט,
 די דערמאנען זאלען םאנען אגדעדע פון

י דעם צו געהן צו ארבײטער פעטיקאוט  מ
 מניאז זײער אן אנצושליםען זיך טינג,

 דעם אויןי טרײד ?ײער אװעקשטעלען אין
 עפ װעאבען אויח ױניאן־שטאנד זעלביגעז
פאכעץ. אנדערע די זיך געפינען

 פון מיטגאידער איגטערנעשאנאל
 דאס איהר װעט פאבען! אנדערע

טאן? דאס איהר װעם זינען? אין
יא• ro האפען צו איז עס

-־• *
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 דער פון באארד דזשאינט ידער
 נײע שטעלט ױניאן קלאוקםאכער

 קלאוקי די צו פאדערונגען י
םאנופעקטשורערם.

 נויט :װארט באקאנטע אאטע דאס
 עס זאגט פען װי אדער, ;אײזען ברעכט

 װיסען ניט װיא נויט ״די ענגאיש, ווויןי
 װיע־ איצס געםינט געזעצע״, מײגע סון

j' םאר־ נײע די אין באשטעטיגוגג זײן דעד
 דזשאינט דער װעאכע חאגדאונגען, %

צו־ ױניאן קאאוקפאכער דער םון נאארד
 האט אינטערנעשאנואא דער םיט ואםען

 םון םארשטעהער די מיט אנגעםאנגען
פראטעק־ גןאאױדפאנוםעקטשורערס דער
אםס׳ן. סיװ

 נים װעגען זײנען םארהאנדאונגען די
 העכערונג א װעגען װי זאף, אנדער -קיין
סאר־ אאע םאר מיניםום־םקייא דעם םון

קאאוק־אינדוס־ דער אין ארבײטער םען
אנגע־ איז עס װי יארק, נױ אין םריע
 פון געװארען איינגעשטיפט און נוםען
םינף פאנאטען א סיט צדדים בײדע

 געװיס זײנען םאנוםעהטשור/נרם די
אונ־ װען ערשטױגט. געװען וועניג גיט
פער־ דער אין ארבייטער־חאםיטע, זער
 םון און זיעגפאן םאו־ים ברודער םון זאן

 טרעזשױ סעקרעצוערי דזשענעחאא רעם
בא־ אב. אינטערנעשאנאא, דער םון וער

 םא־ איהרע מיט ארויםגעקומען איז ר*ןי,
 ניט דען איז סטייטש, װי דערונגען.

 געשאאסען צוריק מאנאטען 5 םיט *רשם
 זײן זאא װאס אגריםענט, אן געװארען

 װאס טו יאהר? דרײ גאנצע םאר ניאטע
 צו באאד אזוי שױן עס האט זין א םאר

• •• ד?1םאד*רו;ג/ םיט-גײ* סוסעך
װערען, באמערהט גאײןי דא זאא און

 דער ניס און אינטערגעשאנאא די ניט »ז
 קלאוקמאכער דער םון באארד חשאינט

 דאזיגע די *יינבארוםען האבען מניןון
 די ארױםגעשטעלט און מונםערענצען

 מיט סקײא העכערן א םון פאדערונגען
v אינטער־ די װײא געםיט. אײכטען 

 באארד דזשאינט ד£ר און נעשאנאל
לײכט־ א אין ניט אוםן בשום גאױבען
 זײ אגרימענט. אן צו באציהונג ועיגער

אגרי־ אן אז מײנונג, דער םון ניט וײנען
פײפער״. אװ סקרעפ ״א באויז איז מענט

 געװעהנאיכע אונםער אז גאויבען, זײ
גע־ אגרימענט אן דאח* אוםשטענדען

 איז אםת דער אבער װערען. חאאטען
ואיצ־ דער פון אומשטענדען די אז חנר,

 אונ־ גאגץ װירקאיף זײנען צײט םיגער
געוחגהנאיכע.

 ריכטעץ, געקענט עס זיך ד^וט װער
tv מאנאטען פי:ף די םון משך דעם אין 

 צו אראפזינקען כמעט דאלאר רער וחוגו
v װערט, םריהעריגען זײן םון העאםט

 פאר קענעז װעט סען אז־ הייסט, ד*ם
 א און העאםט, די באויז קויפען איהם

H ;׳. |- p נויטװענדיג־ די םון װעניגער, נאד
מינימום־ א ? אענענס־מיטאען סםע

אפרײ־ דעם פאר דאאאר 44 םון םקייא
אאע פאר מינימוים־סקײא דעד און ס$*ר

 צו אויסגעזעהן
n|\ גאנץ א צוריס מאנאטען &ינף מיט 

 װייסען אבער איצט באאוינוגג.
j^v, איז מיניםום דאזיגער דער אז 

 מא״ צו אום גרויס, גענוג ניט *־וױרמאיד
אנשטענ־ װעניגער אדער טעהר v םנן
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 אעבען. דיגען
 האבען עס ערשטוינט װידערםאר, *

 כיא־ די םון םארשטעהער די זיין מםעגט
 געהערט האבען זײ װען נוטעקנמזורערס,

J* פארשטע־ די פון םאדערונגען גײע די 
 אבי־ נאך אבער ארבײטער, די פון יומנר

f ענין דעם םון באטראכטונג םעהד סעאע 
 פא- די אז איינזעהן, געמוזט »יי חאנען >

 אויסען ניט אוםז בשום זײנען דערונגען
|; jam אז אײנזעהז, געסוזט האבען זײ 

 םאר גרונד גוטער גאנץ א דא איז עם
פאדערונגען.

 אונזער אויף דאד אעבען די װארים
tut ײייסען זײ אויף אונז. טיט נצייו

'm

 געשטי־ האט אאעס אאעס, װי גוט״ זעהר
 דעם פון אנפאנגענדיג פרײז, ואין גען

 ענדיגענ־ און ברויט שטיקעא טעגאיכען
 װאס רענט, מאנאטאיכען דעם מיט דיג

באצאהאען. טוז ארבײטער דער
 שטעהן קענען באסעס די :אטיראיך,

 דעם פון פאדערונג זײער אויף פעסט
 האבען ״מיר פאײש. פונט שײאאקשען

 אזויפיעא אױף אגריכיענט אן אײך מיט
 טענה׳ן, זײ ?ענען צײט, אזויפיעא און
 דער אויף דורכאויס באשטעהען מיר און

 צו ביז אגריםענט דעם פון אויםהאאטונג
 אומ״ אזעאכע אונטער צײט״. יענער

 גע־ ױניאן די אפשר, װאאט, שטעגדען
 איהרע צוריקצוציהען געצװאונגען װען

 גרויסער, א איז עס אבער םאדערונגען.
 װאא־ באסעם די ואויב צװײפעא, גרויסער

 װא־ האנדאוגג. אזא םון פראפיטירט טען
 האט ױגיאן די אז איז, עס װי אמת רים

 טיטגאי־ איוזרע אויף אײנפאום נרויםען א
 יע־ זיך רעבענט עס שטארק ׳רוי און דער,
 אויטא־ איהר טיט ױניאךמיטגאיעד דער

 זײן מוז און דא אבער עס איז ריטעט,
 אויטא־ דער אט צו גרעגעץ געװיסער א

 םאדערען ניט קען ױניאן די ריטעט.
 םאר ארבײטען צו םיטגאידער איהרע פון

 םון גאמען דעם אין הונגער־װײדזש א
 גע־ געשאאסען איז װאס אנרימענט, אן

 אומשטענ־ אנדערע גאנ״ן אונטער װארען
 זאגען לוענען ניט װעט ױניאן די דען.

 װעאען װעאכע ארבײטער, די צו ״נײן״
 ענטזאגען ריזיקע אײגענער זײער אױח
 פריהעריגען דעם אויף ארבײטען צו זיף

מיגיסום־סקײא.
בא־ זאאען באסעס די אויב פאאגאיןי,

I אנהאאטען זוײטערען דעם אויף שטעהן 
 פיהרען נאר יעס אגריפענ^יקען דעם ון1כ

 אר־ דער םון ברען סאפע אין אז דערצו,
 יעדע דיכטען מעגען זיך זײ זאאען בײט

 זײ זאא װאס סטרײס, א אויף מינוט
 קען סעזאן, גאנצען דעם איבערםיהרען

 די פאר אנגענעהם זײן אויסזיכט אזא
 ניט עס א*ז ? קאאוק־םאנופעקטשורערס

 איצט אינטערעסען אײגענע זײערע אין
 אן. זיף פאנגט סעזאן דער אײדער שוין,

 ױנ־ דער פון פאדערונגען די נאכצוקוכיען
 אר־ דער װען אז זיבער, זײן און יאן,

 םון ער זאא אנחוכיען, װעט בײט־סעזאן
 אונגע־ און סטרײקס פאוצאונגע לוײנע

 געשטערט נימ ״סטאפעדזשעס״ ריכטע
, ? װערען

 אר־ די אונגעפעהר געװען זײנען דאס
 זיעג• ,פאריס באראף, אב. פון גוטענטען

 ארבײטער־םארשטעהער אנדערע און מאן
 די געפינען ivp װער און באסעס, די צו

 !ארגומענ־ דיעזע אין פגימה מינדעסטע
טען?

 איצט איז אאגע עקאנאםישע די אז
 מיט װי אנדערע, גא:ץ א אונערװארטעט

 אונ־ דאך איז דאם צוריק, יאהר האאב א
 םקײא טינימום דער אז ;באשטרײטבאר

 איצטיגע די אונטער איז םריהער םון
 צופרידענשטע־ ניט װײט אומשטענדען

 אז ;קאאר אויף דאף איז דאס אענד,
 !איה־ איבער ױניאן דער פון ?אנטראא די
 ניט קען און ניט איז מיםגאיעדער רע

 אז איבערהויפט, אבסאאוטע, קײן זײן
 סאסע דעם װעגען זיף האנדעאט עס

 אויך דאך װעט דאס ברויט, שטיקעא
 אויב םאאגאיך, צוגעבען. מוזען יעדער

 נאר װיאען ?אאוק־מאנופעקטשורערס די
 גע־ דעם אויט און ױשר, פי עא האנדאען

 זײ טארען טענשען־פארשטאנד, זונטען
 און אגרימענט דעם אויף באשטעהן ניט

 נײ־ די אנבאטחאכט אין נעהפען מוזען
 ארבײ• די םון פאדעױנגען געשטעאטע

 די אז וױסען, דאף זײ טוזען טער.
 רעזואטאט דער ניט זײנען פאתנרונגען

 גאר ארבײטער, די פון קאפריז א םון
 אר־ די װעאכע פאר אומשטענדען, םון

 ניט פינדעסטע דאס אויף זײנען בײטער
םאראנטװארםאיך.

 די אז האפען, דאדום װיאען פיר
אויך װעאען קאאוק־פאנופעקםשורערס

 מיט סטרײס דעם *אין וױ מאא, דאס
 האנדאען םריהער, מאנאטען עטאיכע

 נאכ״ װעאען און שכא מיט טאקט, מיט
 םיר םאדערונגען. גערעכטע די נעבען
 אז מאכען, אויםמערהוואם נאר זײ װיאען

 עסאנאםישע געענדערטע • די דאגק א
 מאנופעק־ די פאר עס איז אופשטענדען

 די זזעכעיען צו אײכטעד פיעא טשורערס
 פאר װי מינימום-־סקײא, זײער ארבײטער

 פר*־ דעם בײ באײבען צו ארבײטער די
 אגדי־ פון נאםען אין סקײא העריגען

 rv זינען, אין •האבען זײ זאאען פענט.
 דעי א׳׳דאנ? זײ, םון םיעאע װעהרענד
 מד דײף װירקאיד זײנען צײט, איצטיגעי

 געװארען, רײכער םיעא אדער װארען,
 אגרײ דעם געשאאסען האבען זײ אײדער

 דאס מען קען ױניאן, דער םיט מענט
 די װענען זאגען ניט אוםן בשום אבער

 ניט װײט איז אאגע ײער1 ארבײטער...
 נאןי אעבעז זײ געװארען. בעסער םיעא
 עס אז און םויא. אין האנד. פון אאץ

 אאץ נאף עם איז סאעין-צײט, די אן קופט
 װי פראגע, שװערע גרויםע א זײ פאר
צײט. שרעקאיכע די אט איבער קופט פען

 קאאוק־מאנופערך די בעת דערפאר,
 דעם אהן אײכט, נאנץ ־קענען טשורערס

 זײער און זיף פאר שאדען פינדעסטען
 מיניפום־ דעם העכערן אמדוסטריע,

 אע־ נײע די פיט אײנקאאנג אין סקײא
 נעװען אבער עס װאאט כענס־גןאםטען,

 אר־ דעם םון פאדערען צו אונפענשאיף
 דעם םאר זאא-ארבײטען ער אז בײטער,
 םינף םיט װי מיניפום־סקײא, זעאבען

צוריק. פאנאטען
 װעט טעג עטאיכע נעקסטע די אין

 װאהרשײנאיןי באארד דזשאינט דער
 גע־ די אויף ת׳טובה קאארע א קריגען

 גאויבען, מיר און םאדעדונגען, שטעאסע
 םאאשטענדיג א זײן װעט תיטובה די אז

 עס װײא אײנםאף/ צוםריבעגשטעאענדע.
 קאאוין-פאנוםעלך רי אז אונדעניןבאר, איז

 זײערע געגען האנדאען זאאען טשורערס
 װאס עטװאס, טאן אינטערעסען, אײגענע

 װעאכע םאאגען, צו םיהרען מוז און קען
 םאר אי אונערוױנשט זעהר זײן זאאען

 אר״ די םאר אי פאנופ^.טשורערס די
 םון געדײהונג די םאר אי און בײטער

אאגעטײן. אין קאאולראינדוסטריע דער
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 וועיי הלאזידטאטסעקסשורערס ־ דעקםחגר
 באחוי•״ צו האבען ניט גדונד גןײן אען

 זיתרע באצאהאען םוזען זײ אז טען,
יארקער. נױ די וױ מעהר ארבײטער

וואהרשײנאיןי, זעהר דערפאר איז עס
 נו־ דער אײדער נאך װאד, ידי שוין אז

 די איז 1זײ װעט ״גערעכטיגהײט״ מער
 דער װעם אעזער, (אונזערע פון הענד

 אױסגעגאיכען םיאאדעאםיא .אין סבסוןי
 צוםריע־ םאאשטענדיגער דער צו װערען

 םיאא• פון קאאולמאכער ־דו םון דענהײט
 אז גאויבען, צו ניט איז עס דעאםיא.

 םאיי״ די זײנעז פרינציפ אין באאד װי
 שױ.ן ארבײטער די און פעקטשורערס

 האאוק־אינה־ס־ די אז אײנםארשטאנדען,
 דעפ אויף װערען געשטעאט דארױ טייע

 מיני• א םון און װאןײארבײט םון באזיס
 צױ זיף זאא וױידזשעס, םון סקײא סום

 װײא דעם, צואיעב ?אפפף א םאאקערן
 אויסגאײכע; געלענט ניט זיך האט םען

 דער זײן זאא עס גרויס װי דעם, איבער
 אר־ פארשיעדענע די פון מיניפום־סקײא

קאאולױאינדוסטריע. רער אין בײטער

 דעם צװישען םארהאנדלונגען די
 קלאוקםא־ דער פון באאר דזשאינט

 פילאדעלפיא אין ױניאן כער
םאנופעקטשורערס. די םיט

 באשטיפטל ניט אאץ נאד װײסען פיר
 װעגען גע^ריבען, װערען צײאען די בעת
 םאר־ די■ םון רעזואטאט ענדאיכען דעם

 פון פארשטעהער די צװישען האנדאונגען
 םיאאדעא- אין קאאװןפאכער־ייניאז דער
 ?אאוהפאנופעקטשױ דארטיגע די און םיא

 מען האפפערט שײנט, עס װי רערס.
 מיניםום־ די איבער אאץ נ^ר דארט זיך

 םי־ פון ארבײטער די װעאכע סקײאס,
 סקײאס די אפת, פאדערען. אאדעאםיא

 צו די, װי העכערע, באדײטענד זײנען
 יארק נױ אין קאאוקמאכער די װעאכע
 יאהר זזאאב א מיט צוגעשטיםט האבען
 װארום טענה׳ן, באפעם די און צוריק,

 זײ קענען װי און צאהאען, זײ זאאעז |
 װי מינימום־סקײא, גרעסערען א צאהאען,

 נױ אין לואאוק־פאנוםעקטשורערם רי
יארה?
 |יין צו עס שײנט אױבעךאויו* םון

 אבער טענה. אאגישע און גערעכטע א
 אין ארײגטראבטונג טיעםערע ביסעא א

 טענה די אז לואאר, פאכען װעט ענין דעם
אונבאגרינדעטע. אן װידקאיף איז

 קאאוק״פאנופעקטשורערס די זאאען
 אגריםענטס, פארשיעדענע די נאכזעהן

 גע־ האט האאוהמאכער־ױניאן די װאס
 האאוק־מאנוםעקטשױ די מיט שאאסען

 נאך שטעדט אנדערע םיעאע םון רערס
 קאאוקמאכערשטרײק דער װי שוין, דעם
 געװארען, געסעטעאט איז יארק נױ אין

 זײ און נאסדעם, צײט םיעא ניט כאטש
 איבעראא אז איבערצײגען, זיך װעאען
 באדײטענד מינימום־םהײאס די זײנען

 װאס? פאר יארס. נױ אין װי העכעדע
 עקאנא־ די זיו האבען דאן שוין װײא

 געענ־ באדײטענד אומשטענדען םישע
 גע* איז יקרות דער ערגערען. צום דערט

 םאאגאיף, און, שטארקער, אאץ װארען
 םינימופ• דער אויד פראפארציאנעא דאט

 גרע־ סאדײטענד א זײן געםוזט סקײא
סערער.

 לאאוק־םאנוםעהטשױ די װי צט,1א
 םיר װאם דעם םיז זעהן עס קענען רעךם

 פא־ .די װעגען געשריבען אויבען האבען
 נױ אין קאאותמאכער די פון דערונגען

 אין אויך םיניםום־ססײא דער װעט יארק,
 װערעז, געהעכערט באדײטענד יארק נױ
םיאא־ די אז וועחנז, נעהעכערם אזוי און

 באארד דזש. געפלאנעװעטער דער
 דרעס און װײסט לײדיעם דער פון

ױניאן. םײק^רם

 װײסס אײדיעס די װען אנםאנג, אין
 גע־ זיף האט ױניאן דרעם־מײקערס און

 איז, ארגאניזירען, און בויען אין האאטען
 זײ אין געאעגען ניט קײנעם נאטיראיןי,

 צװישען אונטערשיעד אן םאכען צו נען
 זעאכער דער אין םאכען פארשיעדנע רי

 פרעםער, דער קאטער, דער אינדוסטריע.
 זײנען אאע טאקעד, דער םיניישער, דער

 ארגאניזא־ די און ױניאן, דער אין ארײן
 ״אבער שפעטער געװאקסען. איז ציאז
 זזאט אײנגעשטעאט, זיף האט אאעס װען
 אין אז שאו^ צום פומען געמחט כען
 קענען זאא זי כדי ארגאגיזאציאן, דער
 אױםגאבען, איתרע ערםיאען בעסער דאם
 דער איםער >דז דאס וױ םארקוטען, פוז

 געזעאשאםטען, אויפװאקסענדע םיט פאא
דיפערענצירונג. םיז פראצעם געװיסער א

 אט ? דיםערענצירונג עס מײנט װאס
:װאס

 עם און ױנג איז ארגאניזאציע די װען
 פאר קאמפף טאג־טעגאיכער א ןאר געהט
 יעמאאט איז עקזיסטענץ, פשוט׳ער דער

 דאס אז טראכטען, צו צײט קײן ניטא
 װײסט א׳ײדיעס א פון צוזאפעגהויזען
ײיו^ױניאן  ױנ־ מײקער דרעס א און מ

 םאר גוט און גיעזונד יאזוי ניט איז יאן
 איו ,עס כאטש זײ, צװישען װײא בײדע,

 איו דאף געטײגשאםטאיכעס, םיעא דא
 פא־ זײ טײאט װאס עטװאס, דא אויף

 v צו ביז זײ םאכט װאס און נאנדער
 אנדע־ די םון אײנע װײט גראד געװיסען

 וואקםט ארגאניזאציע די אבער װען רע.
 און שטארקער אאץ אן זיו הויבט אוים,

 פאר־ דאזיגע די אט םיהאען שטארקער
 אן זיף פאנגט עס און שיעדענארטיגקײט

 דיםע• םון םראצעפ דער נאטיראיף גאגץ
רענצירונג.

 run אין אויןי םאי איצט קומט דאם
 ױנ״ םײהערס דרעס און װײסט אײדיעס

 זעאבע די דא זיף װידערהאאט עס יאן.
 קאאוקמאכער־ דער טיט װי .געשיכטע,

 אאע אויד זײנען אנפאנג אין ױניאן.
ן איז געװעז קאאוקמאכער י י  יוניאן. א

 אפריײ פרעםערס, םינישערם, האטערס,
 דיםע״ זיך זײ האבען שפעטער טארס.

