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 עדיוהךשא־ טערנעשאנאל
דעפארטמענט נאל

םס. ביזנעס פאר קלאסען די שענ  דעם אבענד, דינכמאנ ן איידז
 ײארגאךעט ט*ס פין סשור I םאד יזראס״םימינג ישצטזןן דעם אױ$י ^
ם׳/ ״טרײד -בער אין ױניא;, דער פון אײדזשענםס ביזנעס ו ױגיאדז

 ילעה״ מען,27 דעם אבענד,
אי־ דעניעלס,

ס מע t IS- k I 1' *י גי
ר  ־פרײםאכ דיםױרמש, טאשעל אױ סקול מ
 געווען אנװעזענד איז יאניאר, םען16 דעם
 עדױהײ־ אינטערנעשאנאל םרידלאנד, וזר.

sK ^ r ,עטאבט האט ער אץ דירעקםאר: 
 פון םראניאט דעם אץ מנדערוננען מנזדסע

 געריאײ װערען הראסען דיזע קלאסעז. די
אץ,2 צוױיטען א אין װערעז םען  ביז־ די '
 א באײטען װעלען איידזשענטס נעס

דעם. װענען כועי־דוגנ שריפטליבע
 נאב־ פרײמאנ די פדן פיאכיאב דער

 פי« קירס רעב ענטשאיזמ קראסע• בױטאג
 עיזאגאנױקס, אין א**די;י •ראפעהא־־

 דיױױדאף פץ ענגריש ; א קראפע; די איז
גלאטצער. אח

 איײ ביזנעס די פץ יזי־אב דעם פאר
 עי־ אײד פרידלאנד דר. האט דזשענטס

 נלייב־ לערנען פון פײאן גײען דעש יןילערמ
 װאס ספיהינג פאבליק אץ ענגליש צײטיג

 פיט געװארעז אײפגענוטען עללפ םון איו
ענטוזיאזם.

הי־ זוגטאג ־אין שבת םריימאג, דעמ
 םענ־ ױנימי אונזעדע אלע אין םאר םען

 ס׳איז וױ גלאסען, און לעקטשורס די םצרס
 נוטער לעצטען אין געװען *נאסנירט

״מו־עכטיגיןײט״.
ץ ם ע ל ג ודאך דער פאר גו די ענ פאנג  אג

יאנואר. םען26 ®וג׳ם
טי םײד איסם פאב־ סענטער, ױני

עװ. מע1 און סהריט טע4 ,63 ססול ציק
 לעיד טעז,26 דעם אבענד, כיאנםאנ

 אײ דעניעלס, טארנארעט מיס םון םשור
 ארבײםער די און ױניאניזם *טרייד בער

.1באװעטגג׳
 גיכד טעז,27 דעם אבענד, דינסטאנ

אונטערהאאטוגנ. סאציאלע און נאססיהס
 טעז,29 דעם אבענד, דאגעױטטאנ

 מיס םיז ציטעראטור, איבעד אעחכדשור
קעגאז. א. עאאען

 פאבלית סעגטער, ױניטיי בראנקס
 פרי־ און עווענױ אינטערװײא ,54 ססוא
סטריט. םאן

אעק־ טען,27 דעם אבענד, דינסטאג
ם ״טרײד איבער טמוד  די און ױדאניז

 דדטארדז״ט פון באװענוננ״, ארבײטער
סאוא.

 אעיר טען,30 דעם אבענד, פרײםאנ
עפ־ הערםאן פו; סוזיק, איבער נדשור

מטײן. ,
 אעתטשור אוהר, 2 אום בײםאנ, שבח

 אום מערעדיטד.. דר. פון געזונד, איבעד
 אונ־ און גיפנאסטיקס נאכמיטאג, אוהר 3״

םערד»אאםוננ.
טער ױי קס צו טי בראנ  סענטער, ױני

 און עװענױ װא^ינגטאז ,42 סקוא **באיין
פארהװײ. קאעירטאנט

 אעין־ ׳טעז26 דעם אכענד, סאנטאג •
 ״טרײד איבעך טאזא דזשאדרזש םון ס׳פור

באװעגונ;" ארבײטער די איז װניאגיזם
 אעה־ #טעז29 דעם אבענד, דאנער^שטאג

 קעפיא־ פרס. פו; געזונד, איבער ט״פור
j .בער

 יןצאס א דא איז אנעגד זעלבען דעם
אונטערהאאטונג. און גיםנאסטיהס אין

םי ה»רלעם םעד, ױגי  פאבאיח סענ
 טע5 צװישעז כטדיט, טע103 ,171 ססוא

, עװענײס. מעדיסאן *ון
צעה־ טען,27 דעם אנענד, דינסםא:

ר מו  ״טרײד איבער װיאבערט, ל. א. פון נ
באװעגונג׳/ ,אדבײטעד די און יוני^ניזם

 גיכד סעז,29 דעם אבעגד, דאנעחטטאכ
אונטערהאאמונג. און נאםטיגןם

אעה־ טען,30 דעם אבענד, פרײטאג
גאאד־ א. םון איטעדאטור, איבער מ׳פור

̂ ומדנ• !
 ערעפטננם טען,31 דעם אבעגד, שבח
תאגצערט. און רעדען — ןאייערוננ,

ט' בראנזוױל  •אכאיה םענמער, ױגי
עװעגיזם. נאענםאר און סטאון ,84סי*וא

אעס־ טען,28 דעם אבעגד, סיסוואך
גדינ־ פאראה דד. טון געזונד, איגקד .

 טען,29 רעם ןאכעגר, דאנערשטאנ
דעניעאם, סאתאראט סיס םון צאמסמור

יוגיאניזם״ ״םרײד אעער •
 א דא אויך איז אבענד זעצפען דעם

ס א אונסערהאא־ און גיטגאספײז אין ^

 אעיד טען,30 דעם אבעגד, סרײטאג
 עאאען מיס םזן אינמראטוד, איבער םמור

11. tW P, ד ר ^ ר  ענד ^מעז שאו׳ט מ
ר » ®נ;.״ סז

םט ו פי םאכער װיי ני ו  סענטער, י
סט. טע20 איסט 320 ,40 סיןוא ^אנאיח

םוואך לראס סען,28 דעם אבענד, פי
״ , אריפפעטיק. אץ

 טעז׳29 דעם .אבענד, דאנעייטטא:
 פון אױפזיכט דער אדגםער גיפגאםט־קס,

רעמינג. אוסי
ר טען,30 דעם אבענד, פדײטאג עי  י

ס פון קאנצערט, און פוזיק איבער כדטוד  מי
אן באוער. מאיי

 בא־ דא זײנעז סענמערס דיזע אאע א**
ע  פאג־ ענגאיש, רעינען צו ר«אאסען זונדעי

דאנעריטטאג און פיםװאך דינסטאנ, טאנ,
י״יד 2

ן ״ טי ע י ר פדנ׳ם בו ע ם ײ ב ר ־ א ני  או
ט, ע ט רזי ײ  האי־ אוירװינג װאיטינגטאן װ

ע16 סקוא, פאײס. אוירװיגג און סטריט ט
 2 אום יאנןאד, טען24 דעם שבת,

 טעגדענ־ די איבער קודס .א בײטאנ, אוהר
 פון איטעראטור, פאדערגער דער פון צען

סטאאפער. ר. דדט. ב.
 דעם םון עקאנאםײןס אותר, 3 אום

 פראפעסאר פון סיסטעם, אינדוסטריעילעז
ארדזרוני. אעאן

(זונ־ יאנואר, טעז25 דעם זונטאג,
 אוהר 10 קאאסען די אן זיך פאגגען טאג
פריה). רער אין

פםיכאאא־ פר,אקטישער אין קאאם א
טענעבוים. א. סעטו-עא דד. — גיע

 —־ ספײ־ױנג פאבאיק איז קאאס א
װ שואטץ. פ. גוסטא

גרעי., הערפאן — ענגאיש אין קאאם א
ײט אין כאאס א פעגעדזש־ און ״ארב

ט״ עג  װאאמאן. אעא .פר^פעסאר — מ
* * ♦

 םענ־ ױניטי די ורעגען אנאנסמענטם
אלגעםײן. אין טערס

ם ערעפטגג די  בראניןס צײײטען פונ׳
טי  װא־ ,42 סהוא פאבאילו סענטער, ױני

 פארלר קאעירמאגט און עװענױ שינגטאן
ױי,  פרײטאג דעם װערען נעשײערט װעט ו

ט י,א;ואר. טען23 דעם אבענד, טרי  איינ
 און מיטגיצידער אינטערנעשאנאא צו םרײ

איען. זײערע פאםי
ד דעם פון ערעפנוננ װידער די אנ ר  ב

טי װיא  ,84 סקוא פאבליק סענטער, ױני
 אבענד, שבת דעם װערען געפײערט װעט

 מיט־ אינטערנעשאנאא די סקוא. דער אין
ט גאיעדעד  גע״ זײנען ־םאםיאיען זײערע מי

אאדען.
טי דעם םון ערעפנוננ די  סענטער ױני

 געק־ װערען נעפײערט װעט האראעם, אין
 ;אגואר, טען31 דעם אבענד, שכת סטען

 םםריט, טע103 ,171 סקוא *אבאײן אין
 עס עװענױס. טע5 און פעדיסאן צװישען

ױ שעהנער א װערעז דורכגעםיהרם װעט  פ
 גע־ װעאען עס און פר^נראם, זי<ןאצישער

רערען. אינטערעםאנטע װערעז האאטען

h M m m I'

ץ ץ. ךער א ױנ או ר •
i די r w u p o- » גייחן״ פיז יוני

ו ,21 לאהאצ דזשוירזי, נױ י ײ ז  «ו
 *דימײ׳פאנא* אונזער םיט אינטערעסידט

 *דיױ אונזער פרידאאנד, דר. מעםעקײט.
 איז געפאחותז איז #דיחג<ןם^יר קײשאנאל

 םא־ צו געאונגען איהם איז עם און נוארס
 סופעראעםענ• םיט׳ן אדענדזשטענטס כען

 נױ איז עדױהײשאז #װ באארד פון דענט
 סענטער ױניטי א ד^ורט עפע-נען צו ,ארק
 דער ױניאן. חגר פון םיטגאיעדער די פאר

 סקוא סאדטאן דער איז זײן יוועט סענטער
 אאהאא פון םיטגאיעדער 80 נוארה. אין
 די םאר פארשריבען נאײר זיך תאבען 21

<ןאאסען. עגגאישע
 וועט גוארס איז סענטער ױניטי דער

 אוםן זעאנעז דעם װערען^אויף געפיהרט
 םענ־ ױניטי די געפיהרט װערען עס װ•

 די חױן א װעאען עס יארק. נױ אין טערס
 אעקטשורם װערען געגעבען אויך קאןאטען
 'יך4> איז פראגעז פאדשיעדענע איבער

 גיפנאס־ און געזוגד, װענען אעלןטיטורס
 אונטערהאא־ געזעאשאפטאיכע און טיקס

 פון עדױקײשאן אװ באארד דער טוננען.
 פיטצוהעאםמן םארשפראכען .האט נויארין

ט ארנײט דער אין פעגאיכקײטעז. אאע פי
 אויך װעט דארט אז מעגאיך, איז עס

 סענ־ דעם אין געבען צו װערען עראויבט
 אזעאכע און אידיש, אין אעקטשורם טער

 זאלען װעדען. געגעבען זועלעז אעקטשורס
 פון םיטגאיעדער אינטערגעשאנאא די

 רעדזשײ נאאד זיך אומגעגענד און נו.»רק
הא־אסען. די פאר סטרירעז

 דר. איז יאנואר טען7 דעם מיטװאך,
 און פיאאדעאםיא, אין געװעץ פרידצאנד

 טיטינג, גרױסען א אדרעסירט דארט דיאט
די פון האײסקוא, פען זויאיאט דער אין

ן״ ם45 לאקאי יוג̂י חנ ח מ *יז

 גע־ געמנםנז איז געאעגענהײמ דער «ו
 ותנלכעז *ױ\ קאנצערם, מעדעער n װארען

 זיג״ בארואוסםמ באטײציגם זיך ד״אגען עט
 רי האט עזאם רער איז שפיעלער, און גער

 ענ־ טיעא טים אויפגעטמעז מםערען םוזימ
 פון סופעגאיגמענרעגט ךער מוזי»זם.

 נעהאא״ אויד האט ראכער, דר. ס<צל, דער
 באגײסטע־ מיט איז װעאכע ,run א מען
 פובאײ םון געװארען אזיפגענומען רוע
* <ןום•

 םיאא״ אין ארבײט עדױהײשאנאא די
 אגנעפיהרט ערפאאג םיט װערט דעא&יא,

 עדױקײשאנ«א די עאאים, אגא מרס. םון
סופערװײזערין.

* * *
 םריד־ דר. האט יאנואר, טען12 דעם

 סון םיטיגנ ברויסען א אדרעסיגט אאגד
 מיםגאיע־ די באסטאז, איז ױײסטפאכער

 םענשען 1,400 ;אדזם .49 אאקאל םון דער
 םימינג, am אויף געװען אנװעזענד זײנען

האאא. פײ אין
 אין אאלאאם אינטערנעשאנאל די

 עדױקײשא־ דער צו זיך נעהםען באסטאז
 שטיײ זעאבען דעם אויף טעםעלױיט גאא
 װערט ארבײט די יאררן. נױ אין .ווי גער

 איז זואך די ארגאניזירט. ערשט דארט
 םעיןרע־ קאהעז, ס. פאניא מיס דא דארט
 ערױקיײ אינטערנעשאבאא דער פון טערין

 באס״ די העצםען צו אום האמיטע, שאגיאא
 .אדגאניזי־ סיסטעםאטיש אאמאאס םאנער

טעטעקײט. עדױקײשאנאא די רעז
 איצט ווערט אאזא, זעהט, איהר וױ

 אונזער פון ארבײט עדױהײשאנ»א די
 מיט געטאן איבעראא אינטערנעשאנאא

ערפאאג.

 און ורעס דןר פון ענטפער פאדלאנגס-אן
אססץי מאנופעסטשורער וױסט

).1 זײט פון**אוסי(

יאיז ע ״ י ־ ; ײ ״ י י ״ו ע : י : מ ן ף״ ן י,

י :אהאנײעז צו אויעגעמידען א־צט  עיקײ י
£ראגע.

 מינימום * באשטיבוט אכרימעגט ״דער
 ני־ ג^רניענן איז אכדימעגש דעם אין שקײל.

 סא־ צו ארבײםער די לןךען גיט ז^ל װ^ס צא,
̂ס, סקײל. מינימום דעם װי םעחד, דערען  דן

 אזוי איז דאלאר פון קןיןי^וערם דער װאס
 פריחעײ דעם ד^בש דאס געפאלען,

 דער ®יז זיזד פאי מינימום באמגימםען
פ־אי־גאנגענהײיט.

גרוי־ דעם צוליעב ״*עפעי, ע4̂• אין כסעט
 חע״ * ארבײטער די ש^דערעז יקרות, סען

̂ל־ איז אונצופרידענהייט די לוין. כעדען  ן
;עםײן.

 מיר זאלעץ צי די, איז ל#;ע נ־־^שישע די
 ^דער זיך *אר קעמפען iitv יעדען לןןזען

 געםייג־ » אין באהאנדלען עס מיר ז$לען צי
קןזגפערענץ? ^א£מליבער

פ ד^בען םיר װ^ס פר^גע, די עג ^על  פ
מיש איחר װילט צו קל#ר: איז אײך פ»ןר

גי ?*נפעיענץ, «
 .נאהוםען פען קאן דעפארמפענט שאנאא

 םאר שםיק א דאאאר 1 צו טיקעטס גוםע
 ״אר־ די פון פארשטעאונגען ענגאישע די

 װאך דער םאר ניאד״, טעא&ער .בײטער
 יאנואר. טען31 ביז׳ן טען25 פוג׳ם
ען צו קל»ם « רנ ע ך ל םען. ײ שורי

ףדעם םעג־ ױניטי סאכער ווײסט אי
 פאר קאאס א נ^ווארעז פארםירם איז סער

 שוויטען. אעתעז זיך װיאען ײאס םיידצאך
װערען געהאאטען וועט שוױם־האאס דער

ען געװיס ע  חאנדלען *ו כארײט םיר זי
ען יר ײג  און געוואויגמ, אימעד פון ז

 ווזנלען םיר װ#ס װעגען דאס, ילאזען
מ  א *ו אײגפאראשענדיגען, זיך קעגען גי

*רביםרײ**[. אװ באארד
ט אײך געטען סיר גע־ און םארציחען גי

 די װײל ענטפער, באעטימםען א אוגז בען
 אלעםען״ אונז פאר אזעדליד איז פארציחוכג

 גע־ װערט דאס װען צײט, דער אין
טענ, םיער שויז איז עס כאטש שריבען,

 װעיכע װײדזשעס, פון םראגע דער איבער
 ברענענדע^ א װירסאיך איז װײסען, זײ

ערװאר־ מיר גיט. עס גאויבען מיר
 צוםרי־ א טאבופעקטשורערס די פון מען

 ׳איז םאקט ענטםער. דענשטעאענדען
 זײנען מאנוםעקטשורערם אאע ניט אז

 וועאען צו ״קאוג״ אזוי אדער באינד אזוי
 דרײדעי. טעכנישען א מיט באנוצען זיו

 מאנוםעק־ םיעאע גאר םרן װײסען מיר•
 געגײגם דוהא זײנען װעאכע טשורערס,

 םיר ױניאן. דער םיט פארהאנדאען צו
 דרעס־סאנטראמםינג דער םרן דא ריידעז
 פון װײדזשעס די אז װײםעז. די אסס׳ן.

 א םון זעאבע די באײבען ניט קענען איצט
 צוריה. מאנאטען 6 םון זאגאר אדער יאהר

 הערשענדער דער צו באינד ניט זײנען זײ
 און ארבײטער די םון אונצוםרידענהײט

 דרײדאעו טעכנישע 1מיצ אז װײסען זײ
 פאר־ ניט צײן די ארבײטער די מען קען

 דחגס די אז האםעז, װילען מיר רײדען.
 װעט אסס׳ן םאנוםעקטשורערם װײסט און

 און אנזיכט, זעאבער דער צו ?ומעז באאד
 אויסנעםידען מעגאיר, װײט װי װעט, עס

 און ױניאן דער צוױשען סאמוי א װערען
 דאס װי אסם׳ן, סאנוםעהטשורערס ער1

.1919 אין נעװעז איז

 שלעזיננער פועזידענם
̂ן װארשא אננעסוםזןן

™l™! fjwi 7Shi »־־« I Q ׳? Sm m iZ ײ וחי^ ״םארווערםס״ צום םעלעגראמע א שיקט פעקטשוחןרסיבאר מא״ ,הא-ע װארעז, יײלען ויאם אד^מייד די ר״מי
:פאאגט װי זיו אעזט װאס

— יאנואר. טען15 ?אפענהאגען,
 פון סרעזידענט דער שאעזינגער, ב.

נאר־ אײדיעס אינטעמעשאנאא דער
אמערי־ איז ױניאן װאירקערס מענט

װארשא. קײן אננעסוםעז שוין איז הא,
 םארברעננען פויאען אין װעט ער

 דארםען װעט און װאכעז עטליכע
 אידישע די םון אא:ע די שטודירען

ארבײטער־ארנאניזאציעס.
 םארברעננט שאעזימער •רעזידענט אז
 די שטודירען צו צײט די װירהאיד דארט

ײדא«, איז ארגאניזאציעס • ארבײטער
 וואם בריען^ זײנע םון זעהן איהר קענט

 װאכען פאר אעצםע די זייט דרוהען מיר
 זיײ בריעח די ׳.,^נערעכטינקײט דער אין
 באאעוד און אינטערעםאנט העכסט נען

רענד.
 אויך דא םיר קעגען נאײכצײטינ

 אין איז דיקנסטאנ דעם דאס מעאדען,
.אנגע־ אינטערנעשאנאא דער םרן אפיס
פאסט־ איעיגע שאעזיננער׳ען פון סומצן

 דעם אז שרײבמ, ער ײעאכע אין הארטעז.
 י1ש* דעד םיט ער ײעט פעברואר טעז25

־ איז צוריהפאהרעז ״אדריאטיק״ די ר א
 פ״ן אנפן^: אין אז הײסמ, דאס ?א.

 זײן וױעדע־■ שײז עי ײעט םערץ טאנאט
אפ-ס. אץ דעסק

 װיאען װאס םײדאאך די רעטינג. אוסי
 זיך זאאען קאאס דעם אן אנשאיסעז זיך

 רעטיע, אוסי מרס. צו דעם זועגען װעגדען
סענטער. זוײפטםאכער דעם אין

 דעם אין קורסען און אעהטשורס אאע
 צו נעהען סעגטעך ױגיטי װײסטםאכער

 ערםאאגדײך באזוגדער אעבעדיג. גאגץ
ס פון סוזיין־אעקטשורס די יאבער זײנען  טי

 דער אבענד. פדײםאג באוער, סאריאן
 גאר איז אעקטשורם די בײ עגטוזיאזם

גרױפ.
 באוער מים ירועט אגענד פרײטאג דעם

 סיפר פונ׳ם מוזײן טטערעז די *נאאיזירעז
 געשפיעאט ײעט װאם ^תועסטער, פאני

 םטײ־ אין תאנצערט, צוױיטען צום ותרען
 םעברואר. טעז7 דעם האײסקול, יועטענם

 קאסםען סאנצעדט דעם צו טיסעטס רי
 וױיסט אין׳ם באחוםעז צו סענט, 25 באױז

 וױיסםמאכער די םעגטער. ױדטי םאכער
 ענטוזי־ פיעא *זוי ארויסגעוױזעז תאבען

 מר. דאס קאנצערט, ערשטען דעם בײ אזם
 דעם םון דירמענט דער דעםראש, ײאאטער

 שפיע״ צו אײנגעוױאעט האט ארהצםמער
 דעד צוױי. אנשטאם האנצערסען דריי אען

 יןאנצערט סימפאני דעם פון ■ראגראם
 נאזונדערם א איז פעבתאר טען7 דעם

טי־ טיט נאײך דך באזאמט רײכער.

 זײ «ז טעגליך, געעגטםערט. ניט אא״ז
 צוםרי־ ענםםערען און ענםםערעז, װעאען

 צונויפקו־ זיר װעלען זײ דעגשםעאענד.
 ױניאן, דער מיט האנםעחננץ א אויף טען
 װעט כמון אז זיכער, זײז םעז מעג דאז און

 אויסגע־ װעט עס און תרכסומען, שוין
 צוזאםזננשטויס א אירגענד װערען םידען

 מאנר די און מאאכות בעאי די צװישען
 זײ װעאען אבער טאמער םעקטשורערס.

 דורך אאץ װעאען זײ איז 3טא ניט עס
 װע־ זיך דרײדאעך אאיערשע פארשיעדענע

 דאן קאנפערענץ, א סון ארויסדרעהען אען
 סאאכות בעאי די װעאען זיך פארשטעהט

 זא־ צו װאם האבען אױך זײט זייער פון
 שול־ פצסירען, ניט זאא עס װאס און גען,
 װעא- ױניאן, די ניט געװיס זײן װעט דיג
 געסע־ ?אא אלעס אז נעװאאט, האט כע

 די נאר םרידאיו, און רוהע ײערען טעאט
 פאאען װעט סאראנטװארטאיבהײט נאנצע

אסס׳ן. מאנוםעקטשורערס דער אויזי
 די אז גאויבאיד, הױם איז עם אבער

 זאלען מאנוםעקםשורערס װײסם אײדיעם
 אונםאראנטװארטאיכעז אזא אוי̂ו האנדאען

 הא- זאאען זײ »ז זײז, דאס קען !אוםן
 דעם אז פארגעסעז ניף אזוי שוין בעז

 פון יאהר, יעצטען םון קאםו* ביטערען
 סיט אדױס גיט װײט זײנען זײ װעאכעז

 אז זיין, דאס קען V םאהנען םאאטערענדע
קאנפערענץ א אפזא;עז.פון זיך זאאעז זײ
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New York, Frw*y, ■lan. 30 , .OL. II. No. 5יאנואר,.ו../.נ ־טעז30 דעם פוײימאג,

געהעכער באוײםענו װײוזשעס קלאוקםאכער
שײדונג דער ױיט  גא־ דער פון ענט

 װעלכע װערנאר־ארביטרײשאז־קאמיטע,
שאינט דער צדדים, יײדע  םון באארד דז

 טאנופעק־ די און קלאוקמאכער־ױניאז, די
 זיף האבען אסס׳ן פראטעקטיװ סשודער

 זײ װעאכע און אנצונעהמעז, פארםליכטעט
 50 אלע װעאען Aאנגענוםע שוין האבען

 האאוק־אינ־ דער אין ארבײטעד טויזעגד
 זײערע םאראאזען ^ארק נױ אין רוסטריע

ט װאך די טעפער  פעטערען פיעא א מי
 איצט ביז האבעץ זײ װי פעי־ענײעאאפ,

געיזראגען.
 װעאען קאטערס, דרעס און קיאוק די

 5 מיס .44 קרינען 39 זײערע אגיטטאס
 אג־ סקױרט־חאטערס, די מעהר. דאי.

 — 39.50 קריגען װעאען 34.50 די יטטאם
 סעטפא־מײקערס, טעהד. דאלאר פינף

 36 יןריגען װעאען 32 זײערע אניטסאס
 פון אפערײטארס די טעהר. דאי. 4 ני-ט

 דרעסעש און ריפערס דזשעקעטס, קאוטס,
שטאט קריגען װעלען  דאל. 50 ,44 די אנ

 סקוירט־אפעריי- די מעהר. דאא. 6 ריט
ט טארס,  קריגען װעאען םעהר, דאל. 6 מי

ט פיעס־טײצארם די .48  םעהר דאא. 5 מי
 װעאען פינישערס די .43 קריגען װעיען
 דאל. 41 — םעהר דאא. 5.50 מיט קריגען

ט העאפער׳־פינישער די  32 — דאצ. 4 מי
ט אפפער־פרעסער די ראל.  דאל. 5.50 מי

 ^פפער־ סקויט די ד#א. 37.50 — טעהר
ט פיעסער  די ד$<. 38 — מעהר 5.50 פי
ט אונטער־פרעסער סקוירט  ד^ל. 3 מי

ט סקוידט־בײסטעד .28.50 — דעהר  מי
סקוידט־פיני־ ד^א. 25 — מעהר דאל.

ס י נ כ ײ צ ר ^ פ ־ ט ל א ה נ י א

ט״ ײ ק ג טי כ ע ר ע ג ר ״ ע מ 5 נו

 עקזע־ שאװירא. ס — זויזד די .2 זייט
— 25 לאקאל פון מיטינג באארד קומיװ

שעהנהאאץ. י•
 פון באארד לז׳פאינט פון מיטיגג .3 זײט

— מניאן קלאוקםאכער יארקער נױ דער
 נ. — ״אייטוס״ זוכט םען אאנגער. א•

בוכװאצד.
 5 די פון אויסיםליסונג די װארום .4 דיט

 פאר־ האט אסעמבלילײט סאציז«ליסטיאןע
~ לאנד איבער׳ן אזטורם אזע אודזיזכם

אעװיטין. ב.
 װע־ װיסען דארף מענש יעדער װןזס .5 זײט

 דובאװסלוי• ב. דר• ־־־ טובערקולאזיס ג?ן
 טאקינג אין 25 לאקאל פון קעמפײן דער
אזעגער. חעטסטיטעינג און

 ־— (עיצעחלוגג) ציםער אײן אין .G זײט
יוג־ םיילארס לזידיעס די דײקסעא. ש.

היאפמאן. ה. — 80 לאקאל אז י
 געזעל־ קאאפעדאטיװער דער װעגען .7 זײט

מענין. ה. — ריגג ארבײםער פון שאפש
װאצמי• פאצינא — ליעבע נאך געיעג א
נאטיץ־ביכעל. רעדאל,םאר׳ט פון .8 זייט
 אינ* דער פון אויפטו מאגאטען דרײ .9 זייט

• אב. — מערנע״שאנאל בארא̂ן
 דער — מעאטער־װעלם דער אין .10 זײט

 (גע־ הערבסט־טאג א אין קריטיקער.
י. נחום — דיכ=)

 — זיד באװעגם װעלט די nr .11 זײט
 ײ ײי פאינטץ• סטוארט דזשוציעט

 צעבע־ דער — (פעליעטאן) לאנכ לעגען
דיגער.

 רעדאק־ צװישען אזטועסען קורצע .12 זײט
% לעזעי• די און םאר
ארווערטײזמענטס. — 15 ,14 ,13 זײטען

 דע• עדױלןײ^אנאל אינמערגע^אנאל .16 זײט
 קלאוקםאבער פון װ«ידז«עס פאיטמענט.
 נזען1 פון (שלוס געהעכערפ באדײטעגד

 בא־ באלטימאי־ אין קלאור^זאכער י זײט׳/.
״*זכירות. איז חעכערונג א ר,ושעל

 דרײ־ ; 20.50 — טעהר 2.50 מיט שערם
״ ניעהר דאל. 3.50 מיט פערס  .27.50 ־

 דא< 4 מיט סקוירטס פון באגראדעדס
 באגראדערס גויריס דאל. 32 — מעהר

ט  קלאיק־ .27.50 — כיעהר דאל. 3.50 מי
ט בושלערס  דאל. 25 — מעהר דאל. 3 מי

 טיט טארקערם און םינערס עקזאמינער,
 באטאנה^י־ דאל. 34 — מעהר דאל. 4

 בא- X(1( פאר ל,ריגען װעצען מײקערס
שטאט טאנהאלס  הא־ זײ װי 1.10 די אנ

.1.30 געקראגעז, איצט ביז בען
 אלע פאר איז העכערונג דאזיגע די

ט קריגען װאס ׳די פאר סײ ארבײטער,  ני
 םײ און סקײל, מיניטום דעם װי כיעהי

 סקײל, איבער׳ן קריגען װאס די, פאר
 װאס למשל, אפערײטאר, א; דאס אזוי,
 וױי־ דאל. 50 געקראגען איצס ביז האט

דאיג 56 װאך די װעט דזשעס,
 װעט נואך דער פון םעי־ענװעלאפ דער

אר־ די װײל פעטער, באזאנדעדס א זײן

 די צוריקגעצאהלט קריגען װעלען בײטער ו
 גאנצע די ׳פאר װײדזשעס געהעכערטע :

 ארביטרײ־ די װאס װאכ^, דרײ לעצטע
 איהר כייט פארנוכיען האט שאן־קאמיטע
סכסוף. גאנצען דעם פון אונטערזוכוגג

 די צװישען אז זיך, פארשטעהט עס
 ושםחה. ששון איצט הערשט קלאוקמאבער

 קוטט דאס אז געװאוסט, האבען זײ אמת,
 װײדזש־הע־ א םון םארלאנג זײער אז ׳זײ

 גיט, ווען בארעכטיגטער. א איז כערונג
 נאך און עס, נעפאדערט ניט זײ װאלטען
 אײגע־ זײער אויף זײ װאלטען װעניגעי

 גע־ ארבייט, די געװארםען אחרױת נער
 האבען זײ װאס סטאפעדזשעס, מאכט

 אײנ־ איז גא־נצעז אין ניט איז געװאוסט,
 זײער װאס אפרימענט, דעם מיט ?לאנג
 פראטעל)־ די מיט געשלאסען האט ױיגאז

 אגדער תײן זײ איו עם אבער אסם׳ן. טיװ
 מאנוםעק־ די געבליבען. גיט אויםװעג
:אײנגע׳עקשלט זיף האבען טשורער

 נעהמפ 25 לאסאל ױניאן דרעםמאכער און װײסס
ססרײס אין שעפער סו א ארונטמר

װעט אםם׳ן מאנוםעקטשורערם דרעם און רוײםט דער מיט קאנפערעגץ «
טעג. די װערען אםגעהאלטען מעגליך

 טען27 דעם דערפריה, אין דינסטאג
 יױ מאכער װײסט אונזער האט יאנואר,

 אין יאדונטערגענומען ,25 לאקאל ניאן
 דדעס און װײסט צאהל היבשע א סטרײה
 יױ דער םון בעאםטע די װי און שעפער,

 דעם אין װעלען איבער אונז גיבען ניאן
 טױ־ 10 ארום פארוױקעלט זײן סטרײק

ארבײטער. זענד
ט טעות לןײן זאל עולם דער כדי  ני
 דיזע אז ערקלערען צו כדאי דא איז האבען

ט׳ן טאן צו ניס נאר ה$בען סטרײקס  מי
 רער אין פאר איצט קוטט זואס סכסוף

 דער און 25 לאקאל צװישען אינדוסטריע
 דעם װעגען אסס׳ן, מאנופעלוטשורעם

 דער װײדזשעס. אין רעיז פארלאנגטען
 אינדעפענ־ די אויף זיך באציהט סטײרק

 די אויף און טרײד׳ אין שעפער דענט
 װאו בכלל, שעפער ױניאן ע ט כ ע ל ש
ט זײנען מאנופעקטשורער די  נאכגעהױ־ ני

 אין אגרימענט דעם םון פונקטען די מען
אגדערע טרײד. ט װערטער אין׳  עס, מײנ

 ױניאן, דער םון ״דרײװ״ א איז דאס אז
 ארגאגי־ צו ארגאניזאציאנס־קאמפײן אן

 אר־ צו בעסער און שעפער סקעב די זירען
אך ע ט כ ע ל ש די גאניזירען  ױני

ן געפינען װאס שעפער י  אינ־ דעד אין ז
דוסטריע.

