
 ארבײטער ®ון ;נטעז
I אונױוערזיטעט

u מ וו*ס * ו ז וו י p* ז i
ױ *ח װי־ o*n זזמנלמ ײי

o אין אנעציםען ג*ך n איגטער־ 
זײ־ אונױוערזיםעם. ארבײטער

o 1צ tvovvw נ«ן n  tvoip א 2 *בת
 זיינער א 10 זוכסאנ אןן נאכסיסאנ זיימר

i* «ריח, ־an אין n  p אױר־ וואעימטאז 
 אוירװיננ און םט. ם*16 םמוצ חײ מימ

 אום זיין דארט וועם טרידםאן דו/ אצײם.
 הצאםען. די אײנאמוגמצען

ooip • p צ״ט. אץ

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 
 םון ,intv< איבער לעסט׳עור דעמטבער,

ריי־דאבימזאן. .v אנא
טי כראנזוױל ■אבציק םענטער, ױני

עװענױם. נאענמאר און סטאן ,84 סיוול
ib״j* d ,19 אװענד o nטען v n.

tvani צעהנמזורעז ?ענאן עלען מים ומס
דראטין. *או׳ס גערגאוו

**ב־ םענטער, ױניטי װײםטםאכער
םט• טע20 א. 320 ,40 םהוצ ליס
o 18 דאנעראטאנ • nאוהר 8 דע*. טען 

 סלאם־דיס־ זעקםםער אלנין׳ס דר. אװענד,
דראםא. איבער טוסיאן

 .vm םען19 אוהר, 8 אװענד סרייטאנ
 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
 אעה־ איז oiW3*p א װערעז כענעגע] װעט

u p s, אייסעאום, אייבאר נראנזװיא איז 
 ותאעז קאנצערט אין סט. םעהמאן 229
ו י  ערײבער, עםטעאא םים נאםײאיגען ו

 װ״א־ דזאייקאכם. מאהם םר. !■אראנא;
 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
 אר־ זמד איבער gran ײעם אעוױן םאקם

o אין באווענונג. בײטער n קאנצערט 
 אח זינג׳ןר jwb באסייאינעז זיך וועאען

• ♦ שאיעאער.
* * • '

אגפאננענמג וואך דעד פאר בולעטין
.1919 דעאעםבער, םען22 דעם
 אאנאיס םענםער, ױניםי םײד איםט

 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

 םענםער, ױניטי םאבער י װײםט
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 
 אעסט־ הײנע tram נעחאאטעז ניט וועאען
 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
שאנאל אינפערנע עו . ם ײ ב אוניװערזיפעם או

 דער צו סאנצערט 1או ׳מיםיננ דער
tie uuyey אוגױוער־ ארבײטער אונזער 

 װאשיננ• אין אווענד שבת אעצטען ויטעם
 א. נעותז איז םקוהל, הײ אױרוזינג טאן

iriw ישוט האט עס צרסאאנ. ט־וימר 
 ערװארםמגען. אלעםענס איבןרטראסען

 וועטער, שאעכטעז אוים׳ן אכטענדיג ניט
o n זײנעו אווענד, יענעם חןנמן גום 

 נרייי אין געסומעז םיםנאיעדער אונזערע
vs 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 .n vo  « OVW* 
 האט *טיםוגג יןיוםיםוכ׳ריוע רדיגע
.־וםנעכא*ט1א ן  •נים יעדען «ן !

 It ארונטעראעזצן ) נעשצנט םצן•
o טיט צו§רידענחײט '<ר n !ריצזיגצ

o םין» זייוצן אאע n טאא׳נ* 
מ געםי̂ה

o n  :tvovran ץ ד T ׳םיז מ 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

ר קײן דארסעז ^  ווי ■רא*אגאנדא א
 ■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 ביאדוג^ 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 tram  tv i» v» ’W אימר' 

tm גײע p v s נא־ ג״ע ױ נאכצז?וםען 
דינטנגמ•

in די צװישעז n איז tvoiwmsB * 
*d ?אנצערט ■ראכםפואער ii ח*ט o n 

o ^אם rn o s חעכםטען יפ׳ן1א ov j j is
BW אםת אן tPiwi איו JSP ivnosJp

i n  tis י1 ח*ם זמאם invow pun
 צנטוזיאום. אvיB םיט אויםנענוםען
iponpvo , ט*ג יענעס איז 1בארא 

tm vi 1צ tspnvos tie rjn ve 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 ivi tvoi«o א»<אדיסכיענט׳ןז. םיט
 אװענד יענעס מאצן1 סאתאםצאטע די

.tvovnse גיך א«י גיט

־ י. וג ג. ל. • אינט. דער פון םטײממענסם אפיציעלע
no p אױס i?* s s  si 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
.ijwvipvo דזשענעראל באראף, אכ.

 אל5?יי׳פא1י1ע נעש*נאל1אינטע 1נאנצע
ביים.1א

 ivoipvrpv ?אהן, ס. פאניא מיס
ivonpvo, םיז in גע**נאל1איגטע 

 געעםענט ה*ט פאסיטע, ערױקיישאנאל׳
o ט1נעםיה ]1א n .נרויס סיט ^יםיננ 

tnm אין זי האט ענםוזיאזם p 1איבצ•
pviiv o n  \V2v:vi ציעל איז i n  tie

 בײט1א יוס״*אנאל1ע אינטערנעשאנאל
o פון או; בכאא n ניװער־1בייםער־א1א 

 אננעװיזפז אױן ה*ט זי • .oieo זיטעט
ivow i אויוי n ,0*11 או־בייט oijni 

n אין נצטאן v u is װניטי ivoJVP^ װי 
o גיס n. אױוי יז1נא ניס א■ זיו חפט 

tm 5*i ,in rJap n s n yw is •אייו i n 
אסע• אין ננ1־באװענ1ארבייםע 1נאנצע

P’i.*
iv i in  ivoenv i n געװען איז 

t* ovb* is איז חנאכצר1 ביעח־, אם1ס*א 
אינטער־ 01צ גאהענט נאנץ נצשטאנען
 lie ovo'nvn’51* ארכייטעד נצשאנאל

אנ־ צמישעז האט iy *נסאנ^ סאםע
P5S1V5 o n  o3*i^v5D'iis׳ o n

p’liv בילחננ ארבײטצד די  o in ’^ r 
. «ייט סייגוגנ V5Vouv55* די י \ *vow

so5ip o צ»ײ *i ,in** iw t'io^ ים*נ־1ז 
*ti* pes 11אט1ליטע n n* כא• זייז 

 םים כייטען1א o*n די םאר *חגנסט
״ .uvn וייצוש

no v^ i די iv  jam 'iip ivo*, ־,

׳ שטאל*םטױיק װעגען
!לאקאלם -אונזערע אלע סון באארדס עקזעקוטױו די צו

I’* צי Dn»mv5 זיך אינטערנעשאנעל ,ד יהאט *וױין צ״ם *םיקעל א ״םיט T 
o 6* 'הזןלפען1צ אתאניזאצי^ n  tvesנד* .o*ii 1טי  1צ פאו־פליבטעס זיך אבען1

.oivp״ioo *טאל די *טיצעז
i .איז n אנגעלענענחיים tv iso in 1צ אס*א נ*ך א״ך .־,מ **?tn ’opv די 

*ov d אלע ii ,*,nvaovo ivn ne in * v i באשטיטט איז o n  i* e  tn * w i 
its ,pviiy, און מעגליך, וױ *נעל *o n  tvp're נעלט oiy פיס. ח*ענעראל* 

s iv jv rn  iv i* ח*ט *פיס o n  tvesrvi לויס אױסציאאנאן, אױף געלם n, םיר 
tv3*n םאא די חזןצפעז 1צ אמן1םאר*פ* tod״iv p 1םי *יז invt tv e in׳ o n 

v i ו i ט ב » מ v נ ט i נ זאל  v .ן
tvovava iv ״איזזר,ז«ט a n n, נאייד אונז *tvP’tnve אלע u r*  d* ii in *V i 

pjmv o ח*»־*ײז n  ■me יז אויפנעטאגם« o*ii 1איח ovii אין א״נסאאמקסיחמ 
ivo5jm*5 i n י־' צושנפם״

13’i ’n n ״ *.4 • ,in v 
* ivonpvo באראף, אב. s iv jv rn־m m n p.״

ע די פאר ש טי אלי א אץ ארעםפױרטע ,א ק אמערי ׳ ־ ״ ״ # ̂ ־ • / ... . ־י
!לאקאלם אונזערע אלע פון עקזעקוטיװבאארדם די צו . .

ס גאאױפמ־אנס בין .איך * n'oipvtpv «ן׳ n v iw t i א״ך אר6 נאארד i*e•
:אננעלענענהײם שאלנענדע די צוביעננען
iv *1* די ;איז ^ n iv oיז*נס ;tvrev איםיזמ סויתנחד זיו*• v o i'ddvts.

tn*nV3 o זיינצן זיי esio rsa נעװיםצ יייז צובר םאו־ ra tfv i v *rw ae\ אין 
iV3»i*e p* טאחסח די 1V3* סלחםח. ne צ״ס i* r איז ov קײן טיס* איז 

סמ, טי ^ א i. •'* יז*ז•1• אין נ*ד ,,ז חאלם םצן װאחם נ
די 3* *ו־באניזותמ , i״ivo ז באױמנונג» o n ײגגזד1א «אף ,ד ח*ט 1אאנ 

oivn n’* איז טםצן n אח r m  piv u  ov פאײסינ n  tvpvwv 1* p ” 3.t* m 
i םיינתנ עפענםליכע n  i*e נאסמטסננ tie אימישצ די*■ voi’p o n s, 1פא ts 
אסעריהא. א•; אטנעסטי אולנצטיינצ

מן 1,םי מר, וײ i *נשאימז דר ovu איהו־ אז וי n  tv !את אתאניזירםצ 
o באוחגמננ iytf״5 n  i* e גאבצלען pvnv. כ״אינצט־ ovu איחו־ e*p *  fVj’BVJ• 

t * סח w ’iw n w *  ^ * * t n ״ 1אייצ אױוי *vivi אין י1םסיי**גפ ov 
o in  &um ov i*n  ,),ns .איחי־ אננצזױזעז ovn סיס tve$m * r e  o n 

tbi»  i n״tie « is ליםײמ די*» " ' v o ro o n s

ise ערפאחרוננ גקשאבטע  tV3*n נז1א 
i גאנץ ov> n*03״3 **p, 1נפא1א װי 
tie tv«n״t ov דיאך"ם n w  tV5 צ״ט 

ij05* ז*יססײל1ױ״ א 1אי *י-יס % i אן 
tvs'itrvjivoii* o ijii e*n  ,OiVO’ia* 

ע זר.'1יא :ײ1׳ד נאנציז פ*י  V5*te};< 1א״
o טיס אצן1**ײיאנ צי; ייר n  tru םן»א
* * *י׳ :v r is t w l יתנתננ** pe די־ 
jib f» » 1ײ t m  0Sw lftrv אונזעיז־

׳ ־ ? *

tv>m,
n  p t o

, flt אסיאו n w וחד 
ov tvo נאיסס u w  T t 

o o r amwi p n  is.״ 
i*m *n .(*ײיאס

n u n, 
ji« •) n n*

 t•״ ױ
 זיך «ױ י*ל■

מי ײז  *>i»< י
ליימ•

עו ל דן ל ר פון ארנאן מ ע ם אינםעדנעשאגאר ו םפנ ®י עם! די אן װאירפערס רי יוני
!',K IC K  S CEN TSNew York, Friday , December 2«, 1919, ,דעצעםבער tyo18 ־26 ײמאג,

 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
̂ון דער םון סאדערונגען די האנען זײ  ױני

 אנבאסראכט, אין ערנסם גאנץ גענוסען
 הומען געקענם נים ה*בען ויי אז און
 דעם אפצוזאגען וױ שאס, אנחגר ײז0 צי

̂אגג  זײער אין ױני•;* דער םון םאר
 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 ̂עגט  צוױשען פיהרען אימער זיך פ

 ענםזאגט אסס׳ן, אײער און ױניןןן א<נזער
̂ען צו פאלןוטענדיג זיןי איהר  שארהאנד
 א מאכט איהר דעם. װעגען אונז םיט

 אײער רעכטפערטיגען צו פאדזור עװאכען
̂וע ̂ם׳ שאר׳ן ׳שטעיצונג דעסיןןטי ̂־ עו  װע

 זעהר איז גוט׳ גאנץ װײסט איזזר װי כער,
?pikoi ̂כע דאגעגען  ארנשאראנט־ אזע

̂־ םעטאדען, דעסשאטישע װארטיציכע  ײע
 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

̂כער אינדוסטריע,  באםראכט דאן איז װע
 שאר באזיס טעגאיכער א אצס .געװןןרעז״

 דער־ זיף איהר^עט וױ אגריםענט.. אן
 דאן איז װאם םיניםום, דער איז מןוהנען,

 גע׳גרינדעט געווען געװארעןי אגנענוטען
 פרײזען די דאס ערװארטונג, דער אריוי

 װעלען לעבענס־סיטאען נײטיגע די סון
̂ען.  אאע דאן זײנעז םיר אוז ארונטערשא

 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
̂ען נױםוחנגדמע די וון  ̂נבענס״םיט

̂ור o שםימען, ג p פא< אזא *ין
 װײדזמ די אויםגעםען וױחני סיר

̂ן  עס און דעם irtim שארחאנד
 די און שכל איעשאבער 1״דעי

̂ןבען עדשאחרוננ  אונז שאר ה
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 וױיד־ 
 עס מיגיםום״ס?י< דעם איבער זיטעס

̂ט ױגיאן די או אםת, ניט *בער איז  ער• ה
 שאדע־ אזעלכע צו ארבײטער די מונמעדם

 אויף דאס אסת, ניט עס איז אויך רוגגען.
 צע״ כױר האבצ; ^ונשערעגץ יגעצסער דער

 אימענד דויד זיף ״העקפען צו סטראשעט
 איז אזוי אבער מיט^עז/ אנדערע װעלכע

 םרויען און מענער פאחטע;. םון לאגי? די
 צװי׳שען רײס א אין און יצעבען״ מרזען

^  לעבענס־?אס־ די• און וױידזשעס זײע
ײ \v:vp טען  בליײ צו פארגינען ניט זיף ז
 מיר וױיא דו?אל הינטען. פון װײם צו בען

 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 '
 אמת׳ע אויר וױ םאר?וטאנד געזונםער

 גע־ גיט װא^טען ?יזנעס־אינטערעסעז
jtv ?אנט d ph; פא־ אנאנ^ר אירגענד 
ט<נשעןמרופע. װע^כער אירגענד צו ליםי

 ״איבער באםער?ונג לײכטזיניגע אײער
̂וםחשטדיגע די  לע- די אין העבערונג ב

 שסיס א זיד איז ענםהא^ם כענס־?אסטעז״
 שנז*רס װעם עוילם װאס גרויזאסטײט,
ען, און פארשטעהן,  פאר עולם׳ דער פײ̂ז

 אײער ^כטפערטיגען וױאט איהר וועאכעז
 איז װאס עואם, דער שטעאונג. אנגענוםענע
ען צו ^עצוואוגגען  צו מאנאס פון צא̂ח

 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
װײדזשעס. זײע^ איז העכערונג טע

 תרך באװײזען צו באריימ זיינען טיר
 פון און רמגירונג דער פון סנמטיסטי?ס

 װאס אגענטורען* עפענטיציכע א;דערע
אאעטען, שאר צוגענג^ 1או אפען זײגען
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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

 lb אײעח^ װארהאפםיג
סקױדט״ באארד רזטאינט

W ־' ױניאן. מאבער רי&ער און f 
 #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

 קאאוק אין סיזאן םון׳ם אנקו^ םיט׳ן
 צװי̂י סכסוכים ענטשטאנען זײנען טרייל״

w\ םא־י די און ױניאנס ?ילאו?מאכער די 
̂ורער,  סינםינעטי, טאצידא, אין נוםעלט

 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

קליװלאנד אץ ימאכער די.קלאוק■ פון דעג גרױםער
 איכד נים נאך מיר זײנען דערװײל

 אײנצעלהיײ םולמ די געבען צו שםאנד
טײיצע;דיג טען.  ענ־ דער םון אבער או̂ו

 טיר װאס טעלעגראםע׳ טוזיאסטישער
 םערל־ א. םון ערהאלטען נאר־װאם חאבען
 אינ־ דער םון פרעזידענט װײס טטײן,

 אר־ און םענעדזלוער און טערנע^אנאצ
 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 טאנרשעי^ו־ 
 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
 איז דעם נאך לואפ. זײן איז ארבײטער

 מא־ די םון םיטינג צום pyv.K באעס מר.
 ער?לעהרט, זײ האט און נוםעקנדפורערס

 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

BjpB8S8gS««SS8S»gSg;-----
אינהאלט־םארצײכניס

50 נוםער ״גערעכםיגק״מ״

̂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.
̂ולסאפ דער ®לאגען. ^ײדענע י ®ון ר  ו
 העללעמ דזש. —17 ל$ק*ל אין װאחלען

̂  א&יס אין םעםיגקײמ ױגייןן •5 זײט
̂טעקםױו 4  לאו מר ®ון דיװיואאן״ ״סר

 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

̂יצ״. ה. — נןןטיגען *יקאגאער .7 זײט  ס
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
 *ו ניט זײ װי און ״*קאלדפ «14 זײט

 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
 אדװערטײונ ♦19,18 ,17,16 זייטען

 איגטערגעאאנאל .20 זײט
פאישײו דעיאיטסעגם.
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 הונמז נזחאלםעז TP3nen און _
סרידאימן א אויוי סעטעאםזןגםם

־<\•

'US

ױ טאראגטא,העגעחג 1אי  האממ פדד ו
 אכ־ *ין עס האם ײאך, לעצמע נאסעלדעט

 םאנױ די קוײויס. א ביי <*האלמז
 אױו* מעגטפערט נים חאמז סזמםימירפר

ר  סאגו א &אר אויםפאדערוגג מגיאגס מ
*י סאדעגץ, ױז  טאן דאס מדארםט האבען ו

 גע־ גרײט pup איו ד#רם*ן יוגיאן די און
 מאגזפצלד די שטעלוגג. א נעהטונן צו וחנן

 אײננעגאנ־ גאבדעס אבער וײנען נמורער
 סכסוך דער און האנםערענץ אױף.א גען
 עס געװארען. געסעטעלט םריעדליך איז

 קאנ־ צװײ נעוואדען אפגעהאלםעז זײנען
 אריםטאהראטישעז can אין םעחננצען

 פארטרעטער פון האטעל״ עדװארד .קינג
ױ צדדין^און בײדע םון  װע־ שײנט, עס ו
 אסס׳ן דער צװישען פארהעלטגיסע די לען
 פרײגדלײ סך א זײן איצט ױניאן די אח

ר  ה&גים תאבען באסעס ^ םריהער. װי מ
 װיאען קלאוהסאבער די דאס אייעעזעהן,

 םען דאס אןן ױ;יאן א האבען דזדכאױם
פארגלײך. א צו פזמען ױגיאז דער םיט מזו

 די בײ ױניאן די איז אין׳טאראגטא .
 דודך פארטראטען געװען האנםער^צען

 האלדאװס?י, .ש װײם־פרעזידענט אונוער
 קלאוהםאכער דער פון טעגעדדפער דער

 :םיטגליעדער פאלגענדע ־ די ׳ און מניאן
 םרידםאן, א. הרונער, ה. גליהסאן, דדפײ.
 װיליאם און קופער א. שפארן, דדפײ.

אױרװין.
 אלץ נאך מען איז םילאדעלפיא אין

 גע־ ניט םעםעלםענם באשםסיטען קיץ צו
 געװא־ אבגמהאלסען ^רין איז עס קומען.

y צװיעוען קאנפערענצען אייגיגע רצן i 
 אויף ׳פאנופמגןט*עורער די און מניאן

 געװען אגוועזענד אױך איז עס װעלמנר
 .pyo דזיפענעראל אונזעד באראף, ברודער

 בדדדעד אח כאדאוי כדודעד סדמדשורער.
 ״םיאוקס־ הויאט די נערחח זײנמן אסדור
קאגםערענצען. דיזע בײ סעף

 זיך םען האט *ונסטמן פיעלע אױף %
 *פװזד די געאײניגט. פילאדעלפיא אין שױן

 צוזאסענצוהוסעז זיך איז דארם, רימײם
 איז דאס וױידזסעס. אװ סקײל די אוי^

שווקרפונתט. ער1 דארם
 ־באראו* סעקרעטער איז װאך לעצטע

 לעצטעז פילאדעלםיא. אין נעװען וױדער
̂זטאנ  קלאדקסא־ די דארט׳ האבעז דאגער

 וועלמןד כױםיננ, נתיסען א געהאם מי־
n t בא ברודער פון נעװארעז אדדעסירט- 

 װײנבערנ. ה. p* אסדור ברודעד ראןי,
 צױ םולעז אױסגעדריקם האט םיםימ דער

 אח קאסיטע קאנפעחזנץ דער צו םדױעז
 ״פול תאםיםע דעד :עבעז צו מדפםיסס

ער״  פאר־ די סיט וױיטער אנציגעהן מו
תאנדלונגע:.

מאנופעק־ די מים קאנפעמןבץ
 מאטען n פון טשורער

טדײדס נארטענט
 און יאפעי אוגזער פוז ארבײטער די

 *ין /41 אאגאל ױניאן םײקערס קימאנא
 לאק. ױניא;, דרעסנױיקעױ ^יאדרענש דמר
 ײ־ וואדלןערס װײםנודס דער פון און 50

ת א-ױס שטמלען 62 לאק̂א ניאן,  פא־ ני
 *שסיײ אלץ דעם נאכצוקוכיען דעתננעז,

 אלץ לעבענס״כױסעל. אויח -המת נענדמז
אר־ די אח טאנ צו טאג pc טײמרעד

פאד״ טרײדס דעדכדאהנםע די איז
 אדכײט דער פון יןאנען זאל- סען ,

אעמן. א
 קאגפערמנ־ דארף,פאדקיטעז וואך רי

y t די און ױגיאנס לאקאל די ציױ^עז 
 טרײדס, n אין אסס׳נס םאגוםעקנדפוימר

nm נײע די וחנרען פארמלענט וחנט עס 
®iif ijr t fW האפען סיר ײניאז^ דער מצד 

 צו ״נ^דעכטינקײם״ נומעד נומססעז »ין
 די פון רעזולטאט דעם באדיכטעז קאגען

̂נצען. סאנפעח
 לא־ יעדער איז האנפערענצען די

 קאכפערענץ^א־ א דורך םאדםראסעז
 פון נעאםםע ד• פח באשטעהענד

 עקזעקוטײי םון׳ם םיטגליעדער און
 די םון מיטװירמוננ דעד םיט ,

דזעע־ אתזער pc סיסנלידעד
בא״ יועלכע ’באארד, .עקזעסוטיװ

 פרײען דעם םאמזי^ם «םעריק«
געדאנק.

 ״פא־ 249 םיט עיף״ ״רויטע די װעז
 אםןןריקא״ פון אפגעפאהרעז איז ליטי״פע״

 גזד אוםן דראטאםי״טען א אויןי דך האט
 אטע־ דער אין האפיטעל נײער א עפענט

 די םון אפעריקא די מ*טיבטע. ריקאנעד
 ארםTזr א אלס טראדיציעס, *פעהנע
ד דעדטים את געוױסעז פדײעז םאר׳ז  נ

 פאלימי־ דער פון באדען דער *טטארבען,
 א אלם אםעריקא םון עקזיםםענץ *טער

 איו װעלם, אלטער דער סעגען רעװאלוציאז
 אפגע־ האט פאסירוגג די פאר^װאונדען.

 נע־ פרײען פון םרעטענזיע יעדע וױשט
אסעריקא. אין דאנק

װעל־ פאסירונג היסטארישע א איז עס
 ענדערוג־ טיעפע ברײנגען םוזען װעט כע
 זײן ניט װעלען עס אבער לעבען. איז געז
 זינען איז האט עס װעלכע ענדערונגען די

 רעגירוננ אונזער קראס. העתפענדע אונזער
 דעם. ס״ט ;־ף פרעהען פרעס אונזער און

^ אםעריקא אין װאם ײ  װע־ געװארעז ז
 םאר־ פרעם די ^רויםע״• 249 מים גיגעד

 אפ פאהרט באלד אט אז אוגז זיבערט
דער דעם נאך אוז שיף, א נאןי  מיף, אג̂ו
 אוים־ גאנצען אין װעם װאנעז ביז

 די געדאנס. פ^ען פון אמעריהא רײגינען
 םיט מאז האנזס דאז וועלען־ ^פאםריאמע!״

ײ וואם לאנד זײער  ורעלזע. גאר וועלזגן ז
ײ  אנ׳שטאט לאגד זײער האבען וועלען ז

שווארץ. אדער געל א״מאגצען רויט,
 פרזןהט קלאס הערשענדער דעד אבער

 הוםט \\+ס עהםםאז וזילדעז דעם טיט זיך
מיג^ בעפאר  ייינ־ זווורוש זעצבםט־פאדב̂י

אז וזײם שדצ־קינד דער  געדאגק דער ,
p שמלםםעז אם דזאקםט it אטטאספע־ א 

 אונטערדריקוננ. און פארפאלגונג פזן רע
 פרא־ מענשליכפן פון גע^יכםע גאגצע די

 זײער דעם. פאר באו\ײז א איו נרעס
ײ אנדער/ג :אבץ א איו םעאריע  גלוי־ ז

ײ אז ״נען  *וטגיג־ אײנפאקען קענען ז
 סאציא־ עקאנאםישע, פאליטישע, םטיגע

ײ אװעהשיפעז און טיעונגען לע  אהװ־אט ז
ײ וױ jn םיט םוען ז ir n •̂ײ פראדוקסע  ז

ײ וועלען נעזעצעז דורך אז ולױבען  ?אנ־ ז
 נע^יסעז. Drjgpny^g דעם טראלירען

 םאקע האס צודיק טעג פאר * טים און
 א:;ענזכיזח װאשיננםאז איז קאנגרעס ^עד

 איבײנרא־ די צו אסענדײענטם אזעלמ
 יזד אריס שליסען דועלכע געזעצען׳ ציאנם

m סיםי״ קײן נים איז דועלכער אײנעם 
 אנאר־ פון פדםגלתד א איז ותלכעד זעז,

אתאנױאציעס. װ. װ. א. אדער כיסטישע
דזשאנסאן, אלמגדט קא;;רעססעז

 איבדגראציאנס דעד פק םשערטאן דעד
 אגנזךלענענהײם דער דדענען האט תאטימע,
 : מזןהם האס ער דײד. הצארע גע״עדם
 אונזעדע איז אטערײמ אין םרעסע ״פדײע

 זײערע נים אטעדמןאנער), (״אטת׳ע״
 עד). טיינם .,w .rr א. זײ ״פתמדדע״׳ (די

 זיתרע; ניט אוגזעדע; איז רעדע פרייע
ײ  צוצו־ סענליכעם אלעם נעסאן האבמן ז

ײ פרײהײם, אונזער שטערען  דא זײגען ז
ײ אבער נעסם. אונזערע אלס געותז  הא־ ז

ײ אויפגעפ^הרם. שלעבס זאהד ?יך בען  ז
 די און לא:ד, אונזער פארלאזען מוזען

jro אונז צו קוטעז זועלכע jn c  pc לעב״* 
t אחיסװײזען פריהעד טוזען דער t דױד־ 
;עגו;״. די;

 בעײד אלעהסאנדער נאלרטאן׳ עטביא
 האבען דעפארםירטע אגדעדע די און טאז
הס אװעקפאהד זײער פאר  נרע־ צו צונצ̂ז
 ררסײשע פון פוודאיייז א רוסלאנד אין דען

 פרײהיים, אםעדיהאנער פאד פרייכד
 *מע- האמח צוריה יאהרען סים דוי פיגהט

 םאר־ א געגרינדעט יציבעראלעז ריהאנצר
 רוסײ פאר פרײגד אמערייןאגער פון אײן
 װצט עם אז האפעז \ײ און פרײהײם, שער

 חסלאגד פרײע די וחע צײט די קוכיען
 אכזע־ פרײע g צו האנד די רײנען װעם
6 PH•

s e e
ארבײיםער. די איץ סעגאם דער ,

 דעלעגוד א האם צודימ װאד א פייט
אטעריקאן דער «ון םארשמעהער

 דײלףאוד די לײבאה אדו םעדעריחפאן
p בראדעדהודם, it םאד־ אײנמע פון 

 פע־ א דערלאנגט #חגמניזײשאנם מז<ו״
ױ ז̂א ער אז סרעזידעסט, צום בױציע  «ז

 צװײ אויןו כאטש אפלײנצן אק זײן גומ
 אײ־ די איבערציגעבען באשלוס זײן יאהד

 איײ פריהערדיגע זײערע צו זענבאהנען
ײ גענטיסער.  ציפפרעז גענפבאן האבען ז

 גאך םוז ירונג5־!7 די אז באוױיזע און
 אײ־ די איבער קאנמראל די אגהאיטען

זענבאהנען.
 צום אפעלירט האבען זײ אײרער
 םיט גאטפערם םעםועל האט פרעזידענט׳

 באזובט ארבײטער־פארשטעהער אנדערע
 פון באשאפער דער קאםינס, סענאטאר

 >דיזענבאה־ די אוטקעהרען פאר ביל דעם
 םאכען פאר און הענט״ פרױואטע צי נען

 פאר־ א פאר סטרײקען צו רעכט דאס
ײ ברעכעז.  j דעם מיט גע׳טענה׳ם האבען ז

 זײן קעגען איז ־קאגד די אז סעגאטאר
 קען ^יעז״ץ אנטי־המיײיק דער ’~»ס פיאן׳

 דאם װערען, פארװירקליכע ניט טאל קײן
 אנארכיסטען, נעטאכט װא?ט נעזעץ אזא
 פאטריאטי־ םרן פארברעכער אנדערע און
 געבען דארח סען דאס אטעריקאנער, שע

 אר״ צו כדטענס א ^ונמראל רעגירוגג דער
^. שקום אוגםער בײטען אדיג!. ב
*. פ. א. די פון שאנסיל עקזעקומיװ די

 דעם :עגען פראמעסםירט שטארה האם ל.
ביל, קאטיגס

 בראדערהודם רײלראוד טעבטיגע די
 קאמםײן העפטיגען א אננעפיהרט האבעז
ביל. קאטיגס דער גענען
&p גע• זיף ה*מח לאגד עהע[ אלע 
 בא־ אדבײםער דעד פז; שבדטעז הערם

פלאן. קאםינס דעם פאדדאטעבדת וועכזננ
 װ^ס נעװאוםם הלאר האם סענאט דער

 ?אםינס דעם וועגען דענקען אדבייג£ער די
 אנ- םענאט דער ה$ם — דאך *ח
 פארבאט װעלבער ביל, דעם גענוםעז

 און אײזעגבאהגען די• אויף סטרײקס
 איײ פרױואםע צו אום זײ סעהרט װעלבער

 און פרײ קענעז װעלען וועלכע גענטיטער,
ארבײ־ די עקספלואםירען אונגעשטעדט

x • טער.
* ♦ ♦ *

רי? בערנצד נ^גגרעס. איז צו
 בא-. האט הןמנדעס אטערײןאנער דער

 כױלוואקי איז וראוםעדס די אז שלאסען/
 סעות, נתיסעז א טאכעז נעטוזט האבעז

 ראראסטפאר דיער אלס אײסזדעהלעבדיג
̂תגרעס אק  בער־ בעדמד. דוױקסא ק

 קײן דם אח האננדעם׳ דער דעגקס גער,
 ^זעלס עד ב*רנער; אבמדיקאנעד אטת׳ער

 איס דזעלמג פרינציפען פאד זקי בױם
 בשדם קזמען קאמחןס פיז םײטמ דעד
 *םעדײ pc פדיגציאצז די זיח גיס אזפז

ײ •*ז בידגער. קאנעד  ורהם, זזאבען ז
ת א קאנגחג̂נ פח ארױס;עװאר?חס  ני

̂גאן  איז קאםפיק עבערנישזנן אן בױס עלעלד
 1או נעזעץ פאר געװארצ! אננעפיהרט

c דעזולטאם דצר ארדנונג. jn  pc איז 
 אםאל וױדער א*ז בערגער וױתטאר אז

D צום געדוארען ערװעחלט jrunp א מיט 
 איבער שםיטעז 4^06 םון טאיאריסעט

pn אױף ״נמל^פצן״ איז וחגלבער געגנער 
טיקע̂נ פװזשאן א

 בײ זיןי האלט ?אנגרעס דער אבער
 הא־ װאוטערס טילװאהי די זײניגע. דאס
ױ כמדת. 1« טאכעז געטדזס בען  זאל דאס ז
 קאננרמסלײם/ די זאגזח בערנער, ניט

זזערען. צדנעלאזס נים קאגנרעס איז זחנם
 < ביחמױאלי צום מאנגדאםפיינז, אײן
 נדױס נאבאך דזאם דזשאנסאז, אלבערם
 אביעריקאנעד־ טילװאקי. אויף דתמגזת

p דארפעז עד, זאגם אדבײמצי, n זעהד 
 פאד׳ א באר דא זײנעז עס רדאס דאנקבאר

 אזא דדאו עדסעד פאר, א וױ ניט טעזזר
o c r ĉש w ערנ tnvn די ציױשען

̂עדס. רואזי
e s s

קאכדש^ז• קדיהלען א
 סענד *♦ין אין אלץ נאך האלמ טען

 םענ פאר א מים עםדײ^ קוי׳לצן וםr לעז
 אפאיג״ וױצסאך פרעזידעגט האם צוריק
 די אונםערזוכען״ צר האטישאן א טעט

 qjp«i ־ער װי אןוי איגדוסםריז^ קויהלען
 pc באשט^יאן האםיסיע די צוגעזאגם. ן

 דעפרעזענםירצן, וועלכע טעגשעז״ דרײ
פובלימי^ דעם גאװעהגאיר, זױ

 איז ל פארשטעהער אדבײטצר *;ר
 פרעוידעגם נעוועזענ^ר ווהײם/ פ. דזשאז

pc םײןןײאתמיס ױנײמעד די 
 ודן באזיצער שינען א איז פיעל בראגדט

 אך- די רעפרזנזעגםירם און פענסיצוןײגיז^
 ־5,מעי ראבינםאןן, .a בײםס״נעבער^יהעגרי

פצחסח דער פון ציים r* מנוחנן איז

ײ דונט  אימענכדםער די 9ז
»p תװאוסס. דם זאד קײן 

ײ האם דעגמ  יהױס.רפפא ז
מן האכױםי^ י זזןו י  געוו^ס ז

 געו^רען מרגעשצןוגען אח ווזנאמ
 אדםיגיםטראס^ור פױעל רעם

 א האבען צו *עדאנח ^ודגארםיעלד׳ם
 באחאטונ^־קראפט, גןור בױס םיטיא

iPD 'teip א געװען גאר זד*לם װןןס 
 א יא 1שוי אויכ עצק־נעבערין. סארט

 םאגגאנמ! קןילען די װאלםען םיסיע׳
ש. אזא םים אױםגעקוםען באשעםע̂נ

 האס קאםיסיע פרעזידעגטס דעם אבער
 חד איהרע פארװירקליכען צז טאכם די

 nfn װעט קאםיםיע די קאטענדאציעס^צו
ען דעם בען  פארכעסעדי ברײנגעז צו װ̂י
 איגדונד הוילען די אין ענדערונגען טע

 די וואס צוױיפעלחאפם. זעהר איז טריע
 איו םארלײחנן נים קענען אײגענםיםעך

 שא• צו איטיצעז איינפאלען קען עם װאס
 איז אלײן דאם ל^טיסיע. אזא פען

ויי• פאר זאך געפעהרליבע א
m m*

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 

26, 1919, aa required by the Act 
,1917 ,Gongress approved Oct.* 6th 

as the “Trading with the
Act״־,

? רוסלאנד כדם עס ה&לם װי
 ה#םי צוריק װאך א טדט

 א!י האוז די איז :עזאגט דזשארדזש
סע) האבען עלײעס n אז מאנס  באש̂ל

ײ רוםלאנד. יאיז זיד כײ״שעז צז גיט  ז
 טױעסאו אז ־אויטטמימז מז

ײ קזמען  דער־ חנדשטיקען. גיט ז
 םארזײ האט נימםי םרעםיעד. ליזמישער

 נים וועט״זיד איםאליזק אז כערם,
 אננעלעגענהײםען. תסישע אין

 קאםיסיע איםאליעגישע אן ,4טעזזז
 סר צד רוםל׳אזגד סאװיעט כעשיקט-צז טען
 -Jtp דאדפאט די פארשםענתיס• צרם מצז

 און רוםאאגד סאדױעם צװישען פעדעלץ
̂יתצז באלקאנישע די  געטאכמ האם דעפדב

 ס^דױעם צװישעץ שלדם אז סטנים אנדעד^
 נאד איז װעלס איברמעד דער ארן רוסלאנד

:cp .דעד אז ;עהאפס ד^ט מעז וױיט 
 זועט לאנדאן אין םרעטיערעדסאנעעדענץ

 קאנססרדקםײ כמהר אױטארביימען געװיס
 רוכד פיט פאדהאנדאצן צו טיטלצז װע

לאנד.
 די וסגאעז אױס׳ דוײזט עס װי אבער,

איע
 צזיזישעןנפרא *ין האם סאאנקרעט

 פדאגחאק די אימגרמגצםח פאדלאטענט
pc אק ײסאאכד, צד בנות עציחןס די 

 נדם־באקאנכתדי אלסער דץר איז דאס
 באלישעוױקעס. די אויסראכמן pc פיאז

 ;אר ניט רעדס שאעטאנלק איז
 can אוימעדדיקס זזאס עד פראנקריחי.

 T״w, ס.9*לײ די פק מ^שלוס פעסטצז
 אסאגקלזזס האס איבערמןבעז/ אײך זועל

ײ באש*ליסע אעזעד־ע ״װאס געזאנט,  זי
 שלײ נים םאל קיין אױף 1זועלע סיר גען.
 זחד כױר סאוױצסע!. די סיט פדיז־־עז סען
T קיעע אויף אײנמהז ניס ל?ז P b c fp 

r: באשלאסען האבצז פיר מיסען. r  t r זחר 
 פעאקער אלע טים ״עלייעס״ רצז

באלשעוױום״. סדן אנגזמײפצז וועדען
 ד׳י אז פארזיכערט ה*ס קיעסאנסא

 אדום דחנדאן אמעהאליתז ועם1 בלןמאדע
 דעד־ n ותם ב*ז ביז לאננ אזײ רוסאאנד
 האם ער דוי נאבדעם שסײזעז.