 םיט ױניאגם, םאדשיעדענע אין רענצירט
 די זײן זאא װאם באארה דזשאינט א

 ױג• אאע םיז ארגאגיזאציע צענטראאע
 קע־ זאא אאקאא יערער דאס אזוי יאנס,

 און אויטאנאםיע םואע זײן ־האבעז נען
 בעס־ זײנע אויט געשעםטען זײנע םיהרען

 זעאבער דער אין אבער אינטערעסען, טע
 דזשאינט דעם דו׳רןי אאע זײ זאאען צײט

 ?ערפעױ־ גרויסע אײן ביאדען באארד
 קאאוקמאכער די הייסט וואס שאםט,
 עט־ נאר װײס װאס יעדער, און ױניאן»

 קאאוק־ דער פון געשיכטע דער םון װאם
 פראקטיש אז אויף, װײס ױניאז, מאכער
 פרא״ דער מען צייט, דער םון ערשט

 אנ־ זיר האט דיפערענצירונג םון צעס
 ױניאן, קלאוקםאכער דער אין געפאנגען
 גע־ שטארקע געזונטע דאס אויך דאטירט

 קאאוקמאכער־ דער פון װירקען און בען
 זיך ׳ װידערהאאט זעאבע דאס ױניאן.
 און ווײםט אײדיעס דער מיט איצט

 די .25 אאסאא ױניאז דרעסמײקערס
 האט ױניאן דער םון עקזעקוטיװע נײע
 פאר געםונען ארבייט ערשטע איהר אאס

 רע• צו באשאוס דעם סען6פו צו נױטיג
 און ווײםם אײדיעס די ארגאניזלרען

 אננע־ דער אין ױניאן םײלערם דרעס
וננ.6ריכ צײגטצי
אז דענקען, זײט, אונזער םוז מיר,
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ע די באפרײען ׳ צו ־ ש מי אד  פ
אמעריקא אץ ארעסטירטע

 אאהאאס אינטעתעשאנאא אונזערע
 םון צושריםט א באקומען װאך די יצעןווע

 צו באארד עלזעקוטיװ דזשענעראא דעם
 איז װאס באװעגונג אמנעסטיע די שטיצען

 די פון געװארען אנגעםאנגען אעצטענפ
 ?ערפערשאפטען ױניאן טרײד צענטראאע

 אאץ װערט װאם און יארק נױ גרײטער פון
 גאנ־ איבער׳ן באװעגונכ א מעהר און פעהר

 די אז נדיטיג, דארום איז עס אאנד. צען
 םון מיטגאיעדער טויזענדער צעהנדאיגע

 באקענען זיך זאאען איגטערנעשאנאא דער
 באװעגונג דיזער פון פראגראם דעם מים
 דיזע װעאכע שװעריגהייטען, די םיט און

 ארבײטס־ איהר אויח טרעפט באװעגונג
םעאד.

 איז ױגיאן אינטערנעשאנאא אונזער
 ארגאני־ ארבײטער ערשטע די פון נעותן

 װאס פראטעסטירען אאנד-צו אין זאציעם
 פא־ זײערע םאר מענשען פארםאאגט פען

 זײער םאר אדער איבערצײגועען איטישע
 גע״ אי׳נדוםטויעאען אוים׳ן טעטיגסײט

 פאר־ אין באטײאיגט זיך האט זי ביעט.
 האבען װעאכע ארויםטחגטונגען, שיערעגע

 דעם, גענען פראטעסטירען צו באצװעקט
 שפיאנעךגע־ דעם אן װעגדעט םען װאס
 אין געװארען געשאםען איז װאס זעץ,

 װעמענם מענשען, אויף אויך צײט םצחטה
 זיײ װאס דעם, אין באשטעהט פארברעכען

 װיזדי אנדערע, זיינעז איבערצײגונגען עחג
 אונ־ אאנד. פון אדםיניסטראציע חגר פ\ן
 גע־ אויך איז ױניאן אינטעתעשאנאא זער
 אדגאניוא- ארבײטעד ערשטע n פון װען

 אמערילא- גאנצע די אז װירקען, צו ציעם
 באטײ־ זיך זאא באװעגוגג ארבײטער גער

באװעגונג. פראטעסט דער אט אין איגען
 חד די פון אײנע אז באלאנט, איז עם

 קאגװענשאן לעצטער דער בץ זאאוציעס
 <ײ אװ םעדערײשאן אםעריהאן רי ם\ז

 ם. א; די אז םאראאננט, האבען װאס באר,
 בא־ דער פאר ארויסזאגען זיך זאא א. אװ

 פריזאנערס פאאיטישע די פון םרײאונג
 אוגזער פון דעאעגאציע דער פון געװען איז

 רעזאאוציע די װען און אינטערנעשאנאא.
 זיך האט געװארען ארוגטערגעשטיםט איז

 ,סגכריהט^ vtv ניט^<עפיהצפ»אץ היימגר
 אונזערע געפיהאט האבען עס װי שטיםונג

 זײערע און דעאעגאטען אינטערגעשאנאא
אונטערשטיצער.

 באװעגונג אמנעסטיע די װען איצט
 ארום כאםט און גרעסער און גרויס װערט

 טייאען פארשיעדענע אין ױגיאנס םאפען
 און ױניאנס צו זיןי צו ציהט און אאנד םון

 תמיד םארשרײען מיר װעאכע םעינשען,
 אונזער קען איצט קאנסערװאטיװע, אאם

 גראטואירען. באמת זיך אינטערנעשאנאא
 די װעאען שטיצע און היאםע זײער םיט

 אינטערנע־ די אז װײזען, װידער צאקאאס
 ארויס- ערשטע איהרע מיט האט שאנאא

 פריזאנערס פאאיטישע די םאר םרעטונגען
ראדײ אין אויסצופוטצעז זיך געטײגט ניט

 םון רעזואטאט דער איז באשאום• דער
 אום־ אאע פון איבעראעגונג רײםאיכער «

 םון דורכםיהרונג די דאס און שטענדען,
 װעט פראהטיס דער אין באשאום דעם

 גרויםע דאויגע די אװעקשטעאען ערשט
 ױג־ א באדען. געזוגטען א אויף ױניאן

 מיטגאיעדער, טויזענד 25 האט װאס יאן,
 םיט און פאכען פארשיעדענע םון און

 אוג־ ניט קען אינטערעסען, פארשיעדענע
 אזוי םונקציאגירען אומשטענדען ׳די םעד

 די אבער װען זײן. צו באחארף עס וױ
 אר־ זײער אויט ארבײטער, פארשיעדענע

 אפטײאען זיך װעאען שאם, אין בײט
 אאע זײ און ױניאנם, אאקאאע זײערע אין

 אױ־ טאיכעדbגעםײנשא דער םאר װעאען,
 איז זיד צװישעז םאראײניגט זײן בייט,

 בא־ װעט װעאכער באארד, דזשאינט א
 דעאענא־ אויםערװעהאטע די םון שטעהן

 עס קען ױניאן, אאקאאער יעדער םון טען
 םיוד זאא עס װי ׳זײן ניט אנדערש גאר
 דער םון בעסטען און װאויא צום רען

ױניאן. נאנצער
 עסזעהוטױו נײע די גראטואירען מיר

 ער• איהר צו 25 אאלאא פון סאסיטע ■י
 זײנען פיר און אויםטו, גרויסען שטען

 םון מעםבער^יפ גרויסע די אז זיכער,
 פארשאאג דאזיגען דעם װעט ױניאן דער

 אאײן דערמיט און םארװירהאיכען, באאד
 פים״ פיעאע גאר װערען באזײטיגט ̂חגלז

 שטארק ^האבען װעאכע םארשטענדגיסע;
 םון װאוקס װײטערדמען דעם געשםערקן

ארגאניזאציאן. 'יער

לאנג. ה. םון

 בא־ דעם מיט פשוט האט זי ?אאיזם.
 פראקטישע ארבײט, אםת׳ע צװעקט

 האבען װעאכע די אז ארבײט, ממשות׳דיגע
 שטעהן צו טאט און װארט מיט געװאגט

 ניט זאאען איבערצײגונגען זײערע בײ
 װענט שטײנערגע הינטער זיצען דארםען

 אי־ קײן ניט אפיאו גראטעס אײזערנע און
םינוט. בערעע
 אורזאבע אן נאך דא אבער איז עס

 מױ אאקאאס אינטערנעשאנאא די פארװאם
 איז אינטערעסע ספעציעאע א נעהמען זען

 ניט איז עס באװעגונג. אמנעסטיע דער
 ױניאן טרײד די װעהרענד אז סוד, קײן

 צװעק דעם םאר איז װאס קערפערשאפט
 נויארקער די פון געװאדען צונויםגעשטעאט

 טי־ אאץ ארײן דרינגט באדיס״ ״סענטראא
 בא־ ארבײטער אאגעמײנער דער אין םער

 און מײנערױניאנס די באװעגט און װעגונג
 אא־ מאואדער די און ױניאנס. רײאװײ די

 אנ־ ױניאנס טרײד ביאדינג די און לואאס
 חתמ׳ענען און רעזאאוציאנען צונעהםען

 פריזאנערס, פאאיטישע די פאר פעטיציעס
 דיזעאבע אז ערװארטען, ניט אבער זי ?ען

 אר־ איהר םינאנסירען אויך זאאען ױגיאנס
 פאר נעאד סוטען בײשטײערען און בײט
 אמע- די אין קומעגדיג טעטיגסײט. איהר

 יױ טרײד די באגעגענט ױניאנס ריהאנער
 א אמנעסטיע פאר לןערפערשאפט ניאן

 קאנסערװאטיװע אפגעשטאנענע גרויסע
 פאר ארבײט דיזע האאט װעאכע פאסע,

 מען װעאכע און פאטריאטישע סײן ניט
 באפרײען iv אויפקאעהרען, ערשט דארן»

 געםײנט װאאט פריזאנערס פאאיטישע די
 טראדי־ שעהגסטע די אויט האגדאען צו

 פון ערװארטען אאגד. אונזער םון ציעס
 געאד ניט. דארום םען קען געאד־שטיצע זײ

 הומען מוז באװעגונג דיזער םאר שטיצע
 די פון עואם, אויםגעלאעהרטען אונזער פון

 זײנען"*פארטגעשריטען, װעאכע ױניאנם,
 אכסייט אן אז םארשטעהען, װעאכע די פון
 איז פריזאנערס פאאיטישע די באפרײען צו

ארבײט. סאטריאטישע בעסטע די ערשט
 פון אאקאאס די םאר אאזא באײבט עס

 ױניאנס, די םאר און אינטערנעשאנאא דער
 אאקאא^ די וױ גײסט אזא באזיצען -װעאמנ

 א נעהמען צו אעטעדנעשאנאא דער םון
 אמנעס־ דער אין אינטערעסע םפעציעאע

 זעהן און איהר םינאנסירען באװעגונג, טיע
 אויםדרוק דער װערען װיףקאיך זאא זי אז
באװעגונג. ארבײטער גאנצער דער םון

 באויז ניט אז םארגעסען, ניט טאר מען
 בדי באװעגען מען פוז רעגיערונגס*אײט די
 רעגיערונגס־ די אמנעסטיע. פועא׳ען צו

 אין שטימונגען רי אויף זיך בארוםען אײט
 לײם די כא קודם םוז דעיפאר און פאאס,

 צום װצרען געבראכט פאאיטישע די םיז
 ארבײטער גרויסע די באװעגענדיג םאאק.
 אמנעסטיע םאר ארויםצוזאנען זיך מאסען
 אפגעטאן ארבײט האאבע א שוין װערט

חאאמג שװערסטע די אפשר און
 גרויסע די צו צו מען קומט אבער װי

? מאסען ארבײטער
 םיטינגען פאס צוזאמענגעאאפענע םון

 פאר קערפערשאפט ױניאן טרײד די װיא
 האט ערפאהרונג װיסען. ניט אםנעסטיע

 מי־ פאס אאע די אז געאערנט, גענוג שוין
 באשטימ־ אײן םון באזוכט װערען טינגען

 ראדילאא־געשטימטער א עואם, סארט טען
 ״גרוי־ די םון אבער רעדען םיר װען עואם.

 אפגע־ דעם ראך to טײנען מאסען״ סע
 לואנסערװאטױוען דעם עואם, שטאנענעם

 באויז דערגרײכען םען קען איהם און עואם
 די טאקע זיך װענדעט ױניאנס. די דורך

 ״סענ די פון קערפערשאפט אמנעסטיע
 אז ױניאנס, די צו דירעקט באדיס״ טראל

 אינ־ און קאאעקטיװ זאאען ארבײטער די
 פע־ און רעזאאוציאנען חתם׳ענען דיװירועא

רעניערונג. פעדעראאער דער צו טיציעס
 אויםנע־ עס װערט ױניאנס מאנכע אין

 םאנכע אין באגײסטערוגג; מיט נוסען
 ארונ־ עס שאינגט םען ביז זיך פען הריפט

 אגיטירען םען דארו* אנדערע אין ;טער
 צו עס באשאיסען זײ ביז אציטירען און

 געפאכט װערט אזוי און אונטערשטיצען;
 אויס־ םעהר איצץ באװעגונג די פארזוך א

צוברײטערען.
^ײדזשעג־ נאך דא אבער זײנעז עס

 באפרײ־ דער פאר ארבייטען װעאכע סים,
 םאי־. פריזאנערם. פאאיטישע די םון אוגג

 פעד־ ״איעגס״ און ״קאםיטעס׳' שיעדענע
 געאד קאײבט םען דעם. מיט ארום אען
אוםנים. אאעראײ אױ̂ו זיך ההא׳מ מען און

 ״דע־ גרופען׳/ ״דעפעגס אהע די אפער
 ױניאנס׳/ דעפענס און האםיטעס״ פע-נס

 אויפ* איז ציעא זײער אז קאײמען, װעאכע
 די פאר אפיניאן״ ״פאנאיק צואװעקען
 פאראײניגט זײנען פריזאנערס, פאאיטישע

 צױ מישען זײ טעות. גרויסען אײן אין
 די אז אזוי, אישוס, םארשײדענע זאמען
 אי־ גרויפע און אפת׳ע אײנציגע די אישו,

 װערט אפנעסטיע, פאדאאנגען .צו שו,
 מענען אישוס אנדערע די םארדונלעאט.

 פע: דעם פאר ארבײט און וױכטיג זײן זיך
 עואם גרויסער דער אבער נאבעא, זײן זיך

 איהם צו קופט פען װען צוטוםעאט װערט
 פאא.־ אײן אױף פראגען אאעראײ מיט

 אלע די פון געשרײ דער קען דעם אויסער
 װאס װעניג אמנעסטיע פאר ״לואפיטעס״

 צונויםגעסישט װערט ער װען אויפטא;,
 דער עואות. אנדערע געגען געשרײען מיט

 לען ״קאמיטעס״ אאע דיזע פון נעשרײ
 גאנצער דער און גרײכען ניט װײט אויך

 א אין שטורעם א איז זייערער שטורעם
װאסער. <א$ז

 רער מיט אבער איז אנדערש גאנץ
 קער־ יוניאן טרײד געגרינדעטער ספעציעא

 כא קודם אםנעסטיע. פאר פערשאפט
 איז זי אישוס. קײן צונויף ניט זי טישט

 און אםנעםטיע פאראאנגען צו ארגאניזירט
 ברײנ־ זי װעט אגרערע קײן ניט אישו, די

 עפענטאיכער גרויסער דער פאר סאי גען
 פעדעראאער דער פאר סאי און מײנונג

רעגירונג.
 פארשיעדענע צוסיפמישען או
 אעצ־ מיר ה$ובען אונזין אן איז אישוס
 בא־ דער מיט ערםאהרונג' געהאט טענס

 די םוני. טהאמאס באפרײען צו װעגונג
 געװארען צובראכען איז באװעגונג מוגי
 אײגע־ איהר אין איצט זיך װאאגערט און

 אנפיה״ איהרע װײא דערפאר שטויב, נעם
y ה^בען רער r אאע אױף אװעלגעאאזען 

 װאם זוכען צו װעגען אװאנטוריסטישע
 װײט, אזוי אװעק זיינען זײ אישוס. מעהר

 אנגעפאנגען פאוצאונג זיך האבען זײ אז
 רוס־ פון רעגירונג סאװעטען די אז קהא׳ען,

זײ און אנערל.ענונג דא קריגען זאא אאנד

 םא- געװיס און מענשען ראדילאאע אאנד...
 װאס ניט נאטיראיך, האבען, ציאאיסטען

אנער־ צו באװעגונג א םאר אויסצוזעצען

 iranwo חסישמ די קענען
 ̂ סיט[ םאז צו עס האט װאס אבער
 וחנ^מן באןוזנגוננ, סוני די טוני?
 פוגאנדעמעו ברײט אזוי נעװען

 m חאט און אאנד גאנצען איבער׳ן
 יעדע גערענט און אפעאירט שטארק
 צופו א איצט שויז איז האױז כײטעד

 םען אז גאויבעז, צו שװער איז עס און
 אט אױםשטעאען. װידער ש(י\ איהר

 צוגױמ־ ניט אערנען אונז מוז ערפאהרונג
 דער םאר םיױ ארבײטען אישוס. צופישען

 פריזאגערם, פאאיטישע די פון באפדײאונג
 |pt פריזאגערס פאאיטישע די םיר פוזען

 7W אנדער קיין גיט און זיגען אין בען
 נעזעא״ אנדערע זאכען אנדערע פאר זאאען

װערען. געגרינדעט שאפסען
 האט קערפערשאםט ױניאן טרײד די

 גרינדזגן איהר בײ גאײך אײנגעזעהן עס
 איזרער״ ארבײט פון פראגראם איהר און

קאארער. א פאר
 םעגאיכמיימ די אױך האט אױבײט איהר

 דערפאר טאקע װירקזאם. זײן קענען צו
 פאאיטישע די פאר אפיערס איהרע װײא

 הויפטזעכ^ געװעגדעט איז פדיזאנערס
 וחל־ עאעמענטען, קאנסערװאטיװע די צו

׳1 'רעזואטאםען• ברענ;ען אפיעאס די אען
 םא־ גרױסע די דעם צו באלערען כא קודם

 § פעחך דער צו װעגדען זיך דאן און סע
רעגירו ראאער
 IV געװארען, אנגעוױזען ערגיץ איז עס

^ די פון צושטימוגג דער אהן װערנא גא
ד| די װעט סטײמם פארשיעדענע די פון » 

 טראכטצן/ ניט אפיאו רעגידוגנ רעראאע
̂ ’אויפגעשטאנעגע די אפנעסטיע. אן םון

 /״!1"‘נאטיראיה שטעדט, אאנד אין רעאקציע
^ די אבער ארבײט. די הינדערט און ^ן בי ר  א

 f4 זיף פערקט אפגעאאזען. ניט װערט
J חרײ• אזעאכע איז דעם פאר רירעװדיגקײט R 

̂  צורימ אאנג ניט ביז האט פען װאו זען,
 *ן ז*עפ. םון חאומ׳ען געקענט ניט אפיאו

 שטעאעז באװעגוגג דער פון שפיצע דער
 אםעריקאן דער פון טענשען זיך^יפיציעאע

 .<•] דאם.םײגם,.. און אײבאר אף עדערײשאן
 W.* אר״ גאנצע די אז ערװארטען, קען פען אז

 < די אפיציעאע, די באװעגונ;, ב'יטער
P חאגד• א נעהמען דעם אין זאא גאניזירטע,

 אינטערנעשאנאא די װעאען ספק אהן
 .צו װאונש דער ,אז פיטהעאםען אאלואאס

 זא< פריזאנערס פאאיטײטע די באםרײען
 • בײ םאראאגג אײדענשאפטאיכער א װערען

 M װעאבעךדי״״•• א־פאריאנג־ימיט —־איעמ^ן־
 :רע״ פוזען זיך זאי* רעגירוננ פעדעראאע

כענען.

—גאאד־ אונז פון פאראאנגט אײראפא
 איהר זאאען טיר אז רעכט, איז איהר בײ

 אזא !אװעקנעבען ה ס ש נ אונזער
!עגאאיסטקע

* J * S
 דעם צואיעב ,װאס עס ארט װעפען

 װערען יארק נױ װעט קויהאעךמאנגעא
 פינסטערגיש שװארצערע א פינסטער?

 ,ט צ י א אונז בײ שוין הערשט עס װי
פעגאיך. נישט שוין איז

* * *
 טאג־ נײע די אז אמת, ס׳איז אויב
 ארויםגעגע־ װערט ״הײנט״ דער צײטנוג,

 א זײן עס װעט קאפיטאאיסטען, םון בען
 פאר־ מיט׳ן זיכער נישט איז װאס %וײנט"

גען.
* * *

 רעגירונג די װעט יאנואר טען2 דעם
 באפעא־ איהר פון צאהא די איבערצעהאען

 שע־ זײנע צעהאם פאסטוך א װי קערוננ,
 אױף טראגען װאס װעאף, די און פעאעך.

j אויך מען װעט שאח, פוץ פעא די זיך 
 זיך װעט עס און חשבון. אין ארײנצעהאען ;
 די פון צאהא די אז ארויסשםעאעץ, אפשר ־

 דער פון גרעסער באאד שויז איז װעאױ
 װעט פען און שעפפען. די פון צאהא
סטאדע אונזער אז אױסגעפינען, אפשר

װײםע, :שאף סארטען דרײ פארפאגט
 די װעט מען און רויטע. און שװארצע

 זײ און סטאדע דער פון אפשײדען רויטע
 פעיזען זײ װײא שטאא, פון ארױסטרײבען

 שאא־ ניט פאפטוכער די אאזען און צוםיעא
 ארױסשטע־ אפשר זיך װעט עס און םען.
 אעצ• ײ פאי זיף האט סטאדע די אז אען,
 פאײח^ע־ £ביסע היבש א יאזזר פאר טע

Vi איז ווער. און אף אז װױא —־ נערט

 מאכען פאסטוכער די װען סטאדע, דער
װעאף! די מיט אחת יד

י • * * *
 ןי״ײ א נאך אײך פעהאט עס אויב און
 הערשמ אפעריקא אין אז באװײז, כערער

 זאכען, זיסע אויף פאנגעא שרעקאיכער א
 מײדעא א :איינעם נאך אײך נאט טא

 טיאיאנמר יארקער נױ א פאריןאאגט האט
 ער וױיא דאאער, טויזענד הונדערט אױף
 קוש. ן י י א גערױבט איהר בײ האט

* * *
 פיט־ארבײטער הױפט די וױ אזױ און

 טאג־צײטוגג צױניסטישער פועאי דער פון
 פועאי דין אודאי דאך װעאען צײט״ ״די
 זעתד ערװאיטען פיר קענען שרײבער, צױן

 אפערײןא. אין ״צײט״ שװערע א
* * *

 יאיז זאך דער בײ סרויעריגסטע דאס
און באאפער א איז פראפעסאר דער װאס

אונטער״ ט י נ אײדער װעט װעאט די
געהן.

באדױערען צו
 אױפ׳ן רעכענענדיג האבען, װאס פענשען,

 פארספענדם דערוױיא װעי״ט־אונטערנאננ,
 אנגע־ זיײהאבען וואס דאאער, עטאיכע די

 קומענדען םאר׳ן דירה*נעאד אױף לאיבען
 .ג*ס אין איגען זײ װעאען אױ ערשטען.