ט סעטלעטענטם די  םירמען די םי
 ארונטערגענומען זײנען שעפער װעמעם

 גלײןי אנגעפאנגען זיף האבען םטדײק אין
 גע־ איז סטרײס דער װי אויפצומארנענס

 לאמי־ סעטעלמענט די געװארען. רופעז
 װעב־ אין זיף געפינט ױניאן דער פון טע

און טע3 צװישען סט. טע11 האלל, סטעד

 פארזאמ־ סטרײקער די עװענױס. טע4
 עװענױ 28 קאסינא, פרןזגרעס אין זיד לען

*איי״

 װײסט־ די האט צײט זעלנער דער אין
 אנ־ אױןי איצט 25 לאקאל ױניאן טאכער

 צו ארגאניזאציאנס־קאמפײן אן געפאנגען
 העמסםי־ און טאקינג די ארגאניזירען

 װע־ אינדוסטריע. דער אין שעפער טשינג
 שטי- באזונדער א םאראנען איז דעם ג<ז

 אין פלאץ צװײטען א אויף נײעס קעל
צײטוגנ. דער

 מיט םבסוף דעם אנבאלאגגט װאס
^־ס דער שו םעקט  הויבט אסס׳ן, מאנו
 װערען. קלערער אכיעל לאגע די אן שוין

 אײנ־ דאך אסס׳ן די װעט שײנט׳ עס װי
ט קוםען צו װיליגען  א צו ױניאן דער םי

איז און קאנפערענץ  טען אז מעגליך ס׳
 •ױניאן די פארגלײך. א צו חומען װעט
 אדבײטער די אז ענטשלאסען םעסט איז
 א כאקומעז זאלען אינדוסטריע דער אין

 כלמט איז עס און שכירות אין העכערונג
 מאנו־ דרעס און װײסט די אז זיבער, װי

 זיד װעלעז אסס׳ז דער םון פעקטשורער
ט דערםון  מיטעל וועלכע ארויסדרעהעז, ני

 אביסעל זאך די אנװענדען ניט זאלען זײ
 װע־• םאכער װײסט די םארשלעפען. צו

 װעלען גיט געײיס הינזיכט דער אין לען
 םון ארבײטעד די םון אויסנאהמע אן זײן
 באקו־ האבען װאס טרײדס, אנדערע אלע
 די שכירות. די ואויף העכערונג א מען

 מא־ צו בארעכטיגט זײנען װײסטםאכער
 אנ־ רי פון ארבײטער די װי לעבען, א כען

טרײדם. דערע

שכת ועס 9 לאסאל פון טיםינג גרױסער א
ױניאן קופער אין

 אר־ דער נאך גלײך טאג, בײ שבת דעם
 מאס־ גרויסער א שטאטפינדען װעט בײט,

 ױניאן פינישערס קלאות דער פון טיטינג
ױניאן. קופער אין 9 ל^קאל

 װערען נענעבען װעט מימינג דעם אויח
 פאײ לעצטע די םון באריכט פולער א

 אסס׳ן, םראטעקטיװ דער מיט האנדלוננען
װײדזשעס. אװ רײז דעם באצוג אין

 ניט 9 צאקאל פון מיטגליעד קײן זאל
ע. צום קומעז צו פאר-פעהלען טי םי

װע־ רעדנער באװאוסטע םאלנענדע די

בא־ אב. :אדרעסירען מיטינג דעם לען
 נ. ל. א. דער םון סעק.־טרעזשורער ראף,

 דער פון פרעזידענט פײנבערנ, י. י.; װ
 ארנאנײזעד םרייני, י. ;באארד דזשאינט

 האנ. ;לײבאר אװ םעדערײשאז אמעריקאן
 יױ הלאוקמאכער םון לאיער לאנדאז, מאיר
 מענעדזשער דזשענעראל זיעגמאן, ם. ניאן;

 יאנאוױ ש. יאן;5ױ הלאוסמאכער דער פון
 :״גערעכטיגהײט״ םון רעדאהטאר סהי,

 לאיואל פרן מענעדזשער ה*לפערין, דזשײ.
טשערםאץ. ,9

 פון חעחס ניט וױלעז זײ גײן. און נײן,
 די שכירו^ די העכערען װי זאד, אזא

 זײ משוגע. פשוט זײנען ארבייטער
 װײדזשעם♦ בעסטע די קריגען זײ גום. צו
 דעטאנםטרײר^ ארבײטער -די האבען #נו

 ריכ״ סטרײק, » דורף זײ, איז עס גוט װי
װעקײשאך. א ״נעהטען דורף טיגעד,
 או זעהעגדיג, מאנוםעקטשודערס, די

 גע* א געטאכט האבען ערנסס, װערט עס
 אן שטײטש, װי :פרעסע די דורף והאלד

 געענםםערט האט ױניאן די אגרימענט!
 דעם מיט *רעסע. די דורף דעם אויף

 1או ױניאן דער צוױשען ויכוח דאזיגען
 אסס^ פראטעקטױו מאנוםעקטשורער דער

 גאװעתאר פאראינטערעס-רט זיך האט
 קױ ?ען עס אז געזעהן, האט ער סםיטח.

 צוױשען קאנפליקם ערנסטען אן צו מען
״ זײערע און קלאותמאנער די דג  א

 גויי• ין%ק ניט זעוזר איז דאס און געבער.
 םויזענר 50 װען יארק. נױ פאר זאד טע

 און םטרײש, אין ארוים געהען ארבײטען
 1א װעדט אינדוסטריע קראוק גאנצע די

 שסאו^ גאנץ עס מען םיהלט נעשטעלט,
 און יאדס, נױ וױ שטאדט, אזא איז אפילו

 דעם איעגעלאדען דארום עס האט ער
 קאגפןן*, א צו צדדים בײדע יאנואר טען5

אלבאני. איז רענץ
 גאך קאנםערענץ, דאזיגער דער אוין*

 דזשאיגם םון פאדשטעהער די װי דעם,
שאנעל: דער פון ואון באאדד  אמטעמיי
 1האבע באראף אב און פײנהײרג זיגםאן,

 םאר־י די און טענות דיערע פארגעבראכט
 יײעחנ, םאנוםעקטשורער די פון שסעהעד

 געװארען אנגענוטען און באשלאסען איז
 אונטערווארם^ צו זיף צדדים בײדע פון
 ארביטרײשאך אן פון ענטשײדונג דער צו

 םון װעדזגן באיצסימט זאל װאס קאמיטע,
 בא״ האט גאװערגאר דער און גאװערנאר.

 x עדװארד :קאמיטע םאמעגדע שטיטט
 האסישאן, אינדוסםריעל דער פרן באיל
 באלדוױן, ד. װילליאם טשעימאן, אלס

 עלעװײטאר־ אטיס דער פון פרעזידענט
 ל. א. ם. א. דער פון פרײני הױ קאכי&אני,

 דעם< םון פרעזידענט פײנבערג, ישראל
 קלאוקמאכעך־ דער םון באארד דזשאינט

 םעפד עקזעקוטיװ סינגער, שאול ױניאן,
 סראטעק• מאנוםעקטשורער דער פון בער
 םון פוירקעם םראנסעס יײס אסס׳ן, טיװ
 ארױ• איז האםישאן אינדאסטריעל דער

בעררץ• וג טשארלז גענעראל, טאנט
 ױף תאמ קאמיטע ארביטרײשאז די
 האט ז־י ארבײט. דער צו גענומעז גלײף

 עס װעלכע אויח זיצוננען, םיגו» געהאט
 םח עדות געװארען אויםגעהערט זײנען
 םון לאי^רס די אויף און צדדים. בײדע
 םון לאניאן, מײעי נענ. זייטען, בײדע

 קלײז םר. און ױניאן דעד םון זײט דער
כיאנוםעקטשורעד. די פון זײט דער פון

 גענומען קאמיםע די האט .דעם נאך
 געווען ודורש חוקר גרינדליך און צײט
 אויוי װי סטײטמענטס, געמאכטע אלע
 מאטעךאול, םסאטיסטישען גאנצען דעם
 באציי־ זיןי האט ױניאן די װעלכען מיט

« װאדים םארבערייטעט. טענס  #11זינ
ד באארד, דזש^ינט פון מענעדזשער דער  ו
ט זיעען באארד, דזשאינט גאנצער דער  ד

 געטאן ניט איבער לאזעז װאס אזעלכע,
 i p* וחןרענ׳ נעטאז דארף װאס עטװאם,

 האבען טיר רואס דער, איז רעזולטאט דער
 אונזער םון אנםאנג אין גלײף געמעלדעט

נייעם. אטת־םרעהליכער
 V נעקראנע! האבען ארבײטער די
 װײדז׳ןו־העכערזנג, באדײטענדע נאנץ
* דערװײל זײנען זײ װעלכער מיט - *  פ

צוםרידען. שטענדיג
 געלר דאם בלויז ניט איז עס און
 װאס געװאונעז, האבעז זײ װ^ס אליין,
 אויך וױ נעשטיםט, גוט אזוי זיי מאכט
 םון ענטשײדומ דער לויט װאס, דאס,
 קלאר, עס איז ארביטרײשאן־לואמיטע דער
k שלוס, צופ געל«ומען איז זי אז $ i Dip 

 pntjM גארעט שויז זײנען ארבייטער
 p» העכערוננ א פאדעיעגדיג ״פשונע״,

ט אויױ (שליס ).16 די



 טם^ איז די זיף־ גט
 אנאגדעחנן• גען

m םאדזנדס םיזזםה

אנדערמר
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’n ע ע די געגען היםטערי ם חי
אן. נאך ה>)לם

 אננעהױבען לעצטענס ה$בען סיעיע
 רעאקציע פון שטורם דער אז ?•יזמען
 הויבען װאלקענס די אז שטייער, װערט

 דארט און דא םאריטוױנדעז. אן שױן
 דער םון אפשװאכונג אן געזעהן מען ח$ט

 די פון מאגכע היסםעריע. ״מילדער
 האבען טוער געזעלשאפטליכע בראװע

 קעלע־־ די פון ארויסקדיכען ,)ומעהױבען
grv. פר^טעסטי־ אנגעהױבען האט מען 
 די אויף געיעג װירדען דעם קעגען דען

 װירקונג ?נאפע א גאר אבער דױטע.
 םארםאלגונג, רעגירונג. די אויף עס >ט0>*

 האנט שטארקע די און ,*ונטעדדריקוגג’
 דער כייסלען. איהרע אלץ נאף ויעען

 אגדער הײן װיל קלאס זזזנרשעגדער
 פ^יק. םאר׳ן םארברענגען ניט *אישױ

 דער פון רויף און געפילדער דעם דזרןי
 דעי־ צו פאליטישעגם די האםען סאהטיס
 פראבלעם. יעדע פראגע, יעדע שםי?ען

«  גע־ יעדען טעראריוירען צו ה*םען |
 םיט פארנעטען זיף װעט װעלכע דאנת
 ״פאטריאטיש״. ניט זיינען װעלכע ואכען

 םארםאל־ די ניט װען דעגירונג׳ די און
 םון נעװאחען םארגעסען װאלט נומעז,

 םרעזידעג־ דער און פאלק. אםעריקאנעם
 דעטא־ די נאהענט. איז העמפעין שעל

 אביםעל האבען םוז פארטײ *ראטישע
 זײן שטענדיג מוז זי וודװערטייזטענטס,

 אטארגי און םאל?. םון אויגען די סאר
 זיעע אלע צו פאיםער, ד?שענעראל

 אײ־ פובליסיטי גוטער א איז סעלות,
דזשעגט.

רע־ דער אין אז גענלויבט האט םען
ליבערא־ סעהד א רא איו גופא ג

 דער םיט װעט װעלבער שטראם <זנר
 סעק־ אויבען. פון ארױםשוױםען צייט

 וױלסאן ב. וױליאם לייבאר אוי חנטארי
 הראםט ליבעראלע די זײן געזאלט זזאס
 װעל־ מיגיסטערױם־קאבינעט דעם אין
ר  אבער שטענדיגען א אננעפױזרם האט מ

 שװארצע די נעגען קאםף •רוכמלאזען
 אין םארהערפערט זיינען װעלכע בוחות,

 מײ־ דעם אין פאלמער. און גױרלסאן
 וױיסאן סעסרעטארי האט נ^־םטרײה

 זאלען מיינערס די אז ®אתע^אגען
 אין וזענערונג פראצענם 31 אריגען

 געזיעגט האט פאלמער אבער וױװזשעס.
 װי געקראגען ניט טעהר האבען זײ *ין
 אן גענען איז װילסאן פראצענט. 14

 אבער מײנערס, די פאר ווינדז^אנק^אן
 זיע־ דער ארויס װידער איז לטער

 געװען איז ווױלםאן סעקרעטארי
 און רויטע. די םון דעפארטירונג

 דער געװאוגען. װײטער האט *»<מער
 זײ־ פאלטער און דעפארטמענם ױקטיץ

 דע־ יײבאר דער רעגירוננ. די ן נע
 װי ניט פיע־הר געװארען איז אארטמענט

 דעפארט־ ױסטיץ דעם םון בױרא ^
טענט.

ײיל־ סעקרעטארי פון בא^יוס דער
 קאדוניםטישע די אז ׳טבת לעצטען סאן

 ארגאניזא״ אונגעזעצליכע אן איז •ארטײ
 םאר־ דער פון מיטנליעדער די און «יאן
 מוז טען װעלכע פארכרעכער זײגען &״

 לא;ד, םון ארױם^יקען און אחנסטירען
vn ניטא איז עס אז באװײז לעצטער דער 

 געיעג וױלדעז דעם אין ענדערומ
וך  כיאל, אלע םאר םאל אײז אז רויטע, ̂ג
ס א ד  ־yp זײ װאס זאף אײנציגע די איז |
 ארעסטעז, אבלאװעס׳ נריגײיד. טאן געז

 אנ־ וועלען םארםאלגונגען חןפארםידו:^
 איז עס איםפעט. םעהר םיט נאןי נ*חן
 װילדער דער אז זיין ניט יןעז עם ניס,

 געװארעז געבארען נאר איז פיספעין
באל־ א םאר מורא און נעדװעזיטעט םון

 פאל־ לאנד. אין דא רעװאיצױע דינער |
 םון אונץ אן נאר האט ער אויב גמאי״

 דער םון םיהרער די און וועכמליגענץ
 זײנען װעלכע פארםײ ^טאקראטישער

 פאליסיעס די פאר $אד*נטװארט<יןי
 װײט נאף איז עס אז גום נאנץ

 װאס איז זאןי די רעוגאלוציאן. * םין
מר  אן נעפלאנטער, א איז קעם&ײן די

 עס נעםעלשטעה א וו^םגעטראכטער,
 סיטוא־ א באשאפען «ו םארזוןי א אין

*r פאליטישע הערשענדע די וועלכע אין 
זײ־ אנהאלטען סענעז זאלען •ארטײען

 קלאס דוערשענדער דער קאנטראל. ער
נערװעזיטעט. און םורא ס^וםעקטשורם

 צו־ צו אינטערעסען זײנע אין איז עס
W 'r m, נעוױםען דעם פארטוםלען צו 

םאלה. סון
 ײילסאן סעהרעטארי פון באשלוס דסר

 פארטײ קאמוניסםישע די *ױסןװשאיסעז
s םון האנדאומ דער םון סארםזעצוננ 

i n װעא־ סטײט, יארון נױ םון ססעםבאי
 5 ערוועהלטע די אױסנעשאאסען האט מ

 און ./סעטבא' יארק נױ די *א*י*איסטעז.
ײאשיננטאז איז רענירוננ סעדעראאע די

 אויס־ דער פאד ערקלעהרט זיך ר^נען
 װעל־ פארטײען פאריםי״טע פון יטריסוגנ

 זײ אינטערעסען. זײערע קעגעז זײגען כע
 דעטא־ אז ערקלעהרס דערםיט האבען

 גוט דאן נאר זיינען רעגירונגען קראםישע
 קא־ די צו באלאנגען פארשםעהער די װען

פארטײען. פיטאליםטישע
ײי יארק נױ די ט ע ס  דעפארט־ און א
 זײערע באזירט דזאבען לײבאר אױ טענט

 אז ענטדעקונגען זײערע אויױ באיטהיסע
שע און סאציאריסטײטע די  קאפוניסטי

 די אומצואװארפען פלאנעװען פארטײען
 זײערע באגרינדעז צו אום רענירונג.
א;־ םארגעבראכט זײ האבען באשליסע  י

 װעיכע פראגראכיען די פון ציטאטען גע
 ענגערס און פארקס אין געפינען קען כיען

םאניפעסט. קאטוניסטיעען
 גע־ האט וױיסאן סעקרעטארי אבער
 גע־ פון פאנטעל דעם אונטער האנדעיט

 קאטוניס־ די אז געפונען האם ער זעץ.
 לויט אוננעזעצליף איז פארטײ טישע

 געװא־ אנגענוטען איז װאס געזעץ דעם
 יע־ .1918 אקטאבער, ־טען16 דעם רען
וועל־ פרעטדע ״דאס :זאגט געזעץ נער
 אירגענד פיס םארבונדען זײנען כע

 פרא־ גלויבם, װאס ארגאניזאצי^ז װעיכע
 אופד דער פאר ארבײם און פאגאנדירט,

 די םון רעדערונג דער םון װארםונג
 ארעסטירט זאל שטאטעז, פאראײניגטע

 םיז װערען אתיסגע״טיקט און וױזלקז
<אנד.*
 טאן קעז רעגירומ םעדעראלע די
 ?י וױיא אוגטדשטערט ארבײט איהר

 און געזעצען םארטיגע שויז געפינט
 טאט יעדען םאכען זאיעז װעלכע קאורטס

 די ל,*נסטיטוציאנעי. און געזעצליך
ײט שלעכטע  סטײט די און יןאנגרעס םון ז

 געזעצען װאס איז לעדזשיסלײטשורם
 ספי־ װערען. נעיטאםען ערשנז דארסען

 םיעל נעםיהאט זיןי װא<ט סװיט קער
 םאר כיאא אײן װאלט ער װען בעסער

 אויס־ די אז אנװײזען נעקענם מאל אלע
 אונ־ יןומט סאציאליסטען די םון שליסונג

 איז דאם נאר געזעץ. פארטיגען א טער
 זי טאן. װיל אסעםבלי די װאס טאקי

 געזע־ אוץ פרעצעדענטעז באיטאפען װיל
 זי־ אמעריהא ״סאכען זאל װעלכע צען
 די און געפאהר.״ רויםע די םון כער

 באװײ־ צו יעצט פרובירט קאםיטע סװיט
שע די אז זען  איז פארטײ סאציאליסטי

ט פארבונדען  קאםוניםטישער דער טי
 שוין איז לעצטע די וױ אזױ און פארטײ
 וױי־ ניט מעהר מען דארף ׳טריף געװיס

 צװײ די צװײטעז צוזאטענבונד דעם זען
 אויסנעשלא־ די אז וױיזעז צו םארטײען

אן סען דארף אסעמבלילײט סענע  דע־ נ
♦ ♦ mפארטיחגץ.

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
Jan. 30, 1920, as required by the Act 

,1917 ,of Congress approved Oct. 6th 
known as the ‘,Trading with the

Enemy Act״.
ם ע ז ביזנ ס אי ע ביזג

 געגרינדעט איז ארגאגיזאציאן אן :אןי
 םא־ װעלכע וואשינגטאן, אין געװארען

 אםע״ צװישען באציהונגעען םרײע דערט
 ארגאגיזאציאן די רוסלאנד. און ריקא

 פון ניט ^םארײנערס׳/ פון ניט באשטעהט
 אםעריהא־ אטת׳ע םון נאר באלשעװיקעס, ן
 איניציא־ די צװישען לײט. ביזגעס נער י
j עםערםאן זײנען באװעגונג דער םרן טארס 

 פארשטע* א איז װעלכער דזשענינגס, פ.
 פיש־ ם. מ. תאםפאניע, םאשין א פון הער
 םרײט קאלאסביא טון םדעזידענט פאן,

 םארים םון באיער, א. ה. קאנטראקטארס,
 גע- האבען זײ װ. א. א. •עקערס, קא. און

 צװעה דעם םיט ארגאניזאציאן אן גרינדעט
 םיט ביזגעס־באציהונגען אנצוםאנגעען

 זיי ײאס םםײטםענט דער רוטלאנד.
 איז זונטאג לעצטען ארויסגעגעבען האבען

:סאצגט װי
 םאנופעה־ פון באװעגונג א איז ״עס

 עקספאר־ און אימפארטערס טשורערם,
 פאד זיך םיט שטעלמז וועלכע טערס,

 םון שריט ^רגאניזירטען ערשטען דעם
 זײ־ םח םאדערמז צו ביוגעס אםעריסאנער

 ארױסשיקען ערלויבען צו רעגירונג ער
 םאר־ רוםישע אין סחורה אפעריקאנער

 און איטאליע םראנקרייך, ענגלאנה טען...
 אג־ שװער ארבײטען דײטשלאנד אפילו

 מיר רוסלאנד. םיט האנדעל צוםאנגען
 חא״ פארשטעהער ענגלישע אז װײםעז,

 פארשטע־ מיט קאנטראיןטען נעםאכט בעז
 דייטשע און סאוועט־רוסלאנד, םון הער

 זעאבע. דאס געטאן האבען אנענטעז
 ארדערם, האבען ביזנעט אםעריקאנער

 זײעחג ארױסשײןען ניט הענען זײ אבער
 האנד־ אונאאנישער דער דאנק א סחורה

סכױיט-דעפאיםםענט.״ דעם פון לונג

m סאסיטע א אח i ססאינםעם
תן *n זאצ \חולבע געוואחנן מ ת  םי

לואר פארלסגמן לענסינג, סעקחגםארי
 רע־ * פאדזגיעז און טענות, די איהם

 אין גיט געהט דא װארום איהם, םון כעננוג
מעגטאת אזערבע  די װי זאכען, םעגטי
 ותל־ קיגדער און םרויען געגען פלחפה

 רוס־ קעגעז געווארען אנגעפיהדט איז כע
 דאלערם, םח םראגע א איז עס לאנד.

 פרינ־ סענשליכע און פאליםישע פון ניט
 k אין איז לענסינג סעתרעטארי ציפען.

 אויסגעדראשע־ אלטע די פארלעגענהײט.
 נע־ זײנען באלשעװיקעם די אז פראזע נע

 ניט. יעצט גילט םארברעכער פעהרליכע
 קעז לענסינג װאם זאך איינציגע די און

 אויס־ דעם *ubr.K זיך טאהאלםען איז טאן
נעבאך. קראנה איז ער אז רײד

 װי טעאריעס פארשידענע דא זיינען עש
 םען אנהאלטען. קען שפיעל אזא לאנג
 און אםעריקא צוױשען שלום אז .זאגט

 אפעריקאנער נאהענט. איז יוסלאנד
 געקרענהט זעהר זיך םיהלען ביזגעס־לײט

 אויסגע* אינגאנצען איז אפעריקא װאס
 סטײטמענט דעם פון געװארען שלאסעז
 ארויס־ האבען סופרים־קאונסול די וועלכמ

 לןאאפעראטױוען רוסישע די צו געגעבען
 עק־ ניט גאר װאלט אםעריקא װי אקוראט

 גאנצעץ אין איז אסערי^א זיסטירם.
 םארהאנדמנ־ די אין געװארען איגנארירט

 רוסלאנד. און עלײעס די צװישעז געען
 אפעריסא אױב צװײםעלהאפט איז עס

♦ *שארשװײגען. דאס װעט
קײזעץ־י? םייט׳ן םען מוט װאם
ט פראגע, די איז דאס  די װעלכער פי

 דער קעפ. די זיך ברעכען פרעפיערען
 הא־ עלײעס די האלאנד. אין איז קײזער

 האלענדי־ דער צו נאטע א צונעשיקט בען
 וױל־ זײ זאל מען דאס רעגירוגג שמר

 גע־ האלאנד האט ארױסגעבען. העלם׳ען
 ניט םארלאנג זײער ?ען זי אז ענטפערט

 עלײעס די יעצט זאלען װאס נאכנעבען.
 םארשפרײטע ;עוזר א דא איז op X טא[

 זיי פאר םארבצײבט זאך אײז אז םײנונג
 דאר• עלײעס די דאם גארגישט. :טאן צו

 האאענדישער דער צו דאנק א שיקען םען
 אזא םון זײ ארויסהעלםעז םאר רעגיערונג

 זא־ עלײעס די אויב װארום שװעריגקייט.
 זוכען צו אונםערנעהמען טאיןע זיר לען
 קע־ דאן מלחמה, דער פון שולדיגע די

 אוגאנגענעהפע זעהר אויםגעםינען זײ נען
 װיל־ «.ז פאדערונג די זיך. וועגען זאכען
 געװען איז װערען, גע׳משפט זאל העלם
 םוז געדאנקען בריליאנטעגע די םון אײנע
 גע־ האט װעלכע דזשארדזש ללאיד

 באלד רעגירונג זיין אנצוהאלטעז האלםען
 טע־ די װאפענשטילשטאנד. דעם נאך

 זעהר איז םאדערונג אזא הינטער אריע
 כ!לאט. הערשענדער דער פאר גינסטיג
 פאר שולדיג אי; קײזער דער אויב װארום

 נאריש עס איז דאן קאטאסטראפע, אזא
 קרעםטען, עהאנאםישע װעגעז רײדען צו

 ראםע־ צו װעלט. די רעגולירעען װעלכע
 זיך באפרײמן נאר מעץ מוז װעלט די װען
 אונגע־ פון גײסטער, בײןע פאר א פון

 װעלכע די םון אםשר פערזאנען, װינשטע
 די געדאנקען. םאציאליסטישע האבען

 אײנצעל־ םון אפ דוענ<ט אלץ אז טעאריע
 װעלכע אן געםעהרליבע א איו טענשען נע
 קאפיטאליסטי־ דער פון אפאסטאלען די

זיך. האלטען רעזשים שער
 יעצ־ דער זיד שאקעלט דײטשלאנד אין
 םאנארכיסטישע א צװישען רעזשים טיגער

 אין רעװאלוציאן. קאםוניסטישע א און
 ליעבהנעכט׳ען םאר טאג םעטאריעל דעם
 םארבאריקאדירט לױןסענבורג, ראזא און
 סאל־ ארויס מען רוםט רעגיערונג, די זץ־

 י1אוי סאנאנען אן םען שטעלט דאטען,
 אן ערװארט םען סלעצער. סטראטענישע

 לעצטע קאםוניטטען. די םון אויםברוך
 סון געבודטס־טאג דער געװען איז װאר

 פאר־ װײטער מען האט װילהעלם, סײזער
 װיײ האט מען גאסעז, די באריקאדירט

 מען םאלדאטען, די ארויסגערופען םער
ד מאנארכיסטישע א ־ערווארטעט האט  ח

 זיר האלט רעגירנוג די און װאלוציאן.
 און רעכטס האפ, דעם דרעהען אײן אין

 אר־ קאנסטרוקטיװע קײן םוט זי לינהס.
ט האט בייט,  נאכפאל־ םאר מוט קײן ני

 רעגיחנג די סראגראם. פאזיטיװע א גען
 אײגענעם איהר בײ אן נאר זיר האלט

 ״באוט־ דעם פון הילף דער רורך אעבעז,
נאסהע. הונט״

 דער םון באארד עסז. םון׳ם זיצונג א
 ױגיאן דחןםםײקןןרם און װײםט ^יידיס

 דינםםאג געװארען אסגעהאלםען איז
 איז ,1920 יאנואר, ״טען20 דעם אווענפ^

 םיל־ ברודעד םטריט. *טע21 וועסמ, 16
טשערמאז• — װערםאן

 םאר ערשײנען האםיטעס .סאמעגדע
:באארד דעם

 ^אסטױם עליט דער םון ארבײטער אן
 בראדער׳ס ןדאזען םו קאט-טע » קא.;

 עס אוז זי דער םון ארבײטער שאפ;
 יױ האטערס דער פון קאמיטע א ;קא.

 ליײ םרן קאמיטע א ;10 גיאז״לאהאל
 א און שאפ ראזעגבעמ׳ס און זעדסאז

סקול. חזנד דער פון קאמיטע
 ווערען אלע־קאםיםעם די װי גאכדעם

ײ זײערע צו באצוג אין אױסגעהערם א  פ
 םוג׳ם װערם אגגעלעגענהײטען, שיעדענע

 3 םון לןאםיםע א ערוועהלט באארד עקז.
 אלע די אין האנדלען צו םולטאכם מיט

 דערםאהנטע די םון אנגעלעגענהײסען
 בעהמאן, אלגא שװעסטער קאםיטעס.
 װײס־ בר. און קאפלאן סעיאה שוועםטער

 דער אין געװארען ערוועהלט זײנען נלעס
דרײ. םון קאםיטע

ז שיהט עפשטײן אננא שװעסטער ײ ^ 
 םונ׳ם מיטגליעד אלס רעזיגנאציע איהר
 איז זי ערקגערענדיג באארד, עהז.
 איהר ציליעב מאן /ץ געצװאונגעז דאס

 באארד עקז. די געזונט. שװאכען
 באתיערעז פון אויסדרוק אן טיט. נעהסט

 םילװערמאן ברודער דעזיגנאציע. איהר אן
 שװעם־ פארנעהםען צו ערװעהלט װערט

 ױניטי־ דער אין פלאץ עפשטײן׳ס טער
 דײ אןז באארד ואינ׳ם און קאםיטע האוז

 — טשערנישען שװעסטער אוז רעהטארס
קאנפעדענץ־קאםיטע. דער אין

 סומע די באװיליגט באארד עקז. די
 בא־ iy פאנד דעם םאר דאלאר 150 םון

 אר־ געגען רעאקציע איצטיגע די קעפפען
 ארגאניזא־ ארבײטער און םיהרער בייטער

 בר. מעםבערס, צװײ ערװעהלט און ציעס,
 רע־ צו וױיסגלעס, בר. און װאסילעװםקי

 אויף ארגאניזאציע :אונזער פרעזנטירען
 םון גערופען װערט װאס קאנםערענץ דער

 מיט סױױה־^רגאגיזאציעס און ארבײטער
 םון ארבײט די שטיצען צו צװעק דעם
 םאר סעמפט וואס ,17 םון חאמיטע דער

 םאציאליסטישע סוספענדירטע 5 די
אסעסבלימען.

 דער פון רעזיגנירט םילװערפאן בר.
 אוןבד. קאםיטע, ןורגאניזײשאן ספעשעל

 פלאץ. זײן אויף ערוועהלט װערם לאעװ
 דאזיגע די m באשלאסעז אױןי ווערט עס

 מיט צוזאפען זאל האמיטע ארגאגיזײשאן
 צו םולםאכם די האבען מענעדזשערס די

 װאס מענשעז אנדערע אלע באשטיסען
 דער אין העלפע; צו זײן נויטיג ויעלען

 סי.־שאפ די אנפיהרען םון ארבײט
סםרײ?ס.

װע־ פאנדאן בר. און װאסילעװסהי בר.
 יױ אונזער םארטרעטעז צו ערװעהלם חגן

 האנ־ יעהרליכער עלםטער דער צו ניאן
 עיד נעטשרחאיליזײשאן דד םון סערענץ

 זונ־ װערען געהאלטעז װעט װאם ליעג,
 אין ,1920 םעברואר, ־טען1 דעם טאג,

 בראד־ איםט 175 ״םארװערטם״׳־בילדינג,
ײעי.
געװא־ ערװעהלט איז װאם קאםיטע די

 באהעגען צו זיך באארד עקז. םוג׳ם רען
 ליעג, פלאם־פלעז דער םון ציעלען די טיט
 און באארד צום באריכט איריר אפ ניט
 יוא־ זעלבע די אז באשלאסען װערט עס

 שװעסטער די םון באשטעהט װאס םיטע,
 און בעהמאן אלגא טשערגושען, דארא
 פון דעלעגאציע די זײן זאל פער, ראזע

 ליעג פ<אם־פלען דער צו ױניאן אונזער
 םון סיטינבען די צו אטענדען זאל און

/ ליעב דעד
 אויםמערסזאם םאכט שעהנהאלסץ בי.

 לעצטען דעם אויף אז באארד עקז. די
 אידישען דעם םון םיטינג דזשאינט
 םרעסערס און ברענטש טאיןערם בדעכסש,
 געװארען אפגעהאלטען איז יואס כרעגטש,

15 ojnגע־ געםאכט ץײגען יאנואר, ״טן 
 צו מיטגליעדער פאר גאםינאציעס װארען

 דע־ װאלט עס קאמיטע. סאנטראל דער
בר. אן וױיזם — ראטזאם נעויעז ריבער
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קאסיסעט. אױםעגוםען ורערזגן עס
 פאהן פון פירסע דזנר פ\ן סאםיםע א

 םםרײק א אז איגםארכױרט, שסעםעיל אח
מן אמעפיחרס ווערם ע ײער נ  םירםע^ ז

״ צו זײ צזויעענדע רען מדי א  אינ״ m ״
 םאר־ האבעז זײ װי נאכחנם שאפ םײד

 אויםגעגעבען און סאשינען ױיערע סויםס
שאפ. גאנצען זײער

 בא- האט ?י אז ערקלערם, םידמע די
 זי און דזשוןצער א וחנדען צו שלאסען

 סעט־ איהר םיט םען אז פארלאנגם,
אזעלכע. אלס לען

צורישגעוױזען. וחנרט פאר«לאע איהר
רעפארט. קאמיםע םינאנץ

 אז באריכמעט, האםיטע םינאנץ די
 םון פארלאנג דמם אױםנענוםען האט זי

 בא־ זי און פאדטײ סאציאלייץשישער דער
 אינטערנעשא־ די וױ אזוי דאס רעטעם,

 בא״ די שטיצען צו באשלאסען האט נאל
 אסעם־ אויסגעשלאסענע חי םאר װעגונג

 דארום דאלאר, 10,000 מימ לײט בלי
 װײל אויפגענומען, ניט םראגע די זי האט
 אויו* צוטײלט װערען דאף װעט געלד דאס

 פארבונ־ זײנען װעלכע לאקאלם, אלע די
 די-לא־ אינטערנעשאנאל. דע־ר מיט רען

 זײנען, באארד דזשאינט י-עם םון לאלס
אײנגעשלאסען. דעם «ין ויד, פ^ישטעהט

 דעם װעגעז אורטײלען צו פאםימע די
 םון טשערמאן וױים דעם איז טשערםאז

 בא־ װעט ברעגטש רוםיש־םױלישען דעם
 װאלא־ םטודענט, ר: בדיחג די םון שטעהן

 בדאסלא״ את הענדעלמאן שװארץ װינ,
װער.

דירעקטארס. אװ באארד םון רעםארט
 קאמיטע א קאםיטעס. מרשײנען עם

 װײנ־. און ?אפעל םיז ארבײמער די פוז
 געווען זײנען זײ אז באהויפטען, שטיין

ײ איז צייט ײאכעז ררײ סטרײ^ אין  ז
 װאף אײן פאר געקראנען בלויז האבען

 נאד םארלאנגט האםימע די בענעפיט.
בענעםיט. װאר אײז יפא

 אז ערהלערט, װערט עס װי דעם נאך
 בענעפיט געהראגעז האבען ארבײטער די

 זײער װערט געקומען, זײ איז עס וױ לױט
צוריקגעװיזען. פארלאנג

 הײט םון פינישערס די םון קאמיטע א
 װאס דעם, צוליעב אז ערקלערען, סאז איז
ט ארבײטעז זײ  זײ הומט שבת, אום ני

 װאך. יעדע שטונדען 4 פאילירען צו אוים
 אראנדזש־ אן אז פארלאנגט, קאסיטע די

 םיר־ דער םיט װערען געמאכט זאל מענט
 ניט זאלען םינישערס, די זיי, אז מע,

שטוגדען. םיער די פארלירען דא״פען
 װערט קאםיטע דער םון םאריאנג דער

אםיס. צום איבערגענעבעז
 ארביײ געװעזענע די םיז האטיטע א
 אז אינפארםירען, ררבעל מאקס םיז טער

 רעם נאןי םוטס, וױיטער םאכט פירמע די
 אונפאר־ דעם פאר ערסי#רט האט ד װי

 ארונ־ שיקט זי אז טשערמאז, טײאישען
 םירםע די װײל דעפארםמענט, דעם מער
 סא- די סוטס. םון מאכעז דאס אויוי ניט

 אוים״ זאל אםיס דער אז םארלאננט, מיטע
םראגע. די געמען

 דיםהױ ווערט פראגע די װי דעם נאף
אפים. צום איבערגעגעבען זי װערם טירט,
 לײבאר ״סענםראל א םון פראגע .די

 זיג־ ברודער אויםגענומען. װערט בױדא״
 האט ױגיאן די זיים דאס עתןילערט, ביאן

 םעםבערם די דאס פאליסי, א אגגעגומען
 דזשאבם, הײנע זוכען געדיז ניט זאלען

אין רעדזשיסטרירען זיןי זאלעז זײ גאר

 זאל באארד עחז. די אז — שעהגהאלץ
 ברענט־ איבעריגע די אויף אויפאדערען

 םאר נאםיגאציעם זײערע צומאכען שעס
 אויד ס׳זאל און ?אמיטע, דערמאנטער דער

 אזוי װי פלאן א ווערען אױסגעארבײט
 דער אט פאר םיטגליעדער די וועהלען צו

קאמיטע.
 די מאכען צו באשלאסעז װערט עס
 איבערינע די צו אױפפאדערונג דאזיגע

 נאמינאציעם אלע װען און כרענטשעס,
 דעטאלט װעט געמאכט, זײן שוין װעלעז

 םון םראגע די ענטשײדען באארד דער
 װעל־ קאמיםע, ?אנטרא^ א פאר װאהלעץ

 דרײ \וי מזסהר ניט םון באשטעהן זאל כע
טעטבערס.