 פדעטישחנד חום פדן משליסע די לײנס
 האביז •ארלאטענס פאלין קאנפערענץ

 אימנד נעשםיטט פארסרעםקד םאאקס
 טאד נעווען זײנעז שםיטען 458 דזןם•
 שסײ 70 פאדנ״כםיננ׳ פזין פדאגראם דעם
דאנעגעז. מזח

ודלןן עבלירגרידע פאר אדאנק
!-לנצדעבטמידיט׳ פיז" דעדאקסאד װ׳

 אײער אין דאנקען צו טיר עדלײבם
 pc טיס־אדבךםעד •בליעע צײםתנ
פירסע.

 אזגםערצײכענםער, דער אקי,
̂יכען יזײן אױס  ברידעך די דאנק האדצ

o פון ארבײםער ln טעזצזײצקי ןוון שאפ 
 סםרים טע27 װעסק 28 סםאלעדטען/ און

 גן־ מיר זי^זןובען וואס הילפזנ זײער פאר
p צ״ךט דער אין געבעז a .סײן<קראנסהײס

אן׳ וױגש ײ־ ײ ז יױסען סי'ג ז
 n אײך א^״ןדאנת קראג?ח|יט. ידין .פת

 י״ײ ^טןשםאכען ניט אח זי װאס פמ־טע
פאד שמיצע ?•ער

־

• ■C3 /

nnsMMfc s m s  S m s s s & m » s m a  i w " dp צזשדיפםען פאדנעלעוצז ווערעץ i
.9 *p tfi f שערלאננם׳ n  ns דדזןרנס

nsnpל ־ r ̂ז  • fRM ’iraH פדן ימוםיםע 
תד ,סו«ערװײ?*ך ns זװױי  nnrprtp זי

t פאר ' w p  .ta r ו סעםכעדס » a n 
ח •1930 י*חר o י c n r a  sars ומרם 

nr די *u c  w m .9 &ס 
מ  צגמז4 און םיזcan 23 ®איקימן װ
r n. נ דקד«  pR כאזויליגס וחנרס »»רי

 וחד קאםץ אדן סאשקאזדסש די.גרידער
אפאינטז^ חנן

לא־ זייער אז אינפארסידמ, 36
 העכעדוע נעזדממז,די נוס האט קאל '

 אגצנטען בחנעס די םאר דוײדזשעס אין
ײ און  דזנם מהייסען נום אײד האמס ז

גראסםאן. בתדער פאד באשלזס
̂ויגט דער *ז םארילאנגם 46 ל%&  תש

 פאר דעלעגאט א אפאיננחנז זאל באארד
 עקזאסיגײשאז יײז אבדזשעקסאז ?ײער

 םאר מעמבערם בן«רד עקז. פאר קאכדטע
̂. זײעד לןהא

 און באװיליגט װערט םארלאגג דעד
אפאיגטעט. װער־ט פיגיקאווסקי כרודעד

 דער םאר קאנפערענץ צעגטראלע וײ •
 פריזאנערם פ^ימישע די פון .מוםוײיאונג

 איהר םאר בןואדד דזשאינט n ראגקט
אויבענדער־ דער פאר שסיצע פעאגציעלע

קערפער־ זעלבע די באװעגוג^ ,.ממםעד
 פאר רעזאלוציע א צו אזיך שמןט שוופס .

 שמאכטען װאס די פון באפרײאומ דער
 פאלײ זײערע פאר פוײזאגס די אין יעצט
איבערצייגומען* נדשא

געהײםע!. נוט װאדט ויושריםט דפר
 א אז טעלדעט, אורחים המסת די ״׳>

 ויעם װעדען *פנעהא^&ש םיםינג
 א 1געבמ םאר ײ יאנואר

 אויבענ־ די װאס שלוחים די צו {סל&׳*
 גאף שיקט סערפערשאםט דערטאנטע

פאםי־ אידי^ן h פאדאײניגען צו ימ־א■
 עם צוריםען. האט תריענ רער װאס ליע[ ״ ן

 נארד דזשאעט דער אז פארלאננס וחנרם
 רער פאדטראטען. זײן םיטימ בײם \*ל ״
 די אוז געהײםען גוט וחנרט צישריפט .

גריג־ |נדעלםאן^וז9ז7■יטשענסמי ברירער
אפאיגטעט. װערען מנרג

 עם «ז באריכטעט זע5םעאנץ.קאפי די
םינאנ־ םאר געװענדעט איהר צו זיןי האט

 פון םעמבער גליגדער » שטיצע צימלע
 האט קאםיםזנ די יװיאן. פײנטערם ׳דער

 צעהן מיט שטיצען צו איהם כאשלאסען
i .־ דאלער fe

 אז באריכטצט, גאפלאװיטש ברודער
 איהר געהאט האם קאםימע ד''בי^דיגג

 א ווענען פראגע די אח טיטינג ערשטען ־
 איז באארד חשאינט דער* פאר '?הײם

קאפלא־ כדודערי גצדדאדעז״ אוי»געכוסצז
צײ־ לעצטע די פאר אז ע)יקלעדט װיטש

 םיט פארבינדונג איז נעווען ער איז טען
 ;ע- האט עד אזן בראולערס פארשידענע

 פאר עסטימײטס פארשידענע קראגען
 ז א קאמיטע די בילדינגם. םאחשייעגע

 -^רד1 חשאיגמ די אז שלוט צום געקוםעז
איי־ *ז בילדימ, אײגמנע אן בײען זאל

 דער pc אםיסעם אלע םאר זזײם גענע
 רעקאםענדירט קאמיםע די א״ן ױניאן,

י . : פאלנעני־עס
 םאר כדליאן םעדטעל ערשםען דעס )1 .

מבעז; ̂אקאלס די זאלען לאס דעס הויםוש
 נ׳עמגן מצםבערס די זאלעז ion נאך )2
סי־ א )3 װײדזשעם; זײערע פון טאג א

 זאל באאדדם עקזעהוטיװ אלע םון טינג
ײ פאר װערען.אדם נערושעז  פדאכע n ז

 א פון אידעע די אז אזוי, םארצולעגען
 ץווישען לאזזנג דער װערען זאל בילזײגג

T, .ן מעמבערם.
קא־ בױלדינג דעד פון דעפאדם דער

נאב־ זײסקזסיאן. א ארוים רופט מיטע
 ארוסגערזןדט ודערם פראגע די זי1 דעם

רעסאטעגרײשאן. און באריכם יעד װערם
געהײסזןז. גוט קאםיטע דער םון

דימױזסארס: אװ באארד pc באדיבט
 און אדלער קאנסראחטאר םזז קאםיםע א

 זאל אםיס דעד אז םאדלאננט םפוידלינג
קאנ־׳ סים סעטעאטמנט סײן םאכען ניט

 פאמד געוועזענער א שויארץ״ טר^הטאר
ר װאס דערםאר םפױרליגג, םון נער  ז

 זעלגע די םאר ארבײט ביצע זפהר מאכט
ספױד־ אח אדלער סד. וועלכע פאר הײהגר

ארכייטעז. יננ5
 גפמו 1$ד*כ!9וןאנטד דער שזמרץ, מד.

 סאמיסע אוימננחנרמאנםע . די וועמען :
 זאל אםיס דער אז פאילאנגט קאםפלײנט,

 ער סונטעצםצנט. א \v>vd איהם מיט
̂ערם :  אינ״. שאי זיק אק האט ער אז עומן

מ די סטאלירט סאשינצן. ־ צאחל נױטי
p געויאותן פאדלאגנם *יז «ס װי אזױ c 
 זזייי עדמלערם ער כאארד- ששאינם דעי

 אדגי׳יט נעבוג וואבצן ווזנט עד אז
םארלאעם ער און םאנמן■

nc jji& m o  a n  in x r m ir m 
np it ,קאםיםע it. ,זוירס שווארץ n הײט 

אפיצג צום ״ודב^נתענעבעז
 ט^ט־ jnsn'r דאס פארלאמם 64 לאק.

 אדבײ^פן צו דועדען ̂רילדיבס זא^ בעדס״
n’w גע  זימען וועלכע מאשיגען אױ̂נ

 אינ״ דער איז ארײנמקוסעז אעצטזמס
 סזד 1אלײ באמענהאלס פו, װײל דדסמרי,

 צעבען מעמבעתדק^ז זייערע יעצט נזש
a אק סאמט. גים n ך ווערט צזשריפם  ן

 גע־ געמאכט ומרעז עס זײם אז קלערס
ײ באטענהאלם סאשה אמזםאט פײפםע  ץי

 געצרואונ״ 64 לאק. פח מעמבערס די נעז
 זייערע וױיל טרײד דעם 1פארלאוע צו גצן

ארבײט. קײן גיט האבעז םעמבערם
 אויבענדער־ דעפ pc צושריפם דער
 דיסקו־ א אדויס רופט לאלאל םאנםען

 םײנונג די אויםגעדריהט ווערם עס סיאן.
 קען לאקאל דעם פון פאר^אנג דער אז

 די מיײל דעדפאר ווערען, באװיליגט ניט
 איז אלגעמײ; איז םאשינעז די פון םדאגע

 אח באארד דער pc געסעטעלט גאך־ניט
באארד, דזשאינם אח דירעגןטארס

געשלא־ מיטינג דער װערט דעם מיט
סעז.

סעק. לאג^עד, ל.

םלאם גלען םון לעקטשוד א
 פארםאסער (דער פלאפ א. גלען מר.

 אי־ לעקטשזרען װעט פלאן) פלאם םון׳ם
 האנטראלירען וזעגעז פלאן פלאם דעם בער

 םטודענ־ די צו לאנד, םון רײלראזדס די
 אזניװערזיטעט אדבײטער דעם םון טעז
 דעם שכת אינטערנעשאנאל« אוגזער פון
 אין נאכמיט*/ אוהר 3 יאנואר, טעז3

 טע16 ם<ןול, האי אוירװינג װאשינגטאן
פלײם. אוירװינג און סם.

 די און ױניאן דער םון אםיסעלע די
 באןזנדדס עקזעתוטייו ׳די םון טיטנלידער

 ספזןציעל זײנען ױגיאנס לאסאל די -םח
געלאדען.

 דער םוץ מיטגלידער צג םרײ אײגםריט
אינטערנעשאנאל.

מתנה פארדעטע א
 םײ דזש. טשארלס םון ארבײטער די
 ז־ייעד אויסגעדריקט האבעז שאפ שעל׳ם
 שאם־ זײער צו קענונג א:ע און דאנק

 איהר פאר לאנטאד ראזי מיס משערלײד/
 אלס ארבײם איבערגעבענעד און טרײער

 גע־ דיזער צו האמנן אןן שאפ־טשערלײןײ,
 זעהר א טס פרעזענםירט איהר לענענהײס,

 האג־ מיס בראסלעט. גאלדענעם שעהנענ«
 מתנה דער מיט צופרידען זעהר איז טאר
pc טעחר נאר אח שאפ־ארבײםזגר, איהרע 
 אנער״ ׳ טיעױ־ריהדענדיגעד דער םיס —

̂בע ארבײטער די וואס קענוננ  א־יךזר ,ה
איויסגעװיזען. דערבײ

נאזמן, דארא
קאהן/ נאסי

יאסילעװסקי. דזשײקאב
קאטיטע. •דעס

 איבערלונטנג וואכמז צװײ נאך עניציה
 כא־ מאנוםעקטשודערס אתזערע האבען

 ט ידליאג דזןד צודיקצדאדמיץזןן שילאסעז
jr> ר I'v ײײתשינם איז חדז » « ir 

ם »יר סהי< סיגיםתו ימםיג׳ש  ני?וט װיי
r די ײ*ס r o t r פיתרער »r אםאסי־ חס־ 

prt/^w באםת האמן t'R זיל׳ס :DRnp, 
 וװרימװאװײ״מ סרמאםען האבען זײ וחק
can p סארלאנג יוניאג׳ס חנר t •בריע 
ײ מאס  tvo נעשיקם.ימיז אהז האמן ז
h בלויז w u p t i און זאך איין rm  D tp, 

 באהאנדעלם נישם םראגמ די האבען זיי אז
 יוניאן די זועלכע אויף םאממן, די אוים
 דעם םאדלאמענדמ כעשםיצס, זיך תאם
ײ בײ איז דארום און רמיז.  ענםמד דעד ז

 אץ װי ״קאסוםלאש״ זעהד אדויסנעתוסעז
 וועלמ סאקסעז אסת׳ע די צד אײנווענדוננ

 בארײט איז pא אנגענעכעז האמ ױניאז די
 יעזר דער זײט אז באװײמן^ צו ציםער מיט

 אנגעט־ איז וױידזשעס ̂א סקײל טיגער
 לעבענס״סיטעל די זײנעז נעווארעז םען

 דרי׳יתיג אויוי אםװינציגסםמנס געשםינען
 און נאהאברצעז צו אנש^אט פדאזתנט.
 םראנע אײנציגער חןר אױוי ענטםערען

ײ םליהען  און הימאעז די איז אײמס גאר ז
 אונ־ אז בריעף, דעם אין אונז דערצעהלען

 לעבענס־ די אז דצרםאר, איז רעגירוננ זצר
 דאס אז און וועחנז, בילעעד זאלען מיטעל

 העכעחנג א טנגען איז *ובליקום װערטהע
 טײערער וועט יןלאוקס וױיל װײתשמס זיא

װ. אז. א. װערען

 דער אז נישט, ציײיפלעז סיר װעל,
 א זײנעז סיד ואגלמז pc :.פאכליק׳/

 וחך־. בילמעד זאל אלעס אז װינשם, עיל,
Am גזננואוגשזמ, אױך מאלםעז םיר אזן 

 tro סאמן לזנבעז א העגעז זאלמז מיר אז
 הײז זייאעז סיד און װיידזשזנס יעצםינע די

 לדין כדט פארלאנגעז. דאדםען נישם רעיז
ײ דדיגםינע אבעד מען האן וױנשע נוםע  צי
 םיט און צאהלען נישט רענט קײן טען
 רעגיערונג אזנזעד אק אכזיכם גוטער דער
 ארםיק־ אנדאחג איז צײזעי קײז סעז קאן
 גצ־ די צאזזלעז צו אום הױםעז. נישט לעז

p רענס רעיזטע n r גמחניזסע אח םאגאט 
 מען םוז סאנ יעדען ארםי^עז גראסמרי

ײ 1מע קעז אנדערש הארטע האבען  ז
 װידק־ די זײנעז דאס אט סריגעז. נישט
 לעבעז, םיר ײצלכע אין אוסשטענדען ליכע

 דעם געצוואזנגמז אונז האמנז װעלכע אזן
 בלײכט םראגע דיזע פארלאמעז. צו רעיז

 םארענטםערט. נישט בריעו* דעם אין אבער
 םראגע דער אויזי ענטפער אן אנשטאט

ײ דערמאנעז  געםײנט האמז פױר אז אונז ז
 איהי־ דארפע! סיר װעלכען אגרימענט אן

 אלסער אז ®אראנצז אבער איז כוץ, טען.
 תורזז״. אין קםח איץ ״אם : פסוה אידישער

 צדויננען צז מחױב נישט איז ױניאן קײן
ײ ידעז אדבײםעז צו מעמבערס איהרע  ז
p אעבעז• קיין נישם םאכען it שזםט עם 

 םאד־ אנדײמענט דער אז אויס, בסילא שױן
 האט ױניאז די וואס ראס וחגרם, ךײ\ לידט

 הפתים בעלי די און םאדכדידעז צד נעטרײט
 שײז אײנזעהז. געװאלם נישט דאם האבען
pH נאד ודז סיזאץ דער בעפאר יעצט,

 « זיך ענטזאנען גאנ^ סולען
 װײדד*עס די םאר ארבייםען צו

b ביז מסדאמז האמז u r, ױ  ו
o< םאל דער יצצט h לארענץ 

 א את פוײדבעת את ליװיי ̂זאלאף,
 <9 די אקיער. אגדעחנ רײהע

u n צי די יגרשל׳נרמן ױניאן  מ
tv ,BRr i r r r אונםער B P 

im ריםענט p ײ  קיין נימם ז
ײ תאאט Dtp סטרייקע!,  אבאר י

t םארלאנג׳נן צו םון 'P  K אזן i Um 
d ויי ®ארצאזען כימט נ*ן p 

 חבתים נעלי אוכזערע אויב
o tp ר איז  » וחמ בעםטער מ
 םרײד אין צושטאנד דיזער אז און

באקוגמן. װאויצ זיי ןאל נעזונטער,
Hp§ ־ * * *

 Itrrpjro לעצםע אונזעמ
 באזוכם,' ניט נעותז זייגען

weזײנען אשיסערס לאיואלע ־ 
 די האמן פאלמנדע און כעווארען
ר :אננענוסעז ניישאגם «
 במנתס: סעקשאז באאחר,
 ימללער, בענעגסאן, באםס,

 עםס־ז, סא»לאן, ■ינל^זוסקי,
 ד.' זײדנער, נלאםבערנ.נאלר, םאסם,

לעװין. ה. »ח
 ip קאחען, םעקשאן טאון דיוון

 קאולאן, ח. בארנשטײן, שויב,
 נרובין, סוסםא!, קא»ף, אוננעד,

א קמניג, םיללןר, סאלונציח,  ל. רו
p ם«ז, v r t ,1פרידטאן ל. סייזערםאז(, r זד ־#* סעלחנר.

 מאין קאנעל, טראטטים: פאר
 1ש«ילסא פדיזאמס, דייסש, ליכד,

אלו־.1
םריממד, :תאםיטע רעליע\י םאר

 n m נאלד, באםט, בצנענסאז, <ח,
 און• האפעגבערג שוינ^ םאלסוד,

 \ געװאיאן: גאמיטרט זיײעז ײעלכע די
 דארפאן לאקאל סון ̂מענעדזשער

 זיי באארד־צי עסועהוטױו דער צו
 סעיןשאן בראנקסער בײ׳ם אז.

 דעם איבער געלאסםשורט שעד
 דיד געזעץ׳און םאדזיכעתננ פהד׳ס

 גז פיעל לעקטשור דעם םק ̂האס
r Tכדי װעלען לעקטשור זעלבעז ם 

דאון־טאון דעם 1אי מיםינג נעקסטעז
עאז•

 חך טען30 דעם ײגססאג דיזען
̂ר ורעאצן  דזשענעראל־ א האבען ם
 ** 85 האלל, קאסינא אין בדםימ
 ױין וועט עס װעלכען בײ סםריט,

̂ 1920יאחד םזיי׳ן אפיסערס לאקאלע םאד
 ן םעסמרס,^ אונזעדע אױוי פאדערען כױר

p באסײלמען װאוזלען די איז זיד j f i l 
 פאתאןן״• צו מענשען מןסטע די עדװעהלצז

 יוומד״ ;עסססמז פאר׳ן. לאקאל דעט טען
 Uro וױיל יקטאנדען פאר נישט װאום
 די פאד דואוט נור געבעםעז אײך
ײ אז דענקט איהר ס די זײנעז ז  מ

 ט געקסטעז דעם םארטדעסמן צו
סחמ׳ וראנדער, ה.

םיםינג םעםנעו־ חשענעראל-
אמיםעדס מאו־־״לאקאלע װאהל און

טען דעם דינססאג  דעמםכעד מ

ספױס סע4 איסס 85 האל, האםינא אױ >
 װאהלען די אץ דך באטײלעט :ברידער און שוועםטער .

לא־ דעם ®ארוואלםען נו מענשען בעםםע די ערװעהלט און
יאד%. נעקםטען פאר׳ן קאל

. 23 לאהאל באארד עהזעסוסיוז
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I h s k a  ̂ k i w s s  a  ■ M k 4 ^ a A . s a a  ^  •jk . n ,זענעדזשער. חאנדעד?



 אח#׳מ םיהתז *ט*ים4ו זיונז יםי«ו#ט5
*(ערנסם \עחר אננעםאכנקו ר*ט םראכ־ .
f i f e, נױרא אײבאר » &$וין״איז ני׳שם »ז 

 1ם»ר׳ אויד נאר סלעק-צײס, אין גױטינ
ױ אוז םיזאן׳ פון אנסאננ fO וױיזט עם ו 'ix 

עער אונזער זיר האמ תי  םענעדדמר, «׳ו
 נעםאן נעם א זיד שטאדס סאטצער, נד.
 םיםטעפ נײע די און ארבײט׳ דער צו

 • » שונהציאנירען. א| שוין םאננט
 אפשטזד סשעציעצ זיך איןי װי< הײנט

קארד װארקיננ טטרענגען ךעם אויוי צען
קיין WP ארבייטער ז.

a ברודער #וג׳ם^מנעדמזער, רעפארט (אינטערןםאנטער m. ר תבין״ יתזכען).23מ

T דער O P .**? '!W W, •ווערעז
םרא־ נײע א דאךענטשטעהט אבער ---------- - :גע

 אצע פוזעז באארד דזשאינט * *-־אח
 מעז^ל׳אדער םארטדאטען זײז* צא?אצם
 סיר, אז צױינט, זדאס גצײף. וועגינער

 א׳טעםבער־ צא?אצ\טיט טער6גרע דער
 איב־ !יי \ױ פיעצ אזוי׳ טאצ צװײ שיס־
 דארטען ירועאען צוזאםענגענומען, ריגע
 פרעטענ־ טיר פיגאריטעט. א אין זײז

 מעהר זײן צו רעכט, מיט און דירען,
 אונטערנע־ מעהר האבען צו ראדיקאצ,

 דאס וועט אבער װאס צו ;יזראםט מונגס
 װעצען מינאריטעט אצס ־ווען ניצען, אונז
אויפטאן? קענען ניט גאר מיר

 גע־ שוץ װי זייט, אנדערער דער פון
 סוזען 25 צאק. איז מיר ̂ועלען זאגט,

 ברענםשעס, אויטאנאמע איז צוטײצט זײן
 אויסנאהמען תצײנע םיט זײנעז װעצכע

 <זײ\ צו אבער צאקאצס; װאפ זעאבע דאס
 דזשאינט דער אין פארטרעטערשאפט

ײ זיינען באארד  איז בארעכטיגט. ניט ז
 אבסורד! גרעסטער דער ניט דאס דען

 פאדערען םאך־אינטערעםען אונזערע אויב
 ברענ־ אויטאנאטע האבען זאצען מיר אז

 זײן ניט שוק דאס זאצ װארום טשעם,
 גיבעז װעצכע צאקאצם, אויטאנאמע סײן
 דער אין פארטרעטערשאםט א אונז

באארד? דזשאינט
 פאראײ־ א שאםען װעט באארד אזא
 גרויסע און שטארקע א םראנט, ניגטעז

גע־ םון צוזאמענגעשטעצט ארגאניזאציאן

 רוחיג געצעגענהײט די האט מעמבערשיפ
 יעדעז אויסצוהערען אונגעשטערט און
 זײענדיג ניט זעצבםשטענדיג, דאן און צד

 פאר באשציסען פײנעם, םון באאײנםצוסט
 םײ די בײ זועהרענד דאגעגען.. אדער

 זײן ניט זאלט איחר עהרליך ׳װי טינגען,
 טד דער איז שויז איז געגנער, אײער צו

 און זיעגען װעלען צו מענשען א םון טור
 איהר געהט וױלענדיג ניט אדער װילצנדיג

 װערען דאן און פערזענליכעם צו איבער
 צו אום ״בארעכטיגט״ מיטלען אלע שוין

 אזעיצכע אונטער ציעל. דעם דערגרײכען
 םיטעל בעסטער דער איז אוםשטענדען

 אנװעזעג־ די בעאײנפלוםעז -פרואװען צו
 קונסט, די בעסער קען עס יװער און דע

זיעגער. דער איז דער
 סוד קײז <ןײנעם פאר שױן איז עס

 צװײ דא זײנען ױניאן אונזער אין אז ניט,
 קען עם רעכטע. און לינקע :פראקציעס

 u יj ס»ר פרעטענדי־רען לעצטע די אז זיין
ײז צו  שוין איז עס אז אבער אזעלכע, ז
 זײן נויטװעגדיגערװײזע מוזען לינקע, דא

רעכטע. אויך
 װאס מיטינגען ברענטש רײהע די

 אנ־ זיך האבען װערען גערוםען דארםען
 צו ברענטש. פרעסער׳ם מיט׳ז געפאעען

 בײדע געיןומען עס זײנען מיטינג דעם
 און זין, כלי אלע םיט באװאםענט צדדים

 מיטגליעדערשאפם, ברײטע די אונז, םאר
 דער טיט באקענעז צו זיך געבליבען איז
 אהער. אדער -אהין באשליסען און זאך
צך האט דעבאט?ז די םון פארלויף אין

̂נק ועורצעער 8  מעמ־ די צו ד
m 90 לאהאל פון בערם.

 איך !םרײנדע און שוועסטער טײעחנ
 זאגען צו אײך שריםטאיך טרײען װעא

 געותן איםשטאנד ניט בין איך װאם חוס,
ײו .  װען מאםענט, יענעם אין זאגען צו א

 איבער־ אנגענעהם אזוי םיך חאט איהר
 שעהנעם אזא םון סרעזענט םיטץ ראשט

 אנערהע־ פון אויםדרוה ,אלם ביכער סעמ
לא־ אונזער אין טעטיגקײט מײן םאר נ\ננ

 זיך איהר הענט םרײגדע! טײ^רע .
 איז געפיהלט האב איך װי טארשטעלען

 פיעלע אז װײס, איך יא, ? םאסענט חננעם
 אין־. װי פונקט געםיהלט האלען אײך טון

 הא״ װעלכע די דאס זיכער, איך בין אזיך
 גע־ זײנען •געגעבען פרעזענט מירידעם מן

 דערםאר אוז איך. װי גציקאיך אזוי
 גיט מיך האט איהר דאס זיכער, איך בין

 איבעררא־ פון װאם דעם םאר באשולדגם
 איך רעדעזי געקאנט ניט איך ה^ב שוגג

 הע־ זאל איך אום גליקליו צו געװעז בין י
tw אבער געםיהלען. מײנע איבערגעבען 

 טײערע םײנע אײך, פארזיכער איך :
 טער6 דער אבענד, יענער דאס ,פרוינד,

 זכרון מײן אין בלײבען װעט ^ד^ועמבער,
 לעבען. גאנצען םיק אױןי

i‘‘ אלעםען, צו דאנק הערצליכען מיט 
 װײטערע פאר אײך מיט איד םארבלײב 1
אײערע׳ ארגײט, *

ד iVuV ifi w< מ
 םאכעד סאבמעצ 7 פאר
o 36 פ*ר v v o מאמנר

̂ים עד m צונעמנגען .ארכיימר  מקע ־ה
jm אמד ה#ם זאי — געדױמנרסי ; mwrat 
 זןד האס מדדיכערס הן>ט מר בשאוז ?

ם י נ : . ט ײ נ ר ו ע נ
^ די _ נ ז  ®»ר *ײפמנוסען ד*ן האט י

err* « בא־ אדן םירסא דעד געמז קאםף 
אז עג a יענעם איז װיז p אין איז s ttr 

 אפחײםאר דער געימ^ ניס ^בײם תיק ־
מ1  זעזזען שאפ אק אדױפגעקומען בילויז א
i ׳ t ער אפילו װעז און ארביײט׳ דא את עס 
i קזנן גןנדויכערם, יא שאפ אץ דאז האט 

 ער אז װערען אדיסנעסײםשט ניט דאם
 אר־ דעד בײ שאפ אין נעדדיכערס האם *
̂ם יוניאן די און בײס. .  גזןװאו־ קײם די ה

גע־ רעאיכסטײםעם איז פאן דער נען.
 געװארזנן געװארכם אבעד איז ער װארען. :

רױכעחןן. צו נים שאפ אין מעהר
פמל. א:א:דער r* אם
,vxtfv » נעווארעז געס*כם איז עס

 כדילט קאמפ. *ת באם דזש. פידטא די אז
 אר־ אלע צדױשען כלײך* ארבײט די ניט

 *רנםערזדמנג דער בײ שאפ. אין בײםער
 פירסא די ran ארױסגעוױזען, זקי האם
 *ין אמײיטארס זײ זדינגעמי^ם יחאם
 ־אסעקצי באזרנדעדע צידי אין שאט דעבז
 די געזעסען זײבזנן סעקציע אײן אין נען.

 צװײ- איז און שאפ םון אפרײטארס אלטע
 שפעטער זײנען װאס רי נײע, די םען

 האט אלטע די ארבייטען. אכגעקוםען אהין
 די 4* *רבײט טעהר גע^עממ פירפא די

 גע- אבער האט יוניאז די וועניגער. גײע
 םעק־ בײדע פין אדבײםעד אדדי םענה׳ם,

 מױחסים. גילײכע שאפ אין זײנ^ז ציעס
 זײנען און דױס דיזעלבע צאהלעז זײ

 אין אדבײם דעד צו גלײכבארעכםיגםע
 באאויפםראגם r* םירײא די און שא^ י

̂בען צד ניט נעוואד־עז  סזןק״ באדונדעדע ה
 •־־ צ/ נ^ײך ארביים זײ םײלעץ אדז ציעס
̂םע אלעסעז, שען ארבײטעד. נייע ?ודער אל

 4תבי .m ברודער פון חמארט חנר
 דיװײ ״פחאםעקטיװ םון םענצדזשער חנר

 פון באארד חשאינם םונ׳ם אםיס זשאן״
 אינ־ העכסם איז ױניאן, קל^ומובזור דעד

מן א אתז נים עס םערעםאנט.  *ײנ־ םי
̂ימ  דמר דורך אייז אםיס דעם אין װאס ב
̂ים  אינםערעסעז די איץ מרדארעז, געםאן צ

 צא̂ה גרײסזגי דער פוך און ױניאן פון.ךער
עדער  אין באשעפטיגט זײנען װאס ^לי

 בא־ רעפארט ער1 שעפער. פראםעהטיװ די
 23 נאנצע פון פעד^דע א אויף זיך ציהם

 סעטיצ־ ערפאלגוײיכען דעם זינם וואכעז,
 דער איז סםרײק לעצסען דעם פון םעכס
 װאס יארה, נױ פין אינדוםטרת קלאיק
 נאנ־ דעם רעװאלוציאניזירס םאיןטיש האט
.םיײז־/ צען

אץ עװמען ווערם רעפארט דעם ׳  א̂נ
̂ע די  דער וואס שוועריגקײםען א

̂ס  אײדזןר תרכצוקדסעז נעהאט האם אפ
 האט ארבײט װאך םרן סיםסעם נײער דער
r t .אי בודם, בעלי די אי אײנגעשםעלט 

 דד ניט אנפאנג פון׳ האמז רי.אדבײםעל
 אדבײט דער כדם ^נצתעהן װי- וואוםט

 גע־ אפיס דעם האט #נ»םיריליך ׳דאס און
 נעווען איד עס ארבײט. עהםטרא געבען

 צדדים ביידע ערTאי ארבײט, שותרע א
 רעגולא- די מיט גזװוארען באקאנם זױמון

̂אנען  אין אגרימענט נײעם דעם םון צ
 װאך־אר־ םיז כדסטעסע דער *רן 4•םדײז
ײיט.

 די דודך איז װייזם, רעפזארם רזר װי
פיס אין װאמזן 23 אעצטע  אםענ־ דעםי̂י

 קלא־ קאספלײנםם, 1606 נזזווארעז חגם
פאלגט.: וױ סעז^ידס

3------------שעפער פוץ אאלדאזםס 2
 67 זמריםענט, דעפ נאמעקומען ניט .

' אדזשאסט־ די נאכגעלןומען נים
4---------------------------------מענםס 4

אר־ יוניאן קײן ניט באשעפםינט
138----------------------------.— בײטעד
תאנ־ אין קאנדישאנס ױניאן נים

8--------------------שעפזןר טדאקטיננ 8
 31—טובים ידם פאר באצאהלט ניט ?

צושריפ־ יונזאז איבערגעגעבען ניט
1-------------------------------------םעז ׳ 2

 די אין ק^נדישאנם ױני*ן נים
̂ודס סון שעפעד  5— קאגםראקט

 62 — ׳סין-ייל אונםער׳ן עצאהלטג
 3 שכדק, פזן באשעפטיגם פדעסעד

אווער־ פאר וײכטמ געצאהאם כים
4-----------------------: ארבײט טײם 8

בײ באשעפםיגט מאכער סעםפע׳ל
1--------------------------אדבײם סםאק 0

קאנ־ רעדזשיסטריחזז נים םאר
6-----------------------------טראקםארס 3
םרן פארטײלונג גלײכע נים וומגען

222--------------------------------ארבייט
327—ארבײם דער םון אפזאגען םאר
10--------אהיים אדבײט געבען פאר
4-----------זונטאג ארבײמ*ן פאר
1-------------נאכםיטאכ שבת פאר 1
רעגולערע ניט ארבייטעז פאר
5------------------------------שםונדען

 קאכד אנדזודע פארשיעדענע
6------------;------------------נלײנטס 1

יעגעם *ין ךיפני^ *רבײס... י
ײ ומן  שנײדער דעס וזנהען ז

ך2 סרןמן ם־יי a יי n ,םדאכ״ באנדעלע 
מו! באס^ מעד זיר מן  אלםע די ^

 גאןי זמזיססירם שתל*פערײ פון פארם
 אויך נאף דך געפינען לײדער *װן

 גיבען ײאט *רבייסער ציים «ו צײס פון
 אין פאי״מ״גען סאדם יזונעם באס דעס

 ױניאי י” ״םדלז!*'״ פאר א דערבײ כ*פען
TJZ שםריעג נאנז אבשי איז i און דעס׳ 

r אייך איז ב*סעס״ א^לכזו r v t y -ןדבײ 
<זײכנ2 ל פא~אגס־מי־כד צד געריפען ווע׳רען ם̂ע

m פאל, » זיך םאר םיר תאקןן אבער
t די װאו c^ ♦בערנשסײן, און ם 
̂וט 4םזןר״סכ40 דער פון  גע- איינפאך ה

 ארכײטער זייערע פון םאנכע צוואונגןנן
 ברױ אהײ̂ב ארבײם בײנאכט נעהםען צו

 פאר׳ן געבראכם קײס די האם רוביז דער
ױ ארן 4אפס' דער פין נץי־יכמ  זע- בײר ו

 דער־ פירםא זײ אח רעפאר̂ם דעם אין הען
 דאש געייארעו. ^די^ויפילעידם״ פאר
 וזאר״ א ציימ הולבער דער *יז שייז *יו
«י פאר נונג  םען אז םירכמס, *גדערע נ
i i p םאר- סארם יענעם אז טאן, נים דאס 

ײ געגיגעז T ז t ער־ גים מעהר
ײ ײ דך זאל ד*ס שטאדק ו  ניט ז
פאדותל^ז.

 אנ- »*ז רעפארס ^זזנר תזרמ^ *ין
|1א קיימס ס*ט נפפימימט

 אין רףלם יוני^ן די זג.װאו5פע עהנליכע
 דורך און געווארען פארלעצט זײנען שאפ
v ןןןנײז D^D^tn פון םעטמתײם דער i 

 פאראננד צו געײארען געבראכם פירמעס
 פארגע- ניט דארף מעז *ון װארם^יכהייט.

i האם צײם דזןר דורד דאס םען, r i אפים 
 :־t זעבצעהן וױ וועניגער ניט געי־אט
 אויסצ־גלײ- האמפאײנםס זעסס און רערמ

 מד״י־ געוו^חנן געכתון איז דאס און כען
̂ײגער. אר־ י־י טון צופרידענהײט דער צו סטענס
Iff רע־ דעם in) אײטעם באדײטענדער א

סיסטעם
 .י1 שאפ־בעםאר א אין ארײנקוטען גישט
 װאחןיגג- מײן גישט איייסי גיט ױניאן
 וײ זיד פאדערם געװעוזנציןי, נו, קאיד.

 fiK שאפ־טשערמאן יעדען םון מימהילםע
 די איז שאפ־טשערלילטע אונזערע אויב

 װע?ען טײער, און ךןײליג װיררליך ױניאן
ײ  נײזגס ארײנברעגגען העלפען זיכער ז

 י ײעד־עז זחןט ױניאן אונזער און לעבען,
 דעם׳ םון זײט גוטע די שטאמן. דאפעלט
 • װי צײגען דארן* םיסטעם קארר װארקינג

 נישט דאח* איך אז םיר פאר איז עס גוט
 בײ.א בעטען און דזשאב א זוכען געהן

 ip אז סובה״ א חגזײנער אדער פארמאן
 וועד הײנט דזשאב. א געבען מיר זאל

 איןי װאס װערטה דעם פון גאך שטועםט
 גע־ שאפ א אין ארײן קום איף װען חאב

 םרײנחן, מײ;ע יא, ױניאן. דער פון שיקט
 ,אױטגעפונעזי איף האב נעכטען ערשט
 דיעם ־דעם מיס ױניאן א מײנט עט װאם

 מןשיק^ מיך האם ױניאן די סיטטעם.
 אי^ 1בי שטאלץ מיט און פלאץ, א אויה
 ״ערקלערט אױזב) האב און באס צום ארײן

 צו געשיקט אהער מיד האט ױניאן די אז
 געדארםםי נישט האב איף ארבײט. דער

 געשעפםען דיפלאםאטישע סײנע האבען
̂י דעזײנ/גר, אדער םארמאן קײז םיט  אזח

 מיר וןוצ וגאם פדײנד א םתם
שאפ. אין ארײגתוםען

 מעכטיגע̂ו אונזער פון טעםבערס
 זאג שצוס, צום ױניאן,׳ מאכער הצאוק

 האכד א צוצעגען אײף םון יעדער העצפט׳
 י אזנזער מעכטיג װי זעוזן װעט איהר און

 זיך, ארום נישט געהט זײן, װעט ױניאן
 נישט׳ טומען ױניאךםיהרער די אז קלאגעז,

 יעדער זאל דורכפיהרען: דאס העלפט נור
 ארבײטער אצע אז \,rfin ^אפ־משערמאן

 װערען ^ארױםגעשיסט זאאען שאם זײן םון
 דורף נישט ארבײט, דער צו אפים פון

 איהר װעט דעם מיט און טריקס, קיינע
 סיסטעם̂, גײעם אײנפיהרען־א העלפען
 זאל מען אז ‘מאכען, םעגליך װעט װעלכעס

 אנשטענדי־ אײן מאכעז אויך קלאוקס בײ
לעבען. גען

גרוס׳ ברודער מיט

PPBBL2B ארזא צוזאטען
®י םוכ״ו א זזנהס, איהר וױ איז, דאס

( ' t מםבע. נע
 די r•ו ײי ׳,V»י איז גםערזגסאגט א

 חז דאם אנגעדוײתם,׳ ווערם רעפארט
 באהלאא אםם׳ן זײ האם צייט דעד

 אכמ« און הונדערס nm ױגיאן חגר צו
 •יי איז הונדערס בלויז סםאפזןדזשעס.