!פרירען און
* * *

 םען17 דעם װעט װעאט די צי
 די — ניט צי אונטערגעהן צעפבער

 אונטערגעהן. זיכער טאג יענעס איז װעט
 אוי זאגען ניט באויז אײך קענען סיר

וועם 1וי איכםיגע די װעז זיכער,

♦ *
נארישע יע:ע זײנען
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לין שױן יסהר גו ווחד סםןול ו

': V V ■ ' , * * ♦
מז מ o ו n ה*ם, װ*ם בחור, »אט*ן 

 מד חתונה םויטעךמנם אױפ׳ן אינענדת
 תכם * וױ געאעבם :זסגען םעז קען זזסם,

im שםארמז נאר. א װי מ
* * *

 פאר־ איז װסס גאח דער אז זאנם, םען
 נ^כדלעסםערונג, פאר געװארען קאסנט

 # אין אויסנעדריקם געהאט זיך ה*ם
 ס*ר קאאה א איז װאא^סםרים אז דרשזז,
 ד*ס איז אאײן, ז*גם גו, אאנד. אונזער

 ! ? ג^כדאעסטערונג שרעחאיכע א גיט
* * *

 זײן ײעגעז שװייגען םארגענטוי׳ס םר.
•ru9̂מען  עפעט מיר גמםעאט אריכטyן

 קינד? א שװײגט—סען זאגט—װען גיט,
אפגעטאז. עפעם ס׳האט װען

* * *

 מעהר pur קאנטױאלירם רעגירונג די
 דארו״ איצט צוקער־פאבריקאנטעז. די ניט
ז  זאאען םאבריקאנטען די אז זעהן נןנך מ

די\עגירונג. קאגטראאירען נים םעהר
* * *

True translation  filed w ith  t i l•  
P ostm aster  at New  York C ity on  
Dec. 12, 1919, as reuqired by th e Act 
of C ongress approved Oct. 6th, 1917# 
know n a s  the “Trading w ith  th• 
ITnemy A ct.”

 דרײ איצט איז נײשאנם אװ איעג די
 אוגז סטראשעט דאך און טױט, פערטעא

 װאס דײםשאאנד. טיט מאחטה נײע א
 שאום־ברעננענדע די װען זײן שוין וועט

 א סענאם פון ארױס חאיאה װעט ״איעג״
 ײי גיסעז דאך זיך װעט באוט ? אעבעדיגע
ו עי ס א מ -

* * *

אםע־ אין שאוחים אפיציעאע דעגילױן׳ס
 אוקדאינע אי־ן אז םודה, זיך ןײנען רײןא

 פארגע־ רעזשים דעניקין׳ס -אוגטער זיינען
 אומזיסט אבער פאגראםען. 353 קוסען

 •סגדססשטשײ די װען און !ר״ד וייערע
 פארזיכערעז און קוסען זאאעז גופא קזזס

 װעט פאגראםען, געטאכט האבען •זײ אז
 װעט זי איידער נאויבען ניט װעאט די ז״

 או:טעדזוכו:;ס־ל^־ עטאיכע יטיקען ניט
סיסיעס.

* >H *

 מאגעז. פון אײדט לועניג ^וסעניען׳ס
 פארוואס יטויז, איהר פאחעםעהט איצם

 פרום און גוט געװארען פאוצאונג איז ער
 די מיט טריטי די אונטערגעשריבען און

דאח* ער ? רעכט אידישע פון גאראנטיען
•אםיר! ״

♦ * *

װיא־ אויף וואיטען נאראנים באויז
 מעקסײןאנער וועקען ערקאערונג סאן׳ס

 איז זאך די ? עדתאערונגען װאס צו סכסוך.
- קאארע וױ קאאר .א י ו א -

* ♦ *

 צו זיך גריים ױגא־סאאוױא כאםש און
 אעצטע ד האט איטאאיען, פיט םאחמה א

 פרידענס־ צװײ אונטערגעשריבען װאך
 מענשען !יא־װאהא אטאא. מיט טריטיס

 זײנען באצאהאען, צו נישט דענקען װאס
 װעהס־י אונטערשרײבען אויף א״כס זעהר

צעז• ;
* * *

 װעאט די איז *ורײזשמועסענדינ,
 א :אר גיט אונטערגענאנגען. ן י ו ש

טוק  ױדענינדש דעניקין, קאאטשאק, אוין* -,
 קו־ :רוםראנד פון רעטער אגדערע די און */

vp\ יועאט גא:צע א וױ אויס, ניט זײ: 
? אונטערנענאננען זײ ווא!אט

* ♦ *

 יע פאר זאאען סעקסיקאנעד n אױב
 טױ 150 לןריגעז בירגער אכמדײןאנער דען

 גע־ האבען באאד זײ וחןאען דאאער, זענד
t o ,א פיהרען קענען זאאעז זײ אז געאד 

אםעריתא. םיט מאחסח ושגעאע

i f M w B iO i .T r  j iS Q l
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̂׳ וױכטיגע  כאהאנטם
. כונגי

 איצט ערשײנט ״נעדעכטיגסײט״ די
 — אמאא װי םריהער טאג א םים
 אנ־ סיםװאך ידעס צום געהען סיר

דאנערשטאג. שםאט
 שרייבער, ארטיקעא אונזערע אאע

 הא״ אזן אאקאאם די פון סעקרעטערע
 אוים־ דעריבער װערען ר^םפאנדענטעז

 םאםעריאא חנם צוצושיהען געפאדערט
 שפעכד דער אי? מאנםאג פריחער.

 ארײננעדד ?ענען םיר װאס סאג סםער
גוםער. אויפעגדען פאר׳ן מכע[ םען

^ י צ ק א ד מ ר

 םעאםער אידישען נײעם דעם אין
 ײא״ פאר אעצטע די געשפיעאט זיך האט
 ואונ־ פינםקי, דוד םון פיעסע נײע א כען

 םשידר. שםוםער ״דער נאסען מער׳ן
 די װײם וױ באקאנם, ניט זײנען םיר

 עד־ םינאנציעאעז א געהאם האט פיעסע
 וױי־ מיר װי וױים אזוי אבער פאאנ.
 םון ערפ*אנ סאראאײשער דער איז סען,
 אונבאדיײ אן גאר געוחנן פיעסע דער*

 םון ארױס נים איז עואם דער טענדער.
 ותאכע די, צוםרידענער. א םעאטער

 קריטיקער, זײן צו פרעטענזיעס האבען
 עט־ זאנעז צד נעהאם נים אויך האבען

 םראגעדיזן. דער םון גונסטען צו װאס
 באנוגענם זיך האבעז זײ םון מייסמע די

 שטוסער ״דער בקיצור, שוױיגען. םיט
 אאם ערקאעהרט אאנעסײן װערם פשיח״

דורכפאא. מאראאישער א
 געוױס דעם? אין שואדיג איז װער

 םון זי, םעאטער־מענעדזשםענם. די נים
 איה־ אין אאעס געטאן האם זײט, איהר

 אן פאר םיעסע די מאכען צו כחות רע
 קײן געזשאאעוועם ניט האט זי ערפאאג.

 אאעראײ םאר דעקאראציעס, פאר געאד
 די האם אױסעראיך דאס אזוי עפעקטען,

 בע־ זײן געקענט נים טראגעדיע דאזיגע
 ניט מעז קען אויך אױסגעשםאט. םער

 nropis די אויף שואד די ארויםווארםעז
 געשפיעאט איהר אין האבען עס רען:

 דעם ראאיע, דיויפט די רײכער עםאנועא
 וועט סײנער זיכער און משיח, שטומעז

 רײכער, עמאנועא אז זאגען, ניט ד*ןי
 רא* זײן האט אקטיאר, באריהסטער דער
 אױך האמןן עס געשפיעאט. שאעכם איע
 גוט־ אזעאכע געגוסען אנטײא איהר אין

 ה. רובין, j וױ אקםיארען, באקאנטע
 גע־ האבען די גאאדסמיםה. י. םײזעא,

 פיע־ דער אין הױפנדראאען די שפיעאם
 האבען זײ אז זאגען, סעג םען און סע,

 אנ־ די אםיאו בעסט. זײער :עשפיעאם
 חאבען אקטריסעס און אקטיארען דערע
 גע־ שאעכט ניט ראאען זײערע אויך

 נים זײ אויף אױף מען חען שפיעאט.
 דורכםאא דעם םון שואד די ארױםװארםען

םראגעדיע. אעצטע פינסקי׳ס פון
 אפשר ? שואדיג עואם דעד אםשר איז

 קונסט־ אזא פאר דערוואלוסעז נים אםאא
 זײן. נים אבער דאף העז דאס ? װערק
 איז םעאםער אידישער נייער תנר וױיא
 םאר געװארען טאשאפען דײרעקט דאך

 םארשםענד־ א האם וואם עואם, אזא אם
 װען פיעסע. איםעראדישער א פאר ניס
 צווײ־ םינדעסמער דער געװען װאאט עס

 םעאטער, דעם םרן גרינדער די בײ פעא
 אזעאכע ם»ר עואם אזא ניםא איז עס אז

 אונטער־ גאנצע די דאף װאאט פיעסען,
 גערוא־ געבארען ניט טאא קײן נעהמונג

 אז אננעהםען, אאזא, מוז, מען רען,
 די ניט אויב און דא. איז עואם אזא

 ׳ פיע- דער םון אוםשטענחח אויסעראיכע
 דער גים און אקםיארען די ניט און סע

 דודכפאא דעם אין שואדינ זײגען עואם
 קײן נים דאך באײכט פי/גסע, דער פון

 םון סיבה די .זוכען צו װי ברירה, אגדער
גופא. םראגעדיע דעד אין דורכפאא איהר

 פינסקי׳ם תד אין פעהאם אאזא װאס
? טשיח״ ״שםזפעץ

 :יט איז פיעסע דער פיץ אידעע די
 םאאק אידישע דאס פארטראכט. שאעכט

 און יאהרהוגדערטע ;יט. כיזא קײן האט
 םא־יפאאגינ־ אײרעז. םון יאהרהונדערסע

 אײ דאס טאכען ערנידריגונגען און :ען
 איינ־ דער אז שװאף, אזוי פאאק -ישע

 איזזם דערהאאם װאס נעדאנין, צ-גער
 אאץ כח איהם גיט װאס אעבען, :ײם

 דער יאיז אײדען, צו װײטער און װײטער
 טשיח װעם באאד באאד, אם אז געדאנק,

 אױסאײזעז איהמ וועם וועאכער תוכיזנן,
 גאנצען זײז פון צרות, זײנע אאע םח

 אי־ דאס איז גאות׳ אאנגען שרעקאיכען
 אדיפנעריכם ענדאיר װעט פאאק דישע

 מיט צוגאײןי םאאק א זײן ענדאיך װערעז,
 יע שוין קוטס אט און םעאקער. אאע

 שםוםער, א גאר ער איז משיח. ענדאיך
 דורןי װירקען ניט הען וײידעז, ניט העז
 נאנצע די איז װ*רם, ברענענדיגעז זײן

 איז גארגים. צו ווערם האםנונג גרויסע
? העכסט-מראגיש נים דאס

 אונםער נאר אבער םראגיש, געוױס
 אנדערע אונםער אומשטענדען. געוױםע

 טחאגעדײע זעאבע די קען אוםשמענדעז
 .oivb א אין װערזןן םארװאגדעאם

 בא״ צו טיםיג זעהר םאקע איז דערםאר
 די אט וועאכער איז #ראם זײ טראכטען

 געיוא־ אײנממאסס איז אידעע ואזיגע
אוכד די באטראכםען סוזען םיד ר״ןן;

mrt.X'

 פין םארםאסער דער וחנאכע שמענדען,
 ארויס־ אום סאשאםען, האט פיעסע דער

— אידעע. זײן צוברמגגען
 דער ה^ם יאהרהונדערם םען14 איך

 ארױסנזך םאוכה געוױסער א פון קעניג
 מ־ ד^רט האמגן װאס אידען, די םוײבען

 הערמ םען וױ צײם. אעננעחג א אעבם
 אײ אדויטגעםוײבענע די װןזס חגם, פון
 ערש־ דעם אק זקי צוױשען רײדען דעז
מז אקם, םעז א  איאיריע, איז ד*רם, די ה
 דאס נעאעקם. ניט ד״^ניג קײן םאא הײן

 פײנד באמת אידען די האם פאאק גאנצע
 םון םיעאע םען ה^ם דעם אחוץ געהאם.

 ערםארדעט. און געפײנינם שיעקאיד זײ
 אגגעזעהענסטען סאמע דעם אײנעם,
 ארוים־ צונג די םען האם זײ, צוױשען

געשניטען.
װעא־ אידען, עדה דער כײ אם איז

 געפײניגט, שרעקאיך אזוי האט םען כע
 פון געײ^רען באתיבם זײנען ותאכע

 האבען וועלכע אוז גוםס, און האב זי^ר
 אוחןקצואעגען, ה^ופ דעם וואוהין גיט

 װאר :םראגעז שווערע די ענםשםעהט
? מהן איצם הין

 פע* א דארט איז דארט האם אײנער
 אן,אנדער אין האם צוױיטער א םער,
 וױי־ א באהאגםעז, א ברודער, א םאאץ

^ טען ח  םראכט זיי םון יעדז*ר את ק
 אט צו זיך דערשאעפען וױ דעם, וועגען

 םון היאף ערווארם •ער וואו פאאץ, דעם
נאהענטע. זײנע

 נים פאאן: אנאנדער אבער פאראן
 נאר זיד, צושפרײםען אח צושײדען צו

m* גצהן סצזאצוז »אע
 וואם ויתרם, איז װןוס צאגד, א ישראא.
 אאנד, אײנציגע דאם איז זײ, אויוי װארט

 זײן צו אױםהערעז אמאא קעטןן זײ וואו
פאדפאאגם. אח געפאאגם

 ערשקגן דעם פאר זײנען םיעאע
 פאאן. צוױיםעז פאר׳ן דינען פיעאע פאאן,

 עטװאס זיך איז הןנם פאאז צוױיםער דער
 אבער, אידען. פיעאע פאר אנציהענדעס

 אהן ישראא ארץ אין עס מען געהם וױ
 ניט איז דא אז ניט, פארגעסט ? סשיח׳ן

 צייט, אונזער םס אידעז די םון רײל די
 עראײזם ל«ענען זײ אז גאויבעז, װעאכע
 דעסאא־ באאםודשע אאעראיי דורןי ,ערען

 ביכאעך, ־ אגיטאציאגס דורך ראציעס,
 אי־ די װ. ז. א. בענק קאאאניעא דורך

 זײנען י#הרהונדערם םען14 פון דען
 וואאםען זײ וױ שםארה גאויבינע. אמת

 אבער ישראא, ארץ איז געהן געװאאט
 אום היטען, מוז משיח אז גאױבען, דער
 םיעא נאך איז גאות פח אױסצואײזען זײ

 כישיח דער אמ נראדע און שטארגןער.
פעהאם.
 פון םיידעא די זיי צו רעדט עס

 אידען אנכעזעהענסםע; דעם פניגי, מנחם
 ארץ פיז געדאנק דעם פאר זײ, צווישען
 בא־ מיט פייעד, כױט רעדם זי ישראא.

 מזןהר זי איז דאך אבער נײססערונג.
 דכער דאןי יןען ױ מײדעא. א וױ נים
 װיעגט עואם דעד און םשיח. זײן ניט
טאן. זאא ער וואס ניט, וױיס זיך,

 די צוױשזןן פאר קוכים אאעס דאס
 װעמען צװישען אידעז, ארדיסגעמוײבענע

 זײ, םון אנגעזעהענסםער דער פעהאט עס
 די אז רעכענט, עואם דער פניני. טנחם

 אין אבער געטויט, איהם האט רענירונג
 או, דאד ער תוםם כױנום אעצםער דער
 עס צונג. אויסגעשניםענער אן כױם נאר
ם װאס פרײד, די גרויס איז ח  פניני מ
 איז. גרעסזןר נאך אבער זײ מיט איז

 איהם ביי האט מען װאס צער, דער
 נים קען ער צו:ג. די אויסגעשנימען

 זײן װי איבער, איהם גים םעז רײדען.
 ארץ םאר געקעכיפפט האט ם^כטער
 שםום־ אוי!• איק שטיסם ער ישדאא.

 וועג, אײנציגער דער איז דאס אז אשון,
 םארשםעהן צד ער גים שטונדאשון אזיף
 וױימער און \t$ דױעט פון אז עואם, דעם
 (געשפיעאט רחא םאבםער זײן זי, וועט

 צונג, זײז זיין שגיצער) הענריעטא פון
 באשאאסען אײנשטיכדג ווערם עס און
ישראא. ארץ נאד געהז צו

 םרויען זייערע מים אידעז די און
 וואי פאאץ, דעם םאראאזעז קינדעד איז
 םאר־ אדן נעהאסם ביםער אזוי זײנען זײ

 אוועק זיד אאזעז איז געװארעז, &אאגם
«י וחנג דדײםען אין ישראא. ארץ נ

 באשאוס דעם םאר אז עפ, הײסם
 אידען די פאר געותז נויםיג נים איז
 זיי משוםעז. איז משיח אז גאױמן, צו

 איהם• אחן ישראא ארץ גאך מךמנן
מ/ םנחם  חמתדוגג יײ וחנסען בײ פנ
םאקע איז אױסגעשגיטען, צוגנ די חאם

h ־ .־ , b k

 קײנעם אבער איד, חשוב׳ער זעהר א
 זײן זאא ער אז ״אײן גארנים םאאט

טשיח.
 ער אז איײז, פניני םנחם גאויבם

שיח? איז  חנר אבער יא. אםשר כ
 װאס אאץ, צו צו זיד הערם וואס עואם,
 דעם. פק נים װײס נעזאגם, וחןדס
 גזך מסוםשעם שםארק איז פניני םנחם

 נע• איז ער וואס צייט, דער אין װ*חח
 דערוױסט שפעםזןד מפעגגניס, איז װען
ע אז זיך, םען ד תנ  געםענגניס, איז זי
עהוננ/ א געהאם ער האט  האם וועאמן ״ז

 עראײזער דער זיין צו באםױאען. איהם
 דעם םיט קוםט ער אבער אידען, די םון

 איז עס וחק דאן,% ארויס, שפעטזןר ערשם
 איז עס יעדענפאאט, שםעם. צו שוין

 געהן צו באשאוס זייער פאר אז סאאר,
 קײן געװען ניט איז ישחאא ארץ נאד

 זײ. םאר םשיח א פון נויטוחןנדיגהײם
 וױיא ישראא, ארץ נאך געאנגעז זײנען ךײ

ך איז אאעמעז נאד  וואנ־ צו אײכםער דן
iipin װערען צו אײדער צוזאםען אאע 

 בא־ יעדער און צדזזנעט, און צושפרײם
 וױ־ נים אאיק וואנדערעז, זאא זונדער
װאוהין. םענדיג
 אי- אינזערע וואנדערעז אזוי אט און

 נע• זייערע אין זײ זעדזעז םיר ביז דעז,
 י1אוי ווארםענדיג ים, ברעג כײן צעאזםען

 דעם אין .ברענגען זײ זאא יואס שיף, א
אאנד. פארשפראכענעם

 מד אזא םאכען גראדע זיף דארף
משיח, שםומען פון צונג די :שיכטע

 ןוהן דער האא, און רחא, טאכטער זײן
 זעהד א אויך חד^ורבע, אביגדור פון

 אין איינע זיד פאראיעבען איד, חשוב׳ער
 װאדטעז צו נשםאט1$ און אנדעחג די

 זײ ביז איעבעם־ערקאעהרוגג זײער םים
 זײ טחנן ישראא, ארץ איז הוםען וועאען

 פאראיעב־ אאע םיז שטײגער דעם אויף
 דער אין איעבע זיך שווערען און םע

 איז איהרען םאטעז דעם פאר װיסםע.
 גאר האם ער ?אאפ. שםארקער א עס

 םאכ־ זײן און זיד פאר םאענער אנדערע
 איז, ער וױ שטום בדעד., האם ער םער.

 װאו אאנד, צו אאנד פון וואנדערען צו
 זײ רופען און זיף/ געפינען אידען־ נאר
 טאכ־ זײן צוגג, זײן םון היאף דער םים
 ישראא. ארץ נאד געהן צו רדזא, םער
 גאר זי װיא דרינען מיטען אין דא און

 געװעהנאיכע גאנץ א װי האבעז, חתוגה
 ניט שוין וואאם דאס םיאא איז !מײדעא
 סאן ױננער דער אדנגאיק. אזא געווען

 איהר הײאיג איהם פארשפרעבם האא
 אאע זײ גאר איהם, םון אפצורײסען ניט

 גרויסע די אט ערפיאען וחןאען צוזאםעז
מיסיאז.

 איז װאם עפעס, נאך אבער פאסירם
 כאראה־ ערנסטזגרען פיעא ־א פון שוין
 אא־ דער שטארבט איאיריע אין טער.
 זוהן, pn גײער, ־דער און קעניג םער

 נײער דער און םאאץ. pn םארנעהםט
 ארויםגעמוײבענע די דוקא װיא קעניג
 זיןי האט ער צוריק. האבען איחגז

 ־ip אפנים. זײ גאד םארבענקט שטארין
 אידען די צו שלוחים קעניגאיכע א; םעז
 צוױ• אח בשורה, דאזיגער דער אם םיט
vv\ שםחו^ גרעםטע די ווערט אידען די 

 צרות, אאע געײארצן זײגעז פארגעסען
 אויםנע־ זײגעז זײ װאס פאאנעז, אאע

 דאס אן נעדעגקען זײ שםאנען.
 אפשד אםאא D־up ה*בען זײ װאס טטע,

 וואם אידען, עדה גאנצע די און געגאסען,
 םון שװעא בײ\ אם־^וט געוועז שוין איז

 דף ענםשאאסעז איצט איז ישראא, ארץ
צוריקצדקעהרען.