 בדענטש, פרעסעדס׳ פון צױשריםט דער
 זײן זאל עם װאס רעלאמענדירט װעלכע

 אוטאנאמישעד דער אונמער רעכטע זײנע
 דער צו אפגעלענט װערט פאיװאלטוננ,

 באארד, עהז. דעם םון זיצוגג נעלסטער
 אוועסנעשטעלם זאל פראגצ דאזינע די װאו

 אױף םונשם ערשטעד דער אלס װעיעז
אדדנונ^ טאגעס דעד

 אן װײזט קאמימע הויז ױניטי די
 נויטיגקײט דער אויף באארד עקז. דעם
 צו אוױ װי פלעגער אויסארבײטען פץ

 װיײ דער פאר סוסע נוימיגע די קיינען
הױז, ױניטי דער םון אנפיתרונג טעי־עד

 וועט דארטען פון און לאתאלס זייערמ
 רי שאםט דזשאבס אױף שיקען זײ םען י

די צוױשעז םיםםארשטענדניס א ^יקיא®
J.7 און 1 לאתאלס

טיספארשטענד־ די אז ערקלערט, עד
 ג\עז ווערען, באזײטיגם נאר קענעז ניסעז

 װאלט בױרא״ לײבאר ^סענםראל א
 מעםבערס די און געװארען עטאבלידט

 אר־ דער צו נעווארען געשיקט וואלםעז
אםיס. אײן םיז בײם

דיסקוסיע. א ארויס רופט םראגע די
 האלםעח און ביאסלאװער ברידער די

 בױ־ אזא פון אײנםיהרונג די גענען זײנעז
 שי־ פון פראגע די אז ערקלערען, זײ רא.

?v\ אי־ דארו^ ארבײם ד;ןר צו מעםבערס 
 בא־ לאקאל יעדען צו װערען בערגעלאזט

 ערקלערט, בראסלאװער ברודער זונדער.
 צו געשיקט ווערט פרעסער דער ײען אז

 איז דיו־עקט, לאקאל חגם םון אבײם דער
בעסער.

 ער אז ערקלערט, האלפערן ברודער
 בױרא, לײבאר סענםראל א געגען איז

 דארף ציערשט פריה. צו נאך איז עס װײל
 גע־ צום צוגעװאוינען מעמבערס די םעץ

 קײן זוכען געהן ניט זאל ער אז דאנה,
 די־ ארבײםען געהן זאל ער נאר דזשאבס,

 סעג־ אזא װעט נאכהער אפיס. פון רעקט
פלאץ. אם זײן בױרא לײבאר מראל

 בא־ פײנבערג און זינמאן ברידער די
 אויבענ־ די םון ארגוםענטען די שטרײטעז

 אז ערקלערעז, זײ ברידער. דערמאנטע
 קען בױרא לײבאר סענטדאל אײז דירך
 אױם־ אזוי װיידזשעס פון סטאנדארד דער

 רעספעקטי־ די דורך װי װערען געהויבען
 לײבאר ״סענמראל א דורד אם-םעס. װע

ד דזשאבס פון פראנע די װאלט בױרא״  מ
 װערט זי װי געװארען, געטענעדזשט סעיר

 אפיסעס. לא?*ל די דורך געטעגעדזשמ
 מיס־ געװארעז פארםידען װאלטען עס

 פון יאקאלס די צוױשען פארשםענדניסען
באארד. דזשאינט -דעם

 ארומ־ װערט פראגע די װי דעם נאך
 ביץיא לײבאר םענטראל א ײערט גערעדט

 דירעק־ אװ באארד דעם פון גוטגעהײסען
טארס.

סעק. לאנגער, ל.

 שלעויננער פרעוידענט
 פאחאםלונ־ אדרעסירט

 ארכײ־ איױשע פון נען
וױען אין סער

 םוץ קארעפאנדענט םפעציעלער דער
 עטגןינזאן, דר. װיען, איז ״פארווערט״״

 טעלע־ צװײ אין געמעלדעט ודאף די האם
 איז שלעזעגער סדעזידענט דאס גראמען

 אדרע־ ער דאם און װיען אין אנגעהומעז
 פון םארזאמלובגען גרויסע דארטעז םירט

ארבײטער. אידישע
ר וועט מעלדעט, עמקינזאן דר. װי ח  פ
 $וײניגע וױען אין ?״ן שלעזינגער זידענט
 זיכעד דארט וועם ער איז צײט וואכעז

ט  יױ די הענט. פארלעגםע םיט זיצען ס
 גע־ געבען דארט שוין איהם װעלען ניאנם

ארבײט. נונ

 צו רושען צו באשלאסען ווערט עס און
ע ספעציעצען א צװעק דעם טי  ־py םון מי

 טען24 רעם שבת, אויף באארד ז־עקוטעו
נאכמיטאג. זײנעד א 2 יאנואר,

 זעקוטױוpע פוג׳ם זיצונג ספעציעלע א
 ררעס אוץ וױיםט לײדיעם ״un שין

 געװא־ אפגעהאלטען איז ױניאן םײקערם
 16 אין יאנואר, טען24 דעם שבת, רען

 זילבערמאן ברודעד סטריט. טע21 װעסם
טשערמאן.

 רעקאמענ־ די םארגענוסעז װעיען עם
 לאטיטע, הויז ױניטי דער פון דאציעס

 װי פלענער ארײעעבראכט תאבעץ װעלכע
 פאר סומע נויטיגע די קרינען צו אזוי
 ױניטי דער פון אנםיהרוננ װײטערער דער

 בא־ דיסקוסיע לאנגעד א נאך און הויז,
 איינשטי־ באארד עהזעקוטיװ רער שליסט

 מעס־ די צו אויפרוף אן ארויםצוגעבען םיג
 װא־ ארבײטען צו װאלונםיחנן «ו בערס

ס  בײטדאגען און דעי בוירמה שמגטאנ׳
 הויז ױניטי צום םארדיענסמען זײערע
פאנד.

 פראגען אויםנענומען אויך \וערט עס
 וחד זײ איז שעפעד םאו־שיעדענע בנוגע

jm באהאנדעלט. נצנוי !
סעק. ,ץ ל א ה נ ה ע ש י.

JT'V׳ זוכם מען
בוכװאלד. נ. םח

 סאציאליסט ?ײן זײן ניט דארף םעז
 ?לאסעךבאװאוסטזיגי־ ?ײן אםילו ניט און
 די צװישען »ז זאגען צו ארבײטער, גער

 אין •ארםייען פאליםישע גחיםע צוױי
 אונםערשיד קײן גאר כםעט איז אמערי?א

 אײנ־ נישס זייט איהר אױב אםילו נימא.
 אלע דאס םאציאליסםמן. די םים שטימיג

 אײן םאףםאלגען סארטײעז בורזשואזע
 םון הערשאםם רי אנצדהאלםען — צוועק

 האלםען און ?לאם ?אפיםאליסםישען חגם
 אויב אפילו —־ צוים אין ארבײטער די

 דעמאקראטיע א אין אז גלויבט, א-זזר
 אפ פארםײען םארשיעדענע די שםיעגלען

 און שטרעמונגען אינםערעסען, אמת׳ע די
 צו־ אויף איתר מוזם םאלק, םון אידעאלען

 אנדערש אז עס געהט אונז בײ אז געבעז,
לײטזןן. בײ װי

 דעמאקראטישע אײראפעאישע די אין
 בא־ פארטיתן פאליםישע האבען לענדער

 קאנ־ זײנען זײ פיזיאנאמיעם. שטיטטע
 באשםיפר געװיסע פון יאויסדריהעז קרעטע

 פאלי־ צו באצונ אין שטאנדפונקםען טע
 םראנען. סאציאל־עקאנאמישע און טייטע

 לענ־ דעמאקראטישע די אין נאר ניט און
 טער־ אין רוסלאנד, צארישעז 1אי — דעי
 װאו לאנד, יעחגז איז — כינא אין קײ,
 פאליטישע פאראן איבערהויפט זײנעז עס

 געװײ אפ זיןי םיט זײ שםיגלעץ פארטײען,
 נאר ניט ריכטוננען. און םענדענצען סע

 וועגען ?לאר איײז פארםײעז די זײנען
 אנשוײ און םרינציפען אײגענע זײערע
 םאר אזיף ?יאר דאס םאכען זײ — אונגעז

 אויןי 1שטעהע זײ עולם, אלגעםײנעם דעם
 יע־ װאס פלאטםארם, אםענער קלארער, א

זעחן. iyp אײנער דער
 זיעען פארםײען גרויסע צװײ אונזערע

 מען און נממאכם, Pשםי אייז םון אבער
 דעם געפינען צו עקספערט אן זײז דארף

 םחנגט ביידען. זײ צװישען אונטערשיעד
 רעפוב־ אינטעליגענטען דורכשניטליכען א

 דער איז װאס דעםאקראט, אדער ליקאנער
 דע און פארטײ זײז צוױשען אוגטערשיעד

 םאל, בעסטען אין אײך, ער װעט צװײטער,
 פאר־ זײן װאס אישוס, די אויף אנװײזעז

 געקסטע די םאר אחיסגעשטעלט האט טײ
 זײ װאס געזעצעז, די אויו* אדער װאהלען,

 און הכלל, לטובת דורכגעפיזזרט האבעז
 די אז איבערצײגען, צו זוכען אײך װעט

 אי- גוטע אזוינע ניט האט פארטײ צװײםע
 אזוינע דורכגעםיזזרט ניט האם און שוס
 םונדאמענםא־ קײן אבער געזעצען. גוטע

p אונטערשיעד, יען p אונםער־ בולם׳ען 
 פאדטײען, צװײ די םון עצם דעם אין שיער
 און אנצײגען ?ענעז ניט אײןי ער וחגם
 װאס צו חידוש׳ען זאנאר זיר וועם
זאף. אזא דארן* מעז

 בא־ אמערייפאגער דורכשניטליכער דער
 ער און ביזנעם, א פאר פאליםי? טראכם

 די פאלימישען דעם נעבען צו *רײט איז
 ביז־ זײנע םים אנצונעהן םרײהײט זעלבע

 אנער?ענם ער װי םארשםעהם, ער װי נעם
 במנעס. ?אםערציעלע אנדערע, פאר םאר
 פאלײ אודאי באטראכט פאליטישען דער
 צו מיםעל א אלס פראםעסיע, א אלס טי?

 דער אין שטײנען צו איז יעבעז א טאכעז
 אןוי, אויף זיר םיהדט ער און געזעלשאםט,

 ?ליענטען םעהדסטעז »ם ?ריגען זאל ער אז
 ״פרא?־ טטע א זיך םאר םארזיכערען און

ח טי?ע״״. ת  בא־ הוי^הלינגענדע אלע ם
 דער אז רעטרט, םאלה דאם אז הויפטונגען,

 םון גאנג דעם באשטיםט פאלק םון װילען
 דאד עם את לעבען, פאליטישעז אונזער

 באציהען מאםעז אנערpאמערי די אז אםת,
 פא־ צו ציניש, ניט אויב גלײכנילםי^ זיף

 אלע צו און געזצגעבונג רעגירונב, ליםי?,
 זײן םום אםערי?אנער גוטער א זאכען.
 דינ־ ערשםען דעם שמיםט ער װען םליכם,

 נא־ אין םאנסאג ערשםען דעם נאף סטאג
 ?אנרי־ צוױי די םון אײנעם םאר וועםבעד,

 שםי־ אםט. איז עס וועלכעז םאר דאםען
 שפעלם װאס חןם, פאר ער שטימם מען

 םעחר, צו איהם זאגמ װאס בעסער, איהם
 —א צװײמעז דעם פון בעסער ?ען װאס

 ער שםימט אניט םחורה. זײן װערםײזעז
 מאטע, זײן וועלכע םאר פארםײ, דער פאר
 גע־ האבען עלטער־זײדע זײן זײדע, זײז

 מיט זאגען אײף װעמ ער און שטיםס,
 סײן םאר װט נעײעז איז ״װאס אז שםאלץ,
אויף״. מיר פאר טט איז טאטען
אונטערשײ־ פארטײען גרױסע צוױי די

 צװײ זײנען זיי װאם דעם, מיט זיד דעז
 צױ םון ביזנעס אין םירמען באזונדערע

 געזע״רזאויסמײ־ נעזעצםאכער, שטעלען
 דער װ. אז. א. אדםיניסםראםארען, טשער,

 אטערײ איז הלאס פאליטיש־אקםיזועד
sp, גאנץ װײסט ?אפיםאייסמישער, דער 

 וױל ער באשטימכ^-גואס נאנץ איז קלאר
 ער װאס הרינעז צו םיטלעז די האם ער אין

 אומבאקװע־ עטײאס דער ניט ײען וױי•
 פא־ די װאלמעז עלעהשאנס, םון מנהג מער

 טיה סך א םארשפארמ פארטײען ליטישע
זײערע אנפיהרען אין האם-דרעהעניש און

 n און די אט :פשוט ביזנעם.
 די זיד לויגט באדינטגגעז.

 np מיר װעלען
 א אין וױ פונקט

 דער אויןי אדער, נאנעךפלייש
אזױ פאוער״״, ״םען שיראך,

אז 1א איז ^ ע  שסיםםלײש, עי
odipp. קויפען צו וױ אזוי און 

 דער און געזזנצליך ניט איז
 גזןטג אגשםענדיג איז וועהלער כער

 יגעלד םאר שםימע זלין פארשיםעז
 אזוי װי סיםלען אנדעחנ זוכען מען

וועהלער. די צו?ריגען
 מיםעל אױסגעפרובירםער דער

 ?י ״אישו״ אן איז װאס אישו׳״. ,
 א אויסגאנג, אן םײנט אלײן

 װאס דאס אױסשפריצונג, אן
 אישו ״קאמפמיז « עפעס. פון
 * מאכען געדארפט זא,

 ווערט װאס זאף־, א קאמפעין.
 פראנ^ א ?אמפײן, דעם פון

 דעם םון ארוים זיך טאליזירט
 ^אישוס״״ װאלםען זין אזא אין

 נארםאלע גאנץ און נאטירליכע
 שטרײכס פאליםישען א םזן גען

 ארױס בחננגם צוזאמענשטױס
 צום ארוים רו?ט נײעס,
 נײע באשאםט פראגען, וױסע

 םעהר אתגר צײײ װען ניסען.
 זיד רוקעז קאםוי אין ארײן טרעטען

 צום ארויס ליכערװײזע
 אין םראגען, ?אנ?רעםע װיסע

 לײזונ^ איהר םאד ?עמפם פארטײ
 שםרי רי פון אױסטײםשונג איהר

געזי
 וואתל אמעריקאנער אין

 ניט ״אישום׳* די אבער זײנען
 זײ ספאנטאגע. סײ\ ניט טירליכע,

p גארניט p דעם אין ״אישוס״ 
 םאראוים נאר װארט, םון זין

 מאמנן וועלכע שטרייטס-פראנען,
 איד מענליןי. װאהל־קאמסעיז

 די זעהט לעזער דער צו
ס/ באשאםען םון שו  doip עס ״אי
 םאר׳ז עלטער איז זוהן דער אז
 נעדארםט האט װעלכע ״אישו״, די
 ?עמפעין, דעם םון ט א ט ל ו ז ע ר

 באשטימענדער דער אורזאך, די נאר
?עמפעין. פון טאר

 n םיז אישוס די זײנען װאס־זשע
? װאהלען נאציאנאלע מענדע

 נישט נאןי דאס איז דעװרײל
 די נאך וױיסען דערװײל שטיםט.

זײן וועם עס װאס ניט, פאדטײען

 נאטירליןי, װאלט, מען נעהםען.
 זאכען אזוינע פזז ״אישוס״ מאכעז

 אםעריקאניזם״, םראצענט ״הונדערם
 אבער איו װ. אז. m ארדנוג״, און זעץ

 אישו ?ײן גיט איז אישו אן אז צרה,
 דער און יא זאגט אײנער דען

 אזעלכע אױוי נײז זאגען און נײן.
 פראצענט ״הונדערט װי

 ורעס דאס — אדדנוג און נעזעץ און
וואגען. נים פארמייעז צווײ די םון

 םעגליד, גאנץ אבער איז עס
 און םרײהײט םון םראגע

 ?לעמנמנ די םון אײנע זײז װעט
 האט, םען װאהלען. לוםעגדע די

 סון פאפולאריטעם די איבערגעשאצם
 םון געזעצעז, א?ציאנערע

 די דאדי?»לען. און ארבײמער גענען
 םוױם ספי?ער פון האנדלונג דיאטישע

 אן נעהאט האם אלבאני
 אױןי הפסר*נציעגעז די אוין» װיר?וננ

rv שיכור׳ע די דיסאלע^ p sm 
 העסליך אזא אתיםנעוױזען

 אויסגעױכםמרט איז מולם דער
 םארשעהםם. זיך האט פרעס די און
 צו מאמענם פאסענדער דער איז

 ,שרי א פון האפיטאל פאלימישעז
 אז מלנליד, נאנץ את עס און א*שו.

 א9אי די וועט פארםײ דעמאהראמישע
אויםנעהםען.

 זײ צתת. איז דעמאהראטען די בײ
 פאפילצרן באזונדערס אין זיך נויםינען

 האנזײ״ פאפרלערע באזונדערס איז אישום
 צו שאנס א האבעז צו אום דאטעז

 די וואהלעז. נאציאנאלע די אין
 םערד. אײס׳ז איצם זיך םיהלעז יזאנער
 דערסאר, נימ שטאײן זיד פיהלעז
 יאסזגנדע אדער אישוס נוטע האבען

 דערפאר, פשיט נאר דידאטעז,
 בימעד דורבשניםליכער

 אלזנ איז אדידינסטראציע איצמינ״
 הבתים, כעלי די אלבײטעי די

 האבעז אלע ~ כחןרס
 חןר סיט ארמצופריעדעז

גרופען קאפיטאליסטישע די און

Ht'uA.,
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 שפורם 8ז8 פאראוחאנם האט ליט

נד8ל אינמרץ
לעוױםץי יב• פון

 דער אזוי וױ אויס ניט טאנט
 אויםגע^לאסענע םינןז די פון

 זיד וועם לײם אסעסבלי *סםישע
 דער םון פאריםיישענס די צי

 דער״שרעקען ענדליך זיך וועלען מםגלי
 באװעגונג פראטעסט גװאלדיגער חנר
 איבער׳ן נעװארען אויםגעהויבען איז

 די צויאזען ווערען זײ און לאנד
 זײ $דער סאציאריסםעןי ל^סצנע

 פאליםישען דעם אין פארבלײבען
אריינגעקרא־ זײנען זײ וועיכען אין
 אײביגעז אן איבערלאזען וועלען און

 אונזער םון :עשיבטע דער אויף
סא־ די װעיען זײ װאס דערםיט

ײט אסעמבלי ססישע  גענצייר י
 עײ קלאר: זיײען זאכען צוױי #*סשליסען.
 אװאנטױרע פאליטישע די אז

רעפוב־ חברה זיין םיט סװיט .ספיהער
 שרעקליןי איז םטײט אפ םון

 װעט סיאסקא די אט אז און אלען,
 טוינדהלאפ א געבען װאדשײגליןי

 אמביציעס פאליםישע די צו נלויז
 צױ אויך װעט עס נאר סוױם, ספיקער

 מא־ רעפובליקאנער םעכטיגע די ,ן
vi| צוױימענס, און, שםאאם זײזען

אינ־ דער װיכםיגסטע׳ Dip איז דאס
 סאציאליסםישע םינף די פיט ס

 װערען םארשריבען וועט לײט לי
 דער אלס אםעדקא םון גדטיכמע דעד

 האט וועלכע חואקציע׳ דער םון
 איבער׳ן בוישעווען אנגעהויב^ ס

unratt שטי־ אנגעהויבען ר*ט און לאנד 
 שר^ד די דורןי געראגק פרײען יעדען

ארעם־ טאםען און פארםאלנוגגען
 פינסטערע די אן דערמאנען ותלכע »

הער־ לעצטענס דעם גי?אלאי פון
אל־ די רוסיזאנר. אלמער דער אין

רוקען־ דעם געבראכען האם אםערע %
 לאנד אין כוחות שװארצע די פון

 דער שון װאלקענס דיקע די דזו־ך *ח
דורכ־ אנגעהויבען זיןי האבעז יע

 סאף דערװײל שםראהלען, ליכםיגע י׳סמ
 צו פאתשפרעכען זײ אבער עוואכעי

 זײ ביז ליכטינער, און שטארקער
i f tm די פארניכטען גאנצען אין ענדליןי 

 אנגע־ שוין זיך האבעז עם •יגםטערכיס.
 כזחות די אין אז סיםנים נאװײזען מויבעז

 און טאגען״ אננעהויבען האט מאלק •ון
 ענדליף װעט עס אז האפען תענען סיר
ווערען... ליכםיג ויאך

 V אלבאני אין פאסידט ר״אם װןוס
 טען7 דעם אבענד, Dy;nyr אײן אין

אי־ היסעל •אליםישער דער ווען
 זײן צו נעישײגט ד»אם אסזןטכלי ךאר

 היטעל דעם אט אױף זיך האם •,
 װאלקענדעל. קלײנער א באװיזען •(וצליגג

 געװעהנליד ווערען פארםערס *דפאהרענע
 װאלקענ־ אזא דערזעהן זײ װען אוסרוזןיג

 טרויע״ די זיף־ כיים ברענגם ער וױיל דעל,
מ י שםורם, אנקוביענדען אן פון במורה ו

 כאם־ זײערע איז אײן זיך םולתן ?ײ *ון י
a m פאראיבער. וועם געפאהר די ביז

 אלבאני םון פארגדערס •אליםישע די
 װאל״ דעם אט באםערלןט נים אבער וואכצ!

 ניט באצײטעגס זיך האבען זײ מננדעל.
ם װארעג גע* אנקומענדער דער געגען ס

 דעם אין זיך זײ מריגהען א'צט און פאהר
 אונער־ גאנץ זײנעז זײ װערכען אין זומפ

ארײנגעקראכען. װארםעםערהיים
 פאליטי״ דעך םון אקם ערשטער דער

 גלאם. גאנץ ארוגטער איז דדאםא שער
 אסעםבלי נײ־ערװעהלטע די װי •פנעל אזוי
 פארזאםעלם מאל ערשםען צום זיך האט

 געזעץ־ אלס פייבטען איתרע אנצופאנגעז
 דער איז שטאאט, פון טאבט געבענדע
 טהעאדעאום אסעטבלי, דער פון םפיקער

 צו רעזאלוציאן א םיט עריטינען סװיט
 סאציא* ערװעהלטע פינף די אויסישליסען

 גרונט רעם אויף לײט אסעפבלי ליסטיישע
 פאליטײטער א צו באיאגגעז זײ װאס

 צו פרײנדליך ״ניט איז װערבע פארטײ״
 “נא דער םון יטםאאט פון אינםערעסען די

 גע־ זזאבען רעזארוציאן רער םון ציאן״.
 פיהדער רער םפיתער, ךער בלויז וואוסט

 דער מאיאריםעט, רעפובליהאנער דער םון
 א נאך םילײנט און אדלער פינסטערלינג

 האנם א געװעהגליך האבען װעלכע פאר,
 װאו פאריםיק, םארהאננ הינטערן דער אין
 אפגעטאן װערט ארבײט שםוציגסטע די
 פון אינטערעסען די פארישאכערען צו

 דער פון מאיאריטעט גרויסע די פאלק.
 געהאט ניט אהנונג <ןײן האבען אסעטבלי

 צו פטור פלאן ״נעניאלזנך םדע ותגען
 אײן מיט ״אונגעװיניטטע״ די פון װערען
 פאר־ איז רעזארוציאן די װען און קלאפ.

 דראפאטי־ גרוים מיט געװארען געלעזען
 אויס״ אסעטבל' דער אין האט עפעתם, שען

 פאםריאטישע פורא׳דיגע א געבראכען
 ניט הינגעריסען האט וועלכע כוואליע,

 נאר ׳םאיז\דיטעם רעפובליקאגמר די באויז
 םון םינאריטעם. דעמאקראםישע די אוין

 געפונען זיר האבעז אסזנםבלילײט 150 רי
 רעכענענדיג (ניט דעםאתראםען 2 בלויז

 ותלכע סאציאליסטען), 5 די נאטירליך
ך האבען  דעם אין דערטרונקען ניט ד

 גע־ האבען און שםראם ״פאטריאטישען״
רעזאלוציע. דער גענעז שטיפט
גע• איז רעאקציע דער םון זיעג דער

 איבער־ האט ער םאלשטענדיגער. א װען
 םינסטע־ די פון םיהרער די זאנאר ראשט

 ! לאגער שװארצען דעם אין און כחות רע
ױ די ושפחה. ששון געװארען איז  : ;נ

 די ״טריבױן״, די איז טײפס״ יאיה
 םינסטערער דעד םון בלעטעי שװארצע

 אײנ־ געלואנט גיט זיך האבעז אםעריהא,
 האבען זײ און התפעלות פון האלטען

 גע־ ױבעל זײערע מיט ארויסגעםלאצט
 זעהט, ״אט פאמען. אייױ גלײך שרײען

 הר%א וואס סאציאליםטען נארישע איהד
 אן אין טײטס״ ״די געשריעבען האט זײם,

 פון 2 בלויז אז פאר,ט דעי עדיטאריעל
 פאר געשטיםט האבען אסעפבלילײט אלע
 סאציאליסטען. די םון אויםשליסוננ דער
 סא־ רער אז באװייז בעסםער דער איז

 פרא־ אטעריקאנער ר\ין ניט איז ציאליזם
 קײן אםעייקא אין דא האט און דוקט

נים.״ באדען
גע־ לאגנ ניט אבער האם שטחה די

_

 און אדםיניסטראציע, רעאקציאנעדע נאך
 אל־ »ין וועד״תר סאםמז די *דנײםער, ךי

 אויסוועג אנדער הײן םון וױיסען נפסײן,
 א אויף שטײז א םארבײטען צו מי ניט

 זאל םארםי' ארבײםער נײע די װאס ײן.1
 װאהלען,* הוםענרע די אין אויםםאן יס1 ג

omn אײ־ צייס לאננע א געהםען נאך עס 
 צוגע־ זיד וועלעז ארבײטער םאסען די דסר

v iv m\ םעגלײ א םאר זי באםראכטען צו 
po סאציא־ דער םון אויסװעג. צוױיםען 

 אפגע־ שיח דאף אח פארםײ <יססישעך
j r n n אויף האפען נים וי קען דערװײל 
ר ה  זיעגען. לאקאלע אפגעזוגדערטע וױ מ

 פארטײ. רעפובליקאגער די אלזא, נלײבם,
i |  אפעריקא־ דער געבוים שוין איז אזױ »

 די םאיבײםען װעם ער — ארבײםער $נר
 חןםובליקאנער, די אויף ריםאקראמען

r a p שפרינגען םײנם דאס אז וױיסם פד 
pH היילען. הײםע אויף שםײנער וזײסע

 פיה־ הויפם די זיןי האבען װאך <עצספ
n n םארמײ דעםאהראטישער דער פון 

ט על ס א ת ^  אנדענ־ אין באנקעם א אוי^ .
IIP ״גרעס־ דעם דזשעקסאן, ענדרױ םון

 דער אין םרעזידענס חנםאקראםישעז ׳
 פיעמעגדענםען איע •*אנד. פון

פיעזידמנטען־ דעםאקראטישער דער
 אנוחד געווען דארט זײנען ור
 וױלסאנ׳ס םארגעלײענט האס םען

 פ^עזידענט דעי וועלכען אין ו,
 פארטײ דער פו; פ^ורער די אויח

:א־ די אץ אפפאך שלום דעם םפכען
פץ אישו הויפט רער םאר ליעג

 דער פון הויםטלינגע די קאםפעין. דעם
 אבער זיך האבען פארםײ דעםאקראםישער

 װיליי געלײענט וזאט םען װען געכםורעם
 די אז פאו׳שםעדזן, זײ ברױחנלע. סאנ׳ס

 זיעג צום זײ װעט אישו נײשאנם אװ ליעג
 הא־ אישו אנרזןר קײן אבעי פיהרעז. ניט
 היי־ און םארטיגע, א נעהאם נים זײ בען
 געקאנם גיט האם אנוועזענדע די םון נער

 אויף פראקטישעס. עפעס פארשלאגען
 איז פאדטײ דעםאהראטישע די װיפיעל
 םרינציםיע־ באשםיפםעז א אויו* געבויט

 װאם דערםיז, זעהן םען הען באדען לען
 םארגעשלא- םען האם באניןעם דעם אויף

 װי רעפרעסיע, שםרענגערע נאך א אי גען
 פארפילדערונג א אי איצם, עקזיסםירם עם
 עננד אן אי ;רוילקיר מיצםיגעז דעם צו

ן שםעלונג שלאסענע ע נ ע  ארי דער נ
 ענם־ אן אי ארבייטערשאפם, גאגיזירםער

 ארגא־ דער ר א ם שםעלוננ שלאסענע
 האםו» א א' ;ארבײםערשאםם ניזידםער

 גרויםע אי םריסי, דער םאר לעצמ ביז
 ווע־ רעפזבליקאנער די כים קאכ^ראםיסעז

 וײ םים שםיטם אלעס טרימי. דער גען
 אלעס פאיםײ. דער פין גרונר־פרינציפען

 איהר םון ראםען דײ אין ארײן זיך פאסט
אויס־ קען ודאס אלעס — אנשײאינג װעיט

 אבער אישו. א אי*ס ימרען נענרצם
 געםי״ צו שורער איז גדמע-אישר אפת אן

 דעם פארלוירען האט עילם דער רױיל י:ען
בײ באשםעלוננען זיינע פאבט אץ צומרױ

ן םןןרגזס און פארםײ  דער מ
 ויין פון געשםיצם ו^ליטישעץ, זעלבער

 די אויסשליסעז םאיאריםעמ, פאליםישאר
 אין pn זאלען זײ אויב דע^וקראםען,

פאר־ אדזנר מאיאריסעט. קלײנער א
mדעג^קרא א קמהוט, ra םאיאריםעם 

יועדצ! פטוד גריע אופן אזא אויח קען
 אויןי סינאריםעם רעפובליקאנעד א פ^

Djn טי^וריטעם די א? נרונד זעלבען 
פאלי״ די פון מייטע דער לויט פארטיי,
ק םישענס ם איז טאכם, א ם ני  די םאר ט

אן. אדער שםאאט פון אינםערעסעז נאצי
 או װײסעז, באטירליך פאלימישענס די

זיי־ רעפובליקאנעד און דעכמוקראטען די
אין ען־  און בדידער, גוםע אמת׳ז דעד נ

פאר־ הויפם צזוײ די זײנען פאקםיש אז
שע גרויסע אײן םײעז פאר־ תאפיםאליסםי

ױי אונטער פאראדירט זי נאר ׳מײ  צו
 זאל פאל<ד דאס כדי נעטען באזונדעדע

אונ־ אן ײיףקליך ip איז עס אז כיינען
 שטיםען זאל און זײ צוױשען כמרשיעד

אונצוםריע־ װערט טעז ווען אײנער פאר
פאליטי״ די צװײטער. דער טים דען

 אויוי פארזוך דער אז וױיםען אלזא, ׳שענס
ט װאלם סאציאליסםען די  נעשאדעם ני
שער א מעט קאפיטאליסטי אדי פאר־ טינ

ט דאך איז פאלק דאס אבער םײ,  מחויב ני
 װאס פאיציטיק הינטער גאנצע די רויסען צו

קא־ תויםם צוױי די אין באהאלטען איז
 האם עולם ־an פארטײען. פיםאליסםישע

היי־ דעם פאר געםאהר א דערזעהן דא
— דעמאקראטי פון פרינציפ לעסטען

 דעדפאר און פארםרעסערשאפט, פאלקס
ד, גאנצע דאס האם אנ קלײ״ די אויסער י

 אויפגעהויבען םינסטערלינגע, צאהל נע
פראטעטט. םעכםיגען אזא

הא־ אמעריקאגער בלוטיגע קאלם די
קײס, בערגער א פארשװײגען נעקאנט בען

 איהם געגען יןלאגען געוועז זײנען עס רוײל
 איז ער װעלכע אויח תלאנען פערזענליר,

םאר׳״ איז און שולדיג געװארען נעפונען
דער האט געריכט. א פון געווארצן םשפם __ ׳_________ך_________________

 קאנגרעס.האט דער װען פארשװינען עולם j הא־ אטעריקאנער די וועלכען פרינציפ,
ײלע געתאלטען איטער מנן כאטש אויםגעשלאסען, םאל צװײ איהם ^־יןע ןאי #ה
געװארען ערװעהלט מאל יעדעס איז ער 1 ------------------------------*—..........—

אבער, דא פאיאריטעט. גרעסערע א םים
 פארשווערוננ די שוין איז אלבאני, איז

ט געװארען נעמאכט  אסעכר 5 די געגען ני
 פאליטישער דער געגען נאר בלילײם,
/ טי ר א  דאס באלאנגמן. זײ ו^לכער צו פ

 שלאף םון געטאן כאפ א זיר האם פארלן
 א ער דזאט אױגען, די רײבעגדינ און

 2 גרענעץ דער איז *װאו :געפאן שטורם
אפשטעלען, דעאקציע די זיך וועם װאו
אונ־ געהן לאזען זי זאל םען װען

״ ? געשטערט
 די געשטעלט זיך האבען וואס די און
פינס־ א דערזעהן זיך פאר האמגן םראגע
ײ בילד. טערע  דער װי דערזעהן תאבען ז

