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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.

^ מים, באקאנטע. און שרײנד מײע

 באוועגוגג״/ אוגייםער האנסעדוואטמחנר
 סענ־ ױניטי םאבאר וױיסט חנר אין

.ocl טע20 א.290 ,40יאבאיהססוא־ טער,
 סעכטער ױניכױ סאמר וױיסם דעם אין

 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
טי אונזערע אאע אין סעגטערס. ױני

 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

טי װײםטמאכער דעם אין  סענםער, ױני
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
טי סײד איסט  םענטו/פאבאילו ױני

עוועגױ. טע1 אעבעז סט. טע4 ,63 מהוא
 דעצ. טען11 דעם אװענד, דאנעחטטאג

 סאדא דר. פון אעקטיטור צװײטע ,7.45
געזונד־פראגען. איבער גריגבעמ,

מי • כראנקם  פאבאיל. סענטר, .ױני
 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,

טי בראנזוױל -  פאבאיק םענטער, װני
 עװענױם. סםאן און נאענםאר ,84 ם<ןוא

 טען10 דעם אװענד, 8.45 םיטװאך, '־:
 טאנענ־ םרײגק פון אעקט״טור טינםטע חגצ.
ם, באװעגונג. ארבײטער דער איבער ׳נױ

 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/

̂ט סקוא, רענד חגר  פאר• א געאסאז, ם
 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^
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p באם־יצינונג די םען װארם אינשעינאןוי^- דער שוי! איז שאעזיעער, c 
c ארבײטער קלײףןו נאאער jr ; i i fp 1אי ווע^ט. דעי פון ױניאנם שנײדער װ*ה j w 

p m !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
j דעם r e l l .•ארבייטער. דעזזוכ־בעי / -

c חגם אויוי r r y p נעותן וי«גען j ער־ אײ;םא< •שוין האבען טיר ײי 
M ע.-ין פארזוך אזא איז קצערט, ן סאײיער pc םןוי־שמעהעד די םארםראמען M cp i ̂

פריתעף.׳ יאהרען< איינינע מיט נעװארען : פראנשרײך, לענדע־: 9 םון ארבייםער
*(־ מאחםח, י־י ניט װען אז מענאיד, שוועדען, דיים׳שאאנד, ענגלאנד, מאנױם,  וו

 *אוועאסלימ אז איצמ נעהאט מיר טע, אםע- און ש־וייץ די הןולאנד, רענםארש,
אינטעינאציאנאל^ שנײדער־ארב׳יטער | ריקא•

p פארםרעטער דער c גרויסע א נעשפיעאם נעוױם װאיט װעאכע איז, אםערירא 
e אינדוסםריע. שניידער דער p» ראלע בענדז׳פא- ■רעױדענם אונזער באקאנם״ װי yn 

 פארניכםעט *לעס דאם םלחסה אבערדי -אונ נעשישט ה^ט איהם שלעזיננער. מין
yn אײדלר ^נפאננ׳ ס*סע אין ;א־םענש לײדים אינסזרנעש^גאל תד  w& 

 פארטרעטער. איהר אהם ן,אױני וואירקערם
ױ - ם עס ו  מעדע־ דפר םון אוים װײז

 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

D נימ. דערוױיל םיר ip שלעזיננער וועט 
ײן אין בריעף. דיתי באריכסען  םעלע־ ז

D וױםעז, נור אונז ער לאזט נראכיע ip עם 
p נעהאלנתז.געווארע! וײנען c פאר* די 

 אינטערעםאנ־ זעהר חןלעגאםען שידענע
 די םון צושםענדע די איבער רעחק טע

 װעא־ יעניער, די אין שנײרער-ארבייטער
ײ כע םארםראטען. האנעז ז

ױ שאנגרעם׳ קונמנדער דער  איז עס י
ײז ײירסליןי וחזם ועהן, צו  אינטמר־ אן ז

רעם איז אלומלטלינער אן נאציאנאלער׳

םארשםע־ די פון פאריאננ דעם אױןי
 אין אז, ױני^ן, קלאוקםאמר דער םון הער

 אח נמהר א^ץ דעם פיז אנבעםראכם
י זאלצז ישרוז/ שטיינ׳מדען כעהר לי י  מ

 קרי־ ספזאז שוגמגדןז דעם פאר טלאכות
«ן א גען ננ מרו ע ש סיניםום דעם ה ח  װיי

t *וננעצוםעז אח וואס סקײל, r u r n n סיט 
מז צודיי^ פאנאםקן 6 א  תלאויד די ח*

ם מאנופעיןטשורער מר ם מנ  א דורך נ
ײ אז נריעןי,  נים פארלאננ חןם והנלמ ז

.jנאכגעבע
 םאטםעתםשורער די פון נריע• דער

 האמן סיר *ון לאנשר, ציםלױ « איז
חװ* אלזדז טיגדשז דעם ניט איצט מ  אי
חנם וחנלען םיר איגגאנמז. איחם נעמן

ט אין־דמר שעיער םיעלע  פארגאנ־ םון ציי
g האמן סעזאן נענעם n m p נצצדואוגנעז 
מ י י ל' ז  וײארמ העכערעז צו בווים מ

שז זיי דאס *זוי, וױידזשענ^ ײ  nnun ז
ײ האט עם װי העמנר, םשל  על נעתוסש ז

v ױשר. •י
מר דער :איז 3 יונקם ■ובליקום. לי

 •ובלי־ אויפ׳ז חוםנות א נעכאך איז «ם
 וױ־ נמהר צאהלצן נים שוין ימז «ר שום.
 אויך גארסענט. דעם פאר צאהלם ער םיצל
ממרונג א ומם  נע־ וײן ײײחשעס פון ו

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

w ■רעגמטײחנז, נים p שכירות זייערע 
 איצ־ דעם סים אײנקיאנג אץ נים זיינעז
םםענדארד. לעבענס םינען

 פאדנע די םיט בריעי דעם אויו• אט
 דער טון באארד חשאינט חןר חאם מענות

אן הלאוקםאכער י נמנםפערם ױני י  םיט ז
: פאלגענחגז עי ײ ב

זםגדרע ;י־ אד דער פאר י אנפאכנענדינ וו
דעצעםבער, טען15 דעם

טי םײד איםט פאב־ םענטער, ױני
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 , טי כראנקם ׳  פאבליק םענטער, ױני
.  פײדא; און עײענ־ו אעטערװעיל ,54 ססול »
J I. .סםריט

 8.45 דעצ. טע;1;> דעם ^■^^.ךיגםטאכ
 ״טרײד איבעי לעקטשור צװייטער אווענד, ,

ם״ אניז דעניעלס. טארנאיעט ם־ם פון ױני
#  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
טי וױיםטםאכער  פאב־ שענטער, יןני

j' סט. טע20 א. ;:20 ,40 םקול ליק 
דעצ. טע;16 דעש אײענד, דינםטא; :-־i׳.״

3  ל־* טרם. פון לעקטשור דריטער — 45.
J jrfe ig ״טריײ־ : טעטא ראדזשערס. סאםשין 

םלחםה״. ,ד pא ױגיאניזם
 א־הי 8 דעצ. טע;18 דעם דאנערשטא;

אגו,  שיאכ־ד־ס־ זעקטטער אלנ׳ן׳ם דר. אוו
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 

p ■ונשנמן c בריעןי• חזם
 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
o :איז 2 «ו:חם ip אין ארבײםער די

.1919 ,177 דעןמםנער יארס, ניי םילושרםאן, ר. מ. סר.
אםם׳ן, •ראטעתטײו םאנופעקםשורערס םהוירם ענד סום סלאוש, •חמיחננם

220 w e r e ,סינױ. יארק נױ עװענױ
י — :חערר װערטער

t d 15 בריזס• אײער ערחאלםען חאבען ran  p cמאנאט. חןם »ן .נתז
ײי נאר תוסם וואם ענסםער, אײפר ײ אונזער לוים האם, ווארנמז, ױאכען צו  םי

 אויסרעמנעז אײער אז גלויבען, םיר זאך. חנר צו נארדים איז װאט סיעלע̂ג נומ
p צעטעל נאנצעז א c רינציפען ארן באדיננוננען די■ p c אנדיטענט אונזער p m ;נעײע 

מרינ, איננאנצען מן און סארדממלם נאר האם עס אח אי  אויפםערקזאם־ די צונענו
ם סאםע דעם «ן שיים p מ c פראנע. דער

ם p םוף נײ c פאדשםעהער די כױט שאנפערענץ לעצנמר אוכזןר p c תר  אי
מר אויו• ײטאםיאיישאז, תל  א פאר «רלא;נ אונזער פאתעליינט חאבען םיר ו

 פארשפרעכען א םים פאנאנדעתענאננעז זיך נדר זײנען וױידזשעס, אין העכעתנג
pc ,ר וחןם און באםראכםען, נום זאך די וועט איחר דאס אײך  םים רעכענעז ניט וי

p כוכשטאנ דעם c פארלאננ אונזעד באטראכםען װעם איחר נאר אנרינמנם, דעם 
p גרזנד ran אייוי c ז  קאנפערענץ, יןומנדער דער אוי;* דאס את בארעכםינונ^ זיי
ד םיר ומלען ײערען, א«נעחאלנתז נאלד זאל וואם  פאיזכמז, גײםמע די צושנמנלען «יי

שלמ פאדערוכמן. אונזערע נױםײזמדיג את בארעכםינם סאמן ו
מר אגשטאט  האם חאנפערענץ, א אױף אונז סים סאחזאנדלזז *ו וױיכתר א

מן איחי p נמםאדן די אעענו c מז ריי  אלם ערקלערעז, נדר נריע•. » אוגו ש
מן וימען באחױיסיעזמ איתרע אז אײך, צו ענטפער  דאם אוםבאנרינרעם, איננאנ

i סים אימשלאננ ניטאוין זײנעז זיי n .וײרקליכהײמ
l צו מםבערם אונזעחו *װיגנם װאם .אויםרייד״, אז ניט איז עם .1 i n n i f c 

 און ®*יזנמן נױט באווײזען צי בארייט וײכען סיר ויײדממם. איז חעמתננ «
ם לעמנס־יןאםםעז. די דאס צ־שערעז, ײ  נע־ נעשלאםען pא .אגריכמנם״ אוכזער ז

 אר־ אונמרע װאם העמנרוע, די ■ראצענם. 30 נעגויע נעשטיגען חאמן װאחןן,
ם ואוגעז נ׳מראמז, חאמז נייםער ײ ם וו o םים אנמהאלנתן ני n ^אמ װאם ימרוו 

מן, pc רייתע א פאר נעשם־נען או מן נאםירליד, איז, י ײ ר שכירות די ז מ י  גים ו
«i נקנמ e פון לעבענם־יןאסטען די i n שוין איז אליץ דאם ציים. איצםינער 
u אונשר סאנט ויאס נענונ, n n a e ,אח נעישכם w m ל  סולםטע די תאבען 1םי וויי

i פאד אנטוננ n נאכזמײם p c נים װילזנן אח אגר׳םענם i p זאל p ram וםםער א■ 
 אוננעװעחג־ נאנץ אזא אין אױםנלייכונג עחדענחאאת א; םיר פאי־לאננען שאלעכץ,

• לאמ. לימר
m די אויא אנוזייז אישר 3. t o d p j ,מן חג מ ה׳נ ד חז מ װיי ל מ פאר־ דינען ו

p נעיויםיעז a םצםבערס די צי מיזערען ײאם שעמו־, סיעלצ p c איז אםס׳ז״ אייןו־ 
n r u פארלאנג. אתחנר פאד אמוספגט טםער א in s אייער אז אן, נצהםזן 

 ײי ),nTOtnuc ניט ימנעז 1סי אח ̂י ■ראהם ̂םארם אזא אײםטײױןן וויל ן אסס
d אזוי i p נעחןכםע אונמר :אכנצנצז גים u n m p c אם םמ• א םאכען וועט^מנצן 

י «י י iw י n ip ^אדאשםי
מן טיד 3 ױי i עם אז באהו־שםונג, אישו־ *וריק אויטדזײמליר ו n  p m אר־ 

ם *זוי כ״טס״לױן, ײ w זי1זו p חאם i t איז וואס םעםמוש, אונזערע םים םאן 
לין ן גרויסען דעם םוור ■וווצגפתןמז ן ג ״ ס מ ד ױי  זוכעז םיר םרויעץ^ליידער. אץ ו

דץי םיס זץ• אריינצולןוזעז גיס  דעם, וועגעז דיסתוסי^ן גריגדללמנר s *דן איצם ו
w אוו־זאממ, שםארקעוש פתל פון ײײס •צמטיין אמ <ולט m אמו־ p i וײנען 

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 אני ך  •>[ •צםיױנגעז װינםיגצ *ו

העללער. ךזש• — 17 לימיל
 עריים•! •רימווון און ויצקסלער .3 ט זי

1 פוןיריזןזן.
 נא|י״ י• כ. — קענעיע ®יז בריז»י » .4זײט

t: דזאמינמ ■ון םיםינג שטיין. l m
♦ לאנגער. ל•
W.אסתר דל• — קלעאיאמרי .5 זײט trfi

ר ײ ע ד ניי ^ ♦ו• ס;סיזנל־ם«כער און ^י
# ײ <' ק י  W? ר<בי\• ד• - « י

 כעוץייא ראזע — נרויעױײזנל* די ס. זײם
n םימינג גןאדד עקזעקוסױו באינדער. i 

 מזנהנהאלץ. י• — 25 ל#קאל
װייןם■ רער אין נויםיגע • .7 זײם

כער און «ז, דרעס̂ם  m~ 26 ל*?אל ױ;י
 •ילאדןד- #ון בריװל»ד םמקעלעטײן.

 קראסעווע. א — •יא
̂ך געיעג א .8 זײט - ליעבע נ

וואלמי.
̂נס. ראםאן. .9 זײט  קאלעק«
 נ*שיץ רזןדאק^יס סון .10 זײט
 בארא* אב — מןוו «ו א̂י װ«ס .n זײט
 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
ן י  לעא. •P דר. — דרוןך***יר י

 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 ןארשםע̂נ
 יינר8ס אןיציעלצ אונױוזנרזיםעפ. םער

באראוי״ סעקרעפער פון סזננפס

׳וױחנר איו טאראנטא, אין
ױ םאכער הלאוק דער צװי׳פען סראבזא,  י

 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

ד געסעםעלם איז סטוײיגן דער כד^  דוי
 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
מן  אופן םרידליכעז א י1אײ וחנחנן נלי

 זײנע! דעם חוץ א •אנפעחנגץי א מרך
 פארבציבען דעסאלמ םראגען אייגמע

ד חאט כמן און דערזנגדיגם  געדארםם זי
פאחןנדיגען. צו דאם צונויפקוםען וױדער

 דער האט דעם םים אײנקלאנג אין
ט אױ* (עלום ײ )3 ו

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
ענױ.  איהר באתוסט סע:ט 15 פאר ^ו

 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
 עך ספעציעאער דער טיט קאנצערט, דיזען

 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

ײ דעד פון ארקעסטער סימפאגי גרױסע  א
 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

3 תם 1 מי״ ױדאן 41 0 ס/ו

 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.

ױ ײײאאיז״, שון  ג<װעחנ״ איחם רופט כיען ו
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.
0מ איו פריעחון שון אינטערעםען די אין םעגאיד, װי גיך אזױ דאם און םדאכםען 1 

איגדוסטריע. אונזער אין םאניע
t ו ; א^ערע, מאהרחאפטע o

ן ריפער אח םקױרם םום, באארד דזשאיגם | ^ נ ױ

ו אץ יסא j אוםשםעגושז רי לױם שאגפונוואצצן, דװך ים«נם,1• n n t c. 
:i t  r n »  pr ,אװייזןן n דאם ב ru ru n y c  ra rtPM ט זײכען י מבוי י * 
אן די ראס , מ מ !*סקוסירם י ח מ ח ו • o n ס העגםםען אייו םאג« פון מנ • if pm jmo m' ttewr מ D'J PM« יין«ײ von pc UMPO pv•

i ׳ט n ,קען טיקעטם דיזע נעלעגענהײט

I t



09iy wonm aajtirrui *
«n װײס«ו in#־' י לער.  »* , W זוארס

»ײד• f ־ אויוי ™ ™ " ’ *־•״״
 חןר קלי»סםײן ט. פון ארבייטער די

«י לעצםע בען  די נאנקעט. א נעהאט װ
 אלטע איהר פןורםמזעצט האט פירסע

 חוציאנקע שטיפעל א םאכען *\ טראדיציע
 א נעװען איז אווענד דער סעזאן. ענרע
ײ ארבײנ^ר. די פאר פרעהליכער נאנץ  ז

 סינוסען, אננענעהםע םיעל געזזאט האבען
ײ װען  נעלענענחיים די נעהאם האבען ז

 ױנ״ « *וױשען אונםערשיעד דןם זעהן צו
 ip" שא■. א ייך אײי איז יאךשאי
 אי«®-1« ברוד׳ער שאפ-םשמרמן, דער

ט״ מװען גאטירליף איו םקי, ^ ר־ ע  1ד
 פאי געטאן םיןלעם האט ער וױיל מחותן,

 ארבײםער די שא■. םיז ארבײטער די
 אין םארנעסעז נים דערםאר איהם האבען
— מתיה שעהנע א נענעבען איהם האבען

 זיין פאר — קאפ״ ״לאוױננ זילבערנע 8
 לעצםען דעם דורף ארבייט ,שװערער

סעזא!.
 פון שװעםטער אין ברירער אלזא,

אײןי אז פיחלען, מיר שאפ, הליפםטיין׳ס
. מזל־טוב. 8 קוכיט , . .

f* rp t fy, דיעזען וואוט דער ו*צ H r 
i ױיז n חןד אין גרעסטער m & w i 
0VT ערוחנחצמז און ױגיאן, אונזער פון

a םעחמסםע, די בעסםע, די *יחר p t 
p ציים די םארםאגט. םרייד אונזער it 

H ןיא #ערזענ^יכקײט אז ערנסט, צו i 
 m אין ראאע א מציעלעז זא^גן ציטיסס

 ם<ימ די עס איז דארום און ױניאן, זער
 m םעםבאר יעדען םון אויםגאבע די און

P םים אװעקצוםאכען ױניאז אוגזער l f n 
j א ערװעה<ען אן עןקיעליכ^ט^ t t t i 

* עסזעקוםױח^ ערנסטע און םעהיגע  3וו
 *רגאגיזאציא אונזער םארײאאטען ז*ל
 Wm די אין מצגאטען 6 נעקסטע די םאר

סיטנלימןרשאפם. אונזער םון טערסעז
חו אצזג צו גרוס בעסטעז מים צ נו  יו
 9םארבצײ& סים^יעחגר, און םרײנד

.׳ . אכטוננ, מיט סיר, '.p i p
ם ע , ס ן א ם ד י ר  ם

ס י א ו  {£§ע צ ס ת ע ו ו א
קאונטי ריטשםאנד

K .1919 ,15 דעצעסנער i l

שאוױרא, נ. פון

 םוז׳ םיטג^יד יעחנר הײפעאע^סימען. א
ל דײװאה^מ, אין באטײ^יגען זיך  מי
 כא• צו םעג^יד איז אוםן אזא אויף נ*ר

 די וײנען צרװעהצטע די *ז ימטיםען,
 און מאסע, דער נײז פארטרעםצר אםת׳ע

 מיטגציעדעחןןאפט די שוין װעט א5מסי
צוטרויען. ה^בעז זיי צו

און שבת דיעזען לעא תומם,
?j k d j i םיציכט. אײער ניט פאתאכ^עסיגמ 

 מטיטט װאהלען. די אין זיןי באמײ^גט
ט פעהיגםטען, דעם פאר  אײער םאר גי

 וועסען אין דעם, פאר שםיםם פריינד.
 וחנטען םאר דעם, פאר גיט נאויבט, איהר

 עטיםען. געחײסצן אײף ה*ט אימיצער
 אוים־ און עהראיןי םיליכם אײער ערםילט
ריכטיג.

 דעם זונטאג, און טעז,20 דעם ׳טבת,
 פארקומוםע^ װעלען דעצעםבער, טען21

 * א#קאלע פאר אןוקאל אוגזער אין װאהלען
בעאסםע.

א אונז פאר. איבעריג איז עס צו ו
 אזא םון װיכטיגקײט דער װעגען שרײבען
 אר־ יעדער םון לעבען דעם אין מ$םענט

נאניזאצי^ז.
 םעגאיד מעמבער יעדען פאר װאים

םאר־ דער מים אפגעבען זיך אלײן געוחגן
ײן סון װאקטונג אז, ז  נאטירליך דא̂ז ױני

 אוא הןובען צו געווען נויםיג נים ווןואם
T קען ^בער לײדעד בעאמםצ. װי זאןי t 

 דער מיט םארגעהמען גיט מעםמגר יעדעד
 ביזי זײענדיג יוגי#ן. דער םון םיהתגג

 םעהר ה^בענדיג, און לצבען א מאכען צו
 ,1פאמייצי^ן*ז^רגע זײגע װעניגער, ^דער

 ם#*צ א קען ער אז צופוריעדען, עת איז
מיטינג. » צו קוםען

;ה^בען סעך מוז דעריבער «  עקזע־ ,
 די ז^ול׳וזאבצן וחגאכער ^ארד, יןוםױװ

 פעהיג־ די איניציאנױװע, םון םצהיגקײט
 ריכ־• די דעמכער דצם ןונצוצײגען הײט
 זיך ױני^ון די וועאכער אץ םונג,

װענדען.
 עיוזעתוםיװ אן אז ניט, גלויבען טיר
ײן באארד  םון אלײדהעחפער דער ז

 איז ייאס זאר׳ א ־— ^רגאניזאציאן, דאר
 יאהי־ םאד סראקטיהע א געווען אונו בײ

ור ב^ארד עחזעקוטװו דער רען.  יןײנ־ ̂ט
o װי טעהר הןובען ניט בז*ל ip צו רעכט 

 טאר באשלוס זײן ^ובער רעקאמצנדידען,
מיטגליע־ די ביז קראפט אין ארײן גיט

בען ארבײםער מסעוײײאנער  ארוים גי
ערקלערוגג• פרעציפען »

 דעצעמבער טען13 דעם ״טבת♦ לעצטען ,
 צוזאמעעעקומצן וראשיגגט^ן אין וײגען

 אםעריקאנער דער םון םאױטטעהער די
 ערװאר־ לאנג דעם צו *באװעגוגג ארבײט׳עו

 אײגגערױ איז װ$ס ?אנםעו^גץ םעטען
i עקזעקוטיװ דעם טון געװ^רען םען p•:
. פ. א. דער םון םיל י

 איז ?אגפערענץ דעט פין צווצק דער
ארבײ־ םאראנםװארטליכע די דןוס געײעז

 אויסארבײםען זאאען םעײםןורשטעהער .
n און ®ראנלאט א BנציBעןrרpלערוגנ# 

 אינ־ נײער דער פאר ניאםען זאל ווןמז
 לאג^ פאליטישע און חסטריעלער

עקזצקו־ דעד פון באשלוס דעם זינט
צו ל. אװ פ. א. דעד פו, קאוגנזיר טיװ

ײ ץ איגמערעס דעמזעלכעז געחםען ז אן דער א תי ױ י ײ ו געװען פרײ וואלטען ז

m ו חאבעז םיר י  אין עגטוימט גיט ז
 אויטײצ דצר *ז ערװארמוגנען, אונזערע

 םיטגצימדצר און בעאםטע אונזער איבער
 מ^ודט״ אװ *ק*נטעס§ט םאר •ריזאן צו

ט !}ווןנס ױי מן ניט ו תרײ ציעצ, דעם דצ
ד ח*נמ מונאים אונזעיע וועלכען  נ

 אתאדזא• אונזעי שעדיגען צו שטרעבט,
ון, י• צ̂י  פאר־ א ד״ןןבען •ונ?ט וחןט ̂נ

pאילר ב^םטען אס וועם וױר?ונג, עהרםע 
 גרויסע און גײסט געזונסער דער סםרירען ■.

 ווו^ס איבערגעכענחײט, און לאיאליטעט
ז' שאםם.; םיםנלידער־ גאנצע אונזער ,גאהערשט

 םון ענטריסטונג און אױםרןמנג די
 דיע■ איבער םעםבערס אונזעחןיטויזענדעד !

 אין איז ׳װאס אורטײל, אוגגערעכטען זען
ױ מעחר ניט אמת׳עז דער  פינסטערע א ו

 לי־ פון צוזאמענגעװצבט פארשװערוגג,
̂י־י־סען, און גענס  נאר װ*ס אויןי פאלש
ױ באסעל אזא  םעחיג• איז זילװער מר. ו
 מינ־ אונשולדיגע, םון םארשי?ען ד#*ס

 סריזאז טעג 30 צו םיידלעף דעריעהריגע
ײ װײל דערםאר, כלויז  געהאט הצבען ז

 נרעסערע פאר סטרײסען צו חוציה די
 מענש־ און שטונדען הירצערע װײדזשעס,

באהאנדלונגען. ליכערע
 װעלכען ימיט םרײם-אפ, גאנצער דער

 צוזאטענגע־ איז אינדזש^נהשאן רער
 ״קאנטעםיט דער שפעטער און װעבט,

 יעדען םון דערמאנט װערט ?אורט/ אװ
 אױנוחד נדעםטער דער כ״ט ארב^טער

 הםקר־ב^םעל, דיעזען צו האס און גונג
 דער געגען ?אמפף אין האט װעלכער

 פון פונ? יעדען פארלארען ױניצז
 זיף ארום לויםט און זעלבסט־רעספע?ט

 אויפ־ געװאלדיגען דעם װעגען כאריהסען
 דער מיט אויםנעםצז ח#ט ער װאם טו,

 נענעץ לאיערעל א שנעק א םון הילםע
ױניאן. דער

 דער געגען ענטםער בעסטען דעם
 גע״ נעװארעז געמאכט איז װאס אטאהע,

ײ לויט איז, ארגאניזאציאן, אונזער גען  ו
 גע״ געגעבץן באריכטעט, אונז האט מען

 בײ אװענד דאנערשטאג לעצטען ־זוארען
 מעסבער- באגײםטערטען געסאקטען, א

 איסט 210 האל, בעטהאװען אין מיטיגג
 גע־ זײנען עס װעלכען בײ סטריט, טע5

 טויזענד םון נאהענט םארזאמעלט װען
 אײנ־ האט מיטינג דיעזער טעמבערס.

 באגײסטע־ 'גרעסטער דער מיט שט׳מיג
 מעמ־ יעדען טע?סען צו באשלאסען רונג
 זאל טעקס דער און ר*יאד ס u־u בעו

 די אום מאל, אײן מיט װערען באצאהלט
 דער םון אונגעשטערט זאל, ארגאניזאציאן
 אהן אימשטאנדע זײן זײט, פינאנציעלער

 אר־ דער מיט אנצוגעהן אונטערברעכונג
גאגיזאציאנם־ארבײט.

אנבאטראכט, אין געהמט מען װען
 איז טעסס דאלארדיגער 5 דיעזער אז

 לעצ־ די םאר סpטע צװײטעד דער שוין
 מעמבערם די און מאגאטען, עטליכע טע

 צוםרי• גרעסטער דער מיט דאס צאוזלען
 אז שלוס, צום קומען מען מוז דענהײט,

 צושטאנד געזונרער און הרן׳דיגער דער
 םארגלײכבאר שים איז 20 לא?אל אין
 אינ־ דער אין לא?אל װעלכען אירגענד צו

 גײס־ און םאראלע די אז טערנעשאנאל,
 גע־ איז 20 לא?אל םון ענטװי?לונג .טיגע

 וױרק- איז װאם מדרנה, אזא צו װא?םען
 אינטערנע־ אונזער פאר שטאלץ א ליך

ױניאן. שאנאל
 אנ־ אלס אויזי, האט מיטינג דיעזער

 אפי״ די צו דאנקבארקײט און ערהענונג
 זיף געםינען װאס מעמבערס ־און סערס
 דזשײל, ?אונטי ריטשמאנד אין יעצט

 נא• אין ?אמיטע * שיהעץ צו באשלאםען
 האט ?אמיטע די ױניאן. דער םון מען

 זאכען גוטע אנדערע און בלומען אויסער
 איז װאם רעזאלוציאן, א געבר^כט אויר

 מעסבער־םימינג דאנערשטיגע♦ דעם בײ
 זיף לעזט װאס און געװארען, אנגענומען

* פאלגט:. װי

 ריע״י דצר םון םצמכערס .די ״טיד,
 נ. ל. א. £Q ^ןקאצ ױניאן םאכער <^וט

ײ םארזאסעלט י., װ.  כעט״ גרױסען א ג
 נמן11 דעם ד#נערשטאג, כצר-םיטינג
 חאל, בעטחאװען אין ,1919 דעצצםבער,

 אײנ״ האבעז סטריט, טע6 איסט 210
 אונ־ אױסצודרי?עז באשלאסען, שטימיג

 אנער?ענונג און צוטתיען םולסטעז ז^ר
 ל. ברידער די ,בעאמטע, אוגזעחג צו

 די צו און םרידסאז, ס. און ווע?סלער
 װעל״ אוןישוועסםער, גרידערא איכעריגע

 אין אוםשולדיגערהײד שטאנטען כע
 באארד עחזעקרטירו דעם צו אויף •רחאן,-

 צום ארבײט אונערםיעדליכער זײן םאר
 ױניאן, אונזעד םון בעסטען איז װאהצ

 װײטער אױןי אויף זיךי םארםליכטען און
 םארט־ בעאסטע אונזערע מים צוזאםען
pd אוגזערע צוזעצען bo vp ענד־ אן ביז 

זיעג. ליכען
גרוס, בריתןרליכען מיט

טשערמאן. ״ס p א ס מ. י.
ר, y ל ע ה ד ו ד

ר ע י י י, p ס נ י ל א i ם
p צ י ו ו א נ ם.

 לואנדידא״ די םון צעטעל דער איז אט
 פאר־ די פאר אנגענומען האבען װאס טען,

 :אונזער,לאקאל םון עמטער שיעדענמ
םארגער, ה. :פרעזידענט װײס פאד

תאצטיו• איףאב. םיננער ל.
זיל־ ח. :ארםס עט סארדזשעגט פאר

און סיימ#ן א. סילקאװיץ, י3בל ײז

 דעם זוגטאג, און יטען20 דעם שבת,
 האבען מיר רועלען דעצעפבער, טען21

 םא־ מיר בעאמטע. לא?אלמ װאדזלעךפאר
 בא־ זעהן צו םצמבצרם אלע אויף דערען

 װי אזוי װאהלען. די אין זיף טײליגען
 גוטשטעהענ־ בלויז תצנען וועלען שטימען

 אז דעדיבער, מיר װילען מצמבערם, דע
 שול־ אײערע באצאהלען ג^ײד איהר

 בירגער גלײכבארעכטיגטע ווערען און דען
ױניאן. אונזער פון

 זײם דער פק ^זטמלתג, חלארע און םע
ארבײנמר.

 מײנערס די צו אעדדשאנקשאן ך^ר י ^
 שטארלר דער געוױם איז ביישפיעל, צום

 די אויםגעריסען האט װאס קלאפ סטאר
 ביז האבען וועלכע די פון אפילו אויגען
 געשלאפען. געשטא? און ״טטארק איצט

 װעל־ פארםײ/ ארבײטער גאציאנאלע די
 שיתאגא אין געװארען גענריגדעם איז כע

 אן גראד געװיסעז א צו ביז געווען איז
 דער איגדדטאנתשאן. דעם אױף צנםפער

 קאונ־ wonpyrpy דער װאם נטססײססע
 םצן9 דעט ארדיסנענצמוז, האט ©יצ

 אינדזשאנקשאן, דעם איבער וועמבער,
 רעוואלוציאנערען מיט גע;.םעםם הןוט

 רעגירונג. דער געגצן פראטעסט און נײסט
 דער איז דאס אז אױסנעוױזען, האט אס

 אמעריקען דער פון װארט נייער ערשטער
לײבאר. אוי םעדערײשאז
 צוזאטעננעקומען זיך זײנען ענדליך

 אינםערגעשאנאלס 119 פון םארשטעהעד
pאיבערבויאונגס אז אויסצוארבײטען rד 

 נײע די אויף ענטםערען זאל װעלכע גראם,
ײ צײט. דצר פון •דאבלעמעז  זיך זײנען ז

ײ־ א 10 שבת, לעצטען צוזאםענגעקומעז ז
 זעל־ דעם פון אווענד אין איז םריה/ גער ן

ײ האגעז מאג גצן  א ארויסגעגעבען ז
 ״ביל א ער?לעהרונג, פרינציפען לאנגען 1

פ״. $וגו̂  מ ױי
װי טײלװײז איז סטיימטענט דער

 בערשטײו
ג.

 פעמבערס: באארד עקת?וטיװ טאר
 בעל־ א. א?םעלראד, א. אטלעס, העררי

 געל־ ל. בארשאי, סעם בארוכין, ז. סא;,
 היײ צ. הערשאװיץ, מ. גודטאן, א. פאר,
 א. טיזשער, ם. װארשאםסק/ װ. פאן,
 ם• יארטנצר, דזש. טעגענכוים, ם. ׳טײװ

^, י. לעוחגנטהאל, פ ע אי  ה. מאליז, ם. ט
 ד. ״?ע#טײן מ. אב, קלאט, ^ךיעדלענדער,

עוקין. ,.K שא«יחו א. רעזני^ ל. קאהען;
 דזשאינט דעם צו דעלענאטען םאר
 א. בערקאוױץ, א. בעלםאז, א. :באארד

 צעווענםחאל מ. הערשאוױץ, מ. גודמאן,
?יאט. א. און

 טעג, בײדע jy:yp מען וועט שטימע;
 כיז פריה אוהר 9 םוז זונטאג, און שבת

אװענ<. אין אוהר 5‘
 װערען געהאצטען װעט עלע?שאז די

עװ. סע?אנד 117 אפיס, אונזער אין

ײ• P* (שלום •)1 ז
אוו דזשאינט א  לעצטעגמ^ טאראנטא םון נ

 די צו ארױסגעשי?ט
m \ : בריעױ םאלגענדען דעם

• — : חעררען
 ך#ס װארשײנציך׳ געדענ?ט איחר

איגעמוצ^י איז ־װעצכער ?אנםערעגץ דער

?אמיטע

 הא־ דער םון שוין רײדען סיר װען
 נזעםבער־סי- לעצטעי דער װאס מיטע,

 װעט באזוכען, אונז געשי?ט האט טעג
אױןי שױ\ רעדא?טאר,־ גענ. אונז, איהר  דזשואװענײעל דצר םון ארבײטער די

 די צו םליכמ זײער טוען קלאולדקאספאניע
 די םון םאמיציען אידישע אוטנייתייכצ

ײ מלחמה־לענדער.  זײצר געמאכט האבען ז
 קערפערשאפט שטענדיגע א פאר שאם
 םון פאמיליעס אידישע די צו שטיצע פאר

 לענ־ פארװיפטעטע און פאגראמירטע די
ײ דער.  25 מיט געטעתסט זיך האבען ז
 דיעזער װעט װאף יעדע און װאף א סענט
 װערען ארײנגעשיקט און געזאמעלט טעקס

 פאר סאמיטע. רעליעױ פיפעלס דער צו
 רא געלד די שוין איז וואך הײנטיגער

ײ אז זיכער, זײגעז מיר און אפיס, אין  ז
 זנין כל געבען צו װערען מיעד גיט װעלעז

[.i נױטיג װעט עס "
טאט. נאבעלע און שעהנע זעהר א

ײ ביכעלעף. גריגיגהע די נאף קוםם  ז
אםים. אין אײף אויף װארטען

םעק. ר, ע ל ע ה ש. ז ד

י צװישען טען;עווארעןםון ?אמיטעס די דערמאנען צו ערלויבען מאנוסעסםשד, י ײ נוס גיס ^ס1 הײסט ואדשאפס  I 9 נ
 \ ־ytpy דער מוז אבער דערםאר סיטע^
 ם#ור* םעהיג^יט די האבען באארד קוטויװ

 דצם פאר גױטיג איז עס װאס אױסצוזעהן
 ער און ארגאניןאציאן. דער םון וואויצזײן

 פלצנער, אױסארבײםצן באצײטענס דארף
 די פאר װערען ןאלען.פארגעיעגט װעלכע

ײ. איבער האנדלען צו מעמכערט ז
 טי• א צו שםט מיטגליעד דער װען

אן״ די װאם הערען ער קוםט טינג,  ״ױני
 ; םראגען. געװיסע װעגען זאגען צו האט׳
 ; רעס ער סײגט *ױגיאן״ װארט דעם מיט

 גע־ הערט ער װען באארד. עקזעקוטױו
 ־yrpy דעם פון רעחאטענדאציאנען װיסע

 דאס נעהםען ער קען דאן באארד, סוטיװ
 מײנוגג. זײן אױסשפרעכען און װארט

 דער אז ערװארטען, ניט אבער תען כען
 טאג שװערען א גאף קומען, זאל מעטבער
 דער םאר פלענער טיט שאפ, אין ארבײט
 אונםעגליכ* אן אײנםאף איז עס ױגיאן.
קײט.

 צו רויכטיגתײט רער װעגען רעדענדיג
 באארד, ע?זעסוטיװ םעהיגען א האבען

 דער• צו פארגעסען ניט אויך מען טאר
ו װיכטמ?ײט די סאג^  *py אן האבעז \

װpyז טי  גרויסע די װעמע\ צו באארד, ו
o cK & n y iy ^ D 'o צוטרוי^ האב^ זאל 

 צו־ איז ױגיאן אײן גיט ט.pעBסyר און
 פון רyשטײג די א; ןyװארyג רטyטyשמ

טגליד^אפט רyד םון מיםטרוי^  צום מי
vm M w v) .1א צו מיםטרױ^ באארד 

װ מי ^ קז  םארגאג־ רyד אין איז באארד מ
 אי״ yאל םון yאורזאכ די \v)m ג^«ײט

^ yדליכyנ ^י ק אנ  גע־ ןyדואב מיר װאס צ
lyטאנכ אין זעה; ^ ^ K t ^ n *  y אוג־ פון 

 פיה• דער צו מיסטרויען באוועגונג. רyז
n^ םון רערשאפט :y n װyלכyארגאני־ ר 

t זאציאן t v u v בר יעתן אפypyאקטי־ ל 
ארגאניזאציאן. תנר אין ןyבyל און װישגט

חגנ דער ^ו םאר״ צו אזוי װי אײנציג
 המליכקײ*yנyאו;אננ yאל די אט זyהיט
vq\ צו איז t i t f w n y די vvoynvz ניעבר 

 פאר־ רyד פאר ̂זyחאב מיר יואס בע־דס,
 נאך און, ױגיאן. רyאונז םון וואלטונג

ער* װערען װאם # די אז ,inyr צו מעהר,
̂ען וחנהלם, י מיט \v~rn ה?טyרװy ניט זאו

ס ^ארשטזןחןגר די און חנרסאיך וייגעז װאם *$*8ש םאחציעדענמ די
y' םון זyנאמ iy| אונז באזונחגר שאי 

tyoipy: באזוכyמיט ̂ז v y ^ n 
yװאריםסט די און tyn y
lyרyטy■ל yאל jv t  D אס אןn׳w ip  i y? 
 רyרדיגyװײט םאר רוגגyבאגײםט םון

o"t>yvvv. ײ  ״yטpכארא nnyt \vyy ז
 א אפ זיף מיט זyגלyיBש און ריסטיש

̂ז\,  גךוי־ רyד םון בילד װאוגחגרבאר שע
 טyסאלידארים ,D״n:y3yjny3'K רyם

y װאס און ryn שyפyצ*ײ ר
ײ און ױניאן רyד צו ארויס געץ  yרyז

^ ט ^ז ב
הא־ שע*ער די אז ניט, םיעט און

 רײד y:ny^ מיט נטyבאנוג בלויז זיף כען
^ אוים׳ן אי ײ גײן. א, פ  אונז האב^ ז

 טיט לעדpy8 היבשע גאנץ ארימנ^טיקט
yoy| ש דאס םוןyהנסטy בעש• דאד און 

 אן ןyהאב דא זyלyװ מיר אז אזױ
״װאהײשאן״. ןy^אפת

 רyד םון חאלומם די דורף ;y^ni מיר
 רyאוגז זypאויםדרי ׳ Mײטpרעכטיגyג״

 די צו p^ ןyםסטyטי און הארציגסטען
^y-uytft :םאגױ און ראז^ שע&ער 

 רײנ־ ?ראן בראדמרס, שאטט ל^וסקי,
 רײנרןאוט סטײטס ױנײטעד ׳?א. ?אוט
m נגלישy סא., v d w p, רײנ?אוט ױנידא 
 רypבײ קא., רײנ?אוט סטyרבyװ ?א.,
 ברא־ אײבראם שאפ, סאקאלאף׳ס און

 שא•, ס^לטויבypרyט און װיזyל
yױרא זypריyאמ y iרא־ ?א., רײגקאוט ז 

 הע• רנא̂זyװ מאונט םון שאפ ס^לדyנםyז
 ברוקאין םון שאפ גאלדב^׳ס און רyל

 רײנ־ פײאגיד שאפ, ?לײנמאן׳ס טאלי
 125 פון ׳שאפ ?ופער׳ס און ?א. ?אוט

סטריט. מיתגלטאן
^ מיר רי  דאנה רyאונז אויס אויך ד

 נעראצyדזש רyאוגז באראזי׳ רyברוד צו
n y w ry ^ -v y o y - ip w אונז םוןyאיג״ ר 

 אונז, בי\ באזוף זײן םאר שאנאל,yרנyט
 טyלײסט רy װאס הילם^ תנר פאר און

ארגאניזאציאז. רyאונז צטyי

yאכyר װ ̂ר yםבyטi  ױניאן *iy»vy סע
ױןי חאמ #סטרײ? 1  o h yסyטyלט  ג חאט  

דאס םארשטזננדניס  •>yi מיט לײזט yויםגH 
אפגעהאצטצן זאל נץ yרyDאנp אזא נאר

צו?ונ«מ ר ^|yנטy נאה דער אין וועחנן  
y אל אויםנעה^ן ט y װ וחגלכע  

אונפאחגנד׳יגט םארבצימח  yלכyװ 
ױ אונזער םון ר י  | y«רyארשטD די װאו און  

^פא |  Dנחײyגyלy ג א ן y האב וחגלען ניאן  
M fo n w און ר  yגyל■ yרy אונז צואעסנן  

אונזער אין ארבי״ט די  y tf jm  או;טyר 
אננעהן זאל  : y  אינדוסטרי
]אר *1 ן • ::y צװיש ן y באציהוגג די און כען

בײםס

i די : y ^ B־y ר•1 אײנשטימיג זײגעז] 
 אוג־ פיז yאםטyב אלס געװארעז ץוועחלט

 געהאט גיט האבע[ אי װײל ױניאן, זער
 אב. נאסינײשאנס: די בײ רyג:yג קײן

 -yjyD רyנyװעזyג nyr:i« . ,rאװיpרyב
 לו־ לאסאל; פון אלטיפרעזיחגגט דזשעד,

nyoס אדדיגגpyר אלס ליפס?י, אים jrp y, 
 אלס צײלען דיעזזו םו; שרײבער רער און

^ ם ^ג ס אנץ־  c:yp איהר (אויב םינ
iy ײעט מיטינג צום קומט ניט, איהם c 
ז).yלyפאדשט אײך פאר איהם

ז^| זאיצעז רyײטLאר און רyבyג  דים־ און אפאינטמענטם
אפאינטמענטס

 ןyהאב נאוחנטמר כיאנאט םyד אין
ט פאצי^טען 962 כ ;^  נטםyאפאינטמ ג
 ױניאן 31 אםיס, נטאלyד רyאויז אין

ײ ' פון 191 ארום סמװער.  די תאובען ז
:^ מ ט ^ינ פ דאם ׳ןyהאלטyג ' ניט א

 yדyי םון פאציענט אײן כמעס אז הײסם,
 באשטימ־ רyד צו \vrypv: ניט איז םיער

 מד האט זי, רyאד ער, וחןן צײט, רyט
* ?ימען. דארפט

גרוי־ א םyד בyצולי האט הליניה רyד
 םאר האט דאהטאר רyד םארלוסט. םען
 םאר הריגט ער און װארטyג פאצי^ט דעם
p םyד רyאב באצאהלט, צײט דער ^ p 

 א איז דאס ארײן. ניט גאר oy טראגט
 םאר םארלוםט רyלyפינאנצי י̂*yרyזיכ

 וחגרט ?ליניק רyד סליניח. חגגטאל דעם
 באזיס ןyראטיװyEאאp א אויף געפיהדט

 אויר איז ?ליניה םyד םאר פארלוכט א איז
 םאר־ די פאצ^נט^ ד־י םאר םאיצוסט א

 צו זyרyװ נטyכyרyצוג מוז יט צ לארענע
^ די ־ י נ  פאציענ־ די אז מײנט, דאם א

ײ ןyהאלט װאס טעז  נטםyאינםמBא yרyז
y' םאר ראצאהל^ן מוזען :y ע :^  האל־ װ

.DD}yoo:^B8 זײעיחז ניט טעז
|yo װיל^ נטעןyפאצי yרyאונז אויב

ײ זאל y חנכענען ?ליני? איז ז ro yD פריײ 
ײ ז y ט ה ױי ;yno זען׳  yרyז

ײ אפאינטם^נמס״ yo ז ip jyB ^ nר1ח צו ן 
 זאל ד/:כיפא חגי כדי צייט באשטימטער

 אויןי װארטלן איז צײט i״p פארלירען ניט
^ז זײ. » lyp אל^ טדא ז iinya.

דער פאר ןyװיגסyג גרױסע ״ר' •
 םארלא־ נים lyrvs פרײדױים רyנשטכyמ

ײ נעדןן. חון  אלס \,vivv. באנוצט מרזען ז
^נ און ותרקצײג די סמ  םאר באגײ
ן.ypyצװ yרyכאבעל אין yרyכyח

 אוחגת־ זרפען ןyרעסyאינט ״טעכםיגע
ly rrro r פון a y i ארבײטyתןכט דאס1 ר 

 די םאדיאטען םיר ארבײםען. צו ניט
 צושטעתוגד און דלידyש אלס ®ארזוכעז

 צו תגנט ,דאס פרײהייט. רyאונז פאר
’jyp צ\ — ארבײט די ®ארלאזען n o o — 

ר רyד איו ע ^  אן fy^nw צו סיטעל ל
ײט.pכםיגyרyג צו yיDראpאDאױ

 צו־ און האלטונג אויטאקראטישע ״די
 ^נייטעד די םון האנדלונג yנדyרyשט

 yלK איז אר^ארײשאוp סטיל סטײטס
jrw r i »װ צוױינאןyלכy די אונם^־די?ט 

 i!"i' באוחגגוגג yםרײ mv'אין ןןרכײםער |
n# באת^וט סזז in y v 1אי y tio  oy; 

ן ווײמעפיהרט ^ mבעס װ y באציהונ־
 ארביי״־ די םארדמחגז זאלען זועלכע גען ;{

y םער iy ''T רyכטy אלס םרײחײםעז און 
סיסיזעננ^ און רyoארנײ

האל״ רער געג^ פראטעסםיחון ,םיר ״*
 םאר- די פון מעח־זײט דער םרן מוננ י
 הא־ yלכyװ עםפצאיעדם, די פון *םעהער /

p a פחנזימננטס דעם אין באס״ציגם דך 
רyאקםאב ?אגמעדעץ, ^ינדאסטריעצ

*{
 אין ארביממר .רעגירתכס ־״■״.«

 האבען פאתואלטונגען שטאט און טטײט .
i  v ײן צו חנכט  באלאנ־ און ארנאניזירם ז

 אף אםעריתאן,פצדערײשאן מגר צו מן
. <ייב*ר• 1 . .