םשיח? שםומער דער םום וואס און
 טראגיש. וױרקאיך איז שיקזאא pn אן=־,

 אויד אבעי נים. ער קען רעדעז אאײן
 איהר נים־־רײדען. םעהר ימן צונג זײן

 סאגײסמערט אזוי פונקם איז נעאיעבםער
 איאיריען נאך זיד צווײקקצהרעז פאר

 מעג־ געוואחנן איז עס ״ ווען איצם,
 זיד העז• זי אנדעחג אאע װי איד,
 איתר םיט געהג און שײדען נים איזזם םיז

 די אויד מאכם דאס טאטען. שטוםען
שםדם. צוגג

 אויף זיך הויבם ערשם איצט
 ם*־ װאם •ניני, םנחם עס איז וחןר מג

 נאך געהז זאאען זײ אז איחןן, די דערם
 #און ? םשיח דען ער איז * ? ישראא ארץ
 עם האם ?ין א סאר װאס טו נים, אויב
 *הן ישראא ארץ אין pw צו ?ײ םאר

םשיח? א
 די סאכט װ*ס דאס, קוסס דא און
 םרױ א םארס. א צו טראגעדיע גאגצע

1בא ומנרט וחנאמו ויי, צוױשען

ד אז ז ע י ס א J ע w d
z א באדיז חיעדם r m

הן טשיזז פאו n מאהדפצצר שפ«מר מ
 09 רוםט אידעז עדה דער בײ אנדערע.

 ויעען זײ ל;9029א10 א באױז ארױס
 צוױשען ניסא »ח עם אז זימגר, איצם

 VI קעהחנז זײ אח םשיח. pp זײ
 ער ודיא פניני, םנחם *הן אבער צוריק,

 ער וואס םים ,pn® ים אח זיד ווארפם
 nr באוױח, שטארקסטען דעם זײ גיט
jvvd ױם איז ער

 וױרקליד װ^אם אר ותן ווארים^
 VI ים pא חק ער װ^אט געװען, משקז

 מד וואלט ער ווען נעװארפען?
 װזאאם שאיחות מםאיכע pn pn גאויבט

 נאר געוואדעז םארצװײםעאם דען ער
 איהם האט םאכםער זײן װייא דערפאר,

 וחד דעם, מיט געהן וױא און םאראאזעז
אױסערדועהאם? האם הארץ איהר םעץ

 האבעז נאר ניט אז קאאר, ואיז עס
 גאוי־ געקענם נים איהם אין אידען די

̂ור משיח, אאס בען  האט p«^ ער דאם נ
 װאאם יע, ווען מגאױבם. נים זיף אין
 ער געהאנדעאם, אנדערש גאנץ דאך צר

 ריכ־ דער געײעז װאאט ער ותח וואאט׳
 אזא אױסנעװעהאט נים םשיח, םיגער

 גע־ איז עם װי צונג צוםעראעסיגע גים
p געמוזט האט עס און װעז 't טאכ־ זײן 

 װאס אאעס ער ה*ם םשיח אאם םער.
 און םאראױסזעהן, נעםוזט פאטירם, האט
 טו םאראױסגעזעהן, נים עס ער האט
ער? איז םשיח א םאר װאס

 װי םונהט מעאמער, pא עואם דער
 קענען אידען, ארויסגעטריבענע *דח חי

 אז שצוס, אנדער ?ײן צו קומעז גים
 קײן אמנר שםום, טאקע איז םניגי םנחם
 פעהאט פאאגאיך נים. ער איז םשיח

 םשיח, דער דאס טראגישע, אמת דאס
 צונעשיקט האבען שויז זאא נאט װאס

n ,זיער שטומעל. א געײעז אח אידמן 
 משיח׳ן קען שטוםקײט די אז איז, אסת

 מסא מוז משיח שטערען. קנאפ־װאס
 ער אראטאר. אץ רעדנעה א זײז ניט
 יעדען אין געזאאבטער גאט׳ם זײן םוז

 בא־ יעדער םיט באיק, יעדען איז וײהר,
 כמג־ א באזיצען מוז ער זײנער. וועגונג

 ציהען זיף צו זאא װאס כזז, נעםישען
 ער רייר. װעאכע אירגענד אהן הערצער

 אלע וועאכען צו װילען, דעם האמגן םוז
 אונםעייװאר• זיד זאאעז װיאענס אנדערע

 דורך פינסלױ דוד האט משיח אזא &ען.
 פאאנאיד ארן באשאפען, ניט פיעסע זײן

 םארםעהאם נאנצען אין פיעסע די האט
 באשא״ איז זי װעאכעז םיט צוועק, דעם
 גוט וױ אאײן, אידעע אן געװארען. פען

 קײן ניט נאך מאכט זײן, ניט זאא זי
 װערען אנגעהאײדט דארױ זי .. פיעסע

 אעבע־ אמת׳ע אין באוט, אין פאײש אין
 נאטיראימ אמת׳ע אין םענשעז, דיגע

 פאר־ דעם האם דעם םאר האנדאוננען.
 צו ארויסגעוױזען זיף םאאאנט פאסער׳ס

 גאנצצ די איז דערםאר און שװאף.
 א וױ פארס מעהר ארויסגעקומען םעשה

מראנעדיע.
קריימיקער. דער

ען ל ה ק קוי ״ ו ם ס
ן פי

̂מ געשפרעכען איינטיםע אין בממונרװדגמ יואס פר«גע נײע שפאגעל א םען וןנטדעקט קאגגרעסלײםע ט
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סײכמון. ב. פון

 פון זיק ניט זאא רעזואטאט דער װאס
 עםאקג אח װיכםיכעז אונגעהײער דעם

 קען זאך איין סטדײס, קױהאען םאמןנדען
 זימדהײט פאאקאסצנזנר .סים שוין םען

 םון זיך אריינםישען חןר אז :כאהויפטען
 דיספיר אינדאסטריאאע אק רענירונג דער
 דאס דורכפאא. אבסאאוטער אז איז טען

 רעגי־ די אםיאו אײן איצטער שוין זעהען
אאײן. בעאמטע רונג״&
 הויה־ דעם פון װיכטיגקײט הויפט די

 הויפט די ײאס דאם אםשר איז אען־סטרײק
 סאי װאס געװארען, געםאכט איז פראבע

 סאי און בתים, בעאי די םאי אדבײטער, די
 װײט װי אויף איצטער וױיסען רעגירונג די

 װאס און װעדען באנוצט קען מאכט זײער
 נאהעגטער דער אין ערװארטען מעג מען

 באגוצען װעט רעגירונג די אז צוהוגפט.
 װען דאז סםרײקערס נעגען םאכט איהר

 האבען ארבײטער די אז גאויבען װעט זי
 רי האבען דעם איז ־— אויבערהאנט די

 אויםנאהםע דער מיט פיהרער, ארבײטער
 הײן קאנסערײאםיװע, גאר אײניגע פון

 איז םראגע די געצװײםעאט. ניט מאא
 צו װאגען זי װעט װײט װי :געװען נאר
 איהר װעט װירקענד װייט װי אזץ געהז

 ארײנםישען איצטיגער דער זײן? מאכט
 דיזע האט םטרײק קויהאען דעם אין זיך

 ענט־ דער את פארעגמפערט. פדאנעם צװײ
 זעהר ערמוטיגט װאס אזעאכער איז םער

אוגזערע. רעגירער די װעניג
ד רענירונג׳ס א פרעג א מען םוט  מ
 אינדזשאנקשאז דער װײט װי אויף אמטען
 געװירקט, האט קויהאעךסמדײק דעם נעגען
 סוקט עט כעס. איז שטארק ער װערם
 סיט זיך רײצם םען וױ אויס עםעס איהם
 די אויױ זאאץ איהם שיט מען וױ איהם,

 פראסטע אונז, םון נאר נימ װאונדען...
 קײן פארטראנען נים זײ יהצנען ודם׳ס בשר
 אינ־ דורכגעםאאענעם דעם וועגען רײד

 הא־ זײ װעאכען םיט מעםאד, דזשאנקשאז
 וואפע הויפט די צדצונעהמען געהאפם כעז
 זײערע פיז אפיאו נאר ארבײטער, די פון

 ניט דאס זײ קעגעז סמנשעץ *ייגענע
 םון סעםפעא א אײך נאם פארםראנען.

 םון םאאר דעם אויף געשפרעך םארם אזא
 האנגרע־ אין ערשײנט וועאכער ?אנגרעט,

: 9337 פײדזש רעקארד, שיאנאא
, .ר ם ד נ ע א ר א האנגרעס־ א ג

 פאאר דעם קריעגט פענםיאװײניא, פון מאן
 װער־ דיזע מיט רעדע p'T אן הויבם און

 תשענטעאטאן דקר ספילער; '״מר. םער:
 געזאגט האט דעניםאן) (מר. איאינאיז םח

װען דאס ידיעות ערהאאםען האט ער דאס

 איז םיינערס קויהאען די םח סםרייק דער
״—־־־־ געווארען צוריקגערוםען

 םיײ ״מר. ־־־ :ן א ט נ y א ב .ר מ
ארדער״. אװ פאינט א קעו/

 פאראמםענטאוײשעז לןעאnשכ א נאף
 עראוײ די גאראענד מר. קריגט ד־יסעניש

רעדע. זײן מיט אנצונעהן וױיטער בעניש
 נישט װיא *איך — גאראענד: םד.

 איך אבער דיסקוסיאנען, קײן ערהויבען
 אײגע באסערקונגע;. פאר מאכען.*ו װיא
 װיסען, אוגז אאזען צײטוגגען די אז #איז

 גע־ ניט זײנען םײגערס קויהאען די דאם
 זײערע װען ארבײט דער צו צוריק גאנגען

 דעם צוריהגערופען האבען םיהרערס
 צײגט מיינונג, מײן נאן דאס, סטרײק.
 רעגי־ די אז שעדאיך איז עס װי דײטאיך

 זאא שטאאטען םאראײניגטע די פון רונג
 צװי־ פארהאנדאונגען אין ארײנםישען זיך

 גאויב איך ארבײטער. און בתים בעאי שען
 גוטעס, קײן נישט אאb קײן טוט עס אז
 עס אז סמנים קײן נישט זיך צײגט עס און
גוטעם." עםעס טאן איז עס װען זאא

 איך םפיקער, ״סר. — :באענטאן מר.
 איז עס אז ארדער אװ פאינט דעם מאך
 דער אנװעזעגד. קװארום קײן ניטא

 1םי רעגירונג די פארדאמט דזשענטעאסאן
שטאאטען.״ פאראײניגטע די

 טאג אעצטען דעם אין האנדאונג, דיזע
 כאראקטע־ קאמדזןס, פון זיצוננ דער םון

 אונ־ פון האאטוגג די פארטרעפאיך ריזירט
 פארטדא־ ניט קענעז זײ בעאסטע. זערע

 קויה־ דעם בנוגע באםערסונגען קײנע נען
 װאס םיהאען מעהרםטע די םטרײק. אען

 גע־ דא איז עס םעהאער גרויםער א פאר
 און רעגיערונג דער םון געװארעז מאכט

 דער־ מען װען אײדען ניט װיא קײנער
 -עס פעהאערען. זײנע װעגען איהם מאנט

 מד װיאען זײ און פונקט שװאכער א איז
 רײחגזי וױיניגער װאס זאא מען אז סער,
דעם, מכוח

* * *

 געגעז אינדזשאנתשאן דער װאס ד־אס
 גיט קאמף דעם האט סטרײק קויהאען דעם

 פיעא איוזם םארקעהרט, נאר, געענדיגט
 גרויסע א האבען אויך װעט םארשארםט,

 געזעצגעבועען װײטערע די אויף װידקונג
 איצ־ שױן װײסען אאע אאנד. אוגזער פון

 זײנען געזעצגעבער אונזערע דאס םער,
 גזרות נײע מאכען צו ענטשאאסען פעסט
 טאן צו װאס ריכטיג סטרײקס. געגען

 דער אבער נייט, אאײן נאך זײ װײסען
 און גרויס זעהר איז דעם פאר פאראאנג

 זײ־ ױניאגס די װי אאנג אזוי אאגעמײן,
בעאי די און שװאך און לןאײן געװען נען

ײ םיט געקענט זיך האבען בתים  ן
 ניט איז כחות, די סיט מעםםען

 אבער ;געזעצע םאסעז צו נויםיג
 געװאדמן. זײגעז ױניאנם די ײען

 דעם אויח \vivp און שטארקער
 ארכ רי באדעמן לײכט פעאד ,שעץ

 צו אז מען הויבט איצטער — געבער
 מעחר װי.אאץ מיםאען און װעגען כען

 םאשרן םאאיםישע די באנוצען צו מעהר
 1אין-! פונקם אנטי־סטרײל דער זײ. בענעז
 *WP סענאטאר װאס אײזמנבאהךביא, דער

jg חעסדי דעם אק םאתעשאאגען האט םינס i 
מ םיז אײנע איז קאנגרעס, םון הויז רען  3י

$אױסגעגראמןן איצטער האט מען סמנים. ₪ $ . 
 y פרעזיחסס׳ דער װאם רעקאמענדאציע א

 דעז ערשטעז דעם נאך געמאכט האט
 זײ וראס זאכעץ אין אז ,1916 בער,
 לאמערס״ ״אינטערסטײט דעם נונע

 אייחנר סטרײקען צו םארבאטען-װערען
 אונטערזוכמ תערפערשאפט רעגיערונגס

 קאננרע( סכםוך. רעם םון אורזאכען
w דער פוז טשערמאן דער װאאסטעד, f r « V 

 ^סיד געזאגט: האט קאמיטע״ דישיערי
 האנדעאס די אסענדירען אזוי םוזען
 דעם םון פונקםען הויפט די אז זעצע,
 אונטאר געזעץ דער איז (דאס אקט װער

 טײ• די געגען אינדזשאנקשאן דער װעאכען
 געיתדן ארױסגעגעבען איצטער איז נערם
 א אאם פארבאײבען װעס רצן)

 ר9צוױיט א חיטונגס־מיטעא״. נענטער
 L ח»זבאיקיד די םון א'ינער קאנגרעסםאן,

 II ח#ם מאסאטשוסעטס, םון םיהרער נער
 ; באשטרואמן צו װי מיטלא נײעם שפאגעא

 ® באזונד^י ארבײטעד אײנציגען יעדען
 אינדוסטרי. אין ״טראבעא״ םאכען פאר׳ן

 װאפ יאענער אאע דיזע פון אײנצעאהײטען
 i וײ• לואנגרעס, םאר׳ן םארגעאעגט װערען

 09 םיר וועאען אםשר וױכטיג, ניט דא נעז
 .5׳ געאעגענהײט^באשרײמן, אנדער אן בײ

 ,־ וױסעז, צו איז איצטעד אונז םאר װיכטיג
 190באשאא םעסט איז קאננרעס דער אז

 - זוכם אח םראגע דער צו נעהמען צו זיך
 אומע• סטוײײן דעם םאכען צו װי מיטאען
זעצליך.
 9סטרײ קויהאען דער אבער האט נון,

 ס פראגע, אנדער אן באשאפען איצטער
 קאנגז אונזערע װעאכער םון פראגע

p*p מאא קײז גאר איטער ביז האבען טע
בא• װעאכע םראגע א ;געטא; ניט טראכט

 געז<מױ אונזערע שטארק זעהר אונרוהיגט
ו י ו ו :נעמאיך געבער, ® ר ז כ ר

ן ע ר ה י י פ ? ד ע צ ע ז ע  ־ ג
 סענאטסמן און קאנגרעסאײטע אאע

s;.כדיי• דער סיט זײנען אאע) כמעט (אדער

ע אונז •ברזןנגם שאג יעדזןר ״  גים נײעם׳ן ג
פ׳ן אי0 ך נאר פעלד, פאלימישען אוי  *וי

ז ׳ ז י י ײיסענ^אפםליכען- י
ען גײעס די ^רן ע *li » ו דוקא זי

חארבת אזא <אפילו ע. r י ®
םי• װער® םאפעסאםי^ חי אזן ה נ ײ ו  קיכ־ י

זאגען. צו אזוי ױ*אגאןלם, דײי,
געלעחדטקר, דער וואס נעלזדען, איחד הא®

 איינשפדע מאםמןכ^פיקער באריחם-טער דער
? זאגש

ן אוים ״  קוקם װאס ם«ן * ״גץןן ?מאריע, ז
טעוןן אין אויס ען או  די פוס זעקס *לס אויג

ו׳ י ײן גאר אסת׳ז דעו־ אין חי  דרײ בלויז ז
פוס״.

 גװאלדיגער * חד־וש, גרויםער » איז דאס
! סו אויו

בלז ®יז ף אוי  וויז דאס אז זיך, דוכ&ז אוי
ד אזוי  «א- •םיגןעל » ערקלערונג׳זל, אן זי

 א דאס איז ■*םח׳ען אין אבזגר — חפדאקם׳על
רעװאלוציע. סאנגע

ט עדקלערונג דער םיט פמיין גי ײנ  6 א
 םענאד דער ®ון ־גזליינטצ דער װענדוגג נייע

ײע א חײנג ם צו םאס נ מ׳ ע ענ  אזא־ ם
* *ועזנן.

v מאטע־ די זיכצרקײ^ די »װעק געםם עס 
מאפען. און זאכען פון באפמיסםקײפ סאםױשע

 זויסען, לאזען *ײך איך םוז איך, װײל
 אלטער אן בין :יט, נאך װייסט איחר אויב
ן1 שונא  פון חאזבונור^ סון מאטעגא^טיק, ו

א # — ציפעד למבעז• אין מונ
ען פון חכמח די דו?א *ז ד»>לט, איך  ח*בנ'
סױתנלם.... •לעכטע צו אונז ®יחרט
ען ציפער ^לע אז ײנ ט ז זוערם םעתר ני

... ).0( נול א זוי
 גע־ אײגשסױין מ^טעםןןטיקער דער יע,

מיר. פעלט
 דןן איז װיסען, איחד ד^רפט דערצו ^ייז

 זעלבספד *םיקעלע 9 :ענין אן ג#ך פארכוגדען
 איחר פאראזטעחט יבין, איך באפרידיגונג.

ה  פום. זזןקס פון קלעגעו ביסעל *vp מ מי
 19 סןמח עטיקעל א דעם אין זעח איך ,און

 איבער **#צירען •װעלכע זעקס־פוסיגע, לע9
ן טיר ט אזוי אזט^לציריען או  ^חויכ־ זײער םי

קייט״.
ען צוזאמען םיר םים און ך םוז  אודאי זי

 60—50 דפרטען איבעריגע, די פרעחען אויך
אםזןריגזא. אין קלײן^עװיקסיגע טילי*ן

» פשזט חו^ט אײנשםזין •י^פעסו^ר  גזך או
 אײ־ בלײבען איחם װעלען םיר און דאטעוועם

ױ־נאו.״. פריינה .ביגע
ך אךן *ג אי ערנסם. ג^גץ עס י

ק־ פאר ל*נד 9 איז ןןמעריקא ײי צ דג  חיי
סיגע.

*ױ 9י האבען *ועקס־פוםיגע פלע די
f א«מר t איו ניא צמעץ *ין ויך

 *ד^טפ^ר&עס, פ^ליטישע אויף גיט — אנזעהן
 איחד ׳וועז אפילו, םיםינג יוניפז א אויף נים

הויך־געװיקסיג. ניט זעגם
 גוםע קײן **רנאפען גיט קענ« •יהר

פיס. לאגגע קײן ניט ה^ט איהר אויב זיציע,
 זזזיך־געװיק־ פאר ל^גד 9 איז ^םעריקא

, !ועט־קעפיגע. און סיגע
 עקסטרא קיין פ^רמאגען :יט דא ד&רף םען

 עטעהן צו אום טאל^כט, עקסטרא ,קײן סארך
עולם. איבער׳ן חעביער

•Dtn איז האבען, מוז םען װ*ס אײגציגע 
ארוים־ אײך צו דארפען ז^ל עולם ידער אז

i קוקעז
 פאר דרך־ארץ גװאלדיגען חאט עולם דעד

ר 9 אויןי גוף גגעז9ל 9 ^ פיס. לאנגע פ
רום...9 ניט זיך זײ קוקען s^p דעם ײיוי
ע די אמת קסיג װי ^ ײן  9י שפילען קל

 ניט <וײסט איחר אבער ליע.9י 9 א»ט אוזך
אן. זײ קומט דאס אזוי װי

 חאבען שוין םוז קליק־געװיקסינעד 9
 אום סעחיגקײט, און שכל *בעקסטרא עקסםרא

 זאל עולם דער אום ןונגעזעהן. װעיעז צו
 אן, נ^ר קוק :זאגען און מנזעדקען איתם
 קאראפוזי(^ אזא שסענדרית׳ זא9 זיד דאגט

1 קנאהעי 9י9 און
9 pליr pײן םוז עװיקסיגער  װאונדער־ א ז
f ערפ^לג. תאבען זאל ער אום קיגד,

אויך און אםעדיקא ג^זןןגט: װי
 ווי גוף אויף םעהר קונןם יװעלט, כאגצע די

ירך.9ם אויןי
 װיכ־ איז גוף — פוס עמליכע םיט םןחר

יך.9ט אונץ אן m טיגזןר
 איע־ םײנוצג, םײן לוים חאט ־דפרום, »רן

mr!•• עי־ ה9י גרויסזד 9 זעהי •וי^געטאן 
e#n לטע9 די ?9 .באוויזעז ofo 19ס?ט» פאר 

ניט. םאס קײן

 19 באװיזען״ עד חאם זאד א נאך און
 m אוי^׳ן מן9ם»יל נים זיד קעז
אונז.... נ^רט אויג אונזער אז

ן איך  פדן צופרידען זעחר ני
 .זי ג^וו^לזט בלויז װאלט איד טעאריע.