אמע־ די אמעריקא, םרײער דער באדען
 םים געגרויסם זיר האט וועלבע #ריקא

 פארשװינדם טראדיציעס, שעהנע איהרע
 דעם אויח און פיס זײערע אונטער םון

װי־ דעם פון אנגעטראגען װערט פלאץ
 דער םון זאמד די רעאקציע דער פיז כעד

 דער און רוסלאנד. שווארצער אטאקיגער
 איהר ״האלט, :געטאן בדום א ד»אם עולם
רוחות, בײזע איהר ײײם, צו שוין געהט

ט װעלען טיר ע אזוי אפגעבען ני רי  דאם נ
 הײליג אזוי נעהאלטען האבען םיד װאס

יאהר.״ 130 לעצטע די פאר םייער און
אטע־ זעלבע די געשעוזן. איז נס א און

תלכע ריהא ט ערשט האט ז  מטליכע םי
ײן צו געשײנט צודיס םעג  פארםלײצט ז
בא־ פלוצלונג האט כחות, שװארצע די םון

 ליכםײ נענוג דא נאך איז מם אז וױזען
םאר־ דער אז האפען צו איז עס און געם
 געגצליר װעט םאציאציזם דעם אוי* זוך

 דער פ\ן װאנט םינסטעדע די דורכברעכען
ליכטיגער..• װערען װעט עס און רעאקציע

___ז־מד^ mmm איז עס דזנן.
 פאציםמת די געםוגען האס *ון שםורם

?ייעחג אח פארבערײםעם נים פארכמר
 פארוואנ׳־ פלוצלונג זײנען געשרײען יובעל
 זיי קאצעניאםער. א אין געװארען דעלט

 ״גדויסמר דעד אז ארוטנעזעהן זיך תאבען
 אלע אריק קבד >ןין לײגען װעם זיעג״

 םפיקער אטביציעם. פאליםישע זײערע
 אםויר־ אן געווען םתקנא זיף האט סוױם

 האם װעלכמר פאלםער, דזשענעראל ני
 דער פון לאגד דאס גערעםעם לאנג אזוי

 א געווארעז איז ער ביז געפאהר רױטער
 און םרעזידענם םאר קאנדידאמ םעגליכער

 םינםםעחנז זײן םים געוואלם האט ער
 ^לקס־פארםרעםעד 5 די געגען שריט

 גאװער־ אלס נ^טינײשאן א כאטש תריגעז
 נאך אפשד און יארק, נױ שטאאם פון נאר

 װײס־פרעזי־ פאר האנדיראט א װערען
שטא>;טעז. פאראײניגטע די םון דענם

 אזעל־ װעגען ניט שוין ער מראנם איצט
 דעם זיך דרעהם ער נארישיןײטען. נע

 דער פון ארױסצוקריכען אזוי װי קאפ
 ארײנגע־ האט ער וועיכער אין בלאטע
 טאשין רעפובליקאנער גאנצע די שלעפט

סטײט. םון
 געשיכטע אלבאני די האט װארים

 פראטעסט גוואלדינען אזא ארויםגערופען
 דער אין לאנד גאנצען איבער׳ן שטודם

 ניעדערטדענד פריהערדיגע אלע װאס צײט
 כטעט זײנען רעאהציע דער פון טיגקײטען

 האם ? געווארען פאדשװיגען גאנצען אין
 תרױר דער פאר אעעגוםען זיך פאלק דאס

 םאציאליס־ אויסנעשלאסענע 5 די םון דע
 םערזענליך זײנען זײ װאס דערפאר םען

 דער־ אפשר אדער טענשען, אנגענעהםע
 לעהרע סאציאליסטישע זײער װאס פאר

עולם? גרױסזנן צום אפעלירמ
 נאך איז פאלק דאס גימ. גראדע

 סא־ צום גלײכגילםיג אדער אויך איצט
 אדעד פארשםזדזער, זײנע צו און ציאליזם

 אלבאני אין איהם. צו פײגרליך זאכאר
 דער געײארצן םארשוחוידז אבער איז

א פאגמרעטערשאפמ, םאליןס םון פרינציפ

 םון געדאנה הויפט דער בעודען איז כער
 רעוואלוציאן. אכמריהאנער גרויסער דער
 אנגע־ האם רעאקציע די װי לאנג אזוי

 װי םערזזןנלימןײטען, אײנצעלנע ריהרט
 אזוי ;זײן ניט זאל צאהל זײער גרויס
 זײנען פערזענליבסייטע; די אם װי לאנג

נגען לפנים כאטש  געװארען געשםעלט ו̂ו
 גע־ פאר׳םשפט זײנען און געריכט א פאר

 טערםינען, פריזאן שזוערע צו װארען
 פון װעדען צו ארויסנעשיתם אפילו אדער
 די געשוױגעז. פאלק דאס האט יאנד,

 עלע- ליבעראלע די דעמאקראמען, אכצז׳ע
 געתוקם אפילו האבעז לאנד פון טענטען

 רעאקציע, שיעקליכער דער אויח הרום
 אז\י איז לאנד אין שטימונג די אבער

 פריײ אלע געגעז נעווארען פאר׳סט׳ט
 אײנפאך האבעז זיי אז דײניןער, הייטס
 צו פראםעסטירען צו געהאם כורא

 ליבזך אײנפלוסרייכע פאר א שמארק.
 צייט פיז פראםעסטידט יא האבען יאלען

 פאר־ איז שטיםע זײער אבער צײט צו
 האס פון ים דעם אין געווארען מרונקען

פאמריאםיזם. בילינען איז
נע־ ניט אבער שױן איז אלבאג\ אין

 סאציאליסטען. 5 די םון פראגע קײן ווען
 נים געװארען אויסגעשלאסען זײנען זײ

 עםװאס געהאם האט םען װאס דערפאר
 נאר פערזענליך, זײ נענען אויסצוזעצען

 פאלײ א צו בא^אנגען זײ װאם דערפאר
ט נעםעלט עס וועלכע פארםײ, טישער  ני

 פאד־ פאליםישער דער פון באסעס די
 רעגײ די איצם קאנטראלירמ וועלכע יטײ

 אויב אבער סםײט. יארק נױ םון רונג
 קײן רעאסציע דער צו דאך איז דאז אזוי,

 סווים ספיהער תאט הײנם ניטא. גרענעץ
דעד־ אסעטבלילײט 5 די אויסגעשלאסען

■ ■

דוכאױםהי• כ• דר• פון

 םענשען נעזונדע פוז באציהונגען די
שאנםמםפטיװם. צו

 צו איז ארםײןעל דיזען םון צוועק רמר
 פארמטענתיס בעסעחג א צו ברײגגעז
 םוכצרקולא־י םון לײדעז װעלכע וײ צוױשען

 םים מחכים און םריינד ?ײערע און זיס
צוזאסעגלעבען• םוזען קראנקע דיזע וועלכע
 אזוי איו מוױנדזיכםיגע צאד״ל די
 צאחל קלײגע גאנץ א 1גלוי דאם גרוים

 האספײ אין זיד געפעעז ?ראנקע די פון
 גרעס״ די סאנאטארױטם. אין אדער מאלם

 לע־ םובערקולאזיס םון קראנ<ןע צאהל מע
 ארוםנעריג־ ו^הטנגע,־ זייזגרע אין בען

 און קתבים. און םריעד זײערע םון געלט
 די און יןראנקע די צװישעז באציהונגען די

נוטע. <זײ\ ניט זעד% לײדער איז געזונדע
 בא־ םענשען ״געזונדע״ מעהרסטע רי
 ־jriP צו װי קאנסאםפטיװם צו זיף ציהען
 אין שטעהען צו אויס מיידעט פען ציגע.

 זײ פון װײכט מען אײלעזי פיער זײעחנ
 מאכט שריט און טריט יעדען אךיןי און
 דאס פיזזלעז צו שוױנדזיכטיגע די מען
 דאיפען און אויסגעשמויסענע זײנען זײ
לםחנוז. םחוץ געפינען זיך

 כאהאנדלונג אזא פון רעזולםאם דער
 םאר־ צו ^וכען קאנסאםאםיװם די דאס איז

 כאהאלטען זײ קראנקרזײם. זייער בארגען
 פארדעכ־ איינער יחנן איז דערםים, זיד

 שוױנדזזכט סון לײ־דעט ער דאס טיגט
 דאקטאר״ א צו געהן צו אזים ער כױידעט
 דאס באשטעטעען יענער וועט םאמער

 דעזול־ דער םארדעכםיגט. אלײן ער װאס
 װעלכע פיעלע, דאס איז דערםון סאט

 די אפשטעלען לײכמ געקענט װאלטען
 זײ װען קדאניןהײט זײער פון ענטװיקלונג

 אנגצפאנגען, באצײטענם עם װאלטעז
 פארבארגען און דאס פארנאכלעסיגען

 מעגליף. װי לאננ אזוי צושטאנד זײער
 צו מעגליד ניט םעהר שוין איז עס װען

 צו אויר געוועהנליד שוין איז פארבארגען
 אונגליהלי־ פאר׳ן עםװאס טאז צו שפעט

נעז•
 דערפאר צײט זעלבער דער אין און

 חלילזז זאל םען געהיט זיןי האט ער װאס
 םארבאר־ טראגט ער דאם זײן חושד גים
 באצי־ טובערקולאזיס קערפער זײן אין ;ען

ט הראנסער דער האט לען,  נעה־ געקענט ני
 אונ־ מאכען צו שריטע נויטיגע די טען

 האט און (ליחום), ספױטום זײן שעדליך
 זײן םיט סענשען אנדערע אנגעשטעקט
קיאנקהײט.

אוי^ געזזנדע די פון חרם שטילער דער
 דאס האםנונג רער אין קאנסאמפםיװס, די
ט זיד װעלען נעזונדע׳ די ױי  אנשטע־ ני
 אונ־ 1א דארום איז קראנסע, די פון העז

 ?ראגקע די צווינגט עס בײדען. םאר גליק
 ביז סראנ^וזײט זײער פארנאכלעסיגען צו

 אין און העלפען, צו זײ שפעט צו איז עס
 קראנקע די עס צװינגט צײט זעלבער דער
 פיעלע ^נשטעהען און היטען צו ניט זיף
 אין קומען זײ װעלכע טיט מענשען די פוז

באריהחמ. נאהענטע
 ניט אלײן פילײכט און וױלענדג, ניט

 רא־ האנסאמפטיװס די נעםען װיסענדיג
 מען זואס דעם םאר ״געזונדע״ די אן כע

 און הרעציגע, פאר װי זײ פיאר זיף היט
dip די םארגרעסערעז צו אימער העלםט 

פעסט• װײםער דער פון קרבנות צאהל
 הורצען דיזען אין אויפגאבע אונזער

 אויפמערה־ די ציהען צו איז ארטיקעל
 און טעות דיזען צו לעזער פון זאםקײט

 פאדשטענד־ בעסערע א ברײנגען העלפען
 טובערקולא־ םון הראנײוע די צװישעז ניס
 אין קומען זײ *ועלכע מיט די און זיס

 פארשטענדניס בעסערע א באריהרונג.
 און מראנהע, די פאד געזונטער זײן װעט
 ניט גאף זיינען װאס די פאר פעהר נאד

קראנקע.

האנסאטפטיװפ. געזונדע און קראגשע
פענ־ אלע פון פראצענט אבציג אדום

 איינװאוינער רי צזוישעז ספעציעל שען#
 װאוינונגען די װאו שטעדט, גרויסע פון

ט פול איז לופט די און ענ-גע זײנעז  מי
 טובערקולא־ פון פרײ ניט זײנען שטויב,

 קראנקהײט, די איז גלמןליכערװײזע זיס.
 ענט־ גענוג ניט פעלע סעהרסטע די אין

 פאתאורזאבען װאס באצילעז די ־ויקעיט.
 אײנגע־ װאו ערגעץ זײנען טובעדקולאזיס

 װי לאננ אזוי אין הערפע־/ אין ג*י*אפעזי
י  אונזער װי לאנג אזוי :עזונד, זײנען כי

 װידערשטאגדם־ גענוג האט קע״פער
 א״עז באצילען די קענען זיד, איז קיאפט

 װי אבער טאן. ניט שארען גרויסען קײן
 שנעל אזוי אםגעשװאכט ײערען טיר גור
 אונזער פון װידער״שטאנדסײןראפט די וױ

 דיזע זיך טשוכען הלענערי װערט העיפעד
 ניט פיהלען זײ שלאף, םון אויס באצילען

 ענםװײד זייער פאר שטערונג קײן נ*עײ
״ זיא ׳נ- עי אן פאנגען ז צישטערוננם ױי

ס. א־נ״

 זײן צו 1או טובערהולאזיס וזאבען צו
 דארום זײנען טוכערקולאזים קחאנק,פון

 מעהרסםע די זאכען. באזונדזןרע צזױי
 אבער טובערקולאזיס, תאבעז םענשעז

 זײגען םענשעז צאהל קלײנע א נלויז
 קראגק און טובערקולאויס. םון קראנס
 ווען םעז קען טוכערהולאזיס סון ווערען

 אםגעשװאכט, זעהר זוערט מערפער דער
 באריהרונג אין ניט ?ומט סען ווען אםילו

 טז־ פזן שוין לײדעם וועלכער אייגעם םיט
 װעלכע באצילען אײגענע די בערקולאזיס.

 פאראורזא־ קערפער אין ארום םד^וגט םעז
קראנקהײכג די כען

? איז״טוכערסולאזים װאס
 קאנסאטפשאן, םיז רעדט מען װען

 דער פארשטעהט טובערקולאזיס, אדער
 קראנקהײט די Dip לעזער געװעהנליכער

 איז אטת׳ן דער אין לונגען. די אין איז
 פון טי'ל אײן בלויז טובער?ולאזיס יונגען

 באצײכענט ווערט ײאס קראנקהײט דער
טובערקולאזיס. נאםען מיט׳ז
 פאראדרזאכט װערט קראג^הײט די

 דיזע און באצילען׳ סארט געוױםען א פון
 יזועל״ אירגענד אמרײפען קענען באצילען

קערפער. פון טײל כע
 םון גרופע א וואו פלאץ יעדען אויף

 זײ צושטעדען זיך געפינען באצילען דיזע
 פאראורזא״ און קערפער, פון געװעבמן די

 ארום געװעבען קערפער די װאונד. א כען
 שטארקע א םארםירען ײאונד דיזער
 די פארשפארען צו פארזוןי א אין װא;ה

 פאדשפרײ־ זיך ל^זען ניט זײ און באצילען
 זײ װי שאדעז כיעדזר נאך אנטאן און ׳טען

 צוזאטען װאינד, די אנגעטאן. שוין האבעז
 זעהמ וגאוגד, דער אדום װאגד דיזער מים
 בלע- פארהארטעװעטע הלײן, א װי אויס
 ־ ו ט דאס הײסט ענגליש (אויף זעל

 די װערט דארום און ל) ע ק ר ע ב
 ״טובעמןולאזיס״. גערופען קראנקהײט

 <ןאנסאס*ש#ךי״ נאםען צוױיטען דעם
 רופען אנדערע װי ״שװינדזוכט״, אדער

 דער־ געקראגען הראנקהײט דיזע האט ׳עם
 װע־ קרבנות איהרע פון םיעלע וואס פאר
 פארלירען ארן אויסגעצעהרס שנעל רעז

געװיכט. םיעל זעהר
חאנםאםפשאן? זיך געהםט װאנען פון

 באטערקט םריהער שוין האכען מיר
 פאיאודזאכט װערט קראגיזהײט רי דאס
 װאנען םון אבער באצילען״ נעוויםע םון

 געםינט װאו באצילען^ דיזע זיך נעהטען
 קװאל אונערשעפליכער דער עמעץ ד זי

 <וער הוטען? באצילען דיזע װאנען םון
 אין פחבלים קלײנע דיזע עס באזארגט

 גאנצער דער אױף צאהל ריזיגער אזא
V װעלט

 זײנען באצילען ערשטע די אזוי װי
 ענט־ זיף־ האבען אדער געװארען, באשאפען
 װי פונקט גים, םען װײסט דאס וױקעלט,

 זיף האט עס אזוי װי ניט וױיסט מען
 אײ עישטע דאס װעלט דער אויו* באװיזען

 נעקומען. איז הון ערשטע רי װעלכע פון
 קװאל דער דאס איז יא װײםט מען װאס

 גע־ יעצט קוםען באצילען די װאנען פון
 מענ־ די םון קערפערס די אין זיף םינט
 קראנקהײט. דער פון לײדען װעלכע שען,

 בא־ די צו שטעלען זעלבסט סענשען די
פארניכטוננ. אײגענער זײער םאר צילען

 טובערהו־ פון לײדעט װעלכער אײנער
 אין ארום טראגט לונגען׳ די אין לאזיס
 און באצילען די פון מיליאנען לונגען זײנע

 םיליאנען נײע שאפען אײן אין האלט ער
 זײן פארלאזען זואט די פון פלאץ אויפ׳ן

קערפער.
 איז אויף זיך געפינען באצילען דיזע

 איז הראנקעז, םוז׳ם ״שפײעכץ״ ליחוץ די
 שיקט שםייט, אדער ניסט, הוסט״ ער װעז
 צוזא־ ױעלט, םרײער דער אזיר ארויס ער

 םײכם־ די מיט און שפײעכץ זײן מיט מען
 רעגיםענטען גאנצע סױל זײן םון הײט

כאצילען.
 פײכט איז ספױטום די װי לא;נ אזוי

 און געפענםעט, װי באצילען די ליגען
 שנעל אזוי אבער באװעגען. נים זיך קענען

 אויסנעטריקענט װערט םײבססײט די װי
 שטויב מיט׳ן באצילען די אויס זיך מישען

 זײנע אוי^ זײ צוטראנט ווינד דער און
 1פי ביתנה א אונז זײ ברײגגט און פליגעל

קראניןע. אונפארזיבטגע די
פארשפרײט קראנקהײם די אזוי װי

• דו
 איז אײז אטעמען סיר װאם לופט ךי

 ווען און פיהראבען׳ און שטויב םיט פול
 אוים״ זיך געפינעז באצילען טובערקעל

 אײן םיר אטעטען שטױב מיט׳ן געמישט
באצילען. דיזע אױד

 ארײנצױ געליגנט באצילען די אויב
 קומען רעהדעז, לופט אוגזערצ אין דדיננען

זיד באהאלטעז אוז לונגעז די איז א־יײ• זײ

W gופפ><
«ו װארימיןײם די באסוועם. גאנץ ײד

uriW• ג^יואוד וױ •ונקס וײ םאר איז 
vv.\ לופט פרישע נענוג אויף זזאבען זײ 
 טאג גוטען א לעבעז זײ אוז שפײז, אוז
 אונגעהײערע אן םיט זיך םארםעוזרען און

 און אויף זײ פרעסעז דאבײ שנעלקײט.
 און לונגען די םון געוועב די צישטערען

 געװיסע קערפער זײערע אין אז זאםלעז
 בא־ איינצעע אן פון לצבעז דאס ניםטען.

 די ורען און קורצעס, זעהר א איז צילוס
 םא־ גיפטיגע די וחגרען שטארבעז כאצילעז

 פאר־ סערפערס זײערע פון טעריאלען
 גאנצען דעם דורך בלומ זזרד׳ן שפרײט
קאנסאמפטיװ. פון׳ם קערפער
ט אז זיןי שטעקעז טערסםעז אם  סי

 • גןינ־־ער קעדער. קלײנע הראנקהײט דער
 און ערד דער אויף קריכען צו גליימגן
 יעדע ארײן מויל איז נעפעז צו גלײכען

 װאו הויז א אין געפינען. זײ װאס זאןי
 װעלכער קאנסאםיטיװ, א זיך געםינט עס
 װאו שפײט און פארזיכטיג גענוג נים איז
 דאס זיכער איז #געהט און שטעהט ער

 קינד דאם װעט שפעטעי אדער םריהער
 װעט װאס עטװאס ארײן טויל איז נעהפעז
 קראנ־ םון׳ם באצירעז די זיך אױף האבען
 דאט קדינט פאל אזא איז ליחות. קען׳ס
 די קישקעס די אין און כיאגעז אין׳ם קינד

 בא־ טובערקעל די פון אטאיןעס ער׳טטע
צילעז״

 טובעױ־ אשט קדיגען קעדער קלײנע
 שװינד״ סזן טילר די דורך אויף קולאזיס
 פאי־ װאם באצילען די בהםות. זיכטיגע

 זיײ בהםות אין טובערהולאזים אורזאכען
 ױאפ באצילעז די װי אנדערש עןןװאס נמן

 םעי.ש;ץ. איז טובערקולאזיס פאראורזאכען
 דיזע האבען מענשען ערװאקסענע אויף

 אויף אבער ניט. װירקונג קײן כאצילען
 הינד א װען אוז יא. זײ װירקען קינדער

 כלניה א םרן מיקי מיט נעהאדעװעט ווערט
 דאס איז טובערקולאזים םון לײדעט װאס
 קריגען צו אויף געפאהר גרויס אין סינד

קיאנקהײט. די
קרי־ אויך קענען פעגשען ערזואקסעגע

 װאס שפײז עסעז תרןי הראנתהײט די גען
 נאכ־ פון הענד די םון פארםעסטעט װערט

 םענשען, קאגסאמפטיװ לעסיגע
גל. ד. א. בעקעדס,

װע־ און לוםט פרישע וועניג ענגשאפט,
ע  וועלכע כײ באשעםטיגונג א שפײז, נ
 םיעל אײגאטעמען שטענדיג מוז מען

 זואס זאך יעדע איבערהויפט אוז שטויב׳
 גוטער א איז סערפער דעם אפ שװאכם

 העלםט און קראנקהײט דיזער פאר אגענט
 אטאקירען צו באצילען םובערקולאזיס די

הערפעד. אונזער
 טונעױ־ מיט אן זיך מען שטעקט װען

£ קרלאזיס
גע־ האבען ײעלכע דאיוטוירים פיעלע

 ערקלעוזרען הראנקהײט דיזע שטודירט נוי
 םען שטעקט פעלע מערסטע די אין דאס
 ױ־ דער אין קדאנלהײט דער מיט אן זיך

 בלײ־ געזונד דאן װערט פען אויב גענד.
 קערפער אין פארבאתען באצילען די בען
 ־געלעגענ־ גינםטיגער א אויױ װארטען אוז

 דאקט'*־ דיזע פון םײנונג די לויט הײט.
 נ־ט זיף מענשען ערװאקסענע קענען רים

ט אנשטעקען  טובעױקו־ םון באצילען די פי
 אײגענע זײערע וזאבען זײ וױיל לאזיס,

 םענשען דיזע װי לאנג אזוי און באצילען.
 טו־ די תאבען שטארק און געזונד זײנען

 לײן זײ איבער באצילען בערקולאזיס
ניט. שליטה
 געכראכט האס פישבעינ מאריס דר.

 אונטערזומנג פון םאיזטען םטאטיסטישע
 װאס םאמיליעש קאנסאםפטױו די צװישען

 גע־ האבען טשאריטיס היברו ימײטעד די
פענ־ ערװאקסענע דאס צייגען צו שטיצט׳

 1 ממונחגפרױע דאס
 ̂וױנ־רזיבטי מיט געיעבם בען
 האנעז <חנלכע מענער ונדע w *ין

 חא םחיען, שוױנדזיכםעע םיט
 P דיזער םיט אנגעשטעקט ניט

 זײמנן דאקטוירים מעהרסטע די
 ?V מיינוננ דעד מיט אײנשטימיג

ט איז טובערקולאזיס דאס באװײזט  ני
 ערװאקסעגע פאר שטעקענד

 דאס עם צײגט יעדעגפאלס אבער
 װי נרויס אזוי ניט איז םאהר

דענחעז.
נאכלעסיגע אדן פארזיכטיגע

װס. ץן סאםפםי
 *י\ קופען פון געפאהר הויפט די

 קאנס א מים באריהרונג נאהענטע
 אײנ אדער זיך, אויף תריגען צו איז
 ױאס םײכטקײט טראפעלעך די מע|

 טרא« דיזע װײל סױל, זײן לאזען
 מובעולי ענטהאלטען קענען םײכטקײט

 איז קראנקער דער אויב באצילען•
 i םארשטעלען צו זיף גענוג פארזיכטיג

 די און פױל דאס טערליע שטיהעל א
 ני אדער הוסט ער װאס מאל יעדעס

 ספיו סםעציעלע א אין שםײען און
 אײ םארברענען אלעס דא און באקס

 1סײן ע- א•: פארטריקעגט, װערט עס
 איהם מיט לעבען װאס די םאר םאהר

זאמען.
 שױמו סארטען צוױי זײנען׳דא עס

 םפױטום ױעםענט אזעלכע זיכטיגע:
 m ליחות די וזײסט, דאס נעגאטייו,
 באןױ טובערקעל קײן נים ענטהאלט

 it איו ספױטום װעמענס אזעלכע און
.טובעויי יא ענטהאלט עס הײטט, דאם טיװ,
 ערשו פון קראנקע די באצילען. קעל

 פ אונשעדליך גאנצען איז זײנען קלאס
 צו לעבען זײ װעלכע מיט מענשען די

 זי*ן יולאס צװייטען םון קראנקע די םען.
 ערוואתו פאר געפאהר קלײנע א אייר

vvvjq\ קראנקע, די ?״« אויב m 
^, צו ניט כארזיכטע  א הוסטען שפיי

3'iyo ״אין nyi נור ארײן׳/ װעלט H* 
 פאר^ רyנאכה jyp מע\ זואס yרליyפ

|v נעז•
 O'Bicy ^iyr iy:"i רyינדp ?לײנע

ן גור אויב און ולאזיס,pרyטוב צו ליך  ם
ניט•־![ זאדען זײ דאס איז ליך

iyD»riv מיט H^DP^ny y r o r n r w, 
מענשען.
 דיאבען מיר װאס רעם םון שלופ חגר

ן ולאזיםpרyטוב דאס איז געזאגט דא  אי
 אנדערע אלע װי חראנתהייט א

 קײן ניט רyאב װעהטאג א איז ov טעז•
 pfic לײדען yלכyװ זyנשyמ און בזיון,

 r איחר מיט זיך דארם^ קראנתהײט רyד•ז
 אויס נור פאלג^ זײ אויב באהאלטען. ניס
י  פארי זײנעז און דאתטאר םון ארחגרס י

 זײמר זיר ארום םארשםרײטען ניט זיככי;
?1א כץ^yשפ'י רyלyBטרא רyאד ליחוץ,  י

סט^ און jyo'j זײ ױען  n פארשטעלען מו
ע לyשטיק א מיט פױל דאס ז*ך י ^  או| ם
 סםױםונד y>y^*ysD א אין שפײעז זײ

 זײנעז ז׳yנyפארבד w מעז װאש באהס
 זײעחנ פאר ניט פאהרyג שום קײז זײ

 !יי םאר זיך דארח מען און ןyנשyפיטמ
היטען. שטארק אזוי ניט

 פאױצטעהען דאס ןyלyװ yאל ררען
 וױ פעילזנן ניט זיף ypראנp די ױעלען
 ילשאפטyזyג רyד םון yשטויסענyא^יסג

 גע־ אנטונג קענען הרyמ דארום זײ
 חגרםיט״גיט און געזרנד ny''t אויח בען
ד רyזײ זyערDyפארב ניר ^ינ  זײעויע איז נ
 אױןי נור וחגרען, צו געזרנד זyזיכטDאוי
טrrפאי  זײ• \ואס די םיז געזונד ראס זyי
ױס. פון קראנק נים נאף יעז אל טוב^י

 נס8מ«יזאצי8 גרױםמו s is ננט8פ 25 ל8ס8ל
העמסםיסשערם און סאהערם צוױשען העם&ײו

y ארבײטער ריעזע :''i] פון טײל א 
 רדעס און װײםט לײדיפ גרזיפער דyד

 רyד פאר .25 לאקאל ױניאץ, םײהערס
 םיע־ ענטװיקעלם זיך ד״אבעז צײט לעצטער

םאד״ Dyn אין שעםער ?אנטראקטינג yל
 ‘cyp איז טאקינג בלויז ןyמאכ וועלגבע

 שע־ גארםענט Dyלײדי די פאד םטיטשינג
מיז א געװארען זיך איז דאס און פעד

אלײז• זיד פאר טרײד
yty'n שעפער jy:"t ד אyגyלDDy& y 

^ן זײ ארבײטער. די פאר ײ  דאיט ארב
 דערײ חאגדישאנס. yראבעלyמיז אונטער

^ די ה^וט בער רי ײ  םייקערס װײסט ל
 זעyדי זyארגאניזיר צו באשלאסען ױניאן

 איז סװיפ ?לץ א זyמאכ און ארבײטער
 yארנאניזירט ניט yאל פון טרײד דיעזען

 ־yאנג דערפאר האט ױניאן די שעפער.
 בר. ארגאנײזער, םפעציעלעז א שםעלט
באקאנט גוט זעהר איז װעלכער טױרק,

 צו נענוםצן גלײך זיך האט טוירח ברודעד
an,ארבײט. ־

 ףי םון טשצרלײמע די םון מיטינג א
 םאד איז פאך תגם אין שעפינד יזניאן

לעך• געווארעז אפגעתאלטען צװעס
 פלאן ^yםאטישyיסטD א און װאך yט

 אנ״ אזױ װי געווארען אויסגעארבײט איז
ארבײכג דער םיט צמעהן
טינג ארנאניזײשאן צװײטער א  מי

אװעט*, מאנטאנ דעם םאר זyרוםyג רטyװ
ר א ^ו u פראנדעם אין מע\,uvi 2 פ p 

SSP םיר יזא ײעווענ 28 סיגא׳
tyo-wi זאל םיטינג דער pH ט  H□ מ

זוכמ.
yn oyאויך רט :o ^ s y 

jyD פאר םיםינג מאס גרױסען א 
^י, טאג ר טעז9 דעם אוו א ו ^  #ם

 1ג זײנען פאך דעם םון ארבײטער די
vo\ ז צו ע ? ר ^  אפא װײטערע די נ

oojyo און ״פארזוערטס״ איז p it 
ומןי. נעקסטער פון ״נערעכטיגיוײט״
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םעוי״ײ
ש. פון

,ןועלם־־שטױב)

דײקפעל

 קײ ?לײנעם אויפ׳ן װעידזײגער חגר
בעטלעך/ בײדע צװישען טישעל, יגען

אכט. פונקט געװיזען
 װיעד איץ געזעסעז סיעף איז ג^ווגחאם

 דער איבער פארװ$רפען פיס די שטוזיןל,
ציי־ א געלעזען און שטוהר א פון ^®יענצע

 פאר׳ן געשטאנען איז דניאל מונג•
H ,אין שניפסען עטליכע געהארטעז שפיעגעל 

װעל״ צוקלײבען געקענס ניט און חענט
אנצוטון. זיי

גענא־ װײף זיך הןוט םענסםער ידורכ׳ן
M■.: • געםישט לײכט דעסערונג־ליכט, די סאן 

ן ס׳ םי ^  פארגאנגענער שוין דער פון ןובשײן ^
ז " t.| געבאדען נ*ןי זיך האט טעריב דער 

ברע־ זײערע אבער שטראדען, רױטע *ין
00 M טונקעלער אלץ כיינוט א װ$ס זיינען 

 רוים בלאהער דער און געײ^רען ורױער
 נענומען וױ ביסלעכוױיז זײ ה$ס *דום 'י
i .ודיגשלינגען

r■ — א םאד װ*ם אבראם, רעכענסטו וױ 
אריגינע־ אײדעלער, אויס זעהט ^*םאי״

 פאסייד רויטע מים שװארצע די אט
י מ גיב אנו אריענטאלישע?... די אדער ך

IPtP*
?אם, דעם אױסנעדרעהט ה$ם אבראם

אױו* בליק גלייכגילטמעז א סןוז^רםעז ;!
חג 4• ײ  איהם האט דניאל וועיכע שניפסען, ג

 װ#ס ־— געםאן: פרעג אוןוא תעמר*זגעז1
 װאוהין אזױ?... הײנט עפעס זיך סואסמו
אױס?י... עס דנעחםםו

m אל  בדײט און צופריעדען זיד ה$ט תי
 דעם אנגעבויגען עטוואס ^!ושםײכעלם,

p f t* אק־ רעכטעז דעם געטאן הויב א און
 געװאלט װאלט ער וױ פונקט אזזי, טעל

 װיסען, נים ברורער, קענםטו, ד*ס ?*ואגען:
- ס א ז אי ס׳

w m ■: איינ־ אדיפטערקזאםער זיןי ה$ט אבראם 
 נ*כ־ וױ עםעס פ:ים, פרײנד׳ם אין 'נעלןױןמ

 נע־ עפעס אין װי ױןי װײלע, א סאכנסדס
 מוסקולעז די ה$בען םלוצלונג און ומבעלט

 קרים א קאנחאויסױו זיף געזיכט ױין סון
אן ט גע־ ציטער א הןוט צײטונג די און מ
הענם. זײנע אין נעבען

אנ־ איד ז^יי ״סײ״ וועלכעז זאג, נו —

 דו װעמען פאר זיף װענדעט עם —
 פאזע קורצער א נ*ןי ה^ט — זיך, •חגט

אבראם. טנאנםםערט
—vJ3נים!... אודאי בחור קײן פאד — .׳ — 

 1זײ םון צויאכט צופרידען זיף דניאל ט08
מנער חכמה. סוי

א״נ־ אבראם האם — אזױ אויב און —
 א נ$ןי איז גערעדם וױיטער נסזאלםען

 זיך מים יטםעיט כױידעל דאס װאס סדאגע
׳שיא:־ א אינםעייגעגטע, א זי איז &אר*.
- םוגהעלע א  אריענ- די אן טו חא; ־
אײנפאכע, טעהר א זי איז ״םא'", מא<

צ1 צזוײטע. די אז |
 אדיענטאל די אדיסבינדעז װעי איך —

גענו־ זיך איז בעיטלאסען דניאי ה^ט —י:ו*
קאמער. א צוקלײבען םען *

ײ די צזעעשענט װיעדעך האט אגראם  צ
 ניט טעהר יטזין ער ה^ס לעזעז אבער סונג

געוו^ו־ יטנעלער אמ אטעם זײן םמעגט.
 אוז אנגע׳טטרע:כםער בלית דער #חס י

 ^טערען זײן אױזי זיך זײגעז ײמ^וען40
גע־ מאל אלע ה^ט עד «זאפענגעל^<ן.