די  אמע־ םאר׳ן יעצס הוי»ט־םױ»גען ,
̂. דיסאנעם ארביי־ די *ן*יעצ'#אר6ם«ולי

 די און אינדמז*נידצ*ן דער זײנען םער, <’
D פארםײדינען rt נ^יםווענדיגקײם . tp 

ם כ  ארנא־ «*ין ־*ו ארבײטאר די po מ
מג ו ^זי

מג מזז ח איו 1א'נזזז׳»אני»וא דזרזי ,

הארמאניש.•
^ םיז^ן ריננ8ם דער װי «ױי און ר ן  ח

̂ • נעװען <ו*לם עם און זיר נעהענטערט
י דאם װינ׳טענסװערט און ראטזאם  .®יוד י

 | ^אר* ניט םארבלינען זײנעז װעלכע גען
 אונזערע אױף װי ענטפערט

 ■ און^מ־יי אויםגענומען זאאען לעגע6ם*ח
ײ רyד ^Eyn iyרyװ לײזט  "י י׳ רyנ

ײן םיר. לאדען אז׳ זיר פאגנט  I א
 מיט,̂• זיד ציזאסלנקומען א״ז ליכסט
 כעמ ארום ױניאן אזנזער םון מיטע
 •לאץ א אין און ט^נ 8 אין ײ«<ר
באקװעם. אײף פאד איז כער

 אגעלו אונזער דאס האפענדיג
 םיט אײןי םין װערען אויפנענומען װעט
 ווערם עס װי פרײנדליכסייט זעלבער דער

| ערווארטענדיג און איבערגעיעבען אייך  ן
 |v• פארבלײבען ענטפער, באלדינער אייער

5 / מיר,
אכטוננ׳ םיט

אז״ םאכער ?לאוק די ױני
ם ו ו א ד ל א p ש.

ן ביזנעם ן ן ר ע ש ז ״י ע  ם
 <׳ די «ו בריעוי רער איז זעהט, איהר װי

 1.| און םילדער גא;ץ א מאנוםעסםשורער
ײ האבען “״דז׳פענםעלםען אלם  ז

.־§ טײנט עם װי ענםםערען. נעדארםט
ן מאנופעסםיןזומר יענע ניט האאטפן * ’| " 

 ;| , *ום געהן טיר בעת ציל,1חעםליכקייט.^
 נאך םיר האבען *ײטוננ, דעד סיט ■רעם

 & ידיינח. קײן דארטעז פון נעהראנען ניט
ײ אז O נעענטםערנג האבען זאלעו ז f i ^ • 

 K מאנופעסםטר. קלאוק רי אז אלזא, מיינט,
^ ׳פוין זוכען טאראגםא אין דער ־ י ן ח י ו  ו

t םטתמא דאס װעלען זיי׳ און טראבעל, p| ^

 רy(ד םטערגב^ ס. פון ארבײטער די
 0אסס' אכמגרימעז רyד םו; נטyזידyפר

 לypשטי א ר.אטyג װאך yצטyל האב^
ײ שטחה. עגדע־סצז^ן  א D»ny; jya^n ז

 ה^ט (אזוי רyBסא אגשט^־יג^ תהר
 ;אנץ ה^ט מען און ^רצעהלט) אונז מען

ײ פארבראכט. פרעחליך  אגער האבען ז
c ניט זיך 'jx o jy ^ w a אירדישיעפ. בלויז 
ײ  אויפ• גייסטיג^ש טװאסy אויף [V2$n ז

. ן ^ ײ ג  ־pyאלp א מאכטyג \ז$בע\ ז
 רטyהונד םון מלחמרר?רבנות די פון שאן

c צו דאיאר. y i ײ ה^בצן  נאף זיך ז
y םון פראמנט 1 םיט סטpyטyג אױןי ' 't־ 

 ןyגטליכyכyװ א אלס ןyנסטyםארדי רע
?רבנות. מלחמה די צו בײטראג

y i^ בריד אײר, םיז שעהןyז#ל ! ר 
 שאפ, םון רםאןyםש רער הוח, ברודער

^ן א  נ^ר ארבײט^- yריגyאיב די כיט צוז
ארבײט. אזעלבצ ט^ן

tyoy שיער — יע jiKC. דעם נאף אט 
 געמאכט די^װאך שאפ רyד האט ן•yטyאל
 אי־עס־ פאליטישע די פאר ק^״ל^אן א

tfy דאס און טירטע j• ג איזyנע- בראיט 
אפיס. א*ן װאחןן

 - םײגס. די אין ״פריעדען^
 רםypyגpצורי זיך חאבצן מיינצרס די

iy צו T .איז -״פריצתגן ארבײט yרקלyרט 
j מײנס די אין גצװארען y o l  oyn דע״ 
 אויף באדיגגונגען די ^ובצר צצטב^

 צורי?געסערט זיף חאבצן רסyםײג די כע
iy״t ארבײט רער צו j ט  אדי״ די םון װײ

 ארױס״ |y^^x װעלבע ןŷרוגגyפאד yלyגיג
ײ אויף נעװ*רען נעשטעלט  קאנוזע:־ רyז

 ־cyasyD ןyצטyל ?לױולאגד, אין שאן
 ױינען םאחותנגצן *רינינעלע די בער.

ד־ אין הצכערונג א םון זyנKכאשט  וױי
l א גט,yראצB 60 זשעס y j n j ^  Dpyt 

 נ»ציאגאלױידו;ג די אין ארבײםס־טאג,
 *תא־ אוי:״ באדינגונג^ די םײגס. די םון

ײ yכ ' ײנען1 ז ^y : ^ y jp| אר־ ד^ר צו 
^ בײט  געװ^חנן די?טירם דורכאױס זײג

n פון ניט חגױרוגג, רער םון j a n p y o 
ר* גארפיעלד, אדער װילסאן  פון ̂נ

 .X2)v:)n רyד פון אינסטא׳נץ רyכסםyה
 בא־י די און אליין. תילסאן פרעזיחגנט פון

ײ : פ*לגט װי זײגען דיגטגגען שי  די,
ד זאאעז נערס p זי n yp p n iv ד צוyאר״ ר 
ly בײם o jw די y^ y r או^ז 1באדימו;:ע 

ײ מנ־ו ל ת  ,וז^ר פאדלאז^ iy^ ו
ײ ווען ארבײט j ו y r ' t כשױײ< אין ארויס 
 א הרי^נג זאלען ױי נ*ר טען,31 ^זטער

o אין העכעדוגג y r t T ' i i .פרא־ 14 םון 
 אפ^יג״ פחןזיחגנט וחגט אייד ^נם•

 ז$צ*ן yלכyװ דריי םדן yc'Di^p א טעז
 דעתאך איז yן״צאגyױצp די ןyרזוכyDאונ

רעקאמצנדאציע. זײער געב^
 ביז ה^םיסיעס פחגזידענטם דצם

ט זײנען אהאר  םוצ׳דמע. קײן געווען ס
איײ םצחאױרדיגא א געהאט האבאן זײ

זײמעז״ א אין ?וך ענדיג^ אין געגשאפם י « י

ײ“ י ײ ײ ״ " י ״ ז י

 דעם פאר באארד עקזעקום־װ •נייעם א
 ער־ די םאר בעםער, ^רער,'1920 יאהר
ל יאהר, דיעזען אין מאלאםען 6 ׳פםע  װיי

 עלעקשאנם די זײנעז ל^האל אונזער אין
 נעלענענחײט דער צו נ׳אנאטען. 6 אלע
 ווע־ םיר ײאאטען עלעסשאן דיעזער םון
 װער־ עטליכע זאנעז םעבערם די׳ צו לעז

• f._ •טער:
 עה־ דער !20 לאסאל םון מעטבעיס, ,

י איז 1ױניא א אין ג^אדד זעסוטיװ  ת
V ארנאניזאציאן. חךר ון6 *ארלאםענט i 
 דער פון ענםוױקלוננ די *ון פארטשדים

 !8 אטהענגינ םיעל איז ארנאניזאציא(
 איגער* און ערנםםפײט םעוזיגתײט, חנר

 באארד ןהזעסיטיװ זייגע געבענחייט
םיר פארלאכגען דארום םיםגלי׳נדןר;

־ ה^ט װעלכער םטרײק י  אננעפאכנען ז
־ האט א־; שטאלץ אזוי י  פים געענדינם ז

 האט ארבייטער׳ ךי פאד גידערלאנע א
 אדנײטער־ דער פאר לעםאן• ?לארען א

ט עם אבעו^ױ באותנוננ•  האט אוים װייז
 די פ<ן *רעזידענם njn לואיפ, ל. דו׳פאן

 געלעדנט אנדערש עטװאש נאר םייגערס
 הןנט ער וואש םטייטםענט א אין דערםין.

ער, זאגט מרייק, כאןיןדעןו ארױסנענעבען
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 באםיי- זײן *«ר בייצ אונםער 1«יד דאנם
a אין ויך צינעז n סינד און נענעחאל 

םטרייק. סאטיע

 ערװעהצם ««מען האונסיל יםי
מן י תאנדי־ םאזױאליסםחמ ז ף ע י ר ץ ב פ

װינייעג.) אין װאחלען *נזאדפז די (םכח
גאלדשםײן. < ב. םון

ם׳װעט אז געװאוסט, חאבען

דער־ נאר האבען מיר װי ניך
 דעם אין שטאדט־װאהאען די װעגען

 האבען װיניפעג, נעװארענעם
 די איז איט אז םארשטאנען, גאײך

 םדינת אײער נאכצוטאן גינסטיג
אױוי אבאאװעס מאכען אויך און

״רױטע׳׳.
הא־ אפםאך רעסיםראסיטי א פון און

 אויסגע־ טאקע און גע׳חאומ׳ט ״םיר״ בען
 םאר־ ״מיר״ םעהר נישם אויך. חצום׳ט
 כיא־ פינסםערע די מאסען, די אז שטעוזן

 וױסעז• נישט דעם פון נאך דארפען סען
 !דא איז רעסיםראס״טי א אבער

 װען אסשא, ,1911 יאהר אין אמאא,
 ^אי־ געזאאט האט פארטײ איבעראאע

 רעסיפרא־ א ז״א טאפט׳ן אײער מיט
 דע־ טאיזע ״מיר״ האבען אפמאך,

 די <אטעװעט ״גװאאד, :געשריען
 אײגשאינגען װיא סעם אניןעא !

 פונאנדערגע־ ברײם און שעהנע אונזער
ה!" שפרײכע  אז אבער, איצטער, מדינ

 דערצו און עאײ אן געװארען זײט איחר
 װעאען ראדיקאאען, װעגען רײד די איז

סױ״ בדאי. מדינה גאנצע די איינשטעאען ״
 װערט זי אז מדינה, די אונז טױג װאס *

 ? חואאת רױטען דעם מיט ^נגעשט/ךןט
נישט. טויג טדינה אזא
 דער־ דא זיך האנען ״מיר״ װי גיך אזוי
 האט בעאדזשיען״ ״איטא דאם אז װאוסט,

 מא־ סאציאאיסטישע א אױםדערװעהאט
אטענט, אין יאריםעם  אונזערס חאט פאר̂י

װי :געשריבען באאט־צײטונג א  שעמט ״
 בעאגיען חשוב׳ע ר«אײ:ע דאס נישט זיןי
 !ארײן פנים אין אצינד אונז סוקען צו

 אין געהארטעז עס האבען מיר סטײטש,
 דעיס׳ טעג :דבות, טיט האדעװען אײן

 טיטא־ אזעאכע וכדוסה בעאער האנצערטען,
ײ קוםען הואיאגקעס, ױטי  און איצט ז

 װאא־ םיר װען אך, ? א£ אזוי ארנז צאחאען
 יאהרען די אין געװאוסט געװעז דאס סען

״916 1915 !|
ײ בםױוש װאאט מען  געיאזט נעװען ז

 װארום׳װאס פיסקעס. די אויף אױספעכנעז
 צו זאכען גוטע אי״ע ^יר,ען םיר׳ן חײסט

 ״רױטע״. מיט זיך חבר׳ט װאס מייינה א
זאכען. אזעאבע םײנט האבען ״םיר״
גע״טאא־ דערפאר טאקע ״םיר״ האבען

אפמאך, אן אמעדיקא אײער צזיט סען
 זײנען אטעריקא אין אבאאװעם די

״רויטע״ די מחמת... סוהסעם, קײן נישט
 גאײר און גרעניץ די אריבער זיך כאפען י

ײ זוכען מענער״ ״אנטאאפענע די ל;מיט  ז
 הױת לארץ פרײריס, אונזערע אויף שוץ

 ארי־ ברירה באין אויפען ״רויטע״ אוגן/ןךע
 איז זיר באהאאטען און גרענײן אײער בער
 וכדוםר., שיקאגא יארלו, נױ פון הו־הא דעם
ײ גכן  אן הײנט פון אז באשלאסען, עס ז
 רעסיפרא־ האבען טיר זארען וױיטער און

 אנט־ אײערע ארעפטירען ;*א מיר׳ן סיטי׳:
 אונ־ ארעסטירעז װעט איהר און רונענע
זערע.*;

 הא־ באדארפט זיך, דאכט ׳האט דאס
 װיניפעגער אויף װירקונג גוטע נען־א

 גע־ דאס האט — זעהט — :עאעת׳שאנס • ■
 אט מזיקים א פאר װאס — הײסעז זאאט

טע״ די  זיצען טאוכות צוויי זײנען. ״מי
 טראכטען אײן אין האאטען און ׳ואיאה ױם

אט פון װערען צו פטור אזוי װי •'^יטאען
B נשיהעגיש. דעם^

רעבעאירענדע דאס װיגיפעג, «גער
זײנס• געטאן זיך האט וױניפעג, ;

אגיטאציע, אזא אנגעפיהרט האט מען
 נישט אז אויפגערודערט, אזוי האט טען1

 און שטעדט אאע איבער נאר ןו״ניפעג, נאר
 מיט םען האט האנאדא םון ^שטעדטאעך

 דעם ערװארטעט אוםגעדואד נרעםטער דער
m נאװעםבער. 28

 און סיטעא ניי א געםונען מען ח^ט £־־
 אז נאװעםבער טען28 דעם ארום םון

 אנטײאנעוד די םשםם׳ען צו נעהויבען
 סימפאטיע און גענעראא דעם

י איז םאר"געי)ומעז איז װעאכער סטרײס,  י
ױני. און מאי חדשים

 מין א געהײ&ען האט דאס אויך און *
 זעהט, : באםעאתערונג דער צו 3מארנונ
 די !שטיםע אײער אפ גיט איהר װעמען

מםוכן. זײנען מענשעז
 םימםאטיע און גענעראא דער און |

 הױפט די געװען אײגענטאיך איז סטרײת
שון׳ם באװעגונ: די אפיאיו האמפײן. אישו'

אן״ ביג :וואן &ון  ארױםגעשטעאט איז ױני
 ראדיקאאער עתסטחזם דער אויו• מווארעז

תאנדידא• ^רבייטער די פון •אאטפארמע

 גאנצער דער םיט דארום מען האט
 אישו דער אויןז אנגעיטפארט זיך קראםט

 םארשװארצען געםוזט און געװאאט זי און
ט װי מעגאיך. איז עס נ$ר װיי

 סיםיזענט די אוגטערגעקוםעז איז
^יטע.

 די םון באשטעהט קאםיטע די אט
 אאע די שטאדט. אין באסעם רײכסטע

 קאםײ אינדוסטריעלע און פאבריקאנטען
 געסטריײןט האט מען װעאכע בײ טאנען,

 םאר־ דעמאילט זיך ה$ובען מאי־ױני אין
 ארבײ* די מיט אנגעפיהרט און אײניגט

 װי — און קאמוי ענטשיעדעכעם אן טער
 ביז אויך. :עזיעגט טא^ — באכ,אנס

 די פריזאנס די אין נאןי *טםאכטען איצט
 אגגעקלאג־ אײניגע סטרײק־אנפיהרער.

 נא־ טען28 דעם גע^אפען טאקע זײנען טע
 און קאנדידאטען ארבײטער אאס װעםבער

אויך. געװארען ערװעהלט טאקע —
ענין. יטפעטערער א איז ראס אבער

 געזעהן וזאט קאס״טע * םיטיזענס די
 װע־ ניט װעט זי שביאא-אויב האלט זי אז

 גאנצער איהר קאיקע. פאאיטישע הײן רען
 װערט די נישט האם סטרײת בעת׳ן זיעג

ײ אין אויב ״טטרױ, איבערגעברענטע אן  װ
 םאציאאיסטײ א ערװעהאט װערט ניפעג
 סאצ׳יאאיםטישער א און מעיאר שער

קאונסיא. ׳טטאדט
 אי? הערפערשאפט אנדער אן און
ײן זאא װאס װיניפעג אין נײטטא  םעכ* ז

 אײבאר דער מיט אנצושיהרען גענוג טיג
חאםױ. א פארטײ
 איד מײן ״כמכטיג/ w איך װען

 אדער קואאסעס, מעצטיגע חאיאה .נישט
 אדער פרינציפען, סאראאע אין מעכטיג

ל ־ צאהא. אין מעכטיג אפיאו
דוהא. אאו איז דאס נײן.
 סיטײ ״די איז נאםיניישאנס די ביז

 נישט געװען טויזענד״ פון קאםיטע זענס
 די םאר הארט אבער דערפאר אקטױו. גאר

 ארײגגעװארםעז זיך זי האט גאםינאציעס
 האכד אין ״מעכםיגקײט״ גאנץ איהר מיט
יאננ., א ס׳איז׳אוי(* — און פײן

 ׳פארשטעהט טען, האט געהאט מורא
 פרעט־ דער אס פארײנערס. די פאר ׳דך

 קא־ סיטיזענס די װעפען מגךעאעםענט,
 אויס־ :יט און אײנשלינגען :'ט קען טיטע

יטפײען.
 פאאאקען, גאאישענס, די מיס כײיא
 זעאטען זיך מען קען נא. ר. א. דײטיטען

? אידען די םיט אבער צונױפרײדען.
ײ אז דערקאערט, מען האט אידען די  ז

 יאמרו מה דעם פאר האבעז םורא דארפען
 שעה די זאא — אז מען טוט װאס הגױם.

- זײן ניט  סא־ א ערװעהאט װערט עס -
 אידישען םון׳ם אאדערםאן ציאאיסטײטער

 די דעמאאט חאיאה דאך װעאען װארד.
 םאציאאיסטען זײנען 1מי אז זאנען גוים
געפאהר. א איז דאס און

 יאדד פאר אידען די האבען װארום אי
 אאדער״ סאציאאיסטישען א ערװעהאט רען
 איד א נאך אי? אאדערמאץ דער און םאן

ײ אאס אנכעקאאנט נאך איז און אויך  אי
 םונדעםטװע־ סטרײק־םיהרער, די פון נער
 פונקט פאר־א־יאהרען אונז םען האט גען

 יאהרען רדײ פאר װי געהאט איעב אזוי
 אאדערמאן, אן געהאט האבען מיר זוען
? אנטי־סאציאאיםט כשר׳ן עכט

אזעא־ אפנים. װיכטיג, נישט איז דאס ־
 װאר א םרענען איהר ענט)י קשױת כע

 באדערען נייטט זיך װעט קײנער און כסדר
זײ. פאר תירוצים זוכען ־ארן

 אויםגעזוכט האט מען ־— קורצען אין
k סאציא־ דעם הענען קאנדידאט אידישען 

;* ליסט.
ריםטרײןטען. װאהא אאע אין אזוי ׳און
:מעיאר. אאס אױך אזוי און

גרײ, טשאראז ײיניפעג, םרן מעיאר דער
̂ן געװארען םאפואער אויך ^יז ײן א  באר ז

 איהם סטייײןעד. די מיט קאמױ טיגמן
 װי נעיטםיצט;האםיטע סיטיזענס די האט
ט ױי געקענט. האט זי ׳ו

טעךנאוועמבער,28 דעם םרײטאג און
 פריהער סען-האט ורען דעםאאט פונתט

 סטרײק־ פיער פארי׳טשפט טאג, א ׳מיט
 שומד •אהר צװײ אויףי װעסען אנפיהרער

 — ^ועניגער אוייןי װעמעז און ארבײט 'רל
װאהאען. ׳דיי פארגעקומען ׳זײגען פרײטאג:

 ׳װאהא די אויןי זײנען םאריא־יאהרען
 טוײ 12 ו*ו5ב םארצייכעגט געװען '־ליסטען

 — יאוזר הײנטיגם שטים־אפנעבער, זענד
טויזענד. זעכציג

 משער זיך אי^ד העגט אאיין דעם םון י
 עולט חזר 6אינטעחג אן םאר זואם זײן

oדי אין גענומען ־האט J # i. ̂
— רעזואסאםעז •ןיי און

קאםיםזג סיטיזענס דער פזן 7 און דאטען
 סיט דורכגערוקט זיך האט םעיאר רער

 צוױי פון םעהר עטװאם םון מאיאריםעם א
טויזענס

 ענטם^ר ךער געװען איז אינטערעסאנט
םאריעערס. די פון

 אין איצט איז םרעםדע די צו האס דער
 פאראיײ די אין װי האענער ניט יןאנאדא

 םיט רעדמ פרעםע די שטאאטמן. יגטע5
 םחןמדע די פון םאראכטונג םים און שוים

 אז םארשאעגע קוםען עם עאעםענטען.
 קײן געבען נישט םרעםדען א זאא מען

 ״סאנס די םון רעזאאוציע באשעפמיגונג(א
ײ האט װאך פאריגע ;עטםײער״) אױ  אי

 קאמײ ״קאאא דער פאר םארגעאעגט נער
 מען אז אאבערטא, םראװינץ איז שאן״

 אין ארײגגעזזפעז נישט םרעםדע די זאא
קענעדא. איז ױניאז שום קײז

ײ אז געמײנט טען האט  זיך װעאען ז
 גע־ פאטריאםען, אאם באװײזען װעאען

ײ אבצר שעפסען. הארכזאמע  האבען ז
' ענםוישט:

 האט פרעמדעז״קװארםאא גאנצער דעי
.הארדידאסזזז. איבײמער ערױעהלט

 בא״ איחגן, םון- באצירק װאהא דער
 ער־ האם םינןז״ װארד ״דער אאס תאנט

 די פון קעספער ביטערסטען דעם װעהאט
תשאהן רײהען ארבײטער וױניןפעגער

 אז זיר, מרײסט קאםיפע סימעזענס די
ד סען ווען םעהחזײם, די ױ ד.אט פארט  ח
 מעם.דער םחונעז אלע אין אז צו, כעגט

..־ ! ׳. שטים.* זײן געבען םעיאר
 פאדעחנז וואס פראגעז אין אבער, יװי

 ̂גבער, װי, און . ? שמיםען דריטעל ;צװײ
 פאהרט אדױטאגטעז זײנע םון אײנער ווען

 טון״ ״האני א אויף װײב םיס׳ן אוועק
מ״האט ער אדער י  אידען שום <ןײן םאר ;

;/ . װעןזטאג? א^צאהן געדאכט,
 פרעהאיך אזוי נישט עס איז דערווײל .
 קאמײ סיטיזענס דער םון אאנער דעם אין
 הא־ עס אויט ־פחנהאימור, םך א כאטש טע,
 איײ דער םון פרײנד די ערװארםעט בעך
פארטײ. באר

ײן, קען עס און  װאאט םען װען. אז ז
 טויזענ־ די םון געםאכט תא א נעװען נישם
 װי — פרויעךװאוטס טויזעגדער און דער
 קאנ״ אײבאר די איצם זיך באקאאגעז עס

 זיך אפםיסיסטען די װאאטען — דידאטען
ענטוישט. געװען נישם

 זיעג דערװײאיגער דער איז אאענפאאס
 אויםגטװמען ארבײטער ײיניפעטגר די פון

 בא־ סייס קענערא איסט דער אין געײארען
 תיגקעא איק איז פרײד און גײסמערונג

 א איץ — מורא און ענטוישוננ בױט און
װינקעא. צוױיםען

 דער פון כאארד חשאינפ פון םיפינג
ױניאו קלאוסמאכקר יאדהער נױ

האםיטעס. אויפגענומען װערען עם
םסדײהעגדע״פיא־ רי ם<ן ^אפ^טע א

 אםאא נאך םאראאנגען ארבײטער נא
ײ שטיצע. ײ אז ערקאערען, ז  א םיהחוז ז
 םאר און ױגיאן זײער םאר האםף שײעחנן
האנדישאנס. כעסערע
 די שמיצען צו באשאאםען װערט עס

 100 מיט קאםיטע אויבענדערמאנםע
דאאאר.

 םון ארבײםער די פון גןאםיטע א
 אז איגםארמירם, שאפ כיעכאאװיטש׳ם

ײ  װאס דעם צוייעב אעדיג ארום נעהען ז
 יאנ. םען10 דעם ערשט םופם פירכיע די

 הא־ דערװײא און ביאדינג, אנרער אן אין
ײ *כען  מאכט פירפא די אז אױסגעפונען, ז

 די שעפער. אויטסײד אין ארבײט איהר
 זאא שטעאונג א אז פאדיאנגט, קאכייטע

 גע־ פירםע אויבענדערכיאנטער דער געגען
װערען. נופען

 צום איבערנעגעבען װערט קײס די
אפיס.

צושריםטען. פארגעאעזען וועדען עם
ײ אז אינםארםירט, 1 אאקאר  האבען ז

 דער םון פראטאקאאען די נוטגעהײטען
 נאוועכד טען29 דעם םון באארד דזשאינט

דעצעטבער. טען6 דעם און כער
 אינ־ 48 און 17 ,11 ״9 ,3 אאקאאס

 קערפערשאםטען זײערע אז ם#רמירען,
 םון הענערוגג די גוטגעהײםען האבען

 אײרזשענט-. ביזנעס די םאר װײדזשעס
 אויםנאהםע דער םימ אאקאאס, זעאבע די

ײ אז אינםארםירען, 48 און 11 םון  הא־ ז
 שאר דאנײשאן די גוטגמהײסען אױןי בען

גראסטאן. ^
 םיגײ די אז פאראאנגט, 48 האא .
 זאאעז ראזענבאאט און אעח םון שערם

 פאאץ דע פון װערען ארונטערגענוםען
 גרױוענס־קא־ דער םון באשאום דעם אויט

אאקאא. אויבענדערםאנטען דעם םון מיטע
 איבעתעשיקט װערט צושריםט דער

אפיס. צום
 דער אז באריכמעט, זיענמאן ברודער

 ענטםער קײן באקוםעז ניט :אף האט אםיס
 אין אסאסיאײקז^ן פראטעקטיװ דער םון

 פאר 9װײדזש^ אין העכערוננ א באצוג
 אז ׳אז ערקאערט, ער מעטבערס. אונזערע
 ך . ערװארטעט. װערט ענטםער

 דיחנקסארם. אװ באארד םון רעפארט
 און פאהן םון ארבײטער אן דװארקיז,
 םאר פעי׳/ ״בעה סאראאננט פישעאבערג,

 פליטענ־ דער דיחי צײם פאראארענצר זײן
̂ט קען ער אז םירפע, דער פון זיע  אר־ נ

דופאיקײטס. קײן אויף כײטען
 איבע^געשיקט ווערם םאראאנג זײן

׳ ־י־ • אםיס. צום
 און גוירש^נן פירסע דער פו} קאםיטע א

ײ אז אינםארםירען, סיסקין  ויויײ ה^בען ז
ײ ן1א םירכמו זײער םיט טראבעא םער  ז

 דער נענען זאא שטעאונג א אז םאראאנגען,
וועחגן. גענומען םירמע

זײסקו־ ווערט םראנע די װי דעם נאף
 סטרײק א אז באשאאסען, ווערט םירט,

 הױז אוימנחנרמאנםק^ חנר מגען זאל
ווערצ!. עחןלערם

 סקוירט ס. און גי דער םון קאמיטע א
 שםעאוג;.זאא א אז פאדאאגגט, תאבפאני

 װערען״אום גענוםען םירמע זײער געבען
ײ צוױנגעז צו איאד  ארביים• געבען צו ז

 איכערגעגעבעז װערט םאראאנג זײער
 פאוער. םוצ מיט אפים צום

רעפארט. מענעדזשער׳ס
 בןוחגר אז באריכטעט, זיעגםאן בר.

 אנ״ איז 23 אאקאא םון מעמבער ,א םטאן
 אײ־ ביזנעס אאס געװארען געשםעאט

 דעפארטפענט סקוירט דעם אין דזשענט
 גאאד. ברודער םון פאאץ דעם אויף

 גוםגעהײםען. װעךם
 םון ־ םענעדזשער דער רובין, ברודער

 פאר באריכטעט אםיס, פראטעקטיװ דעם
 באשטימט איו ער זײט צײט גאנצער דער

 ^אט דעפארטמעגט דעם םאר געװארען
 ךער םאר אז ערקאערט, ער מענעדזשער.

 5,958.28 קאאעסטעט אםים זײן האם צײט
 מעמבערס 553 םאר פעי״ ״בעק אין דאאער

 א נאד זיד נעםינעז רעפארט דעם אין און
 אינםארמאציעס• װיכטיגע אנדערע םאסע

 די םאר *אז באריכטעט, סעטץ ברודער
 הא־ אפים זײן האט װאכען צװײ אעצטע

 פעי״ ״בעק אין דאאער 1,791.04 אעהטעט
ײן פון מעםבערם םאר דיסטריהט. ז

 די אז באריכטעט, םריזאםט ברודער
 געסע־ האט קא. דרעם זארעטצקי פירםע
 די וואןי. פון ארבײטער איהרע מיט טעאט

 75 ביז 70 םון הריגען װעאען ,פרײטארס
 װײדזשעס פחנסער׳ס די װאד. א יאאער
.־ װאך. א דאאאר 70 זײן װעאען

 שאפ דער אז באריכטע, פײן ברודער
 ױניא־ איז םארצאנעטי און קופערמאן פון

געװארען. ניזירט
 דער אז איגם^רםירט, שנײד ברודער

 עקסעא די שאפ, קארפארײשאן נדויסער
 ^וניאני־ איז דזשוירזי, נױ םון קא. קאאוק

 פון וועט שאפ דער און געווארען זירט
ײן יעצט שאפ. ױניאן א אןיו

געשאא״ מיטינג דער װערט דעם מײט
סען.

, ל. ר ע ג נ א סעק. ל

 בתנעם־ דעם *רעזענטירען
אייחשענט ...

 אוטענםטײנס פון אױבײמער די:םיר,
 באשאיסען סט. טע28 איסם‘ 31 שאפ״

 ביד או;זער צו אנעומן*נו.מ אויסצודריפ<ן
ײן םאר כחדער^רעס ז^ענם1אײ נעם  ז

 עס ישא«. אונ^ר צי איבערנעבענדײמ
 ■רעזענ־ צו באשלאסען אײושמיםינ ווערט
 בי־ סעט א םימ פרעס ׳ברוד^ר םירזנן
ס כער,  קא־ מארסס ־און שריםטען רײזיז׳

 ערםאא; איהם וױנשען םיר און פיםאא,'
ץ אין י ארבײמ. וױיצחןרדינער ז

: האטיטע גרעס די ז
מעיטרטאן, אאסשמר, אבראהאמ י *

*׳ פורםאז, דדשאו
װאינ^ןרטאז׳ סעםועא ׳

קאפא^ן, ראח ; *  nrr ן;
סען ^
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צלעאפאטרא, פענעין, עגיפטישע די
 פערזענציכד ״היסםארישע א ג^װארען איו

 זי װאס ראליע, דער צוליעב הײט
 צד ד״ויפטזעכאיו רוים, אין געשפיעאט

 אײנםלום, פארםיהרעריש^ז דעם איעב
 אגטא־ מארת אוי^ נעהאט האט זי װאם
נױם,

שעה־ א אז גײמס״ קײן ניט איז עס
 ,פאד•1סעגע זאא םרוי גײםמרײכע :ע

 איו עם מענער. די פון קעפ ד'י דרעהען
 גייםט־ שעהנז! א אז גייעס, ?ײן גים

מ ײ  מאן איהר באהערשען זאא פרוי ר
 אײגענטאיןי זאא זי אז פיעא, אזוי אויף

 רעניערוננ. דער םון אײצעס די .פיהרען
 א אז םאא, זעאםענער א אבער איז עס

 םעהינער .א אנטאנױס, ׳ סארק װי מאן
זשעניע, םיליםערישער א שטאאטססאז,

 אין זאצ םאטייאם, רויםישער הײםער א
ע אז פארגעםעז נאנצעז ־  אן םאיכטעז, זײנ

 קריםישען א איז זאל פאטעראאנד, זײן
 צױ שאאכטפעאד דאס פאראאזען ׳סאםענט

 מא־ איז דאס םרוי. שעהנער א איעב
 היםמארישעד גרויסער א פאר טעריאל

 נרויס־ האט שעיןססיער וואם מראגעדיןג
ײן אין אזיסגענוצט ארםיג  ״אנ״ דראמא ז

in קאעאפאםרא״. און טאנױס t דיעזער 
 םיט כאפייליאד אתז ער םאכם סראגעדיע

 די אתז םאר ענטװיקעאם עפאמן, יענער
 אנ• פין האנדאונגעז די און כאראקטערע

קאעאפאטרא. און םאנױס
 גאוח^יטטען און דראמאטורגען אויב

 דעם אנטאנױם כיארק 1אי געזעהן האבען
 היכםא״ רויםישע די אבער האבען העאל,
 אנ־ גאנץ מיט איהם אױף נעקוקט דיקער

ײ פאר דערע־אױמן.  א נעדועז עד איז ז
 שוואכ־ א פאטעראאנד, צום םאררעםער

 באהעד• געקזמט נים האם וועאכער איגנ,
 אינ־ םתי. א צו געפיהאען זיינע שען

 אנםאנױס מארק א װאס איז, טערםאנט
 קײן נים ערשײנונג, דױמיקע א איז

i גריכלשע. j n האר־ טעהר א איז ;רעק 
 זײגע זײנעז איהם בײ נאטור. מאגישע

 אויםגעביא־ לײדעגשאםסען און נעפיהאען
 געװיסער א אין םראםארציאנעא, דעט־
 גיט װערק אײדענשאפט אײן ;םאס
 די איבער הבית בעא קײן גדעק בײם

ײ םאתיכטעט און איבעריג  די גיט. ז
 יענע באזעסען ניט אבער האבען תימער

 דער• און האדםאניע, יעגע פראפארציע,
 םארס א סיט דא זיף מיד םדעפעז פאר

פאא^״״ אנטאגױם
עגים־ אין געבארען איז קאעאפאטרא

 םאר יאהדהונדערט ערשט^ אין טען,
 איז צײ^ יענער א׳ין געבורט. קריסטוס׳^ם

 מעכ־ די געװען אימפעריע רויםישע די
 ער־ האט זי װעאט. דער אוין* טיגסטע
 אײגצעאנע און םצוכות גא:צע אבערט

 געדוכט, זיך האט עס אזן פראװינצען,
 נאג• די םאדשאינגען זי װעט אט אט אז
 גע־ רוים איז אצזא פאאיטיש װעצט. צע

 האט אבער הואטור איהד מעבטיג. װען
 וועאט. דער אויף שם קײן געהאט גיט
 געהאט נים האט רױם — טעהד נאך
 קוא־ גריכישע די ;?ואטוד אײגענע קײן
 גע־ איו עם געהערשט. דארט האמ טור
 גרי• רעדען צו מאדע א רוים אין װען

ײן צו כיש,  גדיבײ דער מיט באקאנט ז
 נרי־ די םיאאזאם״ע. אס פאעזיע שער
 די אין אעהדער די געװען זײנעז כען

 דיעזע . הײזער.. רוימישע אנגעזעהענע
 געזלעחטט אזיןי האט סואטור גריכישע

 עגיפטישער דער אין אצעקסאנדריא, אין
 בא• האט אצעסםאנדריא הויפט־שמאדט.

 געב^אדעטםסע רײבםט^ די צו אאנגם
 גואױ־ האט זי ציים. יעגער אין שםעדט

 לא ;ביבליאטעצען נרויסע סוזעען, םאגט
 גריכײ דער םון צזנגטער דעד צעווען איז

 גע־ יעדער בילדוג^ און קואטור שער
ט יעגעד םון אערענםער  געמוזט דאט ציי

 אײנ־ דאס — אצעיןםאנדריא באזוכען
 םון ביבציאםעסען, גרויםע םון פאאץ ציגע

צענםרען. געאעתנטע
 נע־ ערצדיגען איז אאעקסאנדריא אין
 אאע אין איז זי קלעאפאםרא. װארעז

 אײדעצ ׳ גרימןן, םעתד געװען היגזיכטען
 גדױם־ א גערערט האט זי אפריהאנערין.

י גריכיש. ארםיגעז וען איו ו  ,הײםיש נ̂ע
 איהר אויןי קולטור, גריכישער דער אין

אפי־יקאניש. געװען ניט איז אױסזעהן
 דער צו באאאנגט האם קאעאפאטרא

 דיגאם־ עניפמישער אאםעד״״באדיהמטזןר
 גע־ האס װעצכע פטאלאאםעאוס, טיע,

 עגים־ אין יאהרען הונדערטער ה*רשט
 איבעתעאאזען האט םאטער איהר טען.
בת• איהר צו און ,אעזר צו 1טיא דעס
VH.האבען שוחןטםןר און ברודעי ־ T t

ע אסתר דר. ®ון 'ז רי ׳ ״ יו

 קלעאאאטרא און אײטגען, געקמט ניט
 צע־ צו הילזי נאך געווענדעם זיף האט

 אעצ־ דעם חאט n אז זײן, סען זאר׳ן.
 כדי הענד, זיעע אין ארײגגעטםען םען
 צױ צאזען זאצ עראבערער רױמישעד דער
ױ עגיפםען. רזה ק, ניט זאל זאך די ז וי
 שעזזנ־ איהר סימ קעניגין עגיםטישע די

ץ איהר םים גײםם, איהר גזיט קײמ^ ױ  ו
 תיכױ־ מעבםיגזגך דעם באהערשם האט
̂ .עראבערער. שעז

 טרײ דרײ וועחנן פאאם צעזאר ווען
 איבער און דױם איבער ומרשער אוכעוירעז

ײ ̂ צווישען װעאם, דער  אױך׳מארקוס ז
 םעהי• א איז אעצטער דער ;אנטאנױס.

 זיי- אין גאויבמ ער םעאדםארשאא. גער
 דער מיט זיך טױאגס און םעה-יגקײסזנן נע

̂ס. ;אנצע דײ עראבעי־״עז צו אידעע  ־.וזעי
 פאר־ בײם שױן האאטען פאעכער ויינע

 פא^ צו פלאנעװעט ער װערעז. װירקאיכט
 אאעקס^דוײא. איז װינטער דעם באײבען

 עד, נאױבם קעניגיז, עניפםישער דער מיט
Dim ער ־ לײגכמ גאנץ םפראדוען זיך ער 

 בעסער אדעד ׳דך צו אײן זי אאדעט
 זיך צד קומעז־ איחד הײספ עד נעזאגט,

־באפעהאע.• זײנע אויסהערעז און
 אנ־ צו צדגעקומען איז קלזגאפאםרא

ײ דער נאאכץ,'יועאכען א אין מאנױס  רו
 אויגען ?יינ* ן%א האט הערשער ימישער

 מנאאנצט האט בארקע איהר גצזעהן. ניט
 מעאא- זיםע זיאבעד, פים אזן גאאד מים

ץי האמגז דיעט  הזד געאאזס איהר פון ז
 גע־ איו שאדיגהײם עגיפטישע די רען.

 איז n צעאט. נאאדענעט א אין אעגען
 תנײ־ קאםםבארע אין אג^טא; נעויעז

 איגנ־ געשסאגען זייגען איתר ארום רער.
 פעכערפן געהאאטען האבען װעאכע <ער,
ײ םיט הא־מע און הענד, רי אין  גע־ ז

 געםוגפן זיד האבען איהד ארום באאזען.
 םון שעהנעד אײנע מײדאעך, עניפטישע

 געװארפן איז אבםאנױם אנדערער. דער
 האמ און פראכמ דיעזען םון געםאענדש

 די ►שלעאפאטרא׳ן. זיר צו אײננעאאדען
 ביט אײנאאדוגג די האט אבעד אעצטע

 צו הערשער דעם בעטענדינ ^ונגענומען,
 וחגרס אן מיגוט דיעזער פון און זיןי.

קנעכט. האעאפאטיא׳ס אנטאניוס
 קאזנא־ אז מײגעז, היסטאריקער די

 צו־ אנםאגױס׳ז באהעדשם האם פאםרא
 האט זי צװעקען. פאטדיאטישע ליעב

 די םגן עגיפטען ראטעווען צו נעהאםט
 איהם. באהערשען דורך הענד דויםישע

 אז זיכעד, פיאײכט ,און טעג^יד איז עס
 זינען. איז געהאם דאס האם יןאעאםאטרא

 ראאע א אױך זיכער אבער שםיעאם דא
 איז כמנש א כיאםײו. מעכטיגער א נאד
 אונבאװאוםםזײ םײ באװאוסםזיגינ םײ
 ער װאס מאכס, דער םון צזפרידעז נינ

 קאעאפאם־ אויםנוצען. זי װיא און האט,
ס  שעהג־ איהר אין געאעגען איז מאכט יא׳
 דתזזןן אט גײסט. איהר אין איז קײם

 שעקס■ אויסנענוצט. זי האט נעוועהר י
 אאם און הינסטאער, גרויסער דער םיער,

 האם פסיכאאאנ, במיםעד דער קינסטאעד
 ?ײנע אין און םארשטאנען, אזוי דאס

 געװען יןלעאפאםרא׳ן םאר איז אױגעז
 אנםא־ אױף אײנפאס איהר וױבםינער

 םון אונאפהעננעקײט די אײדער גױם,
פאםערלאנד. איהר

אדיסשלים״ געאעבם האט אנםאנױס
ײן מיט ציד  קאעאפאטדא׳ן. צד לתבע ז

 גיט מעהר איהם האס שאאכםסעאד דאס
 האם פאםעראאנד דאס אינטערעסירס,

ױ מם אזיי  איהם. םאד ^זזיסםירט ו
 אאע אננעווענדעם םעז האט רױם איז

 םיז איהם אפצורײסען כדי סימאעז,
t האם עס קלעא^אםרא׳ן. t איענעגע־ 

זם מז  חים. קיק ברעגנעז צר ענדליןי א̂י
 נאןי ער האם צוחמעז פאאיטישע צואיעב

p n אקםאוױא, ם*ם חחוגה םדים װײב׳ס 
^ זײ  אקםא־ םרוטרױדאט םיז תסטער1׳

 אים־ דייפישעז סינפטימז דעם װיום,
אקטאוױוס. פעראקאר־גצעזאר

 j פאלי״ צואיעב חחונח האט אגטאנמס
 ; צו בדי דאם םום ער צוועסען. טישע

ײן באהערשען  האעא־ «י לײדענשאפט ז
ץ צו כדי איז פאםרא׳ן י  םאר- םעסט ז

 תאנקורענ־ •אאיטישע זיינע םים כונחע
ט װעגיג אבער .האם ער ג טע;.  ^אפי

 אי| זאד ׳קיק הינזעט• דעם אץ דערפגן
j איחם איםשטאנד נים <ועאט.'איז דער 

ץ. עגיפםישער דער םון אפצודײםען ג  מגי
* זיד םארנעסם ער ^ אזוי *וי ױ  דאס י
תי געאיעבגןער דער שענקט ער  •רא־ או

 אגבאםראכם זייז נעהםענדיג גימ וױגצען,
«ו ואס יעכם קיץ תאם.ניס ער דאס

 איי״ דאס זײנען פראװינמ*• די טאן,
 איינ־ אן ®ח נים לאנד, א םון מנםום

צזןאנעם.
 גאײכגיאםיגקײם אנמאניוס׳עס צוקיעב

 ססארפכ מלוכוואגגעילעגז^זזייסען, אין
 ײאכם דיי פאדכאפעז «ד אהסאווױס זיד
 האם אבעד אנםאניוס הענד. זימע אין

 םאדלארעז גאנצען אין ניט אבער נאך
 אפםרעםען ביט נאך װיא ער יןאפ. ױי\
p לײכם אזױ u פאגגם ער און םאכם 

 ן כזאחכוה די נעגנער. p'T מים םאחםה אן
» קאעאפאםרא׳ס אוים ער פיהרט אכער

אר ^ז  די םמזרט יבעז^ פױ
ל ינ^ ױ  צױל קאעאפאםוזא ו

 דאס םאראאזם פאסרא
מס מן, םי ױ אנטאנמס און דע
איקי.

 _ אאזא האם אנםאנױס
מ  קלזנאפאסרא׳ז קאדמזק. זיי

 וױ זעהז, ?י װעגיס
 הײספ און איזזר, אהן אױסהוכוען

 נעשםארממ• איז זי אז אנזאמגץ,
 אר זיד. דער׳הדג׳עם סאגױס

 :ווערםער די םים שזמםפיר׳ז בײ
שכמרבט״. עגיפםען שסארב,
p נאד n םמאר^ם מױם 
 אקטאװיזסץ ארײנצונצדעמנן פאסרא
ד גים דאס לאפעס. איהרע  יי
.p* נים אבעד

®מו םעמפעל און שנײדער שםיס ־י 3 לאיזאל
*

̂י ־

אא־ ארגזעד רױ {א* באר נאך
 שױז האבע; גקוואדען, באשאפפן איז קאא

 םיםגייעדער םעםינע אונזערע פון פיעאע
 אזוי װי פיע^ער געםאכט .איז געטראכס

 אתתר אין םא:ד רעאיש* א אײנצוםיוזרען
 את םאנצס יעדעז םים אאיןאל.