'־ פאלק. איז ארײז םעחר ײאם
 װיל איך איך. װיל ז׳אך 9 גאך און

 אײגענסד טעאי־יע, 9 נאד צוגעבעז טע^ריע דער
 09ײ טעאריע׳ זײן צו העלפט צװײטע 9 ליד
געטאן. גיט חאט ער

 Opip וואס 19© דער אז :גען9ז װיל איך
 תזיך, פום דרײ אלס אויגען אוגזערע אין אויס
 תויך פוס זעקס זײז גאי־ אמת׳ז אין קען
תעכער. נאך אפער און

 אוים ײאקפט קלײן^װיקסיגער דער אז
 מיפ מען,9םדו זײנע מיט אויכען אונזערע אין
גרויסקײט... אינערליבער זײן

 װײטער •ביםעל נאד געחן װיל איך און
ע 9 כאר ®•קע סאבען און  אויך ריע9םע נ״
ן זאל געחט עס (אז י ו .געחן • ( ! ,

• ס9וו ד^סזזגלבע **גען װיל איך ע י  י
49ײ ודעגעז אויך — ofם ̂ועגען זאגם פזטײן

•|י< ײז *יי& קוקם ײאם ,19© 9^
 בייכעל פיין 9 ®9ח עד גמװיבטיג, זעתר גען
 חעלפאנפג יאםת׳ער אן — הארקעל פעם 9 און
 או| •טרוי 9 ײי נזעתי־ ׳יועגען נים אםת קען
ײן פל״. 9 *ווי לײנט ז

 װי י9ד v« ײאס 19© # פאײמחרם. און
 וו םך 9 זעחו־ 17390 קען װאורשטעל 9

רעכענען. 1םוזע איחם מים זיך ל9ז סען אז
 «מיימ דאזיגצ די סעגען ארבײטזןר

 ► עחנ1?» «ין בייבער ךי צז 1ע09*ו« גע
f •? זעזזן, װעלזןן m און סעס, t  WDfo 
דאך ם9י איז בײכער, װעגען זיך

״- ז”מ ״י ־ ״ז ?



י מ*ל, מ א»«עו*< >ןw 0 קענצז גניי *
פ םייר קענזנן בעז#נדערם און  #ידרוקזנן ני

 אייכםאל א״נםאל. גאשיצען.י«*ר *יעל אזיי
 זוידעיחאלדנג אפשע די נאשיץ. א עס איז

 לועלבער אדװערש״זמענש, אן פאר עס מאכש
 ם*ןן סוז דעם םיש און ורערעז, בא**חלם ד#רף

 צום ניש און םענעדזשעי, צום װענז־עך זיך
 אדװערשייזמענש־דע־ דער וױיל רעידא^שאר,
ר*דת. זיין אין גיש איז *ארשמענש

זיין, םודח זיך םוזען שיד — אעװין* אב
 א זײן צו א,*:ז צײגט געשינשע גיאגצע די אז

 מוזען װעלען טיר ל#נשערש.6פאר ביסעל
 ד.א:־ דא .*ואש װעגען אויסגעפיגען פי־יהער

 דױירען ע־־יאש דאן און אייגענשליך, זיך דעלש
 פאײ גיש אדעי■ יע,י ^דעי :באשליסען מיר

בריה. אייעד עפענשיינעז

m 4טי m  m סםרייסס געגען m v n 
 בײ גאד חאביז זײ *םת, װינחנז. גימ*כם

 די אױסגעארבײס נימ סאםענט דיממ
m דיוע פון *וימ^חייםעז m, אבער 

 וױכטיגסײט. ^ענערער &ון אױן p* ד*ס
 פון םענטיסענט דעם נ*ך #ורםײ*ענדע

m u m ,גלױבעז, םזגן םעג געזעצגעבער 
m דורכ־ ויין שװער זעהר גיט וועט עס 

m אזעאכע #ו*יחו*ן m. טאקע םעגען 
 גאוײ אאץ נאך םיהרער ארבײטער #יעיגע

 אגײ זײער םון װירקזאםקײט דער אץ מן 1
 םענ־ הויכע רי אין אײנםאוס #דער טאציע
ער־ שטארק זײן אויך זײ מעגען םםער;

י6 אין *שונד^ן 44ו*י* *רבײ«זז מ ^ B 6 ׳
פ  איזצי^ trtfu אזוי »ונקש ריבשיג. גי

וועץ,ו7װ^ל*ג בעסםעז אם אז זאכען, ק*נש
 p די אאנעארבייפ װאלש ארביישער דער
ן װ$ל« ער אמ$ל. םיש ששונדען 44  מ

 ני^ןלס ביסעל חינ*ע א איינגעשפארש
 גאנ*ע געקאנש װ#לש און קא־־פעײ,

 "’*וגעממ׳ איד״ר װעש דאס ׳&בזפ. מו־בעז
 ׳mnwr 44, אזא נאך ווײל ארגסעגלי־

 ארב^םער דער שוין רואלם א*:ײ:,
 פ־ װ$לפ םען א^ײם. אלײן קוטען ק*:ט

 i םדז דוןסזעלנ^ אזזײם. :עתנזען געטרזט
.4צרלוי|1ז לענגעיען א אין דעזולטא״ דער

 און ח1כ *יזיצעז ^ין *#רודענדונג ^מורקע
̂ר־• ווײער לויפ אויפ קוםם נערײעדקחןמפ. * 

 חאט ארבײשער דער װי ג^בדעם, ̂אלאג,
̂ל ער אז כוח, גאנפען זײן ענט#£80ו־ כםעמ  זן

 איבײט. דער בײ ששדנדע א נ^ך אדבײשען
̂ר, נישי עס איז  עשוגדע :יינשע די ןןש אז קלי

 נער- און כוח אין קאסשעז איתם *לבײט
 גע־ ט^ג גא:*ע א שיעל^װיפיעל אזוי ׳רוען

 לענגעי*, עשונדע יעדע ארבייש? װעחכלינע
 איד.ם עס ק*סש ארבײש, אדבײשלר דער װאס
 ״טטונ־ פןן״יגע די ווי אנששרענגוגג, םעהר אל״ן
 ״,ױןןס :איגוטענש אייעו^ איז דערפאר א.*ז ׳דע

אשצו* אי־בײשע• פאי׳ן חילוק דײר דען איז

MHH •■Aft 1-ftAfeAflM̂̂ , : •liftוײנן,. אויס צד םיידם רדארום •־- רר̂נ 
pnfenmp אק f w v האגפ ווארום 

 אײ־ יעתן פון דעדװיימערמ אזױ *יך צר
^ ני

 גא״. חנר אין אזױ מוין ליצגט עס —
 זעליג, פארמײדיגם איחם חאמ — םור,

 גאנצען אין ?יך גיט םענמ א אײחגד אז ־*
 איתם איז אידעען, נײע זיעע צו איבער
 גע־ אלטע זײנע פון אסצורײםען זיך שווער

װאױנהײטעז.
 חאבען !אםת אביםעל איז דאס ־־־

 & איז דעם םיט און צוגעמטימט איעיגע
 קײנעם בײ מעהר שוין איז עס געבליבען.

 זיך חאט עדי אז געװען, גיט צװײפעל קײז
 ?יינצ צוציעב פאטער זײן םיט *והריעגט

אידעעז. פראנרעסיײע
 צו טאג םון זיך םלעגט עדי כאט^ן און

 זײ, םון דערװ>יטערען זיך מעהר אלץ טאג
 םעחר אצץ שאפ אין ארבײטער די םלעגען

 םלע- זײ איהם. םאר געםינען םרײנדשאפט
 א םיט ארויםהעלםען אפט אויך איהם גען

 בעטען זײ בײ םלעגט ער װען דאאאר, פאר
 נישם קײנמאל האבען זײ כאם׳פ בארגען,

 אפגעבען. זײ זאל ער איהם פון געפאדערט
 א רײכענס א איז ער געװאוסט האבען זײ
 בעסע־ א צו נעװאוינט איז ער און קינד א

 15 די םון מאכען סען מען װי לעבען רען
װאך. א דאלאר

 צו אויפגעהערט מען האט מאל א סיט
 זײי• עם שאפ. אין קעד וייכענם דעם זעהן
 און דרײ און טעג צװײ פארלאםען נען

קוםען. אויםגעהערט האט עדי און סעהר,
װאל־ אדרעס זײן אונז לאזט ער װען

 זעלינ האט — !-באזוכט איהם טיר טעז
 סראנה ער איז אפשר — אנגערוםעז, זיך

 רײכענם א ? ארבײט דער םון געװארען
 ׳פווערע די צו געװאוינט ניט איז קינד א

מיר. װי ארבײט
 יף»ר גרויםער א געװען װאאט עס —

 אגחנחו חאבען זעחן! איחם נצהז צו
 דײוױם׳ן מר. בײ דארף מען םארלאנגט,

אדרעס. זײז נעחמעז
 אויסגעלאכט זיך האט דײװיס אבער

זײ. פון
איחם, םאר װעניגער װאם זיך זארגט —

 אזא אמעריקא, איז אלא־רײט שוין איז ער
 כעיד זײן דא װעט ער !מיר אויח יאהר
!װאך סטע

 געסאיבען זיך מען האט שאפ דעם אין
 דערפאר און סטריען, א אין ארױםצוגעחן

 עדי אז געװאלט אזוי אלע דאס האבען
 םיט־ העלםען זײ װעט עד — זײן אויך זאל

 צױ די^אינטיםע װיסענדיג און סטרײהעז,
 מאנױ א אלס פאטער זײן פון ^טענדע

 ארבײטער די פאר עס װאאט םעקטשורער,
נעהאלםען. פיעל

 רעדטקםאר דעם ארויצזען
לעזער. די און יאסעלדאר^ םאן באנקיר פון

f (חיםארעסימ) 1
 איהר מאס ארעס, w — מיקער• מ.

 איז, עס װי װיכשיג ׳בייף א״ער אין ערײנש
 ״גערעכ״ דער אין ילאץ ־ײז האבעז :יש קען

 קען ״בערעבשיגקײש״ דער אין װײל טיגקײש׳/
 די אין אבער וערען,‘■• פארעפענטליבש גור עס

 האגד־ מעז דעיף אנגעלעגענהײשען דעיטאגשע
 ױגיאן. אײער נור קען חאנדלען און ׳לען

 קו־ דזשאבערס דערטאנשע די אז #:געגומען,
 ;י־ און פאי־פליבשונגען, זײערע נאך :יש טען
 :יש־ױניאן־קא;־ צו ארבײש זײער אװעק בען

 נוי־ די דעיצו ר.אש איהי און שיאקטאי־לאך,
 פאי זאך אײכפאבסשע די איז ׳בא*וײזע שיגע
 אייעד פאי עס פארצוביעגגען ׳שאן צו אײך
 j שװײ־ גיש געװיס זועש װעלכע קאמישע׳ עקז.
 : *לוין, דאך זייײט איהי זאך. דער אין ;ען
̂זיגע די אז  אײנגעלײגש דיאבען דזעאבערס דז

 i ־*:דלען צו סעקױרישי ׳סוב»ען ;עװיסע
 לײבט דאך •טען קען ױגיאן. דעי מיש עהײיך

 צד דעי־לאזען :יש אויך און באשטיאפען, זיי
 אגבא־ װאש הא:דלו:כען. אזעלבע וױישערע

 לעצ־ דער אין אז באדיויפשונכ, אײער טיעפש
 די פאימעדי־ש איקישג זיך האבען צײש בעי•

 נאי־ ה־־ג׳ענען װעלכע ק^נשר^טעייעד, קלײ:ע
 װאס ׳זאך א דאס אויך איז •םרײה דעם אוועק

̂ין״ יזגיאן די  און ידויםען, בעםשען אם עס ד
 ; ד־יר פיא:ע. ד־ער אין ששערו־ר. א נעהמען אויך
 ! ״גער;:־ די אז איז, אלעם דעם ױצא־פון פרעל

 דעם פארנעתטען ניש קען און װיל ביגקייש״
 איז װעלכער יוניאךמישינג, דעם פון פיאץ

 זא־ען פיאגען אזאלבע אז בא^אפען, דערצו
ו װייש :עשװאש נאך װעדען. פאדר.א:דעלש

 איך,י טוזש דאן רעדאקטאי, צום שיײבען איחר
זשאששיש׳' ״עדיטא־ אײעי אדרעסירען

 !1 ״גערעכשיגקײש׳/ אדער
 ד דד ̂זייײבען וויחד װייש
 אײנפא #דיעסייט דאן געל,

 אײז אדרעסײש ה*ש איחר
 ד פאר געװארען געםײנש

 אי: דער פון אפיס צ̂ו
̂בעי פיעל ♦ןיפש מאכש  שי־

 פא ב«ןנצעז אין נדיי• דער
 איבעײג טיל װעלען

 באאין עקזעקוטױו 1;ערא־
 װאס װיסעז געװיס װע־ש

 א:;על^ע:הײשען. מא:שע
חא טיר — אן —ז ל•

 ^י־ אין מאנוםעתטמורער װײםט ליװײם
 דער־ און ארבײט די נור וױיס איך קאגא.

 םײן פארדיעגען דעם דורך איך װיל םאר
 ׳ניט שטיםען פאטער רער און איך כרויט.

 םיײ אין געשטערט ^טענדע מיך האט ער
איבערצייגוננצן. נג

 האמ *איבערצײגונגעף װארט דאס
 עpטארr א געהאט שטענדיג זעאילען אויף

 זיך האט איבערצײגוננען צוליעב װירהוננ,
 רוסישע די אין אויםגעװאלגערט זעליג

 אנטלוײ געםוזט צולעצט האט און טורמעס,
אמערייוא. נאך פען

 םיטפיה־ גענומען ער האט ביסלעכװײז
vf\ א אװעקגעגעבען האט און עדי׳ן מיט 
 צו עדי׳ן אום ארבײט, רער פון צײט סך

 װײסם לײדיס םאלקאמעגעם א םאר טאכען
 זײנע פארדינען קענען זיך זאא ער םײקער,

װאך. א דאאאר 25־20
 םריינד־ די געחראגען אויך האט עדי
 אין ארבײטער איבעריגע אאע פון ׳טאפט
 איהם אויןז האבען מײדאאך די און ^אפ,

 בײ אנדערען יעדען אויןי װי מעהר נעקוקט
 םאר־ איהם מיט פאעגען און ארבײט, דער

 פיעא מיטאג^פטונדע דער אין ברענגען
 איז ער כאטש אנדערע, די מיט װי מעהר
 אונסימםאטיש. זעהר געװען געזיכט אױם׳ז

 דער בײ איז געאאכט, װען האט־ועאטעז ער
 און פארביםענהײט מיט געזעסען מאשין
 אײדער ארויסרײסען ^אפ פון זיך םאעגט

 אנ־ באװייזען נאך זיך םאעגען אנדערע די
 אויך ער פאענט ארבײט דער צו צוטאן.

״^פעטער, שטונדע א מיט ארײניוזמען

 מאגופעק*־ זוײסט לײריס דער דײװים,
 חנר־ אדבײטעד די האט טשורער
 געווען איז איפים אין איהם בײ w צעהאט,

 און ארבײט, פאר בעטען ןיך ױגנערמאן א
 געװיזען *ויחם האט ױנגערסאן דער אז

v עך אז צײגען װאס זאכען מיט כריעף x 
 m איז ער גביד. גרויסען r םון חינד א

 װאס רערפאר ארבײט פאד פרעגען קומען
 אי־ זײגע אין איד«ם ^מערען עאטערען די

כעדצײגונגען.
 ארייג־ גערואדפט איהם האט אי,הר —

 ארבײטער ןאאע זיך האבען — געהםען,
 א זײן םוז בחור אז,א- — אגגעבאיםט,

חברה־מאן. לואזיטגער
אנצוזעחן; זואט איהם אויף נײעטא —-

 נאר — יןריסענדיג, זיך דײוױס זאגם —
 ארבײט, די איהם. איך האב אנגעגוםען

 האט ער ניט, ער קען איהר ־פא-דיטטעהט
 טאן, געדארפט ■ניט דאס פאטער זײן בײ
 צױ א*הם װעט אײך פון אימיצער און

אערגען.
 דעם נאך טא: פון צײט איבעריגע די

 אוים־ צטי,נ שאפ אין מען האט נע״טפרעך
דעם. דועגען רײדען צו ג׳עהערט
 האס — .סאי^אאסעז, יהאב איך —

 לרעפטיגער ד,ױך א זעאיג, אגגערופעז זיך
 אז — אוינען, גרױסע יטװארצע םיט כחור

 דער צו זאא ער גוט װי קינד, א דײכענס א
 ער װאס דאס ניס ער איז זײן, ניט ױעאט
זײן. באדאדפט האט

 האט — נארײט, ניט זיך םאכט —
 רײכהײט — אנדערעף, אן דעבואטירט

 באזונדערע צװײ זײנען טעניטאיכקײט מיט
 אין און רײך זײן זיך קען מען זאכען.

 אדימע אל גרט. זעהר צײט זעאגער דער
רײך װעדען אײט

!ערד דער אין טאגןע זײ טויגען —
 הינטער םון אױםנעשריען איםיצער האט

 ערגער נאך זײנען אזעאכע — םאיטין, א
אמת־רײכע. די םון

 ױנגערמאז דער זיך האט מארגען אויף
 שאאנין, און הויך געװען איז ער כאװיזען.

 מיט און פנים נערװעזען מאנערעז א מיט
 זומער־׳טפריניואאך סך א און האר באאנדע

נאז. זײטען כײדע כײ
 גע־ דײװיס זיך האט — זיך, זעצט —

 צו איוזם צופיהרענדיג איהם צו װענדעט
 א נעבען געיטטאנען איז װאס שםוהא א

 צוא־ אײך װעט זעאיג מאיצין. אעדיגער
װײזען.

 זיך האט זעאיג און ארויס איז דײװיס
איוזם. אין אײנגעקוהט גוט

 זעאיג האט ? נאטען אײער אין װי —
נעםרעגט. איהם

ortrta J ערפאאגרײכען זײער םיט dkp* 
דעד אין פונקט אגטײטטרײה דעם |ענען י:1

 ?אםינס, סענאמאר פון ביא וויי«ננ?אחן 1
M:? םאר״ ?אננרעס םון םארלויםיג איז וועלכע 

 סוהםעס דיזער אבער געװארען, ״ ווארפען ^
 מיר און, פארבײאויםעגדער א איז 'ויחןרער
 די אין נאײך קוקען אטת דעם דאויפען
 יטרעקען לאננרעסאײטע די :ארײן אױןען

 אגי־ ארבײטער דער פאר װײניג גאכץ
ע צי פ ס •^  שטי־ זיכער װעאען און זיי געגען ^

 װען ארבײטער, די געגען גזרות םאר
 םא־ לאנקרעטע צו קופעז נאר װעם עס

f M" אאעסאא דאס האבען זײ זײ. פון דערומען 
 טאן. וױיםעזי דאס װעאען און• געםאן ;

W  אין נײעם עםעס יא איז דאס און — 9
I.צום — נעזעצגעבונג: םון ׳ג^יכטע חור ^ )־ 

לאנגרעיטיא־ אין טען הערט עח^טעןיסאל
 באמער־ סארטען אזעאכע ^ױרחעאס נאל

ס״ קוגג^: ז ע י ט » כ י י ו א צ
 ר ע ב א ,ע צ ע ז ע ג ן ע כ;%*

"pJ , ם ד ע ם כ א ע ז װ ע ל ט י ט מ ע ו  ו
ן ן י מו י " ז ? ן ע ר ה י פ כ ר ו ד

 ’ קאנגרעסצײטע די איהר םאבט אוץ •
 םון דורכפיהרען דער אז אױםמצדלוזאם,

m m זײ םיט טאז צו גיט גאר האט;
 אסעפעראטער פאראן איז דעם אויןי אז

 1&י רעגירוגג, דער פון ^מאורסטענט—#
 גאג־ רי אז דעפארטמענטען; צוױי םא?ט, ^

באװא־ די געריכםען, די פון טאכט צע
 ־םון און יטטאאטען די פון מאכט םענטע ״

 דערכצוםיהרעז נרײט זײנען דעם,צאנד ״'יל/
Mא זיך באװײזט בא׳טצישען, זײ ־װאס דאס %:׳ 

pרעגpבאדײטענדער פיער און א'כער 
אײניגע, איפען. זײערע אויף ^םײכעא

 אפענ־ זײנען געישפרעכען, פרױואט איז
vi אעצטע די אז זאכען, צו אײך גענוג חערציג ׳ 

הא־ קויאעךסטרײרן דעם אין צראײעיסע
אאײן, געזעצע אז דײטייך, באוױזען בעז

J , עגט־ און געריכטען, פון ענט״שײדונכען און 
jjM jA■ זײ־ דעגירוננען פון ׳טטעאונגען מיעדענע 

 צוזאטע; אאע דיזע געגוג. ניט נאך נען
 העז פיעז ארטייואע;. ר,ײן ניט פראדוצירע;

סטרײהס, געגען געזעצע מאכען לײכט
 ארבײטער די צװינגען טען װעם װי אבער fm ר

װעאען? ניס װעאען זײ װען ארבייטען צו—
 קויוזאען דעם פון רעזואטאט דער װאס

 ײײט אזוי אויו* זײן, ניט זאא טטרייק
־ ז א אויםגעטאז, שוין ער חאט נ ו א

ע ̂■■4 ר ע ר ז ע ב ע ג צ ע ז ע ־ ג י ו א  ג
W fU ן ע נ ץ י י ו ן ש י י א ט א י ן נ י א  
M ltl• ר ע ר ר ע ט צ ע נ ע ר ג א ב נ ו א  

ט כ א ן מ ו ם ם ע ב ד א ט ש כ ו  ב
 איגט אויפטו דיזעץ אין .ץ ע ז ע ג ן ו ם

 דעם פון וױכטיגקײט הויפט די אפשר ־י : 1
rMM:■ סםרײק. קויהאען סאכענדען עפאכע

 ל ״־ גאלדבערו..
 1שבת־פרעג דער ער

:א׳שלאפען הא:ען
םעםבערס עקזעקוטיװ און לאקאל דעש פדן פרעזידענט פאר עלעק״טאן

׳טטאטפינדען װעט
 און בראנזוױל, אין וטען4 און טען13 דעם זונטאנ, און שבה

דעצעטבער, טען16 און וטען5 דעס דיענסטאג, און מאנטאג
§ יארק נװ אץ

 בראנזוױלער אין ײאוטען קענען װעלען םעמבערס בראנזדױלער די
 זונמאג, און שבת סטריט, םעקםאן 219 אין לײסעאום, לײבאר אין אפיס,

אבענד. אוהר 5 ביז ׳פדידז אוהר 9 פון

אץ׳ דיענסטאנ, אין םאנטאג שמיםען קענען םען װעט ״ארק נױ אין •
^ אבענד. אוהר 7 ביז פריה אוהר £

 די ערװעהלט און װאוט זיך. באמײגיגט און קומט
קאגדידאטען. פאסענדסטע און כעסטע

 סאנזוענשען נעקםטע די װאו שטיםען איהר װעט אױך
װערעו״ אפגעהאלטען זאל אינטערנאשיאנאל דער פון

 דעד ניס באס, דער ניט הײנער, אבער
דעם. װעגעז געזאגט איהם האט פארטאן
 װיסען געװאאט האבעץ שאפ אין אאע

 איבערצײגונגען די געװען זײנעז עס װאס
 םון אװעק געמוזם האט ער װעאכע צואיעב

 אזא פאראאזען און רײכטום םאטערם ײז
 אבער דערצעהאט. האט ער װי הײם, רײכע

 צו שטאאץ צו פאר געהאאטען זיך האט ער
 מעהר און דעם, איבער זײ צו רעדען

געפרעגט. ניט שוין איהם מען האט
איע־ א צואיעב זײן עס קען געװיס —

טרעםען. פרובירט סײדעא א האט ! בע
 האט — ;מענאיך ניט איז דאס ~
 געהאאטען זיך האט װעאכער זעאיג, נעזאגט

 דער־ איך — פסיכאאאג, שטיקעא א פאד
 זײ אז נאז נאכ׳ן טענשען מײנע שוין קען

 נישט איז בחור דער פאראיעבט. זײנען
 פארא^עבט. זײן ניט קען ער פאראיעבט,

 מיט זוהן א זיך צוקריעגט צייטען חײנטיגע
 די — זאנען אנדערע צואיעב פאטער א

אידעען םרײע די אײ װעאט
 אזעאכע םון ?עפ די אין אן אויד פארצן
 זיעען איבערצימונגען עדי. װי ־ױנדער
 מײדעא, א צו ;־יעבע םון העכער עטוןאס

 ער אײדט איבערצײנונגעז די צואיעב און
 װ^ך א ראאאר 15 פאר זיך פאאגט און עס
שאפ. אין

אידעען, זײנע םאר אײדט ער אויב —

לער,טשורס
ש. װ, לז א ל ס ע ר fc םענעדזשער. ב

רױטע האבען וועלכע די קענען נאר װעלען שטימען  ירצײשי^געל.
 װערש *מאד א*ז

 אײער אצדזשעש.’־
 דזשע־ דע״ צו ען

 עי־ און ,25 אקאל
דעד־ די אין שאן

איבער אעקטשורען װעם

 ר־ואנד ,אינדוסטריעלע
אמעריקא אין ציאנען

דײנםטאגס
פױ״טאגס.