 אתיסמײיי זיןי האבען צאהצ דער פון
מן איברימ די תכטיוג ®אר  גי זיי

 אססא דיזע געווארען• מעסטגזנשנמלם
געררארזמ. אויסמגציממ ױיחןן חשעס

 ,תנז m בחדפד פױם צדזאמן
 ח אח ארבײםען םעגעדזשעה דער

 {ייין אײחשעגםס׳ ביזגעם זעתם אםיס
P פון׳ם מײצ א אויך ^מם  D njrv 
 פארייג האס אפיס״ ״פראסאקםיװ דער
ח  f ײק מרג םאקזעניט װפלעז םיר י

 איידדײמ במנעס n נעבען. צו דאס
I געװיס חאמח וועלכע אפיס׳ דעם נוון

ד וונטעיפרא- די סעלטעשנאמיס כולט׳ער אצץ חנ סעזזד אײזי ^
 ? צושפציטערונג אד^ר םאראײניגונג :גע
 אוגז באארד עקזעקוטױו די טײנט צי

 ארגא־ שטארקער אײן אין פאראײניגען
צוברעק־ גאר אונז זי \ױצ אדער גיזאציאן,

לען?
 אז זעצבסטםארשטענדיציך, איז . עס

 מיר מוזען ארבײטער פראגרעסױוע אלס
 רא־ יעדען אוי־םנעחמען און צוהערען זיך

 פון פארם און מעטאד געדאנק, דיסאלען
 פארשפרײ־ פרואװען און ארגאניזאציאן

 אבער מײנט דאס לעבען. אין זי ט̂ע
 פאנא־ בלינדע װערען מוז מען אז ניט

 םון פארם יענער אדער דער םון טיקער
 איז אלעמען נאך וױיצ ארגאניזאציאן,

 ארגא־ די נאר םארם די וױכטיג נישט
ניזאציאן.

םי־ איז, 25 לאק. אז ׳אטת איז עס

 tlr^n דיזױזשאד •ראםעקםײו פון׳םיםודות
מ װאדעאטסמי. ־בוײדער: פאיגענדע

 i שאר• װעאארדי/ שאצבערג, פין,
בראדפעלד♦

t #גים צװײפעא קײן איז עס n r 
 ו װײסמר ותט אפים דעם אין ארבײם

 תצכימר ןעד םים ותרזנן םאן
 אינםעמםען די םאר יעצם ביז װי

 אח ארבייספר די פון און װניאן״ דער
. שעפער. ,פראטעקטױר

, א. ט א צ ב נ ע ז א ר
.25 לאק. בכענטש פרעסערם מעמבער  אונזער םאר באגײסטעדט איז

סענטער ױניטי י
!רעדאקטאר וחןרטחער 1

 אונ־ פון אויםטו גרויםע דאם חוץ א
wt• גארמענט צײדים אינטערנעשאנאצ

 יצע־ די פארבעסערען צו ױניאן״ װארסערם ♦
m: ער־ ארבײטער די םון באדינגונגעז נ#ס?
 ױניטי די םון גרינדונג די איז־ •קרציך, ,1

אוים־ גרעסערער א נאך אפשר םענטערס
די םון ענטװיקלונגיגעיגײסט די טו.םאר

 עדיו־ דעם פון עטאבלירונג די טעטבערס. •
אײנפיה־ די און דעפארטסענט גײשאנאצ

ימל־ דורר סענטערס, ײוניטי די םון ג3װ
 געאע־ א געגעבעז װערט םיטגצידער די

o^rriw אונשעצבא־ א םון איז צערנען צו 
ftnי װערטה. ׳
קלא־ די אין הערשט װאם גײסט דער *;־
 טוט עס װאונרערבארער! א איז »_םען

^ «  מ־טגאידער די ארבײט װאונדערבארעיר|
 ברענ־ דערבײ און צוזאטענצובינדען עגגער ־, ^

 גײסט דעם שטופע העכערער א אױף
 אעחטשורס און קצאסען די גשמח.
 דאם װיכטיגקײט גרעסטער דער פון

M םרוי אדער מאן אינטעאיגענטער יעדער 
Iצ א !  ״ פאראינטערעסירט♦ זײן דעם אין ^׳

 אויס זיף צײכענען קאאסען ױניטי די ^
ײ װאס םארגעניגעז דעם סיט  םארשאםען ז

 דזשימניײ דער באזונדערס באזוכער, יי1
ם1 ץ ^ו קאאס. ^

u ^ m tm קאאסען מאאדי איין באזוכט טען 
מוז מען דאס צוגעצויגען אזוי מעז ^?פערט

בװרא לײבאר א דארח מען
״גערעכט.״! םון רעדאקטאר װערטהער
 בין װאכען .אײניגע אעצטע די זײט

 מאל, אלע וױ און ארבײט, אויסער איד
 ׳סלעק געהאט יאהר דעם אויף מיר האבעז
 םארט אבער סלעק, גרויסען א נישט כאטש
 םיצעק־צײט, אין איטער, װי א׳ון סלעק׳
 דזשאב־ פון ארבײט די אן זיף פאנגט

 אויס־ דארף מען װאס צײדען די זוכערײ,
 א קרינען צו סלעידצײט אין שטעהן
 ניט מעמבערס די איף דארף דאס דזשאב,
ײ זאגעז, אציין. דאס װײסען ז

 אויפםואונגען גחיסע די pc איינער
 ער־ דער זיך םים געבדאכט .אט1ם' װאס

 סטדיײק יןלאוקטאכער גחיסער שסער,
 װאס ,ct,n געווען את ^1910 יאהר אין
 אפנע- מאא אלע פאר םןוצ אלין איז עס

 בדםנע־ םון איבעי דער געװאחנן שאפט
 א װי נאנדעם ארבײמ. הײם א מען

 א אפגעארביים ה׳אס פיאבער יןלאוק
 םלעגט שאפ, ײת ארבײט םאנ שוחודען

 א נעכמן הײם א אוועגד אין נאך מען
 או[ אלײן, זיןי פאר ארבײם, באנדעל

 צוהעלפען. וױיב דײ זײיד פלעגט אמאל
 זיןי טים גצבראכס האמ יענער״םםרײה

a נעתץ, י׳וניאן• רעם r « ארבײם םאג 
̂יםער ?דק איז נענוג איז שאפ אין  ארב

 און םיםנעהםען, נים אהיים םעהר םאר
 פון ארביים תײן מעהר םאר באס קיק

 אינסײד זײגע צו ארױסגעבען נים שאפ
ארבײטער.

 אנפאנג אין דאס #זיף פארשמעהם עט
rv נײעי דער האם m זיף מיס געבר*כט 

 םאנ־ צווישען אי אוםצופרידענוזײם, אן
 בתים. בעלי די צװישען אי ארבײטער״ בע
 האבען װאס ארבײטער געװען זײנען עס

ײ באלד װי אז געסײנט,  םעהר ומנצפן ז
 באנ־ א בײנאכם אןיף נעהםען אהײם גיט

 םא־ קאגען גיט זײ װעלען ארבײט דעילע
 װײ מאטפעממשורער די לעבען. קײן כעז
 די באלד װי דאס געדעגק̂מ האבע; דער

 ביײ נעהםע[ אהיי־ם ניט װעלען שנײדער
 ניט זײ ארבײטיוועצען באגדעלס נאכט

ן אמ אימשםאנד זײן  ארדיסצושיקען ציי
 געזאגם אבער הןזט ױניאן די די.ארדערס.

 סעוזר האם םען און ׳נייז שטאדקען א
 סים און ארױסגענוכיען. ניט ארבײם קיק
 קצאוק םאסע נרױסע דייהאמ צײט דער

 איז ױניאן די אז אײעעזעהן, םאנער
. גערעכט נ**קי ײ געווע̂ן  אײנ־ האבען ז

̂ס נעזעה̂י  ארױםנעהםענ־ םעהר גיט ד
 א בײנאנמ אויו* אדבײט גאנדעלפ דינ

 פריתער װי טעהד טען פארדינט ׳הײפ
 *יער אגן ך.ײפ דער אין צוארכײםע! טיט׳ן
 געװארען רעפארםע דער םים איז עולפ
צופרידעגער.•־־״ אצץ

a ביז אבעד גאך ̂יזײנ טן, n הײנ־ 
̂ג סלגען  בתים בעלי טענכע פאדבליבען ע
 אײנצז־ זיד הסנה שטארת האב̂י (ואס

ציי־ די אק נאןי צעבען די או
סרײד״ הצאוהם pt: 1910 פד..י״. פון סען

 זײער?ג איצדזיע דיזל לזאן זאך קײ;
ױ אטת׳דיג, אזױ ^נען״אזיפגרקען ;.ס  ו
ײ ווען ̂הען ו  נעה- שגײדער זײערע אז #ז
Jאויף ױר &יים טימ ,ב» J D* הײם

װ אזוײ דער pc באארד עקז. פון סיטינ; א ׳אן15בלײ :fryנעזונדסטער און שעהנסטער דער לייכט, זיינ דירעיזםארםהאט ױניאנס׳ אינדערע אלע װי נין,  יוניאז, דרעססײקערס און וױיסם אײדיס
 אבענד דינםטאנ אפגעהאלטען ,25 לאהאצ

 בעטהא״ אין ,1919 דעןמוממור טען16 רעם
 טשער־ זילבערםאז ה. בר. י־יעז
i םאן.

 שטרר מיל>נערי די פון קאמיטע א
 ערקאע־ ערשײנם, ױכיאן װאירקערס העט

ײ דאס חןנדינ,  װא־ םופצעהן שױן זײנעז ז
 געסע־ שױן האבען יזײ סטרײק. אץ מגז

 אסאסיאיישאן, דאוךטאון דער מים םעילם
 די כדם אן גאך געדזם תאמזי דער אבער

 האםױ ײיער ׳ אסאסיאײשאנם. אפ־םאון
 םאדע־ אײבציגע זײער גיעסערער, א איז

 עם ױני^ון. דער פון אנעוײןענוננ איז רונג
ײ שםימן צר באשלאסען ווזןרס  דדײ סים ז

דאלאר. הונחןרט
עזעז װערס אנאנסע אן ,  פיז פארנ̂ז

 אונזער פון דעפארטםענט ביצדוגג׳ם דעם
 דעצעםבער טען20 דעם שבת ד^ם ירנ^ן,
 נרענד־ א אפכעלאלםעד^ערען וועס 1919

 ער־ דער צוליעב פײערונג׳ אח קאנצעים•
 דעפארםכיענם. בילדדנג אתזזנר ps עפענוננ

 בעאםכמ און באארד פו; םעפב־ערם אלע
אגוועוענד. דין צו באאױפטראנט װערען
אתזמר כױשבױילדננ א ארלאנײײ־ םד̂ן
 װעיצ־ אין פארגעאעזצ!, װערם קאכדמע שאן
 פון אויפכיערקזאסתײם די ציהען זיי כער

 גײער דעך דאם פוגהט צום באארד אונזער
 די דאס און זיך דעךכעהנטערט סעזאן
 אדנאניזא־ *נצונמננעז םארמײנ איז צײט

̂ונם  כמסשטאב. גרײסען א אויףי אתנײם צי
̂טע דלר p̂ מײנומ די עס  דאם קאפי

 אדבײט דיזער אין ערפאצגריײו pn צו אום
 פו; םיםװירהוגג פולע די האבען סען מוו־

 אאק*ל פוץ וד&אאחןבישע^ר^ר *ונזערע
 דעד ראס דארום רציןאכזענדידען ױי .89

 רעפרעזעכ־ זײן דאל אאק׳איל אימאאיצגישעד
י מירט י ןךנאגידמטט חנר י1י

 זײענ־ אינטערנעשאנאל, דער אין אאקאא
 אא־ איגדוסטריעאער גרויסער אײן דיג

 ער אז אמת אױך אבער ־איז עס לןאא.
 ניט קײנמאא דאס איז און ניט דאס איז

 קא־ די (װי גאידער אײגיגע װײא נעװעז,
 אינ- זײנען סײקצרס) באטענהאא טערס,
i: אפגעטייאט גאנצען t דאס און איהם 

^ז דעם פאידארבט  קער־ עעהנעם גריי
̂ר.  פון יעדער םיזזאט און ווײסט דאס פ
שאפ. אין אונז

 ־וואלט 25 אאקאא אז אמת, איז עס
 געזנגד־ און שעהנסטע די זײן געסענט

 איהרע אבער זײנען ארגאניזאציאץ, סטע
 עת־ די געזוגדע. גאר קײן ניט גאידער

 םון קערפער הױפט דער ב^ארד, זעקיטעו
 געזונטער, קײן ניט איז ױניאן, אונזער

 גאר דארט זײנען פאכען אײניגע וױיא
 אי־ ביאדען אנדערע ?!ארטראטען. ניט
 איז פאך אײן און מינאריטעט א כיער

 איז אזוי מאיאריטעט, דער אין אאעמאא
 דאס איז אזוי און געװען ט*א אאע יאס
 אוננארמאלען דעם צואיעב ׳יעצט. אױך

םאכען •םארשיעדענע זײנען צושטאנד

1 אאק. ׳98 אעדזשער פ^ די אז אײנגעזעהן, ױניאן אונזער אויף
 דיחמסי• זײ װאס דעם צראיןןב האפיםעס

 JTm אתאנמאצ^ונס און פאאיסיס די רען
 באשא^מן וועים ױני^ה דער פון בײם

 *V זיי 89 אאהווא אינפארםירען צד
̂ורשםעהער װעהאען J זײזע צו פ j p r a p 
 ײשדפ חןזיגנײשןון ם#םינקעאשםיץ בר.

ר״ עם ד^ס ערקאערס ער אויפגעגוטען. « 
 געצזחווג״ איו ער ד#ס זעהר איהם דריםם

מר ײניאן די פארא^זנן «ו גען  עד «
I נ«ך באשאוס מם צו געקוםען  v  m  o n 

jra די באםראכם נרעדאיך האם r ifi ? 
 קאםימן, * ווערם דיםקוסיאן אאגגער א

j אײבאוױץ, י. ברידער פיז באשםעהעגד v 
•'! א. ויאבערמון,  ^סלא• ײײ&גא*^ ה. או

 ׳ ױןצוטש דארא שיוקסםער און ווערבעת
 #אױפד דאפעאכמנר א םים ערװעהאט טשין,

 בר. כױם דך זעהן צו ערשטענס, גאבע:
 באאײנפאוסזמ פרובירען און פיגקעאשטײן

v» באײבען צו איהם i ײז  r »ת פןוסם ז
 צו ד*ס פעהאצן ײי פאא אין צוײיטענם,
 פאסצנדען א אויסצוכעפינען באױײזען,
I-;̂ * אמט. דעם פאר יןאנדידאט

p אח ב^ארד םיז באריכם דער jn n• 
trn p װירס כדכדנגצן דרײ אעצמע די םאר 

 ■ באשא*מנן.: ווערע עס ארן אױפנענוםצן
 I* האנדלרננען די גוכחװ־יהײסעז

 pm םאאגעגדע די צו באצוג אין באארד
 f האנכד דתבין, ;בראס באוירזרײך :פער

 ס$ג וױיסס סי אה בי ;וױים און רארױםץ
מ ארײן ברײנגט באארד דער  אײני
 , די בגוגע חױואמענדאציאנען וױכ^ינע

 | סע- לןומעגחמ דעם פאר םארגערײםו;גען
 11* האאטעז צו באשאאס^ װערט עם זאן.

K עקז. pc זיצתג עהסםרא |rp fD (P  t w m i 
f פארה*נדא*ן & אום דיענסטאנ e n  f t n 

H, ; ‘ ק̂םזננדייישא̂כ k

 צײט זעאבער דער צו מיר װאאטען שאן
 מעמבערס״ די םאר מאכען קאאר געװאאט

 ״ניט ן ע ר י ט נ א ר א ג מיר אז
 קרײ אאע װעאען רעדזשיסטרירטע די אז
 יעצטיגע די אפים. דורף׳ן פאעצער גען

 עקספערי־ 1א מעהר איז רעדזשיסטרײשאן
 םאא״ א אײחנר צוהונפט דער םאר מענט

 פאעצער קריגען ם«ד סיסטעם קאמענער
 ארבײטען םך א מוזען װעט מען יעצט.

 א *ויסארבײטען קענען װעט טען ביז
 צײבאר א םאר פלאן פאלשטענדיגען

̂ * בױדא.
 דעם אן װענדען אצעס זיך זועט עס
 םאר ווערען. געמאכט װעט װאס אנפאנג

 •np צו מיר ערװארםען מאמענט דעם
 םעגציך װיפיעצ פצעצער םיעצ אזוי גען
 תצײנעם א זאגאר זאצעז מיר װען און

 עס וועט ארבײט, מיט באזאמען טײצ
 1א םאר ערםאצג געניגעגדער א זײן אוין

ג אנםאנג.
סעק♦ ״ר ע ל ע ה ש. ז ד

וואה־ געהאט מיר האבען װאף קעצטע
 פאא־ די און בעאםטע לאקאלע פאר צען

 מיר געװארען. ערװןןוזלט זײנען גענדע
ײ גיבען  שטימען צאהא דער צויט איבער ז
: געקראגען האבען זײ װאס

בעצסאן׳ א. באארד: עקז. דער םאר
 שאפירא, א. װארשאםםקי, װ. ציפססי, צ.
 צעװענ־ מ. פרידלענדער, ה. אטלאס׳ ה.

 אקסעצ־ א. קצאט׳ א. קעםטײן, מ. טאל,
 דזש. טענענבוים, מ. טאשער, ס. ׳ר«ד

מיעװסקי. א. הײמאן, ל. פרידמאן,
 א. דעצעגאטען:• באארד דזשאינט
 צעװענטאצ, ס. בערקאװיץ, געצסאן׳,א.

?צאט. א.
 ערװעהצט איז װײם־םרעזידענט פאר
 סאר־ פאר . סארנײ; העררי געװארען
 געװא־ ערװעהצט איז אדמם עט דזשענט

םיצװערשטײן. ה. ברודער רען
 ערםאלג ערװעהלטע די װינשען מיר

ארבײט״י ?ײער אין
 יאהר, נײ און קריסטםעם צואיעב

 דאנער־ #יאהר דיזען אוים םאצען װעצכע
 קײז*רעגעלע טעג דיזע םיר װעלעז שטאג,

 עקזעקוטיװ די אפהאצטען. ניט םיטינגען
 זאצ מיטינג א אז זעהן אבער װעט באארד

 םון םארצויף pא װערען אפגעהאלטען
 װעט באארד עקז. די װאכען. צװײ דיזע

 אין פצאץ אזן'דעם צײט די אנאנסירע;
צײטונגען. די

 א מען װעדט לערנען סיזאן א נאך דאס
 אינטעצעיוטועצ ענטװיר,עאט מעהר ס)י
םיזיש. אוץי און
M - אסטראןש׳ קלארא

קלאםען- די םון שילערין א
,   ־-־ •

 אץ חשאינט,באארד א ןועגען
 אינ־ דרעס און וױייסט דער |

דוסטריע. • • [•
 רעדאקטאר: פרײנד %

 םון אינטערעסעז די אין סיר ערצויבט ..
פלאץ שטיסעל א ,25לאס.. מניאן,

ארויסצוזאגען ״

1006 —---------צוזאכמגן
 *יעדער בײ־ איז אמ, שכױעער דער װי

 געװארען געסאכט קאספלײנם באדונדער
 ®ןרנעקוםען איז עס אדנטערזזכומ, אן

 פון פארטרעםער צװישען פארהאנדלוכגען
 דער פון פארטדעםער מיט דעריױכיאן

 װעאעז זאאען םיר װען און אסאבדאײשאן,
ױ איבעדנעבען, אאעס דאפ דא  אינטערע־ ו

 פאר־ עס ט£מא זײן, ניט זאל דאס סאנט
 זיך װיפאזון כייר און ׳םאטץ צופיעא נעהםען

 איײניגע ;בען1>אויסצותאי באנימנעז מוז^ן
ײ1פו ̂ך ׳  קײסעש כאראתסעריסםישע פע

: פאא אז» אפשא׳ נעפט,
רויכע־ ניט םען טאר באוואוסט, װי

 וחןרם ארבײטער אן װען שאפ. אין רעז
 אז̂ו פאר• איבײט דער פון אפגעזאגט

̂אן פאדברעבען,  נ:ט ‘ײני^ן די איהם י
 װ־׳ד איבײט^ר די װארים רעאינסטײטען.

 צר גיט ןטאפ אין געוואדגמ פריהער רען
 אזא :עפאנם אבעד זיך האט מיכערען.

; ;**־% פאא׳:
̂ש* אראנסאו פירמא דעד זי׳ג״י •  אץ ביי־

n־*̂J־T n 3  גע- א^ז׳אפכעי^ס סטד־ט 2
 אז #?אנע: דעי יןי א אפרײמ^ר

̂£* אין געדדיבערט *ת#ט• עי1  ד<י־ בײ יש
דעך ה;ט קייס דער פון

f ״גערעכטיגסײט דער
 רעפאמעגדײשאנס דער טכח מיינונג

 א עטאבאירען צו עסזעקוטמוע דער ׳ן
 פאך םארשיעדענע םיט באארד שאינט
ו?אצס..

 די אז אנבאטרא^ט אין נעד«םענדיג
 צו געהן סוזען װעלען אטענדײשאנסpנ

כדעם וואוט, ,חופערענדום ײ זוי ̂ג  ז
 םארשיע״ די ביי װערען דיספוטירט וןלען
ftgj ארױ אזױ מיטינגען.און ברענטשעס 

 װא־ סאד א נעסען נאך דאט עפ^װעט
p ון, im ,ראט־ געװען וואאט עס אז איך 
 איז דעפ ווענען דורדצוךײדען ויך ום
 צײטונג ־א;אי,ן ^ערעפטיגסײט״. מר
W סעו אן 'W i* ארוים״ קלאדער און 

*צנעטײנע ד M טײטנג *ו ^ייגגע!

 איצט ערשײנט ״גערעכטיגתײט״ די
 אםאא•-^ װי פריהער טאג א סיט
 אג־ מיטװאך פרעס צום געהען םיר

דאנערשטאג. שטאט
 שרײבער, ארטי?עצ■ אונזעחנ אאע

 אוןיקא־ אאקאאס די פון סעקרעטערע
 אויפ: דעריבער װערען רעספא:דענטען

 מאםעריאצ דעם צוצושיתען געפאדערט
 שפעגד חנר איו מאנטאג םרימער.•

 ארײעעמ• פענמן םיר וואס םאנ סמער
^ ניטצי. צויפצנדען פאר׳ן ןאכ^ מען

 מעפ- .אונזערע אויח פאדערען פיר
 שק* קײז ניט יעצם ד״אבען װעצכע בערם
 קומען,אץ צו ארבײטען,; צו ײ»ג פער׳
I רעדזשיסטרירען. זיף אפים 'a װעצען 
 די םאר ארבי'ם קריגען צו טרײען זעד»ן
 אז האפען סיר צײדינ. ארום געהן װאס
 זיך און כעטען צאזען ניט זיף װעט איהר

 . ... נ J . . ־ רעחשיסמרוחס.
יעדזשיסטלײ־ דער װעגען חגחננדיג ^
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פרױען די
בעדריק(בלינדער) ראזע םון
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עי על לזיבענםווערמער ד ^יי  מון ביי
ארקער זױ  וױיםםם&כעריגם. ױױי
 וועאט דזנר אױןי םאבם שטארקםםע ״\ײ

tm ״ ע ס י ו ו םון םאבט ׳די !  דא־ דער ן
 אזוי איז װעלבער אםת, גרויסער ומער
 אעצטע די האט איצײן, צעבען דאס װי אאם
 ארײנצודרינגען םיעו* אנגעהױמנן צײמ

 אײ ארבײםער־םאסען די פון מוחות די אין
 נאו הײנט, און וועאם, גאנצער חנר נאר

 געצװאוגגענער םון יאהרען וווגחנרםער
 אין ארבײטער די האבען אוםוױסענחײם,

 די באגרײםענדיג װעאם, עהען אצע נםעם
 זיך וױסעז״, פון *מצכט שטארקע גרויסמ,

 װאנדערער דורשטיגע װי געטאן, א
 או| דערםרישענדע די צו װיסטעניש, א אין

 און ניאדונג םון קװעאען קחגםמיגענדע
 דארטען פון שעפצן און אױפקאערונג,

םעהר װאס :ט כ א ם און ט כ י ל
 םעהר װאס איכט, םעהר אאץ אױםהצערונג

םאכט... םעהר «לץ נױסען
 ױניאז״ וױיםטםאכער יארקער נױ די

 ״אינםערנעשאנעצ׳/ אונזער פון 25 קאל0
 טיעם־ און לױב העכסטען דעם פארדיענם

 טױזענטער צעהנדליגע די םון דאנה םםען
 ״אינםערנעשאנעיצ״ דער פון םיטגאידער

 סיכד םון בײשפיעא גאענצענדען איהר םאר
 אױםקאערונג און ביאדונג םעםאטישער

 די זי, װאס םיטגאיעדער, איהרע פאר
 מיט געוױזען האט ױניאן, זױיםטמאכער

 צוריק, יאהר דרײ מיס נאך גרינדען, אידור
 דעם םיט צענסעו ביא׳דונגם־ אײגענעם אן

 נאםעז װײט־םארשפרײטען שױן דױינט
*ױניטי־םענטער״.

מיגעד ךער___ .םון *ױגיטײםעגםער״ ̂ד
 זיך האט ױניאן וױיס״יניייכער היגער דעי
 גרינ־ גאך^ײן צײט קורצער נאנץ א אין

 װיכטיגער אזא זײן צו אדויםגעוױזעו ךונג
 איז אעבעז דעם אין םא^טאר ניצאיבער און

 ארבײטער- אדגאניזירםער פון צנםוױקאונג
 און אגגענוםען באאר איז ער אז שאםט,

 ״א״נ־ גאנצער דער ם*ן געװארען האפירט
 באזונדערע םיעאע פון און מערנעשאנעא״

ארבײטער־םארבאנ־ אנדער^ און צאיןאאע;
_ חוז״

 דע־ טען20 דעם אװענט, שבת אעצטען
 פון סענטער״ ״ױגיטי דער האם צעמבער,

 אפיציעאע די געפײערט װײסטמאכער ךי
 ביאדונגס־סע־ פערטען זײן פון ערעפענונג

 איז םארגעקומע• איז םײערוננ די זאן.
 טע20 א. 314 געביידע, פאאקס־שוא ךער

טי דער װאו טםריט,  האט סענםער״ ״ױני
 פײערונג דאזיגע די אװענט־האאסען. וייגזנ

 שעה־ זעהר א םון באשטאנען איז וחנאכע
 פארײײ־ אנדערע את טענ״ו קאנצערט, געם

 אאע םון אױסגעצײכענט זיך האט אונגען,
 לואנ־ און פײערונגע; ״אפיציעאע״ אנדערע
 ניט געװען איז זי װאס דערםיט, צערטעז

 װערט דאס וױ םייערונג״, ״אםיציעאע ^יין
 עכטער אן נאר' פאדשטאנעז, געוועהנאיך

 פאמיאיעךצוזאםענקוגםט, הארציגער און
 װײםט־םא־ הוגדערט עטאיכע היבשע װאו

 םרײנד, און קרובים זײערע סיט כערמס,
 עכט־ אן אויןי געװען סשםח זיך חאבצז

 הנאה גרויס האבען און אופז, חײםישען
 ארבײטער־ צאהא די װי זעהן, צו נעחאט

 דך חומעז װאס מענער, ױנגע און 'סײדאאד
 צו קאאסעז ױניטי זײערע אן אגשאיסען

 װערט ביאדונג, סיסםעמאטישע א געניסעז
 װאס גרע^ער, אאץ סיזאן נײעם יעדעז םים
 מעהר און איכט דעהר אאץ באטײט דאם

 ברידער און שײעסטער ?ײערע םאר סאכט
ארבײטער.
 א אעזער אונזערע אאע געבען אום^וו

 דער אזוינס װאס דעם, װעגען באגריע\י
םי  וױיסט־ היגער דער םון סענםער״ *יוני
 ׳וועט םאר, זיד מיט שטעאט ױניאן םאכער

ײן איבעריג נים  איבער־ דא םיר, גאויבען ״ז
 דא־ דעם װעגען פאקטען אײגיגע *ודרױוען

ביא־ ־ ארבײטער איגםארעסאנטעז ?מען
 םיר נעהםען םאהטעז די צעגטער. תנגס %

ײ װי ארוים,  םונ׳ם געהען, און שטעהען ז
מי מי ^  ■ראגראם, אםיציעאען סעגטער׳ס !
ײז צו סיעציעא געדרוקט געווען איז װאם  ז

 אװענטז שבח אעצטען ^ראפגונגס־םיימרונג
טי ״אונזער  דער איז סענםער ױני

 ױניםי אאע םון מאםסטער און ערשטער
 אינםערנעשאנאא דער םון סענטערס

אא״ אגדעחו פון סענםערם די םון אדער מ
קאאם. *

. n געווען איז ױניאן וױיסטםאכער 
w די tn v גױםיגקײנ די אימצומחן 

 פאד ביאדונג סיםןטעמאטישער א סון
t און םיסגאיעחנר, איחרע n קךשטע 
 יראהםישעו אין חרכצופי^רען דאס4.

י אטחננתגג•
טי אוגתר י תי אונ די און מגםער י

4i w i i -

n»ממאל יוניאן

'm

 מאפירט שיעםצר שטאאץ, אונזער צו
 אינםעתעשאנאא אונזער םון געײאחןן

 באזונ״ םעחרערע םון און גאנצע א אאם
 ארכײםער־ארגאנײ און אאקאאען דערע

יארס. נױ אויסער און אין זאציעס
 אונםזנרשיײ סענםער מניםי אונזער

 אױך םענטערם אנדערק םון זיך דעט
 און ארבייט םייסםצ די זואס דערםים,

 אױסגאבען, די םוז טײא גרעסםער דער
 אנםיחרומ און• אויםהאאטונג די װאם

 אונטערנעוד גרויםער דאזינער דער פון
 און אנגעפיהרט װערט באנויטיכט, פונצ

אאײ!״ ױניאן אוגזער םון געדעסט
 װערט םענטער ױניטי אונזער אץ

מעג־ די געגעבען םיטגאיעדער אונזערע
 עראערנען צו געאעגענהײט און איכלױיט ־

 ענגאײ די אופן סיסטעסאטישען א אויף
 באקע־ צו גרינדאיך זיך און שפראך, שע
 פרינציפען, םונדאםענטאאע די םיט נען

 טרייד־ םונ׳ם שטרעבונגען און ציעאען
 גענעבען אויך װ^רען דארט ױניאניזם.
 איטע״ איבער םארטראגעז און אעקציעם

 וױםענ־ פראהטישע און קונסט ראטור,
 גע־ אויך דארם װערען דעם חױז שאםט.

 און געזונט איבער אעקציעס האאטען
הערפער. אויפ׳ן סונג6*6אויפ

 םארםאגט סענטער ױגיטי אונזער
 גיפנ-אס־ פאר קאאם ספעציעאען א אויך
 שםיעאען םארשיעדענע טענ״ז, ׳טיח

 אאגעםײנער פאר פאאץ א און (נעימס),
םארװײאונג. געזעאשאפטאיכער

 אין סענטער, ױניטי אונזער ׳יוירץ
 חײגטי איז סטריט, טע20 איסט 314
עקזיסםענץ, יאהריגער דרײ זײן ;אןי

 און ביאדו;; פון צענטער אטת׳ער א;
 םיטנאיע־ אונזערע םאר אויםקאעהרונג

 סענ־ ױניטי אונזער מעהר, נא^ און ׳דער
— אן װײזט נאמען זײן ווי — איז םער

 םאראײנײ ענגערער אן םון צענטער א
 םארברידערונג נעהענטערער און גונג

 דער פון מיטגאיעדער אאע צװישען
אן׳/ וױיסטמאכער ױני

 איז עס אויבענסװערסה וױםיעא אױף
 כער6װײסטס דער פון בײשפיעא דער אט

 דער דורך באװיזען בעסטע; אם איז ױניאן
 אוים־ דאזיכע די װאס אנערקענונג טיעפער

 האט ױניאן דער פון רןאערונגס־ארבי-׳ט
 אייגע־ איהרע בײ כאויז ניט ארױסגערופען

 דירעקטען װעםעס םאר פ״טנאיעדער, נע
טי דער נוצען  באשא־ איז סענטער״ ״יוני

 םיעאע״אנדע־ בײ אויך נאר געװארען, םען
 ארבײטער־ארגאני־ גרעסערע סך א אוז רע

 מניאז וױיסםמאכער די אײדער זאציעס
אאײן.

 :*יז דערבײ מערקוױרדיגסטע דאס
 . אעעראיכען גאנצען דעם בײ װאס דאס,

 די װע^בען קריזיס, אדפ״ניסטראציאנס
 אײ־ איצטער אעבט ױניאן װײסטמאכער

 אױםקאע־ די פונדעסטװעגעז װערט בער,
 סײן אױוי ױניאז דער םון טעטינקייט רונגס
 אדרבא, ׳נאר אפגעשטעאט, ניט םינוט
 פאנאדערצוױײ און באיהעז איין אין האאט

 געביע־ טעהר און םעהר אאץ אױוי זיך גען
 ׳ ציטירטעז םונ׳ם זעהן צו איז דאס װי ׳טעז

טי פונ׳ם טײא סענטער״־פראגראם; ״ױני
 םיײ אונזער נאך איז, אאײן דאס אט

 גע־ דעם אױןי באװײז בעסטער דער נוגג,
 װײםטםא׳ דער םון אעבענס־חוש זוגטען

 בײחוםען װעט און מוז וועאכע ױניאן, כער
 איצטינען איחר אין שװעריגקײטען אאע

 ארויסהױ און הריזיס אדמיגיסטראציאנס
 און םעסטערע שטארשערע, א סך א םען

 איײ ארבײטער-ארגאניזאציע םעעטימנרע
 ביז־ גאנצעז איחר אין געװען איז זי דער

 די ̂ועאען האםעצטאיך, אעבען. איצטיגען
 םײדאאר אינטעאיגענטע טאמן גרױסע

 אינדוסטריע -דרעס4או װײסס דער אין
 הינ״ אגשטאט און אפשאצען, ריכטיג דאס

 און םראזעז פוסטמ םון װערעז צו געריסען
ײ װצאען האאנגען חויאע ױ אאע זיך ז  איײ ו

 אהסעא tv ״צואעגען און טאז נצהם א נע
 קאנססרוחטיװע דורך און ראד״, דער צו

 זײער חעאפען אחבײט פראהטישע און
 זיך ארגאנחאיע שוחןר־םארחארעװעטער

 און גײסטיגער יענער אויף אװעקשטעאען
 אויט איז, ױ װעאכע צו חייד, יעאער1טאטע
 שטרעבוד און ציעאען אױנאאבען, איחרע

באחוכםיגט. זיכער געז,
 צ^ט חעכסטע די באםת שױן איז עס

 םאר- פאאחנן א םיט ארבייטער יעדען פאר
 אוםשעצנאחנן דעם א״נצוזעחן שטאגד
 פאראײגיגמנ און אמאניזירטע םון ױצרטח

̂! ארגאגידרמ סרעפטען, ״־ ארבייטער  א
 שםרעמנג. אין פאראיידגס און חאגדאוננ

 פון 1ו^טא ײ ייעו חײגט, שםועםט וער
 אויםגעחויבען איז ̂אפיסאא

איז ארכײםער׳ס ״י
B M

 חאכען חןפארט אצצםען אוגזער אין
 םאראײנמונג רער וועגען באויכטעט םיר
̂מג די םון  צא- דעזײנערסיםיט איםאאיענ

 אונזער אין אויך חאגען םיר .45 טאא
 פיעאע וועגצן כאריכטעט חגפארט אעצםען
 פייגען, םמנים װי אױט םראנען. אגדערע

 א נצשאפע? גאריכט אעצטער אונזצד זזאט
 םעםבערם. אונזערע צװישען שטיםונג טטע
 ערשײ א«ז באריכט ערשטער אונזער זײם
 חאבען *b^wnwjrw* אונזער אין מן
 םעחר אנגעםאנגען טצםבערס אונזעחו זיך
ארנאנלזאציאן. זײער װעגען קיםערען צו

 אונוער איז טאג יעדען קוםעז םעםבערם
טזןי פראגען דיסקוםירען און אםיס  מעג־ ני
 אנגעפאננען װאם נאר האבען װאס שען

 םענ• װי נאר אר<אניזאציאן, אן בויען צו
 ארגאניזירט געװען שויז וואילטען װאם שען
 דורכגע־ האבען און צײט יצאנגע א פאר

 גײסט דער יןעםםע. םארשירענע מאכט
 אוגזערע צװישען יעצט הערשט װאס

 ־P* די צװישען ספעצ״עג און מעםבערס
 אױסגעצײכענ־ אן א״ז םעטבערס; טיװע
 בא־ םאר אורזאכען אאע האבען זײ טער.

ײ גייסטערונג,  געארבײם ניט האבען ז
 די חאבען צו א*דעאא אוםזיסט.*זײער

 חערפער־ אײן אין ארגאניזירט דעזײנערס
 בא־ דיזע אז פארװירסױיכט. װערט שאםט

 אונ־ צוױשעז אנהאלטעז װעט גייסטערונג
 םיר צװייםאען דעם אין םעמבערם, זערע
 צעצטע די אין האבען דעזײנערס די ניט.

 םון וױכטיגקײט די געלערענט יאהרען
צוזאסען. האנדלען

* * ♦
 פאר־ איז צוריח וואכען אײנינע םיט
 דער צװישע^ תאגפערענץ א געקוםען

 אםעריקאן די און ױניזןן קלאוקמאכער
ײ חאנםערענץ דעם אויף אסאסיאײשאן.  זי

 םראגע די •אויך און םראגען םיעיצע נען
 אויםמד דעזײנערס די ױניאניזירען םון

 אי־ ניט דא װיאען םיר געװארעז, נומען
 םאנופעק־ די פון שטעיצונג די בערגעבען
 אונ־ זיך קענען שטעאוננ זײער טשורערס.

 וױיצען מיר םערקען. אאײן מעמבערס זערע
 שטעיצונג די איבערגעבען קורצען אין אבער

 םאר־ אונזערע אםיסערס. ױניאן די םון
 מאנױ די אז םאראאנגט האבען טרעטער

דעזײ־ באשעםטי<ען זאצען פעקטשורערם
 מאנוי די געוױס, .45 אאהאיצ פון נעדס !
 געגאויבט, אנםאנגס האבען םעקטשורערס !
 דזשאינט.י דעם םון םארטרעטער די אז ׳

 זעהעגדיג שפאיס. א זיך מאכעז באארד
 אין ערענםט אזױ איז ױניאן די או אבער,

j ױ פאדערונג דיזער  אין ערענסט אמ זי ו
 די איז םאדערונגעז, אנדערע אאע איהרע
 איבעמעגעבען דעזײנערס די פון םראגע

 דער פון פארטרעטער א א צו געװארען
 אסא־ דער םון םארטרעטער א און ױניאן

םראגע. די סעטאען צו סיאײשאז,
 ?אנםערעגץ דעם גאך רעזואטאטען די
 ארבײ־ װאס דעזײנערם גינסטיגע. זײנען

 םאננען שעפער ״אםעריקאן״ די איז טען
 װעלכען אירגענד אהן ארײנצוסוסען, אז

ױניאן. דער םון זײט דער אױף דרוין
 דעם םיט גראטואירען זיך הענען מיר
 אײן געגנער. אונזערע איבער זיענ ערשטעז
 םיר געװארען. גענוכמן שויז .א פעסטונג
 אונזער אין גילויבען האבען ביצויז דארםען

 אנדערעז צום אײנער צוטרויען און ױניאן
 גענר םעסטונגען אנדערע די אױך װעאען

װערען. מעז
״אםע־ דער םון דעזײנערס די אױסער

 צװיי אעצטע די אויך זיינען אסס׳ז״ ריקאן
 דעזײנערם םיעאע אריינגעסומען װאכען

 שע־ אינדעפענדענט די אין ארבײטען װאס
פער.