 פארלאמן איז עס וואם װאך יעדער ,דים
 םעהר אלץ םיר האמז צײם, יענער פון
 גויכד דדיעעגדע די נעפיזזאם םזןהר און

 פאנד אזא באשאפ^ צו םון וחןגדיגקײס
 פאר איבערהויפם לאקאל. אוגזער ציז

 אוג־ אין פראגע n איו ציים א*צםער דער
 | געירא־ דיסקוםירם םיעל אזוי אאהאא זער
 םיכדעען זנםליכע נאך ענדציך. דאס רען,
 םיר האכען םיםגלתדאד, אונזערע כדט

 םיר באשאפען. צז פאגד אזא ראשאאסען
 דער פים גראםדילירען״ וױרשליך ײךי םעגצז

p אײגפיהרומ d א פאנד אזאp אונד^ר j 
 ‘ גענעבעז דארף אויב שםארקען א אאהאא.
 אוז האםיםע אדגאגיזאציאכס דער וחורען

 שוחד איהר פאר באארד עפזעקוםיװ דער
n ^העאמן פאר אגעתיע איז ארבײט םיז 

 הא־ םיר דזולבפיהחנז. פאגד רעאיע^ דעם
 וחר םיםנאיעדער אוגזערע דאס אויך םזזן
 גרויםען א פאר באםראכםען דאס אעז

 םימ־ איהר לאקאא. אונזער פאר אויםטו
 וואם װיםען אםבעםכת; דארפט נאיעדער

 םענשזון א פאר םײגען קאן פאנד אזא
ym אנ- נים דארף און טיט, אין איז ער 

 פרױואםע און םפגשען פדעסדע צו קוסעז
 ווזד געדזאאםעז זאא ער אום אישםאאמען

ץ ד»ר\» יתיאז די חןן. י  פאר ם v ל א ז
 ארויס־ איהם דאר\» זי םיםגאיעד. איהר

 ער־ דערםאר פאאען. אילע אין העאפזןן
 וועם םיםגציעדער איהר דאס סיר ווארםעז

 תהר — באארד עקזעקוםײז די — אתז
ײן פאהילפינ  גרויסען א פאר םאנד דעם ז

 דעם צו צאהאוננען זײ מאכען. צד סױןסעס
p ותנלזנז פאנד רעאיעף n .םאנאסאיכע 

 ראר־ טיסגאיעד יעדער וחנט סאנאם יעדען
 דר'י איז דאס סענם. 25 צאהאזןן פען

 פאנגען צאהאונגמז די יאהר. א דאאאר
.1̂<20 יאנואר, ערשםזנן דעם ־פון אז זיך

 איהר דאס געוואאם, זעהר װאאםען פיר
 .פארנזנכלעסײ נים דאס זאאם טיטגאיחןר

 צאהאתגען די האבען זינען אין איז געז
 פינקםאיכער װאס פאנד. רעאיעף צום

 דעםטא צאהאומעז וײ זיק״כדם וחנם איהר
 אנפאננעץ חענפן פאגד דעד װעם שנעלער

אזױ. האפען לאפיר פתהציאנירעז. צו

אז אינזעד האם װאך אעצםע  גזד ײגי
 בתים כעאי די םים יזאננמרעגמ א האם

 צז״ אסאס״אײשאן פראסעקסיװ דער סח
 &יאצעגם דדייםמ פח האמדזנג א איעב
 אר־ איאע סקי^סאר םמיםום דעם אוי^

 עדשם אפילו אמ עס םרײד. אין בײםעד
i ױ מאנאסזק  דעם געפזאכס האכען םיד ו

ם, איצסמען נ מ ױ  האכען כױר װאו און א
 איצע פאד סהײל םיניםום א מממבם אויד

p^ npo^ rn r .יתקון רי סרײד m אבער 
 *ולחןב םאז צד דאס נעודען געצװאועען

 אעבענם דעם אי«י דממערתג %י וואס דעם
 אויוי שםײמנץ. אײן אק האלם םיכדול

 י קרײ אחכײכמנד אגנזערע והאס ספייל דעם
ד ארנבחנגיליך •שום איז איצם נען סו ױ  ו א

מז, הן קו tx ו p i pro מן אין נ^ך n זי  v 
מ םים םיליע ,w עםלי p •׳ b ויב*ז» 

d י1אוי s  onvt אוים םיע^ײכם v סריה 
 גזי־ דעם אי-ד ומסמרוננ » םארלאננען וװ

«ן. נױר ניסום * ר » oft ראם נ
m איז w o ifo  7  w n p ױ מז סיר ו  הא

D in םיזיײל איזגאגזס js3w en )ר  ראי/ מ
מן םײ־ ׳א^ר. אתו*ר גים איז אל ר ײ מ  1 וי

 זאאעז או־בײמר אונתרע דאם נעוואאם
ח, ז יי ײי רי ס o בדם *י n סינען  סןייל, יױז
o םים און r די » ײאס מג ־ יאהצ מגי ױ ? 
ו געו גו < דאם אי י p 09 אבער « k אוג־י

o כדס נמג^יך n ן^ מן קו סוו ר •וי ײ ה .י• ** .. ,

ד זײנען מיר צײגמ;. םינע מ  אוג* דאם זי
ם בתים במלי אוניעחנ םון םארלאננ זער ת  י
t אין r m p •ופריעדעמאמלעח^ » זױיז*

יתרעז. :אננענעבעז אופן
• • •

 אק איז דע«<סמר נמן13 דעם
ר  vowםארסמינאח לאהאל מ

ן באארד עקזזמוסיײ פאר נײ׳סאנס » 
>tm t .נעוחמ אויר איז עם מאםםע 

 די חמי־ק*םיסיג5ר« א םאר סיניימאן
עי  נארנ«ס אבםאלום ײעם קאמיםע לי
װ מן מ דער ם*ם םאן ז םי קחמו n י a p.* 

 jffnaifp םעפעראםע א דיז וועם דאס
D וחןרען ערװעהי״׳ם דחןס רדאס p in 'T פין 

n ,איהחנ האממ וועם און םיסנאמ־ער 
t רעגרלײשאנ^ איז רדלס o

 מי אונחנחנ אלע אייח דארדם
 אין וואומען די p» באםיייימנן צו ײך

 די פאר טענשעז, בעססע זײ פאר שםיםען
. אםםען. דערםאהגםע

 ביי וחןס כתן,20 דעם שבת, רעם
 בעםימייח^ p« פיסינג דעגעלצז זער

 נאמיניישאבס יעצטע זײ פארתימז
 פיםגאתדער; אאע זאי׳מז וואהלען.

T t .באםײלינעז — .
 פין פעהר יאהר דעם דארפען םיר
 ־פעהיגםמ«דיי די האבען יאהרען אנדערע

 טאר־ צז םאר שםעהם פיעצעם םרעםער.
 םיר אוז ״190O יאהר דעם pא האנדלעז

 םיר וואט בעססע דאס דזרכפיהרען װיאען
 עקזאזוםמו םאראגםווארםליכע א יזאנען.
 אאמאצע םאראנםווארםאימנ און באארד

 פאו אויפמאז פיעלעס האנען בעאםםע
 אלזא צאקאא. דעם פיז םוקסעס דעם

 גאםײ ערשסע די צו קיםם און נים געסם
נײשאן.

•3 אאפאל סעקיזנםער רדבץ, ד.

W&

m .

■ **5

רעזאלרצײאן םימםאםיע »
 דאמן קופערס פון ארבײםער די טיר,

 בחקלח, ס̂ב כױםעלםאז 125 שאפ. תאום
2 אאיןאל םו; טעםבשרס .1ג א. 0 ו / .  םאר׳י '

מ. םען10 דזנם גייכוואך זאסצלם  HVM ד
 אין םימינג שאם ספע־שיא א

 דדײמן עוו. םרזפ 76 עליי/נס נאל
 אונזער צו כימאבדע אונוער

מר עדד  און וחמםלער ה׳ מנ
 די סים צוזאסמז פרידםאן, ה׳

c r r r^ r s עזנן ־ויאס  פריזאן אין וי
 I אז, האםעז״ םיד געוואדען. מדקם

b מען װאו פדיזאז, פון סענןײ: ip ײ  אונ״ ז
ײ װאלען םארשיקם׳ נעריכס  ממי כױס ז

̂זר פ אדנזעויא ענערגיע אדן םוס כמנ ס  זו״
n ד םיהיעז• קעםפע מרעכםע  מ

 טשארסאן ארנזער שמןען צי סיד יפליסמן
ײ צו קאכייםע א מים קאיין בררדער ס  וויזי

y n אפיםערס. גזמהרכמנ אינזעײע • • 
 ,1 י י ל <ן ל א ר ס י

שאפ־םשפרטא!.

m3̂

 די פאר בענעפים םעאטער »
.׳; ערײקסמר שפאל

מר נעיןײער די אן םא  יארס ניו פון ײני
 סאר בענעפים סעאםער א גלנידזמ תאס

 <1 נייעם דעם אין רמרייקער, עםאל די
שןן ר. וי מ מ T געשפיעלם וועס עפ םז m 

p r r r .  y n םימגצידאר די רצ^ה״. און 
 ױנ^ון, םאכער דדעס און וזייםט חא־י פון

 1*י שםארק באמייליגמ ?5 צאפאצ
 ממ״ געןוען וואאם עם בעגעםיכג דעם

 וױיםםפאכער די האס שעגםגחנרם
מן מז □אזינדעדע p* זי ײ  בימן ר

געפים.
 באהוםעז צו ןגיגעז <ןעםסים די

ס/ ערם פאיוו . «p ל״990 דעד 
ך באואחגם רינגד  ב«ןױי< זי

גנ מי בראורא די העלפם אץ םי

'• I
■

־ -
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(בלינדער) עדרימ

ענד עבצעהךםױז  שטארבען םוםערם זי
הר יעדעם קיםפעםם סון $  איז י

אםעריקא.
 געפעהראיכע א איז ?יגדער *געבױרען
׳באשעפםיכוננ ׳  עליזא־ םערי זאגם אזױ !

 דער אין אנגעשטעאםע אן םיטצעא, ׳בעם
 ^וגײםעד דעם אין בױרא, רעגיערוגגס

אײבאר״. אװ דעפארטסעגט סטייםס
 ציפערען סםאטיסטישע ■־אםיציעאע די

 ויעבצעהךםוײ װעניגסטענס אז וױידגן,
 פאראיײ די איז דא, פאראירען םרױען זענד

 יע־ זײערע יאר;ר יעדעס שםאאטען, ניגםע
 װעאט״ דער אױף קינד א ברענגענריג בענס,
 םיס זאגט — ציפערען דאזיגע די אבער

 איז עם ריבטיג. נים זיינען — טיטצעא
 טויזענד, 17 קײז ניט אז םברא, גרויסע א

 ד# פאאען םרױעז טויזענד 25 גאנצע גאר
 נאכ׳ דער פון קרבנות אאס יאהר חנדעס

ײ װאס באהאנדאונג, לעסיגער  נע־ האבען ז
 ציספעטי זייער פון צײט דער אין ?דאנזןן

 קימסעטם אז װײזען, צענזוס־בארכטען
 ״װעאט דער םון פרויען םעהר דא טרייבען
 קראנ^י אנדער איו עס װעאכע א אײדער

 פאר־ די טובערחוצאזיס. אויטער חײט
 יעהראיך פאראירען שטאאטען איי־ניגטע

 גרױ־ אגדערער יעדער פון סוטעויס םעהר
 אה# ;װע?ט דער אױף נידינה סז[ר

 זעי־ די צואיעב אז זעצבסטפארשטענדליך,
 אויך אםעריקא פאראירט אורזאכען ב*

 £*v יעדע פון אײנס קינדער. ױנכע מעהר
 אםערי־ אין געבױרען װערעז װאם קינדער,

 י$הר א װערט עס אײדער שטארבט ין*,
 װאס תיגדער די שון סויזעגדער און

 אזערכע אױף װאקסען אעבען בצײבען
 מעגען זיי אז צובראכענע, און שװאכע

 געשטארבען זיינען וואס די, זיין םקגא
ץמערהײד.

 זײנעו פאקטען םרויעריגע דאדגע ךי
 צוזאמעג־ אין געװארען אחיסגעבראכט

 אײנינע פון באװעגוע דער םיט חאמ
 צו פרויעךגעזעאיפאפטען אםעריהאנער

 קאיײ און םוטערס אטעריתאנעד ראטעװען
n גריננ־ ארן פריה־צײטיגען א םון קינדער 

 םתיעד דאזיגע די טױט. פארמײדאיכעז
 געװענדעט איצט זיך האבען מזעא״טאפטען

 לןאנ״ אםערײןאנעם צום פעטיציע א םיט
 באװיאײ צו איהש פון פאדערעז און גדעט,

 דאאאר מיאיאן האאבען א פון סוםע די גען
 פארלןצע־ צו אױפנאבע נאבעאער דער פאר

אדערי־ צװײטען שטערבאיכקייט די <ערען
הינדער. יןאיינע און מוטערם גער

 קא:;ײ;ט דעם פון ענםפ^ר דער װאס -
 *־‘פר. די פון פארערונג דאזיגער דער ןןױןי

 באײבט דאס—זײן װעט עךנעזעאיטאפטען
זעהן. צו עױשט

* * •*
 אטע- די אײן קינדער זעקס-ם״ליאז

 תםיד זײינען פאלקס־שולען תקאנער
s .האלב־הרנגעריג
גאציאנא־ דזשיעז, אוקאס סאאי מרס.

 געזונט ״קינדער׳ס דער פון דירעיןטאר צצר
ע׳/  פארזאםאונג א אויף האט אתאניזאצי

ברוקאי־ פון פארישטעהערינס פרויען, םון
 געםאכט טוםערס, פרן ארגאניזאציעס נער

 זעקס־ אז ערקאערוננ, איבעררא״&ענדע די
 מריגען אמעריקא אין יױנדער ״טוא ם^איאן

רעזוא״ אאס אײדען, און שפײז, גענוג ניט
 קערפערל פאױטיעדענע פון #דערםון טאט
מ  ניט־ פרן קוםען װאס שװאכהײטען, צי

נאהרונג. ניט־גענוגענדער אדער דיגטיגער
מרם. האט — אאײן רקיא נױ אין
פינם־ א איבער זײנען — געזאגט דמויען

 ד4תם כסעט ישואײןינדער אאע פון טאצ
היג־ די װאם די חאצב״חוכגעוײג.

t r r ,זעהר א םון און ארים איז קריגען 
 םיז אפיאו און נאחרונגס־וחןרטה, פצ^נעם

 םײםטע די הריגען ש*ײז םין חנם אט
. , גענוג״ קינדער׳ניט

^וא־קינ־ צאהא נרויסע א אז םענה, די
ײז וחנניג מוײנען דער  כםעט זײנען און &ו

 הײז ניט שױן איז חאאב־הונגעריג, ןמויך
 רעגיערומען די זײנען אײגםאא נים *חן.

 אויפגעפ^ך מםאאםען באזונדערע די &ד|
t r f lr i ^ א עוו  סאײ פרײע אײנצופיחרען ג

אבצר״ איצט םאאקס־^ואעז. די אין פייסקן
 יסרית אוםדערבארעםדיגעז דעם דאנ<ז א

 אגדערע אאע און צוקער ®וכתר, םיאך, אדוי
 הונ־ םון צאהא די חאט שפייזזןן, נױטיגע

 הויך אזא דערגרײכמ שזא״יןינדער נערענדע
ט איז פאױפװײגען דאס װייטער •מו

r ̂ כעםאחר. א
 םאײ pc פארזאםאומ דערםאהנטע די

 “אי םוטערס׳ ברוקאינער פון מםארמרינם
 צאנכ נים דא איז וועאכע יזאציעס,
pro געװאחנן im ׳גרויסען דעם

 פעםטען דעם אנגענוםען איצט דאריבער
 םעגאיכהײ־ אאע אנצואװענדען באשאוס,

 זארחער נין דער בײ אױסצואװירקען טען
 אײנ״ זאא זי אז ?ןטאמדאדםיגיסטראציע,

 םאהאצײטעז פאאקסײשואעז די אין פיהרען
 קינדער די װעאכע פאד קינדער, די פאר

 דער פון קאסט דעם נאר באצאהלעז זאאען
 צושטע־ קויפען, פון הוצאות די ;יפפייז

אי ישפײזען די צוגרײמען און אען  אויױ ז
אדטיניסטראציע. די טראגען זיך

 אעצטע דאס אז זיך, פאר״שטעהט עס
 האבעו וועט פראגע דער אט אין יווארט

 װעאכע עסטיםײט״, אװ דער/באארד
 נויטיגע די באװיאיגען ־דארויף דארף

 ״באארד דער האט כאא, בדרך מזוםנים.
̂װ ״באארד דער ווי אזוי עסטיםײט׳/ אװ * 

 אנדערע אאע װי ^ץוי אןן
 איעב ניט ״באארדס׳/ *טטאדט-פע אזעאכע

 ״נעבעד אזעאכע אויף גערט ״ספענדען״ צו
 ענעײ העפטיגען, א אונטער אבער זאכען״.

 םײגונג עפענםאיכער דעד פון דרוק גישען
 עםטיסײט״ אװ *באארד דער אפיאו ר,ען

 כאטש און װערען, װײכהערציגער אביסעא
 םאסעז גרױסע די פאר טאן װאס עפעס

 שול־רןיגרעד. יארקער גױ האאב־הונגעריגע
 נעזעא״ אונזערע םאר איצט אאזא איז עם

 פוז באשעפער און טוער ׳טאפטאיכע
ײ װאס וױיזען, צו סײנוגג עפענטאיכער  ז

שוא־קינדעד. היגע די פאר אױפטאן קענען
* * *

 די פאדערען ארגאױזאציעם פרייען
עי פון פארעפענטליכונג באלדיגע  ד

םעלעפ^ן-אונטערזוכוגג.
 איבער דעפארטפענט יארקער נמ דער

״ קאמישאגער אונטער פאאקס־געזונט,  ײ
 אאנג ניט דא האט תאפצענה ס. ראיאא

 אונטערזוכונג אפיציעאע אן פארעגדינט
 באדיננונגען אעבענס־ און ארבײטס די פון
 דא־ די טעאעפאךםײדאאך. דױגע די םון

 ארױםנעבראכס האט אונטערזוכונג זיגע
 די םון פאקטען ״אוביגעוױגיפטע״ אזעצכע

 טע״ היגע די וועאכע אונטער באדינגוננען,
 ארביײ צו אױם קופט אנמדטטעאטע אעפאן

 זיך װאאט טעלע^ןײ־ןאטפאנ' די אז ׳טען
 דא־ די אויב אופבאקװעהם זעהר נעפיהאט

 װע־ פאדעפענטאיכט זאאען פאקטען זיגע
 אאײן קאפאעגד דר. האט אט,־אפיפא, דען.

 טעאעפאך אאגעמײנע ״די אז צוגעכעבעז,
 מײד־ צװײ װײא יטאעבט, איז באדיענונג

 די טאן צו געצװאונגען איצם זײנען אאך
הײסט׳ דאפ םײדאאך׳/ דרײ -פון ארבײט

 געצװאונגען איז טעאעפאן־םײדעא יעדע אז
 אר״ פיעא אזוי פאא אנדערהאאבע; טאן צו

עראויבען. כוחות איהדע וױפיעא בײט
אונ־ האט, װאס דאקטאר, צװײסעד א
 זיך אױפזיכט, קאפאענד׳ס דאקטאר טער

 האט אונטערזוכונג, דער אין באטײאיגט
 #סיטאג־מאהאצײטען די אז אויסגעפונעז,

 פאר ״סערװירט״ קאטפאני די װעאכע
 די װעאכע פאר א*ן אנגעיטטעאטע, איהרע

̂טטעאטע  רןאםפאני דער באצאהאען אנגע
 ״ניט זײנען פרייז, בכבוד׳יגען גאנץ א

/ ײז׳ ר
 חאייניגקײטעז אאץ זײנען דאס אבער

ט פארגאײך אין  װיכטיגע אס״ערע די ̂ם
 אױם־ האט אונטערזוכונג די װאם פאקטען

 דערװײא זײנען װעאכע אבער געפיגען,
פארעםענטאיכט. ניט נאך

 רעזואטאטען די פארװאס אורזאה די
 ביז נאך זײנען אונטערזוכונג דער םון

 איז געװארעז, פאחגפענטאיכט איצטיניט
 פארעפענט־ די װאש דאס, — מען זאנם —

 טעאעםאך דער םאר ניט ןיך אויגט איכוגנ
 פראגע א איז עס וזיבאאד און ;קאמפאני

 טעאעפאך רי ר ע ד א — םאר םובה א םון
 די איז יןאספאני, דער ר ע ד א סיידאאך
ביאבער. סך א זיך, ס׳פאר״שםעהט אעצםע,

קאסי^א־ דער כאם^ אז איהר, האט סםן א
 איז װעאכער אאײן, סאפאעגד דר. #נער

דא־ דער פון הויפט־אנפיהרער דער געװען
צוגע־ בפירו^ האם אונםערזוכונג, זיגער
 פאקטעז אאע פארעםענםאיכען צו ?אגט
ױ גאאד אזוי  זייז װעם אונםערזוכונג די ו

 אײג־ רי םונדעסםוועגעז זײנען געענריגט,
 נאך אונטערזוכוגנ דער פון צעאהײטען

באקאנט. ניט עד־היום
װיכטיג־ און גרעטטצ די אבער זײנען

 יארק, נױ סיז פרױעךארגאניזאציעס סטע
 אומצוםריזד שטארפ שטאאט, און מטאדם

שטיא^װײגעז, תאפאענד׳ם דר. םיט רען
ײ איז  םאדערעז צו אננעהויבען האײןז ז

ײן זאא ער אז ״רם בפוצ  אוז גוט אזױ ז
אמו?* םיט ארויס

ציענ״ יוניאן םוײיד וױסענ״ס
אימוי תרך חאם יאחן

 דר. op*vpm ,עניאיערמון ראוו
ה׳ צײענם וועצמנ םזנצעגראפמנ, א צענד׳ן  זי

 באצדיגע די םאדערם ציעג ״אוגזער
 אײ באריכט דעם פון פארעםענמציכונג

 טעצעםאן״םײד־ די םון צאגע דער בער
 געװא־ צונויפגעשטעאם איז װאס ל#ו/
דעפארטסענם. אײער םון רען

ױ פרעזידענט שנײדערםאן, ראוז  נ
אן םרײד װיםען׳ס יאר<ן  איעג׳׳. ױני

 רר. צו זײנען טעאעגראםעס עהנציכע
 דער פון אויך געװארעז נעשײןט קאפצענד׳ן

ױ  חרך ציעג״ קאנסױמערס׳ םיםי יארק ״נ
 פון ;אצדריטמ א. עיטי פרעץידענט איהר
ױ דער נ צימג״ קאנםױםעו^ם׳ סטײט יארק ״

*סענ< דער פון און
ױ נרײ^נד אװ אן יארמ״ נ

 דער־ רי םון נתצצנזואםעס דאזינע די
 אויםגעטאן האבען אמאניזאציעס טאהנםע

 נעפונען זיך ד«אט קאפצענד דר. רואס ״דאס
ײן איבערצו״חזר׳ז געצװאזמען  אז צהאנ, ז

 צױשטעצען ער גיפאן״יוועם אין גאר #באצד
ײ א צו באריכט צאנגתרװארטעםען דעם  ז
 װי העצמה*.׳ אװ ״באארד דעם פון צונג
 װי און הומען, ײעט ״באצד״ דער אס גיך

 אויןי צייענען זיך וועט באריכט דער אזױ
 אע־ װעאען םיר אז דאס, צוננזי יעגער

זעהן. מיר ותצען בען

25 ל8לאס פון םיפינג נאארד עקזענןופיװ
 דער פון באארד עקז. פון מיטינג א

 ױניאן פײקערס דרעס און װײסט צײדים
 אבענד׳ דינסטאג אפגעהאאטען 25 אאקאא

 אאס זיאבערטאן ה. בר. דעצ. םען9 דעם
גדפ^רטאן•

 סא־ פון ארנײטעד די פון ^אטיטע א
טץ  עיצאעחגנדיג ערשײנט, זוסטאן און זוי
 סאוױץ מר. האם צוריק צײט א מיט דאס

 פירטק♦ דער אין טײא זי׳־ן אויםגעגזובען
 אוים־ ^פעטער האט װידער׳ זוספאן פר.

 הא־ איצט אפ.6? דעם גאנצען אין געגעב^ן
 אג- האט ער דאס אויסגעפונען זיי בען

ײ שאפ. א געעםענט דעחשױאו  םאדערן ז
 זעהן זאא באארד עקז. דער דאפ דארום

 ארויםל זאאען ארבײטער אאטע י־י דאס
 אן נאד ארבײט• דער צו װערען נענופען

 א •װערט ראזענבערג פר. םון ערקיערונג
 בעתפאן, אאגא םון בא׳טטעהענד האפיטע
 ראוז עהראיף, י. םר. סאטסטאן, כערטא
 ערװעהאט ט״ןעראוכדפין דארא און קראוז

קײס. דער איץ האנדצען צו פוצפאכט םיט
 װ»סט ס*" און ״בי די פון קאםיםזג א

 צ;»ד דאס ^רקאערענדיג ער^ײנט, גןאטפ.
 גע״ שאפ אין באדינגונגען די זײגען טענס

 האס םירפע די אעערטרעגאיך. װארען
 פאר־ שטרענגע םארשידענע אײנגעפיהרט

 די װערען אאגעמײן אין און ארדגונגען
 צו אוגטערװאדםען שאפ אין אדבײטער

 איצט מיסחיאנדצונג. אזן באאײדיגונגען
 די ענטזאגט ;אנצען אין פירפא די האט

 װערט עס קאפיטע. פרײז און טשערצײדי
 דעם אויפצונעפען זאפארט באשצאסען

קאפפאייגט״
ד בר. םון אויםפאךערוגג דער אויף  רײ

 פון באשטעהענד קאפיטע א װערט בערג
 איװא און נײטענזאן סערע סט^ן, פאצין

 האנד־ צו פוצפאכט מיט ערװעהצט פעתער
קא. און יאנגפאן פון קײס דער אין לען

 קאםיטע םיגאנץ דער פון באריכט דער
 אויפ־ װערט װאבען צװײ לעצטע די פאר

ײ פארהאנדעצט. און גענומען  אינפאר״ ז
ײ מיטינג ערשטען זײער בײ דאס מירען, י  ז

 ער־ עהרציןי י. און ראטסטאז םיס נען
 סעקרע״ און טשערפאן נעװארען װעהלט

אנדערעס צװישען קאטיטע. דער פון טער
:באשצאםעז װערט
 טיקעטס דאצער 5 םאר קױםען צו .1

 געגןך װערם װאס אונפערהאצטונג אן צו
 קצוירה דראג סטךײהענדע די -יז בען

ארבײטער.
 דער צו דאצער 15 בײצושטײערען .2
סאניטארױפ. דענװער אף אסס׳ן אײד

 דעם צו דאצער 100 בײצושטײערען .3
 פון באפרײאוגג דער פאר פאנד קאמפײן

פריזאנערס. פאציטיש;
A דעם צו דאצער 75 בײצושטײערן 

 ערװעוד װידער דער םאר פאנד קאמפײן
בערגער. וױקטאר פון צונג

 ברענטש בראנקסער פון מיטטײצונג א
אינ־ זיי װעצכער איז פארגעלעזען װערט

באװעגונג ארבייטער דער אין םיגקײט [ זײער בײ דאס באאד;# דעם פאדפירען
 די װאו מיטינג טשערפאן שאפ צעצמען
 ארגא־ אהטיװע אן אנפיהרען םון פראגע

 סיזאן קופענדען דעש ארבײט ניזאציאנס
 באשצא־ איז געווארען׳ פארהאנדעצט איז
 ער,ז. צום רעקאטענדירעז צו געװאתן סעז

 פארם דער אין פאסטיטינג א ד»ס באארד
 אדאגזשירמ זאצ אונטערהאצטזגג אן פון

 און וױיסט כראנהסעד די פאר װערען
מאכער. דדעס
 פון ערה^צמעז װערט םימטײאונג א

קערפצוישאפ״ צענטראצע םון
 גזגוואדעז אדאנדשירט איז וועלכע טעז,

 פאד קאכזןיימ א אנצופיהרעז צװעק םיט׳ן
 פןואיםישזנ,גע^:גע• פון באפרײאונג דער
d נע״ i די5;א 1דאצ אנגעציעט װערט - 

 זיך געפינזןן געםעננטסע אםערישאנעד
 פארחאצ״ פארהאפםעםע טױזענדער איצט

 אזױ םארברעבעגס.״ פ;<ציםישע פאר טען
ײ םון מערססע די װי  ארעשטידמ זײנען ז

 פזן.א^ן ציים דער דודף :צוו^רען
ױ אזוי אח קריענ^ושטאנד דעם ציעב  ו

b« איו קריעגס־צושםאנד ךיןער r ו» 
j r u j r ,מי״ םעחי איו^גאסירציך 1הײ גי »י’׳׳^ •v;־ - 7*

W₪Ua₪B^₪KB₪Mk

 פאר־ זײער פאר בארעכטיגונג מןולאצע
̂שציסט ב^ארד עקז. דער האםטונג.  צו בא

 פרע־ צו רעזאצוציאנען פראטעסם שיקען
 פאל־ דזשענעראצ אכ^ורני װילס^ון, זידענט

 װ£רט עס בײסער. סעקרעטידי און מער
 פון ק$פיעס שיקען צו באשצ^סען אױך
 גאפפערס פרעזידענט צו רעזאצוציאן \ער
 קער־ צענטראילע פון האנפערענ״ו צום און

פערשאםטען.
 פון ערהאלטען װערט טיטטײצונג א

 פצ^ם ין$פיםע ארגאנײזינג סעגטראצ דער
 הער״ א י#רה, גױ גרײטער אױ ציעג פצאן

 יןאפפײן א אן פיהרט העצכע פעדשאפט
 פרױואטע צו באהנען די צוריקגעבען געגען

 אראגזשירט תאפיטע דיזע םארװאלטונג.
 פון טײצען אצע איז פיםינגען םאבצייו
 בא״ די באקענען צו צוועק פיט״ן שט^ט

 1אי און פצאן פצאש דעם סיט פעצקערונ;
 םיט טיכטיג זיף באשעפטיגט אלגעפײן

 פעם״ גרויסע א פון ארגאגיזירונג דער
ײ ציעג. דער אין בערשיפ  פארצאנגען ז

 חנצעגא״ שיפען אצ1 ױט^ן אומעה דא®
 איבער האנדצונג חאםיטע. דער צו טען
 קא״ א און אפגעצעגט װערט םראגע דער

 #פערר שוועסטער פון באשכעהענד מיטע
 ער־ װערט בעקםאן און טשורנוטשינא

 פון אויפגאבען די שטודירען צד װעהצט
 עקז. צום באדיכטען און יאטיטע דער

באארד♦
 פון פארגעצעזען װעם פיטטײצונג א

ײ װעצכער אין ברענטש פרעסער  ציהען ז
 באארד עגןז. םון אױםפערקזאםלןײט די
 איצט האם ברענטש זײער דאס דעם, צו

 די־ אװ באארד בײם םארשטעהעד קײן גיט
 מײ־ זײער איז.נאך נועצכער רעקסארם,

 װעהרענד קאםיטע, װיכטיגסטע די נונג׳
 רע־ געײען ברענטש זײער *יו מאא אאע

 דירעיד אװ באארד בײש םרעזענטידט
ײעו טארם.  אנערקענט װערט םאדערונר ז

 רואכאצעװסקי, בר. און נערעכטע ׳* אאט
 װערט פרעסערס, די־ פון ארגאנײזער
 צום םאדשטעהער זײער אאס אפאינמעט

דירעחטאס. אװ באארד
 םון פאדגעאעזען װערט אגאנסע אן

 אינטער• דער פון דעפארטמענט ביצדונגם
 דער צואיעב םײערונג די דאס נעשאנאא,
 אונױוערזי• ארבײטער דעש םון ערעפדנג

 םון םאראנשטאאטעט װעדט װאש טעט
 שטאטפינדען װעט אעטערנעשאנאצ, דער
 װא־ אין דעצעמבער טען13 דעם שב̂ת

 סעם־ אאע סקוא. הײ אוירװיגג שינגטאן
 אינסטרו״ װערעז באארד עהז. פרן בערם
 געצע־ דער מיט באנוצען צו זיןי אירט

ײן גענהײט  דער בײ אנװעזענד ז
ערעםנוגג.
 דאם אינפאדטירט סעקרעטער דער

באשצא־ האט באארד עאזי אעצטער דער
 װאם באנקעט אין נעםען צו אכטײצ םען

 אין װײנשטײן ב. גענ. גענעבען װערם
מע־ יעהריגער 35 זײן פאר אנערקענונג

 גע־ געקויפט זײנען טיקעטס ס דאס און
 װעט באנקעם דער װי אזוי זוארען.

 דעצעמי טען28 דעש זונטאג שטאטפעדען
 עד־ גאײף םארשטעהער דא^עי בער,

 ער- װערען םאאגענדע און ווערען. װעהאט
 א. זיאבערפאן״ ה. אײבאװיץ, י. וועהאט•

 קא־ די אאוג מ♦ און גאאוב .p,רײזבןןךג•
 הוײ צו באםאצפעכטיגט אויך ומלם מיטל

גע־ דער םאר פרעזענם ש;דנעש א פען
i j ‘ ,צעגקג^יט

 אײד- ביזנעס פאוצ,־אינזער .-פ*צי&4ב
i זשענט f e* דיסםריקם מאונער 1דאו ,דעם 

>ij1יtרע irר דער פון בעאמפער >אצס  י
 דארא םון באשמעהענד גןאשיטע ו* ניאן%

ד א. און פפצער איװא טשרדנןצזשין,  רײ
 די אונםערצוזובען ^פאינטזמז בערג^וערט

חמיגגאציאן. זײז אזרזא^נן״פאי
jq  r t i ,יןצױרה םשיעף פיגקעא^טיין 

ץ חןד^מיאן פון ^ ט ח  רעזיננןױ זייז שי
 צוס ודבערגעאאז*ן וחגרט פראנע די ציאן״

כמנ נעקסטעז־  דער אצם באאדד פון ^י
 ארדגונ^ םאנעס f ארץי ערשסזן^ױנלט

■# 1• ס ' ״ * < ג * - * * * . ״

25 לאקאל יוניאן דרעםמאכער
פינקעל׳ן^טיץ. ל. םון

• י■3 ־־

ניט, סוד הײן קייגעם ,פאר איז עס
ױ דרעסמאכער און וױיסט אוגזעל דאס  י
 טרא־ קײן םאא קײן האם ^,אאקאצ ניאן
 גאנצער דער אין כמעט געפאהצט, נים בעצ

 עס עקזיםטירט. צאקאצ דער װאס צײט
 גע־ ניט צאקאצ דעם אין םאצ קײן האט

 מיטגציעדער, אוםצופריעדעגע קײן האט פ
 אין אז באקצאגט, כסדר זיך האכ^ װעצכע

 עס װי צו אאעם נים נעהט״צאקאצ, דעם
״ צו באדארף ײן. ו

 ראס םען האט איז, שטײגער דער װי
 ״בעאמ־ די אויף שואד ףי געװארםעז רוב

 גיכד די סײ און גאצאהאטע, די סײ טע״
באצאהלטע.

:אזוי אומגעםעהר געװען איז טעגה די
 הא־ צו איעגעגעבען ניט זיך האט עס אויב
 שע־ דרעס און װײטט די יאר<ן נױ אין בען
 דאס װי אתאניזירט, פראצענט 100 פער
 םרײה קצאוק אין םאצ דער אמשא, ׳איז
 נאצאהצטע רי שואדיג דעם אין זײנען טו

 גיכד די װידער ױגיאן. דער פון בעאםמע
 דאך שטעהען וועאכע במאםטע, באצאהאטע

 די װי געהנםער סןי א טניאן דער צו
 גע־ דאף האבען םיטגאידער גע\חנהנציכע

ײ־ בעאםטע באצאהצטע די m, װאוסט  ז
 װארים געװען, שױ^־יג ניט דעם אין נען
 בא־ די גראדע ,דאס מעגציך דאס איז װי

 זאצען 25 צאקאצ םון בעאםטע צאהאטע
 בא־ די פון םענ^ען, ערגערע זײן איםער

 צאקאצס אגדערע די םון בעאמטע צאהאטע
no ־־־ ? זגינטעד;עשא»וצ אונזער m 4ױי 
 אא־ דעם םון בעאםטע ניכדבאצאהאטע די

 גוט א ארײנװארפען אפט םאעגען קאצ,
 האט כעאמטען. באצאהצטען א םאר װארט

ײ אז געזאגט, מען  די ניט. אױך טויגצן ז
 צעצטע״ די םאר אן אזוי שוין האצט צאגע

 אײנםאא ניט חאט דאס און יאחר עטאיכע
 דע־ מאנכע םאר געאעגענזזײט א געגעבען
 שרײען און ארויסצוקומען םאנאגען

/ דער מיט *נידעד עפענטאיף: אז  ױני
ײ און  מיטגצידער־ דער םון דערםאר זאאען ז

 אזעאכע װי װערעז, באשטראםט ניט שאםט
םארדיענט. כשר גאנץ עס האבען צײטע

 אין אבעד זיך מען האט ביםצעכװײז,
 װענען פארטראכטען גענומען מניאן דער

 דעם האבען ,װאס אורזאכען אסת׳ע די
 :עשאעפט כסדר זאגט, מען װי צאהאא,

 הא־ •נצכע אורזאכען, די ; צוריס אויח
 םאר־ געחן נעאאזען ניט צאקאא דעם בען

 גע־ ניט ױגיאן דער האבען און װערטס
 וױ, שטאנד זעצבען צום קומען צאזען

ױניאן. הצאװקפאכער די צמשא,
 דאס ׳דעם צו געפיהרט האט דאס און

 דער צו גאהענט תמיד שטעהען װאס די
 ארײנםראכטען, טיעםער זיך זאצען ױניאן
 וױרקאיכע די נאכזוכען נעהמעז זאאען

 איז ענדאיןי און דערפון. אורזאכען
 שואדיג אז שצוסו צום געקופען מען
א־ ז י ג א ג ר א י ד נאר איז דעם אין

אאיזאצ. דעש םון ע ם ר א ם ־ ס נ א י צ
 אימער איז 25 אאקאצ םון גדצות די

 דער איז ער דעם,״װאס אין באשטאנען
 אינטערנע־ אונזער אין צאיתאא נרעסטער

 ענדאיך אבער זיף סען האט ױני^ן• שאגאא
 דער ״ציעגט דא גראךע דאס ארומגעעזהן,

 זײן איז גראדע דאם באגראבען׳/ הונד
־ די איגם ט י י ק ס י ו ר נ כ א װ  ש
p ט* י י

צא־ ױניאן, דרעסמאכער און װײסט די
 פון מיטגאידערשאםט א האט 25 קאא

ג ארום י ס י י ר . ד ד נ ע ז י ו  ם
 ארבײ־ אאע ארײן געהען צאהא דעש אין

 און װײסט רי אין ארבייטען װאס טער
 ענדאיך זיך האט מעז און דרעטשעפער.
 דיזע אאע אםיצו װעז דאס ארומגעזעהן,

 אײן טאן יואאמען ארבײטער טויזענד 30
 זואצט ארבײט, םארט זעאגען דעם און

 עק־ אײן םאר שװער גאנץ געװען אויך
 ער גרויס װי אםיאו *אאארד, זעמוטמו

 בא־ עם װי קאנטראאירען צו זײן, ניט זאצ
 באשי־ צו און טרײד, דעם דארױ־־צדזײן

 גרוײ אזא םיז אינטערעסעז די ריכטיג צען
 נאך, איז הײנט,.װי ארבײטער. צאהצ סער
 נאך איז שעםער דיזע אין ארבײט די דאס

 ברענטש־םא־ פארשיעדענע איז צוטייאט
כען?

 סצאוק גרויסער דער פזן םיטגצידער אצע
 םאר באסאנט זײנען צםשצ, ױניאז, סאכער

 אבער קצאוקםאכער״.״ אאם װעצם דער
י אי! * ט שעפער סהױרט אוז חאאיס י  וױי

 אפערײםארס, דא זיעען דארט אז םען
k ירעסער, סקױרסםאמוי, םינישעיס, p-

גצהט וואס חנפארםע, דתזע | בא״ צו באצאנגעז וחנצכע װ״ אז. און מערס

 דזשאינט דעם דורך צאהאאס. זונדערע
ײ װערען באארד  צוזאםענגעבוגדען אבער ז

 קלאוקםאכער מעכטיגער גחיסער אײן אין
ױניאן.

 די אין זײן אױוןי דארף זעאבע דאס
 וועאט דער םאר שעפער. דרעם און װײסט
 שע־ די אין ארבײטער אצע טאקי וןײסען

 שע־ די אין דרעסמאכער. און װײסט םער
 גע־ דארט אז אבער, םען װײס גופא פער

 קאײ ,םינישער, אפערײטארס זיך םינען
̂וסערס עקזאסינערט, דרײפערס, גערם«  ט

 באטאנהאצ* פרעסער, העטסטיטשערכ, און
 זיד האט מען און װ. אז. און םאכער

 טרײד אין אצעמעז פאר דאס ארומגעזעהן
 גרוײ דעם אײנצוטײצען בעסער זײן װעט
 צאתאאס, קצעגערע עטאיכע אין צאלןאצ סען
 רזשאאינט א םיט נ$ך, םאך דעם טצוי

 צוזאםענ־ אצעמען זאצ װעצכער באארד
ן אין האצטען ײ ױניאן. א

 געצערענט, אונז האט פראקטיק די
 א האבען פון װענ בעםטעד דער דאס

אן״ ביג ״װאן  בא־ האבען דאך און יוני
 יע־ דאס פאך־ארגאניזאציעס, זו<דערע

 טרײד .דעש פון ברענטש באזונדער רער
 װע־ <ןאגטראצירט אםבעסטען יזאנען זאא
 ׳אר<אני.זאציאן פון פאחמע .די איז רען,

 דאם און צאתאצם, באזונדערע האבען צו
 פארטרעטער• זײן האבען זאצ פאף יערער
 קער&ער־ צענםראצער דער אין שאפט

 באארד• דןשאינט דעש אין שאפם,
 דעם םון ברענטש יעדען גיט דאס

ײז צו נעצצנענחײם א םרייד  נאײד ז
 פון פארװאצטוגג דער אין פארטראטען

 רערזעאבער אין און ױניאן גאנצעד דער
 םפע־ די אויןי אויפפאסען בעםער צײט

 בא־ יעדען &ון םאךאעטערעםען ציפישע
אינדוםטריע. דע־ר איז ברענטש ׳זז<«דער

 די װאם פאקט דעם צםשא, נעמט,
 אײן אין אויםגעמישט זײנען דרעסמאכער

מאכער. װײסט די םיט סנויא
 טרייד דרעש דער דאם ווײסעץ, אצע

 דער װי קאמםאיצירטער מעהר א איז
 םון םאדערונגעז די אױט טרײד. װײסט

 עק־ טרײד דרעס דעם אין ד־־ארף פאך דעש
 1אי װי םטאנדארד העכערער א זיסטירען

 דרעסםאכער די און טרײד, װײםם דעם
 געציטען, װעניג גיט עקאנאמיש האבען

ײ װאס  אײן אין צוזאמענגעמישט זיעען ז
 איז דאס מאכער. װײםט די מיט צאתאא

 טו באװאוסט. גוט טרײד אין אצעמען
 באזונדער א זײן ניט טאקע זאא װארום
 איז עס װי גראדע דרעסמאכע^ פון צאקאצ

 צאקאצ באזונדער א קצאורן־טרײד אין דא
מאכער? םלוירט םון

 זײנען פאתט קאגקרעטער צװײטער א
העמסטיטשער. און טאקער די

 איז ײעז צײט, א אמאצ געװען איז עס
 ארבײטען אויןל םצעגען שעפער וױיסט די

 איז איצט חעמסטיטשערס. און מאקערם
 געםינעז. צו ניט מעהר דאס באאד שוין

 געװארען איז העססטיטשינג און טאהינג
 דאס םאך; באזונדער א אינגאגצען װי

 שע־ באזונדערע גאנץ אין געמאכט װערט
 מאכען שעםער דיזע םון באסעס די פער.
 און װײסט די םאר ארבײט סארט דעם

דרעסמאנוםעקטשורערס.
 ניט ארבײטער דיזע זאצען וװארום טו
 װעאמגן דויר אאקאא, אײגענעש אן האבען
 זאאען אינטערעסעז שאפ און פאך זײערע
 גאטיראיף, װערען? אטענדעט בעסער

ײ בצײבען באארד דזשאינט דעש דורך  א ז
ױ דרעסםאכער און װײסט דער םון טײצ  י
ײ איצט, ביז װי גיאן,  הא־ אבער װעאען ז

 וחד בעאמטע^װאם אאקאצ אײגענע כען
 פרא־ די םיט םפעציעא אפגעבען זיך צען

פאד. דעם םון בצעמען
 1אי אמת, אויד איז דאםזעצביגע און

 בא׳ אין מאס, גרעםערער אדער קצענער א
ײ װאס ברענטש־םאכען, אנדערע די צוג י  ז
 I* קנויצ אײן אין אויםגעםישט איצט ביז נעז
 איצטיגער דער .אונטער .25 צאהאא איז

 ניט אײנםאןי איז םארמע, ארגאניזאציאנס
 די אויח גענוי אויםצופאסען געװען םעגאיך

 דער איז דאס און ברענטש־פאכען אצע
 ארויסוע־ האם עם װאנען םון םקור

 אוםצוםרי־ און ביטערקײט די שטראמט
 מיטגאידעי*. די םון מאנכע םון דענהייט

 עם בצײבען. ניט אזוױ םעהר טאר עם
 אן װעיעז געםאכט הינזיכט דער אין םוח

 אין רעםארמע גרונטאװנע א עגדערוגג
 צאתאצ דעם ם.ץ באארד *סזעסוםיװ דער
דורכצוםיחנן. ראס גענוםען שוין זיד האמ

̂ 5 צאקאצ אין <וערען געםאכט איצט
 רעארנאגיזײ דער אין אצזא, באשטעהט.

 און װײסט א אין אאקאא דעם םון רונג
 אײניגע םיט ,ן א י ג ו י סאכעג דרעס

 בא־ זעאבען אױס׳ן צאסאצס באזזגדערע
 האואק, די אתאניזירט איז עס \וי זיס

 די ױניאן. םאכער דיםער און םתוידמ
 װאס לאקאא, דעם פון עקזעקוטיװע <ײע
 אםט, אין ארײן צורי<ו ̂אנ< <יט איז

 רעגןא־ און באשא^סען, דאס שוין האט
 צױ צוט מיגאאיערער רי צו עס סענדירט
הײסעז.

 נרויסע די װעט :פראגע א איז איצט
 דאס אאקאא דעם םזן םיטגיציע-דערשאפט

ן דוײסען גוט
 <וארים יא. אז האפען זיך װיאט עס
 ׳זאך די באטראכט װאס מענש יעדער

n ,סענם׳ ״קאמאן מיט o ,אז אײגזעחן 
 דער אום בעפטײר חיר איי פצאז דעד

 קאנ־ יןאנען ריכטיג זאצ טרײיד גאנצער
 ארבײטער די דאס און װערען״ טראצירט

 באקױ זאצען םאך באזונדער יערען םון
 גוגסטען צו אױפםאסונג בעסערע א מעז
 װי שאם־איגטערעסען, אײגענע זײערע פון

 בײם אםיאו געװארען, געטאן איז דאס
ײ־ אצע <וען ׳איצט ביז בעסטען«װיאעז,  ז

 אונ־ #קאשע אײן אין אויסגעסישט נעז
 צא־ גמיסען אײן םון דעם_טשארטער טער
קאא.

ערװאר־ ניט ?ען מען זיף, םארשטעהט
 רעפארמע, גרויסע דיזע פצאן, דער אז טען,
u מיטגליד־ג״צאפש דער צזוישען זאצ c־ 
̂יט נעגנער קײן אייד װעאעז עס האבען,־ נ

 איז זעחן וחדצן .*אם אזעיכע, זײן
o סון *פארשװעכונג״ » n •פרינצי V 

אך ביג  וחנצען ױי אין פרינצי• ױני
 ״צובדעקצען״ דא געהט מען אז שרייען,

• װ. אז. און ױניאן
 א כצויו זײן אבער װעט דאס
 גרונד. װעצכמ אירגענד אהן געשרײ,

• דער איז װעט ױניאן די מיי סצי ױר  ו
ז *װאן טעחר נאף זײן טער מ״ ני  ױניו

ױ און יעצט, ביז געװען איז ױ  איו עס ו
 איו װאס ױניאן, קצאוקמאכער גרויסע

 סונקמ צוזאםענגעשטעצט און גאניזירט
סוםטער. זעצביגעז דעם נאף

 אי׳ו ריכטונג חןר איז שדיט אײן
 נעװאחנן. כעטאכט 25 אאגןאצ אין שוין

 ארבײנמר איטאציענישע אצע געמאיה
 ״ אי| אינדוסטרי דרעס און װײסט רער םון
m: אי( נעװארען אפגעטײלט זײנען יארס נױ i 
 M שױן איז דאס צאר־ואל. באזונדער א

 שוי| חאבען ארבײםער דיזע סאקט.
 נ;גחסעג״״י װידער געפאדערט, דאס קאנג

 איטאאיענישע רי םון בײשפיעצ א דיג
 חא־• װעאכע סרײד, קאאוק אין ארבײטער

 צא• אאסאצ, באזונדער א צאנג שוין בען
 סון םיטיננ אעצטען דעם אויף .48 <*אא
 איז באארר עקזעקוטי־װ דזשענעראצ דעש

 ארב״י• איט^ליקנישע די פון ־פאדעימג די
 געײאחנן באװיאיגט טרײד דעם אין טער
ײ און  אוני םון באקומען האבען ז
 באזוגדערען א אינטערנעשיאנאצ זער

 ״איטאציען :גאשען אוגטערן טשארטער
/ ררעםמײקערס און װײסט אן  צוד ױני

.89 קאא
 כאזו<יחמ םון פאאן נײער דער װען
 דזשאינפ אא־געמײנעם אן מיט צאקאאס
 פארשטצחט וועט, דורכגעהן װעט באארד

ײ| אויר צאיואצ איטאציענישעד דער זיך,  ז
 ,־ אאנעםײנסי גרזיסער, דער םון טײא א

 7 יוגיומ* דרעסמאכער און װײסט אײדיכ
 im 48 לאקאצ װי גוט אזוי םונהט

ױניאן. קצאוקמאכער גרויסער דער םון

פילאדעלפיא פץ בריױלאך
| . קראפעװע. א. םון

 באלשעוױזם דעם כאר שרעק דער —פילאדעלפיא. אין אטהעםען צו שװער
 ארבײטער קלאדחינג ן פ םטרייפ א — דײטש. װאחנזיױגער דער און
^לאדעלפיא. אין פאבריק קלאדהינג גרעםטען דעם אין

 אין אטהעםען ניט באצד שוין הען מעז
 עה איעבע, ברודער םון שטאדט אונזער

 רויך םון ניט — װערען צו דערשטיקט איז
 דער פון זאנדערען געז, םון ניט אויך און

 אזוי בושעװעט װעאכע רעאקציע װיאדער
 גאר איז עס אז גרויזאם אזוי און שרע<ןאיך

 דעש םאר שרעק דער אויסצוהאאטען. ניט
 אזא צו דערגרייכט שוין האט באאשעװיזם

 אונ־ צו שװער כמעט איז עס אז שטוםע
 און ״שרעקעדיגע״ די צװישען טערשײדען
משוגעים... װירקאיכע

 באאשעװיזם םאר׳ן שחגק דיעזער און
 טרױעריג־איכ־ זעהר א אן םיר דערמאנט

 ביײ האב איך װעאכען פאצ םערעסאנטען
 האב איך װעאכע הויז דוא א אין געװאוינט

באזוכט. צוריק יאהדען מיט
 הויז, םשוגעים יענער םון דאקטאר דער
 פערזענציכער א מײנער איז װעאכער
 אנ־ אין ארומגעםיהרט מיר האט םרײנד,
 מיס בא?ענען זיך זאא איך כדי שטאאט

 עד אומגציקציכע. דיעזע פון אעבען דעם
 צימערען די אין געםיהרט אויך מיר האט
 זיך םארברעגגען קראנקע גײםטיג די װאו

 װאהנ־ געװען זײנען דארטען טאג. דורכ׳ן
 םאר־ פון געציטען האבען װעאכע זיניגע

 צום אײנער אײנריידעניסען. שיעדענע
 נע״ א אז אײנגערעדט זיך האט בײשםיעצ,

 אוי־ אײן איז איהם צו ארײן סריכט גערקע
 ;צװײטען דעש דורך ארויס ?ריכט און ער
 אז ם^רגעשטעצט זיך האט אנדערער אן
 דער געגען קאמף גרויסען א אן םיהרט ןגר

 ;זינדיג איז זי װאס םאר װעאט גאנצער
 װאהנ־ אנדער אן געהאט האט דריטער א

 געװעך איז עם — און םארשטעאומ, זיניגע
!...טדויעריג־צעכעראיך אזוי

 האב און ארײן איך בין צימער אײן אין
 אוכד צאהא גרויםע א געטראםען דארטען

 פי־ געזונד געװען זײנען װעאכע גציקציכע
 געכאפם האט עס — גייםטמ אבער זיש,

 םאנמא־ חראגקע זײערע פון שוידער א
זיען...