רט  אאטע אײערע אויױ באײבען איהר ̂ז
סטרײק. אין ארױס ניס און עצער̂פ

 !ניװזיק דו ׳קאפ דײן אויף טפוי —
 אויסגע־ און מויסנעשריען זעאיג האט

 ? גאר פארמאן א — איוזם, אויף שפיגען
 טיר װאאטען אזוי פאראײטע, גאר !נו

 װע־ ערד, דער אין אאײן באס דעם נעהאט
 אין אויך פארמאן א האבען יעצם מיר אען
ערד. דער

 ;ע־ ניס װײטער שוין ה*<;ם עדי אבער
 ער אז ערװידערט האט און רײדען אאזט

 װעט און איבערצײגונגען פון םענש א איז
 װע־ איבערצײגוננען זײנע װאס אאץ םאן
 ארבײטער די און דיקטירען. איהם אען

 דער.אר־ אין פארטיעפט װידער זיך האבען
 צו;עברומ־ זיך פאר האם יעדער און בײס
ער האט איבערצײגונגען ״שעהנע : קעט
 דסא — קינד א רײכענס א ס׳איז !עס

• איהם!" פון ערװארטען צו זואס

א*בער אעקטשורען װעט

 סא אןן טרײד־װניאן ״די
 א' באװעגונג ציאליסטישע

פראנירײך״
דאנערשטאגם.

םענמי 25 אײנטױט
אװענד. 8.30 אנפאנג

Hand Scikxil A i ditoritm,
Hast 15t.Ii Street. N. Y. Citv ז

/ יאזעף
/ שאיםקי

/ . דער איז
/ ר ע ט ש ר ע

/ זינגער, אידישער
 ׳ ערװאר־ זיך האט װאס
 נאםען גרויסען אזא בען
װעאט מוזיקאאישער דעד איז

 עדי איז מאנטאג, װאך, נעקסטע די
 ניט אנגעטאן געװען איז ער נעקומעץ.

 האאב-אויסגעםדאגענעם דעם אין מעהר
 אויסגע־ געװעז איז ער נאר סוטעא, באויען
 ׳סום געא־געקעסטעאטען דיסעז א אין םוצט
 אויםגע־ באי? ערשטען אויפ׳ן האט װאם
 דאאאר. זעכציג איב־ער קאסט ער אז זאגט

 א םיט פארפוצט געװען אויך איז ער
ט א ו  בונטע זײנע דורך האט װאס ^י

 געװעב־ שעהן און ר,אאירען םיעא־םארביגע
 א םון קומט ער אז דערצעהאט זײד טען

 ספארטס &װענױ םינםטע רי װאו םצןאר
 םאא יעדעס אוקסוס־זאכען. זײערע שיםען

 נור ער פאעגט ארײנקומען פאעגט ער װען
 הײנט מארגען׳/ ״גוט זאגען זעאיג׳ען צו

 זאאען אאע ;הויך געטאן זאג א ער האט
 אויך איז צײט זעאבער דער אין העדען.

 בײ זײנע אין האט װעאכער דײװיס, ארײן
 ארימאן אן יווי אויסגעזעהן קאײדער איגע

עדי׳ן. נ«עז
 אנגערופען זיך ער האם !םרײנד —

 נע־ שטיא גאײך זײנען מאשינען די און
 שוין וזאט^איך װײםט איהר װי — כאיבען,

 פאסענדעז^םאר־ א ארומנעזוכט אאנג םון
 אנגעשטמאט איך האב יעצט און מ^ז,

 אײער םאר זשוה מר. הײסט דאס עדי׳ן,
 פאר־ ער װאס איהם פאאנט און פארמאן,

!אײר פון אאנגט
 אײן אין אאע האבען !פאדמאן —
אויסגערוםעז. פארװאונדערט אטהעם

 אויס־ שטאאץ םיט עדי האט ! יעס —
 צו אײך פון םאראאנג איך — גערופעז,

 איז עם אז אײנזעהן װעא איך װאס םאאגעז
 אויכד דאס װיא איך און טאן. צו נויטיג

 שכתהט באס דער װען אײך םיט נעהמען
 זײן װיסעז איהר זאאט האב, איך דא.

 םײנע צגאיעב םאטער מײן םים נעקעמפפט
 גע־ שסענדינ האב איך איבערצײגוננען.

 אונטער־ אײאען נימ זיך זאא ער פאדערט
 ױניאן, דער מיט קאנםרארוטען צושרײבען

 איך בין איבערצײגונגעז דיזע צואיעב און
 איהם פאראאזען. צו געווען געצײאוננעז

 אז געדענ?ם, ארבײטער. אן וועדען און
 דא© און םארםאן, א מיר,םאר האט איהר

בתימ איחר אױב ,געגוג איז

 גע־ ניט קײנמאא נאר האט איהר —
? ארבײט
 ארבײ־ געדארםט נישט האב איך —

רײכער א אאײז איז פאטער מײן סען,

ױםײטעל

I / :בילעטען פון פרײזען
׳ $2.50 און $2.00 ,$1.50 ,$1.00 פ.75

 אא־ אין בדאדװײ, איםט 183 ״טאנ״, פון אפיס אין באקוטען צו
 181 םטאר, מוזיה קאץ בי.; עװ. 172 סטאר, מאבאז עװםקי׳ם

ײ#ן א־םט 200 ״קונדס״ ;בראדװיי א־סט  שילרהראוט בראדװ
בראדװיי. איסס 200 רעסטאראנט,

וואלד דער ברענט עם
 װאלד. דער ברענט עס
 ;פלאםען סאםנעם הויכע די

 װאלד, פון קאפ דער
 בלעטערקאפ, דער

 ;קרוין א טראגט ער
 גאלד םון קרוין א

 רויט... און
 פארנעהט... זון די

 שװארצער א רוישט עם
שטורעם.

טוים... דער קוםט עם

 !װאלד דער פאלט עם
טריעב, ם׳איז
\ קאלט. ם׳איז

 רױט... איז נאכט די
 װאלד, דער שטארבט עם
ג ׳> םויט.► דער קוםם עם

 מעמ־ אונזערע דארפען לאקאל פון בשאלום דעם נאך
 א סענט 25 צאהלען ,1920 יאנואר, ערשטען דעם פון בערס
 אבצוצאהלען אױפגעפאדערט דארום זײט איהר דיום, װאך

 דעם נאך יאנואר. ערשטען דעם בעפ&ר שולדען אײערע
 םענט 25 צאהלען דארפען איהר װעט יאנואד עדשטען

ריקשטענדיג. זײן װעט איהר װאס װאך, יעדער פאר

אפטישען און אפטאמעטריסט
216 East Broadway 100 Lenox Avenue
19 Pitkin Ave.t Brooklyn 895 Prospect Ave., Bronx

מענעדזשער װאנדער, ת



m ד1 קעז ארבי^ואי יחמ״דער •רייען* 
fjW' '^ביס« J&»rt גזװח|ן •יו ד*פ

 *ייפען, *ריחעריגע די *ין ריבםיג באנץ
 *רביים וורבייטער דער ־ווען וןיןנם, גימ ן*בער
 בלייבען לעת םעת *ין ״םתדען. אכפ בלוןז
 $ *ז םיר, ז^גען .10 גאנ*ע פריי איהם

 *שונדעז *װיי ער, *ל#פט ^פונדען
 פון צוריק און חין פ#תרען אין עי ברעגגט

 איבעי־ די םי& אל!$ ער טדם יװאס ארבײם. דזגי
י2 ? *טדנדען זעגם דיגע ד איז סאעליננ )׳
 אב*©^ םיש לעזער דער *נער דיזעלבע, ם*ר\

 א פון אוגטעראױידען ל״כט קען געי־ןירן אנ.
 (ח*נדלונגען) טאטען ביז פ־אטער) (א טאטעז

תז׳/ םייז ליעב וז*ב ״איך :י*ל3* מנ  יתם ג
 ®איבײטען ניט קיי:ם*ל ם*טען דעם איהר
 מעג־ יעגעם #דער דעם פון ט*טע[ די אויף
ײעי פון ז#ג#י• ארער שעץ מאטען. אײגעגעם א

איז נייעש די װען — יטמידם. אאבערט

ײז ארבײמ *ר \m\ *יי««ז£ן ^  *שווגדע נור
0U* *גזװמגחנ• מענ
 *רבייטען. קען *ון ז*ל כותות $נע

 צו ג*ײכט װאק ,25יאאקאל |[םעמבער
wעס — זונ^אג. ?מהנעם א אין אצירעז 

$tl ט, זייט איחר זיין כ  טאג דער ען1אז,ו ^זן
 םים לעקטשורס קיין ען5 ד#רן* *עח:ער, א אי#

 קענט אבער £#ר*:אזט#לטען, גיש נאגצוערטען
ט1אונ ^יחר י ;  פ#ראג־ קענע\^ז!י ז*גע(,;װי ;

 מ#ג דער ‘אויב פאיאדיס, וייסען מאלםער
ײן ווזןם  זוג* פ#ר של#ג;ן .איחר ? אןעתנער א ז
 פרייטאג או<ך און אוועגד n:tr אװעגד, ש*ג

לעקטשורס. פ#ר צייט פאסענדע די אלס *מזנגה
ײן,  אין אסת עטװ*ס ד* אי« cy אז ז

 װעלזןן אװענז״ען די אויב יװי, ‘אב^ר, רעס.
ײן גו אלען£0^4ו  עס און שעהנןג, זעהר ז

 אביסעל כאפען געלוסטען מײסטע די זיך וועט
אײנצי־ דעם װעגען א2אפרא V לופט פריאזע

מלחמה ®ון ענדע
וועלט דער פז<ר נליק ברעננם

םארםאלאסס
 מי־ אבפיהר הענדי םרוכט געשםאקע די

ט דער םיר ט6געם האט םעל  פון צ̂י
 דער וױיל םארהעם, פון אראפ מלחפה

 װאס ^טאױ מעדיצינישער םײערער
 איז מארםאלאקס אין ארײן הופט

 די אין געװארען פארברויכם גענצאיך
 ענדע די יעצט האספיםעלער. מלחפה

 נײע געבראכט האט װעצכע פלחפה פון
 גע־ צוריק אויך האט צײטען, גוםע

 םא- אאע פיר רפואה גרויסע די ביאכט
 די ״םארמאלאקס״, ליידענדזנ, געז

 איז װאס םיטעל אבפיהר פרוככדקענדי
 קענדי טײערסםע די םון געיטפאקער

 א אין םאגען דעם אב רײנינט און
ן פאר ע ד נ אנגענעהם. און לײבם ^

 האיט און מאגען אויפ׳ן ניט לײדעט
 אין קינדער אײערע פיז פאגענדלעך די

 א צױשטאנד. געזונטען און רײנעם
 א איז הויז אין מארםאאאקס באתסעל

 מאגען געזונטען א פיר םארזיכערונג
 פאגען אלע פון םארהיטען װעט זיון

קראנקהײטען.
באקם. א ם50 און 25 ,10

 מיט אדער סםארס דראג גוםע אלע אין
פאסט.

MARMALAX COMPANY, 
NEW YORK

יאנואר׳

THE PRESENT
8נינפון רעדאר,ציאן דער אונטער

טאראםאװא
ן ע ג נ י ז ט ע ו ו

ע ש םי ם רו ק ל א ר פ ע ד ע לי
אװמנד שכת דעם ה§לל, קארנעניע אין

םםריט טע5 איםט 7 ׳םר,ול דענד אץ
 א ארבײטם־טאנ קדרצער דער — דעצעםבער טען12 פרײםאג,

געזעץ•

 םי דעם צאהלט װירקליך דוער — דעצעםבער טען16 דינםםאנ,
וױידזש.

 מיטארכײ־ -אונזערע
טער:

 »ש עלום
ד  פרישםאן ת

 הירשבײן פרץ
 דיםאװ אםיפ

 אפאטאשו
 כץ םשה

 זאקס ש. דר.
םנחם

שא) גאלדבערג * װאר ) 
 נאדיר םשה

 רױוקין ג
 ווארםםםאן י. דר.

ק ח  אבן ע
 פאליעםקין י.

 שאפלין ױםף
 איידלען־םראםער ע.

 דאנצים םרדכי
 פינק ראובן
. םארא  םםיםה נ

 םארגאשעם י•
 ראבינאוױםין י«

 יאםע םשארלעם
 שםערנםעלד ה.
 רעץניק װ.
 פינקעל ב.

איזראעל — לאלא

— דאלר. 2 ביו סענט 75 פון טי־קעטס
 דראג עפיטטײן׳ם בראדװײ; איסט 175 ׳אפיס ״פארװערטס״ אין באקופען צו

 עװ., וױלקינס 1337 סטאר, דדטולערי סטוירן׳ס עװענױ; פעדיסאן 1674 סכןאר,
בױקלין. עװעגױ, גדעדזעם 78 סטאר, דראג קאטץ׳ס און

JANUARY—1920
 אונםארטײאיש

 אונאפהענגיג
 ארביי דער פאר

 טערשאפט
זשורנאליזם רײנער

ע)פינר כ ד  נײעס ט
ליטעראטור שעהנע

װאך נעקסטע װערען אפגעהאלטען װעלען
סטױט טע5 איםט 210 האלל, בעטהאווען אין אװענדס, אוהר 8 דעצעמב^ר, וטען7 דעם מימװא־

כרענטש העמססיטשערס און סאסעדס דעם פון מיטינג 8
סטױט. טע5 איםט 2סו האלל, בעטהאװען אין אווענד, אוהר 8 אום דעצעמבער, וטען8 דעם דאנערשטאג,

בדענטש טאון דאון איױשמ פון מיטיננ א
:מיטינגען דיעזע בײ װערען אויפגענומען װעלען פראגען וױבטיגע םאלגענדע די

a װערען. אפגעהאלטען זאל אינטערנעשאנאל דער פון קאנװענשאן נעקסטע די װאו באשטימען צו
 מיט :אאדר1 דזשאינט א שאםען צו באארד עקזעהוטיװ םונ׳ם ױעקאטענדײשאנם די װערען םארהאנדעלט װעט עס )2

אינדוסטריע. אונזער אין לאקאלס אױטאנאמע םערשיעדענע םון עטאבלירוננ ■דער
, מיטינגען. ורכטיגע זעהר דיעזע צו םעהלען ניט מעמבער קײן זאל

. 25 לאשאל זניאן, מײהערס דרעס און װײסס לײױעס כאאדד עסזעסוםיװ
סעקרעטער. ,*ן ל א ה נ ה ע ש י.

 אנאנםירט װעלע^ מיטיננען די װאך. נעקםטע װערען אפנעהאלטען װעלען מיטיננען ברענט׳ש אנדערע נאר — ב. ג
פרעםע. טעגליכער דער אץ אדװערטײזמענטם די דעריבער וואטשט פרעסע. דער אץ װערען

THURSDAY

THE PRESENT

אן ש ױפ בסלן ־ םו ג׳ ױיז פ
קענעדעי יאון שםאאטען פארא־ינינטע

— מאנאט ס ;$6סס. יאהר אײן
:אויפלאגד

ר ה א ^ א' ען 6 ;$9ס ט א אנ — ט

i אייער הױגען טיר װען מאנאטענ 3 פאד דאלאר 
.1920 יאנואל, זטען דעם בעםאר סובסתדיפשאן



אוניוחןוד&ן אוכײפ&ו פון ערעפענוננ ױ
•'?׳ דער םון

װניאן וואירקערם גארמענט לײדיס אינטערניישאנאל
א דורך װערען געפײערט װעט

 עותנױ םעסאגר און J3D האוםםאן
.  Twetnii 2612 טעל. .
םעס סטײדזש טאשאשעװםקי, הערי

 טעאמער טהאםאשעװסקי׳ס אין נײעם
 מוזיקאצישע סעינזאציאנעצע נרעםםע די
 אהײם״ קוםט ״קינדער ר*רקש#ן6

 בא־ אונזער םון פון נעזאננ נוםערעז 12
 װאהצ. הערםאן ק*םפ#זיט#ר ריתסטען

 די מיט אויםשטאטוננ, נרעסםער דער מיט
עםעקטען. שענסםע

:צוזאמען םטארם אלע
 טהא־ בארים ה. קעםלער, ד־יװיד ה׳

 טהאמא־ בארים ה׳ — מאשעװםקי
םעם קעםלער, דײװיד ה׳ שעװםקי,

קעםםין.
 זונםאג און שבת או אװענם פרײטאנ
1טען,'12 אװענט, און מאטינע  טען3

דעצעםבער. טען14 אדן

 עווענױ. םעדיםאן און םםריט טע27
 .579 סקוחנר םעדיםאן טעצעפאן

 דורעקפאר• ?ונסם רײנער, עטנואל
 םעגעושזער. דז׳סענ• שניצער, לואיס

ײטאג זונטאג און שבת  אבענד אנן כ
דעצעםנער םער14 און םער13

סראגי־קאםעדיע באריתנוטע די
םלײם אוירװינג םקוהל, האי אוירװינג װאשינגטאן אץ

p םטריט. וטע 6
אנענז 7.30 דמצעםנעו, גוסעו דעם שבת,

. ! ם א ז ק ר ע ם » י ו א
 אן כײ ארבײם איהר אדער פלאץ קיין נים האם איהר אויכ .1
 זאלם איחר אום אפים, אונזער אין וױםען נלײך לאזט םרייד אנדער

 איהר ווען קארד װארקינג א קריגען «ו חאבען נים שווערינקײם קיין
ארבײם• דער צו פלאין א קריגען דארפען וועם

 םפעציעלע א אהן ארכײםען ארויפנעהן נים םאר קיעער .2
 אין פלאץ. כעטרעםענדען דעם םאר אםים אונזער פון קארד װארקיננ

 קרי־ נים קארד ווארקינג אנדער קײן םען קען ניט, דאס טום םען פאל
 װארקינג קײן ניט גיט םען װייל פלאץ, דעם בײטען דאר^ םען װען גען

קארד. װארקינג אלםע די צווײק אום נים קעהרם םעז װאו קארד
 אײער איז שאפ אײער אין קריגט איהר װעלכען פרײז אײער 3

 אנדער קײן אין װעניגער פאר ארבײטען ניט םארם איהר און סקייל
 צושםיםוננ דער אהן םקײל אײער װי װעניגער. פאר ארבײטען שאפ.

 דער צו רופען וועט מען וועלכען פאר פארברעכען א איז ױניאן דער פון
קאטיטע. גרױוענם
 אהן ארבײטען צו ערלױבען װעט װעלכער טשערםאן, שאפ א .4

 יע־ קאםיטע. גרױוענם דער צו װערען גערוםען װעט קארד װארקינג א
 ערלויבעז װעלכע טשערלײטע די פון םעלדען צו פארםליכטעט איז דער

קארדם. װארקיננ אהן ארבײטען צו
.ו. לאקאל םון באארד עקזעקוטװו די

 לאנגע םװא םון
 קרישטאל ל׳ פון אידיש

 בךעםי יעקב פון רעזשיסירט
 דעצעםבער נטען2 אװענד, פרײטאנ

העםפםער״ ״אידישען םיר׳ן בענעםיט
משיח שטומער דער

פינסקי. דוד פון

: ט ר ע צ נ א ק
; םאפראנא---------------------------האשערםלאו נאד.לשאן עליש

װײאלאניסט---------------------------------האללעטט לוםיל
פיאניםט------------------------------לוסס ריטשארד םיםם

ארגאניםט---------------------------------הארשפאלל האדרי
: ר ע נ ד ע ר

זי (אויב קאנדפיעלד םארגאראט -א,-א,־ז א״
» לאיד.) אין זײן װעם לאגדאן מאיר

,יאנאװסקי ש. א1פױלפ.ד,.דא
פריעדלאנד דד. כיערד א. טש. פראפ.