 אויף זיים דער פון בלימ א אארםעז !״
ן <׳ א תי  ער אז נעטדאבם/ פײגייך און |

 ווידזןד אזיס, ס׳וױיזס ווי הײנט, ןעןןט י
 מיט פארברעגגען וױדער וועט עטלען, «ו %
 איז שפעט ביז ציטער איהר אין אימר ?י

 שטייכעל זינרײכעז א םיט העלר, ס«שח I ארומגעהן טארנען אויף אזן גאכט ךאג
q ■ליפען. די אױו

 די צוזאמענג/גדריקם נערװעז האט ער
 אין מאן ׳שלײ־דער א געװ^לט זי צױ^טונג,
 און צוריקגעהאלטען אבער זיף־ װי^קעל,

k עחשטענס׳ זאגען: מוסר נענוטען אלײן ןיך
 געהט דגיאל װאהין זאך זײן גיט עם סיו
 אױב און זיך, טרעםט ער װעטעז םיט און
 ער איז איהר, צו יא אפילו געד,ט אר

 װאס דעם אין שולדינ פיעל אזוי אונקט |;.
h א יװיםיעל אויםגעהליכעז׳ איהם חאם 

 װארעמם זון די וואס מוילדינ איצ ס<וא
m\ שעהנער א איז עד־ איזזם. *אםכמועט 

 נא־ איז ער װאס דעם װענען און סמור
r n א ביליג... אוןr וואס ניטא זי אויד 

i t :סער״ אם דעם ?ילײבען מךפואייגעז 
tvtso נים םענעד מטעזזענדע חייף 
 שכהר נידריג מיע< נארמוע, t״p סױס

פרויאן?^* שעהנע אכער זײ, פון
עז זאלעז יװאס y פחי w גיט אזײ 

 וואס אילעמען חוץ א און מאגד^ען?...
 נאןי Yז ער האט ׳איזזם עס

דנ א יײ־ פיז איז איהר פיז סמעליםעז #
 ^וך אפשר געפידדלע^^. גארישע 0{

 ער^ערען?.- ליעבע אין איהר זיך
 זי פאלע!*/~ איהר פאר :'p די סױף

 איגטעלײ און פ״זזלבאר אזױ לאך
טיטגע• אזוי דאך איהם האט זי

lot

:•%

 םאד׳ן געפוצט אילץ זיף האם דניאל
 קאל־ אי־בערגעביטען מאל צװײ ׳טפמעי.

 םאטעטענע בדוינע א אגגעטאן נערס,
ט װעסט,  ײעל־ קײםעהע, נאלדען א פי

 גאנצער דער איבער געלאפען איז כעם
 ?עשעג־ אײן םון בדוסט, דער םוץ ברײם
 ער האט קאפ דעם צװײטער. דער צו קעהע

ט אײנגעריבעז  שםעתענדיג טטע א פי
 אותקגע־ «ון אויסגעהעםם און “״שאפפו

 דאס באזונדער. האר יעדער כפעט לענט
 געװען איז פגים ?ײלעכיגע ביזאנדע

 הויזען רי אויף קאדב דער ראזירטי גלאט
 ?נעפ־ די םים ישיף רײ גלײןי, און בולט
 א פון שפיץ א געםינקעלם. האבען יער«

 אדויסגע?וקט האט נאז־טיכעל ױידענעם
̂ עלעpעשעגpרעקעל־ אויבערשטען זײן םון
 גע־ צורעכט מאל אלע עס האט ער און

 שטײן רױםען םיט׳ן פינקעלנדיג מאבמ,
רינג. זײן פון

 האט געװאדען םארטיג איז ער ווען
 צו־ און זייגער אוים׳ן געטאן לוק א ער

 ווײםט, — הענט די געטאן רײב א פרידען
 דיר? *ו בהשה א הײנם כ׳זזאב אבראם,

 שפיץ דעם געטאז טאפ א װי־דער האט ער
 א עםװאם גאדטיכעל׳ זייז^נעם םון׳ם
 א און, שגיפס דעם מגעבען אויס גלײף

 אכ״ צו אויםגעדרעהם זיך שיעעכדער״
 ב?שה קלײנע א כ׳האב יא, — ראם׳ן

דיר. צו
V איז װאס —
נאך האלב םון מיר זאלםט ת —

 ציםער. דאם אפטתןטען איגגאנצען אכט
 א טיו־ װעםטו דױינט פארשטעהסט.^ ת

 די װען ם#ל, צװײטאן א און טאן םובה
ט  דאםזעלבע איןי װעל תוםען״ װעט טי
י «ןר ___________^1« די

ױ אהער הײנם װעט ״זי  איז שםען
 דורכגעלאפען געדאנ? א אבראם׳ען בײ
 צוגיסט קעלט א וױ געפיהלט האם ער און
 גע־ האט ער אדערען• זײנע איבער זיף

 איז האלז אין אבער זאגען, עפעם וואלט
 ער געװארען. סרו?ען אםאל מיט איהם
 צױ גענופען און געגעבען הוסט א האט

צייטונס די טיפלעגען
 װיעג־יעטוהל, םון׳ם אויפשטעהענדיג

 זייגער א עלף ניז — געפרעגם: עד האט
V גענוג זײן װעט

גע־ דניאל האט — זיכער!... אה, —
 װעסט דו אײדער אלענפאלס — לאכט

 בליק א ווארף ארײנהומען, הויז אין
 װיגדאו־שײד די װעט פענסטער: אויפ׳ן

 אביסעל נאר שפאציר אראפגעלאזט, זײין
ט׳ אויב ׳נאס אין --------נ<ײך געה ני

 זעהר אלעס אראנזשירסם דו —
קונצי:...

כדר! אוקי פארלאזען זיף פענסט —
זיכערער, זײן נארמז וױ גאט, ״אף

 אפשטוי- וױ און איז פגים אויסכעפוצםער
 זעהם װי רײד... זײנע זײנען עס סענד

 ניט?!... עס זי פיהלם וױ ניט?... עס זי
אנםא־ הענט די םיט דאןי עס קען -עז

-------! m
 א װיל איך דניאל, פרײנד אכער׳ —

 אבראם זיך האט — טובה א פאד טובה
 דעם אפ דיר טיעט איך — צולאכט
 בדעזז גאר דא כ׳האב װען דאן, ציפער
 און אװענם גאנצען א זיצען צו געהאט
 ניײ מיין באפרמ־־יג אבער חנרפאר לעזען;

ת זאג און גערינקײט  עס דארף װער פי
 א האט ער און — ? קוטען היינם דיר צו

װעט ציפער אין כױר ״כײ געטאן: םראכמ
י----------זײן זי ױן וועט בעטעל מײז א

ף--------קױשען האלזען, אפישר, זי׳ ער י אי
--------בעטעל םייז

 א איז דאס לעבען, בתדער ניץ, ,־־־
 — וױסעןי.♦. ניט ?ענםטו דאס סוד!...
ן געלאבט ׳רזאם דטאל פ׳ קול. ^י

 זײן גראב־ױנגעדיש און נאריש ״וױ
 מיט אבראם האט — איז״ יגעלעכטער

 גע- און געקוקט איהם אויו* פאראכטונג
 אינטע־ א צוליעב דאןי׳ ײײסס — זאגט:

ף וועל טיידעל רעסאנםער  ציםער דעם אי
 גאר שעו/ דרײ ׳אויף נאר נים אפטיעסען

װאכען..* דרײ אויף אםילו
 װײסטו אינטערעסאנם׳ איז זי אז —

 זעעריש דניאל האם — גוט... זעהר אלײן
 וועט איהר — קאפ ם^ט׳ז געטאז פאןי א

 צוזעצע־ פאר מאנצען כדר בײ אלע נאד
ניש•

^ז, —  אן וױ אריס אצי־נד לוהסטד הי
 גע־ אבראם האט — העלד אפת׳ער
ט פיר וחןםט אריב איז — שפאסם  זא־ ני

 אוים׳ן זיד לזנגט איז, העלדיז די רוער נען
 ניט איז געשיכטע גאנצע די אז זינען,
ש/ א וױ םעהר  וױלסט דו ״קאפאםלאז

 אפשר... צו׳ אביסעל... אנציהען מיר
 םוז׳ם דיגסטמײדעל אייפ׳ן רגא װארםסמי

פלאר^׳_ ערשטען
— ! נארישקײטען רעדסט דו —

 באלײדעט עטױאס שײ\ דניאל זיך האט
 אזוי װילםם די :אויב אלעגפאלס —

בא־ טיגעריגקײט דײן איד W שטאחס,

י ....................... י ....
 4«ײ מיינס tr« חײזי *m םרידינ«ו״

ר < <וי ע ר מ a« ה»טנר ״ m  otp
7* אבראם׳ז נעטאן תיואפ א אמאצ םים

 Rifats מים זיינעז םים די מווו, נער׳ן
 טאר־ איהם זיף האט עס געװארען. שװאף
 די םארמאבען אוועקזעצען, זיף װאלט
 באוועגלאז״ זיצען לאגג לאנג, און אויגען

גאועיט. םרן םראכטענדיג גיט
 יײן, באלר m וחנס זוםהעל ׳יא יא,״
 אזוי, זי ליעבם וואם איהם״ צו ניט אבער
 שענעם, דעם אם צד נאר ^יפזגן, ױ וועם

 n םארשטעהם וועלכעד בחור׳ נאדישען
 נים... אייד אפשר״ זי, ליעבם און נים
איז עם... שהט אזוי יא,  אל־ אן שוק ס׳
• נעשיכםע״ אלטע נאר א ׳טע

ציי־ זײ Dp־'n*:wD*m האס ער
 דיל. *ױפ׳ן נעטאן שלײ-חנד א זי און טוננ

 אפ גליקי זיך איןי םראנ אזױ, אויב #אה —
 ראד דיין פון העלדין די אויב דאנען!... םון

 אגדערש. עפעם גאר איז עםעל׳ איז מאץ
 Y» 1בי איזזר פאר אנדערש... עפעס גאר

׳» בארײט^• אלער אויךי
 געכאפט, הוט, די געכופען האט ער

 פיךם בוך * וואס׳ צו װיסענדיג ניט אליין
^  טד־בײ טיר. דער צו נעלאזט זיך איז טי

אל.  גום פארברענמנז וחןסם האו» איף תי
ם^ די  םײדעל א וחגן דאד, וױיסט דו ציי

 עס איז צממר אין בחור א צו שױן ?וסט
^ זיכערער א י  פארליעבם איז זי *ז ס

וןי עס דיר זי האט אויערען... די איבער  ̂נ
שזאגט¥... נים

 האם — פרזיגעי... א פאר װאס —
אל  די םיט מגס*ז דרעה א סםזריש תי

^ אויף שוין זיןי םארלאז — אויגען, ר!  מי
 איף זעה װי ,pip א אמאל נאןי גיב אט

 דחנדז א Yt האם ער — אועז#» אצינד
?נאםעל. אױפ׳ן שםזאז
 האמ — זיענער!... איפת׳ער א וױ —
ט אבראם געענטסערגז. שפאם אפענעם פי

 נאד האלב געװיזען האט זייגער דער
אכם.

 קוסט זי ארויס: שוין זיך װארזי נו, —
 כאפ א זיף דניאל האט — אריק! נלײר
 די צונלעטען געטפען איילענד און געםאן

מומלעזי.
 ארויסצו־ אויןי םיר די עםענעגדמ

 ־־ : געסאז םרעג א אבראם האט געהן,
? צוז/׳כמז וואוינען םיר אז זי« וױיסט
װיסעז? עס זי דארף װאס צו ניץ, —
אזױ. אויך רעכען איף —
 דורכגאנב לאנגען אין ארויס. איז ער

 שטעדזן אמ ער געורען. םעסםער שױן אמ
 דעם צרשדרי?ט כוח- אהן געבליבעז
 אוך װא:ט קיהלער דעי צ־ו שטערען

 איהם אין ציטערט אבר יעדער װי פיהלט
װײסאנ. פאר באזונדער

 נא• דעם איהם, צארנדפיחלענדע^ mו
 באקאנםע.- ?ר»ז <אנצען *ת׳ם ןטאםישר

 אזוי װי אויסגע?ליב*ן... אומדםטען װי
^ עס איז ח לי עג אזוי¥..ד וױ ט

 ארויסמד בולט איז איהם םאר און
 ניט הא טאקע אבענה יענער שװאוסען

ט  ליעבע פזן פארםוםשעכמר א ותן לינ
 אין איהר צו אדײן עד אמ צװײםע^ און

 געעפעגט. איהר פאר הארץ זײן אן[ ציםער
 און שודײבעז איהר שדעקלין/ וױ אה׳

 צו דאן האפ סאפ זטצראלשאראפ איהד
 דעם־ שפעטער האס זי װען דס.ערענ אידזם
 אױגזע jnnm זײכעז אױפגעדוויכע!׳ קאא
מן... םיס נעדחע פדי ח  איהכז ת^ם זי ם
ם גארגים tםמ  האם זי העלםע^ מקעכם ט

 Y'?J עס האט עןי צווײםען^ א געליעבט
 גיס אןפן בשום yt אבער פאדשסאנען״

 וי, 1רחעמ ,iram פארשטעלען געקענם
 האם ער אױסגעקליבען^ האם עםזגל,

מן םײנונג, אלעםשגם נאך געדאדפט א  ה
 ליעבע עםעל׳ס פעגלינ?ײם נרץפםע זײ
 נערוען זײגעז ביחש די װײל ?ריגען, צו
 די באגאנט^ nnp זײער אץ םיהרזגר זײ

 און אינטעחגםאגםסטע. אח תלינםםע
 אירא״ ביםעחג * פאי װאם דאד... דאך,
שפאס. שזשקליכער א פאר װאס גיעי

 גע־ כלאפ א האם טיר ארײנגאגגם די
 יםגעדדעהט1» שנעל האט אבראס םאן.
 פאר־ עםעל וױ דערזעהן און קאפ דעם

מיד, די זיןד היםנער מאכט
ײט א *ז אפשסראטע! האט ער  אזן ז

yt ווינתעל. א אין פאררױןם
 אגריה־ פאדכימעגאגגען״ שנעל איז זי

ם געזיכם דין רענדינ  איחר פון עת אײן פי
 פאר־ גע^עגט גים ה»ט ער און מננטעל
 דערהעדט ניט האט זי *זוי וױ שסעהן׳

 דעם און הארצען זײן פון 0לא«p ראס
ש פארטױבעגחגז  אין בלזם זײן פון תי

האפ.
 האמ סיר די אנגעקלא&ט- זזאם זי

 זיןי האט דניאל און געעםעגם גלייך זיןי
 םוג?עלעז םוךם שוועל אוים׳ן באוױזען
ציסעד.
 ?וםט עמעלע!... אריח, קוםט ׳אה —
 איהר צו האט ער — טהײעמג!^ אדײן,
^dp העגט בײדע bi; ^ ' ik ,ארום־ און 

זױמעד. אין ארײנגעםיהרט זי, נעםעגדיג

ט l''p אוגםיסטען האט ״ער  ניט לינ
 מעכאגיש אבראם האט — אגגעצונרעז/

 זײן אין פעסטעי ^ געשבעז, טראכט א
 ניט אפילו און צוזאםעגגעדדי?ם װינקעל

 לײדענדע זײגע״ אונטעד פון װי געפיהלטי
 םרערען זיך האבען אויגען צוגעשלאםעגע

נעטאן. שפאד א J האט אזוי װי פעגליןך^׳... עם איז װי

ױני»ן פײלארם לידיעס ך
 לעקםישודס רײה א ^ון ערישטער דער

 א־־אגזשירם האט לאקאל אזנזער װעלבע
 ?runuK באזוכט, שלעכט ניט געװען איז
 םיעל ארײננעהםען געקעגט האם האל דער

 ערשטע אן פאר דאן פעםבערס, םעהר
 צופריעדעגשטע־ זיך םיר קאנען לעיוטשור

יצעז♦
 אר־ קאטיטע עדױ?ײ׳פאנאל אוגזער

 אויפ־ וױיטערע פאר פלאן א אױס בייט
 דאס װי שגעל אזוי און ארבײט ?לערונגס

 ז^אנסײ םיד וחגלמן יםארטיג, זײז װעט
פרעסע. דער אק רען

 YT מנדנעדזנטערם סיזאן ביזי אונזער
 אעעהמעז סען עןp פאהם א אלם —

 זאגע־ דער פח הבתים בעלי דײ װ*ס דאט
 אסאסיאײשאז טיילארס לײדתס נאנטעד

 ווער רואומעכס דער אין װאןי יעצטע האכען
 ות־ סטײםפענט לאנגען א ארויסגעלאזען

 ערקלעדען, זײ וואו ױניאן, אונזעד גען
 הלאוק וײ םון דײז םארלאנגטער דער דאס

 לײדיס די באײעשן אױך •װעט פאכער
 פארלאנ־ צו מייקערס דרעס אוץ ם׳^ילארס

v עהנליכעז אן נען i.
 דזשאדזש ״ספאיקסטעז״, זישר

 פיר־ די םארטחןםענדיג למױי, דזש. *ראן
 דרייסם אזױ האט בראס., כדלנרים פע

 זײז אױב ניט ארט איהם אז ערקלערט
 מגיאן דער דערגרײכעז װעם סטײטפע׳נט

 פאן א וױ שטעלען זיך וועט ער אז און
 װי שטארק אזױ אפשטרײםען װעם אח

 ריזאנ״ *נים ערװארטעטעז דעם פעגליך
ױניאן. דער פון פאיי־לאגנ אײבעל*״

זא־ זיך װילט כמנגשען דיעזע אט צו
 האר־ זײער פון טיעפעניש דעי איז אז געז
ט אז װײםען און זײ םיהיצעז צען  די פי

 r* ציימען דדינטינע שה פאידיענםםעז
 אז נאך בפרט אױסקוטען, צו אונמעגליך

 פעפבערס אונזערע האבען סיזאן לעצטען
 וױיסען זײ וואכען. 8 ביז 6 פון געארבייט

 פעיפדם דאלאי 50 אוגזזנר אז טט גאגמ
ן נאר ,50 חײן ניט איז סקײל ^ ז י  20 א

 און דורכשניטליך, יײאד א דא^אי 25 ביז
 פרײז שטײגענדען דעם צורעבענענדיג

 נאך עס פאכם לעבענספיטלעז, די אויף
 װאונ־ קײז דאריבעד איז עס װעניגער.

אז אן, דך ישטויסען זײ װאס ניט יער

 פא־־־ אויך דארפעז פײלארס ׳ל^^עס דײ
רײז• א לאנגען

 ער־ װײטער האט ליװײ דזשאדזש
 ניט םעד»ד זײגעז לידערם די m הלערנ^

 װי פאדערועען זײערע אין שטרעע אזוי
 װאם דעם צוליעב געװען, אסאל זײנען זײ

 נ־1א יעצט איז עלעמענם דאדיקאלער דער
 װע־ צו ארויסגעשי?ט פון םורא דער טער
 מיר ?אנעז רעם אויו» לאגד. פון רען

 אלע די און דזשאדזש דעם פארזיכערען
 איז אײן זיד וױ?לען עס װעלכע אגדערע

 מיר, אז סאטריאםיזם פוז םאנטעל רעם
 נעטרײ אזױ איז ?לאס, אדבײטעבדער דער
 נאד אפילו איז זיעעז זײ יוי לאגד דעם
תן מעהר. פדאצענט א ם*ט  רײדעז זיי ו
 פראםיםעז םעהד וואס נאר דאפ איז

 װעז אוץ איליץ זיך םאר ארויסצוציהען
ד דאם דייתנז,־איז םיר  הכלל, םזבת מ
כעזעלשאפט. דעד כניז װאיילזיק דעם פאר

 פאר־ דאם האבען םעםבעדס אדנזזגרע
 יעצט נאך דאס פארשסעהען ארן שםאנעז,

 נרױם וױ לאנג אזוי אז בעפאר, װי םעהר
 די רײזען אין האלטען וחנם קאפיםאל

 פראדוקטעז, לעבענס די אויף פרײזען
 ארבײטער די זועלען פרײזען העכערע אלץ

שטע־ נעכען הענעץ צד אום פאדעחוז םוזען
T לפז t שםײכענדען אלץ דעם מנגען 'j in p

ײ אונזעד אז אױך וױיסען ײי  אתאנ
 געכינ מיט צדנענרײט זײן דארף זאציאן

 נאד זיך ךײ האבעז דאתם און פראוױאנם
 סטpנעטע צודילן כתונאםעץ צװײ א כדט
 צאדד גרויסע א װעלכען דאלאר 5 םיס

 אײנגעצאהלט. שייץ האבעז םעפבערס
 “וועל יעניגע די צו אפעלירעז מיר »יז
 זעהז צו אפגעצאהלס כיט נאר האבען כע

 ױניאן דער פון םרעזשודי די פארפילעז
 צײט יעדעױ צו בכח זײן זאלזגן םיי אום

 סאלידעז שטארחען א אתיסשםעלען
װעל־ בתים, בעלי אונזעדע נענען פראנט

 שלענ־ טאי צו אזוי וױ כסדד טראכטען בע
םעס.

n צי געבעטען װעחגז כמפבערס 
םיגג סעטבעד יעדען אטענדע!  ויײל םי

 םארהאנרעלט ותןלעץ װאכען נמקסטע די
)15 זײט אױןי (שלוס

«.׳
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עםען דעם זונטאג,  אפ־ אמ יאנואר .
 םי־ שער־האלדער -א4געװארע געהאלםען

 20 ברענםש םון p«t פרײנד םיט טינג
טשערםאן♦ »לס

םיםיננ^ דעם פון מרעפצנונג דער בײ
 םאר- האם ער געפאהר זסק, פריינד האם

 ער האט אפגעבער, באריכט די געשםעלם
 הוישט דעם ערקלערם רעדע הורצע א אין

 מיטינט דיזעז פון אויטג»בע און צװעס
 אורזאכק די אנגעצײגט אויך האם ער
 שות[ריג?ײטען, םארשיעדענע די און

 גאגעגענט, האט באװעגוננ אונזער װעלכע
 צוגעגאנגען איז מרבײט די וועלכע תרך

 שער־ די צו *פעלירם ער און לאנגדאם,
 זײער שענ?ען זאלען זײ nr הארדעת^

 *פנע־ באריכט די צו חזאמקײםעראויפט
T נעםעז אדיך אה ׳בער t ט ענער־ מעהר טי
 מיט און ;ארבײט, זיי צופאדםזעצעז גיע

t *וועלעז דעם o שנעלער סאכען מעגל׳ד 
 צו שםדעבונג, אונזעד פ»רוױר?ליכעז צו

בעקערי. ?אאפעראטיזוע n עפענען
 םדײנד פארגעשטעלט ווערמ נאכחער

 אװ באאדד די פון פרעזידענט דער נראף,
 זײן בע־םאדזר חאט וועלכער דירעקםארס,

װארי־ פאר א געז^גם באריכט אפיציעלעז
 בםרט, אלדעדס17שעד די צו ווערםעד מע
 רימ אדבײטער פון מעםבעדס די צו און

 נע־ אנםײל שודאכען דיער ^inv בכלל.
 אפע־ ער און געזעלשאפם, דיזער אין מען

*ז צו לירט ײ,  זײערע עגדערעז זאלפן זײ ז
 נאך באװעגונג. דיזער צו באציהונגען

 פוץ רעפארט, צוט אדעער ער געהט דעם
 געזעלשאפט, דיזעד םון טעטיגתײט דער
 ע; און ׳צײט םאנאטעץ 9 לעצםע די פ*ר

מ גאריבם רעם דיגעגדיג  טענליבע אצע םי
 האבען מיר אז ׳אז ער צײגט דעטאלען,

 פראפאז ^דער ״אפשענם״ פארשיעדעגע
 קאנ״ נוטע זעהר מיט בע?ערײען פון שאנס

 פדא־ 10 זוען באםערקעגדע, דיציאנעה
 אנ־ 80 די פון מעמבערשי& תגר פון צענט

 נעזוען זואלטען ברצנטשעם, געשלאסענע
 אלטיװ, מעתר טעטיג, םעהר אביסעל
 באדיכטען גע?ענט איצט טיר װאלטען

 ^א&עראטיװע yi:n'DD'Tpy «ז יועגעז
בעקערײ.

d עגדע צו pisiw i ארויסגע־ דער ער 
 זײ־ פאר טארםpJnדי אװ באארד העגדער

 אלזצ ער באדאביזט אוץ׳י ײיז ארבײט, ער
 און טעטיג געװען זײנען װעלכע יעניגע די

 די צו אפעלידט ער *דבייםעז. ;עחאלפען
 אז דעלענאםעז, די *דער שעד־־האלדעדס

 בדענטשעם, זייעדע צז צוריק לומעבדיג
 יפױ׳?עטס ערמצשס די אז זעהעז זײ זאלען
שן װ$ס  ברענ־ די צו געװןודעז ששיקם זײ

 וזאס און זועדעז, פאדסויפט זאלצז םשעס,
 פי־ אונזער צו נעלד די פ^י?ען0 שנעלער

 זיך נויטיגען גױר <וײל סעקדעטער, גאנס
 *ונ־ דעהען צו דאי^יד, •אד די איז פשום
ענםעס.•opy לויםענדע זערע

 פינאנס דער ם^דנעשטעלם װערט עס
 דועלבער בארנשסײז, םרײנד םעקרעטער,

 ציימ דער סון באדיכט, םינאנם א אפ גיט
 יז1 מזעלשאםט דער םון גריגדוע דער פון

מ ער טא^ צו הײנט ע  הא־ מיד «ז י¥ז צי
 אמעשלאסען ברעגםשעם 80 איבער בען
 װעלכע שער־תאלדערס, 1,400 ארום און

 .20 ביז 1 םון פארשריבען זיך תאבען
 j אויןי טיר האבעז סובם?רײבער שערס.

דאלאר. מויזענד 13 ארום פון סוםע דער
 פרײנד, די פון :שאמיטע סדנאנס די
 באשטע־ װיעשטאת, *ח פדאספמזז סעניז,
 בי• די אוננמרזוכם \viqn זײ אז טיגען
 אלע אוץ בויסס pyw די רעסיטס, די כער,

 דער אק שלעס נעפרנעז און דאקוםענכמנז,
 צו רעקאסענדידעז זײ ארדטנג. בעסטער

בארנ־ םעקדעטער פינאנס דעם
 אױםריכטײער אוץ נוסער זײז פאר שטײן

 געשםעלט װערען עט װי ואכדעם ארבײט.
 נעאנט״ ׳װערען וועלכע םהאנעז, אײניגע

 צוםרידענהײט, אלעםענם צי זוארטעט
 גע־ נוט נאנצע אלס באריכטען די װערען

 בא- ווערען ^סיסערס «לע און דױיסעז׳
 דירעקםארען «לע אױך יוי אוז דאנקם,
 אר־ גוטעד זייער פאר באדאנתם װערען

ײסטעט ה#בעז זײ װ^-ס ׳נ*יט םאר מל
באװעגונג. דיזער

מען װערען עס ^ ^ ענו  גאםינײשאנס ^רג
 דירעס־ אװ באארד נײע פאר װאהל איז

ײ^נז און טאים אניז  און ־ה^םיטע, ^רנ
 :עױועהלט ־ררערעז פאלגענדע

 :דירעסםארם *װ בי^ארד
גדאוי, ;140 ־כדענמש באתשםײז,

גראכד ; 149 בר. ױאלטערס, ; 501. - י ייאז י ________ . ן-*T7 ו
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pוומיםי פאלינא ®ת s p * ?  s p y 3 Mם ח אכר

 ;42בד. ?עלער, ;33 בר. ראבינאװימץ,
)12 זײם *וקי (שלוס

(פארטזעצונג)
 איד אוגז׳ צו ארײן ?וםט אזױ! ניט לויפט זשארזש! —

Y m רעדען!^. עפעס אײך גױם
 םארי־לואיז, האט פארקאן, םיז םירעל בײם שםעהענדיג

 װאם ױגגעךםאן, דעם נערופעז פעלעריגע, א איז אייגגעהילט
 חנם סאכענדיג שטעגעל, א םיז אתנטעדנעדרעהם ניף זיך חאם

 איהם, צד צולויפענדיג װאקזאל. צום זיך איילט ער אז אנשטעל,
זזאנד. דער פאר אנגעכאפט איהם זי האט

אריינ־ מינום די זאלט איהר m פאדעד׳ *דך זשארזש, ־—
!אונז צו געדזן

 ארנגעחאדײ םון און קעלם פון געציטערט האט מײדעל דאס
 איהר אײנגעדרימעלט׳ סעלינא זזאט באנינעז ערװאיטדנ:. נעד

 געשלאפען. אויך איז סיאך, אי.הר מים זיך אנזעטענדיג קעד,
 צוגע־ אויך לואיז כיארי זיך האט טױט, ביז אויסגעטאטערט

 זײנען אלע — מאביע, די באבע, די שװעסבמד, איהד שפארט.
 דעם גע׳פםר׳ט האבען זײ װי נאכדעם שלאף א אק פאתזנלעז

 די האט וחנלכע לואיז, מארי אבער דאגות. און טוטעל פון טאג
ם גאנצע  אונ־ דעם צו צוגעהערט לאנג דף האט נעפיבעדט׳ נאי

 האבען הענער די זוען זײגערס. די םח שלאגען אויפהערליכען
 איז עס אז םיהלענדיג, אויפגשטאנען״ זי איז קרעוזן, גענומען

 חניבײ און באװעגלאז בעט אין ליבען צו כדזזות איהדע איבער
 אונטען, ארונטעתענאנגעז אננעטאז׳ זיף האט זי שלאפען. ניט

 גע־ שםארהער האט װאם טוש, א גענומען פײער, א נעטאכט
 זי װעלכער םון היץ די *וטריבען אח נעדותז איהדע מאכט

געבדענט♦ נאי-צען אין האט
 אפווארטעז, נענוםען זי האט אביסעל, זיך בארוהיגענדיג

 דעם לוםם, פריה־םארגען תאלטער דעד אזיױ ארויסגעהעגדינ
 זי און הענד אידירע אין ער אמ איצם אט און מאן, ייונשן

װיערהאלט. האט
 מיר, מיט םיכ^עהן זאלט איזזר אז פאדעה איך —
! זשארזש
n גערעדט האט זי ip, צײט דערזעלבעד אין און שארף 

 מנסטע דאס אז פארשטאנען״ האט בחור רער ענטשלאםען.
 א םון שוין האט ,דערצו אונטערצוגעבען זיד איז איזזס םאר

 צומױ א קאפ• ניימרינער « זיך ארױסנעדוקט הויז דערבײאיג
 : פון םיזזרען געלאזט דף ער האט פארל#רעגער א און מעלטער

 באגריסט איהם תאבען בילען פרעהליכען א מים מײדזגל. דעם
רדנם. די

 וואלט ?ײנער װי אײנדדו? דעם געמאכט האט הויז האס
 א^מיםען אין פארזונ?ען נעװעז איז עס געװאוינט; ניט דא

 דעם איז זשארזש׳ז ארײמעפיהרט האס סאדײלואיז שװײגען.
 גע־ גום זעהר האם ער שטא^ ערשמען אוים׳ן צימער גרויסען

ט ציכיעד. דאס ?ענט  םון ארויסגעשפרונגען עי אח אײנםאל ני
 גישט־עדוואדםעטער א װען אריין, גארמען אין םענסטעד דעם

 זײן צדשםערט האט שװעסםער די םון אײנע םון ^בסוכזען
 אויף טיש, גרויםען דעפ ונדדם סעל^נע׳ן. םים טעט־ע״סעט״

 שטאפען, םארשידענע אעעווארםען נעװען זײנען עם װעלבען
שטולען. לעדיגע געשטאנן זײגן

 מארײ געזאגט האט — אוים, מיף הערט און זיך זעצט —
 איהם און נעםיהרם האט זי װעלכעז מאז, ױנגען דעם צו לואיז

 נעװיס דאף זיך שםעלט איהר — שטול... א אויח אגנעװיזען
 גים אײך, סיט רעדען צו זיך ?לײב *יך וואס פאה אלײן
אכזת?

?אפ. דעם ארונטערגעלאזען האט ױגגליגג דער
 צום איהם: באטראכם סאדי־לואיז האם ערשםדיגםע אן
 שעהגעם א םאר אױסגעװיזען איד,ר זיך ער האט םאל ערשטען

עע מײדעל; ױננ g זוי צערטליכען״ און  גע־ Yt האבען האר זי
 געהאם האט ער נאקעץ, םאמעכדנלאםעז זיין אויוי ?רויזעלם

 כימרע און לעגגליכע די נעגעל, ראזע סים הענט װייכע זעהד
 זזא־ ברעםעז, שדוארצע מיט האליר גרוילאןײבלויען א פון אױגען

 םי.ם ?ראנעז אומגעלײגטער »ז םנים׳ זײן צו צונענעבעז פיעל בעז
 זײן ארומגענומען האט קראװאט פארבונדעגעם נאכלעסיג א

האלז.
 ?לײניגתייטעז אלע די באמערהט איצט האם סארײלואיז

 נע־ ניט אויפמערקזאמקײט ?ײן פריהער האט זי ױעלכע אויף
 זינליכער רער פון ליעבע די פארשמאגען זי האט איצס שאנתען;
קאליע TH• צוױיםעל אהז און צערטליכען, דעם צו םעלמעץ

--------* ̂ יונגליינ. נעװארענעם
מײדעל... א געבארעז םעלינא ה#ט נאכט לעצםע

שטיל־ דער אין אז אזוי, װערטער די אדױסנערעדם האט זי
 אויסגעקלוננעז זײ האבען ארום, געהערשם האם װאם ?ײט,

ערהלרעונג. תריגם א װי םוגקט אחיספרופענד״
אז pip א זשארזש האט ערשםױנטער אן ם איהד. אויףי מ
אתיסגערעדט« צײהן די צװישען ער האט — ? שוין —

 דער איז זנר אז נעװעןי םודה ין1ש ער האם *לײן חנרםים װאם
’?ינד. םון׳ם םאםער

אפ נישם כןוכדי לײ?ענט איהר ױאס גאט, צו געלויבם —

aoBCttB«jgg«r a g 8̂ ^
 געק< האם שטיםע םארײלואיז אין — ! שולד אײער

, כעס• נעהאלםענער
 אמי זוי םארסראכט זיף האט ױנגערמאן דער

 וחנן אװעקנענעבען, פיעל וזאלט ער ארױםצװדעהען,.,
 ארעסם אונטער געםונען זיף רגע דער אין םיעל

 *עדיענט, מאנווט לעצםעז נואך האם עד וואו פאל?,
בססוײיט. אעצטעױפ ערשם זיף האט ער װאנען

־ ? זש^חש ׳טאז 1צ yt איהד ?לײבט װאס ־
Y צו קומען געלןחט ניט ־אידט האט לואיז מארי t•

 זי זזאט נרוים, גאנצער דער אין איהם םאר הענדיג
 שרע?לימנ א עפעס וױ פעלערינע, איהר אין פארנעשטעלט

 איחם אויף pשרע ארויםגעװארפעז טעהר ג^ך האם זי
 שטעהען איחר אונטער אז שםיהלם׳ האט ער װאס

 יף1א אנצופאילצז גרײט זיעען װאס םוריען אנדערע
ס האט עד הארצעז, אױם׳ן שװער געװארען איז . םוו
 §f איהם געװען גרײט זײנען װאס צױנען, אלע די פאר גען

 א םאר װאס אין דערזעהן ?לאר האט ער שםיקען.
 חאמ ער װאס דערסים, ארײנגעםאילעז אח ער נעץ

 b איז ער נאר םאטעז, זײנע אין רעכנונג א אפגעגעבען
ה זינליכעד זײן ;id 5ip דעם נאף נענאנגעז תענ  זו י
 װעס ליײדענשאםם. םעלינע׳ם םרז געמארען צוברענט

 אינצידענם ?לײגעם דעם אט צוליעב בלויז אז לאזען,
 דארםען זאל ער אז לעמןן, גאנץ זײן װערען בראכען

? ארכיםעקםװי שטזדירען זײז זעז
in געדאנ? דעם םון שרעקיציד געױארען איז איהם  Y i 

 מעלמנ, בײ סוידעז ?דינעדישע אלע די אט פױט בינדעז
געגע( די גרײס שטעמ־ינ 1זײנע עס גענלויבט/ האט

זשארזש? טאן׳ 1צ Yt איחר ?לײבט װאס —
. ארן געמאדעז נתעל1ט זײנעז אריגעז יע1גר זײנזנ

 געטאן טרײסעל א האט ער אויםדדומ. גרויזאמען א
 ד זיד םח אפטרײסלען וו^לט ער װי •ונסט פלײצעס׳

|: ארױפװארפען. איהם אזיף געװאלם ד.אט מעז װאס
 עגטפערק אמאל שוין מיר איהר וועם זשארזש! —

_ pn םון זיף אויםער געװארען איז ױ*ם מארי־צואיז,
 באמידזס און האנד דער םאר אנגעכאפט איהם וזאט גען,
m׳ בציה. זיין כאפען צו אוינען די מיט

 דער האט לזאפ, דעם אויםהויבענדיג מיטאמאל,
: אפגערוםען זיך

! ניט װײם איף —
 א מיט װערטער דרײ די אתיםגעחודט תאט ער

 אנן צװיננען אלײן זיף ױעלען ער\ואלט װי עגטשלאםענהײט,
p אין ם:1באשל פאלנענדען נעסעז p 1אי ניט זיך פ»ל
שצ► גןוד וױלען זײ װי איהם׳ אויןי אנםאצעז זײ מעגען געבען,

I װײס איך אבער —
 זײן װעלעגדיג ארויסנערעדט ער האט — ! אהא —

זיין אין געװארען דערשםיקט איז *::5p דער אבעד מיש׳
 װעט איהר װײס: איך מײנער׳ טײערער יא, —

!סעליגא׳ן םיט חאבען
וױז,1מארי־ל אויזי גע?וקט ער האם צוםוםעלטער א

 סין אױןי גע?ו?ט פגים, איהר איזזם 1צ צװזקענדיג האט,
•ר ארויםרופענד.