 גע־ אזוי ביז איך װען צײם דער אין
 דאקטאר, דעם מיט גערעדט און שטאנען

 א מיט דײטש א מיר צו צוגעקומען איז
 ער־ מיר האט ער און קאפ, באנדאזשירטען

 דער זײן געדארםט עס האט ער אז האעהרט
 דער דען, װאש גור דײטשאאנד, םוז סײזער
 דער ״אין יעצג• שוין איז (װעאכער גןײזער

 איהם פון האט ביינער״) די• םיט ערד
o גזןרויבס אװעק n ^דער טתרא

 דעם איחם געגען געקעספםט האט דײטש,
 חאמ ער ׳אבער געװינען, צו צורי? טהראן

 אנטצויםען געמוזט האט ער און םארצארען,
 אצזא האט קײזער דער אמעריקא... אין

 איחם שםיאנען, אמעריסא אין געשיקט
 אין צורמן ברעגגען צו איהם און געםינען,

 עד װען מאכיענט דעש אין דײטשאאנד...
 כציתען זײנע האט און גערעדט אזױ האט

 ער חאט אױגען, םײנע אין ארײנגעאאזען
 שרעס־ א מיט געגעבען שפרונג א מיר צו

ן איך אז שרײענדיג און ׳כעס איכען י  :י̂ נ
 שסיאגען, קײזערס דעש םון אײנער אויך
 געװאצם םויסםען בײדע מיט מיר ער האט

 גצמד אויגען... די אין פארפאהרען ריכטיג
 װעצםןו•; גארד/ א איתם האט װײזע ציכער

 ו1געחאצפמנ צוריה געגאנגען, אונז מיט איז
4■ ־ ארבײט^ נאבעאער זײן םון 0

■׳ באצשעוױוס דעם םאר שרעק דער און
j* אין אויר און םיצאדעצםיא אין r r n t t 

 ח»י צו עהנאיך מיר, דוכט איז, שטערם,
; דײטש^ יענעש םון םאנטאזיע קראגקער

i פונקט איז יעצט, םיצאדעלפיא אין m 
 צװאנציני און צעהן מיט געװען איז עס

 װעגען מיטינגען האצט מען צוריק. יאהר
 וחן־ סטרײקס, װעגען םראגען, ארבײטער

 װעגען און קאפיטאצ געגע; קאםף דעם גען
 דעם םיט האבען װעאצע זאכען אנדערע

 עס טאן. צו װאם ניט גאר באצשעװיזש
 ןילי װעצכע צעקטשורס געקאאטען װערען

 צױ יאהרען מיט געװארען געהאאטען נען
 יעצס געשטערט. ניט האט קײנער און ריה

 •1* ניט מע; טאר מיסינגען קײן — אבער
 עראויבניש אז האט טען סײדען האאטען,

 אצע ניט און דעםארטמענט, פאאיס פון
 :ניט װײצ אפהאאטעין, מען ?ען מיטינגען

 אן פאאיצײ דער םון מען קען מאצ אצע
 דעפארממענט פאליס דער קריגען. אויבגיש

 יעדער נײן, צענזאר, דער געװארען איז
 און צענזאר, א געװארען איז פאאיסמאן

 רעד• דער װאס ניט געפעהאט איהש אויב
 סטא־־ ער זאנט״־קעז אערטשורער אדעד נער
 חאבען קיםעדש האא ;מיטינג דעש פען

 ;עבען צו אכטונג גוט באפעהאע געקראגען
או און מיטינגען, האאט עס װער  םעהר: נ

ײ  אפצוהאאטמן עראויבען ניט טארען ז
 *.un םון פעדמיט א אהז זאכען״ *אזעאכע
 קיו האא די נאטיראיך, און פאאיצײ,

 סאלין דער מיט װײא פאאגעז, מוזען
אײנרײסען. ניט זיך םען טאר

די האט צורית אאע גימ
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mיײ• .

 חאבען געזאלט װארקערם קלאדהימ •אד
 פערםיט א האל. גרױםען * אין םיםיננ •

rut האט איהר — און געװאראן, גאסראגען 
 ה#וצ אין םיטינג... דיזען בײ ?יין געדארפט

 מעכד געװארען ארייננעל^זעז בלױז זײנען
 דרויסען אין אבער, ױניאן, דער םון בערס
 אר״ שנײדער טױזענדער געשמאנען זײנען

ײ און בײםער  צוקױ געהענט ניט האבען ז
 פאאיצײ די װײא :אהענט, האל 6צו םען

ײ האט  ײאט דעם צואיעב געלאזען גיט ז
 קארדם... יוניאן די געהאט ניט האבען זיי

 פא־ !פילאדעלםיא אין יאהרען דעראעבט
 מעכד ױניאז נור אז אכטונג שוין ניט איצײ
 ײי אזוי מיטיננ... א צו קומען זאל/גן בעדם

 גע ניט האבען ארבײטער שניידער די
ײ אז װאוסט  צום הארדם האבען דארםען ז
ײ דערםאר האבען און מיםינג  םיטגע־ נימ ז
 פוסט... כמעט נעווען האל דער איז נוםען,

 שנײחנר הונדערט דרײ א באויז זײנען עס
ײ־ איבעריגע רי געװארען, אדײנגעלאזען  ז

אויסען... נעבאיבען נען
 םיעאע האל אין נעװען זײנען דערפאר
ײ און פאליסלײט  צושרא־ געװען זײנען ז

ײ װײא האזען, װי קענע  גע־ מורא האבען ז
 — און באלשעוױקעס, זײנען אאע אז האט

 דא זיכער דארטעז זײנען אלע, ניט טאםער
געםעהרליך... זײנען װעאכע עטליכע
 שטאדט אונזער אין צרות גרויםע איז

 ארויסגע־ שטארס אזוי אםאא איז עס וואו
 די אז ווערטער הײאיגע די געװארען זאנט

 רערע םרײע אויף רעכט א האבען בירגער
 םארזאםלען... צו םרײ זיך רעכט דאס און

 — אבער יעצט אםאל... געװען איז דאס
 פא״ גאטזעלינע אוגזערע ביי זײנען יעצט

 םען געהם באלשעװיקעס... אלע איםאײט
 אז סימן א דאס איז נעקטאי רויטען א אין
 מענשען; דעם מיט גאאט ניט עפעס איז עס

 שאר״ א םיט געבענשט גאט איינעם חאט
 נעפעהרליך. גאר איז דאס — |#באיר סען

 איעגען ו?אר, לאנגע םים אייגער געדיט
 סורות באלשעװיסטישע טויזענד מסתטא

 םען רוםט ;האר געםעהראיכע דיזע אין
 א װעגען פארהאנדאען צו אום מיטיגג א

 םראגע אנדער אן װעגען אדער קטרײק
 איז ארבייטער, םאר װיכטיג איז װעאכע

 עס געהט אזוי געםאהר... א געװיס דאך
 ברודער םון ׳פטאדט דער אין אונז כײ

אטהעםען. צו ^װער איז עס און איעבע,
 װאילט פאאיצײ די אז זײן קען עס און

 די גיט װען געװען ניט ^רעיועדיג אזוי גאר
װאר־ װעאכע צײטונגען קאפיטאאיסטי׳טע

 דע־ פאאיס דעם אוי̂ו ^רעק א ארויח טען
הא־ װעאכע אנדערע אױף און •ארטםענט

 פון הינזיכט דעם אין זאגען צו װאס נען
ײ געזעץ... ׳ נע־ ^רעקאיכע דערצעהאען ז

 נעשיכ- — באאשעװיקעס װעגען שיכטען •
 פראדוין װי מעהר ניט זײגען װעאכע מען
םאנםאזיע. שװערער זײער םון טען

םיאא־ איז האבען צוריק צײט א מיט
אײ־ און באכיבעס, דרײ :עםאאצם דעאםיא .
 געהאט צײט נאך האט פאאיצײ דער ׳י

אײדעי־ און ׳דעם װענען זא;ען צו װארם א
 אונטערזוכען צו נעהאט צײט נאך ד.אט זי

ײ געפאאצט, האבען באסבעס די אזוי װי .  זי
 ררײ מיט ארויס שוין צײטונגען די גען '5

 ארבײט די איז דאם אז יזעפ קאאוטדיגע
 באאשעװי־ — םעגשען שרעהאיכע די םון

 מיט ארויס יןומען צײטועען די ײען קעס...
 דע״ פאאיס דער שוין מוז גײאלד, אזא

 גיט זיך קען ער ;נאכטאנצען פארטמענט
 צײטונגען ײי װעאען ניט אז וױיא חעאםען,

i■ טיט םאאיצײ די אז :װאאד א מיט אוײיפ 
 מענשען געפעהראיכע די פאיכט איהר גיט ־׳
 ארבײ־ צו אן מען הויבט אױסצוראסען... ;

 שרעת־ די געםינען צו כאים אאע אויר מען
m געװען; דאן אויך איז אזוי םעגשען... <יכע 

 גע־ זיינען געזאנט, םעז האט באמבעם, די
 קאפיטאצים־ טויטען ‘צו נעײארען סאכט

 חאײ צײטונגען קאפיטאאיסטישע און םען,
 פאאץ דעם ארויסנעזאגט זאנאר שוין כען ^

געװארען; נעמאכט זײנעז באמבעס זײ וואו
ײ ^ או געזאגט האבען ן  זיך געפיגט הוי? די וו
S& ײ רום װעאכע אין זאגאר און  גע־ זײנען ז

ט כ א ם ײ האבעץ »זוי געװארען... #  נעשטױ ז
 םײנט ײאם זאגאר. װאכען און טעג רעםט
;ניט גאר ? דערםון געװארען איז איחר

 אז געװארען ערקאעהרט נאכהער איז עם
 װאהחמײגאיך העכםט זײנען באםבעס די

 די םון הײזער די נעבען געװארען ת^אײגט
ױי  סופעראינ־ פאאיס און דזשאדזשעס צו

 םעוד פון אדער כדשוגענעם א םון סענדענט
 ״באאשעװיתעם״ רי װאהגזיניגע... ^ףערע
 אבער איז דערװײאע געװארען... ניט זיינען

טוםעא, שרעסאיכער א געװארען געםאכט
שטאדט.» אין סומאטאכע גרויסע א

 װײסען צײטונגען קאםיטאאיסטישע די
נעכ־ א נעװען איז געשיכטע נאנצע די אז

 גע־ אויך האם פאאיצײ די #טאג מיגער :
 םען טוס װאס ״אבער סוד, דעם םון װאוסט

צײטען... חײנטיני; גים
 וועאכע םענשען דא אבער זײגען עס
סים איז םיאאדעאמיא אז וױרקאיך ויבען

(ראסאץ)
ו?ן3למן נאףװאלםי פאליינא פון י חי ן י *

נירענבערב אבדחם

(פארטזעצונג)
‘םארי שפיצען. די פאנאגדערגעװיקעאט האמ םעאעסטא

 גאײכ־ איהר אויוי קוסענדיג נים באוואוגדערם. עם האם אואיז
 א נעםיהאם טאםענט א אויןי זי, האט צו.אוקםוס, ניאטיגקײט

 האם זי שםיזמנן. קאםםבארע עכטע דאזיגע די זעהענדיג קנאה,
װי געפאסט, אזוי אונקט איהר <ואאט עם אז נעטאן, מראכט א

סעאעםטא׳ז.
 בא״ צו דערפאר אויםגעקומען עםיאיז וױיסםו, אבער ־־־
ג ניט צאהאען ני ױי  ניט אפיאו האם קרעםעריז אאטע די געאד. ו
 װאם העכסםען, אם פרײז. פון ארונטעראאזען םון הערען געװאאם

 שעגסען דיר זאא ױ אז איז, איהר םון ארויסקריגעז קענסם דו
 יפרוי כיםרע און קאוגע א זעהר איז זי נאדטיכעא. א םתנה א

ײן ניט דאדט אבער, זאא, עס װער  קניה דאזיגע די טעבטערא, ״ז
 װידער איהם כדי בורזשעם! אונזער אונטער שטארק גאנץ נראבט

ען. צוארבייטען. ביסעא א םוזען פאפא װעט אנם̂י
אײנגע־ םעאעםםא האט — מאםע, ״נישם זיד זארג —

געאד! םאראן איז סיר בײ — אדײן אויער אין מוטער דער מיהט

? טאהע —
!שוױיג יא, —־

ײ האט מארײאואיז  אנגעשטויסען זיך האט זי באאבאכט, ז
ײ װאם ץעגען זיך. טוד׳ען ז

 ארונםמרגעסטצן און אוםנעחעוזט זיף האט םארי־אואיז
םאשין. דער םון דעקעא דאס

אביסעא. נעהען װעא איך קאײדעא, דאם ארונטער נעהם —
געענטפערכ האט — צואייאען, זיןי דאדף מען יא, יא, —

 װיא איף פארבאיבען. צײט פיעא ניט איז עס — אקטריסע, די
 שוין איז יעצט און זונטאג אױף פארטינ זײן זאא קאײד דאס

 די אוגטער^אאג. דעם צזגרייטז^ װעםט רו ׳מאמא מיםוואך.
 דארםען ברוסט דער אױף און ענטבאויזמ# זײן דארפען פאײצעס

 םאר םאאצען װעט עװיאן, האײנע די שפיצען. דאזיגע די זײן
 װעניג איז אויםצונעםען כדי אז םארשטעהן, שוין װעם זי נאה.)ר

םים. שעהנע באוין האבען צו
 האט אט םיס... שעהנע גאר האט זי צי פראגע, א נאך —

 ביזט דו ווען דאמאאס, װײסט — איבערגענעבעז, גאר םיר מען
 איג־ דאזיגע די און אקט צװײטען אין ביהגע דער אויף געװען

 אונטערגעבעט איז טריקא איהר אז — געטאנצט, האט דיטשלןע
װאטע. מיט

געשעפ״ איהרע געשיקט גא:ץ אײן ארדעגט זי אבער —
 דײ םון ?אפ דעם םארדרעהען צו געצונגעז איהר איז אט טען;

 זי װאו #פיעסען אזוינע באויז איצט שטע^ט ער און רעקטאר
פיס. איהרע ארויםצואװײזען מעג<ליפקײט די האט

 פאר־ אלץ זײנען דאס ! יאהר גוטע דאם איהר כאפט —
 האט טאיצאנט אםת׳ער אן !». ערשײנוננען בײגעהענדע

ד אז זעהץ, אאײן װעסט דו װערט. ?ײן שםענדיג  דעם זאג *י
 טיעף־םיה־ א באגעגענען אטאא נאןי װעסט סעאעםםאץדו אטת.

 ציעא.״ דיין דערגרײכען העאפען דיר װעט װאס מענישען, לעגרען
 סוף איז, װאס טעאטער, ביאעען דעם א אין ניט איז פאאץ דײן

ײ ; זתנים פאר הײזעא פרעהאיך א װי מעהר ניט סוף בא  ז
 קענסטו װי איבריגע... דאס און םיס נאקעטע מעהר װאס דארפען

 אן אפ^עצען קענעז זאאען חױת דאזיגע די אז פארלאנגעז, גאר
! קינסםאערין אמת׳ע אן אקטריסע, אטת׳ע

 דעם פארשםילען סעלעםטא׳ן געהאלםען האט םרוי דיקע די
 #איחר געפוצט םריזור, די םארריכט איהר האט זי כיארגעךראק«

ױ פוגהט קענעין. א נעווען װאלט זי ו
אויפגעבראכט מארי־לואיז איז מאשין,

_______________________4

 צװײ דאזיגע n פון זעלבסנדליעבע נארישער דער םון גצווארען
 דערבײאיגען דעם אין געפלױדערם• איצט האבען װאס םרויען

ר. מ ך דיאבצן עם צי  שטיםען, וײערע איהר צו דערטדאנען וי
עו #זיך גצהיימניספולעדסוד׳ען זײער יי  אסאל םים געלצכטער. ו
ײ אז דערהערמ, זי האט  םע־ און איהר ארױסנעדעדט האכען ז

 וחד םוםער דער דערצעהלס האט אקםריסזנ די נאםען. לינע׳ס
שרעי^ םארי־לואיז׳ס גען

ױ — שווענגערט? םעלינא מײגםטו, ו
 4געטא ציטער א מארי־לואיז האט וחגרטער דאזיגא די בײ
איהר. צו צוגזנגאעען איז פאזשאל מאדאם

עם קעז איד כאםש אמת, איז עס אז סורא, האב איך —
באהױפסצן. זיכער אויף ניט

אויסגעפרעגם? האסםו אלײן סעלינא׳ן —
י םודה. ניט זאף קײן אין זיך איז זי —

? געװארעז פולערער זי איז —־
 א*ו עס אז ?לײדער, ברײטע אין שטענדיג געהט זי —

 פריח־ א אײגםאל איהר האב איןי אםת, באטערקען. צו שווער
ײ״ז  צוזאםענ־ אײז אין געהאלםען האט זי װי געטראפען, מ״י

לײו אן, איהם םוט זי אז זיכעה בק איך ?ארםעט! איהר ציהען  ג
ױ  טיר ציםער. באבע׳ס דער אין שלאפט זי אױף... שטעהם זי ו

 V? טתוט זי װען אויף, שטעהט זי װען גישט, קײנמאל זעהען
 דאס םארלאזען האב איד װעז םריה׳ דער אין הײנט אױם...

 האלמענדיג װעהםאג, א עפעס אויף געקלאגם זיןי זי האט הויז,
בויד. םאר׳ן זיף

 • ! געשעהן גיכען אין עם װעט אזוי, אױב —
זיד באװאונדעראנדיג פרײד, םאר געלאכם ד»אט םעלעסטא

 חנדע א בויך, םלאכען א האט זי וואס שפיגלען, הויכע די אין
 סוםצר־ אז געגלויבט, הארצען גאנצען םים׳ן האט זי טאליע.
 יזער־ שעהנעם איהד םאכען םיאוס ניט קײנםאל װעט שאפם

םולען. און וױיםען דעם פער,
 זי האט — ? םודה נים זאך קײן אין זיף זי איז —

איבערגעםרעגט.
 V? פיהצם זי אז געזאגם האם זי גים! זאך סײן אין —

געמסען. אזויגם עפעם נעכטען האם זי װײל גום, ניט דױינט
 דאס ווען דאםאלס, אויך לײקענען מסתםא נאד וועם זי —

םים. איהרע בײ ליגען שוין װעט קינד
 םרעהלימ סײן נישם גאר איז דאס אבער לאכט, איהר ־־־

 צוםו־ גאנצצן אין איף בין םיר« אנכאלאננט װאס געשיכטע...
םעלט.

נאנ־ דער םון ערגערען צו םארװאס גיט זיך האסט דו —
 זיד וועםט ; אומ צו אריבער זיןי קלײב I געשיכםע צזגר

 אז דאך, וױיסט דו הײם. דער אין זיד בײ װי אונז, בײ פיהלען
 אין יאהר... גאנץ א אוי* «ורכ# אונו בײ ה*בען קענםט דו
נתאטער• אי! םעצעםטא׳ן באגלייםעז וועםסו *ײענדע[ די

ן זיי ערנער־ םים האם — סאםער־םײדעל/ םעלעסטא׳ם ,
מארי־לואיז. נעט*ז טראכט א ני׳ט

 איחר — נעזאנם, זי ה*ם — אײר, דאגס 1נחיםע א —
צר םון באפרייען םיך «י<ט איהר וואס נוטהערצינ׳ אזוי זײט  ביי

 םיר װי אונסט איר, אבער נעעיכםע, נאנצע די װאוינען
י פוזען י !?אםאםםראםע דער בײ 1ז

 I נארישק״טען ? כאטאםםראפע װאסער —
איהרע םוםיט צום אויםגעהויבען האט פאזעאל מאדאם

 זיד האכען עם וועצכצ <ון הענם, ענםבאויזםע נראבע קורצע
■עטאר. «ן ארמנצ בר״םע די ארונםערנמארם

אזא םאר ווערטער הויכע אלע די מען י1דאר װאם צו —

ײ און םארםצײצם, ב^ליטעװיקעם  זײנען ז
 וועאכער יענעם צו דזזנאיך זעהר זעהר,
 םון שפי<«ן א בין איך אז נענצױבם האם
ײ קײןער... דײט׳שען דעם  איינגע־ זײגען ז

ײ און נעװארען שת«קען  זיך םאר זעתען ז
 נים... נ#ד עקזיםם־רען וועצכע ביצדער

ביצרער. שוידערציכע שרעקציכע,
 אין אםהעםען צו שווער זעהר שײער,

׳שטעדטעא... אונזער
 די דערם^נט שוין האב איך «ז און

 4ט װארקערס, קצארהיננ אםאלנאםייםער
 נוטע אייםעא דערצעהצען אייך צאםיך
».װעגען גײעם »

שקצא־ א םיצאדעצפיא אין פאראנען
 נאשעפםינט זײנען עס װאו םעסטוננ םען

 הונ־ םוםצעהן 8 נען,8ז אאםיר — םך 8
 ננם8צ8ב בריס8ם דיזע שניידער. דערם

 ננע,8א און ניע,8םפ8ה און קויר׳פבוים צו
 ארנאניזירטע די האבען יאהרעז צאננע

 8 כט8נעם 8דעצםי8םיל םון ׳ענײדער
» רזוך8פ  אבער, שטורםען; צו םעםטוננ רי

ײ  דער אין ערםאצנרײך געװען ניט זייגען ז
ױ8 רבײם.8 נוטער ױ אבער ננ8צ ז  די ו

 נע־ זײגען װאריןערס רםענט8נ ױנייטעד
 נעבער טאז די איז זאנער ווארט די ווען
 איז טרייד, סצאדהיננ דעצפיער8םיצ אין

 םעם־ די האט טען צרות... נחיםע נעווען
ט נים טומ ײ8 די און ריחרען, נ«ענ בי  י
׳פםונ־ »ע8צ רביים8נע רארם האבפן טער

tin, [קצענציכע נעתראנעז האנען זײ או 
 נע־ זײ האנען אבער װאם װײדזשעם.

 ווער ם8:עה ניט האבען זיי ? טאן האנט
 עט־ םים זײ. י8ם אננעהמען זיך זאצ עם

 פון רבייטער8 די זיינען צוריה יאהר <יכע
ם8 שוין פפבריס יאידשבױם׳ס  אין תי

 נע־ »ם אויך זיך האבען זיי און סםרײס
 גארםעגט ױגייטעד רי ׳אבער ,1־.אצטע1

 נויטיג י8פ געפוגען ניט האכען װארקערס
 תען עס — און אגצופיהרעז, םטרייק דעם
 פעהיגע סײן ט8נעד. ניט האבעז זיי T8 זיין

 אוים ניט אבער םפכט דערצו... מענשען
 רבײטער8 די איז;עװען, כע8אורז די װאם

 צו צוריס אוםסעהרען נעםוזט זיך האנען
 רשטעהט8ם איהר — און רנײם,8 דער
 זיינען זײ םוטח 8 י8ם װאס םים שוין דאך
תן נעזעסען... שאבריס דער אין  צ־8מ8 די ו

 נעװארע;, נעבוירען אכער איז סייטעד8ג
 ,אייננעפיסםט״ אביםעצ זיך האט זי 1אי

 אגנעהוי־ אויך זי האט ,8דעלפי8פיצ אין
 יענער וועגע; םארטראכםען צו זיך בען

 ארנאנײזערם נעשיהט האט זי ;םעקםארי
 װי ביזנעם די םאר׳שטאגען האנען װעצכק

 רבייטער8 די האבען זײ ;איז געהעריג
 איהר — און ארנאניז־רם, שס-ל דער אין

 הערט op װאס װיסען םםתםא דאך װילט
 נז־ ? uu? מיר׳שבזיס׳ס ווענען יעצם «יך
 1שוי ז״גען ארב״םער די נײעםי טע
ם8 בראווע וױ קעםפען און »,o8P א'! חי

נײםטערונג^8נ 1אי םוםה םיט םענשעז
 גחײ אויף דערװײצע זײנען באםעט די

 8 װי .אנ׳פיתענעם״ אז» אויןי צרות. םע
 נע־ ניט גאר יעצט זיך זײ האבען םטרײס

 די <8 גענצויגט שוין 1האנע וײ ריכט.
 וײן אײנינ שױן װעצצן זייערע רבײםער8

 גאר איצםער — און פען,8שיןצ נעדוצדינע
!רנײםער8 די םון םםרייס 8

 ך8ברױועצ ציעבע באסעם די שיקען
 זיר בעםען זײ און רבײגמר8 וייפחג צו
tg צוריק תוםען זאצען זײ; ipd זײ זאגט 
 וײ פאר׳פפרעכם ipd ;נציס׳ש נצע8ג צו

 — ארבײםער די אבער, בערג, גאצדענע
ע זײ ארט. םון נים זיך ריהרען וײ ײנ  ז

 1װע ציים דען אין או; צײט ױניאן זנחאווע
 סםרייק דער האצם ציילען דיזע שרייב איך

געוטוונשצן. ווי «וי8
ארבײ־ די אזיב t8 זיכער איז עם או;

 או{ פעםם האצםע; טר זיך װעאען םער
 פון םעםםוננ נרעסטע דיזע וועט אײנינ

 דעצ־8פיל אין איגדוסםרי קצאדהיננ דער
 די 1פי םאכט די ר8פ אען8ש פוזען 8פי

אדביימער.
 זיענ נײאצדינער g זײן וועם ם8י און

 שניידצר, פיצארעצש־ער די םשר בצױז נ*ם
 נעװינמ װעצען ז־ענ חגם חרך זאנדצרע!
 אנחורע אין אויך ארבייטפר פילאדהיגג
 יחן*8ב ארנייטער גאנצע די און שטעדנ^

a u דפם. חרך נצווינען מעם.

י ' ^ . ־ ־

י יי׳ % *
♦ נאםמ־לימ .♦ נ! נ גו י #י n •־ r• ך מטעגדײג סצז ה^ס ז»ד  ג

םיטי םון אז װאונדער, א געװמן ווצלם נס !ערומרנחפ דארםם
 אײ־ נעפינען נישט זיף ז*ל חתונח, נישם חצבען Dgn םײז^עד״

w עס וועלכער Dgn םארוועלם.^ זיד

 איבערגעהאסט םרױןעז איהר ה*ם — םאדאם, גײן, —
 אעװק״ זיד םען דארוי אוםשםענדען אזױנע בײ — דארי־לואיז,

 איי־ דעם םיט באדעקען גישט אנדערע הײן דאר^ םען רוסען.►.
 בא־ װעל איד ייעז ט^ג דעם אין שאגד.. פערזעגליכען נעגעט

 םארלא־ אלעמעז איד ײעא געליעבטעז״ א ייד 1גענמנ צו שליטען
• ו זע̂ז  עס #בער סען־מןור... איז נעזעדזן נים םעתר מען װאלט טי

 אויס־ אונז װעם עס דוןוס מ*ז, טראכם א ז^ל איך אז נענונ״• איז
 וואס סאן, א ̂ייזן םרייעז״ פינף — אונז איבעחװלעבען, קוםען
 ;צ׳כטונג מיט באציהען זיך זצל מען אז צװינגע;, נעזצנט װאלם

 צו פארלאנג יעדער םיר בײ םארשוױנדם עם און #אונז צו
! ערשײנונג נאטירליכער א םאר עס האלםען צו און לאכען

וועט אפשר אומזיסם! אויף נים טארי־לואיז, זיך״ רעג —
 זש$רזש פון איז קינד דאס אויב פארריכטען? אלץ םאםער דער

 דײן מיט ה$בען חתונה ז*ל ער אז םענליך, גאנץ איז פזנריע״
וס יתום, א איז ער !שװעסטער  פוליעהריג, שויז געװארען איז ו̂ו

D הײסט ip, וס םענש׳ א  װאלט דאס פארטענעץ... א באזיצם ו̂ו
I געווען! נים שלעכט אזוי גאר שױן

כיארי־ איז רײד, פאזשאל׳ם מאדאם צו זיך אײגהערענדיג
ד^זי־ דער םון דערשראקענע א רוהיגער. געווארען •גיט לואיז׳ס

 אויפ׳ן נאנצעז איז איהר איז שורענגערשאםם, דדאומננדער גער
 ׳מעגליכ?ײם נאטירליכע גאנץ זײ אט *תיםנעקוכמן נים ויגען
ogn םארריכםען. געקזגנט אלץ װאלט

— ארױםגערעדטי זי האם — איהט, םאר ה#בען תתונה —
 איר און פארריכםעז!... אלץ געקענט ייאלט ד$ס גלױז אםת, &

 מײנע פאר געטאן!... םראכט קײן נישס אסילו דזנם וחננעז ה^כ
 פאקט: אוננעהערטער חוזיגער דצר געשםאנען בלױז איז אױגעז

 שלעכ* ד^זיגער דער וועט געוױס, געוױס, שווענגעךט!... סעליגא
 אפילו ז#ל עס חען איהר!.״. םים ד.*בעץ חתונה אינגעל טעך

חופה• צו׳דער שלעפען צו איהם געוואלט םיט אויסקוטען
 ה^ס קארח־צד, אין דערהערם זיך האם װאס קלוננ׳ א

 דעם וועגען נעדאנסען די געדאנקעץ. םארי״לואיז איבערגזדפלאנען
 קאמןי פ^רשטעהענדען דעם װעגען איז סקאגדאל *נלןופיענדען

 קײנם^ל האט פארי־לואיו וועלכען צו ױנגלינג, דעם אט מיט
געפיהלט. ניט אכטונג קײן

ײ לואיז, מארי — ! סטעג דאזיגע די צו םריינדליד ז
אז  יענעם ד׳עסטאנזשען, זשאק ^ םים מיטגעבראכט האט װיני
 מיט צוזאמען געשפיעלט אמאל האט װעלבער ברונעט, הויכען

 אן געזעלשאפט... דער םון מענש א איז דאס סעלעסטא׳ן...
 נז'א ״אט ער ניט^ו? איהם געדענקט דו אביאמױר*,. ■־ אקטיאר

 ה^ט ער שאספאניער... סיט באהאלעז בוםעם אין דעדלאנגט
 מאר ״געםליכען דעם פון פאדשםעלונג ערשטע די בײנעװאוינט

p p...אװעקגעטרי־ דאםאלס נ^ך איהם האסט דו זיף: דערמ^ן ״ 
זיף• םון בען

 ה^ט גלײכגילטיגקײט, םארײלואיז׳ם באםערתעגדיג ניט
פארסגעזעצט: פאזשאל סאדאם

 םאר משוגע םשוט איז סעלעסטא װאם שאד« ם׳ארא —
 ער װאס אלץ און ניט אײנפלוס קײן גאר האט ער וױגי^ז! דעם

 י שעהנהײם אין איז בלײבען, װעט ער װאס בײ און פארטאגט
 »'ועת הרנ׳עט #צײט איהר איהם םים בלויז פארלירט זי

 דורכגעל^זען זי האט םארבינדוננ דער צוליעב צוקונםם... איהר
אײנצוארדנען. גום זיף מעגליכקײטעז םיעל

 זיך האט — האבען, חתונה איהר םיט ער זועט אםשר —
עפעס. זאגען צו כדי בלויז םארי־לואיז, אפנערופען סעכאניש

: אקסעל די םיט געטאן ציה א האט פאזשאל מאדאם
גע־ גיט טובה קײן גאר אוגז װאלט חתוגה דאזיגע די ־־־־

 םרײהײט איהר סעלעסטא׳ן בײ אװעקנעגדסען וואלט עס ט#ן!
 דעם, אויסער און ה^פנונגען... אונזערע אלע םארניכטעם און

 וועלכע נארישהײטען׳ שום קײן געט^ן נישט טאכטעד םיין האט
 גיב איף טוטער, דײן װי נישט בין איד פאתלעטען. דארץי זי

אז איהר! אויוי אכטונג  ניט איז ער אבער ״זי םארגעטערט װיני
!געליעבטער איהר

מא־ םון שםיק זאנדעדבארע די םון אײנע געותן איז דאס
 פארזיכערעה אנצוהויבעז םיטעךדרינען אק — פאזשאל, דאם

 םוטער, איהר זי, אז און טומנדהאםם איז מאכטער איהר אז
 פון שוין איז סארי־לואיז דערלאזען... נישט פאל קײן אין װאלט
 שםײכעל א האם ױ און ליעדעל דאם אס געװען באקאנט לאננ

געטאן.
 סעלעסםא׳ס דערטראנען זיך ה*ם טיר דער אוגטער פון

 םון שטיפען די פארםויבט האם ((*ם שםיסע, פלינגענדיגע
םענער. די

 איז דינסטםײדעל דאם צי ניט, װײטםו טארײלואיז, —
ױ אזוי צוריסגעתוטען? שױן  םאר־ אונז בײ װעלעז העררעז די ו

 צום צוגרײטעז טעהר עםעם םען דארוי אװענד, ביז בלײבען
סיטאג.

ענטפערען׳ צו עפעס געקליבעז שױן זיך האט מײדעל דאס
 שמײכ־ א באוױזעז זיך האם םיר האלב'#סענער דער אין וועז

̂ : געויכם לענדיג ו י*
 אוי«י זיד באסלאגט זשאס םרײנד םײן םארײלואיז, —

 צו בעמ ער באגענ&ט... גים קײנסאל אייד ה^ם צד װאס דעס,
ײז  חנם אט אין ארײנ^װדריגגאן ערלױכען איחם און מעדינ ז

מר בײזען דעם ניט^ח נעםט H• ארלויבט? םזנמעל-^איהר

»vr ױנג־פחי^ באליח־ץנטער • פון שט»לם  togn- ווערם 
IV ושאס, »ריין, גצח רומעל!•^ צום W סעזזלם דאס רויטי

 םון ראלא תויפם די םעלעםטא׳ן םיט רעפעטיחןן ורעל איד
אקט... צווײםען

 אוים־ זיך ה*ט טיר די פארשװאוגדען; איז געזיכט דאס
 בײדע צו דערנאהננמומ זיף האט ד׳עסטאנזש זשאק געפראלט•

 םאזשאל, םאדאם צו האנד די אױםגעצױגען האם ער פרויען.
 איבער אײנגעבויגען געזעסען איז װאס מארײלואיז׳ באנריסט

 אג־ דעם םאכענדיג זיןי, געזעצט שםול, א גענוםען סאשין, דער
 וועלכער מים קאלטהײם, די באםער?ט ניט האט ער »ז שמעל,

ײן אויף געעגטםערט ה$ט פארי־לואיז גרום. ז

 פרויען די װענען עפעס אונז דערצעהלט זשאק׳ מסיע —
װען געפעליגקײט, די אונז טוט געזעלשאפט, העכערער דער פון

 געזעל- אונזער צוטײלען םרײנדליף אזוי געװ^ן שוין זײט איהר
קאפיעריל. דעם אין שאפט

 אטת׳ע באשאפען װערעז עס װעלבען אין קאפעריל, א —
! פינגער כיארײלואיז׳ס טאדעטואזעל םון קונסם־װערק

 ארויסנערעדט צײהן די דורף האט — ! פלוידערזאק —
טארי־לואיז.

אנגעהויבען האט — געזעלשאפם... דער פון דאדען די —
זשאק.

̂וט פאזש$ל פאדאם אבער ענדיגען. געל^זען נים איהם ה
 מיט דיױרען ווצט איהר אז האף, איף ענטשולדיגט; —

אז םסיע םיט צוזאםען באגלײטען און אונז  טאכטער מײן װיני
? אריין םעאםער אין

 װעל איף םרײנדליך; זעהר זײט איהר אונבאדינגט! —
 אין ראל, א אין סעלעסטא כיאדאם הערען פארגעניגען פיט

 אפלאדײ צו זי גליק דאס געהאט נישט נאר האב איך װעלכער
 אין װי באצויבעדענד, אזוי ראלע דער אין געוױס איז זי רען.
ראלען. אלזן

ץי ה^ט פאזשאל פאדאם  דאזינע די םון געשםאלצען ז
לויבגעזאנגען.

 גאגץ דער אס םון האט סעלעסטא צוױימעל! אדזן ־—
 םארם אבער גרויסעס; עםעס באשאפען ^ל אונבאדײטענדער

 1אי זעהן זי װאלט איהר װעז אך, זשאנר?... איהר ניט עס איז
 עם אױסדרוק וױםיעל שפילט! זי װי רעפערטואר! קלאסישען א

 אונבא־ די אין ארײן לײגט זי קוגסט װיםיעל איהר! אין דא איז
 אזא אין שפילען ניט דארף זי אף/ װערטער! דײטענדסטע

!טעאטער
אונ־ אין שפיעלען געדארפט האט זי ! כיאדאם נעװים, — *

! טעאםער װיכטיגסטען זער
געזאגם. װאם נאר אלײן איהר עס האב איך אמת? ניט •—
 םאר קרינעז איך קען דאגעגען, ניט האט איהר אויב —

 זעהר קעז איד טורנע... א אויף אנגאזשמענט אן כאדעטואזעל
 םארשטעלונ־ רײהע א אראנזשירט װאם איפפרעסאךיא, אן גוט
 לוינט ניצע אין םעזאן א שפיעלען צו פראוױנץ... דער איז נען
 שטאנדפונקט... םינאנציעלען פון װי היגסטלערישען, פון ויך

!אײך עס געפעלט׳
!באגײסטערט זעהר דערפארי באגײסטערט בין איןי —

פאר לויכטען געטמען האט פגים פאזשאל׳ס פאדאם
. לײכט־־טורעם א װי פרײה

 דו !סארי־לואיז ׳אונז פיט טיטגעםען דיך װעלען מיר —
 האבען אױןי דאף מען דארף דארטען װעלט!... די זעהן װעסט

קלײדער.
 םאר־ גוט האט ער זיד. אין געטאן שפײכעל א האט זשאה

 צו הויז דעם אין געצװאונגען האט םען ראלע ם׳ארא שטאנען,
 גע־ איז װאס סײדעל, פײנעם דעם אט פארי־לואיז; שפיעלען

 ארײנ־ װערענדיג סלײדער, פשוט׳ע איהרע אין שעהן אזוי װען
p דורד הויז זאנדערבארען דאזיגען דעם אין געפיהרט r אלטען 
אז, שול־חבר  די בעאבאכט נײגעריגקײט מיט זשאק האם וױני

 אין געווען שטענדיג כפעט איז הויפט װעםעס פאםיליע^ דאזיגע
 טאכטער די גויטיגסטע,״כדי דאם םון זיף־ אפזאנענדיג ׳װעג
 גערעכענט, אלטער דער נישט האט לוהסוס. איז לעבען ?ענען זאל
 פראצענט, םיט װערען צוריהגעצאהלט איהם װעט גמלד דאס אז

? װערעז באריהםט וועט םעלעסטא װעז
ײ האבען דערװײל  האם־ םארײלואיז פיט באנוצט זיך ז

 ארבײטען צו יאהר נאנץ א איהר געםאכט און לאגע נונגסלאזער
ױ געויען, איז זי זײ♦ פאר ײ האבען דערבײ דינסט, א ו  זיןי ז

 איהר צו גערעדט פרײנדליד אכטונג׳ םיט איהר צו באצױגען
 זײערע איז פארמילאריםעט געװיסע א ארײנגעטראנען ״דז׳/ אויןי

 באגעגענמ, גים זיד, פארשטעהט װאלט, זי װעלכע באציהונגען,
 םאדע־םאגאזין, אדער גאלאנטערײ א אין דיענען זאל זי װען

האנטאר. א אין אדער
 ודאזינע די •יבערגעטראנען געדולדינ האם מארי־לואיז

 שעהנהײט פאר׳שכור׳ענדער דער סיט זײט בײ זײט שקלאפערײ׳
 באצויבערנדע די פראפיל, רײכער דער האטי םעלעסטא׳ן, פיז

 געםאננען אפאל םיט םײדעל, ױנגעז דעס םיז פשוט׳הײט
 ער האט נעטראםען, מאל ערשטע דאס ױ ױאט ער זײט זשאת׳ןי

 הויפםזעכליד געקוטען ער איז אהער ארוםגעזובם. אומעטום זי
 אין נעײארען אויםגענוםען םרייד םיט איז ער איהר. צוליעב

 אײנפלוס- אן געזעהן איהם אין האם םאםיליע די הויז; דעמ
 םיט געזעלשאפט המכערער דער םון הערר א פענשען, רײכעז

־ פארבינדוננען. אונצעוזלינצ
. פאלגם) (®ארםזעצונג

סאלעהשןמסאץ
 s ?אסאל פװ פער
םםױיסה שםאל די

5 »

K ך i

6 קאסםום לענא^ םון ארבײםער JOO 
און פערלבערג פון ארבײםער

2-----------------------םטעדלי L 0 0
אײ״ און ״עם םון ארבײםער

2----------סאספאניע דרעס 6 .0 0
און בראס. בלײט םון ארבײםער

56.00 -------------------------לאעב
 44.00 הא. װײסט קײעני פון ארבײםער
הײםבריתש פון ארבײטער

89.00 ---------------קאםם. װײסט
 32.00 חאהן און גאלאב פוז ארבײטער

2 סםויח אלפרעד םיז אלבערם 1 0 0 
 76.00 װײסם לאיאל פוז ארבײטער
 28.00 םאקינג אײדיעל פיז ארבײטער
 8.00 קא. וױיסם העים םון ארבײםער
װײסט בילםמאר פון ארבײםער

36.00 --------------— קאפפאניע
12.00 וױנימ און לעװין םון ארבײטער
7^0---------וואהל ה. פון ׳ארבײטער
 12.00 דרעס בי״ און ״ה. םוז ארבײטער
6XX( — דרעם פוירל םון ארבײםער
0---------דיעם ליאן םון ארבײםער | 6״0
18.00 םאז און שנײדער פון ארבײםער
5---------יאסאבי ה. פון ארבײטער .0 0
 39.00 בראם. טשײקיז םון ארבײטער
 10M װײסם ל״ און פון ארבײטער

38.00 פרוםין םארגאלין םון ארביים.

3--------------ראש ב. םון ארבײם. 6 .0 ־0

 3100 יעלין און םליישםאן םון ארבײם.

ס על״ און ,,על םון ארבײט. ת  ׳ 22.00 ד

םאר־ און שערםאן םון ארבײט.
1----------------— גענשםײן 8 .0 0

3 — דחןס דײםאנד םוז ארבײט. L 0 0 

 10XX( שווארץ איז ענגעל םון ארבײט.

8 ראזעז און םרידםאן םון ארבײט. a0 0

2--------דרעס רעללא םון ארבײט. 0 0

און פרעהליד םון ארבײט.
6 ---------------------הארטסאן 200

 2100 קאסםום קאםפארט םון ארבײם.

2 שווארץ און וױנער םון ארביים. 0 0 

גאלד־ ליכזגרמאן, םון ארבײט.
5---------דארפטאז און בערנ 6 .0 0

a — װײסם לאיאל םון ארבײט. o o 

 17.50 — פעהלערי ראלױ םון ארבײט.

 V.. 6.00 — ריעד און םריעס םון ארבײמ.

2100 — דרעס פאולםלעם םון ארבײט.

4---------ראבינאוױץ םון ארבייט. 7 .0 0

און דרעס בילטוועל פון ארבײט.
2-----------------------קאסטום 2 .0 0

6---------דײזויס ל. ר. פון ארבײם 0 .0 0
5----------םילמאן אב. פון ארבײט. 1 0 0
 . 7.00 סאז און םעלדפאן םון ארבײט.
םאנוםעגד פאריז פון ארבײט.

7--------------?אמפ. טשורינג 1 0 0;
t l0 שילער און בלאק םון ארבײם. J5 0
36.00 — אײזענבערנ ע. פון ארבײט.
3JOO-------------װאהל ה. סון ארביים.
 30.00 — קאםפ. און פאקס םון ארבײט.
2 ־־־ בראס. סעפעס פון ארבייט. 0 0 ; 
2 — דײוױם ל. ר. פון ארבײט. 0 0 
 1200 בראס. שארםםאן פון ארבײם.
קאםטױם סײמאן םון ארבײט.

2-----------------------------קא. 5 .0 0 ;
3-------------נ. און ר. םון ארבײט. 2 0 0
 1200 ?א. װײםט הײעני פון ארבײם.
לי״ און םרענקעל םון ארבײם.

2---------------------------טאף L 0 ־ 0
2---------םילמאן אב. פון ארבײט. 0 0
 . 2200 םײקערס בלױז םון ארבײם.
 5.10 םםויח אלםרעד פוץ ארבייט.
1 האסטום לענאסם םון ארבײט• 0 0 
און מארגענראטה םון ארבײט.

1------------------------לעסער 0 0
םריד״ און גרינוואלד םון ארבײט.

8200 ---------------------------כיאז
און װערםהײם םון ארבײט.