:םארבערייטומ אין
עקספרעס בראנקס

 קאםעדיע לןוקאלע
 דיםאוד אםיפ םון

 דויכ׳ ייצ״טע; אייערע אשטעאמ
.579 םלו. םעדיםאן םאן

$65׳ססס׳ססס איבער ױםארםעם

 איהר אדער לענדער אגדערע םים ביזנעס םהומ איהר ויב
ט ק ענ ד מ  אימסארט דורך כ^זנעס אײער םערגדעסערען ש

ר1 ע ד א  בענוצען צו ױך געלאדען איהר זײנמ עקספארט, «
באגק. םטײט דער פון פאסיליםיעם אויםערגעװעהנליכע די מימ

לע־ קאםוירשאל קרעדיט, אװ לעמערס ארויס געבען
Q ך דרעםטס און משעקם םרעװלערם קרעדיט, אװ טערם«  נ
w װעלט. דער פון טהײלען אלע

 דײטיטראד, אין אסט ערשטער
 פויאען. אי; אקט צװײטער
 פאאעסטינא אין אקט דריטער

צוקונפט. דער אין

 איו דער םון מעמבערם צו םױי איינטױט
פון אםיםעם די אין באקומען צו טיקעטם עװענױ. סעסאנד 35

 סענ. משענ. עדעלשטײן, יאזעף
.1643 פארסײטה מעילעם^ה

אדוזענפ אץ װאכען 8 טיקעטם
 פארגאנגענהײט דער אין ישראא איץ

 פ^א?. זײן צו שטימע ג^ט׳ס
 קינדער איהרע :^ך בענקט מאמע די
 נאטור. די און רעװאאוציע יד

טײעד. אזן עדד  בע־ אױםלאנד/ אין קרובים זײערע העלפען װילען רואם
ס ר ע ד נ ^ ז  טשעכא״ און גאליציע, רומעניע, םױלען, אין ר

 רעימם ביליגסטע די םיט געלד שיקען קענען םלאװאקיע, (
באנק. סטײט דער דורך

איבער פון אורטײל אײנשטימיגער דער
 בײגע האבען וחנאכע םענשען, 50,000

 יאזעף פון פא-שםעיצונג די װאהנט
 שעהנ־ און אעצטע רוטשינסהי׳ס
אפערעטא סטע

אידען. בײ הםשפחה טהרת .6
װעקער. מיט׳ן גײםט דער .7
דער אכבוד באנקעט גרויסער דער .8

םאמע.
גוישע די און הארץ אידישע דאס .9

נשטה.
און מאמען צװישען שפאלטוננ די .10

היגד.

 די אז אכט אין נעהםען צו געבעטען דיגען םיטגליעדער אלע
געװארען. אראנזשירט דערוױיל דינען לע^םשורם פאלגענדע

בראדוױי. איסט 209 ׳האל פאםיםיר, ; :טאון דאון פאר
 ב. אלדערמאן געגאםע םיט דעצעםבער, טע;12 דעש פרײטאג,

לעקטשורער. אלם װלאדעק -

229 לײסעאום, לײבאר בראנזוױלער :בראנזוױל פאר
סטריט. פעקמאן

שיפ־ י. אלדערמאן נענאםע םיט דעצעםבער, טען20 דעם שבת,
לעקטשורער. אלם לאקאןש

9 לאקאל באארד עקזעקוטױו די
םענעדזשער. האלםערין, דזש.

קארעםפאנד־ אונזערע פון אײניגע זײנען כײנק פאלגעניל די
אויםלאנד אין ענטם

ENGLAND
Credit Lyonnais, London. 

FRANCE
Comptoir National d’Escompte 
de Paris.

BELGIUM
Banque Generate Beige.

SWITZERLAND .
Swiss Banking Corporation.

GERMANY
Deutsche Bank, Berlin.

HOLLAND
Rotterdamsche Bank Vereeniging. 

CZECHO-SLOWAKIA
Bohmische Union Bank, Prague.

GERMAN AUSTRIA
Wiener Bank Verein, Vienna.

POLAND
Polska Krajowa Kasa Pozyczkowa, 
Warsaw.

 זייערע אין שטארקםטע און נרעסטע די זײנען כאנקען דיזע
 םריינד אײערע צו געלד שיקעז וױלט איהר אויב לענדער.

 זיכער, זײ^ איהר װעט אונז, דורך שיקט דאז — קרובים און
 דעם רעכענעז םיר און װערען, באזארגט שנעל װעט עם דאם

םאגעם־קורם. דעם לױם פרייז, כילינםםען

מי״ םפעשעל א בײ ׳לאר,אל אונזער םון באשלום א לױט
 אוד םאר דױם די איז ,1919 סעפטעמבער, טען24 דעם טינג
 םענגי 25 אױה 21 םון געווארען נעהעכערט מעמבערם זערע

 צאהלונ• די דאס װיסען, דעריבער אײך לאזען מיר וואך. א
 ך דעם םון אנםאננען זיך װעלען פרײז נײעם דעם אויוש גען
.1920 ױנואר, טען

 אג מאנאט דיעזען דורך געבעטען דעױבער זײט איהר ו
 ערש־ דעם נאד וױיל שולדען, אלםע אײערע אלע וצוצאהלען

 יעדער פאר סענט 25 צאהלען מוזען איהר װעט יאנואר >טען
ריקשטעהענד. דין װעט איהר װאס װאד)
גרום, מיט 1

!ערפאלנ ערפאלנ! גרעסםער
געזאנג. נוםערען 30

 מאטי־ זונטא: א־; שבת #וײענד, םרץ.טא;
 טעז14 און טען13 טען,12 אבענד,’ או;'

דעצעםבער.
 אפע־ נײעםטע רונדטינםקי׳ם יאזע,ש

רעטע

אך.’ פויאען׳ם אונטער איד דער .11
טענער. צװײ םיט פרוי די .12
■tfק פויאישען דעם פון צארן דער .13

טאנדיר.
באוטדורשטינע ;די או מענש דער .14

ה.יח
שסראף. נאט׳ם .15

צוק דער אין ״טראא אד־ן .16
אויפגאנ;. זונען .17
זיע;ט. א־ד דער .18
אר• אין חתונה אידישע א .19

ודבש.
!אהײם קוםט קינדער .20  באדער ג. פון ליברעטא

רוסשינסקי יאזעןש םון אױםגעפיהרט
 חד זאץ, לודױ־נ ראזענשטיין, סעםױעצ

 ראזענ־ בארים קארפ. ראזא פראנער, נינא
 צוב־ םעני לאקםער, סאבינא םרם. טאל,

 יאקאב און דזשייקאבםאן הייםי ריצקי,
 אפע־ דיזער אין ױן־ באטײלינען םרענרן
 טשאר־ ה׳ הייםאן. לואים אויך װי רעטע,

״צייבענױ.״ אצם נאטאגםא; צעם
 פרא־ ססו אײז נגון רבינ׳ם דעם

פערפעקט. צענט
 אויס־ ארטיסטען, *ערזאנאא, מוזיה, אין

 שעהנסטער האםטױמען, רייכע שטאמונג,
 װאונ־ באלעטען, און טענץ יטעהנע קאהר,

 איז ארלןעסטער, נרויסער עפעקםען, דער
ה־נזיכטען. אאע
דאל. 1 פאר אמױזמענט װערטה $10

סיםםא־ און כאר גרויםער עיפטרא אן
רומשינסקי. א־לא ארחעפטער ני

 ױניאנס, סאםײעטיס, לאדזשען, הברות
 װי רעליעםס, ברענטשעס, רינג ארבײטער

 מעא־ זיך קענען פערזאנעז פרױואט אױך
 איז טיקעטס אין בענעםיטס פאר דען

םעאטער. עון אפיס

 דעצעטבער, טען30 אװענד, ד^נערשטא;
 אונ־ פא^ ם^רשטעלוגג קונסט עקססרא אן

 גאאדבערג, א. מענעדזשער, דזשענעראל זער
 טהאטא־עעװסהי, ב. און קעסאער דײװיד

 פילאדעלפיא אוים גאסט אונזער אױך װי
 באאנק, א. ה׳ אװענד, דיזען פאר באױז

 ׳״גאט װערק גרעסטע גארדין׳ס י. אין
* טײװעל״. או סענש

 ,.׳ — םרױ. אדער טאן יעדען םאר שטעלע אנשטנעדיגע אן
p:־׳■ • גוט. זיך בעצאלט — לערנען צו גרינג

■ רעזײנער ערםאצגרײבער אן װערען און דעזײניננ צעדנע; קענט א־הר אויך
 םער• םרױען און מענער

fa V געלד• מעהי דינט • .'I
V פדאקטישעןיקורם א אויף נעםט ןץי

y L j F M  t p אין אװטערריכטונג און p
םיטשעל־םקוהלם.

\ \ םיסעפ פרויענס, פון דעזײגינג אין ן8\
A A  |  [1  If ן ?ורם א קלײדער. קינדערשע און ס ו •

f j M f םקולס מיטשעל׳ס די אין אונטערריכוטג ׳
|*K / ן ט א מעחי »ון שטעי״ע באלדיגע א םײנ

yn \\ ך ®ון סקולם מיםשעלס די געה^למ ח
Vl f עג מײקיגג, נעטערן זײנינג״ ד ר״ 1»ו ג

 געװארען געגריגדעט זײנען םיטינג
סי חןןבען או, 50 װי מעהר יי ריי רג ע

ן \ V r g ^ ^ i\ סיסםעםס, נײע געדאנקען, נײע
| // w ך בעםטע םעטאדען, בעסטע ח

זולםאםען \ 1' ־
& // Q אויפכיערקזאםקײמ, אינדיװיתעאע
/ \ I — מעסיגןן האאסען. נאכט און טאג

; \ / J| & .באדינגונגען
O  ®  1» / \ I ,ןןדער טעלעפ^גירט שױײבט

H/ י \1  V י « tf ען דעמן^נםפראויןך בוקלעט, פײי

■i. jkd®״' און מיטװאר טאנטאנ, :אנענד־קיאסען

רכײ8 אלפעױישאן און טײלארס ליידיעם
80 לאסאל ױביאן, טעו

אויםטערהזאע
2441 גרעםערסי עאעםאז
 פרעט לענארד די

נ סטױט, טע23 איסט 42

בענערם און בעדזשעש
 גר. .B ם. אוז םאםײעטים ױניאנס, פאר

ארבײט. ױניאן םםריקמלי
יארק נױ םטריט. קלינטאן 134

שטאטפינדען וועט

1919 דעצעםכעד, וסען6 ועם דינםםאנ,
אבענדס אוהר 9סג ניז 6 פת

עווענין פע5 1362 האל, םאריס םאונפ אין
םטריט. טע113 קארנער

 די פאר שטיםען און קומען צו אויפגעפאדערט װערט םעטבער יעדער
עםטער. פארשיעדענע די צו םעםכערס פעןזיגםטע און בעםטע

קאמיטע, עלעקשאן
 אלטעריישאן און טײלארם לײדיס

-צ 80 לא£ ױניאן, ארבײטער
.םעקרעםער. דדלםמאן; ה.

ג • םכער ג ע ם ער עד  קארד, דױם ױניאן די האבעןמיטזיך םוז -י
עלעהשאן• חום איז באטיילינעז כענעז גים זיד איהר וועט זאנסט

STATE
יארנ^ נױ םטױט. גרענד 378 און 376

- :ברענטשעס
loo םטריט םע26 וועסם 7 םטריט; עסעקם;

 עװעם װעםםשעםםער און ױניאן 158 עװ.; פינפטע 1400
ברוקלין. עװענױם, םטאון און םיםקין

כרוקלין. סםריט, ווערעם און עװענױ נרעהעס

 ױניאן־קאאפער::מ*װ י
םאםײעטי

 ױנ'א; װ. ו. ה.' א. 35 #והאצ
אײבשליסליך קויפט פ;ד

סטריט מע30 און טע29 ווי׳שע;

קא ט־ינטינג אפ־טױדײט
יארר 5ני •סם. קאנעל 195

*יז• י<*•2ג בעיע**ז ק מג י
20 Broadway (Cor. 21st St.) New York

PhoD •, 83 Onun«rcjr. '



r

סע;- דעם שון סומדוזײזער 5עדיוגןיי״טאגא
טעד.

m אפיציעאע די : tv: ;סענטעד דעס סו 
 נרױט־• א אױןי׳גאד װמרען געשײערם װעט

 טען20 דעם אבענד, ״טבת אושן, אדטמען
 אױך בחננגט און אלע סומם דעצעטבער.

באקאנטע. און שרײנד מײע^ מים,

 באוועגוגג״/ אוגייםער האנסעדוואטמחנר
 סענ־ ױניטי םאבאר וױיסט חנר אין

.ocl טע20 א.290 ,40יאבאיהססוא־ טער,
ר וױיסם דעם אין מ א  סעכטער ױניכױ ס

 אעבעדיג. באזאנדערם צו ארבייט די געהט
 גוט ווערען אמקטמורס און האאסען אאע

 אויך זיך אמוזירט עואם דער און באזוכט,
טאנצען און גימנאסטיהס מיט גוט זעהער  עדױקײיטאנאא פון אפיס אין באקוטען מען

 די פון אפיםעט די אין און דעפארטסענט
ױנאינס. אאקאא

,איהר האט טיחעטס, פון רעדעגדיג
 אוג־ פרן ערעפננוג דער פאר טיקעט א יטױן
 װעט דאס ? אוגױוערזיטעט ארבײטער זער

 טען13 דעם אװענד, ׳טבת דעם פארהומען
 אוירװעג װאיטיגגטאן דער אין דעצעמבער,

סט. טע17 און פאײס אוירװינג ןזיײםקוא,
װע• נעגעבעז װעט געאעגענהײט דער צו

 קאנצערט. אױסערגעװעהנייכ/ןר אן רען
 מוזיקא־ א װערען דורכגעפיהרט װעט עס

 אי־ ארעסען װעט װאס פראגראש אי״טער
בעררא״שעז.
 ,גאנץ זיין אויך דארט װעאעז דערבײ

 פרא- רעדגער, באװאוסטע פראטינענטע
 אאגין, ם. דר. ביערד, א. ט״טאראס פעסאר

 בארימטע די באנפיעאד, מארגארעט םיס
 ה. דר. פיהרערין, ־ ארבײטער עננאײטע

 דירעק־ עדױקײשאנאא אונזער און דאנא
 זיך באזארגט םרידאאנד. אואיס דר. טאר,
 זאא אװענד. דעם פאר טיקעטס מיט גאײך

 דער צו הוםען. צו םארפעהאען ניט קײגער
 אויסגעטײאט דארט װעט געאעגענהײט

 װעאכער פראגראם, געדרולוטער א װערען
 אאע װעגען באריכט םואען א עגטהאאט

 ארבײטער דעם פון קורסעז און אעקנדטורס
אונױוערדטעט.

 מען קאן אפיסעס אאקאא די אין חוץ א
 טיקעטס באחומען אויך אװענד דעם פאר
סעגטערס. ױניטי אונזערע אאע אין

 דעם םון ערעפנונג דער צו אאע קוניט
 אוניװעךזי־ ארבייטער אינטערנעיטאנאא

t —tiarcr־■■־«־----״־» »
 טען12 דעם אװענד, פרײטאנ דעם

 די רײדער, מיאדרעד מים װעט דעצעטבער,
 אעקטיטורען אעהרערין, מוזיק באװאוסטע

 סענםער, ױניטי װײםטמאכער דעם אין
סטריט. טע20 א. 320 ,40 סקוא פאבאיק

 פיא־ דעם פון מוזייו די אנאאיזירען װעט זי
 דעצעמ־ טען6 פון׳ם קאנצערט דארםאניק

 מוזיח די װעגען רעדען אויך װעט ד בער.
 ער־ אונזער צו װערעז געיטפיעאט װעט װאס

 דעם אװענד, ׳טבת דעם עפנומס־קאנצערט
היײ אױרוױנג װאיטינגטאז אי; טע;,13

 אנפאנגענדץ דואך דער פאר בו^עמין
 .1919 דעצעםכער, םען8 דעם
 םענטו/פאבאילו ױניטי סײד איסט

עוועגױ. טע1 אעבעז סט. טע4 ,63 מהוא
 דעצ. טען11 דעם אװענד, דאנעחטטאג

 סאדא דר. פון אעקטיטור צװײטע ,7.45
געזונד־פראגען. איבער גריגבעמ,

 פאבאיל. סענטר, .ױנימי • כראנקם
 פריטאן און עװ. אינטערװעיא ,54 סגןוא

סטרים.
 גאכפי־ 2.30 דעצ. טען13 דעם עבת

 ע. אנא דר. פון אעקס״טור םערטער מאג,
 עסען״. און ״יטםײז װעגען רא^אבינס,

 פאבאיק םענטער, װניטי בראנזוױל -
 עװענױם. סםאן און נאענםאר ,84 ם<ןוא

 טען10 דעם אװענד, 8.45 םיטװאך, '־:
 טאנענ־ םרײגק פון אעקט״טור טינםטע חגצ.
באװעגונג. ארבײטער דער איבער ׳נױם,

 טען11 דעם אװענד, 7.45 דאנער^טא: .
 אאארא דר. פון אעקט״טור צװײטער דזנצ.

 הי־ ,,פערזענאיכע איבער .׳דייגיגאאיץ,
גיעגע״.

פאב־ סענטער ױניטי װײםמםאכער
סט. טע20 איסט 320 ,40 ססוא צימ

 אוהר 8 דעצ. טעז11 דעם דאנעחפטאג
 קאארא דר. פון אעקטיטור צװײטער אווענד,

הי־ ״פעלזענאיכע איבער ראביגאװיץ,

 טען12 דעם אװענד, 7.45 פרײטאג
 מוזיק, װעגען ?אאס־דיסיווסיאז א חוצ.,

 מיאדרעד מיס םון אויפזיכט אממער׳ן
רײדער.

אינדוסטריע.
 ;עװארען געהאאטע; אױך זײנען רעדען

 סופערוױײ עדױקײשאנאא חגטינג, םר. פון
 א דײוױדא^ םר. ,25 אאקאא פון זער

 קאאסען״ אונזערע אין צמאי״ט פון אעהרער
 קא־ עדױקימזאנאא דער פון שאפירא, םיס

 םאקדאנאאת םרס. .25 אאקאא םון םיטע
 אינטע־ גענוםען זיך האט װאס עחטטע די

 אין ארבייט עדמקײשאנאא םיט רעסירען
 נאכדעם איז עס רואנעז םון ,25 אאקאא

 עדױסײ^אנאא גאנצע די ארױסגעװאקסען
 װעאט, ױניאן טרײד דער אין באומגגונג

 סאציאאיסטישער דער װאאדםאן, אואיס
 נאסען איז געיעדם האט עד אסעסבאי״ען׳

 עדױהײשאן אײבאר ״ױנײטעד דער םו|
 פון סעסרעטערין די םייאי׳ םיס האםיטע/

 פאר• א געאסאז, ם^ט סקוא, רענד חגר
 פון סענאן םיס ״קאא/ די פון טרעטערין

 פון אויך ארדז^וני דר. און םיאאדעאפיא
ריסוידנדט״. סאשעא אװ ״סקוא דער

 ׳&ױן איז דאס אז ניט םײנט אבער
 רעד־ צװײ נאר געווען זײגען עס אאעס,

 עדמ־ אנוזער םרידאאנד, אואיס רר. נער,
 •pnny דער און דירעסטאר קײ^אנאא

באנפיעאד״ םים אאײן, גאסט
םיט גערעדט האט םוידאאנד דר.