זשארזש, איהר, סיט האבען חתונה װעט איתר —
 וו רערפאר, נױטיג... אוםבאדינגט איז דאס אז װײםמ, אלײן

 אןן אײך פארגעטערט און טײדעל \ואויל א איז סעלינא
 איו ליעב.^ אױףאביסעל זי האם אלייז איחר ־וואם דערפאר״

 זזאט איהר װײל זשארזש, איהר׳ םיט האבען חוװגה װעם
 גצסאו איהר האם מײדעל א םון אוגשזלדינע.- אן געגומען

 זי איז איצט אה געליעבטע.- א אײערם געליעבטע... א
 דערםאר^ האבען חתונה איהר מים װעם איהר םוטער.״

 MTO ?ער, א נעװארען געבארען נעבטעז איז אויבעז װײל
 tin איחם איטשטאנד זײן זאל װאם פאטער, א געבען װעל איך

#צו?ונםט רער אין און נויט, םדן בײז... אלעם פון היטען
« v ־^' & ן י

 נעו^וחנן^ געשיצט װאלטען אלײן מיר װי אזוי פונקט ליעבע׳
פ װעט איהר פאםער. א האבען נאך זאלען כיר װען  ד

 נסי• מאם די װאלט איהר אז זשארזש׳ באהויפטען, צו װאגען
 מאן, א נעװען װאלט פאטיליע אונזער אין יען1 נאנגעז,

 פנים, אל פנים באנעגענמ הײנט אײף כױט ייד װאלט
ח^ עגטםערט װאס פאר אײך, פרעג איף זשארזש, מיר!...  אי

 0װ* פאר פרוי? א בין איך רואס דערפאר, אפיטר ניט? םיר
? נזיא איהר מיסברויכט

 ין0 אין פײכט״ געװארען ז״ינעז אוינען טאדי־לואיז׳ס
יאנ״יי• א :ע־ע־־ט דך יל^ט הױל

I  w  .  I ■ •> .  I  .  * '  _  }
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נאטידכיכעל רעדאסטאױס פון
T* ג^װערנאר דער פון ענטשײדונג 

 דעש אין קאםיטע ארביטרײשאן 11
M םכסוךי פאכער תלאוק

 רןייאוק־םאן דער פון באארד רזש. דער
ט זיכער האט ױניאן נער טיגדעס־ דעם ני

 ועם מיט גצופרידען א זײן צו גרונד םען •1
M: האםיטע ארביטרײשאן דער פון אורטײל 

- « ן__| י מאגוםעק־ דער טיט סבסוך זײן א
אםס׳ן. פראטעקטיװ משורערס %

אר־ אן פון ארבײט די אז מײגונג, די
I- ניט״ קיינמאל איז קאםיטע ביטרײשאן 

i J ,פאיג דאס און צוםרידעגשטעלענד, אםת“ 
 טען טוז איםשטעגדען אלע אונמער <יןי, ‘

 #*הז אויסצוקוםען פעגריף װײט װי זעחן
ט פאל דעם אין זיכער איז הייף, איהר  ני

שאינט גאגצער דער גילטיג.  די באארד, דז
 פיר װי װײט, אזוי א*ן אעטערנעשאנאר,

אבה בער יעדער וױיסען, ױוידועל, פי  איגו
ע מיט סײ צופרידען וױרקליך זיינען  אי

 ארביטרײשאז דער פאר פאףראנדלוגגען ״
 רעזולטאט, דעם מיט םײ און תאמיטע׳

 די איז פארהאגדיונגען די וועלכען
H געפיהרט. האבען אויספארשונגען

 לוין־העכערונג די אז אםת, איז עס
n lנעםא׳ האם באארד דזשאינט דעד אטװ ,׳ 

 באוױליגט גאנצען אין גיט איז חאערט,
 װע* ערקלערט דא מוז עס אבער נעװארען.

m,| האט באארד דזשאינט דער װען אז 
 צו טאנופעקטשורערס די אויםנעפאדערט

וױידזש-םראגע, די איבער פארהאנדלען
 גע־ ניט פראצענט .‘J0 פון םאדערונג די 1אי

אולטימאטום. אן dsk געװ^רען עטעלט
 בארײט געװען איז ב^ארד דזשאינט דקר
 געזאגט עס ז*;ל וױיל, דינגען, צו ך*ך

 כאטש דאס אפענהערציג, ;אנץ ותרען
 איבער־ ;עװען איז ב^ארד דדטאינט דער

געהע־ דאיפען װיח־זיטעס רי אז *ײגט׳
ט ^  לעבענם־מיטלען די װײל װערען, כ
 פרײז אין גדטטיגען באדײטענד וײנען
ײט  װאלט פ*<<נאטען, זעקס לעצטע די ז

©nr ישװע־ געקאנט ניט אופן בשום אבער
 אויח פונקט געיצטיגען האבען זײ אז רען״
פראצעגט. 90

אונפאר־ די אז נעדיפט ױניאן די
 נאןי ה^ט ק^ןטיטע ארביסרײי^אן יאישע

v אויםגעפונען׳ אונםערזוכונג נרינדליכער
ײ לעבענס-טיטעל אויף קאסטען די אז  זי
$ut ,פיעל, אזוי אײף נימ אבער געשטיגען 

מעג־ בארזויפטעט. האט ױניאן די וױםיעל
הא־ אופשטענדען אגדערע אויף אז #<יך
ז ט לואטימע די אויף געװירהמ מ  צו ני

 די װאם העכערונג, גאנצע די גאוױליגען
באװי־ די אבער געפ^דע־ט׳ האט מני^ון
װעל־ אײנצעלהײטען די העכערונג, <יגטע

JD אין פלאץ אנאנדער אױף גיבען מיר 
ם  בא־ נאנץ א וױרקריף איז גופער, מ

 אינ־ דער אין מלאכה בעל קיין דײטענדע.
ט איז ׳דזסטריע  נעװ$- איבערגעהיפעט ני

חןן צוױים־ םיר און העבערונג. דער אין י
 די אז עס׳ וױיסען מיר נײן, ניט, <יז

 זײ־ אויסנאהם, אז אהן אלע ארבײטעה
i j j j ענט־ דער טיט צופרירען םאלשטענדיג 

 גאװערנאר־ארביטרײשאן דער םון ־*ײדונג
ס^טיטע.
 שכירות־העכערונג די כאטש #בער,

 פאר׳ן באדײטוננ נרויטער פון איז א*ײן
 דאך יסרות, איצטיגען דעם אין ארבײטער

 ענט־ דאזיגע רי װאס אלעס, ניט איז ראס
ײדוננ מ  גרעסטע די זײן סוז עס באטײט. ־

 די םאר ארב׳־יטער׳ די םאר גענוגטהואוננ
 און ב$ארד דזשאינט דער פאר מניאן,

 דאס אינטערנעיטאנאלו גא:צע- דער םאר
V{ א נאף קאםיטע׳ אונפארטײאישע 

 פיעל, אזױ אויף אונטערזוכונ:, גרינדליכע
 די אונטער מעגליף געװען איז זי וױםיעל

 אז שלוס, צום געקופען איז אומשטענדען,
ט זײנען מלאכות בעלי די  אונ- געװען :י

 אײףז העבערדנג א םאדערנריג גערעכט,
 מאניפעק־ די אז און שכידות, ?ייערע |

ט, האבען װעלכע נמװרערס׳  אז נע׳טענה׳
ט גרונד קיין האנען ארבײטער די  פאר ני
jbu עױעז זײנען העכערונג׳ געםאדערטע: 

אוננערעכט. נעצם
עי אין איז דאס  םון צײט איצטיגער ד

באזונדעדער גאנץ '* ׳

 גאר זיך ח^ופיטע ארביםרײיטאן די װאלט
 אזא ארויסגעטראגען און געיטעהפט ניט

 באלד בעװיליגט אבער האט זי אורטהײל•
 בעלי די פון פאדערוננען די פון העלפם א

 אז אנערקענט, זי האט דערמיט מראכות.
ט. כ ע ר געהאט האבען ארבײטער די

 צום רעפארט אװזד אין קאפיטע די
ט נאטירליף איז :אװערנאר  צו םסכים ני

 לײכט־ העבען זאר אגריפענט אן אז ׳רעם
 אירגענד פון װערען אפגעיראבען זיגיג

ט איז ױניאן צד,-די װעלכען  גע־ דעפ טי
 אבער אײנפעריטטאנע;. פאידטטענדי: װיס
 אר־ די ערקרערט צײט זעיבער דער אין

 אנרי־ דעם אין אז קאפיטע, ביטריױ״טאן
 װעגען װארט קײן געװען גיט איז פעגט
 פאר־ ניט טאר םלאכה בעל דער אז דע:^

 אלעס׳ װײדזשעס; העכערע קײן לאצגעץ
 די אז איז, זאגט״ אגרימענט דער װאס

ט טארען װײדזשעס  וױ חלענער, זײן ני
ם באשטימטער דער מו  פאלג; סקײל. פיני
 אגרי־ דעם לויט אפילו, ױניאן די האט ליך

 א פאדער;!; צו רענט א געהאט פענט,
 סאנופעיוטשורערס, די מיט קאנפערענץ

 דיסקוטירט ז'יטען• בײדע פון זאל עס װאו
 װײד־ העבערע װעגען פראגע די װערען
 זיך ה#בען מא;וםעקסשורערס די זשעס.

 זײ צוטוטהונג. אזא םון אפגעטרײסעלם
 רעכט דאס אז געגלויבט, זיכער האבען

 זײ זײט. זײער אויף םאלשטענדיג איז
 האבען זײ אז צרגעפען״ טוזען איצט װעלען

טעות. א געמאכט
אײ־ יעדער דאף האט אםת׳ען דער אין

 די אז אײסעהן, גלײף געקאנט נער
ת בעלי אכו  דאף איז עס רעבט. האבען מי

 טענ־ אז פארצושטעלעז, אונטענליך זיף
 גאגצע פאר םארםליכטעז זיך זאלען יטען
 שכירות. דיזעלבע קריגען צו יאהר דרײ
 דעם אין פאסירען ניט איצם דען קען װאס
 םון שוין םשיטא א מאנאט׳ אײן םון םשך
 זײ־ בײדע פון זיכער איז עס יאהד^' דרײ
שטאנען טען  אין כיאטש געװארען, פאי

 נעזא;ט געװען ניט עס איז אגרימענט
 נוי־ װעם עס פאל אין אז אויסדריקליןי,

 מאנוםעק־ און ױגיאן די זאלען זײן, טיג
 צוזאמענ־ א זיף צוױשען האבען טשורערס

 אויסנע־ זאלען עס װעלכעי־ אויף לןונפט,
 עס אין סבסוכימ. אלעי־לײ װערען ;ליכען

 ױ־ דער פון שולד די ניט וױרקליף איז
 האבען םאנוםעקטשורערס די װען ׳ניאן

דעם. אן פאינעסען
 טאנופעקטשורערס די באלד װי אין
 זײז טעג כאטש געהאנדעלט, אזוי האבען

 האבען זײ אז גלויבען׳ גוםען דעפ אין
 הא־ זײט, זײער אויף רעכט פולסטע דאס
 קײן דאף געתאט ניט ארבײטער די בעז

 ארבײט. די װארםען צו װי ברירה׳ א:דער
ײט׳ איהר םון ױגיאן, די און  ניט האט ז

 אר־ די צר אוחאז אן ארויסלאזען געקאגט
 איז געװיס אזוי. האנדלען צו ניט בײטער

 אנגענעהם. נים געװען ױניאן דער דאס
 זײער מיט כיאנופעהטשורערס די אבער

 געצװאונגען אײנפאך האבען עקשנות
האנדלען. צו אזוי איבײטער זײערע

 אונפארטײאישע אן האט דעלפאר
 שטעהן םוז .זי חאטע קאסיסע, עהרהי.ע

 אן אז שםאנדפונקם, דעט אויף שטארק װי
 אין װערען, גענראכען ניט מאר אגרימענט

 האנדלוגנ די געפינען געסוזט פאל דעם
 װעני־ אדער טעהר פאר אדבײטער די פון

 וױרק־ נעװען איז זי װײל בערעכטיגט, נער
זײ. א-ויף ארויפגעצװאונגען ליר

הא־ כײר רוילען הינזיכט, דעד אין און
 ארבײ דעד פון אע־טײל דע״ װעט פען׳

 םאר לעסאן גוטער א זײן יןאנייסע טרײשאן
 צוקונפט. דער אין כיאנופעקטשורערס די

ט .ײאלטען זײ װען  איבער־ אזײ געװען ני
 זײ װען פאר׳עקשן׳ט; אזוי און אײלט,

 כייט האבען צו אײנגעװיליגט נור װאלטען
 פאר א נאד ױניאן דער פון פארשטעהער די

 געםוזט זיכער זײ װאלטען לאנפערענצען׳
 ארבײ־ די פון פאדערונג. די אז אײנזעהן׳

ט איז טער  זײ און טשונה׳דיגע׳ אזא ני
ט אױסגענליכעץ זיך װאלטען  ױ־ דעד פי

פעלע, פריהעריגע פיעלע אין וױ ויאז,
טענ־ זײטיגע פון ארײנסישדנג די אהן טען ־ינטיגחײט.

ם האט ױניאן רי נעױיס, *טען. איני צו ג אדכײטער רי אז ׳
א*ז אנגעלעגענהײם די װאס באדײעיעז װיפיעל אז װענט;

א; פון ;עװארען א*יס;ע;ליכען טײל דאס ס א'י עס, א אלץ י
c איז אבער לאטיטע• איביטר״ישאן r אן. און י איז ov נ

ארי״נצוברײננעז :*יטיג גצייעז *ױיהליד פאל דע־ ;ע״וען
א;;עלעגע:הײטעד, א־ן דעדצע; ײיט־גינ דא־עי־, רלאיה רי
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וחע — גומ גאנץ קאנעז װמלכע
 גממננוײטימן נויםיגען דעם נור

צדדים £אראינםערעסירכמ די ®עקם^־־פון
? וחנרען געשליכםעט אלײן

 טר איז לןאםיטע ארביטדיישאן אן
 האבען צדדים בײדע ווען דאן, פלאץ אם

 »ז פאר םיםלען אלע אויסנעשעפט יטוין
 :עװא- גארנישט איז עס און אויטגלײך״

 אגדעד תײן ניט בלײבט דאן דערפון. רעץ
 טענשע;, אויף זיך פאדלאזען צו װי װעג,

ט זיײען װעלנע  א*ז פאראינפערעפירם ני
 בעשלום. זײער אננעהפען און סבסוך, דעש

 עס איז פאל איצםיגען דעם אין אבער
 דער פון פארשטעדזער די געװען. אזוי ניט

ט צומא^ האבען אסס׳ן פראטעקטױו  ני
 די אויסהערען רינטיג און נוט געװאלט

 פאציליך פארשטעהער. די פון טעגות
 זײעדע שצװאוננען װי כטעט זײ ה$בען

 זײ איז װעלכעד װענ, א אויף ארבײטער
 אבער הארצען, צום נים זעהר געװען

 געםאנטי רעבט זיך האבק* זײ װעלכען
ט ברירה קײן דאך האבען זײ װײל  גע־ ני
 מאנופעקמשורערם די װען זיכער, האם.

 איבעי* א*וי געהאנדעלט :יט װאלטען
 םאר־ אביסעלע זיך װאלטען און אײלט׳

ײעי פיהרען םוז עס װאס צו טראנם,  ז
 ג;־ געשיכטע גאנצע די װ$לט ׳הא!דלו:ג

 פארם אנדער גאנץ א אננעהםעז קאנם
 ם<ן געםיטליכערע. פיעל פיעל, א און

 םראבילעז צו אײנגעשפארט זיך װאלט
 זיןי װ#לם םעז און סטיטה, גאװערנ$ר

 פון ארבײט גרויסע די אײנגעשפארט
 רע־ דער און קאםיטע, ארביטרײשאן יער

ײ בטעט זײן :עקאנט װאלט :ולטאט  דע
זעלבער.
 וועד וױיל דערפאר, עס באטאנעז פיר

 ברײנגען. קען צוקוגפם די װאס װײס׳
 אונ־ גאנץ אפט זעהר דאך פאסירען עס

 ארבײ־ צװישען סנסונים פארטײדליכע
 אלע זײ און פאנופעקםשורעד׳ און טער
ט און איבערלײגונג אביסעלע פיט  א פי

 װירהליר קענען רעספעקט ;ענענזײטיגען
 זיד צװישעז װעדעז געשליכםעט לײכט

 צוזא־ די אײנשפארען זיך קען מען און
 פאשינזד שרוערער אזא םון מענברײנגונכ

קאםיטע. ארביסרײשאן אן װי ריע,
 ױאם אלעס, אײגענםליך איז דאס

 ענין, דעם איבער זאגען צו האבען מיר
 אייסצו וױ פיהיען, םיר רואס אויסער,
 קאמי־ דער צו דאגק א עפענטליך דריקען

 גע־ און גרינדליכען גוטען, איהר פאר טע
 אײנ־ אונזער אויפטהו. װיסענהאפטען

 דער פון אײנציגער קײן דאס איז, דרוק
 םשער־ איהר פון אגגעפאנגען קאםיטע׳

 ור. טשארלס באיל, פ. ערײארד מר. פאן,
 פויר־ מיסס אדױטאנט״גענעראל, בעררי,
 עגדיגענדיג און באלדוױן ד. װם. הינס,

 הײ אײגענע, אונזערע פרן צוױי םיט
 א. פ. א. ארגאנײזער זשענעראל פרײני,

 םון משערסאז פײנבערס ישראל און ל.,
 מײקערס קלאוס די פון באארד דזשאינם

 אנדער קײן געהאם ניט האט ױניאז,
 גערתכט אזױ תאבדלען צו וױ אינםערעם,

 צ*ױי פון פראגע א אין סענליך איז עם װי
 םיר און אינטערעסעז. ענטגענעננעזעצטע

תז איצם, אז האפען, װילען  שײן איז עס ו
 אר־ די נור ניט זייגען געשעטעלט, אלעס

 מאנוםעה־ די אויך גור צוםרידען, בײטער
 װא־ צופרידען. פיהלען פעגען טשורערס

םינום, א אויף אננעהפעז לאפיר רים,
 ארביטרײשאן דער פון אורמײל ijn אז

 ’ באוױלי־ די געגען געװען װאלט קאפיטע
 נא־ שכירדת, פון העבערוגג א פון גונג

 געוױס ארבײטער די זיך װאלטען טירליך
 האבען זײ וױ פשקי דעם אונטערװארפען

 געפיטדדשטי־ זײער אבער צוגעזאנמ׳ עס
מ געװים װאלט פוגג  אן אר.ן געבליבען ני

 כל סוו־ז און ארבײט, זײער אויו* עפעקט
 מאנופעקםשורערס די ניט װאלכתן סוף
 געװאונען. פיעל אינדרסטריע די ניט און

אידס, געליטעץ. פיעל זײ װאלטען :ינער
 ־‘צוסר װירלליף זײגען ארבײםער די אז

 אז זײן, נעפאלם גום זעהד עס חען דען,
 דעס דוחי זאלען פאנופעקטשורערס די

פאדלירער. די זײן ניט אלײן
 אײנ־ םולסמ^ד דער אין זײנעז סיד

 ארביםרײשאן דער פיט פערשטענדניס
 רע״ איהר אין זאגם זי ווען קאפימע׳

 נעהע־ ווערען וױידזשעם די ״אז פארם׳
 מא־ די אז פארישטעכדניכ^ דער םיט כערט

 וועלען ארבײמער די אץ נופעהטשורעד
 די אז וױרקעז צו זעהן געמײנשאפטליך

 זיך אץ אײנזאפען זאל אלײן אינדוסטריע
 און װײדזש־העכערונ^ באוױליגטע די

 ארױםלײגלן אויםםײדען אופן אזא אויף
 פובל״קום״ קויםענדען דעם אוין^ לאסט די

 נים געשעג;ן. גים װירהליף טאר דאס
 רחםנות גרויםער א איז עס װײל אזוי״
 העבעררננ די נור פובליקום״ דעם אויף
 נאר קען גארמעגם א פון קאסמען די אויו*
 הויפענרטו־ דער אז דערצו, פיהרען גיך

 צודיקהאלםען אביסזנל זיך זאל פובליהוש
 וױ #גארסענם א אםט אזוי קויפען אין
 עם האם וױ־ער און נעװאלם, װאלט ער

 יחנן צ־ייתן, פריהעריגע די אין געםאז
 אזא. געורזנ: איז גארםענם פון פדײז דער

 ער־ אישם האבען סיטלען זײנע װעלכעז
אי־ פץ םרײז דער קויסעז. צו לויבם  נ
 פובליסים דאפ אז אזא, זײן פוז פענט

אײב סויפעז. ן v נ v ה איהם זאל
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ק איהם מעם דאן און םאן« זװ  געהאםנד- זי

 בלױז העלםען. יואס וחנניג װײדד» טע
 סיזאן, pH ארבײט זחננעער װאכזק צוױי

ר זײן און ^ו  וואס װײדזש-העכערונג, גאנ
ם ווערט געהראנען, האם ער  אײנםאל םי

 האבעז אויןי מוז דאםזעלבע אויםגעםעסם.
 וואס זיגען. אין םאנוםעקםשורער דער
 אויח שטעלען צו העלפען איהם עס וחןט
 פרײז, העכערען א נאך גארפענט דעם

 ער ipp דערמיט אז איצטיגען, דעם װי
 טד די פון העלפם א אז אױםםיהרעז, נאר

 אזנ״ בלײבעז ז^ל נארטענםם סאכםזג
? םארהויפמ

 אײנפאכער דער דערפאר איז עס
 סײ בײדע, םון אינטערעט עקאנאסישער

 םאנופעקםשו־ םון סײ און ארבײםער פון
 זאל גארטענם םון פרײז דער אז רער,
 ווערען״ געהעכערט נים נאר ניט
^ד זאל נור  מעגליד װײט וױ װערען נ

 דער און ארבײטער דער בײדזני ביליגער״
 אין טיטװירקענדינ טאנופעקטשורער״

 אויס־ גוט גאנץ עס ?ענען דיכטונג, דער
 געמרײ־ מעתר עטװאס פיהחגן.

 בײ ארבײטער דעם פון שאפט
 אויפםערק״ פעהר ארבײם, דער

 צײט־ אומזיסטע וועניגער זאםקײם,
 ניט דארןז דאס כאטש — פארבאדערען

 ארויכ־ נשםה די זיך אופן בשום םײנען
 שטיק־ פון צײט דער אין וױ 'אגען,

 םעטא־ פאסענדע מעהר אויך — ארבײט
 פאנופעקטשורער, פון זײט דער פון דען
 צופרידענשםעלען זיך מאהי אויך און

 אױו* פראםיט הלענערעז א עטװאס םיט
 וױרקליד <ןען אלעס דאס — גארםענט דעם

 ארבײ־ געהעכערםע די אז דערצו, פיהושן
 װע־ ״אײנגעזאפט זאלען שכירות מער
ixn ניט זאלעז און אינדוסטריע, דער פיז 

 א אלס ווערען׳ ארױפנעלײגט דארפען
קויפער״. דעם אויף לאסם

דאנק״ שלרס: צום װארט א נאף און
 ארביטרײ״ דעד צו פיהלען םיר \וי באד
 זןזזד־ וױרתייך איהד פאר קאפיםע שאן

 גרויסען איהר םאר און אריפטהו ליכען
 דאזיגען דעם אויסגלײכען אין ערפאע

 צו״ און סכס-ך, פארפלאנטערטעז גאנץ
 הא־ םיר דאס פיהלעז, םיר װי :*רידען,

 נערעכט װיר<ןליך ארויסגעװיזען זיך בען
 פון אבער עם איז שטעלומ, אונזער טים
 דער וױ קלאר, אזוי זײם אנדערער .־ער

 קלאוס מעכטינע אונזער נים ווען אז טאג,
 פעהיגע איהרע אלע מיט ױניאן םאכמר

 װאנדער, םײנבערג, זיעגמאן, װי פיהרער,
 לאנגער, בראסלאװער, מעטץ, האלפערין,

 גאושנשםײן, רובין, דזש. קאפלאוױטש,
 ניםנעװיץ פריזאמט״ העללער״ קאםלער,

 מענ״ אונזער ניט וחגן נאך. און נאך און
 גאנ־ איבער׳ן פון אינםערנעשאנאל טיגע

 גרויפע אונזערע אלע נים װען לאנד, צען
 ײען תאבעז׳ םיר וועלכע הילפס־םיםלעז,

 װאלט ׳זײ אין נור זיך נויטמען םיר
 רעכט, אונזער געחאלפען קנאפ נאר אונז
 טא- די םארט װאלםען אויסגעםיהרט און

 און גום געװים איז עס נופעקטשורער.
 גערעכט. זיך פי׳הלען צו אנגענעם העבסט

 די אז וױסען, צו פארגענינען א איז עס
 אבער צוגעבען, עס מוז וועלט גתיסע
 דער איטער זײן מוז אלעם דעם היגטעד
 אז באװאוםםזײן, דער כאכם׳ פון נעפיהל

 ניט ברירה אנדער הײן וועט עס אויב
 בארײם מיר זײנעז און םיר הענען זײן,

 דעד־ רעבט. דאס פאר רןאםפןז אין געהן צו
 א^״ דער פון ארבײם גאנצע די איז פאר

 איז״ זי ווי וױכםיג קאםיםע׳ ביםריישאן
 אפשפיגלונג די אויך אםת׳ען דער אין
 סא־ אונזער םון אייגיגהייט, אונזער פון

 אינ־ םעכטיגע אעזער פון לידאריטעט,
 װארקערס גארמענט לײדיס טערגײשאכאי

 ארבײמעי די םוזען דאס ױגיאן.
 גע־ זײ וועז םײ פארגעסעז, נים לײנםאל

 דירעק־ א דורןי פאדערונגען ז^יערע װינען
 אוים עס םיהרען זײ ייעז סײ קאטן», מעז

 פריד־ דודך ״האג^ אינדירע^טען אן תדך
 ױניאן דער צװישעז פארהאנדלונגען ליכע

 זיי־ די דורך אדער טאנופעהטשידער״ און
ארביםדיישאז. פון *1היל טיגע

 לײדים די זאגען איציז װעלען דדאס און
? מאנופעקטשורער וױיסט

 װײסען שורות׳ די שרײבען םיר בעת
 דר-ןש די אויב באשטימט, נים נאך מיר
 ענד־ האכען פאנופעקטשורער וױיסט און
 א פון נױטײעגדיגקײט די אײנזעדין״ <יןי

 פון פארשםעשעי די סים צדזאפענקונפט
 געםיט־ און םרידיליד אזוי אום ײניאז, דער
 פיז פרא:ע די םעםלען צו סעגליד וױ ליך

 יטער אוע־ די פאר העכערונג וױידזש א
 עס אז שײנ^, עס אינדוסטריע. זײער םון

 פאנוםעקטשורער די אז דערבײ, האלט
 פיט אז אײנגעזעהען, ענז*יליד האבען

 ניט װײם זײ װזדען דרײדלעד םעכנישע
 איפער נאף זאלען זײ אויב נורי געה?.

 זיך״ דארכט דאדױ, פאר׳עחשן׳מ, אזוי זײן
 :א־ דער פון אורםײל דער זײ פאר אויך

 דעם אין קאסיטע ארבימריישאן װערנאר
 פינ־ נוטעד א זײז סכםוך״ פאכעד קלןווק

:־ א דאס אונםעיצוגעבען זיך צײג גער
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^ ע ס ם ף׳ א ר א באסטאן. אין באארד עקזעקוםױו דזמ. מװ םיגױנב יעהרליכען פערםעל זעקםםען צוםב

 דזשענעסאל םון מיטגל״עדער די צו
באארד. עקזע^וטיװ

ט לודצ^ א ײ אד צ  פינפטען אונזער נ
טיגג, יעהרליכען פערטעל  ®רעזײ האט םי

 םון וואונש דעם לױט שלעזינגער, חןנם
ה דעם אי א  אמרוה סידצען א גענוםען ב

ק פארדיבטזןן צו ײן אין געזובד. זי  אב״ ז
 א אײנגערוםזח איך האב וועזענהײם

ט ע א ש  עקזעקו־ אלע פון קאנםערענץ ח
ױ אין לאקאל אונזער םון באארדם טיװ  נ

ױ ילענער אויסצוארבײםען אום יאדס,  ו
אן םערטעל דעם שאםען צו אזוי לי  דא־ סי
ײ שמאל די העלםען צו םאנד לאר  סטרי
ר װי קער,  אויף באשלאסען עם האבען טי

 סי־ יעהרליכען סערםעל םינםםען אומער
 באשלוס א דאס געדענקםי לזאכ איך םינג.

 אנ־ אזא אין לןמאלס יארקער נױ די פון
 נרױסען א האבען וועט ;עלענענהײט

 אנ־ פון לאקאלם אונזערע אויו• אײנפלום
ײ און שסעדט דערע  מאן צו באוועגען ז
 זיי־ לאקאלם *נדערע אלע זעלביגע. דאם
 גע־ אײפגעפאדערם שריםט^יד אויך נעז

 העלםעז און פליכט זײער טאן צו װארען
 אונםערנעהמוננ. אונזער דורכצופיהרען

ד האבען לאמאלס די  אפגמרו־ גום גאנץ זי
ױ פון סײ פען׳ ײ און יארס נ  דער םון ס

ײ געלדער קאלעסטירםע די לאונטרי.  זי
ט נאןי גען שםעז׳ אוםעטום םון ני  ארײגנע

 צו איבערגעשיקם שויז האכען מיר אבער
ענד 60 םםרייחער שטאל די  האלאר טויז

 נאך האבען װאס לאקאלס יעניגע די און
 דעם פאר געלט קאלעהטײיטע זיך בײ

 איבערשיסען גלײך דאס דארםען פאנד,
שענעראל אונזער אין ס. ח אפי

 נאציא־ דעד םון םארלאנג דעם אױן»
 פון האםיטע סטרימן דזשענעראל נאלער

ך האב סםרייקעד, שטאל די ד אי סנז  אדוי
 םים־ א פײטעס״ דזש/ןני שרועסטער שילט
 ארומצרפאחרען, ,25 לאלאל פין גליעד

םזיכט אונטער׳ן  קא־ סטרײק דער םון אוי
 דעם פאר געלט ?אלע?םירען צו פימע,

 איהרע געצאהלם זזאבען םיר און סטרײה,
 פארנוטען נמווען איז זי ?אסטען. רײזע

ײט ויאכעז 7 ארבײט דער בײ  וױ און צ
ײט איהר איז יהערען׳ טיר  געװען ארב

צוםרידענשטעלענד. נאנץ
* * *

 ביםעל היבש א פאדבראכם האב איף
 סכסוןי דעם ײענען םילאדעלפיא׳ איז צײט

 האב איןי אינדוססי-יע. ?לאוק דער אין
ע געהאם דארט ײנינ טיגגעז א ם׳ן מי  טי

 בײ געווען אױןי בין און באארד, דדטאינם
ט סאנםערעבצען די  מאנופע?טשו־ די םי

 שווערער אזן טראבעל סך א גאך רער.
 אײנ״ ענדליך ויאף־ארבײט איז ארבײט,

 םילאדעלפיער דער אין נעווארען :עפיהרם
 הא־ ארבײטער די איגדוסמריע. קלאו?