L-----------------------םאנדעל 0 0 ^
1 הא. דרעם דייםאנד םון ארבײם. 0 0 
 2.00 — בראס. םײער םון ארבײט.
4 וױיםם װיהטאריא פון ארבײם. 200 
2 באראהם םיליפ םון ארבײט. 0 0
2---------גליק לואיס םון ארבײט. 0 0
7 ־— דרעס םלאראל םון ארבײט. L00 
 1100 ־־* דרעם נױסוועל םון ארבײע
םעפר אײנצעלנע םון קאלעהם.

w--------------------------מןרס ta L O O
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נינעל ־ נאטי׳ז רעדאהטאר׳ם פון
 יולאוק־ קליװלענדער די װילען זואם

• םאנופעקט׳טורערם
 עס האט צוריק װאכען פאר א םיט

 קדאוק־ די אז אויסגעזעהן״ װי נסעט
 גע־ ניט װעט קלױויאנד אין אינדוםטריע

 צװי• קאםםף קיין דורוף װערען שטערט
~w\ באלעבא די און מלאכות בעלי די“ 

 ר^ױײ ךי אז אױסגעזעהען, האט עם טים.
 ה^בען קלאוק-מאנופעקםשורערס צענדער

 די דאס און לעסאן, זײער געלערענט 1
ײ םוז ״םײסמע  עס אז פארשטעהען, ז

i ארױשגעװארפע־ די ניװעץ אין זיין וחנט 
 שטע״ צו זיף געלד און עגערגיע צײט, נע

ארבײ־ די פון פ;*דערונגען די געגען ־צען
טער•

געריכט, זיף מען וזאט דערפאר און
 עם װען דעצעכיבער, טען24 צום ביז אז

 װאםענ־ זאגענאגטער דער זיך *ענדיגט
■*'P אײניגע מיט איז וואס שטילשטאנד,

 מיט געװארען אנגענומען צורית גאםען /
 בײדע פון אײנפארשטענדגים דער

 פריע־ א לעבען אין קומען װעט צדדים,
 םון אגגענומען װעצכער, דעגסיאפמאף,

 פוײדעז םארזיכערען זאל צדדים, בײדע
 ‘קלױי אין קלאורן־אינדוסטריע דער אין

צײט. לענגערער א פאר צאנד
 װעט אוים, איצט אבער זעהט עס וױ

 קיציוױ אין אפלויפען ניט געשיכטע די
שטיל• אזוי צאנד

? דעם אין שולדיג איז ותר
 איהרע ניט. געוױם ױניאן די

מעסיגע. זעהר זײנען הויפט־םאדערונגען
ארבײ־ די װי חלילה, ניט, םאדערט זי

 דער אין ?אגטראל א ױראפ, אין טער
 ניט זאגאר םאדערט זי איגדוסטריע.

p 'p ױנ־ דוקא װעלכען אין שאם, קלאוזד 
 װערעז• באשעםטיגט זאלען יאךלייט

 װאס אזעיכעס, ניט זי םאדערט אויך
 דעמארא־ א צו חלילה, םיהרען, קענעז זאל ; /

ביי־ צום אינדוסטריע, דער םון ציזאציע
 װען םטרײקען, םון רעכט דאם *•יעצ, ~

u p םארגלוסטען. זיך װעט ארבײטער די
 ם$- ארבײטער די נאר, םאריןעהרט >

 מאשינע א פון אײנםיהרונג די דערען
 פארהיטען דורוכאויס זאל װעלכע ריע, «י

 אנשטאט םטרײקס. םון אינדוסטריע ךי
װעיצ־ מיט שאפ, סלאוזד שרעקליכען דעם
 אנ• עס ה^ט שטאל־טראסט פון גערי כען

 גאנצען דעם אויף מורא אזא געי^גם
 די םארלאנגט געלדזאס, אםעריקאנער

 פרעפע־ א בלױז קליװלאנד אין מגי$ן
 אז םײנט, דאס ױני^ן־שאפ. חןנשיעל

^נשטע־ װיל םאנופעקטשורער דער אויב
 אויח קאנדידאטען און ארבײטער אן צאן

 א אײגער :צװײ דא זיעען דזשאב דעם
 קײן גיט אנדערער דער און םאן מגיאן

v אנשטעלען צוערשט ער זאל םאן, יוני^ן 
 א איז עס װען אדער, מניאךמאן. דעם .

 זאל ארבײטער, אן אפלעגען פון פראנע
 ױניאן ניט דער װערן אפגעלעגט צוערשט

 ױניאן די ניט פארערט געוױס «ן.0|^
 אינדוסטריע. דער אין מאנטראל איין '־-

M א זי םאדערט צײט גלײכער צו אבער 
 האנטראל געמײנשאםטליכען מוױסען ;

װי װאו, אויטסײד־שעפער, די איבער
סא• די
־ די ױי ו

אר
םעי, חלעגליכע. זעהר זײנען גײ

 די אז ױניאן, די םאדערט װײטער 4,
 דער װי ארבי-יט גלײכע טוט װעלכע פרױ,

ײ גלײכע קריגען זאל םאנספארשוין,  װי
 םון אפשאםונג די פאדערמ זי *ךפעס.

הויפם־אורזאכע! די םון אײנע באנוסעם,
 םװעטערײ. אונמענשליכער דער ®ון

 די םאר װיידזשעס םון סקײל דער אויך
 איז מלאכות בעלי סארטען ג^ורשיעדענע

 עם װאס #דער װי גרעסערער, קײן גיט
אנדערע די אין קלאוקמאכער די קרינען

.o itftyr
 ױניאן די נים זיכער אז עס, הײסם

א/ םינםטע די טראגען מעט  עס אויב שו
 האםפף. א צו ?וםען וועם

 מאנופעיןטשורערם די אבער ^זײגען
 אזוי אײנער, װי אלע קלױולאנד, ן

איז "1 בײ אז פאר׳עקשג׳ט, אזוי י

נרעז, באװיזען איז *ס • געו̂ו
 אויד װי צושטענדע, גיטארע V־'

■P ,יע:ע װערען״געצאהלט מאס דזשעס

 אבי קאםפף, א צו דערלאזען צו רעכט
 םאדערונגען געדעכטע די נאכגעבען ניט
? ױניאן דער פון

 א זאגען. ניט אויך מיר קענען דאס
 פאנופעקטשורערס, די פון טײל היביטער

 זײ־ באדײטענדע, גאנץ די פון דוקא און
 ארויסגעשטעלטע די געגען ניט גאר נען

ײ ױ־ניאן. דער פון פאדערונגען  האבען ז
 פאר־ איז װאס אלץ, פון געלערענט יע

 אין םײ און קלױולאנד אין םײ נעקומען
ײ *עטעדט. אנדערע פיעיע  פא,״שטע־ ז

 גע־ האם מען װען צײטען, די אז ׳הען
 ױני^ן, רי איגנארירען גענצליןי קענט
ײ און פארבײ, זײנען  שוין זיך װעלען ז

ײ און צוריקקעהרען. ־ניט הײנמאל  בא־ ז
 םרידען הערשען זאל עס כדי אז נרײפען,

 אנ־ ױניאן די מוז אינדוסטריע, דער אין
 װע־ איינגעפיהרט מוז װערען, ערקענט

 באל־ די פאר מאשינעריע געװיסע א רען
 סכסוכים, אלערליי םון אויסגלײכונג דיגע

ײ אנערקענען אלגעםײן אין און  גע־ די ז
 םאדערונ* אנדערע אלע פון רעכטיגקייט

ײ גע;.  אײנםאחמטאנדען ניט מעגען ז
ײן אײגצעלנער נער1י; דער מים ו

ײ פאדערונג;  דיג־ אפשר, זיף, מעגען ז
ײ אז גלויבענדיג, נען,  געלינגען װעט ז

 אלגעמײן אין אבער אפצודינגען, עפעס
ײ זײנען  אויסצונלײכען זיף בארײט ז

ױגיאן. דער מיט
 אייר װעלען מאנוםעקטשורערס די

 קומען װעט עס אויב שולדיג, ז׳#ן ניט
 אז מעגליןי, גא;ץ איז עס קאםפף. א צו

 מאנוםעק־ הומאנע םארשטענדיגע דיזע
טורערס, ײ װען ̂ט  אז אײנזעהן, װעלען ז

ײ  מא־ גארגיט איבעריגע די מיט ר,ע:ען ז
 םון צורײןציהען פשוט זיף װעלען כען,
ײ װעלכער אן אסס׳ן, דער  ביז זײנען ז

 װעלען און אנגעשלאסען, געװען איצט
 אגרי־ אינדיװידועלע אוגטערשרײבען

ױניאן. דער מיט מענטס
 מאנוםעק־ די חוץ א אבער פאראן
 סאנוםעק־ קלאסען צװײ נאןי טשורערם

 שװער איז עס װעלכע םין טשורערס,
ײ םון װער אויםצץקלײבען  ער־ דער איז ז

גערער•
 פשוט׳ע םון באשטעהט קלאס אײן

ײ םרעגט װעלכע ױמען, גראבע  בחורם, ז
ײ איבערהויפט. מײנט ױניאן װאם  ז

 םין א עפעס איז דאם אז ׳נאר װײםען
ײ װאס נײעם, גאר עטװאס אגשיקעניש,  ז

 און, געהערט ניט קײנםאל נאף האבען
 וױלדע, די םון נאטור די איז עס װי

 דאם םאר מות איםת ?יך זיי שרעקען
נײע.

 איז מאנופעיזטשורער ?לאס דעם םיט
 הערט ער ארגומענטירען. צו אונםעג^יר

 ער אבער איהם, צו רעדט איהר װאם
 ער פארשטעהן. ניט פשוט אײך קען

ױגיאז די װײל זאך: אײן נאר וױיס
 אומ״ ניט. עס טויג מסתטא עס, וװל

 ערקלעהרען, איהם איהר װעט זיםט
 סװעט־ אויטסײדיגע די אט אז לםשל,
 איהם פאר געװען איצט ביז זײנען שעפער

ײ און 4קאנ?ורענםע געפעהרליכע גאנץ  ז
 ױג* דער פון קאנטראא דעם דורך װעלען

 ארויסגעשטופט גאנצען אין אדער יאן
ײ א.*ער אינדוסטריע, דער פון ווערען  ז
 די אויף ?לאוקס ארבײטען מוזזגן װעלען
ײז אין װי באדינגונגען זעלבע  גרויסער ז

 די צאהלען םוזען װעלען און פעקטארי
 אזוי װײדזשעס, זעלבע די ארבײטער

ײ דאס  קאג״ םעהר סענען ניט װעלען ז
 אוםן אזא אויף און איהם םיט הורירען

 אינדוםטריע. נאנצע די רואיגירען אױף
 קינד א װאס עטװאס, זיף דוכט איז עס
 מאנופעי^ דער אבער פארשטעהן, קען

 אױף גלאצט הארץ, עם רער םשורער,
 דא טראכט: און אויגען, די מיט אײף

 ױניאן, דער םון שפיצעל א עפעם זײן מוז
ר קען ער װארים  םארשטעלען ניט זי
מײן. באהאלטענעם א אהן עפעם

אײנגעשםארם, איצט זיך האט דער
ײן איהם צוהאקט כאטש און  נארישען ז

 אן אונטערשרײבען צו ציטערט ער האפ,
ײגיאן• דער םיט אגריםענט

םאמפעקטשו• קלאס צװײטער רער

אך םין אצמען *ום געהערט רער  װני
 ױגיאן די האםט װעלכער םרעסעה
 אין זעהט ותלכער #ר.שנאה בתכלית

 און ״בײז דאס אל םון אורזאכע די איהר
 גע־ ארויסטרעטען קענעגדיג ניט וועלכער,

 אנװענדען אבער װעט אפען, איהר גען
 אום שםד־שטיק, אלערלײ טריקס, ®לע

 םיסעל. א ױניאן די אונםערצושטועלען
 דער מיט זיף, דאבט פארהאנדעלמ, .ער

 אלעס אז אויס, זעהט עס און ױגיאן,
 םאל א מיט ;לאד א אױף שוין געהט
 א מיט ארויסשפריננען ער װעט אבער

 זאל ױניאן די אויב װעלכע, פאדערונג
 פראק־ געטײבט װאלט נאכגעבען, איהר
פארניכטונג. איהר טיש

 מאנוםעק־ קלאםען צװײ דאזינע די
 הויפט־שטע־ די איצט זײנען טשורערס

 דער םון אװעקשטעלונג די פאר רונג
 אויף קליװלאנד אין קלאוק־אינדוסטרי-ע

 עס װי באזיס, סאלידען און זיכערען א
 קלאוס־ די געװארען אװעקגעשטעלט איז

 שיקאגא אין יאר?, נױ אין אינדוסטריע
שטעדט. אנדערע םיעאע אין און

 ניט דזגרםיט םיר מײנען נאטירליך,
 מינדעסטע די דא איז עס אז זאגען, צו

 בלײבען זאל קליװלאנד אז געפאהר,
 און ניט קען דאס אויםנאהם. אן טאקע

 אנ־ ניט, מעהר זײן. ניט װעט דאס
 *ננעלענענ־ גאנצע רי וואס דעם, שטאט

 װערען אויםגעגליכען געקענט האט הײט
 עס װי ױניאן, די װעט םרידליך, העכסט

ײן אויס, זעהט  אויס־ דאס געצװאונגען ז
קאמפף. « דורף צופיהרען

ביטע־ א זיין װעט ר.אטפף דע־ אז
 םינדעס־ דעד ניטא איז דעם אין רער,
j דאך האט צוױיםעל. טער nלעזער ר 

 מאנו־ סארט א פאר װאס םיט געזעהן,
 צו האבען װעט ױניאן די פעקטשורערס

ך איז עס אבער ;קעםפפען  ניטא אוי
 דער אז צװײפעל, םינדעסטער רער

 רועט אױסב^בעז, וועם עד אויב קאסױ,
 זיעג א מיט ענדיגען מוזען זיף זיכער

 דעם, חיץ א װארום ארבײטער. די םון
 קלױו• אין ױניאן סלאױןמאכער די װאס
 אונזערע םון איינע װירקליף איז <אנד

 ארגאניזירטע שטארק םוסטררהאפטע,
 די םון טײל גרויסער א איז ױגיאנס,

 צװײ דוקא דאס און מאכופעקטשורערס,
 פאר־ םולער אין גרןיסע, <אנץ די שען

 סימפאטיע, אין ניט אויב שטענדנים,
 ױניאן. דער םון םאדערוננען די מיט
 ענטשײ־ די םון אײנער זיין װעט דאם

 קופענדען דעם אין םאקטארען רענרע
קאמפף.

 רע־ דער וועגען װערטער פאר א גאך
.25 לאקאל פון ארגאניזירונג

 געלעגענהײט די געוזאט האבען מיר
 פון מיטגליעדער אײניגע מיט רײדען צו

 װעלכע אזעלכע, מיט און ,25 לאקאל
 כחות זײערע אין אלעס געטאן האבען

 דער פון געדײהען אוז לעבען דאס פאר
 ױג״ מײקערס דרעס און װײםט לײדיס

ײ און יאן,  אפענ־ גא:ץ אונז האבען ז
ײ אז ערקלעהרט, הערציג  מורא, האבען ז

 אזוי זײן ניט זאל פלאן נײער ̂כער אז
עס. םײגען טיר װי װניאן, דער פאר גוט

למשל, אײנפארשטאנדען, וײנען זײ
 אפגעטײלט זאלען װײסט־םאכער די אז

 די און ױניאן, באזונדער א אין ווערען
ײ וױיל ױניאן, זײער אין ררעס־־גיאכער  ז

 אינ־ בײדע די צװישען ,אז צו גיבעז
 גע־ װעניג װירקליד דא איז דושםריען

ײ אבער ;מײגשאפטליכעס  ניט זעהעז ז
 דאס — ן ע ל צ י פ ו צ װארום אײן,

 ױניאן גרױסע א — אויםדרוק זײער איז
 אפרײטארס, פון קלײזלעך קלײנינקע אין

 דיעזע װעהרענד װ., ז. א. פינישערס
 שאפ, אײן אין איע ארבײטען סענשען

ײ און  ענג גאנץ זיר צװישעז זײנען ז
פארבונדען.

 דאזיגע די אז װײםער, טענה׳ן זײ
 ױנ־ יעדער אין װעט פאנאנדערטײלונג

 אן עגאאיזם, לאקאלען א ענםװיקלען יאן
 שטע• איהר װעט װעלכע ענגהערציגהײט,

 אינטע־ די יפאר ארבײט איהר אין רען
* ױליאן• נאגצער דער סוץ רעםען
ײ  װאם דעם, אנשטאם אז טע־נה׳ן, ז
 םראה־ געזוען יאיצט ביז איז 25 לאיןאל

 זי װעט ױניאן, אינדוסטריעלע אן טיש
 צושםאל־ רעארגאניזאציע דיעזער דורך
 קרעםט־ױניאנד- קאײנע אין װערען טען

יצעד•
^ אונזער לויט  די זײגען מײגו

אונבאנרינדעטע. טענות
 םלאן דעם םיט צוזאטען װען געוױם,

 איה־ אין ױניאן גרויסע רי צוטײצען םון
 ניט אויד װאלט טײלען נאטירליכע רע

^ 1םי לאן6 דער םיםנעגאנגעז ני רי  א נ
 װאא־ ױניאנס, אלע םון באארד דזשאינט

 מענות אויבען-אנגעגעבענע אלע טען
אזיפטערהזאם־ המכסטע רי םארדיענט

 געוועז עס וואלט in אױך באג»׳»י תייט,
e :בע־י נים פארט איז עס אױב פראגע 

ײז זאלעז עס אז סער,  קלצגערע עטציכע ז
ע ױניאנס, ד ע ע י נ י י ן א ו  ם

ע כ ל ע ל װ א , ז ן ע ב ע ל ל א  ז
, ן ע ר י נ א י צ ק נ ו  ?אל עס אײחגר ^

 זאל װעלכע ױגיאן, גרויםע א בלײבען
 אונ־ בלײבען גרויס םאמע איהר צוליעב

 אײגצעלנע נאר דאס אזוי באהאלםען,
זײן. םעםע סענען זאלען איהר אין םענשען

ױ װארים,  איז םארשטעהע;, םיר ו
 םיספאד- אלע םון הויפט־סיבה די דאם

 לײ־ דער אין טראבעלם און שטענדניסע
ip ױניאן. םאכער װײםט דיעס it אין* 

 פיטגליעדער טויזענד 35 םון ױגיאן א
 םענ־ צעוזנדיליג עטליכע בלויז דא זיינען
 גאנצע דיעזע קאנטראלירען װאס שען,

 בלײבט עס דאס אזוי ארגאניזאציע,
 איניציאטיױע, די םאר פלאץ װעניג זעהר
 טױ־ און הונדערםע םון ענערגיע די פאר

 םיסםאר״טטענדנײ זײנען אנדערע, זענדע
 אונצו־ אלגעבױינע שטארקע א און סע

אונםארםײדליף. פרידענהײם
 דעם מיט צוזאםען װען דאך נאר

 ױגיאן יעדעד םון אויטאנאםיע פון פל»ן
 אויך װאלט װײסט־אינדוסטריע דער אין
 דזשאינט א םון פלאן דער געװען ניט

 םעהד געהאט טענות די װאלטען באארד,
 אגצו/ איצט גרונד. א װעניגער אדער

 םון ארגאגיזירונג דער םיט צוזאטען אז
 אר־ אויד װערט ױניאנס, באזונדערע די

 װעלכער באארד, דזשאיגט א גאניזירט
 צאתצ גע\ויםער א פון באשטעהן װעט

̂ט קען ינגיאן, יעדער םון דעלעגאטען  לר
 פון רײדע קײן זײן ניט טײנונ^ אונזער

 װי פױהט הלײזלעך, אין זיך* ״צוםיצלען
 םאראײניגמע די אז ז#גען, ניט קען מען

 קלטזלעך, צופיצעלטע זײנען טשאאטען
ײ פון אײנער יעדער װײל  װאס האט, ז

 אנגעלעגעג״ איעענע זיײנע ^גבאטרעםט
אױםןתןזםיע. פ^לשטענדינע הײםען,
 ױניאן יעדע אז אםת, אויך איז עם

 לא- ם$רט א ענםװיקלען צו ססוגצ איז
 אונו, שײנט עס ^ובער עג^איזם. קאלען

 »בײ לײדען צו בעסער םיעל איז עס אז
 אלגעםיי״ אן פון װי עגאאיזם, םון סעל
 הערשט .װאס גלײכגילטיגמײט, נער

 דער פון טײל גרויסען א ג#ר בײ איצט
 • און ױניאן, םײקערס װײםט לײדיעס

 גרויס איהר צוליעב װײל דארום, טאקע
ײ קענען  פערזענליכען הײז נעדןםען גיט ז

 אונז, שײנט עס אינטערעס. דירעקטען
 םאראיײ די םון בירגער א װי פונקט אז

 באגוגענען ניט זיןי הען שטאאטען ניגםע
 בירגעד א איז ער וואס דעם, םיט בלויז

 אין און שטאאטען, םאראײניגםע די םון
 [9 #ז זיף ער שליסט צײט זעלבער דער

 ארנאניזאציעט, קלזבם, פארשיעדענע
 באציהוס זײנען װעלכע אין פאראײנען,

 םעהד זײנען מיטםענשען זײנע צו גען
 געהערט װאס אײנעה קען אזוי דירעקטע,

 םארלאנג א האבען ױניאן גרויסער א צו
ײן צו צײט זעלבער דער אין  א אין ז

 װעלכע #די אלע טיט שײכות :אהענטער
 בײ איהם םיט גלייף־ באשעםט^גט זײנען

 run םס טייצ דעםזעלבען י און אײן
 יגאטירליד איו עס װי פונקט מלאכה.

p ג*ם זאל איטאליענער אן אז n שטארמ 
 זי^ האגדעלט עס pm פאראינטעױעסירט

p א אום 'n עד, כאטש פראג^ אידימער 
p זיד מעג n אינטעד־ טסער ׳גאגץ א 

 אז נאטירציף, איז איױ נאציאנאליסט;
ײן ניט זאלען לםשל, פרעסער, די  ז

 סכםוך/ א pא פאראינםצרעסירט שטארק
י כלויז גונע איז װאס  *אטאךהאלםא״ י
םארקעהרט. אזוי פונהט און כער,

צװינ־ צו אז קלאה דארום איז עס
 צוזאמען, זײן צו איםער בײדע ג/ךן

ײ םײנט  צו גלײכגילםיג מאכען בײדע ז
 בע־ סיט דארום עס יאח ױניאן. 4דעו

ײ סער  בא״ םאראײגיגעז, זקי לאזעז ־ ז
ײ װאס ארבײט, דער לױט טירליף,  ז

טוען?
ײ jus גיט, אכער םײנט דאס  זאלען ז

 םרעםד גאנץ אזוי װערען צײס דער מיט
ײ אז אנדערע, די םון אײגע ך זאלען ז  זי

 מיטגליע״ אלס םעהר באטראכטמן ניט
 ערשטענס ױניאן. גרויסער אײן פון דער
 װאו שאפ, דער זארנען דעם םאר װעט

ײ  צװײטענס און צוזאמען, זיך קומען ז
 דער הילף צו שטארס טאקע דא קומט

 איז אויםנאבע זײן באארד. דזשאעט
 ענאאיזם לאקאלען Djh - לאזצ; צו ניט•
 עקםטרים, אז» צו ביז ענםוױקלען זיף

 אינטע• אלנעמײנע די שאדען קען װאס
 דא איז באארד דזשאײנט דער רעסען.
 גאלדענעם דעם געפינען צו אום דערצו,

 אײגענע לאקאלע די צוױשען םיטעטועג
 אינטע• אלגעםיעע די און אינטערעסען

ארגאניזאציאן. דער םח רעסען
 אכטונג גאנצער אוגזער םיט דערםאר,

געגען־םײגומען, אויסנעדריקטע n צוי

א^ אב. םון אר ב

̂שערענק איגדוס^ריעל גום י. וו. ג. ל. א. דער מזן סעקרעצער־צדעזאןורעד םון סטײשמענש (& רעצעםכער, םען13 פון װמ^יגג^צן אין קי
ל.) סװ x .9 דעד פון קאוגסיל עקזעקושיװ דעם «ון אײגבצדווען

 בא\ועגוגג ארבײטען ארגאניזירטע רי
pn םײן לויט איצטער, איז אטעריקא 

 ערנ־ -זעהר « סיט פנים אל פנים םײנונג,
םיםמעיציע. םטער

אר־ ארגאניזאציאנם פון יאהר פונוציג
 פארשיע• םון ארבײטער די צװישען בײט
 געבראכט האט אםריתא אין םאכען דענע

 פינןן ^ױשען רעזולטאטען. נרויס^רטיגע
 אםע־ אין טלאכות בעלי מיליאן זעקס און

 םעכטיגע אין אתאניזירט זײנען ריתא
 אר־ דיזע םון יעדע און ארנאניזאציאנען,

 מעתר ארבײטער, די גים גאניזאציאנען
 ארבײטצר אן װאס אלעס װעניגער, אדעד
 דעם אוםשטענרען די אונטער <זאן ױגיאן

 באווע־ יזניאן טרײד די געבען. ארכײטער
 אין יפאקטאר ברויסער א געװארען איז נ\מ
 לע־ עקאנאםישען און נאציאנאלען דעם
 מוז םען זועלכען םיט פאקטאר א ־— בען,
 איגדוסט־ די פארטולירענדיג רעכענען ןיך

^י׳נד- פון׳ם פאליםיס רי״לע
 לעצטע די םון געשיכטע די אבער, דאך

 נרוי״ דער דאס אונז, באזוײזט יאהר פאר
 פאר ארבײטערשאפט דער םון קאמח סער

 און אינדוסטדיעלען דעם אויף אנערקענונג
ט נאך איז געביעט סאציאלען  גע־ ניט װײ

 פאר צוגעבען אפען םוזען מיר צנדיגט.
 זועלכע די, פ^ר ארכײטער־װעלט, דצר

 און נעקעמפט צוזאמען אוגז םיט האבען
d אזזי פונקט נצזואונען, u דעד פאד װי 

 צו עגאל גאנץ ־— וועלט, אויסערליכער
 ארבײ־ דעם אז — שונאים, צו װי פרײבד
 א פאר נג.אנעדהעגו פאר תאכ» ®מרם

 <זויפט די איז זון״ דער אונטער ^פלאץ
u דארף לאנד, םון •וינדוסטריען pגעװאד ־ 

 אפענהער־ זעלבער דער םיט ווערען. נצן
 ראס װערען, צוגעגעבעז אויר םוז צעלוייט
 אזוי פונקט איז װעלכער תאםוי, דיןזער

 אײנגע־ די איז עס װי אוגפארםײדליך
 שונאים און געגנער די ׳םרן שפארטקײט

 דיעזער אט — ארבײטערשמ*םט, רעד םון
 זוערען נאך װעט תאטף שווערער נחיסער
 נאך װעלען טיר און שווערער און שװעז/ר

 מאנכע דורכםאכען דארםען אויך אפשר
 גרויסער, אונזער אײדער ניעדערלאגען

 זיעג שװעױ־פארדינטער םוגדאמענטאלער,
װערען. געוואונען וועט

תאנהריטער, אביםעל רעדען לאטיר
 איצ״ דעם יפון פאסירוגגען די פא<ןטען, די

:םאלגט װי זײנען סאמענט םיגען
 די האבען טלחמה, פון צײט דער דורך

 באפעסטיגט כאדײטענד ױניאנס טרײד
 ארגאניזירט זײנען עס פאזיציעס. זײעדע

 זײגען װאס אינדזסטריען פיעלע געווארען
 און געװען, ארגאניזירט גוט ניט בעפאהר
 רעגיערוגג, דער פון דרוס דורכ׳ן טײצווײז

 קרעם־ סאציאלע אנדערע ט)יונכע פון און
 אײנגע־ אינדוסטריען םיעלע אין איז טעז,

 בארגעיניננ; ^אלעתםעו געווארען, פיהרט
 יענע םון מאגנאטען אינדוסטריעלע די

 הינזיכטען מאגכע אין זײנען איבדוםטריען
 נעהמען צו נעצװאוגגען געװען פשוט

̂לען  אועאניזןאר די םיט קאלעקטיװ חאנו
 האט עס ארבײטער. זײערע יםרן ציאנען

 דער דאס צײט, שטילןעל א פאר נעשײנט
 און בארגעינינג״ ״יןאלעקטװו פון •ריגציפ

ױ־ אין ארגאניזירען צו זיך פרײהײט די

 געװארעז, געװאונען קאמפליט איז ניאנס,
 דער פון װאזקס װײםערער דער דאם און

 היג־ דער אין װעט ס»וועגונג ארבײטער
 דורך \וערעז געשטערט ניט סעהר זיכט

 קארדײ דיעזען קעטםע,געגען םארביסענע
פרינציפ. נאלעז

 דער פון קאנװענשאן לעצטע די װעז
 האט לײבאר אװ פעדערײשאן אמעריקאן

 ארגאניואציאנס־ גרויםע די טמגקציאגירט
 אינדוסטריע, שטאל דער אין באװעגונג

 א ביז געטאן, מארשײנייד זי־דאם האט
 געשיזזלען אזעלכע אונטער גראד, געוויסען

 האט עס װי אויסזיכט. אזא אונטער און
 זײנען ארויסגעײיזען, שפעטער אבער זיך
 רי אין פעסטונגען קאגםערוושטעוע די

 גע־ גאך אםערייןא פון איגדוסםריען הויפט
 םריגןס, די פון מאנטעל דער שטארק. נוג
 אםאליגע (די ביערם, די און תארנעגיס די

 אויך נאך באפוצט םאננאטען), שטאל
 זײער און פארעלפ די גערים, די — הײנט

 געװארען קלאר אויך איז עם גלײכען.
 פון פרעסע גאנצע די דאס פ:אקט, דער

 האט «עלכע פרעסע זעלבעע די לאגד,
 קרײ דער פון יאתר לעצטע^פאר די אין זיך

 אונטערגעשםײכעלט אזױ צײט טישעד
 ארגאניןיר־ דער אונטעתע׳חנפה׳ט אןן

 זעלבע דאס און כאװעגוגג, ארבײטער טער
 געהײפר דעם וועגען זאגעז אויך סען קאן

 pn זיף האבען — ״פוכליהום/ ניסםולען
 די פון זײט דער אויף געשטעלט גאנצען

 לאגד םון אויטאלןראטען אינדוםטריעלע
ײ יהעלפע! און  לעענס פארשיעדענע טיט ז
 די באקעמפםעץ 1צ םארלויםדוננעז, און

 ארגא־ דער םון באשטרעבונגען אס ציעלען
ארבײטערשאפט. ניזירטער

אן, נאך געהט -וואס סטרײק שטאל דער
 דיך האט װאס סטריײן םײנער דער און

 שטאף גענוג גיבען געענדמט װאס- נאר
 האנדלונג. פאר און נאכצודעניוען אויף
 ניט זאל אײנער מײנונגען פאר װאס

 דעם פון אויסזיכטען די ׳וועגען האבען
 אבער זאך אײן סטרײק, שטאל גרויםעז
 װאונדערבארע די זיכער, זײן צו שײנט

 ארבײטער, שסאל די צזוישען באוועגונג
 ארײ זײנען מאיאריטעט די װעלכע םון

 א איז לענדער, אנדערע םון בערגעקוםענע
 איבער־ און מעגשען. דיעזע פאר לויב

ײ םון צאהל גרויסע א װען נאך, הוי&ט  ז
 די פון נעװארען געבראכט אהער זײנען
 אדער שעדיגען, צו כדי האמפאניס, שטאל

 . pא ױניאניזם טרײד דעם פארםײדען צו
 בעסטער דער איז דאס פעקטאריס. זײערע

 דער זײן ניט זאל עס װי דאס באװײז,
 שטאל די סטרײק, שטאל פון אויסגאנג

 אין פארבלײבען שוין װעלען ^רבײטער
 פאדערונגען זײערע צו געטרײ ױניאן, דער
 אויפצונעהםען װידער גרײט אימעס און

 צו כיז דערפיהרען איהם און קאםח דעם
זיעג. פאלשטענדיגען א

װי־ <זאט מײנערם די פון אםחp דער
ײ דאס געװיזען, אמאל דער  א האבען ז

 אכטענ־ ניט ארגאניזאציע, וואונדערבארע
ײ אױך ראס פאקט, דעם דע  אין האבען ז

 ״םרעמדע״ צאהל גרויסע א רײהען זײערע
 געװארען נעבארען זיינען װאס ארבײטער

ארבײטער דיזע לענדער. אנדערע אין

ײ דאס װײסען, םיר װײל —  הוכען ז
 —־ ױגיאז, דער םון םרײנד אםת׳ע םון

 םון פלאן דער אז דאןי, מיר גלויבען
םארגעשלא• איז ער װי רעארגאניזאציאן,

 באארד עקזעקוטיװ דעם םון געװארען נען
 און גוטער, זעהר א איז ,25 לאקאל טין

װערען. צו אנגענומען .םארדיענט
אויםמערה־ מאל א נאך מאכען טיר

 ניט איז םארשלאג דיעזער דאס זאם,
pn עקסםערימענט. נײער קײן גאנצען
 גראדע איז ױכיאן הלאוקטאכער די

 אר־ סארט דעם דורןי געװארען שטארס
 םארשיע־ די האבען אייד גאניזאציע״

 קלאוק״ דער םון קעמפפע אלגעמײנע דצנע
^, ױניאן םאכער ײ אז באוױיז  זײנען ז

 א םון געײארען נעשםערט ניט קײנמאל
 םון עגאאיזם ענטװיקעלטען כאוונדערט

 גע״ איז עם אויב און לאקאל. א אירנענד
 םארזוך א איז עם װען געװארען םאכט

 עגאאיזם דער אויב ריכטונג; דער אין
 שםארק צו האט לאהאל א אירגעגד םון

 גצײך האט ער קאפ. זײן אויםגעהויבען
 פזן געגענדרוק פארדיענטען זײן נעפונען

 אלצ 1» ה. ד. באארד, תשאינט דאם
לאיןאלס. םאראײנ^נטע •גחנרע

 םון סיסטעם די אז גצױבען, בױר און ן
אזא םיט ארכײט װאס .*אתאניזאציע,

 א̂ו קעז קלאוקמאכער, די םאד ערפאלג
 םאר גוט אזוי פונקט ארבײטען אייד

װײסט־טאכער. לײדיעס די

רעפארט. װיכטיגער א
װע״ טםער הוםענדען דעם אין

 טײלװײז םארעםעגטליפען מיר לען
 מענעדזשער רובין, י. פון רעםארט דעם
 ער װי דיװיזשיאן, פראטעהטיװ דער םון
 מאריס צו געװארען צוגעשטעלט איז

 םון םענעדזשער דזשענעראל זיעגמאן,
באארד. דזשאינט דעם

 אינ־ און װיכטיג איז רעפארט דער
 אין װערען עם װאם דערמיט, טערעסאנט

 םארשיע־ אנצאהל אן אנגעגעבען איהם
 פארגעקומען זײנען װאס סכסוכים, דענע
 לעצטען םון סעטעלמענט דעם זעט

 מא־ די און ױניאן דער צװישען םטרײק,
 פראטעקטיװ דער םון נוםעחטשורערס

ײ װי אסס׳ן,  געװא־ געסעםעלט זײנען ז
pn, ײ םון װיםיעל און  צו געװען זײנען ז

 צו וױםיעל אח ױניאן דער םון גןנסטען
 רעפארט דער אסס׳ן. דער פין נונםטצ

 ױניאן״ יעדער װיכטיגער. זצחר א איז
 מיר למרטא. פיעצ איהם םון סען םאן

 אונ״י אויםמערהזאם איהם אויף םאכ^
צעזער. זערע

 באדיײ די אױסגעצײכענט פארשטעהען
 ארכײטער דער פון צװעק דעם און טונג

באװעגומ.
 רעט* א אין איצט זיך געפיגען םיר

 אײ לאנד דאם סיטואציע, זעלתאגוטער
 חנאגןציאנערער א * םיט דורכגעדרוננען

 טד געשאםען בכירן איז װאם היסטעריקע,
 פון ענטשלאסענהײט דער געגען װארען,

 צױ זיך דעדלאזען צו ניט ארכײטער די
 חעכער אלץ משונה׳דעען, דעם פון דריקען

 לעבענס־בא־ די אויף מןרות שטיעענדען
 דער־ צו ניט איז, צװעס דער דערפנישען.

 אײנ־ אן אויםאיבצז ארבײטער די לאזען
 דער נאך אויף לאגד איבער׳ן םלוס

 איג־ אר^ניזירטע די מלחטדרצײט.
 און פראפיטירער די מאגנאטען, דוטטריע

 אנשטרענגוג־ אלע מאכען פינאנםיסטען
 .ןי־ סענטימעגטען די אויפצוחעצען נען

 געםײנזם, א דורך לאנד גאנצען כער׳ן
 בא־ ארן ליגענם םון תצמפײן ,דזיסטערישען

 סארזוך פאראײניגטען יעדען גענען טרוג,
 שא־ דעם םאכען צו גוט ארבײטער די פון
ײ װאס דען  זזעכערונג דער דורך לײדען ז
 אויף לעבעגם־נויטװענדיגקײטען די םון

אײנתוגםט. מאגערען זײער
 זײנען סטרײקער שטאל די •װאס דאס

 אין גרויזאם; אזוי געװארען באתאגדעלט
 און װירדזשיניא װעסט פענסילװײניא,

 גרויזאםקײט א פלעצער, אנדערע נאך
 געהערט ניט מאל <ןײן פריהער איז װאס

 מעג־ געװען בלויז טײלװײז איז גע׳װארען,
 אונטערדרי־ צו קאטפײן דעם דורך ליך,
 פאדידינידונ־׳ די דװך איז אכית חנם קען
 די ארבײטער׳/ ״פרעפידע די געגען גען

 גןאנסטיטוציאנעלע אלע פון ^אפשאפוגג
 גע־ איז פלעצער הונדערטער אין דעכטע

 ארגאניזיר־ יענער פון רעזולע.־<׳ט דער װען
 םראפאגאנדא דיעזע פראפאגאנדא. טער
 פונקט העכסטען דעם דערגרײכט האט

 רעגיע־ די און יואורטס די װאס דעם אין
 באשי־ צו ענטזאגט זיך האבען רונגס־לײט

 ארגאניזירטער דער פון רעכט דאס צען
 דעם דורך שםעטער און ארבײטערשאפט,

 געװארען געמאכט איז עס װאס ®ארזוך
 זוידערשטאנד םון הראםט די ברעכען צו

 איג־ אן דורך ױניאן טײנערס דער פון
קאורט. פון דזשאנקשאן

 נאך םיטואציע די באטראכט מען זוען
 שטעלט םטרײקט, דיעזע שלום־פון דעם
 ארבײטער ארגאניזירטער דער פאר זיך

ז י א ס א ו ו :פראגע די שאיוועגעג
 כסדר אזוי מיר װעלען ? ז א ט ו צ

 יעדען בײ כמעט װאס —־ אריבערטראגעז
 אינ־ אמערייןאנער הויפט .די אין סטרײק

 יןאנסטיטוציאנעלע אלע װערען .דוסטדיען
 אונטערדריקט גאראנטיען און פרײהײטען

 װעלכע סטרײקס? די ברעכען צו אום
 די געגען קעמפםען צו מיר האבען מיטעל

 אינ דויף םטרײקס ברעכען םון מעטאדען
 באזוג־ און אלגעםײן^ אין דזשאנלןשאנס

 דער פון איגדזשאנקשאן ןאז דורך דערם
 פאסירט לעצטענם האט עס װי רעגיערונג,

 האט דאס ? סויהלעךסטרײס דעם איז
 אר־ גאגצע די אויםגעטרײסעלט לעצטענס

נ־ רעפ ניט האב איך און ־װעלט כײטער טי  
ײ םראגען דיזע אז צװײםעל, דעסטען  זי

 ערנסטען יעדען בײ ענטשטאנען ;ען
 אויס ניט םאכט עס םיהרער, אױבײטער

 סאגסערװאטעו אדער אײגגעהאלטען װי
דענקען. אדט יןגז אין זײז ניט זאל ער

 א מיט ענטשײדוגג *טאױ־װעיל״ די
 ארױסגע־ זיך האם צוריס םוםצעהן יאתר
 \ואס.וזאט שטרויעלע״ דאס״ זײז צו װיזעז

 ענג־ אין רזקען״, קעמעל׳ם דעם געבראכען
 ערשטער דער געזוען איז דאם לאגד.

 װאס באװענונג נרױסער דער צו שטויס
 סעכטי• איצט די זיך םיט געבראכט האט

 איז ענגלאנד. אין םארטײ״ *צייבאר ̂גע
 ענדערסאךםײ־ היסטארישער דער ניט

 אױ־ ־ווילדע די אזן נערכדאינדזשאנהשאן
 פענסילװײ־ אין געזעצלאזיגגןײט פון גיען
 עפא־ פאר טרײב־הראםט געניגענדע » ניא

 ארגאני־ די •פיצד באשלוסען כע־מאכעגדע
? אמעריגןא אין צרבײמער זירטע

 םון קאגפערענץ ספעציעלער דיעזער
 אײנגע־ אח ארבײטער די םון פיהרער די

 קאונ־ עקזע^טעו דעם פון געװארען רוםען
 זעהר א אין פעדערײשאן דער פון םיצ

 אי־ פיהלט־זץ־ עס מאמענט. װיכטיגען
 יצױן איז עס זאס צאגד, נאגצעז בצר׳ן

אר־ אר;אגיזירײיז די אז צײט די נעקוםען

 אםעריקא, איז באווענוננ בײטער
prt דײ און קצאר שטילע איזןר חערען 
 גוואצד־מזל אבש'יציכע די באצוג pא איד

 רעאתציאטד פאראײניגטע די פון טאדען
 וואט יןאגטי דעם םכח קרעפטען; רע

 דעם םון אנגעפיחרם איהר געגען װערט
 פי־ גרויטע די קאפיטאל, פאראייגעםען

r• אפנעמויםטע זײער און נאנסירען a n, 
ױ גוט אזױ פונקט  פאליטישע די ו
 יעגצ םים זיד םאראײניגען װעלכע טײען,

 פון געשדיי פאצשען דעם אין עלעםענטען
 אפצושוואמן- אום ארדטנד, און ״געזעץ

 י באוועי ארבײטער דער םון גײסט דעם
 וחטיט באיווענונג ארבײטער דעד פון גונג.

ד גרויסעם. עפעם עריווארטעט הײנט  •יו
 איתמגד װי אנדעחפ עפעם גאר צײכט

 א<ס ארבײטערשאפט, די פריהער. װען
^d באזונדעד א p, פאר זזאנדלען דארף 

 אױפ־׳ו נלײכגילםיגתײט די אלײן. זיך
 גאנצען אין שוין איז געכיעט, פאליטישען

 א זײן שוין דארף עס און אויסגעשפיעלט
 איז עס פארגאנגענהײט. דער םון זאך

 אינ• באקעםפען צו װעג אנדער לײן ניטא
 אדגאניזיר• אן דורך אחוץ דזשאנקשאנס

מ, טער,-פאליטישעד תנו  באיועממ א נאו
 עקאנאםײ דער םון טײל «׳ זײן זאל װאס
 פו| זאל און באזועגונג ארבײטעד שער
קאנםראלירט. װערען אלײן איהר

 מײנערם דעם פון שטופען טאנכע
 ׳דער אין ארויסגעבראכט האט סטדי־יק

 אר״ אן אונאײניגחייט, אן עפענטליכקײט
 ריכטונגען, מ^רשיעדעגע אין בײטען

 •ון האונסיצ עקזעקוטױו דעם צװישען
 חןר םון פיהרער די און םעדערײשאן דער

 • עמאכטג האט װאס 4טגיא מײמנים
 דער^ארבײטעך אויף אײנדרוה שלעכטען

 צושטאנך אזא דאס גלויבען, םיר װעצט.
 אר• ארגאניזירטער דער םאר שעדציך איז

 אוץ• גלויכען סיר און באיװעגונג, בײטער
 דאס צײט, העכסט שויז איז עס דאס

ך םון מאניפעסטאציעס אזעלכע  אונאײני
 פאר^ ניט םעהר זאל האנדלען אין קײט

 ' א איז צושטאגד דיעזער אויב קומען.
 פארהעלטניסע איצטיגע די פון רעזולטאט

 *W די און פעדערײשאן דער צװישען
 אנגע• איחר אז זיעען װאס פערשאפטען

 און װעגען װערען געפוגען חארף שלאסעז,
o םיטל-ען, n ז*צ*ן ערשײנונגען אזעלכע 

 דאם ספעציעל און פ^רקומען, ניט מעהר
 גרויסען א םיז צײט אין פארמײדען צו

קריזיס.
 ציייט איצ^יגער דער אין שליסליך, און

 פארשרײצן און באהאנדלען שלעכטען פון
 דורף ארכײטער, ״פרעמדע״ מיליאנען. די

 דער דורך און פרעסע, אפגעקויםטער דער
o ערנסט ג;ט װי אפילו פלאטםארם, n 

 היפאקריטימ װי איז .ווערעז, געטאן זאל
 גמנומען דעם צו דארף זײן, ניט זאל דאם

 אגגעװיזצן דארף עם שטעלונג. װערען
 #דצרפאר געטאן דאסױוערט אז װערען

 ארביי• ״פדעםדע״ מיליאנען דיעזע װײל
נען וועצמנ טער,  רױבערישע די פון ז̂י

 געװארען ארײנגעצױגעז קארפארײשאנס
 טיטץ אסעריקא פון פאבריקען די איז

 ארבי^ די שעדיןגען צװעסלצו אײנציגען
 אדויס• גאר זיך האט — באװעגוננ, טער

ײ געגען ־וואםען א אלם נעװיזען  וײ —־ ז
 האביפײן דיעזער !אלײן סאיפיטאליםטען

 סאנ• דע& םרן חארױ פאדלוימדונגען פון
 די <וערען. צוריקגעשלײדערם םערענץ
 אתאני• אמעריקאנער דער פון פיהרער
 דארםען גאװעגונג ארבײטער זירטער

 א דעם אױף געבען קאנפערענץ דעם אויף
ענטםער. ריכטיגען

? געװען דערבײ איז װער
• #מאכער סהוירט א םמײנבערג בעני

 ־ 1פו< נעװארען אךאםגעשטופט איז
 .טא||22 דעם סטײשאן, סטריט טער23 דער

 ;צג,8ה םון צײט דער אין ,1918 אקטאבער,
או  האט• עם װער .6 נאך האלב ביז 5 נ

 געבע^ איז םאל, דעם ביעעװאוינט
: ©p 81א פאמיליע, דער צו מעלדען צו

! .16 רום בראנלוס, עװעדו, פרענקלין * • 
 װעט צײט םון םארלוסט דער

װערען.
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אמעריקא אץ רעאקציע די
זאריצקי. י. י♦ פון

 קאל־ דער איצם טרײבט לאנד איבער׳ן "
 פארפרירם און רעאקציע פון וױגד נוער

 גע־ פרייען פון צװיינעלע גרינעם יעדען
 דורך תרכשפארען זיך װיל ו*ס1 דאנק
 ם*דע דער אין איצם איז עם ?עלם. חנר

ײן צו  גע־ איז עס <ױ א?ױ רעאקצי*נער ז
 יאהר עםליבע סיט מ$ןדע דער אץ ווען

*p m פראגרעסיװ. זײן צו
ן הערט ״פראנרעסיװ״ װארט דעם  מ

 ה*ט ״ראדיהאל״ נים. מעהר שוין עפעס
 אויב אמעריקא, p* ארט. זײן םארנוםען

 פרעםע, ענגלישע די גלױבען וועם איהר
 מענ־ הלאסען צװײ נ$ר יעצט זיף נעםיגען

 די ראדיקאלע♦ און ת^נםערװאטיװע שען,
 פיז באשטעהט גרופע קאגםערמאטיװע

 געזעץ און כיאראל פאטריאמען, ם*יערדיגע
 טהײערער איז אפיעריקא וועטען היםער,

 פאר־ גרופע, ראדיקאלע די לעבען. דער ווי
 *אײליענס״, פרעמדע כסדר זייגעז קקרט״

 בא־ קײן האבען װעלכע נאלשעוױקעס,
 װאל־ און ארדנונג, און געזעץ אין דט גריוי
 ױארצ״ די בײ אטעדיקא אויפגעריפען' טעי
 מען װען ים אין ארײננעװארםען און לען

ײ לאזט  פליכט די דאס איז דארום נאר. ז
 פאר־ צו אםעריקאנער״ ״גוטע אלע פון

 ראדיקא־ די פארײגערם, די אט םאלגען
כיחבלים. די זײ״ אויסראטען און $ען,

 פאר צוגעמאסטען װי איז פליכט אזא
 היי־ דער צו אטעריקאנער״. ״גוטע געװיסע

ײ קריגעז ארבײט למער  דער סוז הילן* די ז
 דער שון משרתים, איהרע מיט רענירונג

 פראפעסיא־ פון און פרעסע, דער מירכע׳
 גיט געהט אזױ אם רעאיוציאגירען. געלע
y i r i טרעפעז גים זאל סעז טאג אייז היח

 אין גוזטה נײע א ליגען, שטיקעל נייעם א
 ארביײ פראגרעסױוע װעגען צײטונגעז די

 גאר כיאכט עס און ארגאניזאציעס. םער
 אזוי־ ארבײם אן םאר ױאס מיט אױס גימ
 םארנעדד ניט זיןי זאלען ארגאניזאציעס גע

ײ צװעה װעאכען פאר אדער סען,  זאלען ז
 זײע־ טעטיגקײט יעדע װערט עקזיסטירען׳

באילשעוויזם. אלס םארדאטט רע
גרוי־ קײן נים זײנעז רעאקציאנערען די

 מימ מיטלען די אױף איבערקלײבער סע
ײ וועלכע  זײנען אפטפאל זיך. באנוצען ז
 דאס שענדיליכע, אזוינע מעטאדען זײערע

 א מיט מעניעעז װי זיןי װאונדערט מס
 אזױגס קעגען זעיצבםט־רעספעקט סראפען

 צו םאדעװײגען. אפילו אדער .דער^אזען
 זײע־ אויס קוטען אבער צײט דעךזעילבער

n מאיל סף א העצערײעז איבערטריבענע 
 דאס ניט ױך ס׳נ^ױבם אז אעכער^יןי אווי

 זי־ קאארען בײ׳ם טעניטען סאר^טענדאיכע
גילויבען. קענען עם זאילען נען

 שעיר דער כיאא אאע זײנען אידען
 דארום און העצערײ, יערער אין צעזאזא
ײ וײנען  באאיעע־ אין ^ואדיגע די אײןי ז
 פרעזידענט ארױסגעתוכיעז איז אט מיזם.