New York, Fridmy, Dec. 19,1919 , דעצעםבער ־םען19 פרײפוא^

ס ע ס א ב
ט פדיש״ פינ

•, *װײ אױם  Tp.njn אין ײארט. pc זין ברייטםטען מיר װאט טעאעגראמ̂ז
 ער■ ס«יענהאנזנן םיז קאננרעם ס׳זכחמ ירעזידענט םון ײאר די ערהאלטען ה*בען

 pc באם־יצינונג די םען װארם אינשעינאןוי^- דער שוי! איז שאעזיעער,
 jw 1אי ווע^ט. דעי פון ױניאנם שנײדער װ*ה cjr;iifp ארבײטער קלײףןו נאאער

pm !אויזי ערשט אז ערװארםען, דארום םוז אמםםער־ אין געווןירעז אײנבערופע 
 ויעושן אויפנעבוים װעט קאננרעס יענעם איז ער געװארען. *•נעהאלםען דאם,

 שנײחןר ד• פון — אינםערנאציזנאל די דאנערשםאג, אעצםען נעווארעז ערעםענט
jr דעם e ll .•ארבייטער. דעזזוכ־בעי / -

c חגם אויוי r r y p נעותן וי«גען j ער־ אײ;םא< •שוין האבען טיר ײי 
̂ MMcpi ע.-ין פארזוך אזא איז קצערט, ן סאײיער pc םןוי־שמעהעד די םארםראמען

פריתעף.׳ יאהרען< איינינע מיט נעװארען : פראנשרײך, לענדע־: 9 םון ארבייםער
 וו*(־ מאחםח, י־י ניט װען אז מענאיד, שוועדען, דיים׳שאאנד, ענגלאנד, מאנױם,

 *אוועאסלימ אז איצמ נעהאט מיר טע, אםע- און ש־וייץ די הןולאנד, רענםארש,
אינטעינאציאנאל^ שנײדער־ארב׳יטער | ריקא•

 גרויסע א נעשפיעאם נעוױם װאיט װעאכע איז, אםערירא pc פארםרעטער דער
 eyn אינדוסםריע. שניידער דער p» ראלע בענדז׳פא- ■רעױדענם אונזער באקאנם״ װי

 פארניכםעט *לעס דאם םלחסה אבערדי -אונ נעשישט ה^ט איהם שלעזיננער. מין
ד  &yn w אײדלר ^נפאננ׳ ס*סע אין ;א־םענש לײדים אינסזרנעש^גאל ת

 פארטרעטער. איהר אהם ן,אױני וואירקערם
 מעדע־ דפר םון אוים װײזם עס וױ -

 צ.־ איצטינע די איז שלעזיננער םון נראמע
 די pc ען נעדוא באםראכט זאםענהונפט
 פןור־קצנפע־ םארם א אלם דעלעגאמעז

 דעלעגא־ ואדעלטן פא• די ותורים חננץ.
 צװײטע א אז באשלאסעז, האבע; םפן

 זאל נחןםערע, םיעל א איער שאנפערענץ,
 דעם קאפצנהאנצן אין ווערען אפנפהאלםען

אױנוםט. סוטענדען
 *ג* האם צוזאדענקונםט איצםינע די

 װאס וועגעז םע;. דריי גאנצע נעהאלםען
 װײםעז געחןדט, 1האמ< פארזאטעלטע די

 שלעזיננער וועט Dip נימ. דערוױיל םיר
 םעלע־ זײן אין בריעף. דיתי באריכסען

 עם Dip וױםעז, נור אונז ער לאזט נראכיע
 פאר* די pc נעהאלנתז.געווארע! וײנען

 אינטערעםאנ־ זעהר חןלעגאםען שידענע
 די םון צושםענדע די איבער רעחק טע

 װעא־ יעניער, די אין שנײרער-ארבייטער
םארםראטען. האנעז זײ כע

 איז עס יױ שאנגרעם׳ קונמנדער דער
 אינטמר־ אן זײז ײירסליןי וחזם ועהן, צו

רעם איז אלומלטלינער אן נאציאנאלער׳

םארשםע־ די פון פאריאננ דעם אױןי
 אין אז, ױני^ן, קלאוקםאמר דער םון הער

̂ץ דעם פיז אנבעםראכם  אח נמהר א
 מלי יי זאלצז ישרוז/ שטיינ׳מדען כעהר

 קרי־ ספזאז שוגמגדןז דעם פאר טלאכות
 װייחש סיניםום דעם העמרוננ«ן א גען

 סיט trurnn *וננעצוםעז אח וואס סקײל,
 תלאויד די ח*מז צודי̂י פאנאםקן 6 א

ם מאנופעיןטשורער ר מ ם מנ  א דורך נ
 נים פארלאננ חןם והנלמ זײ אז נריעןי,

.jנאכגעבע
 םאטםעתםשורער די פון נריע• דער

 האמן סיר *ון לאנשר, ציםלױ « איז
 אימחװ* אלזדז טיגדשז דעם ניט איצט
חנם וחנלען םיר איגגאנמז. איחם נעמן

 פארגאנ־ םון צייט אין־דמר שעיער םיעלע
g האמן סעזאן נענעם n m p נצצדואוגנעז 
מ י י ל' ז  וײארמ העכערעז צו בווים מ

 nnun זײשז זיי דאס *זוי, וױידזשענ^
 על נעתוסש זײ האט עם װי העמנר, םשל

v ױשר. •י
■ובליקום. לימר דער :איז 3 יונקם

 •ובלי־ אויפ׳ז חוםנות א נעכאך איז «ם
 וױ־ נמהר צאהלצן נים שוין ימז «ר שום.
 אויך גארסענט. דעם פאר צאהלם ער םיצל
 נע־ וײן ײײחשעס פון וממרונג א ומם

o נ׳מ n װעל־ רעניתנ^ ייטער פיז וױלען 
ישרות. געמן נוחות אלע סים ארכייט מ

 טעשה נאנצע רי אז :איז 4 ■מהט
pc דער דאס אםת; נים איז .יטרות 

 כעסם־באצ^הלםער חנר איז שלאוקנואמנר
 ימנען זײ דאם און לאנד, אין ארבײטער

 שכירות זייערע wp ■רעגמטײחנז, נים
 איצ־ דעם סים אײנקיאנג אץ נים זיינעז
םםענדארד. לעבענס םינען

 פאדנע די םיט בריעי דעם אויו• אט
 דער טון באארד חשאינט חןר חאם מענות

 םיט זיי נמנםפערם ױניאן הלאוקםאכער
ײעי: פאלגענחגז ב

אנפאכנענדינ וואד דער פאר יזםגדרע ;י־
דעצעםבער, טען15 דעם

פאב־ םענטער, ױניטי םײד איםט
4 םקול ליק עוועגיו. טע1 לעבען סם מע63,

 8.45 דעצ. טען16 דעם דינםטאג
 לעי־ זעקסטע טאנעננױם׳ם םרעניו אװענר,

באװענוננ. ארבײטער דער איכער טשור
 7.45 דעצ. טען18 דעם דאנערשטאג

 נעזונד, א־בער לעסטשור צװײטער אװענד,
j נרינבערנ. סארא דר. סון 

M , פאבליק םענטער, ױניטי כראנקם ׳ 
.  פײדא; און עײענ־ו אעטערװעיל ,54 ססול »
JI. .סםריט

 8.45 דעצ. טע;1;> דעם ^■^^.ךיגםטאכ
 ״טרײד איבעי לעקטשור צװייטער אווענד, ,

דעניעלס. טארנאיעט ם־ם פון ױניאניזם״
#  דעצ. טען19 דעם אײ(זנד, אוײיטאג , 1

 ז י א רעקטשורעז אלנין ם. דר. וועט
 pא ארבייטער ״די : טעכיא .ש י ד י א

נילדומ״. איער .
 פאבל-ה שענםער, ידניטי כראנזוױל

עזוענױס. נלענטאר אין םםאן ,84 ספול »
דעצ. טעז18 דעם אנענר, דאנערשטאנ '

46. 1;Mלעהםשור זעשסטער ״ pc טא־ פרענק 
באװעגוננ. ארב־ימער דער איבער מנבױם, י־

רעצ. טע;1(> דעם אװענד, םרייטאנ
 װעגעז לעחטשורען קענא; עאען םים וופט ,

דראדעז. שא־׳ט גפרנארד
 פאב־ שענטער, יןניטי וױיםטםאכער

j' סט. טע20 א. ;:20 ,40 םקול ליק 
דעצ. טע;16 דעש אײענד, דינםטא; :-־i׳.״

 ל־* טרם. פון לעקטשור דריטער — 3.45
Jjrfeig ״טריײ־ : טעטא ראדזשערס. סאםשין 

םלחםה״. ,ד pא ױגיאניזם
 א־הי 8 דעצ. טע;18 דעם דאנערשטא;

 שיאכ־ד־ס־ זעקטטער אלנ׳ן׳ם דר. אוואגו,
דראטא. איבער יןוסיאן

־ -^  דעצ• טע;1«! אוהד, 8 אײענד םרײמאנ ||
אונטער פוזיק, ײענע; :®־מןאס־ז־יםשוםיאןי

ריידער. טילדרעד מ־ס ון

יז6 םיםיע דער ווענען באגייסטערתג םיעל
 ותלען ip ,מחנכםיגקיים״. נוטער סםען
v a איז איבעתענעז pnpw חויפגד די 

בריעןי• חזם pc ■ונשנמן
 נעםאכם האמן םיר :איו 1 ױנתם

 יאחד, דדײ אויו• אײד סים אנריסעגם א[
 םאנאםמן, זעיןס ערשםע די נאד שוין *ײז
 קראפם/ אין איז אנרינמנם דער ויי

ת איהר שטעלם סאדערוננען. גי
אין ארבײםער די oip :איז 2 «ו:חם

.1919 ,177 דעןמםנער יארס, ניי םילושרםאן, ר. מ. סר.
אםם׳ן, •ראטעתטײו םאנופעקםשורערס םהוירם ענד סום סלאוש, •חמיחננם

220 w ere ,סינױ. יארק נױ עװענױ
י — :חערר װערטער

td 15 בריזס• אײער ערחאלםען חאבען ran pcמאנאט. חןם »ן .נתז
 םיײ אונזער לוים האם, ווארנמז, ױאכען צוײי נאר תוסם וואם ענסםער, אײפר

 אויסרעמנעז אײער אז גלויבען, םיר זאך. חנר צו נארדים איז װאט סיעלע̂ג נומ
 נעײע; pm אנדיטענט אונזער pc ■רינציפען ארן באדיננוננען די pc צעטעל נאנצעז א

 אויפםערקזאם־ די צונענומן און סארדממלם נאר האם עס אח אימרינ, איננאנצען
ם סאםע דעם «ן שיים פראנע. דער pc מ

 איתר pc פאדשםעהער די כױט שאנפערענץ לעצנמר אוכזןר pc םוף נײם
מר אויו• ײטאםיאיישאז, תל  א פאר «רלא;נ אונזער פאתעליינט חאבען םיר ו

 פארשפרעכען א םים פאנאנדעתענאננעז זיך נדר זײנען וױידזשעס, אין העכעתנג
pc ,םים רעכענעז ניט ויר וחןם און באםראכםען, נום זאך די וועט איחר דאס אײך 

 פארלאננ אונזעד באטראכםען װעם איחר נאר אנרינמנם, דעם pc כוכשטאנ דעם
 קאנפערענץ, יןומנדער דער אוי;* דאס את בארעכםינונ^ זייז pc גרזנד ran אייוי
 פאיזכמז, גײםמע די צושנמנלען «ייד םיר ומלען ײערען, א«נעחאלנתז נאלד זאל וואם

פאדערוכמן. אונזערע נױםײזמדיג את בארעכםינם סאמן ושלמ
מר אגשטאט  האם חאנפערענץ, א אױף אונז סים סאחזאנדלזז *ו וױיכתר א

 אלם ערקלערעז, נדר נריע•. » אוגו שריימז pc נמםאדן די אעענומן איחי
 דאם אוםבאנרינרעם, איננאנמן וימען באחױיסיעזמ איתרע אז אײך, צו ענטפער

i סים אימשלאננ ניטאוין זײנעז זיי n .וײרקליכהײמ
 linnifc צו מםבערם אונזעחו *װיגנם װאם .אויםרייד״, אז ניט איז עם .1

 און ®*יזנמן נױט באווײזען צי בארייט וײכען סיר ויײדממם. איז חעמתננ «
 נע־ נעשלאםען pא .אגריכמנם״ אוכזער זײם לעמנס־יןאםםעז. די דאס צ־שערעז,

 אר־ אונמרע װאם העמנרוע, די ■ראצענם. 30 נעגויע נעשטיגען חאמן װאחןן,
o םים אנמהאלנתן נים ווײם ואוגעז נ׳מראמז, חאמז נייםער n אמ װאם ימרו̂ו 

מן, pc רייתע א פאר נעשם־נען מר שכירות די זײמן נאםירליד, איז, יאו  גים וי
i פון לעבענם־יןאסטען די i»e נקנמ n שוין איז אליץ דאם ציים. איצםינער 
u אונשר סאנט ויאס נענונ, n n a e ,אח נעישכם wm סולםטע די תאבען 1םי ווייל 

i פאד אנטוננ n נאכזמײם pc נים װילזנן אח אגר׳םענם ip זאל pram וםםער א■ 
 אוננעװעחג־ נאנץ אזא אין אױםנלייכונג עחדענחאאת א; םיר פאי־לאננען שאלעכץ,

• לאמ. לימר
מ װייחזדה׳נמחגמן, mtodpj די אויא אנוזייז אישר 3. מל פאר־ דינען ו

 איז אםס׳ז״ אייןו־ pc םצםבערס די צי מיזערען ײאם שעמו־, סיעלצ pa נעיויםיעז
n r u פארלאנג. אתחנר פאד אמוספגט טםער א ins אייער אז אן, נצהםזן 

 ײי ),nTOtnuc ניט ימנעז 1סי אח ̂י ■ראהם ̂םארם אזא אײםטײױןן וויל ן אסס
 אם םמ• א םאכען וועט^מנצן unmpc נעחןכםע אונמר :אכנצנצז גים dip אזוי

י «י י iw י nip ^אדאשםי
i עם אז באהו־שםונג, אישו־ *וריק אויטדזײמליר וױימן טיד 3 n  pm אר־ 

w זי1זוײם *זוי כ״טס״לױן, p חאם i t איז וואס םעםמוש, אונזערע םים םאן 
מס״גןן גרויסען דעם םוור ■וווצגפתןמזלין ױיד  זוכעז םיר םרויעץ^ליידער. אץ ו

 דעם, וועגעז דיסתוסי^ן גריגדללמנר s *דן איצם ודץי םיס זץ• אריינצולןוזעז גיס
 וײנען wpi אוו־זאממ, שםארקעוש פתל פון ײײס •צמטיין אמ <ולט m אמו־

מ ד^וזינע ר▼ פוןר סזירזונס^רםליך רוי ק״^ויזס־ירײזעז. ג
CV אגריםעגםס אוגזערזן אאע אין געזעץ אוגגמריבעגער דזנד געוואן איכזער אח

־פארצײכניס אינהאלט
 אראנ־ קאנצערטען און דעקטשורש

ױניאנם. לאקאל אונזערע פאר זסירם
 ,9 לאקאל ױניאן פינישערם קלאוק

 יזאנ־ א דעצ. טען12 דעם אװענד, םרײטאג
 ׳האא פאסיפיק איז לעקטיטור, און צערט

 װעט בײלין ג. מר. בראדװײ. איסט 209
 באװע־ ארבײטער ״די איבער אעקטשורען

 אױך דערבײ װעט עס אמעריקא״ אין גונג
 עס קאגצערט, גוטער א װערען נעגעבען

 און ^פייער און זיננער נוטע זײן וועאען
 (ס. אדאער י. הומאדיסט באװאוסטער דער

וראעזען װעט קאװנער) זאבעץ. זײנע פון ̂פ

 םאנער ארן״סעםפעל קלאוק־שנײדער
.3 לאקאל ױניאן,

 ,דעם לאקאי דעם פון ני־טניג דעם בײ
 בעטהאװען א*ן אוחי, 2 בײטא:, •צבת

 ה. סר. װעט פט״ טע5 איסט 210 הארא,
 ״אינדדצאנלר^אנס איבער יעקטיטורעז *צער
איבײטער׳/ די אוז

4 נוםער ״גערעכטיגקײם״ 9

 ויצחלצז שאוױרא. נ. - וײ« . י f זײט
ז עי י אנ ך  •>[ •צםיױנגעז װינםיגצ *ו

העללער. ךזש• — 17 לימיל
 עריים•! •רימווון און ויצקסלער .3 ט זי

1 פוןיריזןזן.
״ י• כ. — קענעיע ®יז בריז»י » .4זײט י א|  נ

t: דזאמינמ ■ון םיםינג שטיין. lm
♦ לאנגער. ל•
Wtrfi.אסתר דל• — קלעאיאמרי .5 זײט

ר ײ ע ד י י נ ^ י ♦ו• ס;סיזנל־ם«כער און ^
# ײ <' ק  W? ר<בי\• ד• - « יי

 כעוץייא ראזע — נרויעױײזנל* די ס. זײם
n םימינג גןאדד עקזעקוסױו באינדער. i 

 מזנהנהאלץ. י• — 25 ל#קאל
ײם װייןם■ רער אין נויםיגע • .7 ז

 m~ 26 ל*?אל ױ;י«ז, דרעסם^כער און
 •ילאדןד- #ון בריװל»ד םמקעלעטײן.

 קראסעווע. א — •יא
- ליעבע נ^ך געיעג א .8 זײט

וואלמי.
 קאלעק«^נס. ראםאן. .9 זײט
 נ*שיץ רזןדאק^יס סון .10 זײט
* אב — מןוו «ו א̂י װ«ס .n זײט א אר  ב
 1% — אםעריקא אין רעאקייע די .12 זײט
ן זאריצהי. י. ו  צ•4( געאהןתן װעם עס י

̂  לעבעוײגער. דער — ליעטאז)
 העלל — (עיךעחלונג) װײפזערם .13 זײט

א— (געריכס) דעבאמע » קענע.  $ ׳
, װאלםסאז•

 י•6 •מעריקועער *יז׳ם ימישיי רי .14 זײט
 מאנגעל דעד זעאדין. א• — פזעל-קלאס

 לעא. •P דר. — דרוןך***יר יין
 ר{י צום בדיו י ^םועסזגו• קורצע .15 זײט

 וחוטער• א. ~ ז^ק^ר
 •דװזןרגג — 19 און 18 ,17,16 זײםען

 יזר עדױ?ייע^גאל איגםערנע^אנאל .20 זייט
 ארביײ דעם ®ון זני־ע*ע:ונכ די ןארשםענ^.

 יינר8ס אןיציעלצ אונױוזנרזיםעפ. םער
באראוי״ סעקרעפער פון סזננפס

׳וױחנר איו טאראנטא, אין
 יױ םאכער הלאוק דער צװי׳פען סראבזא,

 איו עם“און מאנוםעמטשויעת די איז ניאז
 קױ װידער דארט זאל עס מענאיןי מםאתן

ן ספרײק. א צו מ
 װאס טרײד ?לאוה איז םטריײו דעד

 סיזאן, יעצטעו פאתעקוםצז דארס איז
 האםירא״ א דורך געװארזח געסעסעצט איז

 דויד געסעםעלם איז סטוײיגן דער כד^
 פה פאחצםעתער צװימען קאגפערעגץ א

 * מיט בתים בעלי די םון און ײדאן דער
 דע־ ס׳איז און טמעו־וטאן -,איםפאחמגל״

 װי דאס מװאחגן, םארשםאנען סאלם
 םכסיו א מאבען וױדער זיך ותם עס באלד

 אעםגזד4 דאס ואל איגתססריזו דער איז
 אופן םרידליכעז א י1אײ וחנחנן נלימן

 זײנע! דעם חוץ א •אנפעחנגץי א מרך
 פארבציבען דעסאלמ םראגען אייגמע

 געדארםם זיד חאט כמן און דערזנגדיגם
פאחןנדיגען. צו דאם צונויפקוםען וױדער

 דער האט דעם םים אײנקלאנג אין
)3 וײט אױ* (עלום

יאלעא
ר אויפזיכט מ

 אװ 11 לאקאל ױניאן קלאיקםײקערס
בראנזוױל.

 דעצ. טען19 דעם אװענד, פרײטאג
 לעק־ און קאנצערט א װערען נענעבע; וועט

 אײסעאום, אײבאר בדאנזוױא אין טשור,
 װעאען קאנצעיט אין סט. סעל-טאן 229
 ^רײבער, עסטעאא טיס באטײאיגען זיף

 וױיא״ דדשײ<#בםי ^אלןס ײר. סאפראגא;
 פאראעזען; װעט ב.־באטדױגיק, דר. איניט;

tr. ״גע־ די םון רעדאקטאד יאנאװסקי׳ 
 איבער אמקס״עורען װעט רעבטיגקײט״

 פאר־ די אין כאװעגונג ארבײסאער דער
?זםאאטען״ אײניגטע

 דעפארטניענט עדױקײיטאנאר אונזער
 דער טיט אראנדזיטטעגטס נעםאכט וזאט

 טעא״ ענגאײט אן הויז׳/ •אעי *בראםהאא
, ר  דראדען גע^פיעאט װערען עס וואו מ

 נייט־ אונזערע ,דאס םארט בעסערען
 נאנ״ן צו טײןעטס זאאעןבאקופעז איעדער

 בא־ סענט 50 פאר פרײזען. וי^יוצירםע
 אין4פרעגנ &יט. בעסםען דעם איהר יןוםט
 טיקעםס. די פאד אאקאא •וייער

m אראנזשעמעגטם זעאבע די אוםגעפעהד 
 אידי־ נײען דעם מיט נעמאכט מיר מאבען

 מעדיסאז און סטריט טע27 םעאטער, ייען
 איהר באתוסט סע:ט 15 פאר ^וענױ.

 איהר קאנט מיהעט דעם מימ איז *,טיהעט,
 טע־ דעם אין באקוטען סיזאז גאנצען דעם

 איז פרײז, האאבען א צו מיהעטס ־ו^ער
 האפעז .ם*ר טעאטער דעם פון םײלעז #אע

באגוצען זיך װעאען שיאער אונזערע אז

 אױף יטפיעאט װעאכעד װעאט״ ריטאנעז
ך ספעציעאער דער טיט קאנצערט, דיזען  ע

 א«ערא טעטיאיאאיטאן דער פון 'אויבנייט
 באקאנטע נוט די ראפאא, מיסס און הױז

 איע״ טצסראיאאיםאן חװ־ פון סאפראגא
 םאר םאאאאיסטעז די ױין װעאען הױז׳ רא

 אױסער טאנצערט. װאונדערבארען דיזעז
די נאר װעט סאאאאיססען די

 אײ דעד פון ארקעסטער סימפאגי גרױסע
 אינ״ זיבציג איבער ,,סאסײעט קעסטיאא

 חאנױס־ דזשיײןאבס, 6םאק סטרוכיעגטען,
טאר.

 פאר־ װעט לןאנצערט גראנדיעזער דער
 פון אדיטארױם ריזיגען דעם אין שמען

 1אי טט״ jro34 ארטארי׳ טער71 רער
 1אי כאיןומעז צו טישעטס עװענמ. •ארמ

ס/ומי״ ױדאן 41 310 תם

 אין דעצעטבער, טען21 דעם זונטאג
 *טענסטער ךעד פארקוטען װעט אבענד,

 ״טעגסטען פאר׳ן און סיזאן פון קאנצערט
 חעט אײדיס און טיאינערי די פאר צװעק,

 צװעאם־ די מױן זײנען װעאכע ארבײםער״
 דעם פאר סטרײק ;עגעראא א אין װאף טע

 אונבאדיננט און ארגאניזירט זײן צו רעכט
 ארבייטס די אין עז1אויסבעסערונ נויטיגע

באדיננוננען.
 גע״ אראגז^ירט איז יןאנצערט דיזער

 ארבײטער פאראײניגטער דער םון װארען
 וועאנדכא־ די םיט קאםיטע, אױפקאערונגס

 כסעט איז עס װעאכע אדטיסטזנז, ריהטטע
 אײן אוין• צוזאםען העדען צו אונסענאיך
 ״טיױועא דער זײדעא״ םא״שא מאנצערט.

 ג<װעחנ״ איחם רופט כיען וױ ײײאאיז״, שון
בא־ דער אין אײנצינער דער אניאטא, איד,

ױנ. װאירקערס עםבדאידערי באנאזש
.66 לאקאל

 7 ידעצעטבער, טען12 דעם םרײמאג
 טענענבוים שרענס מר. װעט אבענד, אוחר

דער שון ״שונשציאז איבער^די אעסנדטורען

 אומד ציעא גענענזײטינער אונזער געוחנן איז װאס עטװאס אינדוםםריע, אונוער אין
 סיד מעהר זאך די ̂זאאם איהר אז דרינגאיך, דארום םארלאננען םיר **ױײ־עז.
 01מ איו פריעחון שון אינטערעםען די אין םעגאיד, װי גיך אזױ דאם און םדאכםען

איגדוסטריע. אונזער אין םאניע
t ו ; א^ערע, מאהרחאפטע o
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