 רעפארט דעם נעהײסען גום שליסליף בען
 בא״ אין ױניאן דער םון קאםיטע דער פון
 ארבײטס־ די און וױידזש־ס?יילס די צדנ

ם גע?ומען איז סען וױ לױט שטונחגן,  םי
 םארשטענדניס א צו פאנופע?טשירער די

ט בין איןי ?אנםערענצען. די בײ  דער םי
 גאנץ א איז סעטעלםענט דער אז טײנונג״

 פיעל וחןם און צופרידענשםעלענדער
 מא־ pלאוp די םון לאגע די פארבעסערען

פילאדעלםיא. איז כער
א אין זײענדיג ד חאב פילאחןלפי אי

 אבשיעדס־באנ?עט, אן בײגעוואויגט אויד
 15 לא?אל ױניאן׳ וױיסם־סאכער די װאט
 געוועזענעם אי<זר לכברד געגעבען האט

 איך סילײער. א.* ברודער םעכעדזשער,
 סון םיטיגנען די ביעעװאוינט אריך האב
 האם וועלכע ױניאן, װײםם־מאנער דער

 אונםערהאגדלועען געפיהרם דעמאלם
 מנדעחנן צו טאנוםע?טשררער די סים
 מאנםע־ ערשטער דער אגריםעגם. דעם

 אפמך אח צדדים צװײ די צװישען דענץ
 םארםרעםעד די װײל געײאחגן׳ בראכעז

 פון םארםדעטעד די און ױניאן דער פון
 אסאסיאײשאן מאנוםע?טשורערס דער

 אײנסארשםעהן גע?עבט ניט זיף חאבען
ך ווען פונ?טען. געװיסע אויף  נזך ביז גי

 געלונגען םיר איז פילאדעלםיא אין ?ופעז
 צוזאסענ־ אפאל ײידעוי צדדים בײדע

?אנםערענץ. צװײטען א אויף ברענגען
שסענט די אנבאלאנגם װאס  פענעת

 דאס באםער?ען, איף װיל ״15 לא?אל פון
 רעזיג״ האם סילװער ברודער וױ :אכדעם

 אנגעשטעלט פלאץ זײז אױף איז נירט,
 געװעזע־ דער צו?ער, ה. בררדער געװארען

 נױ אין 41 לא?אל פון מענעדזשער :ער
 פלאץ דעם אויױ אבער זיף האט ער יאר?״

 האט צו?ער ביודער געתאלטען. לאנג ניט
 װא־ עטליכע בלױז אםט דעם געהאלטעז

 האט ױניאן די רעזיגנירט. האם און כען
 פאתעהםען צו אנדערען סײ\ ניט נאר
 ווערם םענש פאסענידער א אח אמם״ דעם

געזוכט.
 װיל רעזיגנאציאנען װעגען רעדענדיג

 וױיס דאס מאכען, אויפמער?זאם דא איף
 לעצםענס אױןי תאט אםדור פדעזידענט
 דעם םון סענעדזשער אלס רעזיגנירט
 פי<אדעלפיער דער פון באארד דזשאינם

opi^ p^  רעזיגנאציאן זײן ױניאן. «
ט ײניאן דער פון איז  נע״ אכנענימען ני

 האם אויפםאדערונג אונזער אויף װארען.
 גלײבען צו אײנכעוױלינט אמדור ברודער

ט  צײט, געװיםער א פאר ױגיאן דער מי
 ?אנםערענ־ די עגדינען זיד װעם עס ביז
ט צען  דער אין מאנופעקכד&ורער די טי

p i^p דע־ שײן זײנעז װאס אינדוסטריע 
 לא־ די װאנען ביז אזן אנגעגאנגען, סאלם

 אלגעםײן אין זיך וועט ױניאן דעי אין גע
 סעטעלמענט לעצטער דער אײנרעטלירען״

 םיטואציע ?לאוס םילאדעלפיער דער אין
 ברודער םון פרזוגע די אויף וױדער הויבם

 דארף םראגע די און רעזיגגאציע אםדור׳ם
 באאדד עקזעלומיװ דזשענעראל םון

װערען. אױפגע־נוטען נלײך
* * *

 אר־ דזשענעראל אונזער רױ נאכדעם
 געסעטעלט האט סנײדער, א. גאנײזער

 רײנקאוט די פון טראבעל א ערפאלגרײך
 און דזשוירזי״ נױ טרענטאן, איז פאכער

p דעם 'noo אין טײלארס לײדיס די פון 
 די אין (און דדטוירזי, נײ פעטערסאן,

 ארױסגענעבעז םיד האבען פלעצער בײדע
 איז — לאתאלס)״ נײע פא־ר טשארטערס

 באל־ נאך נעװארען געשיהט אונז פון ער
 ארגאניזא־ אן אנצופאנגען דארם טימאר,

 נודס וױיט די צװישען ציאנס־האמפײן
 דרעם וױיסט, די צוױשען און ארבײטער,

 װאכען עטליכע פאר מאנער. וירטpD און
ט צוזאםען דארט האט צײט  איהם םי

סאלי. סאוד מיס מיטגעארבײט
ארגאניזאצײ די איז װײסט, איהר װי

פארםײדליכע.
 חאבען װאס הױפט־גרינדע די װארים

 צו ?אםיטע ארביםרײשאן די באװעגט
 ארבײ- די פאד אורטייל גינסטיגען איהר
 דאם ערשטענם, צוױײ געוחגן זייגען טער
 לע־ נויטעע אלע אויח פרײזען די װאס

 באדײטענד וױר?ליך זײנען נענס־מיטלען
 םוז ארבײםער דער דאס אזוי, געשטיגען,

 צאהלען נױםװענדיגקײטמן םיעלע פאר
 םאנאטען זע?ס םאר װי מעהר באדײטענר

 װי מעד»ה םיעל טעהר, ?יכער, פריהער״
 פאר צוױיטענס, אוז ציריס; יאהר א סיט

 דער אין הארמאניע פו| ערמעגליכונג די
אינדוסטריע.

 אין חא זיכער זײנען גרינדע בײדע די
 װײםט ליידים דער אין מאס גלײכער א

 אינדובד ?לאו? דער אין וױ אינדוסטריע,
אד װעט ?ײנעם טדיע. ט י  אײנפאלען גי

 בײ ארבײםעד דער אז באהױפטען צו
ט דרעסעס אדער װײסםס לײדיס ג  אין ^

 װאם אלעס, סטאר אין אדער גראסערי״
 דער װי ביליגער׳ באדארןי ער

ד װאס איז מאכער. הלאוק מ  אנ
 אינ״ דעד אין זזארםאגיע טיעפט

 נויםינ אזױ פונ?ט זי איז היסטריע,
 וױ אינדוסטריע, װײסם לײדיס דער אין
 םאלגליך אינדיסטריע. ?לאיס חןר איז

 באײעגמ האבען יחנלכע גרינדע, דיזעלבע
 צו ?אםיםע ארביםרײשאן גאװערנאר יי

 די םאר לײן-חעכערונג א באװילמען
 ריידיט דעד אין דא זײנען טאכעו־/ יייאיס
סםצם <%א עם און איגדוםםריע, װײסט

 דער אט *|p אזוי וױ אונבאגרײפליף״
 ?אסיטע ארביטרײשאן דעך םון אורטײל

 הא* גים סכסוד מאכער הלאו? דער אין
 האנד־ די אויף וױרקוננ שטאד?ע זײן בען

 דער אין מאנוםע?טשוחנר ,די פון לונג
איגדוסםריע. װײסט לײדים
װארשײג״ זעהר איצם דארום איז עס

־ די זאלעז גיך גאר אז ליף, ^פו ע פ אנו  מ
 םאר־ די טים צוזאמענהוםען זיף רער

 אליין, זאלען און ױניאן, דער פון שטעהער
 אירגענד םון הילף דײ אהן זיןי״ צװישען

 גע- דעם באװיליגען םענשען אוימסײדיגע
 ע?םםרא־ ניט אופן בשום און רעכסעז

 ארבײטעד די םון םארלאנג װאגאנטען
 לײדים די וױידזשעס. העכערע םאר

 אז דאך, װײםען מאנוםע?טשורער וױיסט
 םוזלי זײ װעלען שפעטער אדער םריהער

 שכירורג העכערע ארבײטער די נעבען
 צו נענונ האכען מוזען ארבײטער די פשוט
 געזינטער םיעל זיכער איז עס איז לעבעז

 םאר םײ און אינדוסטריע די םאר םײ
 בנוגע האנדלען צו םאנופע?משירעד די
 ov אנשטענדיגער. װאם אדבײםער די

 שעהנעי• א איצם געוחנן װירסליד װאלם
 לײדים די םון זייט דער פון זשעסם
 גיבען וי' וחנן םאנוםע?טשורער וױיסט

 ה*טפערען פון טאתטי? אלטע זײער אוין»
 םים׳ן געבען איז נראשען יעדען איבער זיך.

 די םון םאדערוננעז די נאד וױיעז נזטען
 א«. עס שעצען ארבײםער די ארבײםער.

מ האנדעלט סען וחנז ײ םי  אגשמצנ־-יג^ ז
דזשענטעלמען. א־לא

 אנ־ אימש* באלםיםאר אח אגס״אחכײט
 םיזך די צוליעב לאעזאם, גאגץ נעגאנגען

 אין דארם ליגעז ואם3 שון״גרמקײטען לע
 םעטיג?ײט. ױניאן ברײםאר א װעג
 דער אק איצם דארט וחנרט אבער״ דאר

 םעג גמנן און פראגרעס געסאבט הינזיבט
מדולמאטען. בעסערע ערװארםען

 סיר האבען צײט לעצםער דזור אין
 קורצעד א פאר געבראכט סנײדער בתדזןר

 דער אין אויסצוזזעלםען יאק נױ איז צײט
 וועלכער װעגעז סיטואציע, פצםיקאום

ד tan און רעדען שפעמעד װעלען מיד  ח
■ארט.

* * *

 ױגיאן דרעסםייקערם טיטילדרען די
 צײם לעצםער דער אין האט 60 לא?אל
 םאנו־ זײער פון טראבעל סך א נעהאט

 איהר װי אסאסיאײשאן. פעקטשורערס
 אסאסיאיײ די האט אודאי, שוין װײסט

 אן ?או׳רט םון בא?ומען צו געזוכט שאן
 זאל עס ױטאן״ דער נעגען אינדזשאנ?שאן

 סטרײקס רוםען צו זײן פארװערט איהר
 סאנופעהםשורער, דיזע םון שעפער די אין

 פארלע־ סםרײ?ס די אז גרונם, דעם אזי^
 ױניאן די צװישען אגרימענט דעם צען
אסאסיאײשאן. דער און

אנג פ ^נ מאנופע?טשו״ די האבען אין
 עס אבער זיעג. שטי?על א געזזאם רער

 לאגע די דאס באריכטצז״ צו טיןי םרעהט
 אונזער צו געענדערט נאכדעם זיף האם

 דעם האט קאורט סופרים דער גוגסטען.
 צורמך ױניאן דער נענען אינדזשאנקשאן

 די םון ױניאן דער באפרײט און געזױ־זען
 פון אסאסיאײשאן די װאס שטערונגען

irv די ^ p y c ii» oאויף געװאלט ה^וט ־ 
 ?אנגיעסמאז עקס ארויפצװינגען. איהר
 פאר לאיער דער געװע: איז לאגדא! טאיר

ױגיאן. דער
 געהאט ױניאן די האט :אכדעם גלײןי

 אסאסיאיישאן, דער םיט רענץyאנםp א
 צוםרידעגשטע־ א צו געקוסעז איז טען און

 םון ארבײטער די סעטלמענט. לעניעז
 אל־ אן באקוםעז האבען אינדוסטריע דער

 דרײ םון שכירות אין העבערונג געמײנע
 כאסוםען אויך האבען זײ װאך. א דאלאי

 אין ־האט װאס םובים, ױם געזעצליכע די
 עס עלזיסטייט׳ נים פריהעד טרײד דעם
 םי- געװיסע געװארען אײנגעשטעלט איז

 נאך אזן וױ-דזשעס, אװ נימום־םסײלס
פארבעסערונגען. טרײד אנדערע

* * *
 איך װיל 50 לאקאל װעגעז דײדענדיג

 דער אין דאס מאנען, באלאנט אייך שוין
 טשילד־ דער אין זיף האט צײט לעצטער

 א ארגאגיזירט איגדוסטריע ידרעס רענס
 טאנוםע?טשו- םון אסאסיאײשאז צוױיטע

 אסא־ נײער דער םון מיםגליעדער די רער,
 ביז זײנען װאס באסעס זיינעז סי׳אײשאז

״אינרעפענדענטם״. נעװעז איצט
* * *

 האב מאגאטען דרײ לעצטע די אין
 צו־ איז צייט׳ סך א םארבדאכט איך

 סימואציע ?לאו? דער מיט זאמענהאננ
 איז וואס סיטואציע, דיזע יאר?. נױ אין

 ארבײטער די ײאס דעם םון ענטיטםאבען
 םא־ נענוסען האכען איגדוסטריע דעי אין

 אײך איז שכירות, איז העכערונג א דערען
 ארבײ־ די באסאנט. נוט געװים אלעמען

 אי־ העכעתנג א פארלאננט האבען טער
 זײנעז װעלמג סקײלס׳ םיניםום די בער

 םאי, םאנאט אין געװאיעז עטאבלירט
 י?רות דעם נאכקומען אנעזp צו אום 1919
 לעבענס־םים־ אלע לעבענסמשיםעל. אױןי
 גע־ באדײטענד צײם דעד דורד זיעען לען

 ?לאו?מאכער די אזן פרײז אין שטיגען
 גאכצוסוםען שכירות העכערע פארלאנגעז

י?רות. דעם
 םימ חאנפערענץ ערשטען דעם אויף

 ס?וירט און םזם ?לאו?׳ ״םױכדשעל דער
 טען2 דעם אסאםיאײשאן/ פראטע?טיװ
 איז םראגע דיזע װען ,1919 דעצעטבעד,

 נעשײנם, עם האט נעווארעז׳ אויפגענומען
 פארברענגעז בלויז דארף ױניאן די אז

 און םאחטעז די אסאסיאײשאן דער פאר
 סעטלטענט. א צו ?וםען גלײך װעם ממן
 אנ־ נאנץ אויסנעדרייט אבער זיד האט עס

 איבערגע־ האט אסאסיאײשאן די דערש,
 נענוכזען גאר און פעלץ, דעם ?ערם

 םײ די םון העכערוננ א וועגען אז טענה׳ן,
 !־ הערען ניט אפילו זי וױל ססײלס נימום

 פײ אין דאס דעם, צו געםיזזרט האט דאס
 םארגעסובזעז זײנען שעפער pלאוp לע

 האבען ארבײםער די ;סםאפעדזשעס״,
 האבען זײ װען און געלט מעהר פארלאננט

 גע־ ניט זײ האבע; באהומען ניט דאס
 פארלאזען זײ האבען ארבײטען, װאלם

 אנדערש פלעצער געזוכט און שעפער די
 העבערע באהוטען האבען זײ װאו וואו,

שכירות.
 נ/נבראבט זיך׳ פארשטעהט דאס.האמ,

 א״נדרסטריע רדאוק דער אין לאנע א צו
נע״ ניט גאר בתיפ בעלי די האט װאס

> a ^ a  a » a a a ^ > a a a ^ ^ a  a s a a s i i d S M a s aמו צ דז ײ  אדוחנרסײזםעט ו
אן w ברעכם יתי n 

 סלאוקםאכאר רי װײנמנר.
ם סען  תשענעראל אונזער סי
 הינו האר א אויוי געבליבען גים
 אויװ־צו־םארגענס גלייף האמ און

ם צײטונגען זעלבע די אין םערם  מי
 !,‘אדװערםײזמענםס, גרויסע אזעלכע
 געוו געמאכם קלאר איז עם װעלכע
 די פובלי?ום אלנעםײנעם םאר׳ז

 און לאנע, ריכסיגע די און םאקטען
 אײ גוטען זעהר א גצםאכט האט
ע עםענטליכער דער אויױ טנ ײ ם

 דאס האט זיים, אגדעד דער פון
h םון אױםםערסזאסקײם די צױגען jnup 

 iעתסנצ* די דעתעוק דזאס ער סםיםזז. נאר
 סעי חאט און לאגצ דער םון ?"ם
 נאך צדד־ים בײדמ אײנגעלאדען פיש

^ אונזער ?אנםערענץ. א פאר באני  צ
 ממוין זײנען םיר גערעכם װי וױסענדיג
 האס »וײתש־זזעכערונג, א םיז םארלאנג

 3» אן נעהמען טיר אז געענםפערם נלײד
 סד צו גריים זײנען םיר דאס אייגלאדו׳נג״

 צי יעדער צו ?אנפעחונץ א צו טען
 צוױיו דער באשטיטען. װעט ער װאס
P אדער געוואלט עס מאט ער צי צד, 'l 

 ,ocip ער אז ענטפערען געסוזם אויו האם
 וו ?אטפײן״ *פובליסיטי דעם אין וױיל

 אסאסיאײשאן טאנופעקטשורער די
 געגען פרעםע דער אין אננעפיהרס

 טסופמ זײ האבען ױניאז, תלאוקמאכער
 זיי וואס דאס אז איינדרו?, דעם םאכען צו

 פארלאנגו דעם נאכגעבען ניט װילען
 שו זײ וױיל דעדםאר׳ עס איז רײז,
 1״איח! וזעלפען צו רעניערונג, זשר םיט

 ווי הײגט. י?רות"... דעם פארקלענעחנז
 וועז רעגיערומ״ די אפצוזאגען עס פאסם

 האנפזד א צו רופט א?ײן רעגיערומ די
ײ י שו װײסט איהר װי און, i יענץ  זי

 צוזאמענגעלװםען זיף צדדים בײדע :צן
 עסחר נאווערנארס דע^ אין אלבאני, איז

 אײמן דעם אט םאר טשממנער, ?וטױו
?אבפערענץ. ױםענעם

ט װעט עס  דער• צו אויף דא שאדען ני
 טאגוםעסטשױ די םון צד דער אז מאנען,

 ט שטאתן גאנץ אלבאני אין האט יער
 ?אנםערעגי דעם אראפצוםיזזרען פרופט

שוס״, זײטיגע אויף  אונזעו אבער ״אי
 דער*״: ניט אופן בשום האבען םארטרעטער

 lift געװען״, איז רעזולטאט דער לאזען.
 דער דאם באקאנט, אלעטען שױן איז עס

 ארביטרײיי אן אפאינטעט האט גאווערנאר
 לאגא די אונטערזוכען צו באארד״ שאן
ד דעי סכסוך. דעם אויסגלײכען און  צ
ftc סאר• דאן האט םאנופעסטשורעד די 

 באארד ארביטרײשאן דיזער דאס לאנגט׳
 אגגעלעגענ• די ״אונטעחוכען״ בלויז זאל

 באשטאנען איז צד אונזער אבער הײט,
 זאל, ארביטרײשאךבארד דער אז דארויף,

 פאקטען, די פון אונטערזוכונג דער נאך
ע די האבען ל ו ט ם כ א  אדויסצו• מ
ײן זאל װאס ענטשײדונג, אז :עבעז  ז
ד און צדדים ביידע םאר בינדענד :לייף  סי

אויסגעםױזרט. דאס האבען
ס אויך דא דארף עם ווערען, באטאנ

שאינט דער דאס  קלאוק דער פון באארד דז
 ב^נוגענט גיט זיר האט ױניאן מאכער

 געװאוםס האט ער װאס אלייז דעם םים
ט, זײן אױף איז גערעכםיגסײט די אז  זיי

 גרונטאוױ גאנץ א אויו* זיף האט ער נאר
ט םארבארײטעמ אזפן נעם  ־ p א פ םי

ן ע ו האס ט ן צ ע ז י י ו ו א  פאר ב
 גע• איו עס באארד. ארביטרײשאן דעם

 פאןײ םון pסטאםיסטי א געווארען טאכט
 אר־ די װאס ארטיסלען די אזוי װי לייט,

זײנען: מעהרםטען׳ אם געברויכען בײטער
 אין געשטיגען חדשים זעקס לעצטע די אין

 ווארם, אייז םיט ײײטער. אזוי און פרײז״
vn\ םאדבארײטעט, גלענצענד זיך האט 

שאך דעם םאר הוםען צו אום  ארביטרײ
ם טא?ע באארד באוױ״זע. אײזערנע טי
ײט דער אין ט דער װאס צ  ,רעפאי

 רי אפגעהאלטען װערען נעשריבען, װערט
 #באארד ארביםרײשאז רעד םון זיצונגען

 זײערע פאר לעגען צדדים בײדע און
 #אבער וױסעגדיג באװײזע. און טענות

 םארבא- זיך ד,אט ױניאן די גרינדליד וױ
 די אז נביאות, זאגען מעז ?אן רײטעט

 א באהומען זיכער װעלען ?לאו?מאמןר
<ן| ) שכירות. אין העכערונג

 געזאג© שלוס צום אויןי דא שױן זאל
 אין סכסוך דער אײדער נאף דאם װערען,

ס איז אינדוסמריע ?לאוק דער  אויןי אחי
 נאכדעם, אויך און נאס׳ עםענםליכער דער
 ?אחנספו היבשע א פאמע?וםען איז

 W ברחטי צדדים. בײדע צוױשען דענץ
 י!<מ| אבצר צוריק״ און היז געםלומען נען

 געווצן שױן רוב דאס זיינעז בריעף
 esr און םרעסע, אונזער אין עפנטליכט

ײ נויטיג ניט  צז אםאל גאך דא ז
'.' , עפענטליכען.

װאך.) נעססטע װײטערעס

m

-



a ־ lS M £ i*
• • l l W i t f l f l i a i < f f  ' 1 u "  H f l l n w i t a ; ;

װעלם טעאטער דער אין

»* , vS■ ־v'

* m

M

l£H

-m

 נע־ װערט װאבען פאר לעצטע די
 טעא־ אידישע נייע *דאס_ אין שפיעלט

 אסיפ ערפאלג דױבשען גאנץ א מ-ט סער״
 ״בראנקס קאפעדיע נײםטע ויימאװ׳ס

.‘!קםפרעס׳
 איז האמעדיע דער פון ערפאלג דער

 האם זי באטש װאױל־פארדיענטער, »
 ווע־ םיר װעלכע אויו* םעהלערען, מאנבע

אגװײזען. שפעטער <ען
 דאס איז, פארדיענםט ערשםער איהר

 דראםעז אמת, אריגעעל. גאגץ *יז !י
 דעם אנשטאט װעלכע אין קאםעדיעז, און

 נעשילדערט װערט לעבען וױרהליכען
 נייעס ?יין גיט זײנען חלום, א איינעמם

 םען זעהט עהנליבעס ביהנע. דער אױף
 מואוױנג־פיסטישורס־ די אין אפט אױך

 עס װי חלום, אזא אבער טעאטערס.
 הונגער־ חאציזעל גע׳חלומ׳ט זיך האט

 דער אויף א־צם ביז נאף איז שטאלץ,
געװארען. געשילדערט ניט ביהנע

Dtp פארדתנסם גרעסםער דער איז 
 איהר אין דא איז עס קאמעדיע. דער םון
אײנםאי. נליקליכעד זעהר א

 די האט פארדיענסם גרויסען א נאןי
 איז פארם איהר כאםש װאס צןאמעדיע,

 דארף קאסעדיע א װי לופטינ, און לײכט
 װיכטיגעז גאנץ א םון זי איז דאןי *ײז,
 םזג־ ניט איז עס אינהאלט. טיעםעז און

 נאף זאל טעאטער־באזוכער דער אז <יןי,
 אכגעלאכט, גום זיף האם ער װי דעם,
 דעם, סון םיעלעס ״אבער :זיןי ז*נען ניט

 בשעת װאם «זן געזעזזן, האב איף װאס
 זיק צו אויםנעדוכט מיר זיך האט מעשה

 אמת׳ער דער גאר דאןי איז קאמיש, אזױ
 זיןי סאכעז איהם מזז דאם און אמוז!״

 1אי קאםעדיע, א איז עס פארםראנטען.
 םיט אפם לאכם צושויער דער װעלכער

 זיןי איבער <אכם ער יאשטשערהעס.
 בלינדהײט, אײגענער זײן איבער אלײן,
 לעבעז, שװערען אײגענעם זײן איבער
 שםאלער עמער, קיײנער, זײן איבער

 כאט^ ׳לעבט ער װעלכער אין װעלטעל,
 און נרױס ברײט, אזוי איז װעלט די

שעהן.
 קאמעדיע, דער םון נאםען רער

 נע־ זעהר א איז עקפםרעס׳/ ״בראנקס
 איז עתספסןס״ ״בראנקם װײ< ׳<ונגענעי

 קאםעדיע די װאו ׳פלאץ דער בױיז ניט
 עקספרעס בראנקס :אר זיך ^פיעלט

העלד. דער דא איז אלײן
 דער איז עקספרעס ברא:?ס װארים

 דער פון פאראורזאכער אײגענטליכער
קאמעדיע.

סאב־ אין ארבײטער אן פאהרט עס
 יאהר־זאײן טאג־אויס, טאג־אײן וועי,

 צוגע־ אזוי שוין איז ער איז יאהר־אויס,
 אז סאבװעי, דער אין אלץ צו װאױנט

 זײן ארױס נים רוםט דארט זאןי קײן
 אויםמערסזאפהײט. זײן און נײגעריגקײט

 די אויף אחם עס זיד קוקט לכדעל, ווער,
 װער ? סאבװעי אין אדװערטײזםענטס

 איז זײ אױף ארוכיקויועז גאר זיך מעז
 איבעדהויםם ? ^טיקענ״ט אײבעער דער

 םאג־טעגליף פאהרט װאס אלבײטער, אן
אײביגער אין ארבײם, דער םוז און צו

 מדטעפט דער אח דעד םאבוועי. איז
 מיליאנעז אזױפיעל אוז אזויםיעל פאכם

 הזנ״ אזױפיע< צוױימער, א ;יאהר א
 און װײטער אזוי אזץ מויץענד, דערט

װײטער. אזוי
 ווע־ הועערשםאלץ, חאצקעל אונזער

 אזוי געװען איצט ביז זײנען אויגען םעס
 און װײט זײ עםעגם צונעשלאםעז, װי

 ער וואס דאס, דעחעהם ער ברײט.
מז גים איצט ביז האט  בא~ rt אנגעתוי

ם, א דערזזנוזט עד מערקעז. תי  װאס ו
 װאס ער, ;םאבװעי אויסער׳ן עקזיסטירט

 געמאכט גאכאנאנד יאהר 25 פאר האט
ס אנ ט  ׳טםאיץ גא:ץ געפיהלט זיך און ^
 קלײנ־ און גארי^ט װי דערפיהלט דערםיט,

ד, אבער, איז. ער ליף ײי  האם ער נאטי
 אויכד נעבען צו ,ווערטער הײן ניט האט
p m םיהלם ער געפיהלען. זײנע צו 
 ר־ א ם לעבען זײן האט ער אז נאר,

 םעהלער ב־ראדװײער דער ט. ל ע י פ ש
 האם פלױדערײ און ליגעגס זײנע םיט
 זײז םון אויםגעוועקט איהם װילענרינ ניט

 ער װעלכען אין שיצאף, נארישען זיסען
 לעבען. גאגץ זײן פארזוגקען געװען איז
 מיעד אבער איז ער צוטוםעלט. איז ער
 גע־ ניט געדא:?, זײן ארבייט. דער פון

 ארבײם, אגגע״שםרעעטער צו װאוינט
 ער װאם #»<ץ םון מיעדער נאך ווערט
 אזוי איז ער ווען אזן געהערט. האט

 זיצען, צום םלאץ א געםינען צו גליהליך
ון סםרעפ, אוים׳ן הענגען צז אגישטאם  י

 װעדם צײטוגנ, זײז לײענזנז אז הויבם
 חלום׳ם עם און אײננזדפלאםעז, באלד ער
 דאף/ אח אריגינעיער נאנץ א איהם זיף

 העכםט-נא־ א אימיפםענדען, די אונטער
חלום. טירליכער

oenjmr פס  אדזײם. ןזלום אין ער קו
 דאס םיז אײנדרוק םרי׳פען דעם אוגטער

 םרײגד, אלטען זײן םון גע-המרםע
 אין מעהר ניט זאף הײן איהם געפעילם

ם ׳עס דזײם. אײגענער זײז ה מע  איהם ^
ײ האט ער ײאס ״עסען דאס מעהר נים  א

 איהם געםעלט עס נענאיכען. אזוי פמנר
 םאכםער זײז םזן חתן דער מעהר נים

 אזוי, אויף זיף םיהרם ער און רימעיע,
 אזױ שוין איהם קעז וועלםנ םיוי, ז'ין אז

אנג  מייערען שטילעז גדםען, אזא פאר י
ט וױיס מאן,  נע^עהן איז וואס פעהר ני
 אמת, חאצקלעץ. טײערען איהר מים
ס א אויח  אל־ דער צזריק ער מערט םינו
 אינ־ זײן װען חאצקעל, גוםםוטיגער טער
 איבערצולעזען אונטער איהם טראגט געל

 םאר־ עט עאיכם״. ״שלום שמיסעל א
 אבער געלעכטער. פזן אדט זיך נעהט
 גע־ האט ער אז ׳זיך ער דערפאנט באלד
 א א^ז ער אז סיליאנער, א זײן קע:ט
ם סעפס  בדאד־ װעלבע פאר אידעעז, פי

 חאצ־ אונזער און מיליאנעז, צאהלט װײ
 םאר־ ער ביז כמזוגע, וױילד, װערט ר,על

ק הויז, זײן לאזט  נעהט און פאמייליע זי
ט בראדוױי באגיײןעז אודזמ  אי־ זײן מי

ם זיןי אזן דעע כייליאנעז. מי
ער דער סדמם דא אט און ת׳ חלום• אס

 האט ׳עד וועלמג אדװערםימכמנמס, אלע
ט קײנסאל זיך געזזגהז, יאהרעז־לאגג  ני
 װעלכע אויןי אח זיי, איבר םארםראכם

 געוועזע־ זײן אנגעװיזען איהם האם עם
 מ*<ד בראדװײעד דער יומגד־דןבר, נער

 פאר םארװאנדע^ט ח<דם אין ודערען ^ער,
מ אין איהם די מ ע  די און משםאלסען, <

עמז װאס םצענען, םאלנזננדע  ייד שפי
/ אח איהם צזומזעז אפ י  העסםם ז^יגעז ז

 ציים ץעגבער דער ואין »ון אסוזידפגד,
אינמערעס. םיעפסטען און העבסבמן םדן

 נלייך זקי גיט זזדנגערשםאלץ חאצקעל
 איײ פאר פאסט עס װי גאמעז, אנאנדער

 אזייי קאוײעדע ץײן םאכעז וזיל וואס נעם,
 זיד ער זעהם חיזם איז אזז בדאתוי^

 איי;־ זייז בלאפעדס. n פון קעניג א<ס
 באקאנםישאפם עדשםער זײן בײ פאל
 דאקעפע־ אדרעכדרעז זװ ״פלוםא״ מים

 בלזםרשם פאכעז צו ״דאקי״/ אלם יער׳ז
 און מיליאנזנרשע א ס%מ *פאינםמענם אן

 צז ניט םאדםעדזיעז שםמן, אזעלכע גאך
 און ראכען, שםאדק זגדלם דעם מאכעז

מז צו צײט גלײכער צו א  כדע־ א פ
 דו אז ״פלוטא״. אזיזי וק1אײנד פען

 ביזטז דאן בלאפער, אזא יא שויז כיזם
 אזעלכע אס בדאדדדי. פאר נעבוירעז וױ

 איהם אין זעהט פלוםא סיר. דארפזח
 האריזאנט דעם אזיןי שטעח נײעם «

 אזיח איהם נעהפט ער בדאדװײ. םון
 אמזם מאבס ער און ארעמס, אפענע מיט

 איבעריגער דער מים באלד באקאנם
 אדוועדטײז־ פאדקעדפערטע די פק וועלם

 צו־ פלוטא צו ?וםעז וזעלכע מענטס,
 מױדאד׳/ ״בדס חשעפױמא^ ״ענם נאסט:

 ״דיג־ ״סאקסידא/ סמיםדר, ברידער *די
ס/ װ. ז. m “נעסמל ״בײבי לי

p דאס it װאם ׳ב<אפערם הברה א 
 און ערםאמ. זייער געסאבט מויז האבעז

 הא־ דא אז זײ, עדקלזנהרם פלומא וחח
 בא־ דועםעס סענשען, א זיןי םאר ־ױי בעז

 זועל־ אוץ באםאנס״ סאכעז איז שעםטיגוננ
מן אידעען׳ םים inc איז כער א  אים זײ ס

 חאצקעל בײ און זײערעה םאר באלד
 װערט סיודאד םיס אזן חונגערשטאיץ

ראמאן. א נאלד
האני־ א מיט זיד ענדיגט ראמאז דער

 דעם איז איז סיםי׳ אםלאגסיה איז מיז
 הונגער־ חאצקעל אונזער זעהם ט)אר

 זײן לעבמז. וויר?ןלימג דאס שםאלץ
 חתונה נעזאלט האם וועלכע םאכטער,

 נ^ייכען, איהר מאן יזגגעז א פאר האבען
 די םון עלטערען צום פארסױפען זיף מוז

 אלײן חתן איהר און סםיטה׳/ ״ברידער
 אל־ איהר און כלה םריהערינע זײז מוז
 װע־ איז םיהחנן נאד פארליעבטען מען

 דעם אין באח־-וואס. דעם אויף נעלע
 נערא־ זײן ער דעיסעגט שטױועיצ־פוצער

 — װײב זײן איננעל, סיײנעם טענעם
 הולטאיעם, רײכע די פאר שעבין אלם
 מע- אלם ער דערהעגט מלםד אלטען זײז

 דער־ חלום אין ערשט םענדזשער־באי.
 יויםט ער 1או װירהליכקײט, די ער זעהט

טרינסען. זיך

ו
 ער אויב טראכטענדיג, איםער אי^לעניש,

 סיט, א כאסעז צו סזל׳דיג אזױ זײן וועט
 דעם פדן שטיקעל א כלויז זאנאר אדער

 םאר־ זיד מאל א ער קען וױ סטרעפ,
 חאצ־ און ארומיגע? דאס אױף םראכטען

 יאוד נעפאהדעז איז הזנגערשסאלץ ?על
T און סאבװעי איז יאהרען און דען t 

 דעם איבער םארטראבט ניט קײנמאל
 ער םארברענגט לעבען גאנצעז זײז װאס

ד/ דער ״אונטער ד  נים קײנםאל זיד ע
n® איע די אט אויף ארוםנעסוהט jn n 
ן און סײןםענטס י  נע־ ניט קײנמאל ז

 האבעז זײ שײבות א םאר װאס םרעגט,
איהם. מיט

עט־ פאסירט האט סאל אײז נאר
 ארזיסנעשטויסעז איהס האט װאם װאס,

 און בלינדלןײם נעװעהנליכער זײן פון
 איהם. ארום אלץ צו גלײכגילטיגהײט

 צוזאמענגע־ םאבװעי אין זיך האם ער
 האט ער יועמעז אײגעם, מיט םראםען

 וועל־ איז נעזעהז, ניט יאהרעךלאנג שױן
 און שאס איז זיצעז צו אנשטאם כער

 געדרעוזט זיך האט באטאגם, םאכצן צו
 אויסגע־ איז עס װי און בדאדװעי, ארום

 לעבעז, א אויסגעבאלעבאטשעט קילאפט,
 אזא איז נעוועהנליד מעסלעד. אלס

ש נ  ליגנער. גדויסער א באריהמער, א מ
 האט װאס כיענשעה א סרעפט ער אץ נאר

 אונםעד לעבען גאנצען זײן אאנעלעבט
 בלאפען צו חשק דער װערט ״ערד דער
!רעסער. נאד

 זיײ דעיצעהלען אן הויבם ער אזן
 גלי- בראדװײער די םדן חאצמלזזז אריינד

 אילוס־ צו אום צײט, גלייכער צו ׳
 יפ־ א קען פען װאס איהם, םאר ^&רירעז

 ו איזזם ער טאכט בראדװײ, אױף «אן
טז די אױף ואיפםעדקזאם 5 ענ ײזני ט מי אדו

טאנ הערכםם 8 אין
י. נחדם פדן

ם קאלפוער דער פוי^ ע ט, און כלאזם ער װ  כלאז
ח דרויסען ענדיג דאס א  נאם^. און רענ