 ױניװער־ באםטאז םון כיויראין ה. צעמועא
סיטי  םון העפ די דאס ערהאערונג אן טיט י
 די זײנען באװעגונג באא^עװיסטי^ער דער

 סײד. איסט דער םון אידעז .נע׳שמד׳טע
ױ דאס אויס, קוםט רײד זײנע נאף  יארק נ
ײ נאר דאס און כדןזומדים מיט םוא איז  ז

 באאשעװיקעס. די םון פיהמןר די ?יעען
 הײז סײד איסט’ דער אפנים וחןט נמון
 װאס דעם פאר םאדגעבען גיט סאא

 האט און איד גאבערעגער א איז מראצקי
יארק. נױ אין געװאאגערט אםאא ®ויך

 פרעזידענט װען דאס ניט דענקט . ;־/
 אי־ גע׳שםד׳מע די זוענען רעדט טויראין

pn דעם ער סײנט סײד איסט דער פון 
vrtm שײא״ תריםםעז, געװארעגע טוצען 

ע  מיסיאנערען די *ועםען מיט נמםות, נ
 גע״ זײגען יענע #נײן אזױ• זיד מוריחםען

 האבען װעאכע אמעריקאנער, כמר׳ע נױס
 אויח משוםדים די איכט״.# די חנרזעוזען

 אזױ מיט עפײם פרעזידענם דער װעאמנ
 אײ ניט קײנםאא זיד ד״אבען האס •יזניל

ן האבען זײ כערנע׳צאם׳ט. י  קײנםאא ו
 צו באלאמען אידען׳ םון אפנעזאגם נים

 און ארנאניזאציעס, און ױניאנם *ידימע
 םאר״ נים ם»א קײן םאר זײ װאאטען מיר

 די דאס זײנען זײ שמד. אין דעבטיגם
 אתאניזירטע עמןאעדטע, מאסע *רויסע

 ״ראדיקאל״ װארם חנר ותםען •רבײמער
 וועמצס צו און שרעימז, צו אן גיט אויבט

 געאערנ־ דער טאלראנץ און איגמעליגעגץ
 נים קײנמאא זיד װעט םויראין מר. סער

 מאכם םויר^יז םרעזידענם מרמםופען.
npגוםע, וױ אזוי דאס וחומר, קא םיז א ,־ 

ע ד׳  קיח וועחנן נים דאך וחןאען אידעז מ
ױ אזױ און ג^א׳מעװיקעס, ײ איסם ד• ז  ס

 דא!י דעסטוועגען פון זײנען אידעז
דא־ באא^עײיקעס״ און ראדימאלען

ײן גים אנדעחמ דןוס קען ױ ז די ו

 פון אויםגעשלאסען זײנען סיידער איסם
 אט םשומךים. פארבלײבען און אידענטום

 םרעזידענט דער דאם םאכט רעכנונג אזא
 וועאכער אוגיוזערזיםעט, באסטאן פון

 רוסלאגר םון צוריקגעקערט Deny זיך האט
 קאל־ צו דיניקינס ? רוסלאנד (װעפעם

 *1אוי כאםעז צײטונגען די און כדטאק׳ס?)
 םים דאס סערװיחנן איז יוערטער זײנע

עואם. צום קעיאאד העצענדע געשסאוןע,
 צױ צײםונגען אםעריהאנער די אז
ײ װײסען זיר, הואיען  םון גארגיט שוין ז

 ברעקעל יעדע מדה. קײן און טאס קײן
 צױ רויטע, זאגענאגטע וועגען נארישקײט

ײ װאםערען  הא־ גאנצע םארשפירען און ז
 תריםטםעס־ אן קוםט אט דע̂כ םיט אוטם
 פרע־ די שרעתט םרעזענטען. די טיט צײט

 װאר־ שוידערליכער א םיט עולם רעם סע
 באכד םאר היטען זיף זאא טען דאס גונג
א; װאה מתגות די צװישען בעס
 זאגען הװעלען׳/ ״זיכערע פון םאסט. בײ
ײ האבען זיי,  די דאם סט דערװא זיןי ז

 אױם באטבעפ שיקעז צו פאאנעװעז רויטע
 זיד זאלען דארום םײנד. זײערע צורײסען

ײ װעז היטען אםעריקאנער גוטע אלע  ז
 קריםטםעם־ זײערע םאנאנדער בינדען

•רעזענםען.
ױ דאס זיך שטעלם פראגע די  באלד ו

 זיכערע אזױנע האבען צײטונגען די
ײ םארהימעז פארװאס ידיעותי  שםי־ נים ז

 פא-וואכ ? אוסגלית אזא םון לערהייט
ײ שחגקען  מדסם א לעזעד טויזענדער ז

! קשיא א בלײבט אופגישט? און
 גע־ ניט מעז קען שטאדט וועלכער אין

 םאציאליםםײ דער פון ברעגטש א פיגען
 א םאראן דען איז װאו און פארטײ, ־שער

 איה־ פארמאגען ניט זאא װאס באזעצומ
 ארגאניזאציעס? ארבײטער ראדיקאצע רע

ײ מען קעז אופעטום  עטאבלירס געפינען ז
 דעסםװעגען םון יאהרען. און יאהרען שױן

 צײטונ־ קאפיטאליםטישע׳ די באוזאנדלען
 נאנץ א אלס ארגאניזאציעס אזוינע גען

 םיט געגענד. זײער אין ערשײנונג נײע
ײ הוטען אטא־ל  גרויסע א םיט ארויס ז

ײ דאס סענזאציע  אויסגעםונען האבען ז
ײ באלשעװיקעס. די פון :ארע די  העצען ז
 פראנרעסיװע די געגען באפעלקערונג די

ײ רופען אזן ארבײטער  קארט אין װאם ז
 װײסען באשולדיגונגען, זײערע שטעהט•

ײ  פאר־ א װי פטשות אזא האבען אלײן, ז
ײ האבען דערװײל אבער שםרוי, ברענטע  ז

 װי װײזען און זיך היצען צו װאס פון
םאלק. םאר׳ן ארבײטען ױי ענרגיש

 װעםען ארומקוהען, זיך ילאמיר אבערי
 אר־ טיט זיך טשעפען צו דאס זיך לויגט

 פראםיטירט װער ארבײטער? גאניזידטע
 גע־ העצער אזע די פיז םעהדסטען אם דא
 וועא־ צײטונגען דיזעלבע ראדיקאלען? גען
 אגיטאציעס פאגראם די אן םיהרען כע

 די צו ענטפער ריכטיגען דעם אויף טראגען
 אין איבערגעבען אייד לאטיר םראגעס.

 זײערע נײעם שטיי־ולאך עטריכע קורצען
 עס יועמעז טרעפען אלײן שויז איהר װעט

 העצעס אלע די אנצופיהרעז זיןי לױנט
 קורצע א זיך לעזט אט ארגײטער. אויף

:דעפעשע

אגט סטרײקערס שיפ. עגטז םיטיזענ
 אילײ פון דזשעט, ט. ט. דזשאדזש

 ארױםצוגע־ ענטזאגט זיר האט נאי,
 צװאנ״ צו סײפערס סיטיזענשים בען
קױהלעךמײנערס. סטרײהענחן צינ
 פאסען געזאגט, ער האט לײםע, די

 זײ װאס דערםאר סיטיזענם פאר נים
סטריײןעז-

: נײעס שטיקעל א נאך און
 אױןש םלחמה ערקלערם דאללאם

יוגיאנס•
 זיד צײכענם םעקסאס׳ דאצלאס׳

 שא•״ ״אפען מרשכמ די אלס אויס
 און ביזנצס־לײםע לאנד. אין שטאדם

 באשלא־ .האבען סאנוסעקקשורערס
 צו ניט םאל אלע פאר אײנטאל סען

ױגיאגם• מיט טאן צו האבעז
 ער־ זײ האבען מעלדונג זײער איז

 ״אוגאױםהערליכע די דאס קלערט
 אר־ םון פאדערתנען אונביעסיגע און

 װאויל״ דעם שםעלען ױניאנס בײטער
 חר אין שטאדט אונזער םון שםאנד
 אונ־ בױר ברעכען דאחם און םאחר,

יסט אונסערהאנדלומ יעדע טער
 אבער ערװ*רטעם, וועלעז ססרײסם

חןם. אױף צוגעגרייט איז שטאדט די
וועםעז אױןי שױן איתד וױיסם יעצט

ראדײואלעז \vm הןצערײען יאגראפ די
in i f i l f a lM m ii iW M i i l . ̂ • . . , . .?±i iu

ו זײגען מו ע מי סארשסעחס נ
 זיד רײסקן צו לױגם עם וועםען
ז ארגאניזאציעס בײטער
 אוג״ סיםער דער און אונ־גלײגדוײם די

 אר־ צוױשען אקזיםטירט װאס טערשיעד
 גארנים איז קאפיטאליסטען און בײםער

 קעז קאפיטאליםם א וואס אפצוםעסםען.
 אנ־ ארבײםער אז װאלמ םארגלוסםען זיך

 רײדען מיר צחת. גרויםע םיט נעקוםען
 און קארס םון באלעבאטים די ותגען דא
וןארלײטע. די

 םאד רואס געוױס דאף געדענקם איהר
 אויםגעהוײ זזאבען צײטונגען די גשרײ א

 אין סטרימן קאר לעצטען דעם איז בעז
 פאמןעהו/ דעם אפצישםזגלען יארק, נױ

ײ האבען  פוב־י געגען זיגד א איז געזאגט ז
 יע־ און באלשעוױזם צו םיהרט ליתום,

וואלוציע.
 נע־ פרעסע די האט געשרײען אזעלכע

 אנ־ איז סםרײק קאר א נאר לואו א מאבט
 פען האס מאסאסשוםעטס אין געגאנגען.

n צו געזעץ א ארײנגעבראכם אםילו * r•$: 
 קאר־ אייױ סטרײקען צו ארבייטער טען

 אלזא׳ קאנמראל. סאבליק אונטער לײנס
 סטרײ״ קארלײטע ניט מארען עס״ הײסס

באדינגוגגען. בעסערע םאר קען
 תאר־ די קארם, די פון באלעבאםים די

ײ ־־י- טאן דאס מעגען פארײשאנס,  סע־ ז
ײ װאם טאן גען ײ האבען אט װילען. ז  ז

 סאםאטיטוסעטס, דערזעצקןר אין טאהע
 קארס אלע אראפגענומען לאוחנגס, איז

 האבען דזשיםגעס די װאס דעם איבער
 אײגענ־ קאר די זיי. מיט האנרןורירט דארט

 דזשיכד און מאנאפאל א םאדערען טיטער
עהזיסםירען. ניט דארום טארמן נעס

 קײן יעצם מעז קעז מאלידא אין און
 כיען װאס דערפאר געםינען ניט ר,אר אײן
ײ האט  האר־ די העכערען געלאזען ניט ז

 פאדד קארס קײן ראסטען, טרעהם די פעיר.
 זיף/ סאטערט עולם דער און גיט, רעז

 סעהר פאד סטרײקט קאמפאניע די אבער
געלד.

 םאר־ ארבײטער זיינען זעהט איהר וױ
 פארקעהר דעם אונטערהאקעז צו כאםצן
 מעגען קארפארײשאנס רייכע די אבער
 זזאבען דאם װעט ווער װארום טאן. דאס

 קאפיטאליסטען די רופען צו חוצפה די
ײ ? זאד אזא םאר כאלשעװיסעס  זײנעז ז

 ״גוטע און פאטריאטעז הײסע אזויגע דאןי
אטעריגןאנער״!

 װען צײט דער אין זיף/ פארשטעהט
 און ארבײטער אויו* אן געהט געיעג אזא

 א געװארעז ססירה׳לעך זײנען ראדיתאלעז,
 אי־ האט אם ארטיקעל. גאנגבארער גאגץ

פאב־ ברורזלינער א אויף גע׳םוםר׳ט םיצער

ר$ר צו באלאנגם און ראדיקאל א איז זי
 איתר םען חאט פארטײ, קאמוניםטישער

̂דן גלײןי  אחן נאר שםעלע׳ איהר עגטזאגט
טרײזנל♦ א

סי״ א אלס םסירה׳לע א אין װײנמר
 גע־ םאר געםונען װי סםרײקער געגען טעל

 באריהמטע ליםטע דער צו באסעס. וױסע
ױ סיםלען אנטײםטרײק  אינחשאנק־ ו

 אנדערע און געעסנמנרס פאליצי/ שאנס,
 צורעכענען אויד יעצט םען קען שרצים,

 אין אידעל א איינער זזאם אם םסיתת*
 אר־ אםאלסםעחג די וועםען בײ באסםאז
 ערפונ״ סטרײק אין אראפ זײנען בײםער

 די אנגעשיקט האט ער םאטעגט* א דען
 ארביי־ 1א זײנעם אויף פאליצײ נעהײם

 נע״ א איז ער דאס גע׳מסר׳ם איז טער
 זײגער א אײנס באלשעװיין. פעראיכער
 אהן סםרייקער, דעם םען האט ביינאכט,

 ארויסגעשלעפט אוגטמרזוכונג, שום סיין
 ד«ויז. אין אביסק אן גזןםאכם און בעם פו;
 געפיגען גארגישט איהם בײ האט מען

 זשור־ דער ״פארטשרים״׳ נומער א חוץ א
 אר״ רער אסאלגאטײטעד. דער פון נאל

 טוי• םינף אוגטער געשטאגען איז בײטער
 די און *ארהער א ביז בײל דאלער זענד

 געשםוימן נים איז באשולדעונג גאנצע
 זיך קענען אצינס אט געפלױטגן. ניט און

פאמינען► יעצט באסעס
 אינטערנעשאנאל אונזער אויף אויןי

 םארגעזואר־ אײנםאל נים שויז םען האט
 םיר ױניאץ. ראדיקאילע א איז זי דאס פען

 באריהטען םיר אפ; גארניט עם לײקענען
ײ פארשאפט עס דעם. םיט אםילו זיך  ז

 רעאקציאנערען״ די יןארץ־זגסעניש, גענוג
ױ מעהר אבער  אונז אוין« צײהן די קריצען ו
ײ קעגען ײ זועז נימ. ז  אנטשזד זיך סענען ז

 יאונז אוי^ אונגעזעצליכעם עפעס םימ פען
ײ וואלםעז געטאן. לאנג שוין עס ז
 אלע די און העצערײען אלע די פון

 צײ האםנונג אײן מען \vv פארפאלנונגען
 םחנסער ארבײטער די אז איז דאם הען.

 ביד זייער םאס. די איבערכאםען װעלען י
j ײ האם ערפאיג העריגער  די בא׳שכורם, ז

ײ און רעאקציאנערען,  ערלױבעז ז
 ארבײטער♦ געגען געמײנהײמען אלערלײ

 םען װײדזשעם, העכערען ניט װיל מען
 קלײניגקײם׳ יעדער פאר הוים די רײסט

 ארבײטעו די פראטעםטירעז טאמער און
ײ מען םארשרײט  און ראדיקאצען אלס ז

 טרײבמ טאקטיהע אזא באלשעװיקעס.
 הױ די און פארצװײפלונג׳ צו אבער שוין

 קאג־ יעצםיגען דעם געגען רעאקציע מענדע
 שלום, ליכט, ברײנגען װעט םערװאםיזם

אוגטערדריקםזג אלע צו צוםרידענהײט און
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(»עליןס*ן.)
לעבעדיגען. פון ; 1 ׳ .

#גאר דער אין אז גלויבען, זיכער קען םען
 גדיעהע־ די ־ויעלעז *ויקוג»ם גאחענ«ער גאר

 עאל־ אויפ׳ן געחן לאנד אוגזזןד אין גיי׳יען
ײעג: גענדען

יע־ םיס םען זועם ראדיקאלען
 סעתר <ואם און םעחר, און םעתר אלץ םאג דען
 ראדילמלעז םעתו־ אלץ פארפאלגען *ועם םען

זוערעז• וועלעז
̂כע םופערס,  »ום• נ#רמ»לע ביי װאלסזען ורע

tjrwyrar זואלםען אדער געקינדעלט, ניס גןר 
 זיד איט װזגלען קינדלזגן, זייער כ^אמןנקם

מן םיחען  און קינדזגי םעחר זואס צו.געבוי
רײישאלעז•.. דוקא

 װערען גזגבוירען זועפ «ואס קיסד יעח$ר
«p י *אר אסעריקא  יאתר עםליבע קוסענדע י

ײן װעס  אםנעםטיע־ פרײחײםם-ליבזג^דער. $ ו
 פאדעמגנדער, ־ ארעשםײםע ־ •אליםישע אר1

 ע י צ ®ו י קאנסט ן או רער י §ראטכספ ־ בלאקאדע
®ארחײליגער.

 קומעגדע רי «אר זועפ זואס קינד יעדעס
 אין פאג •ון ליכם די דעדזעחן יןמר עםליכע
 די דאגעגען זײן אזפארק װעם לאגד, אוגזעד

 רוקפ רעאקגיאן די ;ואם נמארעס ^זרארצע
״ חיםזןל... וווגזער אויו »ן

̂קאםיפע דעד מים רעגירוגג רי  לאשק
 יזר :^וױיגזגז גים אויך זוזנ■ רער *ז

 געבוירענעם גײ יציען «יז *ריאםארגמן חגן
 ארויסשווײ חאפענס אונזעיזנ פון יוועלעז מאג
^ז־יקמלען. צוריקגדייקפע סיפ «י*זןן ס?ן

ן זועלען אזיפען ז*י און ״  און געיאקפ ז
 *ראאר די אין סאבױײ די m איכע־רגעיןןקט

יארק. גױ אין אאורס״
 אזוי זײן וועלען חאדיקאלען די און

זמען קענען גיפ זיך *ועמ u?o אז פיעל,  אמ̂ן
 *•*םעלען װעט מען און •*ר י«עןv קײן
 נאנן און *ועלפ. דער מי« חאגדעל גאנןמגז דעם

 *וריקד דאם פאר עיפען אלע פאדברויכען וועם
ז״אדמ^לען. די פון פיקונג
 פירעעם גאפיפאליספי^ע םויזן^דער *ון
געבדאנען. געחן דעם רורך װעלען

 — לײרען םוזען עם לועלען זײ אבער
 •ז םאן״ םען קען <ו«ם ^טריאםיזם... אויס
ראדימך ךי פאר חאכען ̂פיפען די םוז םען
I ? לעז

 געוויסע אין סאגגעל א ?ײן •זועפ עס און
 אכער לאגד. אין דא או־םיקלען נויםיבע

 •אםריאפיונ^ — זײן זוידעיר װעפז תירוץ דער
 *י&ך די אז ?יך׳חזנלפען, םען קען װאס
ל«נד. ראס דאםעײען *ו אוין״ חאבען טו?

 יתנלען וורכײ׳פער מיליאכען כאפאז יוון
 Bjnt ׳■יןי־בויען בײ בלויז ב#*עפםיגם.<וערען

op ײן פ קײן זיך װעפ םען וועני^.. י  ח̂ז
אמעחםען. \p%p גיפ

ן  און קאכצן ■ײזגפ עליס־־אײלאנד אויןי ױ
גזגש*«מ» איחר אין קיינםאל גןא• װי זי־דען,
רגרעםערט זועש גזגבייחן די  ייזדצז, ̂פ
 זן»ג ארעקליך ןןגג. זײן אל״ן װעפ op אשעו־

ײי פאאגז ורעאנז אנגעשםתלםזנ די און

'־רלז
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 וועלכע 1אי רעסמאוראנםס אצע די םון
 אוים באזונדערם זיך צײבעגם עס איד

 פדישע און טםע וײגע םים ניט אײנער.
 װײצ — אוים, זיד ער צײכעגם עסענם .

ײז םרישע טכמג  אוםעמום״ במן תריגט שי
ײ אױך גיס• נאר באצאהלט םען אויב  צי
ײ םים אויס איברע גים ויך ־.ut כענט  1ז

 דער־ בעקוועםליכקײמ. אחנד רײנליכקײם
ײ םיט אױס זיד ער צײכעגט יאבער פאר  זי

 דאר־ איך טרזטפ םאג־טענליך :ווײטערס נע
 מאנ נײער יעדער ;ײײםערס אנדערע טען

 וױיטעדכ, נייע אהין זיף םיט ברענגט
פאדשיעדעגע: װײטעדם

 נאך קענעז וועלמ אזזנלכע, ױנג^ג
ױ םעהר םראנעז ניט אײנםאל אױ«י  אייז ו

 ביידע מיט אויך ראס און זופ םעלער
 ער־ םעהר הייםט, דאס םיטעלע, העגד;

 שױן װייזען וועלכע אזעלכע, פאהרעגע,
ױי םראגעז אק יצנצעז  טעלער נרויםע צו

 אדן האנה אײז איייי מחע נלאז א םים זופ
 וועל־ וױיםערס, אויסנצשםודירםע אלכ̂מ

 אויןי רעסטאוראגם גאנצען א םראגעז כצ
ױי ײ אבער םינמר•^ צו  זיך ריהםען ז
צ דעם, נױם ױי ײ בײ ו  שױן עס איז ו

 מלאכה, א נאר קונץ־שטיק קיח נים נמהר
 םןע נאר דעחיו, שוחגרע קײן גים און

ק דארזי  םען ײען םארזיכםיג זעהר וי
נלאז.,. םים םאז צו האם

ײ א עסעז מיר דערלאגגם הײנם  װי
 די צוערשם מיר בחגננט ווזגלמגד טער,

t צ*םעל, in דעם נאכהער און נאפעל די 
 צזם נוײיט שוין איז אלעט אז פארשפײז.

ה איד כאפ עםעז  קײן ניט האב איך אז זי
ט תי  דאס שניידעז צו װאס םיט נימ און נ
מר באלד, םיר ער ברענגט ברוימ ברױט,  א

 װארמען. לאננ איך דארח םעסער א אויף
 די ברענגע! ער געהם םארשפרײז גאכ׳ז

^  בײ ציטערעז זופ די טראגט ער urn וו
 םעלער דעפ טראגם ער הענד, די איהם
 וױיטער ״ױנגער״ (א הענד. בײדע ^יט
 די«אויגעך ׳זיך הזידעם םעלער דער גאר)
 ״זופ דער םון אױבערפלעכע דער אויף

 ״בליקעך זײערע װארםעז און ״װיגסעז״
 זופ טעלער דער ביז זײםען. אלע אױח

 איהם פון בלײבט טישעל פדק דערגרײבט
 איז אײנםאל ניט וױיצ העלםם, א קוים
 דודך װײל ברעגעם, די אריבער זום די שוין
 אין שויז איז זום די מראגעז פון ציים דער

 דאס םארגעסומען, אײנמאל ניט טעלער
 עכע — טײכען אצע אין םאר הומט װאם

םאוטה̂. און
 אין ענטהאלט מעלער דער כאםש און

 אויך אלײן ער שטעהם םײך א ך י ז
 םיין אויף שטעהט ער ווען טײה א אין

 קלײ־ א איז טײך דיזער כאםש אח טישע^
 פארשיעדענארטי־ א אבער דערפאר מנר,

 א געװען טײר דער װאלט װײל גער^
 ניט טעצער דער דארםעז װאלט נדױסער
שמעהן.- געמאגט

 אױך סם1ק געריכטען *יבריגע די םיט
 דאס םארלאז איך וחזן זעלבעי דאס םאר

 װי פוגקט אויס לעצטע דאס קומט טישמל
 טײ דאס — נור געגעסען, וואלט איך ניט

שעצ~
ײ א םיר באדיענט םארנען אױף י ו  ו

 םיר ברעננט עד קונצעךםאכער, א טער
 און םעסער גאפעל״ לעפעל, בתים, דאט

n און האגד אײן איז נעפקי! א אםילו 'w 
 זופ מעלער א ,ער מראנט צוױיםער חנד
 אנ־ םאר מהע גלעזער צװײ אח טיי פאד

 תאסמאםער אײן פיז ניט נעזזם ער דעזחג
 װאס םרעגט לויפם, ער טד צוױיטען, צום
 קול אויפ׳ן הויך אויס רופט און װיל מען
 קיך אין זאל םען אז אזוי. *ארדער״, דעם

 דארח ארדער אױם׳ז װאדטען דערהערען.
 אײנער אז ״ער זעהם װײל ניט, אױך םזנז
 צײם קײן האם אדעד אדנגעדולדינ איז
 אה קיך אין ארײ} אלײן ער לויפט ׳גיט

וזיל. טען װאם דארטעז פץ שנעא ברענגט
זעלבסטפארשטענד* בלײבם טיש דער

 אויף אװע?לעגען העז םען און רײן, ליר
 ,״כאפען״ און צײםוננ טענליכע די איהם

 םען־איז אײדער קעפלאך די אויף הוה א
ביםען. לעצטען םיט׳ן םערטינ

 נעבען אױך איהם םעז םוז אפגעמםעז
ה נעבעז שםעהם צר \וײל םים, א  און אײ

 פוז ארויסש^ײנגזס ניט קענם איהר אויב
 איחר םוזט באלמאן, דורכ׳ן דעסםאוראנט

 דורבלאזעז, אייך ואל ער מםעז איהם
 םאר־ אײך עו־ האט וחנמז אלע וױיל

שאאדט̂.
 צאה׳לעז איזזד סוזם פדײ זדהד וחןרס

קאנמראבאנד...
 א נאך מיט סאפער דער שוין סאםמ

סעהר... ניימל
 גאר שױן איז װײמער דדימען מיט׳ן

 עד דערלאגגט עסעז ראס אנדערש. עפעם
 גארניט, בענרײםם איהר פעכאניש, אײך

 טיש, אויפ׳ן געקומען איז אלץ אזוי װי
 הײן פון קלאפ קײן געהערם ניט האט איהר

 1הײ מעסעד, קײן םון הלינג קײן םעלזנר,
 די װעלכעז סיט האנדטיך, פון׳ם גערויש

 דאן גדאדע טיש, דעם אפ וױשעז װײמעדס
. זיך זעצט םען װען  בע־ איהר עסע̂ן

 דערלאנגט םענש א אז גארניט, םערר«ט
 איהר וחנלכע שפײזען, אלע די אט אײך
 געניטער א איז דאס סאפער. אויף עסט

ץ אין ספעציאליסם א וױיטער, י  םאך• ז
 פונ־ גיט. גאר זיך דוכט איהם זעהט איהר

 אײער אויס םרינתם איהר אז ד^סטװענען,
 אײ־ און נלאז, םון זואםער ביסעל לעצט

 אװעק צוריק נאך זיך שטעלט איהר דער
 שםעהמ גענזמען, זי האם איהר וואנען םון

ױײ (ים1* ,אייף םאר װײטער דער שוין ^צו  ו
 שםעלם און האנד אין װאסער גלאז טע
טיש. אוים׳ן אנידער זי

 זײנע »לע אוי«ז אויג אן ד«אט ער
װיל עם װעד װײסט ער קאסטאםערס,

 ײזך זיי און ארכײפ. שזוערזןר njrf פון פליגען
 גע־ זײעד אוין• רעיז א פאר סםרײקען לען

זןאלם...

 זועם «ופען אין ספנגעל דעם צזליעב און
זיפען. געברויכען געחמען אויך נאנן  לופפ̂ד
 פיןר־ לופפ־אזץ״־בוי רעם אויך ̂ועם טען ױן

̂ם אזיך אבער גדעםערען,  חעלפען. נים <ועפ דו
ך ען, גים װעלען לופנדפיפען די יוי ק  ®»ר ^

צודיקגעאיקםע.״ מחל גרויסען opר
m> גט, <וי םעס ךי גע̂ז  אלע (און ̂ס
 װעלעז ראדיהאלע) יועחנן זשן זואלען סאטעס

̂ס ח*בען *ו םיחען ויך ̂אלע םעתר <ו  ראז־י
יאפדער.
 װזך זיי, ®ון ®אגא»י«זנ די איעיגזג, און

ײ «ו ארויפוואדפזנז 1»פיל לעז  «ו און נזו
ײז םיט ראייקאלםייייקלאד זזרײ * .̂  געבורםת
דענירוג^.. דער לחכעיס «ו או«ןי

 זעחר #רבײצחן זועפ רעגירינג אוגזער «וון
זועלם. דעי אין רעגירוגג קײן נ*ד ׳מי #ווער.

 אזרזןקליד װעם לאס£ם־ק*מיםע ךו אוץ
 זיי ן>מר םיםלייד, ביז ״רעקליך, אוױאעז,

 די *נ״פטעלעז חעלפעז jpspp גים װעלען
געפאחר״. ״רויפע
ײ און  דזיסען ביפ ^רצוױיפלען, זועלען ז

ײ איז פאז• *י וואס  יאופ גדוים אין ײעאגז ז
געבעז ײײל ילעבזד״ אניעמ ?וכעז  קכז או̂י

ניפ... מנז
חבם געוויסינר א קוםזנן <ועש עם בי<.~ ^

ן ?»,זאטער *יז רעשער און דיפלאטאש ו  װעם י
:ילאז גד-יאלעז **לבעגדען :ען

C& פין אי^ ריזיבספע די אויסבויען «#ל
-------זתלפג

ו ד.<'

^ אזוי ז  וורײגגעחסען קענ־ען זאל זי אז רי
 מיעל־ םיליאז צעחן און חונדערם גאנצע די

 און נעךערים סיחמג אין ןןםעריקא מון קערונג
 *רויס״ תײפ, און קעד םי,פ גאגצען, אין זײ

 גאצ־ דער *ו סוןי א און סזנען פון פיחרזנן
געפיכשע! צזןר

̂לען בל״בען ר ד̂ו נור זן  און לוסק סענא̂פ
ארויםחעלפער... פאאר זיינע

̂ס און עם לויפ װזנם, ד  *אר־ חנם׳ס י̂ז
ארױםשיה• אײז םים פר«גע ךי ןעלי«ז

זועלפען... ניפ װעפ דאס אויך ^בעד... ־
n װי זײן, װעם ^פערוגג חויאם די m 

^י!*. ידי אויסבויען םען זאל
דעם מען געתשם זואו איז צרה הויפש די *

̂ךן ב*קוזעםען ריכפיבעז  ריזיגער אזא פאר •ל
? געבײדע

̂ס ציים דער אין :איז צרה צדויישע די  <ו
 נזןחםען, דארןי *p* דער פיז בויען- דוןס

קסם  דערװײל שוין ^רועלקערונג די ראך י̂ז
«ו״^

ץ ארײן נים ׳װידזגר קען עס און *ײ\ יי

̂ר זיך איך שםעל אווי ̂ש  כאנג דעם יפ
חענפער אין«״ער געשעחענישען די *יז  ̂ב

ײ *וקומש לאגד. אין אוגו ב
 פי־ויספ אלס דיענעז אויך קעז ד#ם ארן

 זײ אדיב בערקסאן. און ג*לדםאן tsop פאר

, - שרוימג #לס נןןזוםעז עם וןילןן

ר און א• איד בעב^יד מ  nan ער ״דײו ו
 ארחנרם איחד נאז. איתד אק עם מ»ט

 אייך וועס ער אויכ איז בראטיז ?אלבס
 חד נים גאר איחר וועט p״do ברענגען

 זיך וועט אײד סםיימ, חנם עסען נור דען,
 געאױ גאר האם איהר אז דזכםע!, נאך

 קאלבס־ביאםע• קית נים סםײק, דערם
 נאתיט איהם איהר זאגט םאל אנדעדש אז

 ותם ער אז אח, עסעז וױלס איהר וואס
 איהר װאס פיש, מנ5געםיל 1חנרלאנגע אײר

 וועט שוױגער אײער װי םעהד נאך האסט
 און םיש n עסען פונדעםםוועגען, איהר,

 נלײך^װי אויך, פאםםאקעויעז גום באך זי
םאכל... בעסםער א״ער געזיעז װאלם עס

 וועלכע וױיםערס, אלץ זײנען דאם
טײן״ אין םאג יעדען «יד בייםעו  דעס־ ״

ײ דא אויך אבער זײנען עס טאוראנט. ױ  ו
 מגגע, :חנסםאוראנמ ״pnD״ אין טערינס
 םאר־ וחולכע םיידלעך, טיידלעך, שעהנע

 אזא םען דערזעהם אפעטיט. דעם םרײבען
 הארץ, דאט אן פאנגט אזוי װײטערקע,

 הענד די הלאפען, צו שטארק #שװאכע דאס
 זיך קען מויל די ציטעחנן, צו אז הױבען

 וױל םען װאס איהר זאטנן צו עפענען ניט
״ און עפעס מען מורםעלט עס*ז, י  דער־ ״ז
עסען... צו ״עפעם״ לאנגט

 רעסםאוראנם דעם פארלאזם םען און
 מיט איז סענם 35 אדער 30 כױם אריםער

מאגען... לײדיגעז א
טי• א געבען שוין םען מוז ״איהר״

 זאגען, ניט םען סען ״איהר״ סענט. 10 פון
 םאר םיםען שוין םעז וחנט םאתען אז

אויך. הײגט
 די איז שלעכם, גאר איז עסעז םיט׳ן

 אוחאמנ די פרעגם איהר איז קאלם זופ
 וועם ױ אז ענטםערט, און זי שםייכעלם

a די װעט רעםטאוראנם א האבעז אליח it 
ײז  ׳הארם םלײש די איז װאריםער. ז

 א:־ איך בעט עסעז, ניט עס םיר זי הײסם
 אמ עט אז צגטפעז/ דעד איז םלײש, דערע
 באגלײט וחןרם ענםםער יעדער ניטא.

 בליק ליעבלימז א אוז שםײמול א סים
אױגעז. די פין

ניט..* עסם סען איז צאהלט מען אט
 דא אויך זיינען װייםעריגם צװימעז

 אין ארפאהחס ניט זײנען דועלכע אזעלכע,
 ספזד זײנעז וועלכע אזויגע, אח מרײד דשר

עסען. דעדילאננען אין צי^יפטקעס
דערלאנ־ זאל םיר אז ליזגב, האב איך

 וױיל סארם, ערשםעז פון אײנע עסען גזגז
ױ זזגהן צו שעדק זעזזר איז עט  הענכד די ו

 םראגם זי ווען איד.ר בײ ציטערען לעך
 אױס זיך גיסם עס יב1א און זופ, די

 לאזם ״רוים זי וזזנרט זופ די םוז עטוואס
 דעם אוועק שטעלט אויגעז, די ארונטער

גזןהם אײך אויף קוקענדינ ניט און םעלער
סיך... אין אם שנעא זי

 איה טיט פערטיג װערם איהר 1װע
 זײ םיט וױימערלןע אײער זוכם אין נעריכם
 לאמח, װיאענדינ נים איהר סוט אויגען,

 סאכט זי װי זיך, באהאלם זי װי זעהענדיג
 נים איז נארדם, אײך זעהט זי אז זיך,

 שטוג־ האלבע א אפ איך ווארם אײנמאל
״ ביז דע  ברענגם און איבער זיןי בעט ״זי

געריכסען. איבעריגע די מיר
 געהאט איך האב םײדעל אזא םיט אט

 צוריה. צײמ א מיט ערפאהרונג שמיקעל א
 װאו חגסטאוראנם דעם אץ אז וױים, איך
ײ די מאג יעדען זיך בײטען עס, איך ױ  ו

 דערפאר וױיםזןרקעס, די אויך און םערס
ײ איך שענק  אויםםערהזאכד װעניג זעהר ז
קײט.

ײ אײז אז מאבעז, אבער זיך דארזי ױ  ו
 רוי־ סיט םײדעל שעהנע זעהר א טערקע,

 זיך האלט אוינעז בלויע און כעהלאך טע
ץ װי לעמער אױ* דארטען  און טא̂ג אי

 גע־ אהין בין איך װען טאג צװײטען אױם׳ן
 געםראפען דארטען איך האב עםען קזםען

 םיר האם װעלכע וױיטעדהע, זעלבעד דער
 שטארה זיך האב_ איך באדיעגט*.. נעכטען

 בליה א געכאסט האב איך געװאונדערט.
 וױיםער־ און וױיטערס איבעריגע די אןיױ
 זי נור בײע, מײעז ?ײנעז אלע און קעם

 אן א*הר קװן איך אלםע... אז איז אײנע
:שםײכלען צו אז פאננ און

ס?״ ת ני ״
 םארשפײז, םײץ םיר דערלאגגס זי

 װאונ־ עס װאס אויגען די םיס םיר םרעגט
:איהר ענטפער א*ך און אזױ. םיר דקרט

טמרמין.״ במגינער צװײ ״דער
עסעז, םאר׳ז איך באצאהל אפנענעסען,

 אויוי לןוקענדיג און טיפ. א איהר גיב און
סיין״  רע־ דעם איך פארלאז וױיטעוײןע ״

סםאראנם.
 ״כדין״ אין איך בין םאנ נעקסםע* דעם

עםעז. געגאנגען ניט רעםטאראנט
 אדדן בין איך ווען טאג םערמען דעם

ײ אאנ מםראםען איך האב נאהוםעז. ױ  ו
 אויך און נײע װײמערקעס און כמרם

״איהר״.
 פרעגט און םישעל םײן צו צו קוםט זי

ו געוחע. גים 1נעכבת בין איך ווארום םיר

וסאן.1װאל ל. א. פון

m,* י

 נאדעל די ה^ט עם
 נעריחםם זיר

 הויך, נעליארעםם
היציג, אץ
 באהױפטעט, האם און
זי נאר אז

 ?זארף אץ קלוג, איז
שפיטציס און

 האט שפילקע א
 ריהםערײ די

געהערט
 נדול כלאנקען פון
 נעוזועו ה<זם און
 אויפגערענט אין

 כאלד געענטפערט
 !נאדעל דער

ץ ״פארםאך  !פיםק די
 , ז באשײדען

ט  ױך האלם ני
 קנעפעל; » פאר
חשוב׳ער פיעל כין איך
 דיר, פון
 7 זעחםם ח

קעפעל.״ א חאכ .איך

 קאפ, א האםט ח
 לאכענדיג האם

 נאדעל די
 ;פאטאקעט איהם
ט דאך  םאתעם, ני
 וועלט, א קלייד איך
םיר »הן

נאקעט. אלעס געהם

דיר םיט נעהט םען

ט כנד קײן m m>- ׳ני
 דיר םים לעכט םען

ק  לאםע. קי

 קעפעלדינער נ̂י

7 םײן תכשים

ר געפעלד  די
7 דעבאטע די

p טר ניט, איהר ענטפער איך ip איחר 
i זי ועט1 לאנג מי איהר פרעג און p •  *וויי

? טער
םחמ© ן1א עםען םיד דערלאנגט זי

ר י ' : מ
?״ םיר גלײכט איהר ״מאס, ט -t 5 ' ני

 חאנ אײך״, איך גלײך נעוױם ,n״*
 חר װאלם איך ״נאר נעענטםערט, איך

 *׳י- ױ ווארום אורזאכע די וויםען װאלם
 בייםינן וױיםערקעס און װײםערס בעדימ

 רא שוי| שכמהט איהר און םאנ אלע זיך
אך?״ נענױע א װ

 ראס Tאי שייז איד םארלאז ״םאתעז
 דאר־ אח געזננםפערם, סיד זי האם אלאץ״

 \m אדרעס דעם דזנדלאגגם םיר בײ
חגסטאראנט. נײעם ״איהר״
 «ס איך 1א11 רעסמאראנט נייעם אין

 טאג יעדעז מחסי איך װאו איז יעצם
ך בײנמז דארטען ױײםעדהע, ״סײןי׳  זי

 דארמא און װײםערס, די אםם י1אז ניט
t עס ביז לאגנ י1אז עםען צו איך האוי tm 
ך פאדנאםםעז זיך םיי  װײטעממ *

רעסכמ<דאנם.» נייעם א אין צמעהן
 מיטנאחן נאטיר^יך וועל איך

 א אז ליעב, אזױ האב איך מײל איהר,
עםעז~ כיר ניט שאזזנע א דעל,

עלמ םיידעל, א d אמ וו t t טײ 
n ^פרוי
, . +■ ■ '■ *. - *f
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ױ א?ױ •אאיםי?, .און  •ערזענאײ *ין ו
 םון אעהרנען ניט קײנער וױא *צבען, Iמ

i n מיםיעא צװייטען. פון ערםאהרונג^ 
o איוזר jw אוםםארהיײ אן װארנען ניט 

 די און שװערעקייסען די װעגען ראנמנן
 ער, װעט אעבען םארהײראטען פון ואמצן 4

 און םאאגען ניט דאך אײך םוןי, נ$
 װאם םעהאער, דעםזעאבעז באגעחן וועט

מר  זיך, כעהםט דאס באגאנגען. »י
 איז װאס אפטיםיזם דעם פון אדס, זעהט

נא־ סעגשאיכער דער אין אײגגעווארצעאם
 גאויבען, אײנעם יעדען מאסט וואס םוו/ :

 די אױסמײדען קענען וחנט ר p אז
 אעבענס זײן אויף גראבענס און שטײנער

 זײנען איהם סך׳פןןר א װעאכען אױף וחנג,
 רעזואטאט דער געװארען. נעמטרױכעאט

 װײא דערזעאבער, און אײנער אאעמאא איז /
 ע ב א ע ז י ד אז כאא, א טיל״חאבעז |
ז ע,ן כ א ז ר ו * ן ע ז ו ן מ ע ר ה י  ם

ע ב ל ע ז י .ז v ג א א פ ד
 האבען, איבעראאען אמעריהאנער ,ךי .

ס, אױ ט ק ױ  דער םון געאערענט גאתישט ו
 געזינונגס-גענאט^ זײערע םון צרפאהרונג
ט אוי^יעגער ײ און ים זיי  גע־ זיך האבען ז

 עקספערײ דעםזעאבען מאכען צו טםען
הא־ איבעראאען ענגאישע די װאס <מנם

 יע־ דורכגעםאאען. זײנען און געמאכט נמן
 דער םון גרינדונג די אבער איז דמג&אאס

 #מעריקא אין פארטײ איבעראאער נױמר
 דער אין עטאפ אן אאס םצרקענסװערט

ענטװיקאונג. פאאיטישער אמעריקאנער
 רייף זעהר װירסאיך איצט איז צײט די

 רע־ רי פארטײ. איבעראאער נײער א פאר
 טריאומף־ א אין אאנד איבעד׳ן רייט אקציע

 דער פון באגךיםען אאע ױיט־װאגען.
 םרײהײם אסעדיקאנער סדאדיציאנעלער

פארשװאוגדען. כישווי, א דורך װי זײנען,
 דע־ קורצזיכםיגע די איצט גיבעז טאן רעם

אאקײען, פאאיטישע זײערע און םאגאגען
מיט^• קײנע פאר אפ ניט זיך שטעאען וואס
 חײנע אין אײנגעצאםט גיט װערעז און #ן

 הערשט לאגד גאנצען איבער׳ן גרעניצען.
 יעדען גענען היסםעריקע סין א עיעם

 געדאנק. געװאגטען און װארט פרעטדען
 ארביײ קאנסערװאטיװע או<זערע אפילו

גע־ רעזאאוציעס אן נעהמען םיהרער מער
אויס, זעהט םאאק, ראס ״רויטע״. די געז

 װיר?־ דער םאר זין יעדען פארלוירען חאט
 יעדער פאר זיך שרעחט און ליכקײם

 םאר מאהאט דעםאגא: א ײאס משוטשואע
אױס. איחם

ניט, חירוש הײן נאר דעריבער איז עם
 װײמער־ און םארשטענדיגערע די װאס

אמעריהא• דעם אין עאעמענטען וצחענדע
 נויטוועג־ די דערםיהאען זאאען םאאס נער

 שטימע זײער הערען אאזען צו דעקײט
 העער־ דעם פון פאאק דאס אויםצואװעסען

 היאױ דער מיט דעםאגאגען די װאס אלעט,
 איהם האבען פרעסע פארקױםטער דצר פח

 םארשכמנ־ און בעסערע די אױנגעוױענט.
אז אײר, םארשטעהז עאעםענטען דעערע

זעלדין. א. י&ון

 אוננאטירלינען-צױ איצטיגען דעם אין
 דער םאר געפאהר גרוים א דא איז ימטאנד

 םאציא״ איצםיגער דער פון עהזיסטענץ
 עקזיםטירעגדע די יפוץ און ארדנוגג לער

ײ אינסטיטוציעס. פאאיטישע  האבען ז
ײ און געשיכטע געאערענט  םון װײסען ז

 וואו דארט אז ערפאהרונג געאיבטאיכער
 tv? פ*ולין א פון אופצופריעדענהײט די

 ארר פאאיטישער אין אויםדריקען ניט זיך
 א צו סוף, כא סוף פיהרען, עס םוז ציאן

 ר ה א יפ ע ג די אט ארן רעװאאוציע.
ײ װיאען םארהיטען. ז
 רעװאי א םון געפאהר די םארהיטען צו
 נײער דער םון צװעק הויפט דער איז אוציע

 װאך אעצטע איז װאס פארטײ איבעראאער
 די לואיס. סענט אין געװארען געגרינדעט
 װאס רעפארסעז סאציארע פון פראגראם

 ניט איז אנגענומען האט קאנפערענץ רי
 אט הױפט־צװעק. צום מיטעא א װי םעהר

 קען פארםײ נײער דער פון טענדענץ די
 אר־ די ײעיען. באטאנט שםארה צו ניט

 האא־ שטאדק זעהר דאס דארםען בײטער
 װעט פארטײ גײע די ווײא זיגען, אין טזון

 נײער דער מיט םאירטען צו זוכען געװיס
 װעאען זיכער װעט און פארטײ ארבײטער
 חןרגרײכען צו ארבײטער די אויסנוצען

 פאאיטײ די םארכאפען צו — צװעק איהר
מאכט. שע

 װעגען םאכען ניט טעות חײן טאר םען
 דעם צוזאםען שטעאט װאס פערזאנאא דעם

 פארטײ נייע די װעאכען ארום קערענדעא,
 גרינדער די נרופירען. דארפען זיך װעט

 םענ־ זײגען,מיטעא־קאאס פארטײ דער פון
ײ שען.  און ארבײטער קײן ניט זײנען ז
 אין אבװאהא אציאאזיסטען,4כ קײן ניט

ײ חאבען ®ראגראם זייער  געסארגט ניט ז
 סאציאאיסטישער דער םאר זארגען צו

 פאר־ ארבײטער די װי פראנראם־םינימום,
געטאן. עס האט טײ

ײ נײערפארטײ דער םון גרינדער די י  ז
 אנדערע און פאבריקאנטען פארמערס, נען
 גערו־ אזוי דעם פון מין, דעמזעאבען פון

 װעמען קאאס־מענשען, בעסערען פענעם
 דער אונטער שאעכט ניט גאר זיך אעבט עס

 װאאטען װעאכע און אררגונג איצטיגער
 פאראײניגען אדער באפעסטיגען, װעאען

 אוםצו־ די מיט ות1פש דורך ארדנונג די
 באםעא־ דער אין עאעמענטען פריעדענע

ײ קערוגג.  אומצוםריע־ יעדע אז װײסען, ז
 יפו; איז מאסען ארבײטער די פון דענהײט
 פאדע־ איהרע אין מעסיג זעהר אנםאנג

 אין באגעגענט װערט זי װען און רונגען
 נעהאא־ אומצוםריעדענהײט די הען צײט
 און צײט אענגערע א צוים אין װערען טען

 םשרה. א געמאכט װידער װערט נאכהער
 טאלד אזא הײסט אשון פאאיטישען אוים׳ן

 רי און אפארטוניזם״ ״פאאיטישער טיס
 נײער דער םון גרינדער די װייצעז טאקטילן
 אכיעריקא־ דער אין אײנםיהרען פארטײ

פאאיטיס. נער
ײ אנרעסיאן דער פאר מורא האבען ז
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 ארײנ־ קאנגרעס אין איז װאך אעצטע
 םארסאענע־ צו ביא א נעבראכט׳געװארען

 דורכ־ און צײטונגען אאע פון גדויס די רצן
o n עס װעאכען אין דרוק־פאפיר, שפארען 

מאנגעא. גרויסער א ןןערשם
 אונז שער איגעז נײס דאזיגער דער אין ״

ױי  די אז ערשטענס, :בשורות גוטע צו
 און װערען, םארקאענערט װעאען ןױימונגען

 און פאפיר, םאנגעאט עס אז צוו״םענס,
 ביא־םארםא־ דער װי װערט, םאנגעא דפר
 אאץ טאג יעדען מיט ערחאערט, חאם סער

נחנסער.
ױ  בשורה ערשטע די אנגענעם און זיס ו

ײן, נים ?אצ  בשורה צװײטע די אבער איז ז
אנגענעהםער. און זיסער סיעא טאך

 םארקאענע־ װענען בשורה ערשטע די ;
איעב; און זיס טאקע איז צײטונגען דפן

י%  העחןן םיר װאס בשיוו־ה גומע ערשטע ד
טונ״ האענערע יאהר. 5 אעצטע די ®אר  ציי
 ניט כאטש נייס, שטיס סאענמרע םיעט נען

 צײטונ־ מאענערע באאפס. סאענערע קײן
 הערםאאיךארטיקאען, קאמנערע געןמײנט
 םי־ קאענערע ברימף״ ״ביגםאער יןלענצרע

ײ ?אענערע װערני^דיטאריעאס, םער י  ז
 קאענערע הוייטזעכאיך און ומנתרראםאנען

*mrp" קאענע״ פײדזשעם. םראנט די אויף 
%Y פאגראם״ װעגיגער םײנט צײטונגען 

ן כםען רעליעוי־אגיטאציע, םעהר *ו
תגי״ םעחר און ךײד >אר ^ו א א ח איג

 אינטערעסען םינאנציעאע גרויסע די פון
 זזער־ א אויס איגען װעאכע אאנד, אין דא

 גרויסע אאמע בײדע אין אײנפאוס שענדען
ײ •ארםײען. פאאיטישע  זיך שרעקען ז

 בא־ אין שטעאונג אגרעסיװער זי־יער פאר
 קאמער־ דעם פאר און ארבײטער די צו צוג

ײ װאם איםפעריאאיזם ציעלעז  םיהרען ז
 אויסאענרישער דער אין ביםאעכװײז אײן

ײ א»נד. םון פאאיטיק  בײדע אז ווייסען, ז
 םיה־ ניט גוטס קײן צו קענען טענדענצען

ײ טרעםען דערפאר און רען  אזוי ארוים ז
 אינדזשאנק־ דורך ״רעגירען געגען שארף

 םיאיטער געצװאונגענער געגען און שאנס״
װי, גרויסער א און פאיכט ײ  זײגען װאס נ
 אימפע־ קאמערציעאען דעם פאר נויטיג

 דער װײם װי אויח װיסענדיג ריאאיזם.
 גרויסע די םון באאײגפאוסט איז קאנגרעס

ײ טרויען אינטערעסען פינאנציעאע  איהם ז
 םראגע װיכטיגער זעהר דער אין ניט מעהר

ײ און שאום אדער מאהםה װי  םאדערען ז
 אירגענד םיט מאחמה װעגען פראנע די אז

 װען אויסנאהמע דער מיט אאנד/ װעאכער
 אויס־ אן םון באםאאען װערט אאנד דאס

 װע־ איבעתעגעבען זאא שונא, װעניגסטען
ם^אה. גאנצען צום רעםערעגדום א צו רען

ײ  סאכט א פאר װאם גוט גאר װײסען ז
 גיט פארסעגעגס אנגעזאםעאטע גרויסע די

 קאפיםאאיס־ גרוים הײםעאע קאײנער דער
ײ און אאנד אין דא טעז  װעאען װאאטעז ז
ײ־ דערפאר באשרײנקען. צו מאכט די אט  ז
ײ נעז  אײנקונפט שםענדיגען א פאר ז

 גרויסע רי באשרײנקען זאא װאס טעקס,
 רע־ א איז אידעאא זײער פארמעגענס.