 צו ׳&ויז באאאעעז װאם דעזײנערס די
 געװען איז אאקאא דער ער1אײ גאך אוגז

 באארד דזשאינט דעם מיט פאראײניגט
קוםען גוט־שטענדיג, געװען ניט זײנען און

jt fK 'r irn  ■ א צאחאעז און אפיס אין fc fcM-...•שולדען *
0 ...0 0

‘איו &יטי» ■mwjrJ אונזער
 n 900 נאחענט באזוכטער. גוט «געיוען

 זיד און נעווען אנוועזענר זײנען םעםנערם
ינט  חוי«נד םראנען. ױניאן אאע אין באט̂י

 אינ־ אן ארויםנעװיזען ןײ חאבען זעכאיר
 עקמקוטױו םאר װאחאען די *ו טערעס

 דינסטאג םארסוםעז רארוי װאם באארד,
90 o nהאפען װ׳מען םיר דעמטנער. םעז 
 םי־ *ום קימען אױך וועצען מענטען די אז

 ׳שטאםפיגײמ וועאען װאהצען די װען טיע
 םענ־ בעםטע די ערװעהילען וועלען .און

* * * ׳אען.
 ען5הא רעאארט לעצטען אונזער אין

 הא־ נעחט לאמאצ דער או גאריכםעם םיר
o 5 בעלעםיט טעאםער א בען nיאנ. םען 
 םעם־ די טעאםןר. טאםא׳צעפםקי׳ס אין

 צום טיקעםם נענוםען האבען װאם בערס
 אין iiroip צו געבעטען זיינען סארקויםען

ײ פאר און אריין אפים  די באצאהלען. ז
 טי* יױיז נאר נאך האבען װאס טעםנערם

 מכעפעז אויר דינען ;ענוםען ניט קעמם
o *ו װענרען *ו זיך n םעהרע־ לאקאל 

יי װעט ער און םער טיסעטס. נעבען ו
יוײ• באריבט דיזען ׳פרײבען םיר װען

 עס •יעסע א םאר װאס נים גאך םיר םעז
 אנער קעגען םיר ײערען. גע׳שאיעלט װעם

a,״ i j v j  i אויך אח םעםנערם אונזערע 
 נע׳אאיעלט װעט עם אז פרײנד״, אונזערע

 אלע־ װעט װעלכע פיעםע, נוטע א װערען
 םארנעכינען. נייסםינען א םאר׳פאםעז מעז

* * *
 םא אײניגע האבען צײטען ̂עצטע די

 _טיט טראבעיצ געתאט מעםבערס אוגוערע
 םאנוםעקטשד וואס סאנטראקטעז זײעחג
 זעאבםטםאר־ געגעבען. זײ -האבען רערם

 האט-אטענדעט חײסעם די צו שטע^איך
 אאנדאז, ס. און ױניאן דער םון אםיס דער
צ ױניאנ׳ט דער ײ םיר אדװײזער. ליע̂ג  װ
 אויפסערקזאםקײם די ציחען אבער לען
 :םאאגענדעס צו מעמבערס אונזערע םון

 האנטראה״ סײנע אונטער ניט שרײבט )1
 מיט ניט זיך באראט איהר װאנען ביז טען

 טראבעא האט איהר װען )2 אפיס, אײער
 צו גאײך גיט איםט האנטראקט א סיט
 אםיס איז קוםט׳םריהער נאר לאיער שײן
ױגיאן. דער םון

* * *
 רינסטאג ! 45 לאקאצ םון םעמבערם

 םאר װאהלען איז דעצעמבער טען30 דעם
 װאהילען די מעבבערס. באארד עסזעקזטמו

 אונ־ אין אבענד אוהר 6 פארהושנן ותיצען
 סט״ טע23 װעטט 309 יצאסאא מיטינג זער

 אומבא״ םיטיננ דעם צו מוז אײנער יעדער
קומען. דינגט

K. V  .

 איבער
» שוס

« , v

 אפילו צייט, מינוט איין אפיצו שײע^ן
 סנאסענרעע אויף ענערניע טראפען א״ז

 וועלכע םראזען, נארני׳פט־םי-ינענדע אבער
 װעניגער־ די םון טוחות די נאר צוטוםלען
 וויכ־ די שטערען און ארנייטער רענסענדע

i פוז ארב״נמן םמע n .ארנאכיזאציע
 ערםרע־ נאזונדערם ^ריבער איי «ח

 פיעל• איז װיכטינע אוא ?/זזן זו חענד
 בילחנגם און אויםקלערוננם אויםטומ^
 וױיםנד רn פיז אננעפיחרם טעםיגסיים

 פאר־ איחר ײען אי*ם, דוקא ױניאז םאנעד
 ח^מאגיז״רט אין חאלט פארס װאלטוננס

אויף אוועסנ«׳פם«<ט און װעתן
 *תן• סעחר זיינען וואלנמ יםוײח, נייע

 באדירפ♦ ייון טיטיז די.היינטינע װf ■אםם
w■*־ גרוימו םון«יחר ניטמן j n r ’r י,)?

3̂ 8■

דעזיי־ באארד עקזעקוטױו
אן, נערם •45* לאקאל ױני

ראדיקאלען פיאר נײעס גוטע
 דעם.,םאציאאים־ םון אחיםגעבונג די
 אינטערקאלידזטי־ רn בײ רעװױ״ טייפען
 העכםט א איז סאסײעטי םאשעאיםט אײט

 ראדיתא־ אאע םאר נײעס אינטערעסאנטע
 סאציאאיס״ דער סאציאאיסט^. און אען

 פראםאגאנדים״ סײן ניט איז רעװױ טישער
 װערען צו איז צװעס זײן ארגאן. טישער

 םון איבערבאיק דער איז פראטאהאא דער
 םאאיטײ און װיכטיגע׳אינדוםטריעאע אאע
 יעצ־ אוגזער װעאכע דורך פאסירונגען שע

 4װערע געענדערט װעט געזעאשאפט טינע
 מענשאיכער םאר װירדיגער םעהר א אין

דיענסט. און אנ^טרענגונג
 דזשײמס שרײבט נוםער יאנואר אין
 פא־ םאר אוסשטאנד ״דעם װעגען א.ניעא

ומהציאן״  דיײ אאנגדאן מ. ב. און איטישע̂ו
ײ. אינחגפענדענמ בריטיש דער פון וױם  אי
 סיטואציאן'־ די באשרייבט פארטײ באר
 ארמיהאען װיכטיגע אנדערע אאנד. זײן אין

 שטאא Din אםעריקא, םאוטה* װענען
 דער חרחיס, מעקסיקאנער דעם סטרײה,
 אעבע״ א און סאנווענשאן פארטײ אײבאר

םאנן. טאם םים אונטעררעדונג דיגע
 . * םענט 25 איז מאגאזין םון פרײז די
 גע• װערט יאחר. א $2.50 אדער קאפי

 ביאדינג, עדױסײשאגאא דער אין דרוהט
יארס. נױ עװ., םינפטע 70

שאפ.־ דעם ®רעזענטירען •
• .. טשערמאז

קאם^ דרעס נודיעיר פון ארבײםער די
 װץרט װאס סםריט, טע21 װעם& 19

 g* אנ׳ע־• אלם תאבען 25 אאס. םון טדאלירט
 גאטין, אנ. טאערםא; ׳עאי זײצר *ו קענוננ
 דײסאנד א םיט אחמענטירט איחם

ן1פאר, אגערקענוננ פון *לסיאויסדרױ) £ £  י
r ײימתעבצנחײט r . אדניץ די״ “

,i ! T
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f t f

סקולםאן:

n לאמאלס אונזערע אלע תאנען טענ 
i טון צױפריםטעז אותאלםצן ־ n ןדיױזײ־ 

 אינםער־ אונזער פון רעפארםםענם טאנאל
im טיר «5jm אין ני״פאנאל, m מד 

 קא־ /ןרױסײשאנןזל אאוינטען זד בעםען
 אגטיחוען חעצםען זאלעז <ועצנע םיכמס,

o* די ; x /rfr .ארבײט
 דורכאויס און נויטיג איז דאם־איעם »ז

 ימר גים, טואמ לײז נאר איז מיכט̂י
 אוז צרות וױפיעל װייםען טיר יוי באך

twsnjmr אויי anr o n אוגזצר פון 
o, צוליצב נצויז טרעפען טיר ארבייט, n 

 ־אווואר םון טחייצ !ו״ױצמר א װאט
 ועגען1 םאהל טאנכעס אונבמתאוסס’ איז

 עלע־ סאטע דאם ווענמן יו״כטיגסטע, ראם
jrn D 'te m ס עס און ^  גייטינ גאר ו

 ד>«וור איז ייה דאכט נעוח|ן,*ײן#אונק
 פער׳פטעגדינע םינחר און אינםצליגעגטערצ

ontobro אין אדיינווארפאן זיך יאלעז 
 אםח? רער אבער איז ײאם ארב״ם. דער
 גיט אונז סאר זאצ op אונאנגמגעחם וויא
n«טוז «'יז, r ארויסלמאגט o r .v rm 

.m איײער יימיזײים r f מר א יזריג״ן> 
w d פאר pm און טמעטינהײט, טאחס 

m«« יא t< ט»<פ םאטער b  ip r צזוײ 
i»«p> pp>pn זיד & \*v• ז» pm.tvno 

 עד■6אונ גײם בצויז dp כא״נס ארנײט,
iponyi... .
אזוי נעװע[ ניט װאלט צישטאנד אזא

ראלזם חס ליאצם dp \וען ®ײדייסייד.
 (ועצ• םענ׳פען, pa5pm אונז ניי געםעמצס
Pi"t n| םוזע־ םארם אזא םאר פ?רטינ 
 א אבער טױ תאנען אזעצכע םינשײט.

 זײנען זיי • .irtpo נאך און ניםעצ, חיבט
friP9rtp»inpB p»of tpp>onp0« 

,̂  olr ױניאן. אץ גים נאר דונכם־ארגיז
 אונ־ םון צאהצ גרזיסע א אז ,onto א איז

»n p נאר אין טהעטיג זײגען טעםבערם 
 טוחצזנן, קינחד ננ־הצאבם,1ניצר ,פיעצזנ

 ר1ר אין וו. .r א. »יײנ«ן ראציאנאצע'
 איז טחעסימיימ זייער זואו אבעמ ױניאן

tponpow ,̂ן דארט נויטינ  ניטא. זײ זיינ
 נע• אויבען די דאס חאפען, \ועצען םיר

v o w די םאכצן ■װעלצן ווערםער «אר 
 טיר װעלכע די, י1אוי װיריןוננ ,(עװינ׳ממ

 זיר ײעצ?ז זײ דאם און זינעז, איז חאבען
 פאסט עס וױ ארנייט, דער צו נעחטען

 ױניאן, שיקאנאער רn 1« םעםבערם פאר
 וועצען «ײ דאס זײ, פערזיכערען טיר און

 צר נייסטעע און יט״נק״ם נענוג נעםינ?!
 םיםשװע־ זייערע העצפען אי) פרי^חייט

 ?טװאס, צערנען צו רnיסבריD און סטער
 װיסען טוזען און לערגען טוזען זײ <ואס

אינ■ אײנענע אייערע און זײערע צוליזב
.jponPD

0DTPin»», o אויוי ײטייקע העסציכמ n״
u די ראטמדיג iiu n, ואם i n פאר־. 
 אמנאנצ?ן דארי 1אי םוז זאצ, ווערטס״

in אונמ?רה־י?ם p ii, צס 1ח»*טא)> i n
 צײטונ- יענע םון איינ? איז םאתוערטם״

tnpo חעצםעז vtir\\ געז״ ipo אונרוחעז 
 ipo װי צאנר. יזען1 איז נאצט«ויזם און

 אידיע? n איז ערווארטען, oiwn חאט
 אויםנע- מיסאנא ' 1אי אמײסעחפאפם

 און פערצייםז־ונגען די׳, נענען ביאנט
 אראטעסט און צײטינג יייער 1®י םסירח

נעײארעז אנגענוטעז זײנען ועיאלוציאנעז

______________________ ^_____________̂

 י״װ־חאנוצןנר נאחי״-
 םאצ- די אגנעכוטען חאט ,pnnupm י<1

^אאוציאן:
i אס1 אכס,1אננעס «איז . n איתטער. 

 נענוטען ייד פצאנםעםינ ןזאם ׳׳1»סוריע
o אויו* מםיתת 1פא n טס״,1,טאתוע 

 גא• סטײסס ימייטעד די ינ1אנציינ?נ
«o;pojip, ואם i n פער- ,םאחועדסס״ 

 אוגצאיאצ איז און באצ׳פעזויזם ׳פירײם
ip צו ri דאס און צאנה in סאמוערטס״. 

ip דאחי a 'in י<ןט1אונט?רד IP1P11.
i אט1 אנבעטראכט, אין און n •סו, 
ipnשטײגער סיאוסען א אויף .חאט ״ 

i סון 1עוצ י1 ווארםעז ירוגירם n •פינ 
ippo אויזי עחיטח o n םון ׳שציד i n 

צו?ערמאן. וך1ב ,,רעליעו «ינם?ער
אס1 אנבעטראכ̂נ אין נעחםענמג און

■

iIf•Jr 1י * י4
o« טרײט ip״jp n די 

w אויך און 1־בייסע1א די
n« *un?n בתך ׳פליח, 1איה 

 ט,4ציי1איבע זײנ?ן 1םי pצכpװ
 צו אויםמכםינ און ציר1עה ןײנעז

אויפגאבע. נאבעצצ
ip in n  op »r ,בע׳פצאסען 

o פון צוננ1האנ si פעח־אםען n 
ipאון געטיין אצס ״ ̂i n^' און 

i מיט םען n או־ב י׳פער1אי גאנצער 
 די צומק 1סי טצײחט־?ן בעיוועגימ

p;«o בע׳צוצדיגתנ?ז >p*o ip>p* 
o און םאן n םם״.1,.םארװע

<tPM»’Pi וױיט וױ אויזי inn pm ו 
v צען iv׳p׳ts, אז i n זאצ ׳»1י?1,ש 
tn נצײנמ סםיחת פון ■אציסע די 
jnpt. *ו

ארכײפער אלםעױישאן און ז סײלארס לײױם
so לאסאל ״־

דינ ^נ ip עד'ז?יישאן, \,vm\ רי jpn 
 רערםוז, נויטינ?״ט און ארא?טיש?ײט רי

 םאר־ א סאכען פארצויפינ 1טי װילען
 וועלכער יאנאװסקי, גענאסע דאם אצאנ,

i איז n ״נערעכ־ אונזער םון רעדא?טאר 
 אצע 1איבע 1הו א םאכען זאצ טיגתײס״,

o ip ob צ^?אלם'םון װאו ׳פט^־טצאו, און 
 און זיך געפינעז אינטערניישאנאל אונזער

 אוגיער;־ 1פא םארטרענע וזאצסען זאצ
 איבער זײנעז 1םי װעלכע סעמבערס,

 גוטע׳ םיט ווזןלט א טחאן וועם *ײנם,
 'יאנאווסק טיםגליעדער. אונזערע 1םא

 אײגיני. אונז ניי נעװען שויז איז וועצכער
 גרויםע; א נעצוינען 1איםע זזאט טאחצ,
« און ?וצם, n»״ p איז ײשאנס1רעקאםענ 
י*.1איב זיר דאנט

 אויפנץטהאן jpp עם וואס עטװאס, <או
 נענאםע וואס איז טוו/ אזא תדך ײער־ען

i אן װעט יאנאװס?י n צײם 1זעצבע 
 בע־ ציר1יג1נ זיר און נ?ז1צע םיעצ אציין
i םיס ?אנען n םון טחעטינ?ייט ’in P 
in צא?אצ a itp p נאכהער בע5זע דאם און 

i איז בע׳צרײבען n נערעכטינ?ײם״,״ 
 דאס און אס.pp| 1 יאנאווס?י װי אזױ׳
ײז טיינוננ אונזער גאד <ועם P3 itw ז t־ 

oipnnpo nאונז אצע 1פא מחןט־ p.

ײ  טעגציר, ערשײנם שי?אנא אין איכז ג
o n  w ,כצ א אויר ,םאמוערטס״ 

i,צייטמנ, ׳ n יתוריער״,1ןרג,י1אי
T צעצטענם גיז | t  t o  tn p n םי?צ 

ojpppj אויוי נ??צאנען i n דאזינער 
 איז ואם <ואס פיצייכט, אויםעה סונג,
 האט איז #רינציפעז אחן *ייסוננ »

o 1פא ׳ט n בע־ זיך האט וואם 
w צעצט/״ם נאר געצויגט. n ר  דיוע זי

 פון n*no א צו ארונטעתעלאזען
n ro o. ער«י- סיאנ אײ| איו אזוי 

 p»pp< י1( אגגציא אין ־?עצ
 *ינםןער די דאם ע:;צי׳פע) א איז

f נעװאח^ פעראודואצט איו it 
 א צוקעועא}. גרוך־

א נעװאדען געםאכס

eft‘?1*

 האס װאכען אײניגע צעצטע וײ סאר
a ױניאן אונזצר אין זיך in n p j נא־ װענען 

ppj o םאו' עצעטטאנם און סיניי׳פאנס p i- 
t'DIPD IPOD.

; iprpp^p i n צעצ־ פארנעהוטען איז
 אין טאצ poenp אם1 איז op און װאר נמ

i n אז ױניאן 1אונזע םון גןמוינטע Dpo־ 
o ip i י1 אין באטײציגען אײי זיך זאצען 

 מאצ צוזײסע דאס איז דאס עצע?שאנס.
 בײ ניט ?צע?*אנם •רא?טיצירען 1םי ווי

ױ אראנז׳פירט 1» טיטיננען, pנציכnpװpג  ו
 חארץ ר< וואהצען. ׳פטאאט pנוצn די לביי

 ינ1זעהענ שמחה, 1פא געשירונגען האט
 צאננער א אין מעםבערם-שםעהעז י1 ווי

 אום odppj זייער םאר םען1װא און ר״הע
 װער מיינוננ, זײער י?11אוים נעבען צו

־ ־ײ״ ״ ײזו t ױץ; יאלען םיהרער גרע
 ביעעם ססעוי 1אונזע איז םאצ יזען1 .

 פון נעװארען, פארגרעםערט אייחשענטם
 ער- זײנען םאצנע^ די און 4 אויוי 3

 י,1ז)אז#נא בערנאח־ :נעווארען ײעחצט
 פינ?עצ* תשוצױם מאננאײיטא, םרענה
 *pippo אצם ײיצ?עם. נײטהען און 1שטיי
i היצפםאן, הערי איז טער n שדײכער 
 נעווא- עתועחצט װיחגר צײצען, יזע1 םון

רעו•
זײ־ טעמבערס 1באאר וטױו7ע?זע אצם

 םינ?על- הײםאן נעװארען עתועהצט נעז
 -KC פאם?װאצע טאן,1נו ים1םא שטײז,

 ים1כא םארטאן, חשײ?אב מארטינ*,
pd נײטהען ררייזען, jk o t c,, םא־ צואיס 
 הייםאן זשײ?אבם,1 איזידאר צאוױאח,

dp«o ,b ik p ,אםנאם ppo ,טילהאװימץ 
 ינים,1עמא1 נאעטאנא ראגין,1 נײטהען
 און םאר?יז opbd שסעטזנרער, װיציאם

 משערםאן לאקאל דאגניצצ. אצע?םאנדרא
 גרשון םע?רעטער ינג1רע?אר ;שםעטערער
 א-1»ב נײטהען טראםטיס ;בראהינם?י

 גאעטאנאי און מאן1נו מאריס מאװיט׳ז,
דעטארינים.

 װעהצטע1ניי־ע י1 םון אינטטאצײשאן
 עצענד1 שבת, שםאטםינרען װעט בעאםטע

 סעננד איז נאכםיטאנ, 1אוה 2 טעז,27 בער
 םט., טע67 איסט 205 האוז, אפערא ראצ
 חשע־ באראו*, אייבראהאם בתדעד ײאו

 אינטעתײשא*1ע1 םון םעקדעםער :עראל
 אינ־ צו געײארען אײננעלאדען איז :אצ

 טשער־ ער1יע בעאסטע. נײע וײ ען1שםאצי
 םפעשעצ א תרך אײננעצאדען װערט ען

 אצנעםײן אין מעסבערם די און ;טער
״ ײ•—• י׳ ״י  איכ־ יזען1 צו קוםען •ײ ״,־

. טיטינ^ םטאצײשאז
* * *

 זיך האבען װאכען צװײ צעצטע י1 פאר
i צו געווענדעט n באאוץ־ עטזע?וטױו 

ײ  װעצכע ייניאן, אונזעו• םון מעםגערס צוו
»:p זײנען ip י1אוי נעװארען ip i םראצע־ 

 —?אנםאטפשאן — ?ר»נ?חײט טארישער
 אין םאטיציען זײערע ארויםהעצפען צו

w י1 נויס. זייצר o ippjpp באשצא־ חאם 
 א•1 בענעםים, טעאםער א נעהמען צו םען
o n ויערען oippnpo n ו־ צו נעבעטען? 
 און םיסעםם קויםען און אפיס אין מען

n י1 העצפען : n ” > o ij .ברירער 
* * *

^ אונז?ר  װי און 1םאראיבע איז םיז
 וועצ־ מעםבערם צאצ א זיך נעפינען אימער

 צו װאכעז /אײניגע ארבײטען געהען כע
op^ p, לאוסטאכער די װי נוט אזוי? ip־ 

 אײ־ בײטען1» סיזאן 1אונזע אין םען
i יעצט טדײד, 1אונזע אין ײאכען ני<ע p 
i 1 1פי צאטאצס די םען nבאאוד זשאינט 
 םעם* ע1אונזע שיוערינקײטען םאכען און

o אויוי אכטענדינ ניט נערם n אונ• װאם 
ip t צו גאםםפריינרלױ געװען אי« צאהאצ 
 ,8 ,1 לא?אצם י1 פון קלא,־?ם«יער 400

ײ נענעבען און 48 און 23 ,11 ,9  ו
 אונ־ אין ארבייםעז צו םענציכ?ײטען■ אצא
t שאפפת זערע o זפצבפ די דאם נצויבען 

װע־ גענעבען דארןי נאםטפרײנדציכקייט

ip i אונזעn אין יג1נעחםענ ס,1םעםבע 
 1טצאופם»כע 400 װען דאם אנבאטראכט

i איז בײטען1א קוםעז n ציTםײצא־ יס 
 באשעפטיגט װעתגן עם װאו 1טר״ רינג

n א טאכט 1בײטע1א 4000 אמם p ip w v 
 זא• טיילארם יס1צײ 400 ײעז װי װירטגנ

o אין באשעפטיגונג נעםינען צען n צאופ? 
tnװ op ײאו טי״ד, p אתם באשעםטינט 

ערװארטען, 1םי ארבייהער. טויזענד 45

i טימ צאפאצס, אצע י1 אז n אוי___
 יזשוי׳דיג חאנוצען װעצען 3 צאפאצ םון

 װאיד באצונ אין oippopo np»JiD סיט
.DTivp קיגנ

 ,םיס DPipova אוינען pi חאבען 1םי
i n סעטפעצ ״3 צא?אצ פון אויםגאחטע 

i װייצ ױניאן, םאכער n צזמד תאס צא?אצ 
 גים אויר און בריתרציך ניט נאר טענס
n נ׳נחאנתקט ינ1יושר׳  ipwj םיםגצידזר 

 אויםפימר״ םעזזר א צא?אצ. אוגז?ר סון
 חאנוצ רי נאצוג אין םטײטםענט ליכען

t וועצען 3 צא?אצ פון s א אין נעבען 
' ״;D',pi'opnpo,נומעו־ צװײםען

Mto חילפטאן, י1חע
s#

? 90 לאסאל אין זױ חערט װאס
 איך האנ צוריק מאנאטען פאר א טיט

װאס ojpd’tjk נייעם \וענעז ינען1געש
הײספן. אונ־ מימ םאגען צו עתוארט האגמן םיד

pipt .א ערמאנט1 אויך האנ איך באםעם 
a n n p e ייסנע•1א חאבען 1טי וואם 

 רי?ם1אויסנ? אױך חאב איר אח שטעצט,
t »ז האפנוננ, d פאז־ע־ אונזערע װעצען 

ivm רוננען p יג?ײטען.1שװע אחן
 בא• ענהײט1י1צום םיט איף ipp יעצט
 אנרימענט 1אונזע האבען 1םי *ז ריכטען,

 םא־ אונזערע אצע געהראנע[ און באנײעט
 אנשטאט װ$ף, א ןnשםונ 44 ךערוננען:

 נאכט־ארבייט, םאר בעצאהצט אכעצ1 ;48
 ה#ובען םיר ״;w א און ״םײם אנשטאט

 פאר־ רי אין חעכערונגען נעהראנען אויר
 װאך, א דאלער 12 ביז 6 םון דינםטען,

 אױסנאםען ײענינע ניט נעהאט האנען אזן
 נעהעכערט װאר א דאלאר 25 1א> 15 םון

װײתשעם. זײערע אויף
 און וואר־טרײה א איז ייד1ט אומער

 פרא־ אין ניט איז העכערונג א אונז׳ בײ
 דאלער־ א־ן מםש טאקע ;אר צענםען,

 זיעג לעצטער אונזער איז 1דערפא ־ניצם,
י ער.1ײטענ1ב« זעהר א

אונםערשטרײ• אםאצ נאד װיצ איד
 ?אנ־ ױניאן 1אונזע אז םא?ט, עם1 כען

 שע־ ■ר^צענט געװיםעז א בצויז טראצירט
 ארבײט םייצ א נצויז םאצנציף און פער,

1ײ1ט אין  1טרײ פון םמעםענע םאםע י1.
ip אויוי ציגט װאם i און עוג פינםטער n 

 און טע44 צװישען סטריםען, דערבייאינע
 טראץ ארגאניזירם. ניט איז יט,1םם טע57

d pi אײנינע בצויז געהאט םיר האבען 
opm oo טענ. 1פא א אייױ בצױז אויך און

. p ipp Dpiרpצערמ ly ipn צװײ תרך 
i אוחאנ?;. p׳dopdkװ ׳Dp ײ  אין אונז נ

 צוױיטע, א און .1pט”ארב פ?הצען 1ײ1ם
 אונ־ װאט איז, אומאכע הויפט n און
ip t ^ D 1 יױני i’ Jp io jppבעםטע סאסע י 

 װ^צט באס i״p און ,1טרײ פוןי 1ארב״ם?
 בײטער.1א סעט זײן םארצירען װ?צע| ניט
̂בען אצצ n אונזערע נאכנעגעבען ה p o- 

טpריגpשװ inp חנגען  אײ־ בצויז 1או ן,p'י
ipppn p:u זיד :d >pp jp«pp, 1םי און 

lPJ” t ?געווען 1ג?צװאוננ IPDit v d m ik 
D שוין יװי און םםרײ?. א p i DPipDKD 

 װי 1מעה ̂,אעעתאצט ניט םטרײ? ?ײן
:.po צװײ

 שטאלץ 1זעה זײנען םעמבערס pרpאונז
”Doppn |pj און ױניאן 1זײע אויף t צױ 

ip i ' id זײ זיענ. צעצטען 1אונז? פון pn- 
 צpז זיענ 1זײ« »ז ג?װא<ט ניט אבער בען
 -ppno א טיט בצויז יגען1ויםענ1» זיןי
ײ באריכט; נעם  א נ?מאלט מטש ipspn ז

שטחח׳צע.
jpoppM p, באטראכטען opo p iptttp* 

 tpppn יאך׳ אצטעגליכ?. אן םאר בערם
ײ  טעאטער א אראנזשימן צו ב?שצ«וסען ז

yem po>]]̂ זאצען מ?םבערם אצע װאי 
o און צוזאם?נטום?ן זיר ip i, צוזאמpן 

 אויםהע־ אויד םארשטעצוננ, נום?ר א םיט
p in •נאמנט .

opti po'opp n »נע־ וו?הצט1ע אי 
tpipu צו ipppo אנזי»םענמ^1« אצע 

opn אונם?רג?םוננ די B i l ’ t p m n אייויי 
זײן וו?ט op און אופן, אייגינמצ׳מ \

 אג־ פון םעםבערם די פאר עסאנט1אינטע
d jp ' jv  n n צו '«p?p  ipd ■איינצעצ

w■

V *

-tv1י י , y 
* ■ & & &H

IPWPJ o זײ n  tPt:npj»p jpppn . 
ip o p p o 1 פיז 1 i nאטחאצ >>l i  p in  'P 

o װאו ip u y i i" i  ip>opp א שפיעצט 
o םים אםע1ד n זשאסטיס״. סיטעצ" 

ipo opn ipdpb צװישען  n גpהאצטlp 
ip שעחנע d  o n n ?1 ע1אוגז .oippopo 

pD i פאר nשט^pצוננ opn גיר־ םען 
ip אײן םםעציעלען א שפיעלט :  .ip d p p 

ii^posnpc ip i: װי שנעצ אזוי i n
 pn ,iptp^pnpDJnp* זיף opn רהאנגpפ

d ippo po  h  ipp אויםנעהpבאריכט׳ א רט 
ddopo?popo םון  ,i. ײעז : D snpp i n 
ipppi p 1 » נע<וען איז u pי Oippopo( 
 ' חײם, א inpj צו טינ1פא טpמאpנ שוין זיד

ipii פצוצים ipppn זיןי DJPOTiP n פא־ 
^o jp D p p n n אויוי און d pi םטייח׳פ 

 שעחן טיש^, צאנגע דריי נעזעהן זיף האט
צײטטיא־ pרגppזיצ שעהנע םיט :עדעהם

 •V) ^'ipid ױס ׳ipppn dp וגעצטע אין
 זיי־ מישען די ארוט ציכט. גרויםע טרענט

 !ואר און ipip’opb yנינ”א ג?שטאנ?ן נען
jpp טיט ז־?ריס”א טירט1םא p«p 4 אין 

p:p םפ?צי?צ אזעצטע t «pb »ןי.)1שיםעצ 
i אויסנעפוצ־ן א̂רpב ii’oipptpp נאנצע י1

ipppn iPP’JipiD ,pmppp> ,po נ«ד; 
 i פאנאנ• ipppn און dipo'pii אצס דיענט

1 ivtpiopnpiי1 טיט א'יד?ריט י j p»pp י® 
J י1 צווי׳שעז e ;,j .dippopo 
dp איז :ipiip « ניצד. שעהן זעצט?ן i> 

i n נאנצpטעאם רpנעװעז 1̂•אי : *p’^pp 
ipd, אויוי dpi ז״נען סטיידזש ipoptpj 
 איי־ אויף און ipdbpd פון אקטיארען אצע
 IPP't װאס ,ipdkpd אנדער אן םון נינע
iPPiiKP ipoippj ip 1״t נאד P̂’bp  ipי f 

 אצע און ,ipoppo dpi פון אקם־ארעז
 פאתר נעװען זײנעז טעאטער סח טיטס

ipo פון pipuw .אצ? סעםבערס ipppn 
ipDpipt און 'אײדהריט p’pp, ז אצע 

 • געצאט̂ג ipppn םר?חציר, נעיושן זײנעז
 *pn אײנינ? און װיצען, oaptpt געשטיפט,

pp) זיך tpunpnyojm און op איז)IPiiP 
 jpoippiD'iiK ■.3 איז לוצים8 יג.1ציהודים׳

tppopo ts םון po'opp ip i נערופען און , 
in צו וp»צעט ip. נע־ שטיצ אױ עם װען 

ipipn א אין זי האם n״ipp ל ציטערינער 
 i : orppovo n • ® צו opupnpp «יך שטיםע

 װייסט pצP איהר ־!an’ip און ,שװעסטער
T' »1 1אונזע opu ײמpאר די 'S ipro 

pp ipDopiir •ip'ji' i nצropo p,
opn 1אי ארייננעצייגט .ip w  ip n w 
ipאצ װײםט 1איח  p איז אך1 1פײ ip o 

ip ,1שווע צו ipiipi גיס איהר ip צו 
ip סייעו־ o נז?ר1א .^  וױיסס 1אית ױני
»p וויים?!, pjp 1טי און אויו, p-on tp* 
opu p ציכען p p i זי ip o  o p o ip in p 1איח 

ip זעהז צו איז ארבײט  Jppp^ t p u ip־ 
1 opn —  i p i  • V '^ p oי L  DPPtpjDipo 

ipppn — סוז אײגינע pii'opp n p n ip 
pp o ipp o p dשצpopז lPpm woMP אוג־ i 

uoppippp ip i טשעוצי אונז?ר סון 
ipppo 1אי או־בײס  t o 1איח jp m 

oppr. ײ n ג  opn tpotpii p n די 
ip צײױ״ o o p n r נעצא jo vo
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אכנענעם געורען ורד כממדליידי די
a נזדו*צם oyn זי *ימודאסס.  tpayt 

 fr מותן ־way.איז ױ ותרםער, »*ר
ױ און אבענד גאנצע פין ןציעציר  ניס *

rm זי ty •דעזענם׳ ns וועמער ,  oyn 
 pnyn םעםבערס די רעחק. oapppa נים

 איהר הןזבען און צ»נע ייתר פארמםאנעז
p מהאצנמנע גיס in איצאדירנג שםאו-ק

 דןי p?p® jpayn ארויםגעהעגדיג -
ײ אז אויםמדדיסם ־tapay prtpn ווזלען ז

.jppapipa לאנג ||
 •way זיד עפעצען סעממרם piptata $ >*׳-■

$ '} a y ײ ײ שםחה׳צעך. נ  םארשםעהען ז
 איב־ די ^תאניזיחמ ®ז מיכםיגסײט די

pan ײ םאכער. דרעם ty ז  jpom t ײ  *pp ז
tpa אוינ אנהאצטע( נים לאנג ױניאן זײער 

 appo* בצייגען װעצעז ipspe׳ ■יבדינע די :|.ד
w׳ ־• ipe.םעמבערם די ח#בען ־ m e בא־ 
i זיןי iroy^w • ■י t ד)צ. 1.50 א םימ מעקםען

 נעחען זײ ארבייט. ארגאגיזאציאנם פאר
 םירקו־ םארםייצעז it opoi9ypTM >ן,אויו

' >i n  jn y ווערט דיםםריהט נ*ךיוניאן 
 שנעל »זוי ליטעראםור. פים ■אח»»רייט

 םיר ױעלעז קום׳מ opn םיזאז חנר ווי
 ערווארטעז םיר *ון םאםםיטענען רופןן ■3

• ,ty ארבײם אונתר opn געקתינט tnpn 
ערפןולנ. מים

 אונזער ניט שלאפס זעהם איהד ווי
 זעחר ערווארםען oapp איהר און לאסאל

 אין לאחאל אוגזער פון op״a װיבטינע
.->ipoapiya i n צוקונסם.