 זאא װאס מיטעא־קאאס, רעם פון גירונג
ט װי אויח זעהן  אעבען צו מענאיך װײ

 זײנען ארכייטער. די כ^ט כשאום
 אנ־ אן ארבײטער די גאראנטירען נרײט

 דערזעאבער צו אבער אעבען, שטע-נדיגען
ײ זײנען צײט  ענטשאאםען װעניגער ניט ז

 דער װאם פריװיאעגיעס די אויפצוהאאטען
ערװארבען. זיך האט מיטעאיןאאס

 ארײן ניט געהט פראגראם זײער איז
 אעדד סאציאאיםטישער דער םון עיהר דער
אאע, — רע  עקאנאמישע הײםט, דאס סא̂ז

ײ גאײכהײט.  אפצושאםען ניט שטרענען ז
 אאט אזוי שױ,־ איז װאם איבעא הויפט דעם

 — אאט איז געזעאשאפט מענשאיכע די װי
 רורך םענשען אײן פון עקספאואטאציע די

ײ װאס צװײטען. ̂עם  אז איז, גאויבען ז
 פראדוקציאנם־ אדער טעכניק, איצטיגע די

 אז ענטװיקעאט, אזוי שוין זײנען מיטאען
 םאר גענוג װערען געשאפען יןעגען עס

 אר־ די פאר װײדזשעס גענוג — אאעםען
 בא־ די פאר פדאפיםען נענוג און כײםער

אעבאםים.
 אנערקענען פראפיטען פון סיסטעם די

ײ  אבער גערעכטע, א אאס םדינציפ אין ז
 גע־ װערען װאס פראפיטען אזעאכע כאויז

 אונטערנעה־ מענשאיכען דעם פון שאיפ/א
 פעהיגקײט ארגאניזאציאגס גייסם, מונגס

ײ ערםינדערישקײט. ארן אנעיהענעז ז

 נעניסען צו א*יגעם מיז רעכט דאם אויד
ײן םיז פרוכט די  אפגעשפארםען צהיציד ז

ײ םארםענען.  גים אבער אגערקענעז ז
 גאםיראיכע םון פר^ופיטען אויף רעכם דאם

 טד געשאםעז וײגען װעאכע רײכטיםער,
 חאט םענש און נאטור דער פון װארען

ײ אין  װי אריעגעאיעט, ניט ארבײט הײן ז
 רויהער אײזען, רויחער קויהאעז, ר*יהע
 אאגד. אוםבאארבײטעס און וועאדער [׳אױא,

ײ  נאטיראיכע די אז דעריבער אנערקענען ז
 װערען נאציאנאאזזירט זאאען רײכטיקער

ײ םון און  םאאק גאנצע דאס געניםען זאא ז
אײגענטיםעה הײםעאע א באױז ניט אבער

ײ  אינ־ אזעאכע אז אויך אנערקענען ז
 נאםיראיכע עצם אין זײנען װאם דוסטריען

זע^באהנען, װי מאנאפאאען,  שאאכט־ א̂י
 נאציא־ אויך זאאען אנדערע, און הײזער

 גרונט זעאבען דעם אױף ײערעז, נאאיזירט
םאנאפאאען. גאטיראיכע מינעראאע די װי

 אעהרע זײער םון געדאנין גרוגר דער
 דעם אין םארבעסערונגען אאע אז איז,

 געבדאכט דארםען אעבען געזעאשאםטאיכען
 אסציאן, פאראאמענטארישער דורך װערען
 אין אקציאן. דירעקטער דורך כיט אבער

 זאא םארבעסערו<ג יעחן װערטער, אנדערע
 פון צושטיםונג דער מיט װערען געםאכט

 שטים־ האבען וואס די פון םעהרהײט דער
 דורך רױאען זײער אויס רריקען און רעכט
 װאס דעם דורך ניט און שטימיואםטען דעם

 װאס גרופע, אדער קאאם באשטימטער א
 דער םון טינאריטעט א װי מעהר ניט איז

 םאאיטישע די םארכאפען זאא געזעאשאפט,
 םאיא־ דער םון װיאען דעם געגען־ מאכט

ײ ריטעט.  געאד־ גרויסע די אז װײםען, ז
 געגען קעםםען געװים װעאען אינטערצסען

ײ זוכצן רערםאר און פראגראם דעם  די ז
 צו םארמער די און ארבײטער די פון היאף

פראגראם. זײער פאר מאיאריטעט א קריגען
ײ  קײן אז גוט, גאנץ אויך װײסען ז

 דארט אוממעגאיך איז אקציאן פאאיטישע
 געדרוקטעז װארט, פון פדײהײט די װאז

 םון םרײדױים די און געשריבענעם, אדער
 און באשרײנקט זײנען אײנצעאנעם דעם

ײ פאדערען דערפאר  אײגםיה־ צוריק דאס ז
אמעריחא. אין םרײהײטען די םון רען

 םאאיטישער םון שטאגדפונקט דעם םון
 באגריסט פארטײ נײע די קען עװאאוציאן

 אויב גוטעץ. צום םימן א אאס װערען
 םארװירלןאיכען צו געאינגען זאא איהר
 זי װאאם טײאװײז אפיאו פראגראם איהר
 װײםעחגר דער םאר אױפכעטאן םיעא אויך

 באװאוםטזײן פאאיטישעז םון ענטװיקאונג
שטאאטען. פאראײניגטע די אין

 דער מיט אז איז, אבער געפאהך די
 פא־ זאא אמעריקא אין םארטײ איבעראאער

 אײ איבעריגע די מיט װי דאסזעאבע סירען
 און װעאט ד£ר אויױ פארטײען בעראאע

 םון װערען פארכאםט זאא זי — איז דאס
 שנעא אזױ אינטערעסען געאט נרױסע די
מאכם. פאאיטישע א װערען װעט זי װי

 רי פאקםדאז היסטארישער א איז עס
 אײ־ אין פארטײען רעאקציאנערע איצטיגע

 אזא םיט פונקט אננעפאננעץ האבעז ראפא
נערעכטינקײט, סאציאאער םאר ענטוזיאזם

 פארםײ איפעראאע אמעריקאנער די װי
אמעםאנגען. האט

 מרי־ סעהר און טעאטער״פאאטגזעס נער
 און קיבעץ פעאיעטאניסטישען װעניג טיק,

 פרא־ ערנסםע צו באציהונג ערנסטע כיעהר
אםת. מעהר און פארב װעניגער נען,

 אאגעסײנעם װעגען בשורה די אבער
 װיכטיגער, פיעא פיעא, איז פאפיר־מאננעא

 אונז נור ניט באריהרט פראגע די אט װײא
מענשהײט. גאנצע די נור

שאא־ רעזואטאטען גװאאדיגע גרויסע,
װי איןשויס פען D פון זאגען) דיכטער ( in 

 מען װי אמת ס׳איז אויב פאפיר־מאנגעא.
 אאץ װערט פאפיר אויױ דוחק דער אז זאגט,

 א צו םיהרען מוזען װעם און שװערער
 דאן םאםיר־םארשוױנדונג, םאאשטענדיגער

 און רעװאאוציעם און םאחפות אאע זײנען
 פא־ דער איבערפאיסינ. פאאהאם הריזיםען

 װאס אאיהו דער זײן װעט פיר־מאנגעא
 םראבאעםען, און קשױת אאע אײזעז װצט
 באױ און אײדט מענשהײט די וועאכע פאר
 ערשטער דער װען צײט, דער זינט טעט

 איכט דאס דערזעהן האט פאםיל בויגען
װעאט. דער םון

שרײ־ קענען ניט סען װעט פאפיר אהן
 װאס נאטעם, ריפאאמאטישע סײן בען

 מאחמות, באוטיגע צנ םוח כא סוו* םיהרען
ײן. נישט זאא םאן זײער םרײנדאיך װי ז

 שרײבען נישט םען וועם פאפיר אהן
®•רי• וואס טריטיס, שלום ווערסאילער .יוײן

 שקאאםע־ אײביגע פאר װעאט די זיכערען
ײ פאר זיגער, די צו באזיגטע די םון רײ  אי

 און פריפערעדגעם שנאה, קנאה, כיגע
װעאט־מאחםות.

 מזרח־ קאײנע די װעאען פאפיר אהץ
 אונ־ דארםען ניט מאוכות אייראפמאישע

 אויפ׳ן — רעכט אידישע קײן טערשרײבען
 מיט אידעז די פארזיכערען װאס פאפיר,

 װירקאיכ־ דער אין — פ^גר^מען אײביגע
לױיט.

 האבען ,נישט מיר װעאען פאפיר אהן
 פאר־ װאס באאפור־דעקאעראציעס, קײז

 פאאק אידישען םון טײא גרויסען א װיגען
 אעה־ און צוקונפטס־חאום שעהנעם א אין
 פארבעסערונג דער פאר אױבײט זײן מען
גענענװארס. זײן פון

 הענען נישט םען װעט פאפיר אהן
 געגען אינדזשאגסשאנס קײן ארויסגעבען
 דעפארטײ קײן און סטרײקם נעזעצאיכע

 אהן ״פאאיטישע״. םאר רונגס־ארדערם
 קענען נישט פײםערס די וועאעז פאפיר־
 איז קאאטשאק אז זיגט, דעניקין אז דרוקען,

 א איז אאסה םענאטאר אז און ראדיקאא א
פאטריאט. פראצענםינער 100

 די ארויםגעהן ניט װעט פאפיר אהן
 די און ״םאעזי״ די און טײמז״ יארק ״נױ

 ״אינטרא־ םון זאמאונג א און ״פעדער״
 אע־ דאאיצקי׳ם און אידער״ ספעקטױוע

 רעקארד״ ״קאננרעשאנאא רער און נענדען
 םיט םאגדאם־באריכםען, בענד 30 און

 בא־ ?וםט נאאדשטײז אדײאתאט װעאכע
ען  (צו ױדענםום אםעריתאנער דאס גא̂י
ײ םיר דארפען יאהר שװארצע װעאכע  ? ז

 וחך אונז זײנען צײטונגס־באריכםען די
( ? ע נ

הא־ ניט סטריט װאא וועט יאפװ אהן

ײ די און אקציעס װאסערדיגע קײן בען  אי
 קע־ ניט װעאעז געאד־פרעסעס ר^פעאישע

 טאג * ״געאד״ ביאיאז יױיז דרױןען נען
ײ םיט און  א אמצריתא איז אנמאכען ז

 יקרווו באוטיגען א צוקער.און אויף מאנגעא
הצטרחות׳ן. אאע אויף

 שוסטצר רער אוגז וועט פאםיר אהן
 •אר א םאר דאאאר צװײ רעכענען ניט

 נישט װעאען םיר און זויאען פאפירענע
 א רעםטאראנט אין באצאהאען דארפען

 םיט טאװעא הארטען א םאר $1.50
פאטײטאס. פרײד פרענטש
 וחד םאפיר קײז זײן נישט ס׳װעט װען

ײן ניט אען p קרינס־ערקאערונגען, קײן ז 'p 
 סײן געזעצען, םאאשע קײן בודזשעטען,

 קאנ־ דער צו פראהיבישאךאםענדסענטס
 מעקס־קוועסטשא־ אינקאם קײן סמיטוציע,

 ברימש קײן און פאפירען חתוגה ?ײן נערס,
 םיאד חגר און םראמים-האאגעס, אװ

 אין אדװערטײזעז חעגען ניט װעט טראסט
 א איו ער אדרבה, אז צײטונגען, די

 און באדים די טו טאפ פון דזשנענטעאמען
 א איז ער אז זאגען; מענשען װאס דאס

 נידערטרעכטיגער א איז קינדער־מערדער,
באבוא.

 די םארשװינחו^ װעאען פאפיר אהן
 און ביאס בוטשער די און ביאם גראסערי

 װע־ באפרײט װעט מענשהײט ארימע די
 װאם טוױ־צעטאעך, פארראמטע די םון רען

 דאמאס■ א װי קאפ יעדענ׳ם איבער העגגען
שװערט. אעס

 •אפיד אהן :גוט אאעס ענד^גוט און
 «*ר רעם אויןי װאדטען ניט װעאעןאידען

ײ זאא װאס בריס, פירענעם  מײן םיחחנן ז
 םאחצוױנ״ וועם דערםים און ישראא ארץ
ציוניזם. דער האםטנ^ •וטטע א דצן

iSk'

v אז חאפען, םיר און p h ^גלויבען, *וכז וון 
 אכצזןן ם«ר אז ״ז7אײד.יפג ̂ועאגן םיר ומןן

pומייוולען; די וזויך אץ fiftv ארויס־ מאבען .̂ד־ . ־*»■ «*־ -

 ן ן צו אינטערעסט ̂והן אזוי םזןרבלײבע! *ו
 11 וואר־ *ו רעז איהר רענהט ײני*{? אײער

ו J איימר *ן פיחרערעאימ פון ל«סם די «  I
. -W וייי -׳-־i ■ ' ׳י -

ווערען געגעכען װעט

אוהר 8 דממםנעד, וטעו9 דעם פרײםאג,
* אװענדס

םטריט. םעקמאן 229 לײםעאום, לײבאר בראנזוױלער אץ
שירט װערט אבענד דיעזער אןילא םײקערם קלאוק דער פון אראנז  ױני
טען בילדונגם די פון ערעפענוננ די פײערען צו ,11 קאל קיי  טעםינ

סיזאן. דיעזען םון י• װ. נ. ל. א. דער םון

פראגראם:
א------------------------שרוינעה עםטעלע אנ ר ס א ם

שײקאבם םאקם ■ ט---------------------ח ם אני ל א װי
ט-------------------------דזשײקאבם אירא ם אני פי

ױניק ב. םארלעזער.----------------------------באטו
די איבער לעקטשורען װעט — יאנאװםקי ש.

גע*ייד די וון ױיסדווק דןןר מי
 ־W נ<» קען אןן אוןיגלאס ׳•ײ«ד זעהר לען

j*•*# דןר אין ׳יעיעז עיענאליכ• j i

 W נים. גלסגעז םיד — נאלדבערג. א
געווזנדע®, זיף e*n «יתד ;ועטען *ו דער,

» איחר ממי5ווע אתאניזאזױאן-טאר  מ
מז םיןצ אזױ מ איז מלינ ל מ  איחרפאר* ו

 איז 09 ײעז ר9זע^םט־א«» םים םײדינם
צע־ אזוי אײו פאר איז וועלמ און גויטינ

חײ־ קליין « אויד — בענס־וױכםינ - - » ----—̂

 רעדמקמאר דעם צוױ^ען
לעזעד. וײ

 .אגבעב|־ע€ש ױאס — תאםםאן. סעם
נים, םיד יעגקען *רפיקןל, לעמהןן אייער

 װידער נוימװעמייכ אדער גוצליך איז עס »ז
ײ מלד איחר כדי דעבאמע, ס ̂עפענען גו  זו

 אײך םווען םיי <וארום «ליסען. צו דער
*יז עס » זזאם »יתר אז #זאגען
 איחר יען1 זיים, אײער פון פזורצײחליך נ«נץ

 *ריעד םאכען ײעש בריען״ יײער אז ׳6;לויב
ע •יז*«לע  אז חהיקעז׳ םיר צדדים. געגנער̂י

 גדויסע » *רויסגערופען עדיט זואלט דאס
ן דעבןןםע,  אוין״ *ז רעגקען, סיר װי אזוי ױ

 זויכםיגערע איצם ̂■םעחען פזאגעס*ארתו*ג דער
ע די םעג ׳ראגען6  ״בת וױילע א פ#ר אובת״פ̂ר

 אונזער א:בא£רעפש וױדער װאס חיזלפזען.
 איתו/ חאם זאך פריחערדיגע » אויף עגד־יעי

̂כש  עמוואס^] איחם פדן *רויסנעלאזען ׳זיך ד
̂בען םיר װאס  פון געחא^ ניש סדעח גאר זז

 רעדען. *ו װאס ניטא גזןוויס ׳איז כרוכז
 גזך גיש קענען םיר .רואס מאנוסקריישען״

 קע־ ®אלגליך און #ניש טיר זזצלםען ברויכען,
דוצונפ. אײער ערפילען ׳נים סיר נען

נע־ דעד געװען דאס ־װאלש אודאי —א ה.
 ספרײק, דעם סעטלען *ו אזוי, «n װעג׳ סםעי
 גזןווארען באםראנס דאז •רואלט גופא דאס אסןןר

 די אלס קלאם קאפי&ואליסםיפען דעם פון
 אוינ דאס זאג?ן, צו דעוואלוציע. אםת׳ע

 *ו גארעכשיגם איז װעלש דעד אין איםיצעד
 ױאס םיעער, דער עס איז אוימאםאכיל, «ן

 וורבײם, געפעחרליכסטע *ון ערגםפזע די םום
 איגדוסטריע גאנצע ארבײמדי <ועםעס אחן און
 דאך איז אלײן ראס ׳•>ןראלי־זי%ט װערען מוז

 יי פאדןןרען, *ו ״פארדאם׳/ פיעד פיעי,
 אויך און אנעי־קעגען אלעפ דאס זאל דעגיררגג
 אבי־ שוין *ווגז אזײגש זין, דעם אין חאטדלען

 וויז עפעס אויב ^וארום, ‘נן^וטו. צו סעל
 עס *יז סשרײק, דעם דורך געװארען קלאר
 םיט רעפרעזעגפירס לפגים, wtt$z יװאס, דאם,
 וובייקום, זאגענאגשען דעם רעגירוגג די ^יד

 םי& זי רעפרעזעגטידמ אםת^ען דעד *ין אםער
 איגםמרעסען די אפ זזיט או| ״טיצט און די*

 רעם ׳קל#ס תערפעבדען דעם קלאס, אײן «י|
 חויפפד זי חאט דעם קלאס. קאפישאליםטישען

 ױכ־ יערפ זי יײען זעען׳ יוין ז־עכיױ
 אזוין םען ײאלש גוט, &זוי ■ונקמ ליקום,

 קאנ־ *זאל רעגידונג, n אז פאדערען, געקןןנט
 םיר זואס רעגירונג, די אז פאר-דערען, געקאנט
 און םעען רי קאנפיסקירען זאל איצם חאכען

 זײ וועסען *ו םיעער, די צו אינר׳געבען זײ
רעכם. םים נעחעיען

 «ך גיס ^וײך דען םיר האבען — א ה.
 אוט־ *יז עם אז מאל, יאײגיגע אזוין ענםפערט

 סאדעדען אלזא זוארום מרחח? »ײער זיסט
םײגט, איחר אויב ®?OMom ואוצז «ון זיך

 אדער אײך, *ו אונגזנרעפט זײנען םיר צז .
•^irnjm r אר־ אײער ̂פצואמנצען \וי גים 

ט ײ  זיגער עס איז דיכטוגכ קיזן <וײל — נ
 *ײטונגען, אנדעדע צו זי װענדעט — ניט

ס, דעם *ין געפינען זײ \ועלען אפטר  מם̂װ
̂ס ניט. קעגען םיר װ

 אײך *ום און ניט, םויג עס נײן, — ב. מ•
^רען  םיר װצלטען ארכײט צײםאון איעצו

גפ,  ריכטונג דערזעלכער אין פעוור אז גע̂ז
א״ך. פון גיט םיר עחווארטען

 פ»ר־ •װעם ^רשיקעל אײער — זאריצקי. י.
 ״גערעכ־ גוםער דעם *ין זועדען עפענםליבט
̂ם טיגקײט׳/  אײער *גמטרעפם .וו

 זיכער אוין• *רוגידען, עס ׳איתר קעגט
 םיד װ״ל גיט« צוזאגען, אײך׳גיט םיר קענען

 אייצפאד, נור בעסםע, ד*ס ניש ערװארטען
 זיעען pawon* עגגליאעד אוגזער אין וױיל
̂נ־ 14P און פלאץ, אין געזןגגט זעחר םיר  כמ

̂ס כעס,  םוז גוט, און דד;קב*ו־ זעחר איז רו
 פל#ץ םמבען צו אום ־ווערען, ױיסגעל*ז?ן

נויםיגסטע. םאםע ר?ס פ»ר
̂בען טיר — .p ם.  נים ־ווײסען און •ניט חן

 דער פון גרענעצען רי אין םיטעל ױן
לעז םיר •וו*ס ^רדגוגג, איצטיגער  קעגען ̂ז

̂לען * פ*ר נאםחאכטען  מיסעל^אויב רארילן
 פאר^יײ די צו צוגעאיטןןכען טיד װ־אלטען יע,

ל׳׳זטע א אז טײנען, װעלכע רעפארטעד, דענע
םאבען. גוט אלעס קען דןאיט און

̂רט .אײער — רובין. ד ז^גע^ו־ איז רעפן
t װ םען p i r. דדוקעז טיד omit דעס .אין 

 ״אפ־טו^יטי׳. עס ם^כענדיג ער#ג?>טירליך,םני
̂ס זינען, אין תן*ם  ארויס קוכט צײטונג די ד

̂בען אובבאדינגט מוזען םיד און םי«װ*ך,  ח
 ב^- װי שפעטעה נים סןןריכטען לײ״אלןר
̂ס ׳פאטט עדאזטעד דער סיט טאג  ^־יחער, ׳װ

נזגשער.
 ניםװעיט לײדער אי? עס — שפינדעא. מ.

געגענען. זיך ח*ם אזחר ייצס םיח׳
M .סע־ די ניט 1ח#בע םיר — ?אראין 
כען יצסםע ̂ש דעס, אין *װײטלען צו אור̂ז  װ

בדי׳װעל, *ייער אין אמ? צו ארײבט איזור
גלויבעז. יוכז

̂ט ̂נדזןיט חי  חאט עד *ויב *ון ױער, סיט געחן
 ײצלטען טיר ת^נדלען. צו *זוי רעכט א געחאט

 ברו־ *ו דירעקם װענדען «י זיד געדאטען אײך
?»ל. דעם פון םענערז*ער זוןןגחןר, דער  ̂ל
ל ער פאל אין טשײדען ̂ז ̂ס אײה געגען ̂ז  לו
mo רחעלםניסע די אויב .קוים, גלויבען** 

 אא־ײבט איו«ר װי *זעלכע, •װירקליך זיעען
 דעד *ו דירעקט װעכדען זיך איחד קע:ט אונז,

 קרי־ װעט׳זיכער איתר װאו ב$ארד, משאינט
גערעסטיגקײט. גען

 באואנדערס גיט זײנען mo נײן, ־־.ם ר.
 רועז פראגע. דער אין פ^ראינשערעסירט

 װאל־ ארטיקעל, דעם צוגזדפיקט זו^לם איתר
 זא־ םיד צי נןן^טיםען, בעקאנם דאן mo םען
 אויסע:־ נים. «י דערםיס, ביזנויעז זיך לען

זוןגען. גיט ג$ר םיר קעגען װעגיכ

צוםרעדאסםאר פריןז 8
 די פון םיםגלידער די צו ורארט «

לאקמלם. ט»בער קלאו?
״גערעכטיגקײט״! פון רעדאקט$ר װ׳

 עראוײ םיר װעם איהר אז האף איר
 צײטונג אדנזער אין פאאץ שטיקעא א בען
ױ די ווע:ען ווערכער פאר א זאגען צו ? 

 ־ipytpy אאקאאע םאר עאע?שןונס פענדע
 א.נזער װאס איגערעס דעם און טױוס

דעם. אין נעהמען מעמבערשיפ גרויסע
 זואחאען פארקומען א־צט געהען עס

 מענעדזשערס און באארד עקז. פאר
 דעאעגא־ באארד־ דזשאינט אונזער םאר
 אינעיאיכע די אין זיך שאכט עס אוז טען,

pאפאינ־ מעז ױניאן. אונזער םון רײזעז 
 חד־ט םקן ?אכײגזעס, אבדזשע?ש^ן טעט

 כאג־ אוגפאטעג־ע או; •אםעגדזג וועגען
 אע־ זאבען, צו אזוי איז, עס און דידאטען,

שטעטעא. אין בעדיג
 אין ײאוגדער? דער איז װאם און

 םון אײנע דאר עס איז וױר?איכ?ייט דער
ױ ױנזער אין םראגעז װיכטיגסטע די  י

 *py פאסעגדע און גוטע חאבעז צו גיאז
 וויר?־ די דאך זיינען זיי ווייא זע?וטיזוס,

 ױניאן, אונזער םון ־פארװאאטער איכע
 ?אמ־ א נויטיג זעהר טאקע דארף זועאכע

 קערפערשאפ:*, פארװאאכענדע פעטענטע
א״ אנדערע איז עס װעאכע װי מעהר  א̂ד

ײ <*ז #גיזאציאן אען ז  וױר?איף טאקע ̂ז
lyj^p פון אינטערעסען די פארטרעטען 

 אזעא־ אין ׳זיד דאכט מאכער. ?אאוק דעם
או װאאטען, זואהאען װיכטיגע כע  םײן נ

 פאראינםערעסירט זײן געדארפט סײנונג,
 די אין ד#ף און מעמבערס, אונזערע »לע

 אינטערעסירען מעאכע מעטבערס צאחא
 באשרענ?טע. זעהר א װאהאען די סיט זיף
 מאשע ברײטע די דאס פאקט א איז עס

 וױמך םארטרעטען עקזעקוטיװע די װעמעז
 אינטע־ םינדעסטען דעם ניט נעהמט ליןי
. װאהאען. די אין רעם

 טאכט ניען װעפיצן •פון יעגיגע, די
 דארםען װעאכע און געזעצע, און רואם אאע

 בא־ ױגיאן די װאס אאעס אויסםאאגען
 װער גאײכגיאטיג אבסאאום זײנען שאי^!׳
 I מען זײן. זאאען געזעץ־םאכער זײערע

 װעט זואןײארבײט דאס גערעכענט זזאט
 צו נעהנטער מאכער קאאוה דעם ברענגען

 ?ירצערע ארבײטען װעט מעז ױניאז, דער
 פרייז־םײט טאג־םעגאיכעד דער שטונדען,

 ארבײ־ װעט מען װערען, אשגעשאפט וועט
 א נאך איז (דאס מענשען ־ווי מעהר טען

 צײט מעהר חאבען מען װעט פראגע...)
 ארגא־ מיט אפצונעבען זיף געדואד און

 גערעכענט, האט מען םראגען. ניזאציאנס
 ארבײט װאף נװן סיסטעם דעם אונטער אז

 פאר־ צו אנפאנגען סעמבערם די וועאען
ײ דאס שטעהן  נישט זײנען ױניאן די און ז

ױי קיין .1זאכע באזונדערע צו
װי־ איז אאעס מיר? זעהעז זשע װאס

 ?ומען פעכיבערס די געװעזען. װי דער
ײ מיטינגען, די צו נישט  אינטערעסירען ז

 אא- און רײד־םראגען קיין םים נישט זיך
 האײנער א צו איבער אאעס װידער זען

ײ סענשען אקטױוע צאהא  אאעס זאאען ז
ײ באזארנען.  רעכט אאעס שוי; װעאען ז

 ױניאז אזא םאר, אײוי שטעאט מאכען.
אא װי  מיט געקעגמ װאאט װאס אײגס א̂א

 ניעדיםאןי אנפיאען פעפבערשיפ איהר
מי־ םעכימר א ם־י ך.אם ו< .־ ^

 נאטעײ־ שארקוטען דא״ייז דס ,ו̂ױ ט־;נ
 דעאעגא־ באארד /גתזעקוטיװ פאר שאגס
 אריינטד שוין טעדבעיס, ס^ אפשר טעי,

 דיס־ םיט אײדזשענםס ביזנעס רעכענט
 אײןי, איף םרעג נו, מענעדזשערס. מרימז

 אנ־ אזוי דאס iyp דאנער, ?אאו? ברידער
םאא »אע דען איהר מונקם צו האאטען?

צו אינטערעסם

y* םעאע ivop ״נײז ? טעםנערס 
 איך ׳ םאךי נישט עס טארט איהר
 וױאט איהר צו נישט• אויד גאויב

 אייך דארוי פען אז גאױב איו עס.
 טרײסעא א #אויפװעי»נז צײם צו צײט םון
יעצט. *יד טחי דאס און אן.

 אין אינטערעס םעחר נעםט ברידער,
 אײ םיעמגען, די צו ?וםם ױגיאן! אײער

 צר- דארפט איחר <וצן יעצט בערחויפם
 •אראא־ אייער צו נוארטרעטער וועהאעז

 ניט זײט איהר אז צײגט, און ?וםם מענט.
 אז צײגט ױניאז, אײער צו גאײכגיאטיג

ט איהר  םעכטי״ אזא האבען צו װערטה זיי
יעצט. האט איהר װי ױניאן נע

ז M ? ?וממן איהר וועט
גרוס, ברידעראיכען מיט

, '־ע. ר ע ט ע ו ו
.1 אאקאא פון טעטבער

? נעפונען האם װער
דײקםעל ש. שריםטשטעלער דער  
א םאבװײ אין פארלארען האט  

ראםאן א פון טייל נעשריכענעם . 
געכע־ איז געפונען ראט עס װער  

םעלדען צו טען :
S. 1).1;' ״׳ !,.:<is  E .  13th S t . ' 

N ew  Y o r k  C it y .

b ײמ ח
 אידישעלו די פאר צײטונג די

' S״. טאםען. ■
אפחעעיג, רײן, אוניאהפױי אונ

 אמ חיינג^ פרייען און נעזונטען א פאר
םאיגעז• נארםאלערען בעסערען, נאך
ל.9נ*נ און םײן איז װאם אצעס פאר •> ־ • - .*

 ארבײטערשאפם, דער פאר
ישראל. pא םאר אםעריקא,
• פון רעדאקציע דער אונטער

בערנשטיץ הערמאן
«t« שאפט םיטארבייטער דער םיט ' 

 פינסס* פיינסטע זשורנאציםטעז, בעסטע
 קארעספאד פעחינסםע דיבטער, און צער

 ר90אל דער פו; טייצען אאע אין דענםען
תצט'

מ ױג מ דעם ערשײגען .»י ח ד !מי ו  י
.1920 נואר,

r f ,  31 K . 7 th s t .,  N . Y .

אר1יאנ טען4 אווענד, זונטאנ ׳האל קארטעגיע אץ ריסײטעל

טענאר
אידישער גרעםםער דער און פארטאגט װען האבען אידען *וואס חזן, גרעסטער דער

זיעער.

L, 2.00 ,1.00 ס.,75 :ביאעטען פון פרײזען 5 דאא. 2.50 און 0
 סםאר, דראג עפשטײן׳ס בראדוױי, איםט 183 ״טאל׳, םון אפים אין בא?וםען צו

 דזשױ תמוירלס בראחוױי, איסט 181 סטאר, מוזיס ?אץ׳ס עװ״ מעדיסאן 1674
^ ׳ע*װ. װיאחינס 1337 ׳סטאר אערי אנ  קוו., גדעהעם 78 סטאר, דראג ?אץ׳ס בר

בראגװיא. עװ., פיטהין 1759 סטאר, טוזיק אעװינסאנ׳ס ברוקאײז,

בארנעמ
א*טישען אח אפםאמעטריסט

216 East Broadway 100 Lanox Avarua
h Ava* Brooklyn 895 Proapaot Ava., Bronx
- ............. ..V i i ....................  i ■I— , . in



שוננען.
, jm גמ גואדת׳ ,21•*נ»ל׳

 פון טיםװענדינקיים די אײנזעהענדיג
 םעםבערם, די צװישען דוננס־ארבײם

yאי עןוױמען צו ! h t צו םאךלאצנ דעם 
Mr ,\vi□ שעהראי£מלעענ• צו  ווערןו

עיןז. די האט *סענבאװאוססזיין,5ןו איז

 עזײוקײש#ו טשערסאז
2 *איזאא קאםימע, 1

Po«tm»iter at Maw York City on 
Dec. It, 1919, as required by the Act 
of Congress approved O c t •tii, 1917, 
known as the ‘4Trading with the 
Vnem y Act.״״ .* -

w םון אמז־אגפאננ tA• ואד
ן ױיםממז }m ארנאניזירם םיר מ  אויםנעז

 שםאטכעםונען״ האט וועאכער קאנצערם
w is m p 1 •1519 מע;,9 זןעם.A 

'1’ i r t ט «1 נעווען איז קאנמרם כ מזו , 
«מ האבען אנװעזעכדע אאזו א»

 ארויס־ האםידך ד#»ם אוחנגד. זאמנעהםען
o םון ,ממױינם n ױס־טוב׳דימן.שטיםונג 

 אויס־ האבען אלע פארצאנמאםע. די םון
 1שעה דעם םיט נעדריקסיצו׳פדיעדענהיים

 םוזיסאאישער דער צוזאמענקונפט. .נעם
 4נו< אױםעהגעוױןהנליך איז פראגראם

 ׳יפרײנער םים פון נעײאדען כגעפיהדט1דו
pw .ם. סאגיא יזײעםטער נאארבערג מר 

 זײערע םיט האבען םרידאאנד דר. און פאהן
 רעדעם כאצעהרענדע און אינטערעסאגםע

 פאר־ א איז באגײסםערונג, ארױסנערופען
ײ אאנג אוז כיארעז, צו מעסבערם״זױ די י

מלחמה פוו ענדע
וועלמ דער *אר נליק ברעננם .

סס8רטאל8ם
 םייי #בםיהר קענדי םרוכט געשםאקע די

 שון צייט דער פיר געמוזט האט טעיצ
 דעד מארקעט,.וױיל םון ארא« םלחםת

װאס טעדיציגישער טײערער
ײז קוםט  איו םארםאיצאקס • איז *י

 די איז געװארען פארברויכט גענצליך
 ענדע ד* יעצט האססיטעלער. םלחמה

 נייע געכראכט האט װעלכע םלחםה םון
 גזד צוריס אויר האט צײטען, גוטע

 םא־ אלע םיו־ רםואה גרויסע די בראכט
 די ״םארםאלאקם׳/ לײדענדע, געז

 איז װאס םיטעל אבטיהר םרוככדקענדי
 קעגדי טײערסטע די םון נעשמאקער

 א אין םאגען דעם אב רײניגט און
אנגענעהם. און לײכט שטונדען פאר

 האלט און מאגען אוים׳ז ניט לײדעט
 אין קינדער אײערע םין מאגענדלעך די

 א צושטאנד. נעזונטען און רײנעם
 א איז הוין אין מארמאלאקס באקסעל

םאגען נעזונטען א םיר םארזיכערונג

געלעגענחײמ זעלטענע *
 .בערעכםינקײס״ דער פון לעמר די
 1« ״ריםייסעל״ דעם צו געלאחמ 1װערע
 •ump טענאר, אידישען גדעםט׳מ דעם

.,שליסי!
 איזזם האבען אײך פון צאהא נרויםע א
 זינגער דאזינעז דעם נעומרט נעוױםי שוין
 מייפזרם וײנקאוט די פון קאנצערם בײם

- - .20 אאפאא ױניאן,
 ארויס־ האם ער וו*ם באנייםטערתג, די

 נאראנ־ מאענענהייט, יענער צו נעײםעז
 פארפעוד ניט נעװיס װעט איהר אז טירט,

 *ריסײטעא״ זײן אויןי הערען צו איהם אען
 1אי יאנואר ׳ סען4 דעם אװענר זונטאנ

i; .. האא. קארנעני

K אן ערװעהאט 21 אאקאא כאארדיפזן ny 
 כע• זיך האט גוזןאכע קאמיטע, הייאתןט*?

 עדױ־' אינםערנע׳שאנאא דעפ ־צו ווענחן■
 אום היאוי נאך דעפארםמענט טיײפאכאא

 אוים׳ן װערעז נעטאן זאא ארנײט ר'
םטען  אופן. וױרקזאפסטען און מ

 פריד־ ראיזםאר יאזין קאהאן אוומססוד
 פאר־ נ״פט צייט • קיין האנען א*נד

 אוים־ אונז פאר האבען און רעז0
 פאראינטע־ צו ווי ■אאז א נעארבייט

 ארבייט. אונזער 1אי מעמבערם די רעםירען
קאאםען מעמבערס רי נעבען װעאען םיר

ארבי איױשער. אזך־נרעסטער טעכטינםטער דער איז
ױעלט. ךער אױןן ארדען

̂זער אײנזנינער דער איז ריננ אךבײטער דער  ח«כ װאם »רדען, איוײ
 I •*' םעםכע̂ר קאנםאםפטױו זײנ|ן פאר סאניטאריום אײגענעם אן

 נעזעי• א אויך נאר ארדעז, אן כלויז ניט איז וײנג ארבײטער דער
כאײעגו̂נ ארכײטער דער אין צענטער. שאפטליכער

 jibdkק עקאבאמישען אײער אין אײך שטיצט ױניאן ױ
מעמ־ דעע צו פדיינד א איז ױנג ארבײטער דער

פױיך אין און נױט אין בערסיאנואר
 אריץש הײנט ערשײנט

 46 ביז 18 פון עלםער דער אין ארײנגענוםען װערען םעםבערםפטענדס
- '*ך, יאוזד•

םעס־ דער ײעלכען אױף פעא חןר איז באווענוע ארבײםער די
ווערען. געכױט צוקונפטיוועט דער פון פעל

•. ,j j! . ־>
םעלזען. די פון אײנער איז דיננ ארבײטער דער

!אן גלײך דך שליסט טעמבער, קיץ ניט נאך דיט איהר אויב
I • :נאךאויםקינפטעזיךוועגדען לײכארפראנלעםס

יעקטשורם רוםישער דער םון ארנא] אםיציעאער
רעגירונגם־בױרא.

םרײזסוםענט
ארטיקעל םפעציעלער !וואך די

םון רעדאקציאן דער אונטער
איגער אעפם׳פורען װעט

 קאנדי ,אינחסטױעלע
אמעדיקא״ אץ ציאנען

 און דינםםאגס
םרײםאגם.

 מעט־ אונזערע דארפען לאקאל פון בשאלוס דעס נאך
 א סענט 25 צאהלען ,1920 יאנואר, ערשטען דעם פון בערם
̂ן אױפנעםאדערט דארום זײט איהר דװם, װאך  אבצוצאהל

 דעם נאד יאנואר. ערשטען דעם בעפאר שולדען אײערע
 םענט 25 צאוזלען דארפען איהר װעט יאנואר ערשטען

1 ריקשטענדע. דץ װעט איהר װאם װאך, יעדער םאר

גאננעםס לואים מר.
איבער לעתטשורען וועט

 םא־ און טרײד־װניאן ״די
 אץ באװענונג ציאליםטישע

םראנקרײך״
דאנערשטאנס.

סענט. 25 אײנטריט
אװענד. 8.30 אנםאננ

קאלאנטאי אלעקסאנדרא בײ
 םאציאלען פאר פאלקם־קאםיםאר

װאוילשטאנד.
מיטארבײ אונזערע

 פאנאג־ טיעםע און בדיאיאנטענע א
 םון איינםאום רעם םון רערדויקאונג
 דער אויוי אוטשטענדען עתאנאםישע

 אא־ נענענזוערטינער און פארנאננעכער
 אונ־ בײדע אעבען, םאםיאיען פון נע

 דער אאנטר און קאפיטאאיזם, םער
 סא־ פון רעניערונג קאםוניםםישער

.■ חיעט־תםאאנד

 «ש שלום
 פרישםאן דוד

 (װארשא) נאלדבערנ *מנחם זאקם ש. דר. כ*ן םשה אפאטאשו
 ריװקין ס . נאדיר םשה
 װארטםםאן י. דר.

 אכן יצחק
 פאליעסקק י•

שאגירק ױםןן

JANUARY—1920
Rand School A uditorium,

7 East 15th Street, N. Y. City
מענעתשער. וואנדער,

. אונפארטײאיש
אוגאםהענגיג

אמעױקא פאר
ישראל ארץ םאר
 ארבײ דער פאר

טערשאפט
זשורנארמם ױינער

גײעם םינסטליכע
ליטעראטור שעהנע

 דאגצים מרדכי זימראסערעאײדל ע.
 קארפילאװ םרים םםיםח J סארא םינק ראוכן

 * םארגאשעס י.
ראבעאוױטץ י. אווערכאך אםמם

a l f k a i a  יאפע םשארלעס
 שםעתפעלד ח.
 רעזניק װ.
 פמקעל 2

 איזראעל *־־7 לאלא
כאװוו אנדערע און

THURSDAY
1920 יאהר םאר׳ן אםיםערם לאקאלע אלם אנגענוטען האבען םאלגענדע

̂ך • באארד. עקזעקטיװ ם
בראנקם םעקשאן '־

פאפלאן ם. טורעפסקי:ד.

׳ יעטדין העצלער לי. '

.יאםם . פינקאװסיןי ל.
/ ' f  I , * י ׳

מאון דאון סעקשאן
גרובין אונגער ב.
גרינבערג ה. ג * י.
סאלונציה ב. ׳• ׳ ן סוסטאן ב.

טלאםטים. םאר ׳
פריזאטט ם. ד»טזו מ. :- ־ . ד

, האמ״טע. העל̂י פ>ך.
.i .םאלםוןד י. נאלזי י,ם

שויב ב. נאידאז א.

:פאסט דורן־ סובסתריפשאנם נייע

דאלאר ו םאר טאנאטען דרײ THE PRESENT
 נאאסבערנ ה.
 םאקס ד.
נאלר ם.

 מארנולים נ.
 באםם מ.
בענענסאן ס.

 זײתער ר.
 אעװין ד«
־לעטיז ה. אםםער. ספעשע?

 װען מאנאםען 3 פאר דאלאר 1
 םובסקדיפשאן אײער קרינען םיר

.1920 יאגואר, טען1 דעם בעפאר

:םױיז םובסקריפשאן
גענעדמ און שטאאטעז שאראײנינטע

S3 — ם«נ»ט 6 ;$6 יאהר 1
י :אויםלאנד

J5—מאנאםען 6 . ;$9.50 י«הר א

 נורידסאן < םיללער ה.

 וײם : jd סעליג ב.
ג םעאדער j קײזערמאז ו

 בארענ׳יטטײן ם.

 .קאפלאן ה.

̂ קאשדאן א.
נאליסבמןן.

 פאר ״דדינט^ דעם םיר *יקם
THE PRESENT״ • איהר געםיגט אײגליגענד

שםאדמ



פרײנד אײערל פאר מתנה
אדערראדיקאלען.

פאסענדע א

nZI םסרים tut עװעניי• נמדיסאן 
 .579 םכווער םס־יםאן םעלעפא)

 •umpjrvn scrip עםנוא<,ריימר,
סענעד׳יזןר• דז*ןנ• שניצער, לואיס
 און בײטאג זונג*אנ און שבת פרייטאג,
21 את 20 ,19 דע*. אב^
־r« ב#ריהםסע רי ועדיעwp;׳

 נזעאמער םהאטאשעודסקיזס אץ גײעס
m גרעםסע די nyinM iD םודמלימ 

 אחײם״. קוםם .קינדער פישיקשפו
12 nm nsu טר אוגזער סון פון נעואננ 

 װאחל. הערםאן האספאדםאר ריחםסען
 n םיט אויסשטאםוגג, גו־עסטער דער םיט

עםעקטען. שמנסטע
\ זװזאםעז-: סםארם אלע

 טחא־ כארים ח. קעסלער, דיױניד ה׳
 םחאםא־ בארים ה׳ — מאשעװםקי

 םעם קעםלעד, דייוױד ח׳ שעווםק/
קעםטין.