זילבערםאן, ח.
.ipenpapo

oyn ,tra m »ו בדי ®ז* poyn םים Dytt ו י חרמל*■ ז
r מן, י■ tv  jjnyrw i זיי פ»ר *יז אקסיאר, אן trrwa אין)imtJK 
 pm םאג א prtnp ־wan מלד ױעם ojr jnto אונניצלימד אן ן

אחיסטרייכען. איהס װעם סעלעםםא
ם אצײ) oyn םארי־לואיז  W׳ ®לעט זי tv פארדאסטימ^ ני

ta די pm נמל, אין [.p׳e׳t3MODp׳i אומד ציהעז n y i אינדיםממ 
optt אידזם און נאוײש אזוי זיין pm w  par p m  •prty9sy ודיימ 

y| ,ם איחם פאדשםעלעז תענען שוין װעט מעלנע אסטריםע ת
ty אנםליי«נד• קענען ניט זאל ער
syp אין געטראגעז «יך tvayn געדאנ?ען m די  D 'pym 

 אמ M טײדעל־. oyn נאטראכם oyn ער oyn צײט, חןר אין
 חנר איבער אײנמבויטמ ■לײצז^ דעך טיט איהם צו געזעסען
 ׳טטיל־ די נע׳צםערם oyn ippttfp אײנט#וגיגעם װעסעס םאמין,

 פארשנמלט געװען איז האס אלתער̂י ש״אצען דעס שון קײט
p םיט p n r; איז עם pmw צו לײכט ty  ,irwoemw י י  דינעז ז

תליידעד. tnsTotinyaptty און וועס טיתדע םים פול נעווען
p םבין y סון אוינ אן טים a rt oyn געדאנעע[ די 1<א 

ו געפרואװם און םארי-לואיז אויסגעט^ י r< ז t y 'o  ,p tf«M ny i 
ײן no otr ליינ שעהנער p אונטער פארחנהם ז r'o tra  a n 

 איהר פזן jponys m באתוקם oyn ער קלײחןל. װאלענןם
 םײדעל, tan פיז רײנקײט חןר װענקן רײד װיניאז׳ם קערפעד.

o אויםנערײצט לאנכ םון ׳צויז ה^ם 'p y rt איבערגעזעמיגםער 
 oyn באאזםוצט oyn בלי? דורנרדיננעג־יגער זײן גײגערינקײט•

 גלייכגילםיכ :עבלימגז מארי־לואיז איז אויסערליף ל״ב. רײנע
 oyn םאז״ ױמען דעם tic בליהען רי <y געפייול̂נ oyn זי

x םוען איד.ר, הינטער זיצם i’m *t ^דערזןהענדי ty םאדאם 
v לאיסא■ w » ’ w  y*t oyn׳pr3, םארי־ געבען. צו כדי טסתטא 

t'p סיט בלייבען «ו םעגליכקײט a לואיז y rt ,אליק n  oyn 
̂ולנצז איהר נעםראכם, אויך ביאמענם אײן אויף  און נאבצוס

n אלײן איבערלאזמ  oyn oyn ,num * junyi o n אױמנן 
 oyn הענד״ אימחג פון >t5on אימד םוז אחנסערנענוםען נישם

y oyn ריומ־ יעחמ־ איהר נאכנעססלגם בליפ ריהרעגדע־— 
uray* אסאל םיט a ovap oyn זי םשונעת תאלטע O T o r to n 
 *ונבאזינ־ אן איהר אין אױסנעחןקם אויד און בעגפעל צום

o געמז צו יאנ y םארלאננ בארעז n [זיך אין חומה׳ריגע 
י ־ טענשמן. אייננענלויבםען

תן — ד׳עםםאנזש׳ הערר אױםהערען, שוין איד.ר מעם ו
אייך־ oyn t» ? האלז םייז םון נילד כים׳ן אויפצורענעז זיף
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ptuya oyn 1 ײכם1 לעבע p n  ns p ' l  toonpt םאכםער onp9 
tv ן קינד tyopy i p r  o r u,־ tp« ty׳ip n y  tpo n is i  t'ipe

הז ע ט צ א ב ע ש. פון נ T ח ) M p 
װ ױ א א ט אני ל. ס א ד ם אנ ק

J. האלט m  ipooapt n  prty* 
yo*j o n  pa t'M op .ipott pm tpo 

maspa. היי;
 |₪pmnp, pa tpsoy> p5m מלט

poiyr oyi ׳ײעד̂ל »יי ליכם־שייז
gpp§* , ' •tPrtM̂ '1 1פא

3 p rp u ir  ty Di pt :זאיצ *:B 
ip שט«לס1םא dpsp O'O זײן iy *פאר

W'‘ - לענם• W W
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'> ־ דרילם. .  
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3 געברויבם 

j 1איה pm dp ! ipoDyo שיין ipoy ח־יי om n 3» ײיyn t 
t m  ! •run g onooyaay  *pt ביז pa ניט אנפאננ tpttpa 
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mpo ׳ מהאצס ניםPam i n  o'o 111011 p'« t'M tpsy&e,! 
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ip p ry i i n  pa — »אויר לס1̂װ צום !oayttpa o'a 
,ipoys y tny ipaopo n  ! tynpsoayo y tny tpt«n n  j$ 

y tny םאן! t o פארש#צם?ז דינען! ItPoSyenao 
v «n pa ' ?וױלי y  pa mn ^שםײ T t  oyn «ײצוא^1ם

ipo'X. 1׳1איבע wapiPJ opamo םיס «ול

T ךי t  r u papia  jayn

grayp poayapatv 
me- ?אצ .ayi׳'ysrtytt m'M oytt ,"e 

PPtta״
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 vpm tan on n* ײן1 סאצס 3
n  pa ,ty t » oto נאויצפס. on. '

3 irrm lya jptt נ<מ פיהצם jata 
py taow איי«ו־ y״Sapnpn opapa־

r-~* אשי̂נ
 )yiyy צײהן ppaaip שצעכמע, .10

iotpa iP''a. רעגטאצ חור eynt D'ty 
 tty סאנםראצירם אויסגעהאצם̂ע װערט

i' אייער [ts פאװסוצטעס i׳j y גיס M W P M

z ; :J; ■
par® y — •! 3 דים im a?לינד in  m m  onpt
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 םיס tm ompttpa זיך oya ססליגא pan j'tapptp גים
oyn ,ipoopttr n  tponoerpasy snSyttB* י־לגאיו1םא ay- 

nsyrws ידיר® ®•T
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 ג$ר 18 װאולר׳צײנאיו. זעהר יאיז עם

J דאם באטראכטען זאילען סעגשען ןחנאע 
 גע״ 8 םיט 1919 יאהר )•שםארבענדע

 םון און סראטעסט. םח צארן, םון יח*1
̂ען מטאנדפונקט ןײער ײ װע  גיט געװים ז

־y*r אאע אין אונגערעכט. מטארח ןײן
ײ זזאט ערווארטונגען ת  בײ יאחר דאס ז

 םיהלען מעג^ען טיעלע ענטוישט. סצר \
?v ענטריםטעט, און נעערגערט <עוױם 

r װאס jn ^ױ יאהר, דאס ווע^כען של  ו
 באדארםט אונז חאט אויסגעזעחן, חאט עס

 די הינטער וױיט אאץ נאף איז *וצנגען,
f‘ •םםתמא זײגען אנדערע װידער ?צרנ 

 דער װאם ענטוישט, שטאדה #ננםױ*ם
ײ חאט יאחר  נואל״ ?ײער געבראכט ניט ז

 8 ט8געה האבען זײ װאס לױן, דיענטען
 אונזערע לבושל, ערװארטען. צו *חנכם

 פױד זײערע און ױניאנס מאנםערװאטיװע
n n, עװא״ געסעכעאט זוי8 זײגען װע^כע^ 
fjn סײ מיצחםה דער םון צײט דער אין 
 אר״ דעם םון סיי און רעגירונג רער םון

 ערװאר־ געװיס האבען נײםסגעב^־״קצאס,
 גד8אוגזער_? װי דעם, נאך *יצט, *ו ממס,—

 דאם און זיעגרײןי, זוי8 אח.ארויסגעקומען
 אי־ און אאיאיציטעט דער דאנק א דז*ןא

 םײ !ארבײטער, די םון נעמעבעגהייט
 •pyo אין סײ און שלאכטםעלד אױפ׳ן
 װאו איבעראיצ, און מינע דער אין םארי,
 גע־י זײנען געטרײשאפט און ארבײט ױיער

̂כםטער, דער םון ווען  ענטשידענםטער הו
 זײער םון װעג דער׳ װעט וױכטיגגןײט,

 םון רײן גלאט, זײן פ^רטשריט וױיטערען
ײ און שסרריכלונג^, אצער^ײ •. yp litfy ז ii' 

ײ ק*מט װאם ,oy?8 ןyרגרײכyד נען  על ז
u די אהן יױצר, •י 'o־y&Dy נ־  אסעטו̂־

טננען.
 זײן צוםריחח ניט אױף fyjyp ״עס

 די, לע8 יאהר אפ׳ןוטארב^^ן דעם מיט
ly װעלכע jgn ,רעם אין אז ג^צױבט 

איןי םוז ♦אחר |  ענטשײ די jvo)piifD ^י
J םיעד^יד צװײ די צװישען שלאבט רעגע

.

a*
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 y־*wycficyp8n אימצר זיך מטצחצנדצ,
jyD8 p̂ נאטיריציך, דאס, און iniyonyj 

 חגם םון װאו?ס םyד אנבאטראכט אין
\ ך \  סײ צא̂ה זײן אין סײ ארבײט^^אם ,
̂זײן C י/  תנם אין םײ און װיכטיג?ײט אין

 טyװ ײ̂טpװיכטיג זײן םון גאװאוסטזײן
ע\ צװײם^ אהן זיעג חגר ר ע ז ע[ איוזם. צו ג

ty עס iio םי̂ד אויףŷ ביט זיףyר 
 ג^צויבט ןyהאב yלכyװ די, <ע8 צגטוי^מ

 םון צײט רyד םון חבטחות די׳אלע אין
^y ס^חםח, y ii ביט דיyרy װיר^יכ?ײט 

ב^אט^ און אש אין (וארװאנד^ט אאט
 זײז |yno oy און דא זײנ^ oy יע,

ע, נאר ל ץ י ע ט ל ע י  ־yp yיצכyװ ,ly^jyo ם
prj פי̂ד ניטyן u8־tny און םארדרוס װי 

אפשטאר־ דעם םיט ענטוי׳פונג ניטערע
^ דאף און יאהר. נעגדען ײ םיר זײנ  ז

באטראכט^ היסטארי?^ דער אז כעו/
 אין פאםירט האט װאס ם, y ל א ךיג

”yK םיט יאתר דעם 8 ^ ™ a iw אויגŷן
ײן מעט  דאס זyנyכyצוצור גצצװאונג;מ ז
 פראגחגסיװסטצ yoso די צו 1919 יאחר

כװא־ די כאטש צײט, רyאונז פון יאחחןן
^y דער טון לץס P8jn \ױי:ע y jj8 iy i|
 yאyםי אין און *אנד, רyאונז אין ^יף אזוי

לענדןת אגדערע
 דאף ?ומט ג^גדט, ריכםיג װארים,

^ iyny5« מיר װאס חנאתציע, די אט ב אי
 די האבען הײנמאא נאך װאס דעם, םון

*nyD^ n ט ניט ל ע ט ש ע םאחנ־ אז^כע :
ײ האבען סײנמא^ נאןי רונגען, - ^  גע- ניט ז

 םיט און עטארקײט אזא םיט ̂דערמ
 ?ײנםאא נאד און #נדניסyוםn®א *
ly ניט מטארק אזױ jjin iivya אונזערע 

 םים געןyכyר צו אזוי זיך רyכט"האב1«
n ,^ױ םאןץערונג אעצ־ דצם אין גראדע ו

. י*חר. טצן
 ^אס רyנדyטnyה חנר וראס דאס,

I באתעכד צו עטאר? אזוי געגוםען זיך האט 
 ?וםם איהם, געגען איז װאם אצעס, «ןן

̂יןיy האט מר װאס #דעם פון . דערפיחאט, נדי
w די אט איננארירצן צו אעמער %אז :m~ 

v געפצהדציד. איז *אםט
 טחר מבלז איהם m זאא האט, ער

 אזוי גאכצןגעבעז •רובירט דע̂ם פאר דיט
ױ ^ויימ אבצד חאט ער געקאנם. חאט מו ו

1

 סײן ניט^ נ#ור איז עם אז דערזעוזן, נ»צר
 ע־ ׳ןייב «ז נאבנעבען; דעם צו שיעי

 מוזען װעט *ננעהן, »זױ װייטער 5זאי
 װעט ער ווען םצםענם, דער קוטען נאצד
ם םחען ע צ  אפנעבען, און נאכגעבען א
 זיף אנגעהויגען ער ה*ט נאטיר^יד, און,

צורי?. אויױ ארקערעװען6
 גע־ חאט קצאם העחטענדער וער װי
 פרא־ רעם צו הבטחות זײנע םיט טײנט

 ניט צי ערנםט, צי — קלאם, דוצירענדען
 וױכ־ אזוי ניט אלעםען, נ#ך איז, דאם —

 קצאם #ראדוצירענדער רער דאם װי טיג,
ײ האט  נאנצען דעם םיט אויםנענומען ז

 דערזעל־ םיט און נ׳טםה, זײן םון ערנםט
 ערשילוננ די עד םארערט ערנםטהײט נער
 איז׳,^דאם װיכטינ הבטחות. די אט םון

 ביז האט װאם ארבייטער־סצאם, דער
 האט זכרוז, קורצען אזא נעהאט איצט
 אז געדענקט, ער »ז באװיזען, םאצ דאם

 ',1#<עס דעם אייננעצערענט נוט האט ער
 אויםענװענינ. »1אוי עם קעז ער אז אזוי
 ארבײטם־געבער־ דער זיף האט דעם אויח

 װאונ־ א עם איז און געריכט. :יט קאצם
 גרעם־ די מאכט צעצטער דער װאס דער,

 אונערװאר־ אזא נענען אדעטרעמונמן טע
< אוננציק איהם םאר טעטען

 םון ארבײטעריקעטפשע אצע באטראכט
 גע־ געפיהרט זײנען זיי װי יאהר, צעצטען
 ־”«vDy םאדערונגען װעצכע און װארען,

י װיםיעא און נעװארען, נע׳פטעצט ;ען  י
 די אונטער געהאונען האבען ארבייטער

 מע? או| אוטיטטענדען, ׳טװערסטע טאטע
 ׳פצום, אנדער ?ײן צו קומען נארניט קען
 אונז האט ער כאם׳פ ,1919 יאהר דאס אז

 באפרײאונג, ענדציכע די גיעבראנט ניט
 םיעצ םיעצ, גענראנט אונז ער האם דאך

 געװען ןײנען םיר זוי איהר, צו געהנטער
צוריס. יאהר א םיט כצויז

 גרויכ^ די םון ריידען גיט װעצען םיר
 םארנעקו־ זײנען װאם ארבייטערקעמפםע,

 איירא־ אין צענדער אנדערע א<ע אין עןמ
 םיעצ װי ידעם, אויױ אנוױיזעז און פא,

 ציעצ־בא־ און ענטש^םענער ׳}וטארר,ער,
 קעם־ אצע װי געװען, זיינען זײ װאוםטער

 נעװארען אױסנעםאכטען זײנען וו^ם פפע,
 א איז עם יאהרען. םריהערינע די אי(

 די אויםנעטרײםעצט האבען זײ אז םאקט,
ײ וואו צענדער,  ביז׳ן םארגעקומען, ן״נען ז

 עם אויב און, זײערען, םונדאמענט סאכע
 קופט װאם דאם, אין צאגיק א דא נאר איז

ײ, זײנען צעבעז, איז פאר  סוזען און ז
 און אנדערע םיעצע םון םארצויםער די זיין
 פאםי' װיכםינערע נאך און גרעםערע נאף

 דעם געבען םוזען װעצען װעצכע רוננען,
 נע׳פטאצט אנדער גאנױ א אונזערען צענען

 ניט דעם אויןי וועצען מיר איגהאצט. און
 צװי־ םיעצע װייצ דערםאר, זיך אפ׳פטעצען

 איייי ט»סע זיך דאף קצאגען אומ ׳טען
 נאגצער דער אין װעהדענד װאם, דעם,

 שטורם־ אזוי צו עם נעהט װעצט אניםערער
 דער ניט אופן נשוס דאם אבער איז דינ,
אונז. ביי פאצ

 װירקציד איז ? אםת דאם איז אבער
 רוהינ שטיצ, אזוי אצעם געװען אונז בײ
םטאטעטשנע? און

 אויוי .נאר כאטש אנוױיזען צאםיר
. פאסירונגען. א״גיגע
 אין םםרײק דזשעכעראצ דער קען

 ״םטא־ די צו ווערען צונרעעכענט סעאטעצ
 םון םטרייס דער אםשר איז ? טעטשנע״

 “^געוועהנציכער א נעװען צאנגשארמען די
 םון םטרייס דער געװען איז׳עם ? סטרייס

 םאדע־ די םכח װאם און פרינטער? די
 דעם םכח װאס ? שאיםען די םון רוננען

 “״קאנסערװאטיװע די םון פצאטב־פצאן
 ניט וײנען עגדציד, און, ? נרארערהורם

י םיז או( ם׳ינעדם די פון םםרײסם די  י
 װעצמ ?עמפע, צװײ די שטאצ־ארנייטער

 נפװאצדינע א םאר װאט נעװיזען, האבען
 דעם איז םארגעפוטען איז עט ענרערוננ

 ארבייטער־ נאנצער אונןער פון כאראסטער
באװענוננ?

ר. י ם קענען נעטראכט, ערגסט נײן,
 םיהצזט <יט פארםשריט, פון מענשען די

 חןם י1אוי םארדרום םינדעםםעז דעם
 הערשענדער אונזער איהר, זעהם יאהר.
 ענטוישם. אםת םיהצזע זיר טענ קצאם

ניט רזשאב אזא אױף זיכער ױך האט ער

wf t n?»
i 
>  םים׳ן גדאד נעװיטען א צו

 יס א אין דערטרימען צו אנזיכט
 וואסםענדמ םעהר אצץ דעם גצוט םון

 די ארביימער. די םון גייםט רעבעצישען
 ארביי־ די מויטען צו !עווען איז אבזיגט

 אצץ נעסומען אי« װאס טער־נאווענוננ,
 באװאוםםזײן. איחר צו נ<ר.ר און טעחר

 דעם אין אײמצוױנט דאך זיןי זוןוט םען
 ארבײטינר־ די״פארשיעדענע או חצום,

 נעצאזט האבען ארכײטער די װאם רעכטע,
 םון אנבאטראכט אין צײט א פאר פאצען

 אױ־ דעם םון געפאחר אצגעםײנער דער
 הײנמאצ שוין וועצען שוגא, םערציכען

 אויםשטעחן, ניט הםתים תחית הײן נמחר
 אצם נעווארען באטראכם איז ואם און

 םון זײערער נעװינם שםארסםםער• דער
 אי־ און וױחןציכקײט, די םצחםח. רער

D בערהויפט ip יאהר אפשטארבענדע 
 שטריד גראבען א געםאבם ,האט ,1919
 מזנ םען אי, חשבון, נאנצען דעם איבער

 ווע־ יאהר פאר נעהסטע די אין אז חאםען,
 שרעק־ א םאר װאם ,איימעהן אצע צען

 אצע אין נעמאכט האט עם טעות ציכען
פצאם. הערשענחגר דער זזשבונות וײנע

ר ן ר ח ת א ר 1919 י א ר פ ע ז נ ו נ־ א י  א
ל. א נ א ש ע ג ר ע ם

 דענסען ניט זאצ אײנעד װאם נאר,
 אצגע־ אין יאהר םארגאננענעם דעם פון

 אונזער םון םיטנציעדער די אבער ם״ן,
 נרויםע די אינטעתעשאגאצ, נרויםער

 וױיסט צײדיעם די ױניאן, סצאוסמאכער
 װאיר־ גודם װהײט די ױניאן, מײסערם

 עםבראי־ די סאכער, רײנסאום די קערם,
 די אין ארנײטער אח.די װאירקערם דעדי

 צײדיעם־ דער םון םאכעז אנדערע םיעצע
 נעוױם זיף סענען איגדוםטריע גארםענט

 חןם 1אי .1919 אויף באקצאנען ניט
 אױט• ױגיאגט אונזארצ אצ« עזהאב יאהר

 זין האבען וועצכע ספטפ̂פ נעפאכםען
 דורר םוט, זייער דורף אויסגעצײכענט

 דורן נאטירציר, און, םאצידאריטעט זײער
זיעגע. נרויםע

 גע־ חנר אין '»עט1919 יאהר דאם
 םאר* “״אינסערנעשאנאצ דער פון שיכםע
 בוכשטאבעז, נאצרענע םיט װעחגן שריבען

 דער םון צענטרען טײםטע די איז װייצ
 גע־ אייננעםיהרט איז ?צאוק־אינדוםטריע

 װאןײארבייט, םון םיםטעם דער װארען
 אזוי און םארשאצטענער דער אנשטאט

 םו) םיםטעם . א״נגעװארצעצףע טיעף
 נע־ ̂יננעםיהרט איז עם שטיה־ארבייט.

 װײדזשעס, םון סקייצ מיניםום א װארען
̂ד,44א  םיניםום א ־שטונדינעארבייטםגו

 דער האט װאס אמם, — אװער־טיים פון
 םונרא־ א נענעבען קצאוקמאכער״ױניאן

 װעצכען זיכער, אזוי און פעסט אזוי מענט,
נעהאט. ניש קיינםאצ האט זי

איבצען, םיעצע דא נאןי זיינעז געװים
 געװא־ באזײטינט נים נאף־ זײנען װאם
 »רא* פיעצע נאך דא זיינען נעװים רען.

 געצייזט ניט נאןי זייגעז װאם בצעםען,
 די וױיםזע ערשטענם״ אבער, געװארען.

 וועט עם װי צאננ, אזוי אז קצאוקסאכער,
 פון םיםטעם דער עהזיםטירען איבערהויםם
 ■רא־ און איבצעז ה״ן װעצעז צוינארבייט,

 צװײטענם ;םעחצען ניט קײנםאצ בצעםען
 וחד באזײםינט פענעז װאם איבצען, די

 גזד פענען וואם פראנצעםען, די און רען
 אין פריגען נעװיס וועצען װערען, צײזט

 יאהר פאר אדער םאטאטעז סוטענדע די
 איז ראם איז, װיכטינ ״תיקון׳• זײער
ו י ד םארגעקוםען איז 1919 יאהר  ר׳

 םאר מאכט וועצכע ע,. י צ ו צ א ו ו
 םארבעסערונגעז. םענציכע אצע מטשות׳דינ

 טען האט געװען, איצט ביז איז עם װי
 בע־ םען און בעםערט מען אז נעםיינט,

 איז װירהציכסײט דער און-אין םערט,
 םרױערי־ דעםזעצבען אין געבציבען אצעם

 םיט געווען איז עס װי צושטאכד, נעז
 יאהר אין צוריס. יאתרען און יאהדען

 דער 1»נעװאר אװעקנןגצענם איז 1919
 וועצ־ אויף םוגדאטענט, םעםטער גרויסער

 נרוי־ א אויפהויבען הענען זיך זאצ עם כעז
 אין װעחרענד ;נענײדע פרעכטיגע א םע,
 נעבויט אצעם איז יאהרען םריהעריגע די

 זאםד, םאררעםערישען א אויןי כעװארען
 םון נעדויערט האבען “.ןיענע אצזן און

פורים. ביז אםתר־תענית

איז םיציא׳
 אין ארויםנענען אננעהויבען

 האס װעצכער און ,1919
 ציינצעען, עטצימ די «ן פצאץ

 אחיס־ באזוגדער דאן ביז האבען ױניאנס
 אצײן זין־ נאחע םיר סײדען מממן.

 רעכם מים אז אונז, שײנט עם אבער אי,
jj«kp וחנמנגגד דיצזער דאט זאנ̂ע םיר 
 אינטערנעשאנאצ דער םון ארנאן ציכער
 אין נשםח א באםת ארײמענעבען דאט
 נעסאכט איתר האט אינטערנעשאנאצ, דער

 ?ערפערשאםם נךויסער א פאר 'וױרפציך
 צעחנדצימ די נשם̂ו גרויםער א קיט

 אינםעד־ חא־ פון םיםגצירער םויזענדע
 ארנא) ןיימר חרו איצט זײנען נעשאגאצ

 זיײ זײ וױ זיד, צװ״מן םאראײניגט אזוי
 can ײוץ געותן• גיט פײנםאצ dp געז

̂םען דער איז ארגא[  נעווארעז .ברודער״ נ
 V וױ םעהר, טויזפנדע םויזענדצ־און םאר

 opn אין װידסצינקײט. א נאר ווארט,
 אצעם, אצעם, אפ זיך שפינעצט ארגאן
 ארבײטצר דער און דודך, צעבעז זײ מאס

 זיו םיהצט אנרזשעצעס צאס אין שאפ אין
 אי| ארגײטצר צום נאהענם זעהר איצט

 עג וואו *[ םיצאדעצםיא אין יארק, ניו
נצפינצן. ניט זיך זאצ

ארנא} אונזער אז אונז, זיך דונם אויך
 נצויז <ױ םעהר עטוואם יאנאר נעװען איז

 וואט צ«גבען, און קאםף דעם שון שפינעצ א
 חרנגעםאכם, האם איגטערנעשאנאצ די

 שטארקער א געווען אציין איז ער נאר
 נע־ נים איז dp .1?אם ,אין רpצםpםיםה

 וואם םראבצעם, פײן םראנע, קײז ווען
 קצא־ םא̂כ צו נאםיהט גיט ויך האט ער
 pmpi ניט ־איז dp בוצטער.״ און רpר

 גיר נפכאפס איז ער װאס םאמענם, היין
 ®זרליןי און טרײ דר?םצ?נדי̂ו װארען

 נעשטא̂נ ער איז טאפט פי?צ טיט און
 םים tpoippi איז און ,tpooa• זײז אױןי
צייט. אין ווארט זיין

. J v־ '

4 י
 >~P *an זיןי ?נדינט נום?ר dpi םיט

̂ד אונזער םון יאהר שט?ר  אינם?רנאצ
̂. איז np זײט ארגאן, נאצען  tw ערשינ
 ?ײנ%.גיט ipp איצט אז זיןי, דאכט אונז

 פריומר א װאט באשצום, דעם כאדויערען
 יSטpיגpאיגט רעד פון פאנותגנשאן רינע
 אט jpjMtr צו ipoupua האט נאצ

 או רpד ןיין זאצ רpצכpװ ארנאז,
 דער פון ניט טיט??םם?ר דער און

n פון <אר ױניאז, יענ?ר n גאנצ?ר 
V ־ טערנעשאנאצ.

 אי« וו?צט, דער אין אצ?ם װי ט»ױם,
 פאצ״ זײן צו םגז װייק ארנאז אונז?ר אױך

נערט עראו אונז, שײנט dp אבער טאם.
 שםאצץ, אונז?ר איז dp ריכםונג. רpד 1אי

 װזד איהם pc זײטען פיעצ? נאר װאס
9אײג pרpאונז pc יסג?פיצט1א רעז 9 

dp ppip^:o'D שםאצץ, אונז?ר איז 
 סון אצץ ?ר ווערט װאף רpדpי םים וואם

pnpnnpo מ אוןpהרpרp ,און, נ?צײ?נם 
 און נוצ?ן. נרויםען טיט זיר, פארשס?הט

 און זיד גהאטוצירט “״נערעכטיגקייט די
 וןאס אצץ, םים אינםערנעשאנאצ נאנצע וי

 און ,1919 ג?װארען.איז אויפנעטאן איז
 פאול אויסזיכט?ז אםת־גצענצענד? n םיט
. . צוטונפם. דער
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ך און א ס נ א װ ט ן איז ע א ט ע נ פ י ו ע־ א  נ
ן ע ר א .1919 אין װ

op וואר׳ צו אונז פאר םענציןי גיט איז
 וואם אצ־ו, אויף בציפ א נאר אשיצו פען
 דורכנעםאנט האם אינטערנעשאנאצ וי

 נימ אםשר אייד איז dp יאהר. םpד אין
 אין פריש דאו איז דאם װײצ נוים̂י
jn צעהנדציג? די pf* פון זכרון m 'io, 
 אינטערנ?שא־ די צוזאםןן שם?צ?ן װאס
 אױוי אנװײז?ן נאר םיר וױצע רא נאצ.

ע ג »» pb ̂טואוגג?) די  .אינ־ npn p® אוי
tuna איהר איז דאס און םז[ת?שאגאצ*,

 »נ?ר?כטיר ר?ר םיט םארבינדונג אין
 װארגג א נאןי זאנען םיר םוזען “ק״ט
 פון װײס־פר?זיד?נם פטוצםאז, רpברוד

 Pi״t אין סאבט אינטערנעשאנאצ, רpד
 א נוםער דעם איז נאטיצען שיקאגאער
 צײצזמ די םון שרײבער דער אז םארשצאנ,

 רpד איב?ר אבים?צ ארויסםאהרע! זאצ
 םיינ̂נ np אם?ריתא". פצאופםאכערש?ר״

 tppu גרויס?! םון געװ?ן װאצט Dip אז
 סײ און “״ג?רעכטיגקײם דער פאר םיי

 םאר סײ אןן איגטערנעשאגאצ רpר פאר
 cpii רעדאטטאר רער ומ$מען םיט די, pאצ

 םיר •tp:pp«i צו ויד ארויםםאהרען
 ?רטצ?הר?ן צו נויםיג םאר האצטעז

 אײנ?נטצױ האט טטוצמאן יברורער או
 < וואוגש אינ?רציכסמען dpi אויטנערריקט

 וואצם טור אזא רעדאקטאר. דעם םוז
 ארבײם, זײן אין נ?האצם?ן םי?צ איהם
ר פיז צײםוננ רpד pd רעראסםאר אצס ס  I ח

ר|pp אצעם?ן נאך אינט?רנעשאגאצ.  ע
 ,an pd ױניאנס אײנצעצנ? בצויז יאר
 נאר.פון אויד די איז שאנאצ,pרנpאינם
 געהאט גים גאד חאט ?ר וױיםעס. ד?ר

^ םיעוי ארײנצונ?הן ם?נציכסײט די  אינ
 איגם?ר־ דער פון ארבײט דער אין ציר

 פאר שצאנט dp וױ םור, אזא נ^אנאצ..
po \v װאצט ססוצםא;, ברוד?ר \m גרױ־ 

 IPP ,Djpomp אב?ר, וױכםיגפײם. ס?ר
Dip אויטג?פיסרט ניט pram .גצייך 
 tponp^pow ר?ראקטאר,,זאצ w אויב
 npD פאר 1טא ניט dp עד jpp טור, ד?ם

 זאצ «ר ס־י צוױיםענס, אפריצ. אדער
dp ,נ?װאצם ?ר וואצם אונםעת?הט?ז 

jpdu o תאבמ p וױצמ pc פי?צ? די
tfv צאקאצם '»  po •^אנמ ip .DTpor
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 מזירט מװצגונ^ נייער n םון מםצגמ

 נזתםיםםער 8 ווױוי
 *put pit uhpiwjk װעלס

 can אין צימלען, און טרינציפעז םולירכדנ
iPdehp פאצ epn פראנראט די an pb* 

arnj* ל צי צופאםע) זיכער זיך .ארםיי *9 
 אויכד נצזצספאפט« דער פוץ עעווסצגטאן
 און ראריקאלצ עקססרעם די םײדענױג
̂נסעוװאסיו̂ח ומםמרעם  זר זחנט זי ק

po באדעד־ ®אליכױמצ די באפרידיגען צו 
ל אזױ פון ז י  np וױ ביתער ט

 שוואכע די אונםערכאפעז opn זי גמנל̂י
pit van m תזיס־ די פון פדאנראםעז די? 

̂גצן און אארםײען סיראגדע  וואס ראס צוז
̂בען איחרע pm jjnipjgp די  פארפצחלט ת
ץ $ pp• ̂רט, סים  זײן װעם זי וו

בצד8 אארםיי א צםםסםצם̂י געש ?טדעגנ
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jpono^tn pan באצ־ צוציעב גימ און
Siasiissss ââ a askaBakua ataAAaaa asssaaiםיט לאניצרעכץ *קסיותו דימר PiPrjK 

 זוכען נים איב?רהויפם ותם ■אדםיתן
̂ןםען. פראנראס איחר  פראנדאם ױ צוצוו

»»pm םים אנפצאננ אין שםרעע זיק װעם 
 פײ גרוגד npn םים .רינציפ?ן, הויפם

nhm  vw פיז נאזירם. איז זי 
Uni •DPiDOpP *הא

 pit( איהר אונםער ®אראייניגט זיינע
papm no ]Po איז זי אז< rap נעוחק 

 אווי אויןי נראי)״ jpo*ru א נאר צן ניז
 פארםײ די נים ■ארםיי גייא די פי?צ

 באװז־ ארבײטער אמעריקאנער דער פון
 *an po םײצ קצײנ?ר א פוז up גוע■

up *an po jjupnib* אר־ ראדיטאצער 
 א. *an אויםערהאצנ כאוועטנג בייכמ*

js .« שוין דאך אח *jartrana פון 
 זינע־ פארםיי ארכײםער די pm דארם

שטיצע. קיק ?רווארםעז נים
 וחגם׳ פארםיי ארבייםער נייע ךי אויב

 פון פארטײ א פארבצייבען וועצעז אצזא,
איז. ם׳ניט ]popn pt נים tw ארבײטער

סיס־ עהאגאמישער חט* םון םארבעםערוננ
jpp ope באםראכם ד*ס pnpn טט אצם 

*npn ^אבער נינ jpi*vnpn דאזינע די 
 פארםײ, א פון ?גד־ציעצ אן צו רעפארםע

 — פארטיי ארביים?ר ויך תפט op װייצ
 די אז ^upa גיס וײיס וױינ^ איז דאס

 אר־ אן אצס קױם א האמח זאצ *ארטיי
פארםײ. בייםער
 נ?שי- ?נד־צתצזח ראדיל»צ?ר? קייז

 ח»* פון פראט־אט איןא־®־ גים סיר נ?ז
 tP«n*o«i ראד-קאצ? די פארםיי• ניי?ר

 אמ־ צטשצ, וױ צײנדפראנזס׳ pdmipi איז
 tw ארעםםייםן *אליםיש? םאר נעםםיע

חם• אויף כלאקאדע די אחנםעתמסעז
n 'w  n  Ipp באצדיג? הײן T n  po*ru גאתים ד איינתגטצ זאנ?ן צאנד׳ tw **נ 

 פ-*ן פיזיאנאםיע די נים זיכער שםיםען םײכם דאס אבער האפ?ן. ניט זוצמאםען
פאדכײ. דער ־ נוצ־ פארטײ אזא איז דאריב?ר אז ניט,
■אי־םײ גײעי דער po £ארזוך ד;ר ציים איצםינער חןר אין ם»רק?רם׳ צאז.

pnpu p״n דיגפר opw tw נצדשא&ס i שמײגעתער רע־
 םארשפריי־ פון דע־ריכםוע אין ארבײםען

pro ניצש־ םענד?נצען און איחדמ איתחג 
 פראיד באצדינ?ן tic ריכםונג דער אין נוי
opn נרונד־שםריו אי-הר ערםאצג _־

 פער־ פראםינ?נם? pjp* אדער די ניט יײז
pp ארער די בים םיהרער. אצס *PJP 

 tPOWBa )pipit ד?קלאםע שריי?נרע
tponan ,בדןיםעי ווײטעו א גאר איב?צ 

 רש־ opn פראנען, םאציאצע אויף בציק
י אריב?ר ױןי חויבם p י i«d5po*dow 

 tw pniporow צאלאצע צייםווײצינע
 א tw האריזאנט צוס ביז אזש ד?תרײכם

a ru* נפז?צשאסס d*«pj רינצי* די צוים■ 
pm װאט u rtm ta ארםיי. די•

 פאר־ םינים צוױי די po pmSpii צו
v^tp pnw] םיר ipipdpiip ניי־נעט־ינ־ די

p a n ארבײט ,נאציאנאצעp■ר־fwטײ,, ? _ _ _ » _
 ע נ געשעפמם־טעס' פראפםישע א דאס איז

 שםחןננ א םים פארםיי א ארער פארטײ
 שטרעבט װאס .ראנראם^ .רמציפיעצער
 נאר כיט און ם6נ?ז?צשא די איבע־צובוי?ן

? 1װאהצ? קוםענד? די צונעװינ?]
 ־un po tpoaj *an אױג •tnpt צאםיר

op tw .dpsp m זאגט פארםיי נײער w 
o פאצימיש םאראײנינ?ן צו צוועפ איהר n 

 1»צײ דאס אםעריקא. פון קצאס ארבײםש־
 העכערע־ a n*w שוין איחר שט?צט
 אזיפ־ |w אויםנעשפראכענפייס םון םדתה

 dp וועצכע אויף די אײדער ריכםינסייט
tnpov די פארטײען, אצםע די Tnpippn 
 פאר־ ותצמ׳ רעפובציהאנישע, tw טיש?

 זוכ?ן קצאם, הערשענדען dpi םר?ם?נדינ
d אײנצוחזרען אצץ גאך pi זײ אז ?וצם 

. אצעסען. םארםרקטעז
t w וועצכ? אונםער אומשנמנד?ן, די

 זײנ?ז נעווארען נ?גרינדעם איז פארמײ די
 זי d*w איהר, םאר אוננינסםיג אימאנצעז

 באשטי• באצדינער א pram צו jpdii זאצ
 נאב־ איהר פאציםיה. איז סאקםאר מענדער

 רי וױ ipopm זײן ניט tpp פאצגערשאםם
 צאנר, אין *רבײםער ארנאניזירמ? צאהצ
 *an אין נ?רעדם. םעאר?םיש איז דאס

 צוצמז?ן זיך צו זי opn *ב?ר וויתציכקײם
 או־נאני־ ד?ר פוז טײצ תציע?ם א בצדיז

 pnpopm רי ארבײםערשאפם. זירטער
 מסוזםא צײט צאנגע a פאר נאך ותם

 נאםפערט׳ם םון פוםםרים די tw נעחן
 וױ־ אױןי פאציטיס. “,?קס־פאציםישער

Sns צעצטע די po ppw piuip חס־ 
tapnpoa איז צײבאר אװ 1ם?ד?ריישא 
■po pitid*w װאם סאםען׳ די

”arjpDpappw t זײז ו P* ,גאסט
 pa נאםם,׳ נעוױנשםער a זיח

P3aa tpam up ram tow ata a*w *ap) 
pu ױ פאר סור^  tPDjm די, פאר סײ ניי

spn *ar טאוכאן pa נאנ־ דער םאר םיי 
unc* דארום ײאצם ®־ נס?מעשאנאצ.יא 

 pn* צז פריהאר שטארק *mpt נעװאונשעז
p n אײחןו שסעדס, פארשיעדזנ? די פון

B n p w n ׳ . י ׳

pt ם •צושממרםעןaציaצtp נצײכג?װיכם 
 Mwpaas ;).יפאניזירי״ן p״j p-.p' איז

 אנ־ פארםיי ניי? a זיןי םענ און וױכםינ,
 lPD«iron אב?ר זי jpp פצײן. וױ הויבען

a at סאס נרױםער po סאכם tw איינ״ 
 ריכםיג באנרײפם וי אויב ...i*w פצוס״
spa נאננ po װענדעם אין פאםירוננען ta 

panw כוחות pa ריכםו̂נ חןר •fa■ ) tw 
urn* םאציאצ? דאס tw צזר פאציםישע 
tpa ו ם װעצען t p t .אוועסנעהן

jpa ניט דארוי p pn״j םאנאטישער 
 םאציא־ ta ,tpippap3a at סאציאציסט

 tw צי ג?טעםיגטער, pn pa צי ם׳1צי
apntnoDpp pn ■טיטווענ־ װעט ם׳*רם

̂דען  ןpבpצ פאציטיש?ן םןוציאצ סון ב
 pa rw גאר אייראפא, 1*א גאר ניט

ap’apoa. די םאר peonp באאבאכטפר 
po םאציאצע tw tpuu**rap שוין דאם 

 אצס?ר דער tw אנאניפ ױ .pod בצא
 אכ?!.1 ~םי?צ?1אי Tt opapo ארדנונג

 .**ta םpװpבוש װאס צםשצ, ,p*ppapa די
 tw אנארכי? סאנקציאנירםע די וױצד,

D'*ptna>aptpt וואס tpt"t בײ pt mw־
pmpi פיצי?צער1| םון טרייב־קרעםטען די 

 anp' tw* םיםפטאמען jpt״t פאציםיט,
opn sp .t םון אנהויב o נאך ipovt יאה־ 

natat ,tpn ?;איידער יאהרען. צ?הנדצי 
 םיםםעם עקאנאםיש־פאציטיש? אצטע די

 איהר אפצוםרעםען נעצװאוננען זײן װעט
 סאציאציםםיש?ר נײ?ר דער םאר פצאץ

 a tw \P2Pל dpi איז ,בער םיםטעם
opn tw tw pfefo ?צ81שי ptnw ta tw

tpt’n ?צעהנדציג tpinr נישט p’P סןי 
 p*< װערם «upia» a אויב tw צײם.

T די tP'u at נרינחום t tt tpp otttpat 
tpt'two ײארםען *tw jpina ?צעחנדציל 

ip יאהרען i t*p גנין Dpa אויפנ?שט?צט 
tP*am•

 ״נאציא־ דער םון גריבד?ר די זוכזח ,
 באשאפע; at פארםיי׳ ארבײםער נאצער

prtpn .ttupiwn a זאצ tp*ta צו־ די, 
n. ? טונםט  tpaan* בדערי tvlitpiiaatta 

t״pip םא־ פון ריכטוננ דער ןיא כוחות 
 םערקם dp ניין. וױרערנ?בורם? ציאצען

”t ניט זיך p סיםן ata tw אבזינט t*a 
 רpד םון פראגראם םארםוצירםער צוח רpד

 Tn pרציכpפײ די אין פארטיי. נײ?ר
dpi האט תאנװעגשאן גרינתננס רער בײ 

a Dipnpt tpn םך jptpa אצנע־ אזוינע 
 aipaDPi p-ציטישa«פ װי םײנהײםען

p-o“ ?אינדופםדי?צ, a ,“p’DRipaon. 
t. ,.גארנישט. נאד זאנט דאם אבער ײ 

t w האצס קאנװענשאנפ גרינתננס (po 
 חד הויר־שותב?נד? באנייסםערטע תםיד

dpi. די נים prtaa בא־ װ?צען רעדעם 
 פאציטי? די pa כארא?טער דעם שםיםע!

 םא־ איהר נאר פארטײ, נײ?ר רער פון
 ?נר־ איהרע פחיאנאסי?, ציאצ־פאציםישע

 זנד־צי?־ prtan די tpt**t װאס צי?צ?|•
 ,שטאאטם אױטגעדריטט? טאנקרעם צען.
 פארװאצ־ דעמאסראטיש? און Dנםוpאײג
 אי־ן םארםייצונג םון םיםצ?ן די פון םוננ

 דאם tw םאצ tpoopi ־אין פארט?הר׳ין
ip i בצויו אננ?ווענרעם פצאם־פצאן a*w 

 טעצזד tw 1ם?צעגרא<מ ,tptnaitpt*w די
tptao. וױיט?ר jptaa די an tw *antnt* 
 מא־ װייטער .tnpt at dm פארםײ נײער

dm *n tpt צו tpptp• נ־1אײ שסאאטס? 
rae פון Ptnaotpt'W.] ט?צענראם?ן |w 

anp* !tPtaop̂ PD* צ1חיי־סטוצ־אינ?
Ptino prtan n האט .orw op t par 
 דאם טצאס־זתבאט?(. pצpיציBa די אין
tw באנאציטעם א tptpa װעצכ?ר rat* 

an ar ptr Tt tpotarr tprtpo pdd־tP 
ar *an tptpa nj>־ttap 1פאצ< םון•

T ?ז1בא.־>.ײני צ• t נאציאנאצע ־י םים 
 םיט צוזאטען tw ארסוױזאצייןם פארםער

 tw ארבייטער פון «ארטײ א ביצדען זײ
טיוד די ד?חוײצ 1אי ?צייךבורדמוא!*?,

ר ם ר? ש י *att'tai ״an רpבa ג?צוננ?ז. נ
ו י ח א צ. v* פ ו פ ס ע ו ם י י ד א  ot״a np ג

tw •®די ריכםונג ווינצכ tpptpn npit’Ti

tw tPtM»7ttpn p r ! 
po*ru t w  trun 

at |peKD»itpn ptnan 
p>tnattta tpa*w tw  dp

dp אוטםענציכקײס אן כםעם 
np*M פארטיי tram at כױס

̂נקורענטקע שטארקע  די פאר ק
pn ארםײ׳נן■ tw א 1?פאדנצייב 

 w חגר פארטיי• ארב״םער
at ײרן צמס םאנם באצדמ?ר 

ipd*d גישמ־ארנײו אנדערע סיט 
jib tpotpo ,אבער פאצק t w 

Pt*aa !קאםפראםיסע tPJpit 
nta t w  pram פיעה opn די «m 

 1• ארבײם?ר d*w ttram טיי
א tw ]pipit פארװאנדעצט

prawn- פארםיי תפארם tna 
 tna 1אי P*oata*t*B שםיפט?

tw דער oetipar.
oaa ean איינינע tnpDtaP 

tPt'opt |PDo*7a*pao זיו ipvnat 
Dim פארםיי up{״ npn פון ט־יפדער

oan •iPiiptnn dm eraipw (אײנ 
an jpp oaa* פארסײ <at a tpspt 

a  a tw־”po .צישגשםס־פראנראם 
tw tf*ap*tw t w  o'tspt oa*ua*w 

w־jw tpttupnai npo**D ,אײראפא 
omtana בוימ?! t w  dm נצויז 

a״urn *an t w  •ap .tptoawn pt 
 oaa Mtma np*M םיירציכ^

tw .םיר

1זואױנונג אדף קרות גרויםע ראס
ם. ם. .H םון

 םצחן װאויגצן צוי וױ יר*ביצצםצ די
 רי אונטעד אנשטמנדיג וחנניגער אחגר

 צרנ־ *לץ װערט אומשטענדען, איצטיג^
י אםצריקא אין *ס^וםם״ רי םםצר. י  ו

רט דצר טאנדע, א געווצן איםצי נעז  ו̂ו
 אםיצו אבצר מאנד-ווארט^ » גצוחון איז
̂םס״ רי  •לאץ טײצרצר צו 8 וחגחגן ״םיצ
 םײד־ די וואויגצן. צו רבײטצר8 די ר8פ
 רםצן8ד ןyאינדוסמרי אוגזערצ פון ך8א

 ר8ם םי̂צ זוי8 םאא צװײ |y^^ איצט
 דרײ 8 טיט וױ װאוינונגצז אריםע זײצחן

 חאײנצם 8 אין װינקציצ 8 צורימ. יאהר
̂צם  זײצר פון טײא גרויסצן 8 רצצרט8ם ם

 מיעע אםילו, ה^בצנריג גים אײגשנםכ^
 אס בצסער ניט און קוועמליכקײ&ען.8ב

 װילצן זיי םאםיליצףליים. די אויך זײנצז
 און זונצנשײן הינדעריצצר די פאר ה*בען
 גצות• דיער ר8̂ נויםע איו ײ^ס ̂וםט,

 איצםיגצ דאס אונטצר אבצר װאוקס, טצן
 צו גצצװאונגצן זײ זײגצן חןנט, yהויכ

 גיט שםוציגצ, אין םמ,8צנגש אין װאױנצן
̂גרען, אוםטיגצ תײן  דצם פאר אויך און ציכ

 די ווען שיצוד. 8 אחן צאהצען iyo דארוי
nyi'njne 8 םוןwםyצי8ניז8ריקyװאצ־ ״ 

tyo אײנגזךשלאםוןן ם8גר8ר6 ױיער אין 
̂יכט 8  װאױנונ̂ג yםrויyג |yt8r צ« ם
 אם׳שר זײ װאיצ̂ט רבײ^ר,y 8*8 ר8פ

̂וכען ^pyftoyn ^הר געײ
 חנר םון ױראם, םון רyילקyפ די םון

 סך 8 נאד 8Pnyo8 האט וחויצט, צ^ר8
ŷ צו r.y,; כאזארג^ צו װי צוג8ב אין 

iy » u 'i8 ii, נד8 םך 8 אין נ*ך וױyרy 
 צוריק רטyהונד יאהר 8 םיט נ*ך כ^.8ז

ײ האב^ ז8 סרינצי■, דעם ז
̂ם  איז רבײמער8 די פון רעכט yםB^y ד

 און װאויגונגען yגדיגyטrנ8 אאבעז צו
וי8ד נויטיג, אויב דאס,  זיך ט8שםא רער י

iy ^ 'o i'n s און lye^yn ז*רג^.8ב דאס 
ר־8 די פון y<ציכpyשר די

א בײ^ר ^ *ו האט נד8אין.  יאהר אין נ
 ײמpם8זpרycאויפ די ןyצױגyצוג 1841

̂יכyםy דעד פון  נ<ד8?י די בyצוצי יט,,pנט'
̂ײם .yדט8ד םון יך1 האב^ װ^ס ןy18 זS* 

צפרײט.
y זײטזנן 8̂y םון j'n] אױסנוד דאן 

 צו םאראײנ^ yBfיft8נטר8םיא |yoptr.־.
y.̂לםyז 'vw*\ ^״טעטדאפא־ די סיטואצי 
 yoy:n8E- רצר פאר אםאםיאײשאן ימאן‘

אויניננען/ 4םי ־דוגג  חגם םון ״םרײנד וו
 ז.yראײנ8B yצכyז8 נאר און ארבײ^ר״,

-nnyc אויסג זיך האט אלעםען פוןy-צײ 
 לארד רyװיסyג א ארבײט ׳דער אין :ענט

 תןרםאר ׳טךןואם^ האט רy טאםםםכוא.
v: איהם איז oy און באווצטננ, א ir t v\ 

 באװאוס^ן חגם חרכצוםיהחון 1851 אין
 איז עס ורעאפעז דורך ע?ם״, ^אדזעימ
 דאס פרינצים אין מװאוען אנגענוםעז

 םאר- די זיך אױןי נעהםט שסאאט דער
 וזאוי־ באזאמ^ פון אגםווארםאיכסײט

דאם אםת, איז עס םאיצ?. םאר־׳ן טעען

A A ®4BAAA4A te4AM X; בוכשםאכ np3W nao טו
או אנער ottram םריט a tpapt י iao 

un* ריכםונג ;
 IPtim tPPPtPt n אין שפעטער,

an ח?צטה״ ציי?  twרעצי• ־■ l a i 
n אויסנעבר״טעם  n n  a •tpnaapt 

mao tpoonrnao potap ציכס pa צו 
T סען האט t אויך ipd u pi עז ר״נינ  ,י

 .סצאם־ר״ליג די .םצאם״מענ?נרען.
ױ T האכען ״t ו t אצײן tponpt, חאג 

Doarptoa די ?«צאנד אין m iן 
ip itp ip t, די *np ia ip  tw  tPDDPt 

ipd װי פארברענען. אוז R *aa׳t 
?tPnaaft taopt

pa ,^  a* די צײ־שע; צםשצ, צאנ
1876 oan ,1889 tw די ttva rtp i 
ip צאלד oippa 42 קויםט i jw* 

po n a n ,דער די.םצאמם״ ip p p, שםד 
tw  —  ,*Mptpt *attnt האט its 

tPon די tpapt tpt**t p^pa ,ipt**n 
 פארשפרײס האבען oaa פעסם־צעכ?ר

tp הראגקהײם?ן. t איז פצאץ raa 
 tPDKt p"3 ,jptaapt ג׳ס־ײנינם

' pa זײנען  ,jp taap i Dtpoppi 
oa t צאנד aapt D8*tptao t*a*

jpt אונםע־׳ן ■t״t נטחו^*ש?8פ־צ צו 
אויםכ ;paan oaa געזעצשאשטען

?3װ?צ ,tpt הײ דעצ־מ?געםענם8ט
 אין dvw tp 41.000,000פaבאטר

opt t w  ta t'tp t *t oan tat:
4 אתם :תיכט 12 ,000,000 t o a t

 M ציװ?רפוצ pa נעװע; אויך t«־t :ינע
D tpo r p tp tta  t*a.

זײ (p>M**tBa tw D**ata עו־שטע די
DDi’E־oan tp t” il ]?נעצוינ.aצpמענD 

 צױ pציכpptש *t צו אמ?ייט1אויפםעד?
p>aotPD**ata c װעצכע אין שט?נרע a t 

 ראס און ,ipap7 צו נעצוען געצװאוננען איז
T םיט געבראכם האט t, 1884 אין װאס 

tpcacmt tw נעװארעז n n . a אצ8י* 
am* איז נאבדעט און י״אטישאן׳/ t t w 

tp גענאסכען t ,נעזעץ tp t c a t .*פארלא 
 צו שטאאט־רעניערונ:?ן *t צוויננט '•ענט

dp "tpnpj װאוינוננס־פצזד נענונ ויין זאצ 
 אציין rPtPt opt םון פאצס. םאר׳ן צער
ipp זעהען שוין םען opt אוג־ 1ינע1נװאצ 

«t צװישען tרשיעpט  lptaopo *t ןגד 
סאציאצע צ?ז?ן אין ׳<טערי?א ־•״ —

t t # .- •tPrarJaati 
•, oan unp*jpt אין ♦an

t הינזיכם w  o**ata pdm taopt צ»ײ
Ma>*o צו נ?צט צײח?ן דורך ;אוםנים

p n a a t i איז ap־pa*Datpsa *ביצדיגג
סוני־ אצײן tp*u דײך און ועזעצשאפטען

aצaסיפ n  pa .tpt**n p־ P1לP2Iײם ר* 
pr*t[ אמם אויך tpt**n t r >*0 oppt 
papt o**toaa d פאר׳ז b>p tpo**ata 

oan o םון a t tw  opoppo
DtPt *t iPtlMPtPtSC.

P אין *a ?נגצאנד, אין tP tta 
tptaap> oaaapp tPt"t

•vs■

jm א אצס ytu n סתײצוױיזונ א אצס an־ t*a m pt 1?בציב1פא t w  jpp • tpo'to a 1 די« tPi*T*o*tBB ־ .. •.*..־* . | . . « • ׳ ״ ■ ' • *v • . v \ t • .W tig:
m̂־ .f .«ןיי
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u r x• ̂ר ן םים  Iik סיינעם. םיט דןיקם
ײ *װײי׳ס**, ״בייחג ג -3*30090019**

Bint,איכםימז » ״ fvHpr rnr p ח*־ זײ
• <

מ o*ti מן, o״«ז 1931*009( זיינ iip 
o* םןול• :עצןהלםע םיער — n  *r ,אייר 

u א אונז בײ גוצט <וער p w r, װער ? 
pi**o .איד * סריצים m ן סאכס עם י ו

 געכוג ד* זײסק מ,3י3ח קראגמהײס״ *
pr*o**n ,הצאות p » 9 i* o o. זאצ־ טים 

P ײ פלאםטערם, םיט ,3  ציםעט 3װע3װע נ
b אי| **3d, און «t סױן u p אין k ,נויט 

 רוםא איצע אברהם מען תםט ת,3י3ח
פיאװיזעם. צי באנקעם, עז־ ם3שט«

?09 איר זאג װאם־זעע אקענען איז
«dpi p:pp. דער אין װאס עס׳ הײסם 

 א — זאך נאנצע א t*op*i א איז סײס
 װײם איהר םײנט וואנען סון דאסםאר!

ױ  93* געארבײם ס*נ איןי 5ווײ עס? *
**a*n ,p in סאוױצ־ *ו געארבײט איך 

dpi pp .םיר ד*ד םען ס*ס דאקםאר 
K3po האט איחר םיף. םען ס*ם נעווען 
 א כ*ב, א :ױ, א מיײימי׳ן. נעימנט ד*ו

Jk* סוגא io, א too! נע־ סױן 3ת* איו 
 8 װ*ס אויך אונז בײ דאדםען תאוסם

i*op*i •םאציװצקיץ סאר ווארים איז 
p ה*ס a 18 םיט שטעהן באדארשם 

p אחז^גמומנעם c  ,3po*o זיד ס*ם 
 ס3י3ח און דריי׳גז, איז pבוינ באדארפט

p׳*p יד8ב ארויסרײדען. גים ווארט זזויך 
a ער ס*ס n io n נעסוסם און פום םיט׳ן 
̂כעז זיי אז ,p(*:8 ס*ר 8 םים  איהם ח
 אז !o3ip 5ס רבונו ארויס׳ נעםעגם גאד
pa א שבכאבים, כלג א שםועסם s in! 
P ii בין איו «tpio8op3ppii אסערײ סײז 
jjp ום הענט די אויםנןחדיבמ איו ה*ב» 

Iw m גאט מדאגסט ה*ב חא o*ii איך 
 ס*ם נו, נעװארען. ■םור איסס פון נין

 אסעריסא אין דא גדמםו־אפם am טיך
 ס*ס יענער םאוױצקי. אײנעמם *ן םים

 נענעבען ס*ט קר מעצה: 8 נעהאט כ*םס
מן, צו p ה*ט פןװי a איחם, םת נעלינתז 

pa 3*t d*ii מ*ן ? — nans ! דעם 
 םאד נאר נעקויםם סיר איף 3ח* אבער
 חאחנװאגיע נאנצע סײן נע<ד. אײמז טײן
 נעװא־ באינד בין איך איהם• ייז ארײז איז

 מוואחנן גין איד אױגעז• די אוי«י pר
panp און צײס. דער פאר ט5א איון 

 inpar איהם םאר איך סוז צינדערט8
 ווארם קײן טאר איר ".pfnnip »«*ד

 םים נענוםען האב איד אויםרעדעז. ניט
 קינד םײן דאכ און הענט אײנענע םײנע

 ער־ פאר םרעםדען. 8 םאד סיד נןמאכס
 ! שונא א פאר — םרןםדען א פון גער
 םייז ,jnw םײן םארםראנען גיס pp *ר

pwar, 1םײ דען,9ר סײן ippip איז זנס 
 ? 8י איר רעד סען9וו אױף נאריש. ד*ר
 אייד׳ זאנ איף י9נ8 קינד• ן9איע [8 אויז•

 גאט איהם זאצ שונא׳ 8 האנ איד אז»או
 דאם דאסטאר. א jnn 8 םיט שטראפען

 1אי אםיאו איז װאם 9צכ918 טצאת א אמ
ז״.9ר8וי9נ דערםאנט ניט תוכחוו י9ד

9< גאטיראיו איז 09 ip| רוואי־9 צו 
 האגפעדעגץ ר9ל9םיעצי י9י «8 ,190
 איז וואס פארשטעהער, ארבײםןר פןן

 דעצעמ־ ן9ם13 דעם נעװארע; |90געה̂א
 אונזערע אין זאל װא׳שיננטאן, »ין כער

niaipa באנענענט pnpii היכ־ 8 םיט 
 9<אראצי99ד די טריםיט. פארציע ר9ש

pc אױח נים טראנט יןאנםערעגץ דעם 
 ׳»יטכאיכ^9נ 8 םיז ^napae׳ apn ויר

p דאסוםענם, a  f8 ױי8 קענען זאצ  191נו
 מארט 9גרױפ 08י י1י1א ױ1 איהם י1י1א

 סו? ארבייםער 9ניזירט8רנ8 די יואם
 איצ- דער אין נעזאנט חאבען ריקא9אם
 י11 אבער זײ. םאר הריזיס־צייט ר9טיג
 נז1א בײ זיר לאזם jpa אז הנליד,9נעוו

ppiip ניטא, ר9שי סיין איז קריטיק, טים 
pa כט,9ר איז  t8 םאיד צודדעיזעז זאל 
 אין גלאס ננען1באחוי«ם p3Ka jik טען

a 1צ ארײן. oJpii ר9י n נאר B3pii 
 •ap tppptitMt נהייס9נ9נעל ר9ד טים
 גאספערס׳ען אלסען רעם אין הלעפ ליכע

P381B8 TT PP 10| 818 י911 |1א
prjpriKe ...?

ײנ לכע911 די, םאר jp ן9ז iip i נײס 
 צר םליכס א דאחס anpn קאנפצרענץ

po k j נ'8 יד1א טענות כטע9נער די טיט 
 א דט9יop 1 אוננערעכםע. די אויוי װייזען
 אז *,npp’Bnp. די p:803pi i« פליכט

op שעתן, ניט איז pa  p ii זיך באטצט 
 vw'ftisi ניט |1א 9נעישםוינענ ניט סיס

nvrpa.
 -980 זאף. pou א הו9ז איז 9םאנםאזי

P3»n op p לציצ m n 1938 ר.9שרײנ 
 09 אז ,9'1סאנסא י1הי< 1צ רופען װאם 1צ

 ?jjn»p’onp 1צ I9BPKD »ג9ג 8י ?יינזנן
n^ 1- 9אייג*ינ די n p ipםען ס8י pp 

ip ם9ד אויף ip j די 1א ,1אי pooinpa 
 ־93 ר9ארבייט ר9היג דער פון ר9?ריסיק
 װאס נעipopko 911 רי סיס pa«t יױװוגג
in כעקאנ̂נ 'p ’ anp pp ד,8י 19ם דארוי 

pa 81 נאסירליך, 1אי  mל p an 1צ 
...9י1פאנסא די הילןי

 —?193KOP8JP 19181 מי סילא, נאר
.“םסײל 818 ״ס׳איו

 דעם םון אח נפערענץ80 גאנצער דער
po >»djikp ii'Oipptpp אטעריקאן ר9י 

 ־8119J tPsnpi ליינאר ii8 18פעדעדײש
p i 1אי אונרוהיגקײם די פערדאםען צו 

 pa 19הס9יםג1אר |pa pp א«י לאנר.
 19פיהר די דרשות. רס"9״קריםי? אײן
po 1938ה נאלס8רגײש9ינס8 די I 't

 םאמ זיי Jim אז ,19פױ»־ זײ 180
pa’iu ס די וױל פארוי̂( שירתג 

8rw pan ' f ניט דאן  p 3r*inr38J 
p< וויל 90מי די n, די.פח י8נ 

 pap ר8נ pp אית, איחי־ 19חאלט
.popKo די גיס מייסט ס8ײ .19ג

p 1א 9̂ױים1 9אל ii ריילוױי די 
 «ן םרייגם די pirro 08ײ ,190ײ3

nm חל8שס n *m  i» pn38t ̂
pm*o B8ii דעם n u r a  p 83io 

 v ,papnaon שגאװזל די 1אי 18׳*
pa ססרייק םיםפאםיע א אין ארוים 
 W ר9ז־ 03811 ארבײםער. שםאל די

 8ז ,OP9D9 סעהר נעהאט םטרייק
 m יאחודזןודס'3 ״ריילװײ י1 םאקי
 ye »ן ר9םיתר די lie אנג3פער
100”P 39Wri93’8 081 P 1 1צ 8 

ארנייו ריי<װיי pm 1צ dikii נחם9ר
dp 4א (8 19381191 אגנעםיהרס 1אי 
 po םיסיממ די פײ דעם םאר 18י9

 m אלײן, 1P008D גס.8ימי רײלװיי
po םיחרעד וי«ט1 ױ po 3ה8שט no 

o fi 03119319םיםיננ די in  «.jik 
08i מילמיי י1 .1ג«ן געשםיסט

 191 19381 ”1 1911 ,“1ל3. 1191 ט3י0 ;
iipt ̂׳וער די װי  צײסוגגען וואשיגנט

 ,געםיטשורם״ רעואצוציאן די ן938ז1!
 19ד ם38ײ dpi 3י3צו װי אזוי ופונתט

•I9181U נעוץםען לאגפערענץ נאנצעי .
 ארײנ̂נ אםת, ,1אי 18וצי38191 י1

93810] 19181193 10| 3*0 p193190״ I 
 ־93 190”31א 191 אין 0**93*3391196 י

 onilpo 19י 1אי Dpi יפ3צו און ,33139111
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̂ם גרו«ע ארבײטער  אויף ה
 האבען געדארםם אלאן איתר רען

 י m און רחוס וױכםינ גיט איז עס אקציאן.
- די או איז, וױכםיג געװען. װאלט עס » 

 ױגיא;ס, אײנצעמע די פין זעקוטיוועס
j דע• צו נעהנםער שםע־ען ו»עיכע e io 

 -mft חויאם די אפער, עםעהעז, עס װי
ימגען נעווען זײנען רעד, .

 w זײגען םאקםעז די אט
 ׳ אינםצרגײמאנאל די קאנם

 סעקרעםער דז׳מענעראל און
 םערזאכמלם געויעז זײגען
 געדמ האבען זײ און חננץ
̂לען םאמער וױים, צו געחן  וו

 אונעחפ דער אן אלײן,
 די !איז מאסע. גרויסער דער
 גו זײן צו פון װײם איז סע

 tm ציילעך דית םון ^רײבער חנר םען.
 אגמד *ז איז האם מען װען אז עדות, אן

 k tmrm די דיסהוםירם ױניאן ריקאנער
 בעיחמוע, אמנעסםיע די מםיצען בניז

 IHI געװאחןן אויםגעזזױבען איז װעלכע
 כמםמנרס, די זײנעז ױניאנס די

 | גזנזמן פאםע/ סער גרי דעד פון דער
 אנגעוױ^ן האט פחגן װעז און געגען,
 אענמר־ זײזנד וואס םאה^ תם איייןי

ym w פאר איז ירעזידענם ני^אנאל n 
 יחנם פאר איז גאסיןןרם אז מםועסט, םען
 נע־ ״םיר אזױ: אויסנעררםען אײנעד דזאס
 אינמעד אתז םיהמנן זײ ררען זײ, מים העז

 ®יזד אבער^ױנז זײ ורעיעז מיעג; אונזער
 סיר מהק םיעג, רוימעז א אוגםער חגז
 יסאסעא דזנר מון ^קינד דאם ווון םים. גיט

 יממר מםארק םעםבערם *לק םרן איו
נעװארען... דירם

גרײטפאר ניט איו
 פיהחנן םוז זי װעלכע רי, װי םטרײ^ם, רע

 געותחג׳ םאר אויםן, נמוועהנליכען א אייא
מ  נומ vm םאסע די און »אדארזעמ, לי

 *<ר •אלימ*מ זזנלמאמעגדיגע פאי נרײט
wnr. תאמנן דאס, וױמנגוײג און *"*fm 
njh אעטעדניימאנאלס לי '<ווןן- Mtw 

 W שפרתג• מנעלען א מובען w מודא
mmmvi סאנות חאממ <מז קאן גצ\יט ;:

 זײנען דדצאבם זײערע אז ארוםגעועומןן,
 צחאםענגע־ זיך זײ זײנען סכנח, א אין

אבם די סוםען  א און םערםערטיגען. ד̂ז
 די ןואס קריטיהעו/ דער ברײנגט ראיה

 ״באל^עוױזם םערדאמען צו רעזאלזציאן
 דער אין אי־דאבליױדאבלױ׳איזם און

 גע־ אנגענוםען איז בעװעגונג״ ארבײמער
 גע־ ניט האט יןײנער איינשטימיג. װארען

דאפיר. געשטיםט האבען אלע געגצן. רעט
 םיהרער ארבײטער אמעריהאנער די
 אונ־ אלײן האנםזנרענץ בײם זיך האבעז

 װ• ז• א. טויט־אורטל זײער טאתעמדיבען
 סרימײ צװײטען א םון ״אפמאצתד די

 םיהרעד ארבײטער אמעײקאנער די קער.
 םעהר, װיל מאסע די באגקראמ. וײגען

 בעסע■ עפעס צו זיןי רייסט םאסע די
 *טימט סאסע דער פון זואונש דעד דעס.

 װאלט מאסע די און םיהרער די אריבער
 אבער װײטער, און וױימער נעגאנגען

 זײנען םיהרער די ניט. לאזען םיהרעד די
 דא־ דער ברײנגט ראיה א און באנקראט.

 א װיצ םאםע די וואם קזײטיקער, דמר
 זאגען םיחרער די און פוורטײ״ <אבאר״

 קאמיח, שארםען א װיל םאסע די גײן.
 וואס םטרײהס, סימפאטיע און םטרײמס

 םון םאכםהאבער די אויפטרייםלען
 תאט װאו און נײן. זאגזנן די און לאנד,

 בײם טאסי הרימיקער? דער געזעהעז עם
חאננתרענץ!..

 צו רעזאלוציאן דער ווענעז כל קוהם -
 אבליױrאי)< און *באלעעזױזם םערדאםמ

̂יזם .“דאבלױ
 חאט קײנער אז אםת, ניט איו עס

 גד האבען אצע ̂יז חוגעגען געדעט ניס
 אפילו האט געגען מרעט דאפיד• עםיםט

 זויג־ די פון פרעזיחןגט חנר •ויחןינס,
 ױניאן, מאכערס סיגאר םערגימואנאל

 נים ראדײואליזם אין \vp סען !יעמען
 םיס אז ער, חאט מנזאנם און זיק. חושד

 אױם־ וועלם די וחגם חנזאלוציאן חנר אט
 אונרי־ די םמרדאםט מעז אז םײכמחגן,
 זײ װעהרענד ארבײטער, די ®ון תי»תײם

 » און בערעכםיגםע א איז אוגחוןינקײט
סימייליר און בזוחןנמממ גאמירליכזג

מערםאן. •ון׳ם
יועס איז *i*tr װי יצחוךים, די

 םםעלח ?ײער אנחאלםזןן צו געלינגןז
 אי• איםפדםיידער פינסםזערע אריםצ, די ווויןו
*וקער. דויו <וד — דען

 בראדווײ אויףפיסמ אראפפאתרען װע« עס
 אחד סםזרים, עסעקם אדער ם*רי« קאנעל אדןר

̂&אא  םסזרים״ דױוינגפאן ,אדער ס»רי® קל
^n»D לוווי אדער פיןי דזפײקאב  1א אייי •

 אויפאמאביל פוץ װעמ און יאזזודי, אטיער
 דער פון אידען אריםע די פ»ר ®ײלען ארויס

 חאל־ יעדעז גו?עד ®ןנםזעלאך *ן איסםדסײד
און... יןמר כע

 «ו־ דעם אויפנןןפען װעפ עולם דער און
w באגײםפערונג גרויס אין ̂•רייען און:

̂יײקאב לעמ 09  םמר־ פאר חודפ I *יןי מ
פיתרעיו אוגזערע זײפ וויחו־ #1ןל

 פיוד זײער ןינערםימ ימלען׳וײן זיי *ון
eleenn, זײן זועמ יעס זמן כל m •צוקעד־סאג

 װעפ קאגגרעם אידיפוער אפילו »ון
*וקער. דייד w װערעז געחאליען

fpo לעבען *ום אויפװעקען קענזון וועפ 
עז פארלאאענעם ®וים ציס דעם ״ ײי  קאג־ א

זיורך טר ניראס
 קאנגרעײצ־ יעדען *ו קוממו ית® סעו

 נאז אוגשער׳ן פונםערםראגען »יחם לאנאפאון
 דעם דערזעיון וועמ ער צוקזנר:»ון ימי^על »

^ »י ̂י׳ען עיןאפריתעי יזיצ® »י  יער־ און חל
 לויפען װעפ ער און אויפ#פרי»ען נאכדעם

עז יײם ^יי״ קאפגרעם. •
^ אײן םיפ אי ^וי• און #מבלל און וי אי ם׳

ײ m כער ־ ' :גןףיעחן עס *jm «ז
̂ן אידיײע דאס  ײצ« *םעייקא 1אי לעב

ען ^נ — צוקעי. T»n גזי אויי

>׳ ־י ' Z?!'־
0O ♦ ו iii אי זד



 ם*ר־ ניסם ער אדער תוםט ער pn< «ח
jw דיזע זיזי arm ער ׳*■רייט tppns.
r <מן u n■ פארזיבםיג זיין דארזם I'M 
 םון ציידען װע?כע םעג׳שען, טיט אוטנעהן

 דארן• קאצד » האם אײנער אױב קאצד. *
 און נאז פאר׳ן נאז־טיכעצ א האצטען צר

w הוםט. *חנר ניםט ער וחנן םויצ p איו 
ו ארום ם*רש«רײםען צו ניט אום י  די ז

ט און - םיפראבעז אנדערע vipvovmני
טץ טענשעז t סי f ip.־ jpo ױ דארןי ם אי  ני

ט און קושען  אינםיסע זװ אין <ןוםען ני
 v האם וועצכער איינעם םים באריהרוננ

צ ס^צד, ױי סי ו  םארמארײםןן אופן ktk *ו
;v t לצן ס*צר די  םעגעען אײן &ון מצי

אנדערען. צוס
 תא־■ טיר וואם דעם םון הכצ םןי דער ן

 אוס דאם איז ערקצערם ימצט ביז בעז
t די דארןי קאצדם׳ ׳יאױםצוםײדצן ip קודם 

ײן כצ  י1דאר הויט אונזער און גארםאצ ז
|t**t דאם צוםט. פרישע צו צוגעוואױנט 

ײז דורד אױםפיהרען מען הען  םיעצ *זוי ז
 צופט׳ פרישער חןר אויןי טעגציך נור ,ווי

 אי־ צופיעצ ניט קצײדער, צײכטע טראנען
אויגוננן, אונזערע ןבעחזייצצן  דורך און וו

מן טיר בעדער. פאצטע נעהטען  אויך םו
 גיט *רדנונג, אין אונזער ■האצםען

jpd p ,שווער אזוי ארבײטען ניט צוםיעצ 
םגן־ ומרען זאל קערפער אונזער ,דאם  אוי

ך און ;םאטערט,  אנשםע- םון אויםהיטעז זי
jppi איזום האבען וואם די פוז קאצד א םים 

^ויז. :

 שוין ה«ם טען ווען םאן צו װאם ,
נאןלד• 8

ר האט םעז אויכ ; ט זי  אױםגעתיט ני
 םון נעווארען נץכאפט שויז איז מען און

 דאם םארחיטען ועהען 1םע דארןי האצד׳
tic זאצ קאצד v t מ  1א 1אי טוױהצעוצנ ני

סראנקהייט. עונסטע
 צו דאן גצײכער איז מענציף נור אויב
 דארף־ גיט אויב טאנ< א 6בע צו בצייבען

 צינמר. װארעם א אץ םארבצייבען מען
ט פאראורזאכם צונ־צופט א  קאצד, סײן ני

 מען מוז קאצד א שוין האט װען.מען אבער
 םאראור־ סעצט צונ״צוםט. א אויסמײדען

ט זאכם  נעםינעז וואם די און האצד קײז ני
 די איז אשיצו דרויםען, 1אי שטענדיג זיך

 םון יוען זעצםען צײדען קעצם גרעסטע
 תאצד א שויז האט םען ווען אבער סאצדם,

 חגר און הויו אין םארבצייכען םען דארױ
 ײארעם. ווערעז געהאצטעז דארןי קערפער

 נעצופטזןרט דארף צימער איז צוםט די
 אין װי טרוסען, צו איז זי אויב װערען
 די טעז דארף ציטערצז, היטעד״ ״סםים

־ו מאכעז םייכט לוםט דאמי• ײי

םעז קעז םעז םחי ט ז#ל מען אזי  סמלד 8 ®ח װערעז נעכאפט ני
ך חאט םען װען טאן דארף מען װאס און ט זי ט. גי םגעחי 1*יי ארײנצעג׳מ צ»ך און םום־נאד נצ&ט)אוי

 געםאכם ווערם סונדבאד םאםםערד א
־ א 1א ניסט :אוםז םאצנענדען אױזי תי  נ

did t חיממנ סים מיסעה סע i l l  iFDfii , 
ױי ארײן מ צו ה טאגר נעצע צזגםעצצןי מ

M I M M *  # A 4 A  A ^  A  ^  ■ A  • k M  - A M i A *— -— -- tw עם קענם (איהר מערד n p אח n r 
 און אוים« טס עס סיטם סםאר), נראסערי

ם םים בײדע חאצם װא־ םאםםעח־ אין׳
AM4AA AAAA AAAA AAAAAAA RaMAÂA Âb̂ AAA או םער  םיטכחס. צוואנצינ אדער צעהן פ

pm ט״ און חיים וחנחס םים די m ײי m 
ײ ם ,m »ם ו ד ח»  ־ מצ«ד מחם את איין זי
urn. אויס .מרינקם געחז שצאטצ) פאר׳ן 

 חייסע א אדער םיצןי, נצאז אהייםע א
 איחר זאםט. צעםאז םים מאסער נצאז
ך •וועם ג אח חרבשײיצען טם דאן זי  אוי
 ״ װעט נענוג םריה נצטא[ טר ת|(ט איזזר
 • אויםשטעחצן םעצע םעהרםםע די אין איתר

קאצד. םון םריי םריח דער איז
ך איז עם  «א< אזא איז ראםהזאם אוי

ײ: אדער םאצצײם א אימרצוהיטערן ײ  צ
 *W םיעצ טרינסען טים באגעהען זיך און

■ * םער.
ו כאפט איהר אױכ - י  באצייםעגס גיט ז
ט אזוי שױן איז קאצד דער און  ! “סאי װיי

 קאנמר. א שוין האט איהר דאס גאגנץן
t ip  pe um אין האצם אוינען די פון און 

t די און רינען, איין ip פארצזנגט אזױ איז 
ם איהר דאם  אטהצנאס צו נעצוואוטען זײ

ץ ן ר ך זועם םויצ, ײ ר־ דאם »ײ חנ מנ  אוי
ם שויז םיםעצ טאנםע  ד*ם דעצםען. ני

v אין םאן קענם איהר וואם נצייכםטע m 
 אדןר דאקםאר א ץו נעהען צו 1אי םאצ

T צו דאפםאר א רוםעז t•
ם כעהטט די פעטענם די פון הייגמ ני » 

r פאר־ אח קאטאר אמ דש_5<מן צו דיציגס

תכמװםתי. d דר. *ון

v m_ .(שצום) צוגדי ןײ םען דארןי שעצט םאר םורא
 ןומר םען דארןי דאס קעצם. צו װאוינען םעחצזגר א םון ציידען םזגנשען מאננע

 פארזינטינ• און צאנגזאם טאן דאס .tip וייער פזן ארכיטעתטור דער 1,אי '
איו טאן צו דאס וױ וועג ערשטער דער ~ptp אינערציכע די צוםײצמ װאס ומנםיוצ 1
םרישער דער אויא מעוור װאס ויין צו גציימ **in אויא tip אונזוגר פון טט 1
 קער־ פון הויט די אײננעוואוינצ! צופט. אוצר אויסמגוינען אוױ in ס*יצןו ?