 זונטאג און שבת או אווענם פרײטא;
 טען20 םען,19 אװעגם, און סאםמע

חחמןםכער טען21 און

 דעלעגאטן עלעקשאן־פאר
באארד עקזעקוטיװ צום

ארבײט. זײן און מאן דער .*
י אנדעחן אוץ וױלליאםם רחײם אלבערם כי

1 נעם אארםרעם. הצ*םזז. 5 v• ן.0 rv 'B O K .קסםדא* 
ארטיטעצ םפעציעלען פלאםעכדינען םיתר k םון אויםצונ אן

ען פארקוטען װעט עגול םר ײ טיננ און ב םי ל ע ש ע פ m ס
I:דעמםבעו טםעו דעם אבענו, םאנסאב

® 'I

| סטױס ?ss איםס m,חאל כעטחאװעו ־
e *רײנדליכע! ט״מ ■ r a, ־, ׳ י ' . K

§ i לאסאל נאארר עסזסהוםיװ
שײ £ סעקרעםעו^ רינגער, דז
C. ,ר ע ל ט א ■ םענעדזשער. ק £ >

g; טשערםאן. װאלבערג, מ. g k

ט ברענגט — ב. נ. אן אײער מי ך, יוני  װעמ; זאנסט בו
ט איהר ך באטײליגען קענען ני ן עלעקשאן.• די אין ד ־ ;

 לאנגע סװא פון
 קרישטאל ל. םון אידיש

D יעקב פון רעזשיסירט j r p' 
 דעצעםבער םען12 אװענד, פרײםאנ

קעםפםער״ .אידישען םיר׳ן בעכעםיט
משיח שטומער דער

פינםקי. דוד םון

ײן, הען «ר גאך וואס אוים ניט םאכט עס -ז ו י  םון פיהרער חנר איז אענין ז
 חויפם־זנרפאלכרײכ־ די םאםענט יעצםינען אין אח שטארהסטער. גרעסנמר, דער
 באשטיסטע א םארטרעט ער נעזעהן... האט וועאט די <ואס דעוואלוציאן םטע

 װעאבע דדכםינקיים פון רעוואלוציאן ערשטער דער פון גאפ דער איז פאליםי,
ז האטיזיד ײ ' ארבייטער... דורך אננעפאננען איז עם י
 דער לענין, םרײנד... זײנע בײ בוך דעם אעזט אענין׳ען קענען צערנען צו

ײז און מאן  אױך ענטתאאט יועלכער וייליאםס..״ רהײם אלבערט בײ ארבייט, ז
 רא־ רעימאגד ביי אהער נעבראכם אענין, םיט גילפפרעכען און פון איינדריקע

רענםאם. ארט־ור ביי אפהאנדלונג פורצע גאענצענדע א און בינם...

טריביון. ׳יארקער נװ דער אין קױטי־ק א םמ אויסצוג אן
 w דערדעהאעז צו םעהינפײט ׳װיליאטס׳ םר. לייקענען נ-יט קען ״קײנער

ײן געשיכטע... גוטע  מאהאונג ערשטע־האנד נלענצענדע א איז ביאנראםיע ז
פערזענליכפײט.״ באצויבערענדער און דעכטינעי א פון

:םארנעריימונ: איז
' - עתםפרעם בראנקס

 האםעדיע לאקאצע
דיטאװ אסיפ פון

 טעלע דורכ׳ן ביצענמן אייערע באשםעלם
.579 סה. ם׳זריםאז פאן

$65,000,000 איבער ױסארסעס

%k ב  איחר אדער לענדער אנדערע םיט בימעס םחום איהר ױ
J K איםפארם תרך ביזנעס אײער פערגרעסערען ז־ענקם 

 גענחמןן «ו זיך נעלאדען איחר זײנם עקםטארש, «אדער 1
באנק. םטײם דער פון פאםיליטיעם אױםערנעװעחנליכע די םים

^TfcJ לע• קאםוירשאל קרעדים, אװ לעםערס ארוים נעכען 
M נאך דרעפטם און טשץקס טרעװלערם קרעדים, אװ טערס 
_ װעלם. דער פון מהײלען אלע 1■

 דײטשאאד. אין אקט ערשטער
 פויצען. א״ אקם צווײםער
 פאלעםםינא, אין אי,ם דריטער

צויןונפם. דער אין עווענױ. םעסאנד 36
j עדעלשטיין, יאזעף p t m .םענ

.1643 פארםײםה מעאעםאן, <

אדװענם אץ װאבען 8 טיקעטם
 פארגאננענהײט דער אין י׳שראל ארץ

 םאאה. זייז צו שטיםע נאט׳ם
 לוינרער איהרע נאן־ בענקט טעטע די
iw די און רעװאאוציע די t y. ₪m כע־ אויםלאנד, ןוין קרוכים זייערע העלםען ײילען װאס 

L םשעכא־ און גאליזױע, רוסעגי*, פוילען, אין ;אנדערם 
f ,רעיטם ביליגםםןן מ םים געלד שיקעז קעגען םלאװאקיע 

באנק. סטײט דער דורך

מק פאלנענדע די מ כי מ ע זי עינ עחן פון אי קארעםפאנד־ אונז
אויםלאנד אין ענםס

E N G L A N D
C r e d it  L y o n n a is ,  L o n d o n .  

F R A N C E
C o m p t o ir  N a t io n a l d ’ E s c o m p te  
d e  P a r is .

B E L G I U M
B a n q u e  G e n e r a te  B e ig e .

S W I T Z E R L A N D
S w is s  B a n k in g  C o r p o r a t io n .

G E R M A N Y
D e u ts c h e  B a n k ,  B e r l in .

H O L L A N D
R o t te r d a m s c h e  B a n k  V e r e e n ig in g .

C Z E C H O - S L O W A K I A
B o h m is c h e  U n io n  B a n k ,  P r a g u e .

G E R M A N  A U S T R I A
W ie n e r  B a n k  .V e re in , V ie n n a .

P O L A N D
P o ls k a  K r a jo w a  K a s a  P o z y c z k o w a ,  
W a r s a w . ״י■  י

ײנען באנקעז דיזע זײערע אין שטארקםטע און נרעסטל די ז  
פריינד אײערע צו נעלד שיקעז וױלם איחר אױכ לענדער.  

ײן איחר װעם אונז, דורך שיקט ד«ז — קרובים און זיכער ז , 
דעם רעכענעז םיר און ווערען, כאזארנם שנעל װעם עם דאם

םאנעס־קורם לימךדעם פרייז, כילינםםען .

THE STATE BANK
יארס. נװ םטױט. גרענד 378 און 376

:ברענמשעם ־
. io o סםרים םע26 װעםם 7 ;סםרים עסעקם;

אן 168 זןװ.ן פיגפטע 1400 מי עדוע: װעםםשעםםער און י
םקין • ברוקלין. עװענױם, סטאון און פי

ברוקלין. םםריט, ױערעט איז עווענײ םעחעבר

איבער «ן אורם״ל איינשטיםינער חנר
saooo ,אמן וו*למ מאנשעז אדםמערקז̂אביימד וז # *

ען םיטגליעדער »לע דאם אנבאםראכט, אין געהםען צו געכעטען זײנ

דעג| טען2ס דעם אווענד, שנת דעם
p: װעט . , r

םטױט םעתמאן 229 לײסעאום, לײבאר בראנזוױלער אץ
ערען געגעבען £ ״

און־מנמרס ממסשור א
׳י̂ '*

9 לאר,אל באארד עקזעקוטױו די .

 יאזעוי םון םא^טעאוגג די וואהנט
 שעחנ״ און אע«טע תס^ינסקי׳ס
איערעמא סםע

אידען. בײ הסש&חה טהרת .9
וועתער. םיט׳ן גייםט דער .7
דער אכבוד באנקעט גרויסער דער .8

מאסע.
9. D ip אידימע r .« n גוי^ע די און

נשסח.
איז םאממז צװי^ען ^איצטונג די .10

קינד.

 מײ ספעשעל א בײ לאקאל, אונזער מון באשלוס א לױט
 אונ־ דױס.פאר די איז ,1919 םעפטעמבער, טען24 דעם טינג
 םענפ 25 אױןש 21 םון געווארען געהעכערט מעטבערם זערע

 צאהלונ די דאם וױסען, דעריבער אײך לאזען מיר װאך. א
 1 דעם פון אנםאננען זיך װעלען םרײז נײעם דעם אױח נען
r .1920 יונואר, טען

 אב• טאנאט תעזען דורך געבעטען דעריבער דיט איהר
 ערש־ דעם נאר װײל שולדען, אלטע אײערע אלע צוצאהלעו

יעדער פאר סענט 25 צאהלען מוזען איהר מעט יאנואר טען

ערםאלנ! ערפ&לגי. ^רעסטער
געזאע. טםערען 30

 מאטי־ זונטאג און שבת אװענד, פדײטאג
 טען21 און טען20 טעז,19 אוחננד, און

דעצעמבער.
עײ0א נײעםטע רוםשינםקי׳ס יאזעןש

רעטע

יאך. •ויאעז׳ס אונטער איד דער .11
מענער. צװײ םיט םרוי די .12
 *״P •ויאישען דעם פון צ*ח דער .18

סאנדיר.
באוםדורשטיגע ןדי או מענ?ן דער .14

חיח.
שטראף. גאט׳ם .15

םענעדזשער. האלםערין, דזש. צוקונפט. דער אין יישראא אר״ן .16ריקשטעהענד, ױין װעט איהר װאס װאך
אויפגאנג. זרכען .17
זיעגט. איד דער .18
חאב זבת ארץ אין חתונה אידיישע א .19

\רבש.
!אהײם קומט הינדער .20  ■ באדער ג. פון ייברעטא

רונדשיגסקי יאזעף םון אױפגעפיהרט
ד ?אץ< אודוױג ראזענשטײן, סעםױעא  ח

 ראוענ־ באריס קאר•. ראזא •ראגער, גינא
 פעטיאוב־ אאתסעה םאביגא טרס. #םאא

 יאלןאב און תמײהאבםאן חײםי דיצקי,
 אפע־ דיזער אין זיך באטײאיגען םרענח
 טמאר־ ה׳ הײמאן. אואיט אױך װי רעמע,

ױ.״ אאס נאםאגםאן לעס ײגענ ^
 פרא״ ססו rn ננח רבײנ׳ס דעם

®ערפעסט. צענט
 אויס־ ארטיםטען, פערזאנאצ, םוזיח, אין

 עעהגסםער קאסטױםען, רײכע מסאטומ,
 װאונ־ בא^עטען, און טענץ vinn? #קאהר

 איז ארקעםטער, גחיסער זגםצהטען, דער
היגזיכטעז. אאע
דאל. 1 פאר אםיחםענט װערםה $10

סיםםא־ און כאר גרויסער עקסמרא אז
רום^ינסהי. א־אא אריועסטער ני

 ױניאנס, םאסײעטים, חברות.צאדדטען, ’
 וױ ראאיעפס, ברענמשאם, ריננ ארבײטער

 םעצ־ זיך קענען **ודזאנען פריװאם אויך
 אין טיקעמם אוץ בענעםיםס פאר רזן

םעאטער. פון אפיס

 דעצעמבער, טען30 אוועגד, ד^נערשטאג
 אונ־ פאר םארשטעיצוגג ?ונסט עקסטרא אן

 גאיצדבערג, א. ממנעדזטער, דזשענעראצ זער
 מה^מא^עװסקי, ב. און קעםיצער דײװץי

ױ  םילאדעלםיא אריס נאסט אונזער אױך ו
 בצאנה, א. ח׳ דמעףאװענד, םאר בלױז

 *גאט, װער? גרעסטע גאדדק׳ס י, אין
̂ועל״. או מעגש ־מי

 , — פרױ. אדער מאן יעדען פאר שטעלע אנשטנעדיגע אן
B גוט. זיך בעצאלט — לערנען צו גױננ

חמײגיוי ערם^לנרײכער «ן ווערען אוז דעזײניננ' לעתען ?ענט איהר אויך
,4 פעױ פרױען און מענער %

fk V געלד. טעהר דינט ||
W I₪ M י W # אאױ נעםט קורם פראקפױשען ף.

l J P M B^ ___ איז אונטערריבטוננ און
םיטשעל־םקזהלם.

w ?  ^ 1 P R* םיסע• •רויענ^ •ון דעזײ«י» אין
y  A  A t  w  n ון« jnnjnjtp .קלײיער * ( ד

£ . 3־® £ I ■ a P> ערריכו«ג6«וג<«t םקולס םיײמל׳ם די
T l / } A  , U J i/ •ס״נ t י ״יז ׳*»עלע ב*לד>גע ז ״

JB B/ ד *י| סןולם טיטשעלס די געח*לס. 1ץ י
y/ l . 1 . ׳ j\ ,ײני״ tw נרײדינג jj<p»e njep• ז

 געיתייצז גןגריגהנט ז״נעו ונג6«<
. H ערגר״כ• וזפנןן או, י*חר 50 װי םןזזר

V V n U l l  f l  P ע געדאנקען, נײע םיםטעם^ ניי
V \§ 1ן y ^ H t ען, בעםטע ר בעסטע סעטאו ח

װ לאסאל נ»מוייוניאו סלאוה
2441 נרעמערםי םעלעםאן, !אױפטערהזאם

 פרעם לענארד .די
נ םטױ̂פ םע23 איםמ 42

בענערס און בעדזשעס
 נר. ■ ם. או( םאםײעטים ױניאנם, פאר

אן ,סטריקטלי ארכײט• ױני
יאר? נױ םםריט. קלינםאן 134 שט»טםינדען װעט

־ .ו919 דממםמו, טען21 דעם זונטאג,
אנזוױל אין אין סטריט, סעקםאן 229 לײסעאום, לי־יבאר בר

אן. דער םון אפים י . • ױױ

בעס־ די פאר װאוםעז און קוםען צו נעבעםען איז םעטבער יעדער
קאנדידאםען. פאסענדםםע און םע

| אבענד. אוחר 4 ביז םריה אוהר 9 םון קענען םען וועט וואוםען

v- ’ גח̂כ םיט

A . DELBON
שערם• שארפם און פיקםם

עװענװ, טע6 4»4’90
 ׳אויפםצרהזאםתייט ־ 'דועצע1אינדױ

 םצסיגע קלאסען. נאכט און כאוג —
jijp & .באדינגוגגען

פארלינג• אדער ®צל^ניר* ^רײגמ,
1מם^גס»רא*י| לוקלע*, §רײען » **ר ’ »

א«<פ^רסאציןן. פולע און

W■■ פױיטא^ און מיטודאד טאנםאנ,

coxtaxes
 װניאן־תאאפעראטיוו די

סאסייעטי •'
 1יונ*א וו. ג. ל. א. 85 לאקיזיצ
אױסשליםליך קויםם פצו

סםרי̂י סע30 און vq29 צוױשע:

אבענד
נ נ ו ט י י צ ע ז י ר

̂דערע *יעלע אוין ענג »ון *ידיאן ן • i« 
זאורטויעז »ון ביבער *״»ו»ען, ל־יזע  

ן געדרוקפ װןרןן י י י י
jfp פרינטיננ אפ־םו־דייט 
ק8י 1ײ ,׳ ס«. קאנעל 196 י  
־*W» itjartf »מג«יי1 . ] ■. דך םיט ברענגט און ניט &ארגן$מ כ. נ. h י ■ . ij i  . '

{ t_ %%,, # *t JL ״. 1 ־



 ארבײטער ®ון ;נטעז
I אונױוערזיטעט

u זיו ז וו*מ וו*ס *p i
ױ *ח װי־ o*n זזמנלמ ײי

o אין אנעציםען ג*ך n איגטער־ 
ײ־ אונױוערזיםעם. ארבײטער ז

o 1צ tvovvw נ«ן n  tvoip א 2 *בת
ר מ  זיינער א 10 זוכסאנ אןן נאכסיסאנ זיי

a אין nריח, ־» *i n  p אױר־ וואעימטאז 
מ רװיננ און םט. ם*16 םמוצ חײ מי  אוי

 אום זיין דארט וועם טרידםאן דו/ אצײם.
 הצאםען. די אײנאמוגמצען

o o ip  • p ט. אץ צ״

טי םײד איפם 0  םעגטר,**באײו ױני
4 סנןול עװענױ. טע1 לעכען םט, טע63,

o 18 דאגערשטאנ n7.45 דעצ. נ»ן 
 נעזונד, איבער לעהטשור .*װײטער אומנד,

גרינגערנ. א1סא דר. ם'מ
 ■אנציה ױניטי_סעגטער, כראנקם •

 םריסאן און עײענױ אינפערװ״יא ,54 סזויל
סטרימ.

o 19 אווענד״ *ר״ם*נ : nדעצ• טען
 ז י אי לעסט׳טורען אהנין «. דד. ותם

די :*two . * י 1 י א  און ארנײטער .
.“ביצדונג זייזד־

o 20 נאכםיטאנ, 2.30 *בת, ־ nטען 
in< איבער לעסט׳עור דעמטבער, t v, םון 

ריי־דאבימזאן. .v אנא
טי כראנזוױל ■אבציק םענטער, ױני

עװענױם. נאענמאר און סטאן ,84 סיוול
i b״j*d ,19 אװענד o nטען v n.

tvan צעהנמזורעז ?ענאן עלען מים ומס i
דראטין. *או׳ס גערגאוו

טי װײםטםאכער **ב־ םענטער, ױני
םט• טע20 א. 320 ,40 םהוצ ליס
o 18 דאנעראטאנ • nאוהר 8 דע*. טען 

 סלאם־דיס־ זעקםםער אלנין׳ס דר. אװענד,
דראםא. איבער טוסיאן

v םען19 אוהר, 8 אװענד סרייטאנ m. 
 או׳נטער םוזיס, װענען יואאם־דיםקוםיאז

ר״דער. מיאדרעד מים םון אױפזיכט דער
* * •

אן קלאוקםײקערס  אװ H לאקאל ױני
בראנזװיל.

o 19 אװענד, פרייטאנ nדע«. טען
o א װערעז כענעגע] װעט iW 3*p אעה־ איז 

u p s, אייסעאום, אייבאר נראנזװיא איז 
 ותאעז קאנצערט אין סט. םעהמאן 229
ו י  ערײבער, עםטעאא םים נאםײאיגען ו

א; אנ אר ■ א־ דזאייקאכם. מאהם םר. !  װ״
 סארלעזען; וו׳נט באטוױגיס ב. סר. איניסם;

 .גע־ די םון רעדאסטאר יאגאװםהי. *.
 אינער אעקם׳צוחנן וועט רעכטינקיים״

 םאר־ די אין באװעגוגג ארבייטאער דער
׳עטאאטען. אײנינטע
דעצעטכער, מען20 דעם אנענר, שבת

 אייבאר בראנזװיא זעאבעז דעם אין וועם
םיט אעסטשור א װערען נענענעז אייםעאום

 ־un פון מיטכאיעחןר די םאר סאנצערם »
 סר. . .9 אאקאא ימיאן, םינישערם ללאוגן
g ײעם אעוױן םאקם ran אר־ זמד איבער 

o אין באווענונג. בײטער n קאנצערט 
jw באסייאינעז זיך וועאען b אח זינג׳ןר 

• ♦ שאיעאער.
* * • '

אך דעד פאר בולעטין אגפאננענמג וו
.1919 דעאעםבער, םען22 דעם
םי םײד איםט  אאנאיס םענםער, ױני

 ערשםער אעבעז סםריט, טע4 ,63 םקוא
עוועגױ.

 דעצענד טען22 ועס אבענד, סאנטאנ
 ױכיאניזם, טרײד איבער אעיןטשור א בער,

דעניעאם. מאתארעט םים םון
טי בראנקם  ■אבאיס םענטער, ױני

 םריםאן און עװענױ אינטעמוײא ,54 םיןוא
סטריט.

 דעצעם־ 1םע23 חנם אבענד, דינםםאג
 םאסיןיז איאיעז םרם. םון אעהט־טור בער,

 און ױגיאניזם ״טרײד איבער ראדזשערם,
מאחםה״. די

טי םאבער י װײםט  םענםער, ױני
םט. טע20 איםט 320,40 סקוא #ןונאיה

 רעצעמ־ טען23 רעם אבענד, דינםטאנ
 דר. םון נעזונד, איבער אעסטשור בער,
ריי־ראבינםאן. ע. אנא

 םענטער ױכיטי מאבער װײםט דעם אין
 בײ שבת וואך. ױם־טוב א װאר די איז

o 20 נאכט, n,י םארקוםען וועט טען  ו
 דערבײ װעט עם ערעםנוננ. אסיציעאע

 םר אםוזירענדער זעהר א נענעבען.ווערען
 אויך וועאעז עם ■ראגראם. ןיסאאישער

 רעזרעש־ jm טעמ םארשיידענע זײן
סענמס.
 אנ־ »ז םארברעעען װיאען װאס »אע

 פאדסעחאען נים זאאען אויענד גענעחםען
 םיטנעהםען אויך סענט איהר קוםען. צו

באקאנטע. און סרײנד אייערע
מיטגאיע־ די סון םאראאננ רעם אויף

 נע־ ארנאניוידם דעם.םענטער איז איז דער,
 אריםמעטיס. אין האאס נײער א װאחןן

 איז מאנטאנ װערען גענעבען װעט ראס
 סאאםען נאך.די נאייך אווענד, םיטװאר

 שוין איז קאאס דיזער כאטש עננאיש. אין
 ארייננעהםען גאך מען קאן פארפוא, כטעט

 זיך װיאעז װאס די סטודענםען. אײנינע
 מרם. צו םעארען זיך זאאען אנשאיסען

אװעגד. יעדען םעגטער, איז רעםיננ,
* * *

אױפםערקזאם.
ך o סון וואר, סריסםםעס דער ײו n 

o 2 כיז רעצעםבער טען4 n&יאנואר, ס 
tra נעחאאטעז ניט וועאען m אעסט־ הײנע 
 נעקסםער דער אין סצאסען. אדער שורס

 עדױ־ דער וועם צײטונג דער םון אויסנאנע
 די אנאנםירען דעאארטםענם קיישאנאא

 .1920 יאהל דעם םאר גזאעטין נײע
 אנאנסי־ ײייטערע די אויו* אויוי •אסט

רוגנען.

 דעם פון ערמפנוננ דער צו פאגײספערונג נרדס
אוניװערזיפעם אובײםעו .אינפערנעשאנאל

 דער צו סאנצערט 1או ׳מיםיננ דער
tie u u yey אוגױוער־ ארבײטער אונזער 

 װאשיננ• אין אווענד שבת אעצטען ויטעם
 א. נעותז איז םקוהל, הײ אױרוזינג טאן

ir iw מר שוט האט עס צרסאאנ. ט־וי  י
 ערװארםמגען. אלעםענס איבןרטראסען

 וועטער, שאעכטעז אוים׳ן אכטענדיג ניט
o n זײנעו אווענד, יענעם חןנמן גום 

 נרייי אין געסומעז םיםנאיעדער אונזערע
v s שיין איז אוײנער 8 ארוס און םאסען 

 דעם ־אין «אאץ יערער סאתוםען מזוצן
 דער י1אוי און אױדיםארױם יסען

 מענשעך גרויםער א• אבער גי.
 צום נעצוינען אאץ נאך זיך האט

 גע־ האם םען אוז <mpD םון יגגאננ
o האא, צװײטען א עםצנען n -נרױ 

 1אי םקוחא, רn «ון “,דדןױמנייזױם
 אויך און נצנוםען ̂ םיעא כיט חאט

i n סיס איבצרנצאאקט נעוחןן איז ■לאץ 
*tv. גא:* 1אי תאבען מענשען סף א

 חאבען און אריינקוטעז מהענט ניס
צוריס. געהן זוט
 נעהעושם האט האאס ביידע אין

-בזאײםםערונס ס .nvo  « OVW* 
 האט *טיםוגג יןיוםיםוכ׳ריוע רדיגע
.־וםנעכא*ט1א ן  •נים יעדען «ן !

 It ארונטעראעזצן ) נעשצנט םצן•
o טיט צו§רידענחײט '<ר n !ריצזיגצ

צן אאע o םין» זייו n טאא׳נ* 
געםיה^מ

o n  :tvovran ׳םיז מדץ T 9 *an און 
ov אאץ שצחכעם א איז סאחטמדיען• 

. - אעמז׳• צום
 Ji יראפעסאר רעדנצר, צוױיטצר דער

 סטרי אונזערע נעבראכט האם דאנא א. װ.
 סטד די םון גרזס ברידצראימז א חמ«מ.
 אין *nvtep ױניאז םרײד p'jvf חמםימ

 אר־ נעחאאםעז חאס ווצלמךצר נאסטאן,
 די לאס ערקאצדט׳ תאט ער נאניז^ן.־

 איג״ אונזער &ון ארבײם עדיוקיישאנאא
 און באנייסםערם. האס טעתעשאנאא

 ימסיגקײט זעאנע די ארויםגערוסעז תאט
 איבער׳ן ארגאניזאציאנען עהנאיכע ביי

o נאו אאגר. גאנצען n אנ־ האם ער וױ 
o םון םעחאצרעז די גמוויזען n איצמינעז 

 םסואס די איז םיסטעם עדױקיישאנאא
 באסרידי- האנען צו אום קאאעתשעש, אוז
o גצז n ער האט םאראאננ, ארבײטערס 

 אײער אין אז אן נעס ,איף אויםגערופען:
 ניט םען װעט אונמוערזיטעט ארבײטער

 ווי ■רא*אגאנדא א^ר קײן דארסעז
 ■רא«אנאנדא, אגדער קײן דענקען; דאס

o װי n !אייד םאכט אטת דער אםת 
i םון האסנוננ איינצינע די םרײ! n וחגאט 
 תאפ־ אייגצינע די און ביאדו̂ג אין אינמ
 אץ׳ס איגט ערציהונג און ביאדומ tie טננ

i םיט זיןי צוזאטענבינדזמ n ארבײטער־ 
א״.1 עם טוט איתו־ וױ אווי *אםט,

___ איינ םאנמ
tie tvoup ארני אונזער 

S* זיםע^ iip r« p in * w s 
-ײ אױסנעחפ׳מ ער חאם

o נצ׳װ־שן׳ס n ׳מ־ױסײ׳אאנו 
 ̂או} כיאדימס *po די, אעחחס־, די
 ,ooip 0P 0*11 אציע1םיניסם1א

opnn*m צו ציחשח ומחנלױ, v> *p־* 
i n  • tn צו וחנג i n ביאדוע אי־בייטעו־

0V ,1אםענע1אויסנעם t«p נים נאך איז
t w in נ*ך tra m  tv i» v » ’ W מר  'אי

tm גײע p v s נא־ ג״ע ױ נאכצז?וםען 
דינטנגמ•

i די צװישעז n n איז tvo iw m sB * 
o ח*ט d*ii ?אנצערט ■ראכםפואער n 

o ^אם r n o s חעכםטען יפ׳ן1א ov j j i s
tP איו iw i אםת אן B W JS P  iv n o s J p

i n  t is י1 ח*ם זמאם in vow  p u n
 צנטוזיאום. אvיB םיט אויםנענוםען
ip o n p v o , ט*ג יענעס איז 1בארא 

tm v i 1צ tspnvos tie r jn v e j* p  i n 
in v e״»t*B «* *װא*ינגם*| אין 1אײנ 

 נא- 4ײארי« א op'tpvnv האט ער אח
 אזיס׳*. איז יעאמ1 סעאענראםע, מש10ײ1ג

tn ip iv i tvo i«o א»<אדיסכיענט׳ןז. םיט
 אװענד יענעס מאצן1 סאתאםצאטע די

.tvovnse גיך א«י גיט

 פון םטײממענסם אפיציעלע
־ י. וג ג. ל. • אינט. דער

no אױס  p i?*s s  s i 1אונזצ ftra » v * n צסהױצטיװ anpvo psn  ■nsss
םטײםםענטס: פאאגענדע י1 לאקאא־ײניאנס אומערע אלע צו ארויםנע׳טיקם באראף

קרבנוח טלחמה ם^ר־די הילח װעגען
!לאקאלם אונזערע אלע «ן באארדם עקזעקוטיװ די צו

o *טיט n װינטעה םח *נ?וטען ovu די ױניאן. אונזער סון םעטבער*י« די 
tie in 'J M J ’o אלע n v t i is ,איז באםיילינען ןיך נעװים ל*?אלס i n צו בײט1א 

מ אעזע־ ?רבטת. םאחםח n פאר הילןי שאםען נ  אמאני־ אן אלס נעשאנעל1אי
ם,1א גאנעאצ דיצזע ט1אינד*םי ינ1סאל*סעכ האט זאציאן o איז ה*ט ן1א ג״ n 

n מיםנעהאלםעז זעעא ן1א תאו״ז םיט v t i is ,ײ לאתאלס  1צ אס1 ט1ס יג1צוגעבענ ז
נעאענענהײט. יעדער בײ טאן

i n רז^ענעראל ivo ipptpv אייער ציהען 1צ בעאייפטראנט סיך חאט באאוד 
o” Po stp ij» e ’ is צו o n ,אלע ד*ס פאהם pאאpv׳Bאנo גיישטײעתננען ן1א tie 

pjmv o 1פא געלט n, ה 1ם*נ מעלכען 1;אירנע םאר& i n זאל בייט,1א רעליעא 
o p 'rv i מכיאן אינםעתעשאנעא אונזער סון אםיס אל1תשענע דעם דורך װערען 

 אינטעמצ־ די • נאלאנגט. עס מאוהץ איבעתעבען «יג?טליר דאס טעלען 1סי ן1א
p עםענטליכען ן1א אנעחקענוננ לע1& געבען ovu שאנעא in o 'is א*?ס< אלע 1צ 

ז.nתטיvאאp 1ע1געא אזעלכע װעלען װעלכע באאװס, דזשאינט און ײציאנס
ד  צצנסו־אליזיײמ 1צ צוועפ סיט׳ן געטאז *ם1 מערט פאו־שסעהן, ווצם איהו־ ו

ם1א י1 o יפהאלטען1א ׳ן1םא ניי ' iib 1ניא1י איגנתרנעשןמעא 1אונזע םון •רעסםיזש, 
 באקיםען זאל לאקאלס אינזערע tie בײט1א דיעזע אז זעהן, iv אום יך1א םאקע ן1א
ז^ערקענוננ״. יגםינע1 י1

גחס, ל'כעז1ע1י1ב טיט
ijw דזשענעראל באראף, אכ. v ip vo.

 אל5?יי׳פא1י1ע נעש*נאל1אינטע 1נאנצע
ביים.1א

ivo ?אהן, ס. פאניא מיס ipvrpv 
iv o n p v o, םיז i n גע**נאל1איגטע 

 געעםענט ה*ט פאסיטע, ערױקיישאנאל׳
o ט1נעםיה ]1א n .נרויס סיט ^יםיננ 

tn אין זי האט ענםוזיאזם m p 1איבצ•
pviiv o n  \V2v:vi ציעל איז i n  tie

 בײט1א יוס״*אנאל1ע אינטערנעשאנאל
o פון או; בכאא n ניװער־1בייםער־א1א 

o זיטעט ieo. • אננעװיזפז אױן ה*ט זי 
ivow אויוי  i n ,0*11 או־בייט o ijn i 
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 אויןן ניפ םראגפ אינחםםריע
נאפעס ױ וױחשעס-זאגען העכערע

איבערטרעטונג אן איז םזנרהעלדניסע ן דדשןדנם דעם פון בריעף חנם ווױןי
 םארעםענטליכט האכען םיר oqr\ נ*וארד,

 o*n ״גערעכטיגקײם/ נוכיער ^וצםעז *ין
 אסם׳ן •ר^טעתםױו םאנוםעקטעורערס ד

 <ריעןז« אענגערען k םים געעגםםערס
 אז אגריםענט, זײער אויוי באמסקמען זײ
 ױני^ון דער םון סאדערונגען די האנען זײ

 אנבאסראכט, אין ערנסם גאנץ גענוסען
 הומען געקענם נים ה*בען ויי אז און
 דעם אפצוזאגען וױ שאס, אנחגר ײז0 צי

 זײער אין ױני•;* דער םון םאר^אגג
 צר ענטריםטוננ םיט זײ װײוען כריעוי

j p x רא£יטירערײ, 4*י .גאמוצדיגוגגדי• 
 לאזען צו זײ׳ ערקאערען בארײם, ?ײנען זיי

 אז אזױ, אונםערזוכען, פראגע -די־גאנצע
 איכערצײגען״ קענעז זיך עו*ם דער
 פראםיטירער״ אםת׳ע די זײנען Din ווער
 נאך זײ וױדערחאיצען בריעף זײער אק

ארבײ־ די װ*ס וױידזעעס, די אז
 ?ריגען גןלאוק־אינדוסטריע דער איז סער

 דעקען צו גענוג פא^עטענדיג זײנעז איצם,
אעבענס״קאסטען. םארגרעסערטע די

 דז?ז*ינט דער איז בריעף דעס אױף
 ענט־ <זײ\ ^ויצדיג געבליבען נים כןוארד

בריעף. שאלגענדער צײגט Dip ווי ׳מער
 .1919 ,23 חנצעמבעה

p ^ p, מאנוםעק־ סקוירט און סוט 
 DDK.;' פראט. ט׳עורערס

: דדאענטעלםען
 בריעף אונזער אויוי ענסשער אײער אין

n r וועלכען איז דעצעמבער טען17דעם־ 
 אײ דיס?וסיאן א שאריצאנגט חאבעז מיר
 ארביײ אונזערע שון פאדערונגען די כער
 וױ וױית^עס, אין העכערונג א שאר טער
o p צוױשען פיהרען אימער זיך פ^עגט 

 ענםזאגט אסס׳ן, אײער און ױניןןן א<נזער
 שארהאנד^ען צו פאלןוטענדיג זיןי איהר
 א מאכט איהר דעם. װעגען אונז םיט

 אײער רעכטפערטיגען צו פאדזור עװאכען
 װע^־ עו^ם׳ שאר׳ן ׳שטעיצונג דעסיןןטי^וע

 זעהר איז גוט׳ גאנץ װײסט איזזר װי כער,
?pikoi ארנשאראנט־ אזע^כע דאגעגען 

 ײע^־ םעטאדען, דעסשאטישע װארטיציכע
 אין צד א אירגענד אננעהמעז זאצ ov מנ

וױידז^עס. פון שחאגע דער
פאיצנענדע: איז ?ורצען אין אאגע די

 1א געשאאסען ד.*ט ױניאן אונזער
 םאי. ^עצטען אסס׳ן אײער םיט אגריםענט

 מינימום א געײארען באשטימט איז עס
 דער אין ארבײטער י1 שאר זוײדדןדס?ײא

 באםראכט דאן איז װע^כער אינדוסטריע,
 שאר באזיס טעגאיכער א אצס .געװןןרעז״

הר^עט וױ אגריםענט.. אן  דער־ זיף אי
 דאן איז װאם םיניםום, דער איז מןוהנען,

 גע׳גרינדעט געווען געװארעןי אגנענוטען
 פרײזען די דאס ערװארטונג, דער אריוי

 װעלען לעבענס־סיטאען נײטיגע די סון
 אאע דאן זײנעז םיר אוז ארונטערשא^ען.

 װלט איהר םײנונ^ דערו^בער שון געווען
D חנרמוחגזנן, אויף p ד.$ט איהר 

d ^^ר^עו«ו;ט,0 גאנץ אונז י p אויב 
פרײ־ די אױב און זיח, אזוי נים זאל
 ^נבענס״םיט^ען נױםוחנגדמע די וון

̂ור o שםימען, ג p פא< אזא *ין
 װײדזמ די אויםגעםען וױחני סיר

 עס און דעם irtim שארחאנד^ן
 די און שכל איעשאבער 1״דעי

 אונז שאר ה^ןבען עדשאחרוננ
lipp,*אונשאר־ וױ ־

 צײט פון !נדערזמעז
אן אוכטער

 בוכ־ דעם שון ניט אויב גײסט׳ דעם שון
אגרימענט. אונזער שון ^זטאב

 און פאקטען, די אױם ניט כױידען םיר
 פארדרעהען. ניט זאך סײ\ װיצעז מיר

 מאנמנ אין ארבײםער אונזערע פון מאנכע
 גע־ אויך און געפאדערט האבען ׳טעםער
p :p p; יייז העכערונגען v w 'K ד־  וױי
 עס מיגיםום״ס?י< דעם איבער זיטעס

 ער• ה^ט ױגיאן די או אםת, ניט *בער איז
 שאדע־ אזעלכע צו ארבײטער די מונמעדם

 אויף דאס אסת, ניט עס איז אויך רוגגען.
 צע״ כױר האבצ; ^ונשערעגץ יגעצסער דער

ד זיף ״העקפען צו סטראשעט  אימענד דוי
 איז אזוי אבער מיט^עז/ אנדערע װעלכע

 םרויען און מענער פאחטע;. םון לאגי? די
 צװי׳שען רײס א אין און יצעבען״ מרזען

^ ע ײ  לעבענס־?אס־ די• און וױידזשעס ז
ײ \v:vp טען  בליײ צו פארגינען ניט זיף ז
ם צו בען  מיר וױיא דו?אל הינטען. פון װײ

 אריח, םנים אין <לייך פא?טעז די קו?ען
 וױדערהא־ די אויטצומײדען וױנשען »ון

 דערפאר Kpn האנדיצוננ, אזא פון לונג
 שון העכערונג א געפאדערט םיר האבען

j דער r־;^'PD^  דער ארבײטער. די פאר '
ױ םאר?וטאנד געזונםער  אמת׳ע אויר ו

 גע־ גיט װא^טען ?יזנעס־אינטערעסעז
jt ?אנט v d p h; פא־ אנאנ^ר אירגענד 
ט<נשעןמרופע. װע^כער אירגענד צו ליםי

 ״איבער באםער?ונג לײכטזיניגע אײער
 לע- די אין העבערונג ב^וםחשטדיגע די

 שסיס א זיד איז ענםהא^ם כענס־?אסטעז״
 שנז*רס װעם עוילם װאס גרויזאסטײט,

 פאר עולם׳ דער פײז^ען, און פארשטעהן,
 אײער ^כטפערטיגען וױאט איהר וועאכעז

 איז װאס עואם, דער שטעאונג. אנגענוםענע
 צו מאנאס פון צאח^ען צו ^עצוואוגגען

 װאוינונצ, פאר םרײזען העכערע מאנאט
פארגע־ םאר קצײדער, פאר שפײז# םאר

 #גוט ועהר װײס געזונד שאר און נינען
 פרײזען געהעכערטע די שניט אי שאר װאס

 פארדינסםען. אונזערע אין געטאכט האבען
 חארצען גאנצען םיט׳ן װעט עו<ם דער

א׳געםעסיג־ מאכער די פארגינען
^ איז העכערונג טע ע ײ װײדזשעס. ז

 תרך באװײזען צו באריימ זיינען טיר
 פון און רמגירונג דער פון סנמטיסטי?ס

 װאס אגענטורען* עפענטיציכע א;דערע
^ 1או אפען זײגען ענג ג אאעטען, שאר צו
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 אונ וואס װײדזמ־העכערתג די דאס
 לעצ געאדאגעז האבען ארכײטער

 נױ*; אײנ?צאנג ניטי־אין וױיט איז םאי,
d איז פריחעז׳ ♦שטײגענדע די p חור אס 

 9ל&& צװײאען פרײזען איז ^טײגעז
 נױס־ םאכט צײם איצטיגער חןר און םאי

 װײדדו״יחע• די פאר פאדערונג די װענדיג
 און נעמטעלם, האבען מיר ײאס כערוגג,
 אוג״ פון באדינגוננען די אונטער װעצכע#

D געחאט חאבען מיר אגריםענט, זער p 
 שאר םאכען צו פציכט/ די נײן, רעכט,

 אוג• סון שרױען״ארבײטעד און מענער די
אינדוסטריע. זער

l אײעח^ װארהאפםיג b 
סקױדט״ באארד רזטאינט

 Wf ־' ױניאן. מאבער רי&ער און
 #פרעזי^נט .נ» ר ע ב נ י י ש י. %

 W :־*' ן, א ם ג י ז ט.
מענעדזטער• דזשענעראל

ק ן א ל ע ק י צ א ז ם י ן ס ר ע ב י א

 —קענעדע״ טאראנםא און לואײס סט. סײנסינעטי, מאלידא, איין סעטעלעםענט
^ 20 ביז 15 פיז שכרױת אין העכעררונג א באקוםעז ארבײטער די חן  י

 שםעדט\אף•/ אלע• די איין םען װעט סיזאן נעהסטען פוג׳ם — צענם״
l\ פילאדעלםיא? אין •<ם װי — װאך. פון בײםען | v

^ םיט׳ן קו  קאאוק אין סיזאן םון׳ם אנ
 צװיי^ סכסוכים ענטשטאנען זײנען טרייל״

w\ םא־י די און ױניאנס ?ילאו?מאכער די 
 סינםינעטי, טאצידא, אין נוםעלט^ורער,

 םילאדעיצ־ ,לענעדע, טאראנטא צואיס, סט.
 אנ־ זיך האבען ov און ?איװאאנד או; םיא

 פארהאנדצונ־ און לאנפערענצען נעפאנגען
 װעצען ?ליװצאנד, אמבאלאננט װאס כען.

 בא־ א צייטונג דער אין געפינען לעזער די
באריכם. זונדער
 עטעדט, דערמאנטע אנדערע די אין
 ױניאנס די זיינען םיילאדעלםיא, אויסער

 די מיט אויסגאײר אן צו געקומען *וין
 האבען ארבײטער די מאנוםעלטשורער.

 פרא־ 20 ביז 15 םון העכערומ א כא?ומען
 געװארען, םארשטאגען איז עס און צענט
 ארײן טרעט טיזאז נעלםטען דעם םון דאם
םיסטעם. װאדארבײט דער לראםט אין

 די.קלאוק■ פון דעג גרױםער
קליװלאנד אץ ימאכער

 איכד נים נאך מיר זײנען דערװײל
 אײנצעלהיײ םולמ די געבען צו שםאנד

̂טײיצע;דיג טען.  ענ־ דער םון אבער אוו
 טיר װאס טעלעגראםע׳ טוזיאסטישער

 םערל־ א. םון ערהאלטען נאר־װאם חאבען
 אינ־ דער םון פרעזידענט װײס טטײן,

̂אנאצ  אר־ און םענעדזלוער און טערנע
 ױניאן ^אולסאכער דער םון גאנײזער

 גרוי־ א גאר זיעג דער איז ?לװולאנד, איז
 װײל דערםאר׳ שוין גרעסער דאס סער,
 די ̂ײנען' װאכען לעצטע די אין

 םרעוד ?ײן ניט זעהר געוועז אויסזיכטען
 אין ער?אעהרט עס האבען טיר װי איכע,

 עס און ^ערעכטינ?ײט/ נוםאד אעצםען
 א אחז אז *ויסגעזעהז, װי oPho חאס עס

געדזן. ניט עס ט1וח טאמןי
 גע־ אאעס זיך האט גאי?ליכער־וױיזע

 םאאטטענ־ צו און םרידליר, ענדמט
מאאכות. בעא די םון דיטנר׳צופרידענהײם

 r* אננעוױזעז עױן האבעז םיר וױ
 זיינען ,,גערעכטיגלײט״״׳ נוטער אעצםען

v פליװלאנד אק דא 'tלv ו־  טאנרשע̂י
 םאגופע?נדפו• באקאנסען דעם טי־ם רערס

 זײנען וחןאכע ^•יצע, אן *ל?ס
 פאדערונ־ די םיט סיםפאטיע םואער אין

D אס און װניאן. דער p, צוזא״
סלױולעג• ויי װאס פא?ט,. דעם

זײגעןתצװעז םל*כות
V ?-־-

 האט ענטשאאסען, או| אײניג שטענדיג
זיעג. דעם געבראכט עס

• הא־ םיר װי טעאעגראמע, די איז אט
: םעראשטײן ם. םון ערהאאסען איהר בען

דעצעמבער. טער23 *פליװאאנד,
 גע־ אײנגעלאדען איף בין ״נעכטען

 די אדרעסירען צו ביצע? םר. פרן װארען
ײן איז ארבײטער  איז דעם נאך לואפ. ז

 מא־ די םון םיטינג צום pyv.K באעס מר.
ײ האט און נוםעקנדפורערס  ער?לעהרט, ז

 אגריםענט. דעם אונטער שרײבט ער אז
 מאנופעקטשױ אנדערע 30 האבען ניצײף
 ווע־ אנדערע זעאבע. דאס געטאן רערס

הײנט. אוגםעחערײבען אען
 װײדזש־ דעם אנבאםרעפט ״װאס

 נעקסטע די אין פאר?ומען וועאען סקײא
 רעםעריס די פון מיטינגען טעג עםאיכע

אין• יאר?, נױ א'ן ־אדער  פאיװלאנד, אדע̂י
ווערען. באשםימט וועט דאס אויןי װאו

ױמ  זיענ דער rm זעתן, פענם איתר ו
̂וטענדיג.  באטראכטען צײםומען די פאא

 אין עםאכע נײע א אלס אנריסענם דעם
 איי״• אין באציחונגעז. אינתסםריעלע די

 הײנט אי! צײםונגען גמסםע די םון נער
t םיט אינטערוױו *; ערשינעז o אױם׳ן 

״ פײדדפ. פראנם
יערלשם^ין/ ט•

 לו סט. און סינסינעטי טאאידא, אין
 -n בעאםםפ, אאלאאע די דוץ א איז איס,

 אונ• פון הענד די אין געװען סיטואציע
 #אעפ?אוױטט םרעזידענטען, וױיס זערע

 ךײ ס?ואסאן. זײדמאן^אוז פערעאמטײן,
 םארחאנד• די אין גענומען אנטײא האבען
מאנױ די און ױניאן דער צװישען אונגעז
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̂ך יד .2 זײט  1' ‘*פאוױרא. נ. — װ
 ®ון בןאןרד דזשאיגם ®ון םימיגג .3 זײם

 1 לאנגער. ל. ־1־־ ױגיאן קלאור״מאכער דער
 5 לן־ ױניאן ם»גער דרעס או םקוירט די

 װאנדער ה. ~ 23 קאל
 «רא" ןןרגאניזאוויאנס און םרײד .4 זײט

 פאר״ איבער רעדאקפפר גום בריעןי גען.
י ®ון ר^ולסאפ דער ®לאגען. ^ײדענע  ו
 העללעמ דזש. —17 ל$ק*ל אין װאחלען

̂  א&יס אין םעםיגקײמ ױגייןן •5 זײט
 לאו מר ®ון דיװיואאן״ ״סר^טעקםױו 4

 רעפאדטער. סטעף א — מני^ן םאכער
̂רד עקזעקוםיװ ן1® מיטינג דער ןו־ן בןמ
 .מעהנחאלץ, י. — 25 *לקל*
 בעדריפ ראזע — װעלם ®רויען די ♦6 זײט

 אין מעטיגקײם *ע6לעבחי א באינדער.
 .45 לאקאל ױניאן דעזײגערס דער

 ס^יצ״. ה. — נןןטיגען *יקאגאער .7 זײט
8לאק»ל״ ױניאן םיילארס לײדיס מןןן. 0 
 אין זיך חערט װ$ס הילפמאן. ה. —

̂קאל  זילבערמאן. ה. — ?90 ל
 פאלינא — ליעבע נאו געיעג א »8 זײט

װאלםי.
W באג״ עםיגטער8ארש6 # ראמאן• י9 זײט f 

 ?ארעספ^נ? א — ^#גםרעןןל אין קעם
l דענט.  r

 ביכעל• נןןטיץ רעדאטאר׳ס «רן .10 זײם
 •אר* צוקונטםם און סראקםישע .11 זײט

 ‘גרויסא ־דפס בוכוואלד. נ. — םײען
 ם. .D א. — װאוינוגגען אויף .יקרות

— (ער*עחלונג) ^קםאר » זון » .12 זײט
• און «וקער שםואלזאהן. מ. ו י ׳ ן ײ ז  

 צעבעדיגער♦ דער — (*צליעטאן) קונ®®
 קפנ״ ארבײטער ס«ע*יעלער דער .13 זיים

 | צאנג. .ה. — װא*ינגט#ן אין ®ערענץ
ט  *ו ניט זײ װי און ״*קאלדפ «14 זײ

 דער דובאװסקי. ב« דר. ־־־ כא*ען
י. נ. — (גזנדיכם) עמיד

̂ייט ̂ן. קורצע *15 ז אםועכמ
ז י י י  J2B לפקאל אע«ע^«ון י
1 זייטען 7 ,1 6, 1 9 ,1  אדװערטײונ ♦8

 איגטערגעאאנאל .20 זײט
פאישײו דעיאיטסעגם.