 איז צופט רי ווען צוםט. םרישע צו פער צײכטםםער’ דער פון דאם אױטג^וײםם
n v y ijy  I גים און זזויט וי שטאוקס פאצט. צו גיט ציופוצאציאן בצזם זייער < אין

 אויםצוהאצםעז םענציכתיים א איהו . up !ייעך םון חו*ט אינזנרציכצ:ד* טצרע
tyNtiim w  j הויט די וועמער. אין ענדערוננען אצערציי ווערעז נאדצעכער די אוו 
 אפנע־ סאצ אצע איז אונועריפנים פון אםם 1צ*יו*ע >ןזעצכצטעגשען פא^אטאפט
פאצרט. m סאנבצ נײ פ̂ו e :p o נאריור דירעשםער א*ן קוסט און דעקט , ך* זאי

■ *p yvrfo איז אםיצו דרויםעךצוםם דער םיט װנג גוט םיג ניז דןף פןן געבןי 
איו הויט דיזע און םראםט, שטארקםטעז תאבע* *y װאס דעם *צצתג ןגםוױהעיט

1»• S גאנצעז אמוער םון שטארהסטע די טאקע ; ^ד׳םאנדצען םח מציסען ייטנגה דיד 
סעריער. עס װאם דעיםון *דער (עדענאידס)
 אנדערע און םאציאצע צוציענ אבער < װאצט וואס tip אין צטמאם זדאססטיאי

 נאיןעט. געהען ניט םיר קעגעז אורואכען . ״ םיזזרמ דאם <4wpnm ןיס;«ד»ופט ןי
vo m -i טײצ גרעםטע די פאצדס. ו«ן.«רנטםע jib טוז הערפער אונזער

 דארום דארפען גןיר םארדעסט. נצײנען סיינ• םיציינט וועצען םענשען אוצצנצ
M h E טראנעז םיר וואם קצײדער די דאם זעחען פאצוט וייערע םון וחס־ען גיטיפטוו 

 צו־נע־ ניט און צייכטער װאט וײן זאצצן די-אײנ• זי^ גיט ואצען ויי פאווויסטמ וי1%
IB M זצצ צו&ט םעקך אוס.וואם נעװעבט, דיבט ■ פאר* צאוצן צו א*ו די פאר אאפנוגנ 

@w **-1iSn הויט• דער צו צו׳קומען זײ דורך תענען אפעראציאן. אן ײחי נאז 
I S איז םפעציעצ ’ י י oP וויכטער־צײט. םאצ דער

S וער % r  jw S jS f םעחײ די םארברײנגען טאג נאכצעז דעם
ע ע ו א ^ ^ א ־ םםארם׳ שע#ער, איז םעגשעז םטע אױםצוח:! ויר7^ ״ " 

A g t a g a iM אטטאםפערע די אםיםעם. אדער טאריס י י

y־-.^ » jn g w ft מ פרינען עצ ווינ־ מאיעםע טר^עז רדינ״1» טענמע! »ו ^ M ̂ס און גע# מערד ̂יךך ̂ךיי% צוג״לוםם א סוו פאצד ׳־ װארעםע׳ )טרןוגע ד

״’ י■ «־i״«S■־״ ״ ״ י ״
״ Jr,I. «זיי IW«״ וןייט וייער איז

D .ציכאצע״צם״, ip 0בײ WO}tf>P 3'װ' w ^v n ר רי ^ ^ ̂- די יד.1 ״t דערשרעםעז סעצזנ יטרע*f ״מ^״ר נ̂ט *’”י ̂ן ערע ז נםער u ננען _ארבר װאס מענשען ״אים
צייכ״ טראמז צו איז דדויםען אין ניט טענ נערװען דיזע םון (םצצענראמען) סצן״

און הציידער, צײכםע און װעש אונטער טע ןפו ניקפא ט םאראורזאנען '1־
 ־ ב v הר״ '־'• א װא״עטע אנטאן ךו פאנטראצירס מאט סיסםעם גערווען *

tDip . j n n r S  A אײי״ נאם זאי אױים נעייעז זיי וועז דאן
■ p« ״. םאראורזאכט און הויט דער םון נצזם ״י,1״ י ״ ״ י ״

J בי ישו° אםמ די ^ ‘חגח יינע יי איז ' j*t J j n f l אײם י׳יי “היי איגערצי-.ער דער
- tip. בעםטט די איז נראד^רטלד״ט ^ייצײ יאו אננ״״ײי^! יוערט חויט דיע ר, •; בעסםע די איז םארענהייט נראד ויבצינ סא<ד א עזו<מאםר ײ
העכעחי א װאױנוננ. א פאר טעטפעראטור “ •־

הויט אונזער שװאכם טעססעראטור : ארםעז * מעגעל, אזעלכג סיאו
צי געפאהר דער אוים אונז זעצט און •ט'סע 'צ ט’יה זייער 1ױנעיא׳||יז*ונעו״
N ^ םל״י ױ ^ J W W J ״י ״יי7 ײ ״ י ; קאצדס• אפט קײנען ״

צו־ װי מיטעל אויםגעצייכענטעם אז ̂ ̂ ^עיןער אזעקכע זיין צו ס 1
ז־ ^ י י דורף איז העלט צו הויט די געװאױנען זרעקעדאח*^ א איז ערצויגען *

ו ך נע־ ניט איו װאם דער בערער. האצטע ביי אטאםאביצם און סארם תהרפאר -
ײ  אנפאנ־ קען װאםער קאצטעס צו װאוינט נרױםער א ״'< ױטײי 1)טע5ער׳ ערז

̂צםאדם.  םפאנדזשען דורר צוגעװאוינען זיר גען ^י" י'י םיטעצ איינןויגע Dip ״
םיט קערפער דעם םארגען םריהי יעדען שטאדט־לע־ צום םערדיצ אוא טטואױנען . י

״ . ? *’0?J י ״ינע״ י' אױו נעטאן ווערט יאס װאםעי׳! היהלעס » ״'יני
ווערט האנד אײז : אוםן םאצנענדעז יעצמ 1

.>W װא־ קאצטעם םיט נעספאנתשט םריהער ■״,״3 ערצי ,עדעצ אונזערע ס ס 
האנטוד. א מיט אפנעװישט נצײר אוז סער האבצז זיי אויב הויט. דער |id נערווען

o n p ט ויןי t שצצכםע די או*א ני t t o |פי 
איצי' א ונאבצרקעס. אדער שכנים טםע  י

םי אז םון אנפאגנ דער אפט איז ס ת  ע
 םאדוזיט׳נן צו דאם אום און פראנפהײס,

ם ך איחר ם״ ימןאפד א «ו װענדען וי .ו
מ אנ D דענימן ם ip פצײ־ א איו עס \ 

d ומצכע ווענען נינסײם p ס ױןי צוינט  .־ ני
JW א איז דאס דאפםאר. א צו געחן צו O 

 דאס האבעז זינען אין דארםט איהר אח
ס ו ע י צ א ע י , « ט נ י * 5 פ  ו

p o p ׳ ם ם א ר ע נ י צ י ן ב ז  א
d p ט ג י ו ד צ י ר ו ע ס ע , נ ו  צ

ז ע ט י ט ר א f פ t j i t p j  l a i Y 
ן ע ש נ ע ן ט ו ס ם נ א ר ־ ק ע ו  י

ן ע ר ר ע ד י י ד א ג ו ו צ ו ג * 
i p d r o ן ײ ען א ש נ ע ־ ט צ ע  װ

ו ן t נ * x ן י ו p. נ א ר p ש

 םקיםאליעץ. פון

) j פון (אידיש י.
מ. , ע ר  איו. טאסע די װי צוריקגעהאצטען «
.jp a f l l ארויס־ נעסענט דאך פיוורעד די 

jpoip םים m און פראנראם, קצאהרערען 
נ ײ אוי  צױ דער פאר מורא אזוי תאנען ז

 טא יטאסע, דער םון ריקגצחאצםענקײם
ײ וועם וואם  סטראשען? דער העצפען ו

ײ זאצען פאו־װאס און  די אז ערװארטעז, ו
 םאכם־ די איז צאנד םון אדסיניסטראציע

 םםראשי־ זײער ואצען צאנד פח האבער
 ? ערנסט נצחםען נען

4 jpp jpo פאר־ פרענעז: אויןי נעװיס 
ט טאסע דער וזאס ען ני  װענ? דעם אנװײו

t opii* װעט הי*גט, נאבנצהן ניט t* נאכ־ 
r & i\ .רעכט קיין האבען םיוזרער טארנען 
 וויצען גיט, װיצ מאםע די זאגען: צו ניס

איז: אבער טענה הױ*ט די נים. אויןי
|o H י פאר שצאגצז  אינטערנײשאנאצ ו

pd d m k נײצו־ מאםענט איצטיגען טא) צו 
jpm i זיי שצאנעז וואס און פריזיס דצס

 עעחן, ניט ליעד םײן איז עם יע
ם אלײן. כ׳װיי

עער קײן בין איך דען  ניט, וי
 שםיד, א צו עחנליך כיז איר
 וועלט. םײן איז קוזניע די 1כלוי

!העלד א כ׳בין

 הײם. צארעז דער מיר אין ברענט
 :אוים איך שםיד ווערטער קיץ ניט
 שםידט האמער דער — געזאנג םײן
 ליעד םיין צעבלאזט צער דער און

 צעשפרייט און
ט. םונקען חי

 געגארט, אױך איך וואלט ליעבען
זוארט. ווערען נים קאן איך נאר

!שםיד א כ׳בין
ארץ, זיינען ארעםם םיינע  עוו

 הארץ םיין פץ ליעבעם־ווערםער
ניט• געחען

 :ווער םיר זאגט חאחלען אין טיעף
ח ױ דופיעל כיזם ״  חארט, און בי

 זארם ווערטער אויפצעשםידען
שווער. דיר איו

j צו p o אצ1 בעוועגוננ ארב״טער די 
»j רארפען t נוטען דעם אן אפהצגנמ

 חױב א גיכ האםער דעם נעם
 נעניט, איז וואם חאגם דיץ אק

 םױב אח כלינד איסען־חערצער
ra און עםדד p׳ ! ־ ׳

32.00
2460
22.00
14.00 
13.50

lo aoo
69.00 
8.00 
6.00

10.00

-V'־

0• VPnH — ט צ*פמןל ױ מנ  ttf אוכ?, ?
n אוצז קען &ען r] איבעדרן^ען, ג^רנימ םים 
 אזתר זועלכען אין ברי^ אײער איו דאןי »ון

•u p ײ  אועל־ דרוקען םיר o*n .״צר :אוגז ג
 איכער דו^װס^י׳ס דר. װי *ר&מ$לען, כץ

̂׳ i עם הןןש D^n געזוגדחײ t םי& &»ן
 געווען ױג? קלאוקךאימ־וס^ריע״, דער

 ח*־ עס? *יז ײאס איבעררא«וט^ אן זוירקליך
 ;גכמע װידקליד עס׳ איז גע»רעגש. ־זיד םיר בען

•ארלאנג םאונח^ריגער אדער גאריאקײם,
גען » ̂םער און :צלץ ױ או ̂ו  ? **דקעתר&ז ם

n »יז *ײנער או אזן r] רעװ^לוגי^נער א 
i דיא׳עז עםליכע םים r] מדן און פ$רענם 

̂רן״ חינפמגז, t םײנמ-אוחר, ׳ער די n פהי־* 
ײן פהגן  י*ם,7®ארק;ז זיך, ראכם געזוגדחײם? ז
̂ש יגער.-רעװ¥לו*י¥נער.8ריכ רזןר  דעם דןזך ד

ן גרעספען לגליך, און לעכען. זיין פ»ר זי *̂ 
 זגי קען בעסער ^לץ איז״ ער געזינםער וואם

ײן פאר װידקען  דאך קוםם ציעל; גרויםען ז
 »נדעדער, אירגענד װי םעמר #ז אוי^
כער ̂ז«ן זזארןי  ג-;*בען »בםוגג גום רעװןןלוג̂י
ײן אוין*  גו־ א איז אײגער אז און געזוימ*. ו
̂רןי צגיפגז,ימרײד־ױני גהןר  ארען ניפז איד*ם דן
ײן ג»ר  םרייד־ צי <ועח און *ך געזיצפ? ז

ס מ<י#גיזם,  ס#סע די אלס ^טראכפגנים ו̂ו
 גזך די א*צוחי»ען זײנע, אוי«אב?נ עראשע

 דער קעמפפ װזןס *«ר ארבײפער. די פון זונד
 ארבייםס- קור*ערע א פז>ר ארײד״ױני^ניסם

 ב#דיגגו:גען סאני&ארע בעסערע, מאר «יים,
w א«ן trכע־ ארבײשער׳ס ךעם *וליעב גים ׳ 

̂ש [j?n חייגפ, וונדחײם?  ריב־ איז אלעס ד
̂ר אײך קען m םו םיג,  םי[ אזא איע»[לען ג

 און אײיך פאר זײגען אר&זיקלען די אז אונזין,
 א״ער :װיכשיג? ניפ לעזער איבעריגע די

בשיגקײין״ פדן לןףזןד די ד*ס סענח,  לזך ״גזנד̂ז
ל ןןרםיקלעז, די ניפ יען  זוכען דאס נים װ״

 א£ילו, װירקליךאנאריאע. איתר,איז ?ײאין
 און ip פזן^ורצען געםוזפ װ$לט 4םע װען

 ג^£י- גו אום םישינג, א פון בארינם ד$רם&
לט ^רםיקעל, אזא »אר פלאץ נען  אויך עס ז̂ו

 »[בער ז*ך. גרויסע קײן גע־ווען
 ״גערעכטינ־ די £אל. רער גים דןא־ אי׳ז די>ם

̂ס *לעס, ■לן««ן ח#ם קייט״  די־ א ד.$ם װי
j?fipjn און ןןרגאנידאגיע. דער םיט *ז״כות 

̂לט דעם »אר  זײטען, אכט גענוג ^«גץ געװען װו
ײ־ 12 איבעריגע די גופיעל. z*‘ :1$* און  ז
 ^ןרט אז* באעטיסטאאר ספעציעל זיעען גזען

̂ר*, ̂ל װ*ס לעזע־״ט ײן זן  אלגעשײ־ »ז פון ז
 אינטערגײ^־ די וואי־ים, װיכטיגקײט. געד
̂ט נמל  םימ־ איהרע אז זינען, אין איסער ה

 ליײ קלאולךםאכער, בלויז כיט זײצען נליעדער
t* 1אי סצכעי דיעס־-ווײסמ f• .אויך נור #־יו 

 גײסםי־ מדיױיגיםע, םענ^יצע םים םןןנאען
ז גע י  באפרי־ דארטען יתלכע ם*םעײעלע, י

 גע- .ווערען ׳ז/רט»ר <ט און זוערען. ייגם
 איבערר*־ אונזער קלען. ארש יזיעלכע דרוקט
 םיד חוןבען עיװארםעט :דעם פון קוםט אונג
 אג״ פון ברין• לעז-ער די פון קריגען יי^א

 איוא טארעפענטליכען םיר װארום ערקענוגג,
 קוםט סוף *ום ;ארשיקלען סעריע װזכטיכע

 קליו״ךקמיא: די אוגז פרעגט אדן אײנער גןןר
״Dfn *גו ?,

 געחםו מםן[ד״ל־סשרײ<ן דער — •1םעלדמא ט.
 ריכ־ א #ננעהמעז גיש ?עגען םיר א[..
̂ס, םטבע םיגע ̂ס ד ̂ם גײטוגגען, די װ ײ װ-  זי

̂סש, פון ןןפגעקויפם נעז ̂הל־פו־  דערצײ־ עש
 אדײן זיך קענען םיר אויב מוזען, מיר לען.
̂ס ן[נכעחםען איבעדצײכען, ניט  פון ןוןןרש רז
̂ס ק#םיטע גאנ*ער דער  םשרײק, דעם םיהרט װ
 רער װ^ט ל. .c א. דער פון אויך װי

̂לשען סארלוירענער, ?ז געװען סםרײ<ן  די װ
 ?ורײ, און ̂פען ארויםגעקוםען אלײן פיחרער

ײ ‘ערקלערש. דאס אדן ̂לשען ז  אםור זיך װ
̂דארפט yoy ב r] ג *זוי און דעם. םיט:̂  ל

ײ װי  רער *ז םםן, -א עס איז ניש, עס טוען ז
 שמעהש באריכםען לויש $ו\. געהם סמרייק

 שוי״ חונדערשער אויסגעצײבענש. סטרײק דער
 און פעסש ^טעחען מםאחל־סשרײקער זעסדער
̂חל קײן ארבײם. דער *ו גוריק ניט געחען  אזם
 חל־4עשי מןזסען אין פר^דוצירט ניט װערש

̂לט גום גאנץ אויך ?»p עס און םילען.  געסן
ס ת*נפערעגץ דזך אוין■ אז זײן,  װערם ̂װ
 די פון װאעינגשאן אין ו[בגעת*לטען איצם

 איגטערנײ^^ל^ אלע פון רעארזגזעגפ«נשען
̂סען זײנען זואם  ל., v4 פ י• דעי *ן ̂נגע״צ׳ל

 פוןרגזננוםען ז*ל כרזןדערחודס, די פון אויך מי
f אוס ענםאידעגעם, ע&ײוןס ײערען t װינגען* 

4 דעם s r®̂־b qp אונשערצוגעבעו. זיך
ײ דעות חילוקי קײן —װאאצאד.' ם  ז

p] ̂פערא־ ®ך[ פראגע וועגצזידעי ני^ן  ̂ק
t r*• םיײ 9 געווען «םאל יע איו עס אויב 

n] *״ט די איו גומס־פאמזײצןנח״מ, r
^יגעתאל־ וו$ך ^אבדלעצטע די אײזד^

 .ווא־ אין רעמגםשר^ק<צרקןגפערענץ
^מען vf■ m דער .וויוןגז  j i\ \ל

w* י m ־ ״ ״י»גנ»*ל י י
I

*®ײו^גאוו^גונג.‘
לין ײנ חי ^ן יצר אזי^ ווי ג ג דז ח נ נ םז  קו

y די ידעא irw ן ̂נןיינע׳ר סעחר 9 ױ  &ר אלג
 ומך אויפגעחוינזנ[ באידעגונג ^עראטױוער

 ײעדעז *נגענוםזנן גערויס װעט עס 1אי יצז,
̂רעפענם־ *ו האשען םיר גרויסעס. עמ־ואס  ט
 אזוי דעם איגער ארםיקלען אײניגע ליכע[

 9 םיס[ בריוועל קורצער 9 םעגליה ווי גיד
 װי כםעם דארום איז יתייטער וןלגעטײצזן אר3

איגעריליסיוג
P• .איז, ?ר װי »זוי דער■דיזקוםענם, — ם

 װזך מרעפעגשליכם ®,נ צ״םונג 9 1אי 1קצ
 לאיער- סיט גייבן^ם או[ עװיבעלט ער רען.

 *לגז^ײגעם טאר׳ן זײנען װעלכע םערםינען,
 דאר*? ער אוכשארעשעגדליך. גאנץ לזןזער

ךען  פילײבש .1ײערע אוסגעארבײט איגג̂ז
n עס םיר װעלען ^ E T  \tp, אד.ת דעם וױיל 

 ן«ביסעל זןךװײזא שוין דאך עס איז געזאגש,
דעם. װעגען רעדע[ צו עפעם גז

 ?אר־ זעחר איז ער — ראתנצװײג. פוסי
 לאזען אײך ער װעש שפעטעי פילייגש נומען.

זעוזן. קענען אײך װעם ער װיסעז,־װען
 בייף, אײער אין — ראזענבלאמ. א•

̂ער, ד;ם אין פארעפענםליכען םיר וועלכען  :.*נ
 פראגזנ, װיבשיגע גאנץ 9 אז איהר ריחרש

 .trn דעם אין י-ארשרעש;יעאפש די נעמליך,
̂ס באארד, ̂רף װ c ײערען. געעאפען ד p 

 ק;ן װןן.£ אײגצערנחייט, «ןן זןבער איז
 קײגער אז אזוי, װערען, אויסגעארבײש שער
 יעדע *זז און געקרױודעש, פיהלען ניט זיך ז*ל

̂וק. צום 1קוסע קענען זאל םײנונג  אויסד.
 גאד דעם םיש שאן צו ניש האש ̂בער דוןם
פלאז• צען

 םיר ליכען. א איז עס — םײנבערג. ב.
̂בען  צו ײעלען שיר ערקדערש, איהם הי

ײן ̂ינען ארשיקעל ז  אויף באשערקונג, א ב
געווארעז• מרוצח עדניט איז דעם

 אום־ פשוש איז געדיכם •ד*ם — •P י•
̂ר. דרוקב

אײגענעם. אונזער הןזבען סיר ל..~ ל.
 א:;יק:כוגג אײעי _ אסטר».ז. סיציא

 אינש־;ר־ ד;ר פון עיי׳צזחוגגס־ארבײש די פ-אר
 עס פארגעגיגען. מיש איבערגעלײכש :עשזןנעל

 די גײלשאון דאס אז באװײז, ק־ארער א איז
c חאפען. מױ אנגעלעגש. איז מיה p גיך ;אר

c ארן אנערקכנעז, עלא פע װעלען p ̂ר ג
 גרויםער דער מיש באנוצען זיך װעלען פיעלע

 *יאס ייידרײ״ אלגעדײנע אן •זאר געללגענהײש
ײ. גיש ױני#ן זײער  אנעיקענונג אײער ז
 ״גערענשיג־ דער אין טארעפענטליבש װערש

 קוםש צײשונג אידישע אונזער ןןײד ; .ס ק
 א־:ש;יג% דער פון לעזער מײסשע די צו ןןן

שזאנעל.
;דױקײ״נז)* סעקרעםעי קאהן, ם. פאניא

̂..יש;. געל  לײה עלש2ד* אוגז טוש עס ~ ק
ײן אגװעזענד געקענש :יט הןןבען םיר  ז

 אונ־ װ$ס מ^הלצײש, קלײנעם דעם אויף ניש
מישע עדױקײע^געל זער ̂ש ̂?  אראגזשירש ח

 אריך און ענגלאגד, פון ב#:£עלד םיסש לכבוד
ײן געקענש גיש -אבען םיר װאש ד*ם,  צוי ז
 אוגי־ ״א״בײשער דעם פון ערעפענונ׳כ רער

jr נימ װערסישעש״. ip אי׳׳י״ז ביײ װאס" 
̂גען צו געחאש  אום־ נזוך איז װאס ׳עםװ»[ס זן

̂בען מיר װאס דאם נאר נאקאנש,  פאר־ ה
̂ש׳ חערען צו ועזזלט ̂בען אגדערע מ*ס דן  ד

̂גש, ם, און, געז  איז עם רעפןןרש, דעם לויט ̂װ
 - ־־ ג. ז א w* ה;רען. צו כעװען וױ;רט זעדור
 זײגען םיר אז ׳זאגען צו איבעו־יג אונז שאר
 י . גאנצער דער מיש סימסאשי פולסשער אין

 און אינשעינעעאנעל* דער פון דוגגס־ארבײט
 ײעם םעזאז דער אז זיכער, זײנען דיר
̂ז«>:דערס זיך  רע־ זיינע םיש אויסציינעגזנן ב

ט $זוי—זולשאשען  #:,װייזזגן קען םען װי װ״
 ערװאקסזך פון בילדונג פון געבים דעם אוי«

 רעזולטאשען. םםשות׳דיגע אויף סענעען נע
 סשרו־ פילע גאי• דןןס זיבער, איז זאך אײן

 ידעןvצו זעתר זיינען קלאסען די אין דע-נטען
ײ דואס בילדונג, דער םיש  אײ־ װי קריגע[. ז
 קוםפ עם ד#ם פיהלש, ער אונז, שרײבט נער

̂ל, יעדעס גו ס״י?“ איהפ  ב*זובש ער װען פ
די.קלאסען.

 איז גליקליבערװײזע — זאריציןי. י• י.
ר *ײש. אין *[:געקוםזגן מלעס ̂ס ̂;  צײנש ד

 דארף םען פ^זיגשיג װי םאל, איבעריג *ן
ײן  פאײ פון געפיהל אײער נעםע[. םיש ז

רםליכקײם  גאנץ אוכז צו *פעלירט «נשו̂ז
̂ןל^ר, עס א&מרק. ̂ואלש #ז אמ  געװען איחר

 אין סשעף א פון אײגער אלס דורפפ*ל א
, *ײםונגען. םעגליכע אונזערע

̂ש בײזקײש ״די — פױלאער. ה.  זיך חז
 פאראשעדיען, מיר אויב יאסור צובראזנעם״,

ס או[ מײנם. ד#ס וואס  נים׳ עם טויג פאר̂װ
D״« *9 r ̂בם״ און זידם בלום  איתר אין ק

 ^גרויסע א אםאל ניט ד*ןס איז חארץ?
cs»n דא[ I םעלח r ,איחר .סיט אז איחר 

< פון זי האש ביזזקײט  *בער גןדיס?([״, אי
 ארוים- איחם איז װןס ירן ? מירסעז יואש

 אפילו, נײן. כאפעגיא? ר$ר טדן גזמוםען
tv c אײנעד װע[ fn* צי »י< אייצמ״ ײי 
y p בצדעכטיגט נ»א i t צלגי*

ח ארבײפיגײ״ ,די כון  לנצננד&8פ יי
j׳ שעפער־• *i״
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 ECtp----------64.00. און .נ:כיע;?י.

9----------------װײסט כ.»:;טען .0 0
20.00 -------------------ציפעי ס.;קס

4------------------^עס *<׳ניער פ .50
78.00 -----------------דאריס א ״•. ־־

I2.ua —.--------לןאםפ• װײסט יעיא
̂קס 7ס.0--------------ק#סטױם צענ
12.00 .-------------------דרעס ראפיד

̂קם 3-------------קאסטױם יצענ .0 0
10.00----------------------דרעס !(לל9
20.00 ------------------ראבינאוױץ ד.

̂;ע, 8ס.0-------------םרידטאן און ר
5.1/0----------------------דרעס װ^וג

52.00 ------------סיעםאנס ם׳ ט׳עאם.
1ס.±*0------? ~ ם*ר#»ל אוז ספײן
20.00--------------פײנער 1או צ;קער

4----------װעבער און מיטשעא .0 0
4----------ק$נ-פ. דרעס פטײט .0 0

26.00 ------------------דרעס נױ־װער
----------------------ס:עוױן

-----------------א^טױדײט
-----------ק.פפ.רבערג די

̂עדזיטענס ---------דרעס ע
T---------רבראס. װײלע

-----------------קאפיאן ד.
---------ר^זענבלאט סי עא

---------בר$ס. שטץינםעלד
סט אטעריקאן ̂. ום ̂ק  ק

̂בל  װעקסלער און דדט ד
 — װעקס/ער און ?אעהן
 — גינזבערג און דיקער

 ברענער און לעפחאורמס
— ק^םפ. דרעם אײרין

------------------הײטאן ב.
------------------דרעס פאול

̂לדבלאט שעפלער און ג
---------ריעז און פריעסט
--------------פייטעל טיטאם.

--------------------גײסט ב.
--------------בראס. מײער

קס ----------ק^סםױם לע̂נ
--------?זװארץ און װיענער

------r — גאלדשטײן ס•
̂וטהי --------ק^סטױם דאר

4.00 —
4.00 —  

12.00 -  
12.00 —

46.00 —  
14.0U —
3.00 —
4.00 —
6.U0 —

5o.uO —
22.00 —

8.00  —  

8.00 —

22.00 —

4.00 —
4.00 —

32.00 —
58.00 —
82.00 —
24.00 —
31.00 —  
4.00 —

14.00 —
24.00 —

־ 44.00 ־

a fcjjCi a m■ AMBmitrn. ״־ —יי האתנדער—
o p דד. it. דרעס-----------

-----------------בר*ס. לענטץ
— ^2 — דרעס עם^גצם

------:—דרעס װיקםןוריא
— םריבעת אוז קויםםאן
---------וועבער און םיט׳שעל

----------— סארנ^לין ה.
--------------האריס דײװיד

-------- סאן און םעלדםאז
 — םרעהליר און מאנראו

 —־ דײםמ און נדפארלס
— — בראס. ^םײנםעלד

------------------בלום הערי
o אײרין m---------------
— קןוסטױם ק#װען

ס. ט־עײקין -------------ב̂ר
--------------דרעם אײװאז

--------וױענער א.ן בויםדיע
---------------װײסט גרילי

--------------העריס דײוױד
---------------דרעס לידינג

----------בױטי סופירי$ר
̂בעא א. -------------------ס

 קאםפ. םאנוםס. פאריז
— ײעבער און םיכדטעל
------------ארלער װיקיאם
--------------דרעס בוירקלי

---------------דרעס פריים
----------------דר־עם ריק/א

---------בר$ס. ^טײנפעלד
̂חען און קעין -------------ק

---------סי׳ראזענבלאט על
--------------דרעם אייװאן

-------------------ר־אטה מ.
̂ס פע;ן. — ק^טפאגי דר

o לידיג; m----------
—--------דרעט בילטשאר

-------- דרעם פר^גרעסיװ
— וױיסט פאינט װעסט

--------?#םטיום סענכדטורי
----------בױטי סופיריאר

 ־־־־ מאנופעק. עםב. קדארן
 ג^לד^טײן און ערקאנגער

 — ק^מם. דרעס פילנרים
ק#מפ. דרעס טיטארלאט

--------------וױיסט פיניקס
----------— ס$בעל מ.

----------------דרעס מװרעל
----------ק$סטױם פיגיקס

------------------ראסקין ה.
------------------פערינאף ם.

------------דרעס פאולטלעס
------------------על אןן אר

— ק^םטױם ק^ביענװעלטה
̂ס. קראוז ----------------בר
------------ר,$סטױם לײדען

 י — — בר$ם. טיטײקיז
— דרעס מארדויט$ריע

---------------דרעס רעללא
̂ן --------------בראס. נארס

— יןאמפ. און יאנגמאן
--------------בראס. לענט״ן
------------- דרעס פ$נעל

י1אוי ל״װיםירונגען <גאך

10.00 —  
26.00 —  
12.00 :—  
1100 —  
6.00 —  

62.00 —  
24.00 —  
11.00 —  
12.00 —  

28.00 —  
61.00 — ■ 
20.00 —  

6.00 —

4.00 —
11.00 —

6.00 —

^3thrrr ׳־•', ׳ V K ־ 
*׳ 26.00

2000
1 1, , 6.00
BHp׳■ 24.00
Wmk■■ ■ M 7.00
w m dmmf 12.00

12.00
•g . 8.00

I p ^ ׳ 4.00
Warn* 4.00

®few *''rWm!- 4.00
)16 ?י«ט

פרױעץ שװאנגערע
\

 זײנען אבפיהר־מיטלען אנדערע פיעלע וועטעז פיר
ױזען ויכערהײם םיט קענען עעדליך

!עקם-לארןם‘
 אונשעדליכען און געשמאקען דעם

אבפיהר־מיטעל

 קרעםפפעז אדער שםערצען אהן אפ פיהרם לאקם־ עקס
ױ גראדע נאםירליך, װירקט און  עקס־ אלײן. נאםור די ו

 די פיר גוט איו און פאםיליעךםעדיצין א איו לאקם
ױ גראדע בײבעלע, שװאכםםע  שטארקםטען דעם םיר ו

־ םאן.

 גאקם א םענט 50 און 25 פאםיליען׳סײ! באקם, א םענט 10

טטארם. דראנ אצע אין . ־ .



סמד
22.00
m
4XK)

16.00
9.00

10.00
6.60

*6.00
6.00 

20.00
7.00

46.00
5.00 
4.60

53.00
15.00
44.00
20.00

 »־ ~ V *וז עוי
 —» שםינמר pH בערמנר

— *i- דחנס מארדזשארי
— --------בלױזטײהעויס

---------------פלים א. ה.
ן — —״ <מוד»*ן \m אי

--------------אינפלעססיבעל
---------ק*מפ. וױיסט יעיל

----------------ס-וױעא
קאסטיום ױ דןובל *ין יױי
— *---------נאנאס ב. י.
---------דרעס קײ 1דזש ס.

 — ק*מפ. דרעס גײסט
שניידער און גאאדשםײן

-------------------באײך ס.
<ן$טפ. װײסט דזשעקםאן

-------------------די און די
 ראזענטאא און באציןיין

---------------װײסט ראוז

.BDtp װײסס דיק
-------ני און *ד
ז — — ריסש ם.
-------עם און די

tup וױיםט Jtotfp
---------עם און עם

------------פצאפעו
 ווייםט איי עי-און

 • — נאצדגעת נ.
־ — נױםשעסםער

c — 6.00 יז *ווזד*בצ דזשי m 
14.00 יןאטפ. וױיםם 1«ירלי

4--------פרידטאן און ד.»צפעריז 6 0
4---------------דו^ס קעםעצאכ 0 0 0

26------------יחנם ;ױטשעםטער .00
8----------------— 1צדשטיי1ג* .0 0

bd• װייסט ריט »p------------57 .00
19------------- — »ײםט נאציזי .00

1--------------װײםט די און די L 0 0
2400 ----------------------סעדערבוים

1--------------------------שצעםעצ 7 .00
9------------------װײסט הוירציע .0 0

4------------- — נאצדבערנ ;ני. .0 0
4-------------— ם^היצשי אײ. .0 0

5-----------בראם.'•״ םםיינבערג .0 0
3--------דרעם דאבצױ און דזשי .0 0

 10.00 — — װייםט נױטשעסטער
10--------------------------פעימױם .00

Trn* tranalatton ttod V ia  th•
Poetmaster at New Tark City on 
Dec. 26, 1111, u  required by the Act 
of ConfreM approved Oct •th. WIT. 
known aa We “Trad In*'  with th* 
Vnemy A c t” ;

y up םלחםה פון
וועלם דער פאר גליק ברענגם

ם ס ו ן ל א ם ו א ם
 םי־■ *בםיחר קענרי םרוכט משםאמ די

 םיז צייט דער םיר געםוזט האט טעצ
 דער וױיל םארקעט, םוז ארא• םלחםח

 וואם שםאוי םעריצינישער טײערער
 איז םארםאצאקם אין ארײן שםט

 די אין געווארען פארברױבט ממצציו
 ענדע די יעצט חאם«יטעלער. סלוזסח

 נײע נעבראכט חאט װעצכע םצזזםה םוז
 נע־ צוריס אויך האט *ײמען, טנמ

 טא־ אצע םיד רםואה נרויסע די נראכט
 די ״טארםאלאקם״ צײדענדע, נעז

 איז זואם טיטעצ אבםיהר פרוכט־מנדי
 קענדי םײערםםע די םין נעשםאסער

 א אין םאנען דעם אנ רײניגט און
אננעכעהם. און צײכט שטונרען •אר

 זזאצט און םאנעז אוים׳ן ניט צײדעט
 אין הינדער אײערע םון םאנענרצעך די

 א צושטאנד. נעזונטען און ריינעם
 א איז הויז אין םארטאצאהס באקסעצ

 םאנען געזונטען א םיר םארזיכערוננ
 ם«ונען אצע םון םארהיטען װעם און

הראנסהייטען.
באקם. א ם50 און 26,10

 טיט אדער םטארם רראנ ?וטע אצע אין
•אסט. ■

M A R M A L A X  C O M P A N Y ,  
N E W  Y O E K

------------- — צעױין א.
— םיינבערנ און סויםםאן
-------------בראם. םשימץן

— װײםט איאל^מסיבעצ
---------------דרעם אײרין

-------. — *םערימאז פאז
— םענטשורי טוחנגטיעט

ם1קצי ת ו ---------.B24P י'
------------ךרעם םאםיםא
ראזענםעצד אח באצדאם

---------׳שווארץ 1אי עגנעצ
Botp D גריצי m.--------

 — װײםט אינפצזסםיבעצ
 — — םאצסין אח םינעצ

 וואםערטאן און שג״דער
שנײדער און גאצדשטיין

 פױינד אײערע םאר טתנה קריסםמאס ®אסענדע
ראדיקאלען. אדער האנסערוואטיװע

ארבײט. זײן און םאן דער
;אנדעמל אוז וױלליאפם רחײס אלבערם כײ .

iT .$1.50 נעם פאדםדעם. קצאםה. 'DDkb^ .עקסםרא 
ארםיסעצ םיעציעצען םצאטענדיגען םייער א םון אויםצונ אן

 אײנ־ און שע&ער פון טאטאצ
$4,413.50------------סעםנערם צעצנע

1^86.50 -------------------. פריהער פון
■■ ■ -......

16,300.00 -------------צוזאמען

ם#*גט). הװיטירונגעז (וױיטעחג

 1W 4פװוחמ דער איז צעניז זייז, זיד קעז עד׳ נאך װאסי אויס ניט מאכט עס
 הויפ^רפאאגרײכ־ די מאײע:ט יעצטיגען אין און שטארקסטער, גרעסטער, דער
 באשטיטטע א םארטרעט ער געזעהן... האט װעיצט ךי רעװא^וציאן.זו^ש טטע

 \חןלכז ^ױכטינקײט םיז רעװאאוציאן ערשטער דער ם̂ן <ןא& דער איז ^איציםי,
ארבײטער... דורך אננעפאנגען איז עס זוען זיד חאט

 חגר אענין, פריינד... זײנע בײ בוך דעם עזט5 לעניז׳ען קענען יצערנעז צו
 אױך ענטהאאט זועצכער װיציאמס.... רהײס אצבערט בײ ארבײט, זײן און מאן

 רא־ רעיםאנד בײ אהער געבראכט צענין, מיט געשפרעכען און םון אײנדריהע
רענסאם. ארטהור בײ אפהאנדצונג לוורצע גצענצענדע א און בינם.״•

טױבימ. ער)יארר ױו דער אין הױפדק א םון אויםצוג אן
 א דערצעחצען צו םעהיגל!י>ט ׳ויױציאםס׳ מר. צײהענען ניט קעז ״קיינער

 טאחאוגג ערשםע־האנד גצענצענדע א איז ביאגראםיע ׳ געשיכטע... נוטע
פערזענציכקײט.״ באצויבערענדער און מעכטיגער א פון

 אלע אױןש הײנט ערשײנט
סטענדם

פון רעדאקציאן דער אונטער
טױרנער קעננעטה משאהן

̂רס לעקטשור־ר
 תםישער דער םון ארגאן אפיציעצער

רעגיװננם־בױרא.

 פאר די און משססיסא
עטאאטען אײנינטע

 ,6 יאנואר אבענד, ױנםטאג
טען27 און 20 ,13

טי• םפעשעל א בײ לאקאל, אונזער פון באשלום א לױט
 מאראוד די;דױס ;איז1919 סעפטעמבער, טען24 דעם טינג
 סענט 25 אויח 21 םון געװארען געהעכערט טעמבערם זערע

 צאהלונ־ די דאס װיסען, דעריבער אײך לאזען 'מיר װאך. א
 *1 דעם םון אנפאנגען זיך װעלען םרײז נײעס דעם אױןש גען
.1920 ױנואר, טען

 אב־ טאנאט דיעזען דורך געבעטען דעױבער זײט איהר
 ערש• דעם נאך וױיל שולדען, אלטע אײערע אלע צוצאהלען

 יעדעו־ םאר םענט 25 צאהלען מוזען איהר װעט יאנואר טען
ױקשטעהענד. זײן װעט איהר װאם װאך

גרוס, מיט

מיסארכײסער אונזערע
 עלי אװערבאה אםרים אבן, יצחק אפאטאשו, י. אש, שלום
 דר. האראוױטץ, איזאק דאנציס, טרדכי איידלױ, בערט

 יא־ טשארלם י״ נתום זאקם, ש. א. דר. ווארטםמאן, יחמןאל
 נאדיר(יצחס משה טארגאשעס, ױםןז מנחם, כץ, משה פע,

 םױשטאן, תד עפשמײן, מלך םמיטה, ב. סארא רײז),
 יחזקאל ין,)ױװר ב. ראבוי, m קארםילאוו, מרים םינהעל, ב.

 פיעלע און שטעדענםעלד א. רעזניק, װ. ראבינאוױטש,
ר אנדערע.

ארםיסטען אונזערע
מארהאוױטעדאון ל. אבראמאװיטץ, איזראעל, לאלא

אנדערע.

ff פאדאנטװארט־ פוין םוםטער דער זײן װעט 
 :לעקט׳שור איין םאר :ארײנגאנגאידישען עהרליכען און רײנעם ליכען,

_ םעגם. 25
 פיער פון קררם טיקעט,םאר׳ן א

םענט 75 — לעקםשורם ׳־־

אםעריקא אין זשורגאליזם

ך |* ^ ך ז י ו ײ  אי־ נאציאנאלען פאר׳ן הײם די װערען װעט ה
" ״ זיי 'י ״ אינ־ די פארטײדיגען װעט נעדאנק, דישען "

 װעט ארבײטערשאפט, אידישער ארגאניזירטער דער פון מערעםען
 ארץ אין הײם אידיש־נאציאנאלער א פון אויפבויאונג די חעלםען
אמעריקא. אין אײנװאנדערונג פרײער פאר קעםםען װעט און ישראל

אין געװארען געגעבען

 ל ה ו ק ס ד נ ע ר
םטריט וטע5 איםט 7 לך ״ ךן ז ן י ײ  אידישער דער פון צענטער דער ווערען װעם ך

דרוקען װעט קולטור, און קונםט ליטעראטור, ׳
 דעם ערײעקען װעט און נײןןם זיכערע און ■ינקטליכםטע כלוי?.די

װארט• אידישען געדרוקטען צום לעזער זײנע פון רעםפעקט

קארעספאנדענטען אונזערע
ט״ דער הײנ ט ״ ען װע אנ  דא דערמאנען מיר טײלען. װעלט אלע אין קארעםפאנדענטען צופעדלעסיגסטע די ה

:פאלגענדע דערוױיל
 ספעציעלער אלם 'שראל ארץ קײן וועלכער.םאהרט פאלןןם^ן, י. ווארשאווער דעם פון רעדאקטאר װארשא, גאלדבערג, אברהם

צײטונג. אונזער םון שליח חײנט״
װאשינגטאן. פון קארעםפאנדענט באריהםטער דער םינק, ראובן

ט״ דער ט נאך פארהאנדעלט ״דדינ  י ער און קארעםפאנדענטען און דיכטער שריפטשטעלער, רײהע גאנצע א מי
ט מיה און געלד ר,יץ װעט . טונג די מאכען צו זשאלעװען ני װעלט. דער אין בעסטע די פאר צײ

פאסט רורך םובםהריפשאנם נײע
 פאלקס־ אידישע די פאר צײטונג די

̂מאסען.
אונפארטײאיש. י אונאפהענגיג, ו־יין,

 א און הײנט, פרייען און נעזונטעז א פאר
̂יך רמאצערעז בעםערען, נ  מארגען. ̂נ
נאבעצ. און םײז איז װאס אצעם פאר

 םאר ארבײטערשאפט, דער פאר
ישראל. ארץ פאר אםעריקא,
פון רעדאסציע דער אונטער

בערנשטיץ הערמאן « »
 די םון שאםט מי׳טארבײטער חןר םיט

 קינסם־ םײנםטע זשורנאיציסטען, בזנסםע
 קארעספאנ־ *פעהיגסטע דיכטער, און לעד

̂לען איצע אין מ<טעז  אלטער דער םון טי
וועצם.

. ׳ ,• '1
 יא־ טען1 דעם ערשײנען אן חױבם

.1920 נואר, ׳־ל
H A IN T , 31 E . 7th St., N . |T.

דאלאר 1 םאר מאנאטען דרײ

1 1 0  W e s t  4 0 th  S t re e t  

N e w  Y o r k  C i t y .

> Room 304.
 מעט־ אונזערע דארפען לאקאל םון בשאלום דעם נאך

 א םענט 25 צאהלען ,1920 יאנואר, ערשטען דעם םון בערם
 אבצוצאהלען אױםגעםאדערט דארום זײט איהר דױם, װאר

 דעם נאר יאנואר. ערשטען דעם כעפאר שולדען אײערע
 םענט 25 צאהלען דארםען איהר װעט יאנואר ערשטען

ױקשטענדיג. דץ װעט איהר װאם װאך, יעדער םאר ט״ דעם טיר שיקם היינ  םאר ״
■ ־ איהר געפיינט אײנליגענד

— ,יגאםען
— אדרעם '••<« .
!v ״*שפמזדם —

אםםער. ספעשעל
װען םאנאטען 3 פאר דאלאר 1
• t * ׳. **׳ '.- ו י

 סובםקריפשאן אייער קרעען םיר

.1920 יאנואר, טען1 דעם בעפאר

שאן סהױם ז םוב ױי :פ
קענעדע• און שטאאםען םאראיינינטע

$3 — םאנמם 6 ;$6 יאחר 1
:אויםצאנד

$5—םאנאטען 6 ;$9.50 יאחר א

 דײקםעל ש. שריםטשטעלער ־ער
 8 םאבװײ אין םארלארען זאט

 ראםאן. א פון טײל עשריבענעם
 געבע־ איז געםונען ח&ם עם וער

םעלדען; $ו םען
S. D a ixe l, 348 E . 13th SM

,.-•.iKew  y o r k , iS t y .

n ,מענעדזשער װאנדער T H E  P R ESEN T , 31 East 7th Street, New York City



 - נז־יעומנװ*wm n* do זיווםםין ,
f t p. ססררסרס SO S 

jpd סנזייחע םאםאשעװסקי, וזעדי
,I ^

 טעאםער םחאםאשעוזסקי׳ם איז נײעס
 םוויקאציסע םענזאציאנעצע נחנםסע די

 אחײם״. קוםם .קמדער יראײמאמ
 בא־ אונזער םון םון געזאננ נוםעךען 12

 װאהצ. הערםאן nprt*aoip דיחםם׳ז!
 די םים אויסשטאטונג, נחנםנתר חנר סים

עפעהמע]. מענםםע
:צוזאכמן ססארס אצע

 טהא־ באריס ח• קעםלער, דיױויד ה׳
 םהאטא- גאריס ח׳ — סאשעווםקי

 םעם קעםלער, דײוױד ד׳ שעװםקי,
קעסםין.

 זונטאג ארן שבת אדוענם, פרײםאג
 טען27 םען,26 אװעגם, אדן מאטיינע

דעצעםבער טען28 און

 זןווענײ• טעויסאן *ח סםוײט סע27
 .679 סהוזעד םעדיסאץ טעלעטאן

 דידעקנמר• קונסם דײמד, ?סגואל
מו/ לואיס  סעגעסיזער. דדיעס מני
אדן בייםאנ זדגםאג אדן שבת פרײםאג,
2 דעצ. אב^ 2 אוץ 27 ,6 8
̂ק»םעדיע גאריחםטע די טר#ב

 לאננע סדוא םון
 קרישםאל ל. םון אידיע

 כךעםי ןקב7י פק רעזשיסידם
 ועצעטבער jyoiz אוחןנד, פרייםאנ

ימםפנמר״ ״אידישען פיר׳ן מגעפים
םשיח שםומזןר דער
פינסקי. דוד םיז '

ג נ ד ג י ם  דעם לױט דאם םעםבערם אונזערע אלע צו כאקאנט םאכען םיר
 אנפאנ־ דמם, וועכענםליכע די װעלען באארד חשאינט דעם מון כאשלום
 א םענט 25 אױןש װערען געהעכערט ,1920 יאגואר, טען1 דעם נעט־יג

מאך.
*ען1ווע אפנעהאלםען וועט פרעסערם בראנזװילער די פון

 םעם־ ריקשטעהענדע די פון אינטערעסען די אין דעריבער איז עם
 דעצעמ־ טען31 דעם םיטװאך, ביז ׳טולדען זײערע אײגצוצאהלען כערס
בער.

:ערײסוננ

 קאםעדיע צאהאצא
דיטאװ אםיפ םין

 טעצק־ דורכ׳ז ביצאסען אייערע נאשטעצט
j^575 ימדיםאן פאן >d.

 פארהאניעלט וועלען םראגעד טרײד וױכטינע זעהר
פרעסער. יעדען באריהרט װעלבעס װערען,

9

« םענעדזשער. ברעסלאװ, תש.

 געלעגענהײט דיזער םיט באנוצען ניט זיך װעלען װאס די אלע
װאך. א םענט 25 לויט שולדען זײערע באצאהלעז םוזען װעלעז

 גאװערנמענט םטײטם יונײטער די םץ דעפאזיטארי
־ י , יארק נױ אוו סיטי און סטײט

םאנד םײװינגם פאםטאל סטײטם יױנײטעד

ך באציהט באשלום דיזער  ארבײ װעלכע יעניגע .די אױף אויך זי
 דײםשלאר. אין איזט ערשםערארויםגענוםען. ניט ביכלעך קײן נאך האבען און טשעקם אויף

 פיילעז. איז אקט *מייטעד
 פאלעסטינא, אין אקם דריםער

צוקונפם. דער אין
̂ד 36 עותנױ. סעהא

* j|א | f c ------ -------------  םעג. חשקנ. עדעלשסדין, יאזעף
.1643 פארסײםה מעצעםאן,

אדווע̂נ אץ װזוכען 8 טיהעםס
̂סדאא ארץ  פארגאנגענהײט, דער אין י

 פאצת. זײן צו שסיםע גןיט׳ס
 קינדער איהרע נאך בעגקם םאפע די
נאטור. די און רעװ^צוציע די

ײ ש םענעדזשער האלפערן, ח
איבער פון אורםייצ אײנשטיםיגער דער

̂בען וועצכע םענשען, 50,000וחך אויד זאלם איהר צײס די איז יעצפ  בײנזד ה
 יאועו• םון ®א^כמצתנ וײ װאוזנם

 שעהנ־ און אעצטע רומזינםסיי׳ם
אפעחנטא סםע

איתןן. בײ המשאחה טהרת .6
וחמער. 1םים׳ גײסם דער .7
דער צכבוד באנקעט גרויסער דער .8

םאמע.
זע וסס .9 גוישע די און הארץ איד̂י

נשםזז.
און םאםען צװישען שפאצםונג די .10

פינד.

i. מיםינג טעםכער דזשעעראל א i
שטאםפינדען װעט

אוחר m דעצעמכעג ס?סען דעם ױנססאג,
טע113 קארנער עװענװ, טע5 1362,•האל מאריס מאונט אץ

םטריט.
 ווערען. פארהאנדעלט װעלען םראגען וױכטיגע זעהר

 דמען אטענדען צו אויפנעםאדערט װערט מעטבער יעדער
I , ̂ םי־טינב. װיכטיגען העכסט

נאכפאלגען וױלט איהר אױב
סאציאליזס פװ פלוט־װעלע די

אינדוםטריע און פאליטיקם אין װעלט גאנצער דער אריף
דעם פאר זיך םובסקרײכט דאן

עתזאלנ! !ערפאלנ גועסםער
געזאנג נוםערען 30

 כיאםי־ זזנםאנ »ת שנת אדתנד, פרייטאנ
 1םע28 און ג»ז27 _םען,26 אווענד׳ איז נע

חמרעסבער.
 אפע־ נײעסםע רוםשעסקי׳ם׳ יאזעןש

• רעםע ״

יאך. פויצען׳ס אונמער איד דער .11
צװײ־־מענער. מיט םרוי די .12
קא־ פױצישען דעם םיז צארן דער .13

פ*נדיר.
באוםדוױטטיגע ןדי או מעניש דער .14

חיה.
׳שטראח. גאט׳ס .15

J
צוקוגפם. דער אין ישר>וצ ארץ .16
Jאױםגאנ זדנען .17
זיענט. איד דער .18
הג א .19 חצב זבת ארץ איז חתונה איד̂י

׳ ודבש.
!אהײם הוםם קינדער .20

 לײדלער װ. העררי — עדיטאר
ברוק. העררים װ• —עדיטאו טענעחשימ

באארד עױטאױעל ;
גרענדאן פעליקם אלעקסאנדער װ. דש**יםם

לײן ד• װינטראפ באל־ ג. עטילי
ױגהאן װאלאם דזשעםםי קלארק עװאנם

ראקװעל פ. פ. דאנא ל. װ. ה.
טראכםענכערג אלעקםאנדער

יאהר. א $2.50 קאפי. א סענט 25
T H E  S O C IA L IS T  R E V IE W

 Fifth Avenue, New York Ci 70׳
סט. טע15 איםם 7 םקול, רענד אין אויך באקוםען צו

סעקרעטער הילםמאן, ת

נאדער j פון ליברעטא
חםשמםקי יאזעף םון אויפנעםיהרם

 חד זאץ, לודזדנ ראזענשםייז, סמםיחןל
d יראנער, נמא ih p V titi ראזענ׳ באריס 
 צוב־ פעני לאיןםער, םאבינא םרם. םאצ,

 יאקאב אח חשייהאבםאן חײםי ריציןי,
 איע־ דיז*ר *יז זיד םוםײצימן פרענס
 םשאו־ ח׳ חײםא!. צואים אויך וױ רפנמ,

. .לײבפגמ.* אלס גאטאגסאז לאם
ש דעם בינ ז ר אי ן' io עו o א־ פר

ט ; ענ םערםעקט. צ
 אויס־ ארסיםמז, •ינדזאגאל, םחי^ «ח
*one שצהנםםער .סאסטױםעז, רײכע 

 וזאונ״ בילעימןד און ם׳ננץ ׳מהדע יאהר,
 אין ארמםםזר, נחממר ענמשמעז, מר
tfm .חיגויכגמז
 דאל. i פאר אמיוזםענם ווערטח $10

םיםםא־ איז נאו גראסער עפםטרא אז
רוםשיגםקי. א־לא ארימםטער ני * • 11 ־

 יוניאנם״ םאםײעטיס, צאדזשע), חברות ׳
 וױ דעליעםם, ברענם׳מם, רינג ארבייםער

 םעצ־ זיד ימגעז ■ארזאנען ■ױזואם אויד
 אין טיקעטם איז בענעםיםם םאר דען

םעאטער. פון אפים

 רעצעםבער, םען30 אװעגר, דאנערשםאג
 אונ־ פאר םארמםעלומ קונםם עהטםרא א;

 נאלדבערג, ל. םענעתשער, דז־שענעראל זער
 םהאםאשעװםקי, ב. און קעםלער דײװיד

 םילאדעלםיא אוים נאםט אונזזנר אזיך װי
 בצאנס, ל. ה׳ אווענד, דיזען םאר כלויז

 ״נאט, װזרק נרעםםע נארדיז׳ם י. איז
םײוועל״. או םענש

 • — פדױ. אדער טאן יעדען םאר שטעלע אנשטנעױגע אן
I גוט. זיך בעצאלט — לערנען צו גױנג

§ דעזײטנר ערפאלנרײבער »ז ווערען און דעזײניננ לשרנען קעגט איהר אויר
םעױ פרויען און מענער %*

M m  A  m געלד• מעהר דינט * | | | I קורס פראקםישען א אױף נעםם
אין אונטערריכםונג און : ■

7V  r . םיסזןם פרויענ^ טון דעזײנינג אין .
A  A  1 d  I f פון קורס א קיגדעח»ע.קלײדער. און ס 

I י Jfflf סקול• םי^ןל׳ס די אין אונטערריכוטג
h' R | j' £ םעויור און בפלדיגע » מייגט \

Xk .חר וזן םקולם םי&ףיעלס די געהפלט 
^VI i L J .  F k jJ ? S ^ון גרײדיגג םײקיגג, •עטערן זײניגג«

 19י9געײ געגריגדעט זײנען •יטיגג
פרגויײפ• חפבען או, יפחר 50 װי םעחר

VVf B B I  11 S1 םיםמע̂ם גײע געדאנקען, גײע f l u ̂םטע חך בעםטע םעםאדען, ב
f  I  I אויפםערסזאםקיי© אינדיװיחעלע

1 f  A — גמםימ פלאסעז. נאכם און טאג

? \ ן • י י H* ן  V L j־ ־’ *״ ^ ע פארלאנו• פדער טזגלעפפגיר® ?ױ H  C L  u  U . ̂םןאסאראפ̂י פפרײעז פאר בוקלעפ׳גי
אינפאחםאציפן. פולע און *<־ W—י ■■■ »

j און.םרײטאג טיטװאך־ מאנטאנ. :אבענד־קלאםען *

B'■ מך אױםלאנד, אין קחבים זייערע העלפען ווילען וואם 
ta• און גאליציע, חםעניע, פױלען, אין זאנדערם 1 p tm 

.f, ,רעיטם ביליגםםע די סיט נעלד שיקען קענען םלאוואקיע 
באנק. סטײט דער דורך

2441 גחננתרסי שעצעפאןאונזערע
 פרעט לענארד די

ג םטריט, טע23 איםט 42

יאר̂נ נװ םטרימ. גרענד 378 איז 376
ברענמשעס:

, io o םםרים; טע26 װעסט ד םטריט; עםעקם 

עוועם. וועםםשעסטער און יתיאן 168 עװ.; פינםםע 1400

ח * ברוקלין. עוועניום, סמזפץ און «י

4נרוקלי סםריט, ומןרמןט און עווענױ נרעואןס

בענערם און בעחשעש
 ני- d אח סאםייפםיס יוניאנמ פאר

ארבײם. יוניאן סםריקםלי
יארק גױ םםריפ. קליננזאז 134

אפטישען און אפטאמעטריסמ
215 E ast Broadway 100 Lenox Avonue

1709 Pitkin Ave.. Brooklyn 895 Prospect Ava., Bronx

יאנואר טען4 אװענד, זוגטאנ האל, קארמעגיע אין ריסײטעל

ױגיאן־תאאפעראטױו די
סאםייעטי

 יוגיאז װ. נ. צ. א. 36 צאסאצ
אויסשליםליך קױםט פער

ס י י ז לי ו p לי s m o

םםרים מע30 און טע29 צוומחה

ע ז י נ ר נ ו ט ײ צ
ר ווי ז יידיפמ •נחגמ •יעלע ױי  •1st ײ

 ואורנאלעז און ביבןר זײפונגען, לי׳•!
. די »ין געדדוקט וחנדען

ט טרדײ ע אפ־ םי ױנ 4מ פ
»i יארק נין סם. סאנעל

אירישער גרעסטער דער און םארטאנט ײען האבען אי,דען •װאם חזן, נרעםסער רער
זיעער. .<■

*דאצ. 2.60 און L60, 2.00 ,1.00 ̂ם75 נילעטען: םון '׳*י+יזזן *י •!
o בראדאיי, איםט 183 ,מא:״, פון אפים אין באהוםען צו 'f ’B ra x ססאר, וראג 

 שר1ד םמוית׳ס בראמוײ, איםט 181 צזוזיק,טםאר, קאץ׳ם םע>ײםאךזןװ.,1074
עװ., נרעהעם 78 סטאו, װאנ סאץ׳ס נראגקס, ענו״ װיצהינס 1337 פ&אר, צערי
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 t*n וזפלמצם jjtfm ■9 no דער
 םארנ/ םראנבצספא און ל9םיד לט9נעשפי

̂פחאלא,  <*- dpkc סר. געזזנגעז. ח*ט ם
 **wrv, אינער גערעדם האט ׳נודן5

.“באוועגונג ארבייםער די אןן םטראקשאן

םיסעםס• םעאםער ביליגע

m

•r.¥ Xg/lfP

 ענגליש איז H»tfp געװאחכצימ די
 את אין געװאחןן נענעבען וואן־ די וייגמן

jramw חגס ביז סענםעדם, יוניםי 
 זיך האכען קלאסעז די חממםבער. ן9ט95

t n 6 ביז וצשלסםען a nיאנואר, םען 
 חא־ אווענד־טלאםען רענעלע די .1930

prs נעטלאםעו זין םפולס די אין opt 
̂אעםבער. (908  םאר־ חנם אויןי ר9אב ד
 ד׳ד עדיוסײשיאנאל אונזזנד ®ון <אננ

עדױסײ־ אװ בא»,־ד דער האס •ארסמענט,
 אר־ אונזער םיס אנצונעהן ערלויגט שאן ,

 49026 דעם ביז סענםערם ד' אין ניים
podppi i נם*9פ9פ«ר טיר ן9ל9» װאף 

 יאהר דעם פאר אראנראם פולע די ן93<י
 1םי רם,9סעכט י*<טי אלע ,אין ,1880'

 אויפ־ ס9 לעזם קורםען. און קלאםע] *עע
* • ־ י׳מרסזאם.׳'

 װעלען 1רמי9ס נעסםטען רעס פאר \
 צי אנשםחמגוננען ארע ווערען ם*כם9•«

 די אין לעחרער םםעי ם9י ;.פארגרעםעית)
נליטינ, נור איז 09 װאו רם,9נס90 ױניםי

 םיס־ ח9וי 19ב9ג9נ דארט (9ויע< 09 אח ■
 איבונ־ נימנאסטישע הורםען. 9ם*טיש9ם

 איםס ם9י אין |9י9וו |9נ9^ װעט ^«ען
 װי גוט א*ױ פונפט םענטער׳ יוגיטי יסײז־
̂דערע 9«ל ■אי| םענםערס■ ױניםי א

» (

.’MTS׳

ן

לאסאלס אונזערע פ«ר לעקסשורם
יאגואר, טען5 דעם אבענד סאנטא;

 רם9באנראי און ב;שצערס די כײ
§nr«*i»' לאסאל a j, שעהר ה. םר. װעט 

נ*9סאם« נם9«װארסם איבער: יעקטסורען
י םיי״אד.

JW־ W n ,יאנואר, םעז6 דעם אבענד
 ר9י כײ צזסטשורען חר9'יפ • ,«־. «9װ

T9» » j נױ נוארק, םון י*ן1ױ 
״אע־ טעטא: צ.1 לאקאל ;

ארבייטער״. די און
יאנואר, ̂נטען די<ם אבענ־

*iptibopp? mpfc .T ליי־ די ביי
̂ס און טייגארס ךים  שנײדער רײ׳פאן9א

 Dj9oPT«fii״ םא:1ם׳ .80 לאס.
.,ןקאסאענםיי׳שאן׳

 9 לאקאל ,18ייני נישעבס c <*#«, די
P tfh M יד9ל 10 פון &מריע א אראנו׳פירט 

OTirôישעז א מיט ׳ ̂א  פראנראם, מוזי
TH| ̂רט. שון געגע;דען פאר׳טידענע  ׳פט
 װערען קאנצערטען און קטעורם9ל 9*ךיז

 לא־ פון םיטנלירער די פאר ,?#דאכזעירס
 1װע?ע זיי םאסיהיען. ־ױיערע אזן 9 סאל
 טעהר יאנואר. טען2 דעם אגפאננען .(יך

װע־ פאתןפענטליכט װעם ז10?חיי%99ינ
״נערעכטינקייט״. נומער נעקסםען אין

געס־ ׳טעהר סר. װעט יאנואר (907.
9T| 9 לאסאל פון מיטניידער די פאר 

םט. טע103 איםם 143 אין חארלעם, .
יי 1’א קאסינא, לאנדאן אין

* * *
 נע־ װערט סענטער ױניטי נײער א

'̂o;9Btt םקוצ פאבליס אין הארלעם, אין 
•' 10t םט. 9ט111 און עװ• תטיננס^9ל
 אינטערנע׳שאגאל די םון םיטנלידער 9«ל '
 נענענר יענעם אין װאויגען װאם ;<*קאלם ,

 רעדז׳פיסטרירען «ו זיןי |9ם9ב9נ זיימס
po ארײג׳ןױ־ אדער ױניאן לןןקאל ר9זיי 

o n  jyp עדױסיײ צום אדרעם און נאםען 
 םענטער דעם םאר נם.9«ארסם9ד ̂■אנאל

’*P אינ־ זעהר א נעװארען אראנדשירם
*ראנראם. י9אנ&09ר90 ..

9010 tun) די פאמווטען װעט יאנזאד 
 םענ- ױניטי הארלעם ם9ד פון נג

. D9 גאנץ א ן9װער ז9ב9נ9ג 09װ 
T9TJPT. און םוזישאליער־אראנראם׳ 

 I9T9T• ן9ל9ײ »«ר9ל 900װאו
 װעט tpojpd יוניטי צוױיםער א

V בראנקס, די אין ן9ר9װ נס9099ג
 עם וואו י,9*ארסװ פלערמאנט ,
 9אונזער םון צאחא • 9נדױם א |9:

 אונזע־ דאם 49דװארס9 םיר ר.9̂ליד
̂יוקיי׳פאנאל לא־ די םון סאםיטעם ן

אנ־ וועלען ,9*םט9ב די אוין און
 ,1םיטנל'דע די צװײטען »ס*ײן9 א

w םענ־ די םאר חודדטיםסרירען
 דזעיסטריײ9ר די *רײנ׳פיסען »ז

 אדחד און םעז9נ די אדער סאר̂ת
דעאארס־ דױסיײפאנאל9 ם9ד «ין

םקײער. ױגי«א 81 ט,

די פון אוגיװעחיטעם ארכײמער
,; י• װ. ג. ל. m ,;] <ן

 פון ם9רזיס9אינױו ר9אויבײם ר9י
נע־ זיד האט אינטערנע׳שאנאל

צוזא־ POBT9 ראם וואן: 9«ם9.ל
■t אײדזעענםם ניזנעס די 

pii םארנזד איו ױניאן םאכער 
דעועםכער׳ םען12 דעם

דעם מבת צוזאםענ^ונמם צװײטער » איז
. A m

 מיט- *קטױוע םאר קאאסען ערשמע ״די
 אוחר 2 מבת, םארגעקומען זײגען גאידער

 דער אין דעצ. טען20 דעם נאכטיטאנ,
 אעאן דר. םקוצ. חיי אױדװינג װא^ינגטאן

 אײנאײטוע א; געגעבען האט ארדזרוני
 דעם pc ״עסאגאטיסס םון קורם דעם צו

 םםא?ד ר. ב. מר״ םיסמעם״. איגדוסטריע*
ײז‘ געגעבעז אייד ת*וט •ער  אײנאײםומ ז
^יטעראטור. איין׳ קורס וגום

 אקטיװע םאר גןאאס צװײטער דער
 זונטאג געװארען געגעבען איז טימגייחגר

 דער אק זײגער א 10 דעצ• טען21 דעם
 האט טאנעגבוים א. סעמועצ דר. םריה.

 פסײ אין-״פראקםימער קורס זיין געגעבען
 א נעהטען װאם סםוד^נטען די כאקאגי״.

סאיסינג״ און ענג^̂י אין קורס
 גוסטאװ פט :עװארען עקזאםינירט וייינען

קורםען. די םון ילעהרער דער מוילטץ,
 זעהר געװען זײנען סטודעגטען די

 אז געזעדון״ האבען זײ װען באגײסטערט,
 א באקומען װירהגיך טאקע ורע<ען טי

דוגג־סורס סיםטעסאטישעז  די םון ב̂י
 אעזזרער די יארח. גױ אץ קעהרער בעסטע
̂ף װאכען און װאכען םאר האבען  םאר־ ז

 צוצופא־ זיך אום יןורםען, די פאר בערײט
p װאס דעם צו סען h םטו־ די פאר נויטיג 

 אינטע־ רוב דאס זײנען װעאכע דענטען,
 ערםאה־ מים מענשען םענשעז, ̂יגענטע

 באגײסטע־ א און םאריצאנג א מיט רונג,
 עס װע<כע ביילדונג, און וױסעז םאר רונג

 א םעיצע, מעהרסטע די אין באויז, םעהיט
 אונזערע אונטערגרונד. סיסטעםאטישער

 װאס םאקט׳ דעם זעהר שעצען סטודענםען
בען זײ  זיך געקעגענהייט די איצט ̂ד

 אוניװערזיטעט־ אמת׳ער אן אײנצו^אפען
דונג,  צױ געװען איז ײאם ביאדונג א ב̂י
 פריװילע־ די-װײניגע פאר ביצויז גענגיציף

םענ^עז. גירטע
 דאס באםערקען, צו כדאי אויף ז » עס

 מיט סימפאטיזירען אעהרער אונזערע
 מיט באהאנט זײנען אנזיכטען, אונזערע

 | םון אידעאילעז די און פסיכאאאגיע, דער
 דא־ װעאען זײ און מיטגלידער׳ א״-נזערע

 פאקטען די זײ פאר פארברענגען ריבער
 א •, זי*: זײ װי ריכטיג, און עהרליך

 ניט צװײםלען מיר וױרקליכהײט. דער
 םיטגלידער אונזערע דאס םינוט, א אויף

 נערענענ״ דער מיט באנוצען זיף־ ורעלען
 אונעעצ־ דעם זיף םאר געהםען און הײט

 סיםטעמאטי־ םון װיסען, םון אוצר בארען
 אוניװערזי־ בעסטע די םון בילרונג׳ שער

טעט־לעהרער.

 עקזעקוטױר פאר קל»ס םפעצייעלער א
םיטגלידער. בא»רד

 עסזע־ די םון מיטנלידער די װי אזוי
 לאקאלס אוגזערע אלע םון באארדס קוטױו
 םארשײ אין פארנוכיען געװעהנאיך זײנען
 װאם אװענד, אין ױניאן־קאמיטעס, דענע
 אין נעהםען צו אנטײל זײ שטערט דאס

 נוט אזוי זײ קוםט עם װאס הלאסען, די
 מיר האבען מיטגלידער, אגדערע די װי

 באזונ־ א זײ פאר מאכען צו באשלאסען
 סאב־ אנדערע און ענגליש אין קלאס׳ דער

עקטס,  זונ־ און נאכמיטאג שבת םאר ד̂ז
 דארײ אפעלירען סיר םריה. דער אין טאג
 אונזערע םװ״אלע מיטגלידער די צו בער

 ארײנצושי- גלײך באארדם עקזעקוטױו
 עדיױ צום אדרעסען און נעםעז זײערע קען

 ױניאן 31 ״דעפארטםענט, קײשאגאל
םקװער.

אונױוער־ ארבײטער סון^ בדלעטין
 םען22 םון װאך דער פ»ר זיםעט
דעצעםבער. טעץ28 דעם ביז

 אוהר 8 דצצ״ טען24 דעם םיאוואף
 אײד־ ביזנעס םאר סלאסען — אבמנד

 אינדוס־ דעם פון עסאנאמיקס זשענטס.
װאלםאן. לעא אעחרער״ סיסטעם. טריעלען

 — דעצ. טען26 חעס אװענד פרײטאג
דייװידאוי. • הענרי ־ עגנליש, אין• קלאסען

 אמאניזאציאן ארבױסצר אין קורס א »
- און ארדזרוני. לעאז ייל- מענעדזשטענט^̂־

 נאב־ אוחר 2 דוצ. טען27 חגם שבת
ץ *קורס א םיטאג,  פסײ אראיןטישער יי

סאלען. נא זיזארייס דר. — כאלאגיע1

אג^םימעזמעסכערס. פאר קלאסען
a 27 שבוו . n»6 ביז 2 םוז דעצ. םען 

 ־אױרוױמ זואעינגסאן #אח נאכמיטאג,
* j : ■ \4י . * t. : • ־ i סקול•

 ליםצרא״ תודס.איץ א: אוהר, ; 2 אום י ,
ר-סםאלאעת .m —םול

אתאגײ • ארנייטער ״־־י- אזהר a אום

ווידזחנ^ סיםםעם איגױסטיחנממ
a 28 וונטאג nאוס חגצעםבער״ םען

 ■ראסםישע — nnc דער אין אוהר 10
מאנעגבוים• םעםויל דד. — ■טיכאלאניע

יאב־ ̂און אמ^א — אוהר 11 אוס
שולםץ. פ. טםטאװ — סייקינג צמן

 א באקנםען וועצען סםו^טעז די
 אינטערנעיי םון פראגראם דעם pc קאייע
̂וט, ארכײטער שאגאל  וואו ״אונמוערזיפ

 אײנצעלחײטען אלע באשריבעז איז עס
n  pc קורסען. און קלאסעז

• * ־ •I
 K< אונזערע אלע lie םיטנלידער די
 אונזאר איז רנען9ל *ו װינעען װאם סאלם

 נאן זיו קאנען ם9ר«יט9אונױו ר9ארביים
 לא• ר9זיי אין ר9נםװעד9 ז9יסטריר1דז׳!9ר

ר9 דעם אין דירעהט אדער ױניאן, קאל  יי
 ױניאז 31 »ארטמענט׳9ד סיײטאנאל

.1002 רום סקװער,
* * H

 טען19 ם9י *ב«נד, םדיימאנ לעצטען
 בחאנזװיל פון 11 לאקאל האט דעצ.

̂קאנ־ חר91 א םיהרט9דורט  ערםאלכרײכע
 ליי־ לייבאר דעם און לעסטעור או; צערט

 »םוי־ דריי קנאוע םון ולם9 א| פאר םעאום,
ילאקאל פון ר9םיםנליד די רז$ן.9« זענד

 נאנץ חאבען |9פאםילי 9ר9זיי םיט 11
 ארםיט־ די ז9נום9אויפנ ענטוזיאםטיט

 םאקס און םאפראנא שריינער, מיס טען
 dpko םר. ר.9שפיל ל9פיד שײ?אבם,1ד
נײע .די ר9איב נערעדם האם װיז9ל

 דעפארםטענט ׳מײוסיישאנאל
 י9י םיט אראנדזשמענםם נעםאכט האט

ל ,נראםחאל ד׳ י9י  ט»ר נ<ליש9 אן חזי
 |9דדאט נעש*יעלט ן9ר9וי 09 וואו טער,

ia| טיט־■ 9אונזער דאם סארט, ן9ר909ב 
’w do9P*9 ן9זאל גליחנר o i9oip נאמ 

 נא־ נט9ם 60 םאר *רײזען. רעדוצירטע
» נעטטען ם9י איחר קוםט  אי| םרענמ סי

טיסעס^ די פאר לאקאל י9איי
 סיר )9חאב אראנושןסענטס 9חנליכ9
 ן9אידיש 09'ני ם9ד מיט םאכם9נ אויד

 ײ»9 טעריםאן און־ םטריט טע27 טעאטער,
 םיזאד א איחר םט19ב» גט9ט 16 פאר

 איהר קאנט טיקעט ט9ד מיט און טי?עט,
 צו טיקעטם t9biP89 סיזאן ן9נאנצ דעם

 די םון ן9םייל 9*ל אין •רײז, ן9ה*לב א
 אז האםעז םיר םע^ערע. דערטאנטע

 נױט ן9ב*נו« זיד |9וועל שילער 9ר9אונז
 DD9p'D־tut'D 9דיז ט.”נה9נ9ל9ג דער
vp\ דיד9 סון אפיט אין |9ומ9גא ן9ס 

 אסי• די אין און נט9פארטם9ד קײשיאנאל
D9D ױניאנם. לא?אל די םון

פ׳ן םאכער פעםיסאוט 8 פון שוומל אױ
ל . א עו ענ ש ססױיס וז

ווט די צװישען  אין םאכער ■עט̂י
 גאנץ ן9וואכ ־M 9צט9ל די איז יפר? נױ

 ר־9אינס ד9אוני lie ארבײט די לעבעדיג.
̂נאל  די שםאר?ען און ן9ב9אױםצול נעש

 נאנץ זײן צו שײנט פאןי ד<ם אין ױניפ;
 אונאר 19לונג9ג איז 09 ערפפלגל״ף.

 םרייד׳ ם9י אין אמאנייזער !9םפעציע<
 19?9אויפצואװ װײנשטיין, םאיר ברוחגר

 נט9ם9ל9 19ליגענם9אינט סעהר דעם
 די און ארנײטער דיזע צװישען

̂ן דער פאר  490 &ון אוים זיף בריים ױני
ט^נ. צו

 ם9י נד,9אכ םפנםאנ נדען9?וט דעם
 םא* פעטיטאזט די װעלען יאגואר, טען4

 אין מאסםיטיננ נרויםע! « האבען כער
 םםריט. 9ט6 איםט 210 ה$ל, װעבסמער

 *PWP''»P. ר9ד איזי טאםםיטיננ ר9י
 טאטוײן ארנאניזאציאנס נאנצע; א סון
 פון אליפזיכט ,אונטער׳! טרײד דעם אין

 םי־ דעם אױןי װײנשטײן. מאיר ברודער
םאחד די ן9װער םארמולירט װעלען טיננ

 וײד ארויםגעשיפם דארםען װאם רונגען
 םרײוי ם9י 1אי .09באם די צו 19ר

a ווי 1טײ9»לג אין איצם זיןי םיהלט r r 
 “י9 רט9וי ס9 און p״too חשענעראל א

 ■אסירזג־ ווינםינזו םמוט 9T9r ט9וז»רט
 אבעגד םאנטאג םאםםיטיננ ר9ר נען.

 דעםאנםםרא־, 9גרויט א זײן װים9ג ט9וו
 •jrm א םאר און ױניאן׳ T9T םאר 9צי
•9אינדוםטרי דער 1אי p'»tod ראל9נ

*דרעםירם «9װ םאםםיםימ דער
:T91T9T 9נד9פאלג ,T םון |9ר9װ

י סון רעדאטםאר אוירװין, טשארלס ו , 
 *9TP90 דזשואוואניטי, ארטידא ;“?אל
 אתאניי• םאקדאנאלד, םרס. באראןי. טער
אנרע^ נאך און װיינשטײן טאיר זער

 לא• 9י9אונז »לע םון מיטגליעדער
 9ר9”א אויפםערסואם סאכט ! ?אלם

 ton אויױ םאכער אוט9פעםי באהאנטע
 צום נעתז זאלען זײ חט9ז און םאםםיםינג

םיטיננ.

 דער פון םעמנערם און םשערלייטע שאפ

אן, סלאוסםאנער , !אױפםערסזאם ױני

 אויפ־ כאשלאםען מיטינג לעןגטען כײם האט באארד דזשאינט דער
 ריפער און סקוירט קלאוק, די סון טשערלײטע שאפ אלע צופאדערען

 א אהן ארבײט דער צו קײנעם אוועקזעצען זיך לאזען צו ניט שעפער
ײן םון קארד וואיררןינג ױניאן. לאקאל ז
 אין ארויפצוגעחן ניט אויפגעסאדערט םעםבערם די װערען אויך

ע  אויספאלגענ־ לאקאלם.. זײערע פון קארדם װאירקיננ אחן פלעצער ניי
 ניט זיך פארחיטען, חנךםיפז.אלײן אײך איהר װעט דעם-כאשלום דיג

 ױניאן דער סון ווערען װעלכע שעפער די אין ארבײטען אװעקצוזעצען
אן כיט אלם באטראכט v' שעםער. ױני

 ארבײט דער צו פלעצער קײנע ניט נאך חאכעז וואם םעמכערם
אפיםעם. לאקאל זײערע אין רעחשיםטרירען גלײך זיך .דארפען

 נױ אין ארכײםען אדער וואוזנען, װאם 11 לאקאל םון מעטבערם
ױ די אין קארדם װאירקמג קריגען קענען יארק,  איט־ לאקאלם יארקער נ
ײן לוים ליכער  לאקאלם יארקער נױ פון.די םעםכערם די ׳אױך םאך. ז

 וואיר־ וייערע קריגען קענען בראנזװיל אין ארבײטען אדער װאחנען װאם
ע ׳ ' .11 לאקאל פון אפים אין קארדס קי

 אונ- אלע אױף *ך:ז באציחען באעליםע אויבענדערםאנטע דיעזע
•' באאדל. דזשאינם פון לאקאלם פארשיעדענע די פון םעםגערם זערע

ײ וױיל וועחןן דורכגעפיחרט םינקטליך םוזען כאשליעסע דיעזע  ו
ױ גוט אזױ פונקם ױניאן^ דער פון אינטערעסען די פאר זײנען  די אין ו

! םעםבעךם. די פון טערעםען1̂א

 סלןױרט קלאױן, באארד חשאינט
|i מאכער ריםער און r ir < :