אר װעט װערען אכמ דער צו נ ^ א נ ם א ר  פ
ע פלאנצען די אדן ײנ גאס. אדיפ׳ן ^זטעהען מ

ך וױיס ט אי ך זאל צי :ני אך אי ײ נ  געהן, ז
ך צי ײ זאל אי  — שםעחן, דרױםען לאזען ז

/ וױ םיי י ט מעז ם ײד ט דעם מ ױ ט ט  אױם... ני
? אױם דאס םאכט דואס םריה^ צי שפעט

עה אזוי טראכםענדיג  טיר^ פרן ארויס אייך ג
ם קאלםער דער טדם ױנ  םיר^ אדיף כלאז א ו

ך שםױן ײן אי ט די א טע אין הענ ײכ  קױט... פ
ך װי פױ, ם דער איז העסלי I טוי

 — ציעל א םדיט דער צי לעבעז, דאס איז
טער איך קאן צ אכטען אי ר ך וױ ט  :וױל אי

םעהעז פלאנצען כדינע מ, אין שדץ ש  הו
ף מיר אץ־ קדק ײ אוי ת ז אויס. ־טםםקײם כדין לאך א

r i r חנו ןאזױ
ײן צו זמספדמם גראגתס  סטײ• לעצטזנר ז

 I געבעטען װערם חאצהעל• אונזער שאן.
 א םיענדעז און ארויסצוגעזק . כמזילזז
 . ער און צוריק, פאהרען אויף ניהעל גײעם

 איהם הומענדיג פאמיליע זײן נעפינט
 איז אויפגעקליבען גצוםען םיט אנטתעגען

 ױבילעאום דעם לכבוד פארה כראגקס
באמאךםאמגרײ. ־־יאהריגער25 זײן פון

 וױ *ז־שיאסהאםם סלאר, איז עם
 אז אזוי נעשיכםע, גאנצע n אם איז עם
 ״פארס א טיט כמעט זיך נדצנצצט ױ

 א סיעםער, א אינהאלט איחר *ב*ר איז
 יהרענדער.rאמת 1א ארן לעבזןדעער

 אײ מאל א זיף פאדמדאכט ׳<םשל וחנר,
און מיל^אגען װיפיעל דעם בער

 אלע די אט אפ לןאסכמן צם מיייאגען
ד קונסטפולע, זמהד אשט און שעהנזג  א

 דעם אויף גארס, די *ין װערטיחםענשס
על/  ניט, װאו און ס^בוועיס די »ח ״

 לואס־ אלע די אם עס טדאגט ווער 1אז
 ׳דער נים ארבײטער, דער ניט V םעז

 געמאנט לעבען גאנצען זײן האם וואם
באטאגס^' מיליאן 27

 בא־ פיעל אזױ האש ודאס חאצקעל,
 איצט אזיץי TT כאפע מסאבט, טאנם

 באטאנס. פעהלען ®לײן איהם אז ערשם,
 אזוי נעבויט האט וואס ׳בערי וד פדנקם
 ער אז אמאל, זיך חאפס הײזער, פיעל
 ׳קא& איבער׳ז דאך נים האט אלײז

 אנדערע, סדיזענדע אח שכעדי וױ איז
 קלײ־ מיליאנען פיעל אזױ נעהען װאס
מז דער, א  אליין זײ אץ ׳מאי א דץי כ

 אפנעשליסען. אזן אפנעריסעז געהן מוזען
 באגעגע־ בזןדעל אדעד זזאצתעל װעז אח
 םליאסקעס, יאנלועל א מים :יבז זיך בען
 סא- א כײט גאר סעקיער, בראדװײער א־

 דעם םון ימיאךםידזרער א סיט ציאליסם,
 סא־ גוםע זײ דוערצז סארט/ וײכטיגען

 ױגיאך איבערגעבענע גדסע ציאליסכמז,
 אנאגדער זיד חלומ׳ט ױי און לײט,
 א פון בעסערער, « פדן חלזם א חלום,
 גע־ ^שר׳דיגער ס*ד«ר מצנשליכער, גתגהר

 די אהן תשעמימאס, די אהן זערצאפט
 אבער װעז פלומאס. די אהן סמיטהס,
 אזא מיט זיך באגעגענמ נעבאןי חאצקעל
 פארדרעהט חעלכער פליאמקעס, יאנקעל

 זיןי מוז בדאדוזי/ מיט מוח א איהם
 אסיפ װי חלום, אזא אם חלום׳ען %חם

 זײן אין געשילדערט איהם האט דימ^װ
עקספדעם״. ״בראנסם

מא־ אזיפמערלוזאם לאמיד איצט און
 כיא־ װאס פעהלער, עטליסנ די אויף כען
 קא־ אמת־גײסטרײכע שערעע, די אט כן

האליע. שטארה מעדיע
 אין אז אמת, ניט עס איז ערשטענס,

 באטאן-נע־ איין בגםצא איז יארק נױ
 פון עגטצילוט אזוי זײן ז*ל װ^וס הער,
 25 ׳ה״ב שױן, איז ער וואם םאקט, דעם

 זזאלטען זאל און ב^נ^ז־׳פאכעה א י#הר
 פא־ זײן מיט םײערען צו עם גויטיג פאר

 אין טײל דער ד^וך איז דאס מיליע.
 ׳חלום קײז ניט איז װ*ס האמעדיע, דער
 אין מעהר זײן באדארפט האט ער און

 זי־ זײגען מיר אמו^ מיט׳ן אײגקלאננ
 זוכען זאל דימאוז אסיפ ווען אז כער,

 מין אזא י#רס נױ נאנץ איז זיפען און
 װעם ער אויב אםור איז ב#ט*וךמאכער,

 אר״ גענוג נעװיס פאראן געםיגען. איהם
 אזעל־־ אבער װעניג, דענתען װאס בײםער,

 נליס־ אזוי םיהלען זיך ז^לען װאס כע,
 האבען זײ װאם םאקם, דעם דודך ליף

זײנען באט#נם, מייי^ז 27 געמאכט
 װאם קאריתאטור, » איז ד^ס ;ניט*ו

 ?אמעדיע, גוטער א אין ניט זיף פאסט
ט לנמרי איז וחןילכע אזז  םאר נױטיג מ

 און קאמעדיע גאנצעד דער פון נאנג דעם
 לוס־ מעהר טראפעז אײז פאד ניט אויד

קאמעדיע. דעד איז סיגקײם
 נויטיג ניט זעהר עס m צװײםענס,

 קאמעדיע דעד םון גאנג תגם םאד נעווען
 קאריקא־ באנאלע אזא אוײינצוברעננעז

 רײזעלע׳ם םאלישומ, משה׳לע װי םור,
 הונײ דאזיגע די שעפענ^ווװןע. פון חתן

 בא־י צו װיףקליך שוין איז לצמעל־םיטר
 הא־ זאל ד אז ביהנע, אונזער אויזי נאל
 סאמעדיע. מאדערנער « אין פלאץ כען
 האט װ<זס מאז, ױונער א זײן דוקא מוז

 אזא שעהנע, אלעס און ליםעראסור ליעב
 אזא םינור, לעכערליכע אזא שלים־מזל,

פאלישוס? משה װי אה, כבד
 מאכען דײזעלען זצהען מיר ײלז

 גלוײ נםש, דעם אט צו ליעבעס״חנ׳ד^עף
ט עס סיד כעז  גלוי־ נים עם סענעז *ח ני

 נאכהער איהר זזוהעז מיר ײצז איז בעז.
 שײגדעל איהר פארבײטענדמ דולדם איז

 פארלןויפט וואם סמיסה, אלטעז דעם אויזי
 איהר אויןז אסדר כײד העגעז תאױי־דדאפס

 מיט־ װעניגער נ*ד אוץ ה^ובען, פאחאיבעל
 שםועסט װער איהד. מיט האבמץ לייד
י פיהרם װאס חתן, װעגעז שויז י  בײדע ז
מ, א איז מ ע גיט. אודאי ײ

 מאדנע-אונגע־ א עס איז דריטענס,
 אזנזער וואס אידעע, נייע לוםפערסע

 און אײן, םאלם ־הונכעדשםאיץ חאצקעל
ט םעז וועיכע םאד  פיט אפ איהם עם שי

 צװינגען צו אידעע־א^ זייז םיא^געז.
ע אום מעהר פאסטעז צו נ*ם אידען אי

iii) i־ ־,,,־׳1 * • ״י

קן גזןװים מ<ום! ס טוי ר ש קי סי  V$ ז
ף י ר דער או ם פונ כונוז טםזן  פאד־ דע

ם עך פאםער* א ם ארדאי ה ג םיי ע א ג
 בו־ איצם דער םון אפצו׳תחת׳ען ביסעל

 3*םעריקאני!יישאךעפידעמין שעווענדער
 האם עםעקמ םיפ טאן צו דאם כדי אבער
 4ײערע אויםגעםיהרט באדארםם דאס
 מױ געשיתטקייט* םעהר ביםעלע א םיט

 דיםאוי םרײגד אוגזער אז גיט, גלויב^
 דאר עם זאלען מיר און װיםען, גיט ןאל
 ?אנע־ די גראס[ אז זאגען, איד^ פען

 זעהר קוקען ״אםעריקאגײזער״ גאנטע
 פאסםעו וועלכע אידען, די אויף הרום
 אויב און ױם־כפור. אום ניט דוקא

 םאר באצאהלט יא שױן װא<ט ברארוױי
 װאלט ריכטונ^ דעד אין אידעע נײער א
 אײגםאל, פאר באצאהלט גיכער זי

 םרום אזוי פאר אידען אלע םאכט מען װי
 זײן ניט זאל עס אז גאטםפארכטיג, און

 ער־ זיד זאל װאם #זײ צװישען קײנער
 ׳דאס ױט־כפור. אום עסען צו לויבען

 זײ פאר װאלט שטאגדפונהמ, זײער פון
 אמע־ געװיכשעםטע און בעסטע רי נעווען

ריקאגיזאציע.
 קלײנע אייניגע נאך דא זײנען עס

 םיגור די װאם דאס, ״לםשל יװי פעהלער,
 כאטש האסעדיע, דער אין פלטד פונ׳ם

 מאנכע װי בולט׳ער, בעסער, געשילדערם
 אי־ םאלשטענדיג זי איז דאך אנדערע,

 זײ אויף זיד 1וחנלע מיר אבער בעריג.
 װער־ פאר א זאנען און אפשטעלען נים

 געשםיעלט איז קאםעדיע n וױ םער,
געװארעז.

 אקט יעדען פאר קאמעדיע דער אין
 דער־ און ימצן ױנגער א ארוים נעהט

 אין פארהומען וועט עס װאם צעהלט,
 א מיט עס דערצעהלם ער אהט. דעם

 אבער באריטאד־שטימע. שעהנער נאנץ
 נויטיגט װער עס¥ מען דאר̂ן װאם צו

 אויסזעהן דעם האט דאס ? דעם אין זיף
 אדװערטײז־ מארק־שרײערישען א םון

 םאר אויסנערעכענט איז װעלכער מענט,
 גידריגען זעהר m םון טעאטער־געהער

ײי♦ גראד
נוי־י יע אבער איז אקט אײן צוליעב

 וע^ט ij/«< im• • • ,V ו טיג
 ביה־ דער אויף עקםםרעם בראנקס דעם
 דער־ געקענט סוים איהם מען װאלט נע,

 ניט, אונז זאגט זאגער דער װען לןענען,
 אין עקםפרעס. בראנלןס איז דאס אז

 דער אױף ווען צײם, איצטיגער דער
 גאנ־ װעלטען אויפגעבויט װערען ביהנע

 שװער אזוי װירקליף זײן עס זאל ׳צע
 אויסזעהן זאל װאס עטװאם, מאכעז צו
עקםפרעס?! אן װי

 אקטיארען, דײ אנםאטרעפט װאס און
 אוים־ זײן םאר קרעדימ פיעל זעהר לןומט

 רוביז, ג. צוערשט שפיעלען נעצײכענטען
 תאצקעל געשפיעלט עס האט װעלכער

 אזוי נים געװען איז ער הונגרשטאלץ.
 האט דארט וױיל פראלאג, דעם איז נוט
 שמח אוסגליהליכען דעם געשפיעלט ער

 גלײןליזי איז וראם חאצקעל, א בחלקו,
־ םיליאז 7 אנגענעהט האט ער װאס עי  מ
 רעדם װאס חביז, ;לעבען איז.זײן לעד

dvsk גע־ זיך האט שארן/ אזוי ארויס 
 אין הײם דער אין גאנצען אין :יט פונען
 דערפאר ראליע. זײן םון טײל דעם

 אױםגעצייכענט נעשפיעילם ער האם אבער
 און הײם, דער אין צוערשט חלום אין

 אד־ די םון קאמפאניע דער אין נאכהער
 פאפירענע זײ נאר ניט װערטײזמענטס.

 גע• איהם איץ זיך מױראד^װאלט מיס
 חלום אין האט ער tmi םארליעבען, הענט

 ראליע די םלוצלונג שפיעלען אננעהויבען
 גע־ װירתליף איז ער דאן־זשואן. א םון

 עם מאמענט. דעם אין פראכטפול װעז
 גאר* איז עס אז אויסגעדוכט, זיך האט
 גע־ אױף האבען גוט און רוביז. ניט

 גאלדשמיעד י. ראליעז זייערע שפיעלט
 דער אלם םעלדכזאז אידא טעקלער, אלס

 חאזױ אלס אבראמאוױטש בינה אינגעלע,
 ריײ אלם גערמאן לוסיע אוז פרוי קעל׳ס
 גאר־ זײנען ראליען איבעריגע די זעלע.

 ל• םיז געױארעז נעש־פיעלט שלעכט ניט
 גערמאן מ. ׳חתז רײזעלע׳ס אלס פריעד

 ברודער אלס מײזעל הײמאן פלוטא, אלס
 געשפיעלט האבעץ אנדערע אלע סטיטה.

 גע־ סאליע ניט האבען זײ דאס אזוי,
 מעגליך, איז עס לואמעדיע. די מאכט

 ראליען הלענער די םון טאנכע װען אז
 עטװאם פון געווארען נעשפיעלט װאלטען

 גע־ עס װאלט אקטיארען, נעניטע מעהר
 אין לוסםיג םעהר ביסעל א נאך וועז

 זא־ האם מען װי אזוי אבער טעאטער.
 זיך מעז סען אמוזירם, גוט זיך װי־זא

 וױ ספעתדלירעז, און באקלאנען, ניט
 ראליע די יזא די וועז געװען, ײאלט
 און דעם פון ־געווארען געשפיעלט װאלט

 פלאץ אם גיט פאלשטענדיג איז ׳דעם
 האבען װעלכע די, צו אונגערעכט איז

 ערםאלג דעם פאר נעט^ז מןסטעס זיתר
קאטעדיע. דער םון

, ר ע ן ^ י ט י ר ן ו ־ ר ע ד

 םען איבערהױפם? זיך זי באווענט
 זײנען םיר באסערקען! קוים עס האן
 פארציײ אונזערע צו עהנליך זעהר נאך

 די אין געלעבט האבען זואס ״אבות טימג
 פאדצוקט האכען ׳ײעלכע ײעלדער, װילחג
 געקױ האנט אוגטער׳ן זײ איז *ואס אלמס

 דערהאלטען צו בלוט געטרונקען און םמן
 אי? םלחסה גרויסע די לעגען. בײם זיך
 םאכט עט פאקט, ערגידעריגעגדער אן

 װאס םענשען אלע טיט ס נ י 1 א אונז
 און נעלעבט, איז dv ומז פריהער האבען

ט  דעם בעפאר באשעפענישעז אלע די סי
 סים אונז צו קוסם געשיכטע דײ ממנשען.

 נים זײנען טיר זוארים אפיעל, ניילז א
 אמאלײ יפונ׳ם ערנער נאך אפשר בעסער,

 מיר האבעץ הײנם ײײל טענ^ען. גען
 פונקט אינפםיםוציעס ־פיז שלעכטהײט די

 מחבלים גרויסע םענשען. פון וױ נוט אזױ
 דער אויױ געוגארען אעעשיתט זײנעז
 פארדאר־ רעגיערומען, קאשינערי וועלט,
 װעלכע פון זאכעז — שםאפען בענדע

 געזואוסט. ניט אםאל האט טען
* * *

 שטאלץ פוסטער דער איז שײנט, עס װי
 אין זעל־בער דער כעױען םענשען בײם
 אימעד האבען מענשען די דורות. אלע

 זואס אז אײנרעדעגיש, דער פיץ געליטען
 פונ׳ם בעסער און שענער איז זײערס, איז

 שבט, זײער פאםיליע, זײער—אנדערעגס,־
־ נאציאן. זײער
 דערצעהלט סאציאלאג נרויסער א
 נעטעז די םון צעהנטעל נײז דאס אונז,
 שבטים, װילדע די פון מענשען די װאס

 געמײנם האבען געגעבען זיך האבען
ע ר ׳ ע נ ם ע ר ד ע ג י צ נ י י  א

 a ׳ ב ו פ ש נ ע מ ר ע ד , ש נ p ט
 איינער װי װײטער. אזױ און ן ע ש ג ע מ

: מ ^  אד די און מענשען זײנען •מיר ז
 אירא־ װארט דער :למשל ניט. דערע

 שבט אינדיאנער אן פון נאמען דער קיז,
 האט אםערייןא, אין געלעבט האם זואם

 ״מענש. ריכטעער דער בין ״איך באדײט
 געגלויבט איגדיאנער די האבען בכלל און
 אויסערװעהלטעס אן געװען זײגען זײ אז

יפאלין.
 די נאך האבען גלויבען זעלבען דעם

 נאציאנאליס־ די הײנט. פון דזשינגאס
אױן* גאנצען אין בארוהט אידעע טישע

שוליעם פון ®אינםץ םםוןןרמ דז

 הינר שטעשט געדאנס זעלבער דער דעם.
קלעםאנסאו, פון פאליםיק דער טער

״אםע־ גאגצע די און דזשארדזש ללאיד
לאנד. אין אונז בײ דא ריקאניזירער״

— סעגשען ריכסינע די זײנעז ״•כױר
 גאכקרײ בלויז זײנצן יענע ״־־ *לע ^יי עז

טענישמן.״
* * ♦

 אונזערע םיט אויס זיך גלײכען םיר
 שלעכםקײם, זײער אין םאתעהער וױקחנ

 גוטע ױיעחג פון נים גאר האבמן מיר
 לעמגן ראס שטודירען טיר װען מידות.

 םיר דארפען קאטונען פארצײטיגע די אין
ציװיליזאציאן. אונזער םיט שעהכמז זיך

 פזן ^ווילרע״ יי דאס איז, אפת דער
 גע־ שלעכט אזוי װען זעלטען זײנען אטאל

 זײגען ״ציװיליזירטע״ אונזערע װי װעז
 די פאתלײכען צו ניט גאר איז עס עם.

 ןײ־ צו סלזזםות אונזערע פון װילדקײט
 היגזיכטען סאנבע אין זײנען מיר ערע.

געווען. זײנען זײ װי ברוטאלער סך א
 יאחר־הונ־ טען18 םונ׳ם םילאזאםען די
 «ײ םיט גאזארגט האבמן וועלכע דערט,

 urm תאלמדזש אח פאליטישענס וײ דעעז
מז צײם, פון.הײנםיגער פעסארס א  טר ה
 םון כעסער זוערט װעלט די דאס גלויבט,

אג צו טאנ  נרעס־ די גע־װען זײנעז זײ ט
 םאדעתצד דער פת איפטיטיסטען םע

 צום גענאננען זײ בײ איז אלעס צײט.
 צס וועט םו ש\'\, ניט אױב—בעםעחוז,

 פארשטעלונג זײער אין באלד. קומען
 פארצייטי־ די נעמאהלען אונז זײ האמןן

 פארבען שלעכטע זעהר אין יוועלט גע
 םאר־ די דאס אױסגעקומעז, איז עם אח

 ארוט־ כםדר זיך האבען טענשען צײטיגע
 שטאט דער געקומען איז עס כיז גע׳וזרלם

בארוהיגט. זײ האט און
 אנ־ גאנץ זײגען םאהטען אמת׳ע די
 ני־ איז שטאאט מאדערנער דער דערש.

 דער אײדער קריעג פון פאטער דער כער
 הא־ אלנעםײן אין פריעדען. פלן ברענגער

 ם*הר סך א םארגאנגער אונזערע בען
 פערזאנען די װי פריעדעז, געהאט ליעב
 חײנ־ םיז רעגיערונגען די םיהרען וואס

טאנ. טיגעז
* * •

 נאײך «זוי ניט אונז מאכט ז«ר הײן
געזעץ דער װי אםאא םון װילדע די צו

אויםותקק

 B נע&עען *ו .דויםע״• די אױף
ע דער איז גאיױ ט מינ ן םוז נ׳  זיך מ

 « ווען טענ די «ו צוריי^ העהרען
 נעיענ װיאדע Dip ש^רגעהוטען

 םארםאאגוכג די םאכער׳*. ״כ׳צווי
 «ונני חאט ״מוי־גןאכעד״ די

 דער חונדערםע. יןוהר דדיי *רום
 םו םיעאע דאס געװזן, איז טאט

אוםנ זײנזןן תרמות אוטשילדיגע
__ , די אויןי נעיענ דער נעײארען.

 כאראהנמי ײילדען זעלבעז דעם םראנט
 n 1«*■עאיראז זעאבינע ראם אטאל. פון

 f• אבעתאוימן חזם און טןוראורטייאען
שאגריזיחש דעלביגע דאם הםיז. דעם

____זעלביגע דאם ,נחילםאםע!״
 םון נעםיהלען, נידערינסםע די פון

 שנ^אאס דער ה<<ם חיה־אינסם׳גקט,
אתיסנערופען, חןםאלט סירכע די

____ און ״מזוױ־םאכער״ די םאאנענדיג
 די רױכח^ די םארפאלנען *ו דאס זײ םוען

 טר האם םעז װאט באאשעת^עם.
 אויםםראבט׳ס נעקענם םאאם

p שלזכטעם, n r r airmtt■ o vn 
 די אויף אױסמםראכט Dip םען

נ Dip וײנען זועאמז טאכער״,  ח
) פרויעז•

.זױ ששאאטסלײס יז:תרע
___זעאבימ רי אין ״רוינת״ די היינט

 וױן אצאס אאטא[ jpp .רויטער״ « בען.
מי דער װי ■ונתס װעלנ^ דער ײםי  פארז

 זין/ טארשםןוום עם און כשווי־םאכעו...
 וזי *ונמס אויםראםען זײ דארןי םען אז

 שאיצ^אר װאםערע כשחי־םאכער. יענע
m אפםאזז גיט ״רויטע״ די תאנען m 

 אוסבדעד דאך וױלען זײ הלײניגקײט, א
. געזעלשאפטליבע גאגצע די גען

 ״כשולי־טאמי״י רי אויוי געיעג דעם אין
ד זײ בלויז באטײליגט ניט זיך האבעז מ  י

 ארונד אויוי האט דאס מענשען, װיסעגדע
 פערועגליכי• איגםעולעיזטועלע די געכאפט

 כשוןי־• די w:געגלועט האבען אלע #סײםען
חד סושםראפם שטרעגג דארםען םאכער  ו

 ד»ן זיעצן *כשפות״ הונדערםע יעז.
 געוואחמ פארבחןנט לעבעדיגערהײד

 ב»ן17 אין טנםען. די אין עפעגטליר
 נעםאן עםענטליך דאס איז יאהרהוגדערט

 ססאטלאנד. אין אוז ענגלאנד אין נעװארען
ױ די האבען אבערגלויבען זעלביגען דעם •י

 סעליענזאן דאזעער דער אט
 הא־ רארף איך, דענק םײנער,

 לעזער, צאחל גרעסטען דעם בען
 ױזנן האפ פעליעטאן * װאם

 ני« עס װיל װעד װײל נעח^ט,
 (פון —ד.א? לאנג, לעבען

און זיך *װיצעל ס£ד: מײן
גלויב״).

 בו׳»ע־ אינפלוענציא די װען צײט דעי אין •
ן װעם י םאג יעדען איז טען און ^ו
ט׳ן זיכעד נים ט וױ •וגקט לעבען, טי  א םי

n אויף רעיז p פאר איך פיהל אייז — דירח 
 «ו םארחײראטעי׳ «<ון םענ* אלס פליכט, םײן

 םײן <וי פעליעטאנען אזעלכע נאר שרײבען
חײנםיגער.

פ׳ן פראגע די אל־ איז םאגעס־ארדגונג אוי
 לחכעים צו אויןי לאנג? לעבען צו װי זא:
a די און איגפלוענציע, דעי n n e p p די און 

איבעריגע.
לעבען צו אום דעד: איז געדאגק םײן

ט וופילו ל«נג  איגפלוענ־ פון צײם א אין ני
 זאנען, פיעלע טאן נים דוקא מען דארף ציע,

^י באחויטטען׳ דאקטוירים די װי  איך ווי נ
: ^ • י ו ח ט ^ גארנישט• — טאן גי

ס• גרויסער * װערען דארן״ םען ט׳ני ני
 םוז לאנג, לעבען צו אום דוכט, םיר

ט זאנעז פך א םען ט און פ*לגעז ני טאז• ני
 טון אורזאכע די w איבערצייגם, בין איך

o p, יאחרעז׳ אוגזערע פארקירצען םיר װאם 
ז י ם די ן o ז^ך, חויי p, אלץ װילעז םיר װאס 
םאן. וע

עךשטענם* מען, דארף לאנג, לעבען צו אום
*#רטדאכםעז. ניט זיד

 םען צרור^ איז — זיך פ*רטר#כט םען ?ז
p p זם עם װי לעבען  זיך לן)זם און זיך. ל̂ן

תי דער לעבען... אויך מען דארן״ גיט, עס  עי
ן זיך פארמראנםען צו גים זעחן מען דאדן*  ױ

לענגער... װאס לעבען
ט *וױיםעגם: ו ארומגןוקען ני י ײ ז אז

ך אויןי י ? ז ס א װ  ארום זיך קוקט םען אז צו
o »ון פעחלט. ?ס1ע שטענדיג זעחםםזנן p 

 רעגם, פעחלם p יןןחרען... די פארקירצם
p מלבו^, א פעזזלט p ע א פעדזלט ר ע מ יי

ר עיעס. סתם פעחלט p חויז, אין ײײב מ  א
ם זיך קוקם םעז אז ר — *ום ני ^ ם ל ח  נימ. ^

o און p זאד גרויסע א איז m tיםים. אריכח ״
ט : דריטענס םעדיציני*ע קײן לעזען ני

p צי סאגען, װעגען עצות ביכער, a n p p p 
 צו זץאםען זײערע צײטוגגען. די אין װינקלען

 איך ?*•*מערצען. צו און ניסען צו און חוסט
i א «ז האלם, p p pט אא־ײכם ־־  ■אוסזיסט ני

ט און ארםימלען קײן עע גי רעצעפטען... קי
 לעזען איתם זאל םען אז װיל דאקםאי א

ערגערן.... זיך און
 םיט װי יאתרזנן אזגײדם ערגערני^• און

נזעסערס....
o און פיןדםענס, p עי ♦ייי ט עיקר: י ני

 וואס ח^יבונות מון ס»>טיסםיקס די ^יענען
ip> דרולןען צײםונגען ־י y דעד װעגען םאג 

6500 דא זײנען הײנט *ינפלוענציע:
!סײםעס
 צו, ׳יטזןלען זײ װאם ציפער, יעדען פון

לעבען. יאתי־ א B* אײך קוםם
װאס? צו און

ט גאר איחר קענט טויזענד זזןקס יענע  ני
עם... «אדט אײך און זזעלפען.
װאס? צו װידער, טאקע און
ן אייו דאס און פינפםענס: און י ו  דוקא ״

ט  •יקט־ סואװינג אין געחט — ״ניש״ קײן ני
rטעאטער. ורם

o p, ן איז איהר, זעהט י ט «ו ן ני ״  ם
 ®רעםדער » בײ עס כ^רג איף ״®עטענט׳/

גויעי
t ע געײיםע ע געװיםע (די גוי  [ וואם גוי

 צײםונגס־גויעס), די אין םאל יעדען עד^זימט
 און םיד אויןי מי^הרענפיע, גןןנץ t איך, לעז

 ה»ןלם זי עלםער, איהר געװארען געז^גם אײך
 זיך חאט ),100( רpרpחונ א ארום שוין

 לאנג צו מיםעל בעסםער רp אויסכעדריקט,
 םואװינג־ די אין געהן נאר איז לעבען,

«יקם*ורם.
עס. אונטערשםיץ איך און
ןי, איך ײי אזעל־ אין גויע, אלטע אן *ז מג

 א פון ורעזידענםין קײן און — זאתרען כע
ך זי איז קןןםנאני פילם ט װעט — גים איי  ני

ארײן... װעלם דער אין אזוי סתם רעדען
ם מואװינג *ז ר מו ק 1מיטע » זײנען ני

o פון מיקע איד נעחם יאתרען, לאנגע צו p, 
םענער. וגי םעחר לעבען פרויען װאס

o איז פארװאס p ןןזוי ?
o p ,אין םעחר געהען •דדיזמ װײל■ איז 

 ןוײםט (איתר םעכעי. װי ■יקט׳פױ־־ס טואװיגג
l דאך o p(

 װזןן צײם דער אין :זאך if נ*ך און
 tjro און מואווינג״ניקמ^ורס אין זיצש םען

פ׳ן קוקש  זןןתר צײם די לויפם לײל^וך אוי
 ®ריירי• א וױ טספז גא^^סירש זי ;«:על
פערד.

ך טען קול,ש לויפט, צײט די און  וי
ם אלם. װערם סען ^זוי װי «ום ני

לעג■״. םען און ױגג... זיך ה*לש מען און
ת, אן זיין אויך קען אלײן איך י*יז עיו

ײנעז םואװינג־ייקפמורס די אז  םיואןל א ז
 ערסאוד א^טע מײנע ®ח לשבען. ל^גג «ו

:רוגגען
 איף פלעג בחור, א געװען בין איד װען

ט םאג יעדען כמעט געחן ל is מי ^ י  אין מ
אנדערע!) :ife< (אלע ^טואװיס״. די

 די אין בחוד א געווען «וין בין איך
'i p n t ױנג א ג?װען יצטעגדיג איז זי און 

«עחגע... א' רצוp און קינד,
געחן). ניט «יך פלעג מיאוס׳ע (מים

ן פלעג איך און מ י  אנגיע• #איחר ארום ז
ײן בויגט ר אוין* קא® מ ח  ױנגען יי
ן דזרעםלןנן און בילדער די אויף קוקען ו • 

ro װ?ר איל װי פיהלעז׳ o אינ• און אינגער 
גןןר...

 מואװעג־טיקט*ור& אין גא:ג יעדען םיש
v אויף אינגער װערען איך פלעג ,p  if~

p רp(יע n o^ אנ=- ^נגעבצז איך פלעג 
ן י^ד%ען דער? ו  םאל א וראס געװעתנליך י

!ועניגץי).
 באנ^ריש איך װען נלויב, איך און

ט חײר^ט און ניש זיך • גי  \m אײנןר םי
 • ־־,א סמע• געווען איצט *יד י^ל® — זײ

אינגזנל...
אמעדעדט. איז ®לטקײם פון
י «י| לעיער חעירעז׳ םײגע איצם, און  ן חנ

 D*w ?וםא איחר ווען גערעכטע?ײם״.״
l( די געפינט איחר און #רבײט דער פון t i| 

ײעי וױיל פאר*ל*םען,  ואןל^ר ,״בעמןחג א
ס״ די אין אוועק איז װי א םו r ־־־ . t m 

^ן tpo uni שװעבעל^ א וױ אנגעצוגדען ־ מ י  רי
ר פאדזףיװע, אין אן זי  M01 די כאפט נן

אויך גזנוזט און •לייצעס די אויף
« וויהר או זז^זן, װעט איוזר  םי

J מי זנלםעדען׳ זיד יועלזגז אידענע f r o 'w p 
כבוד... אין אין כ^צר אין דאס,
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 די ה^בען גלוזים די ־פון §«מךמ#כעריי
 שװארד זײעד ארױםנעשטעאט סכשפים

 ערקלערט איז װעליעס מונ^עךםאכערײ,
 טײ־ דעט פון ארבײט דער פאר געװארעז ״

 אין געזעהען האט קירכע די נוםא. %***
סונצעךמאכערײ אין קאנקורענם א טכשןי

 א&געראמט געמוזט דאריבער האט ער
 ר^פיטאליסטעך דער װענ. םון הצחנן

p c 'd if tH א ״רויטע״ די אין זעהט הײנט 
 בײ יטטרעבט װאס יזאניןורענם, *װאאדיגעז

 איבער הערשאפט די ^װעיוצונעמען ןיי
 דארח דױטע, די זיי, אויך און וועאט, דער
 איז עס װעג. פון ^פר^דען דאריבער סען
 דאם זעאבסטפאדשטענדאיך דאריבער *ױן

 פאר אמאא װי רױטען, דעם פאר חײנט
 צו ניט יטטראף הײן איז כיכיטף, דעם

!*װער
ױז :יט אויך איז עס  וואס צופאא, א ב̂י

 באקומען האט רויטע די אויף געיעג דער
 דא אמעריקא, אין אױסדרוק *טאדפען אזא
 פױריםא־ די פון אאנד דאס איצט דאך איז

 פראוױנצא־ ענגער שמאאער, רער גצר.
 אנדעדע װעגעז אוםוױםעגהייט דאס ציום,

 אבערגלויבען רעאיגיעזע דאס און םעאקער ־
 נעשאפען דא האט היפאקריטסטװא און

 דעם פון פידזרער די באדען. א דעם םאר
 שסום דאריבער זײנען ״געהאגת״ חיגען

 םיר רויטע. די גענען גרױאטאטעז אאע צו
 אבער כענער, װיםעניטאפטס דא זןאבען

 אױף באויז וױסענ׳טאפט די נאנוצען זײ
 עאעיזטרײשע טונעאעז, בריתעז, בויען צו

 אזעאכעס. נאך און *דװערטייזיננ־שיארען
 דער כייט םאז צו זײ האכען װאס $בער

>' נצדאגקעךװעאט
 היסטאריקער, גרויסער דער אעקײ,

 גע״טיב־ די *טטודירען צו זיך האט אבערווע
 פאי־ איז פרייזזײט םון פראגרעס פון׳ם םע

 זײן אין אונז זאגט ױראפ, אין שמאגד
 ץ ו c y ט כ י ש ע נ י ״ד װערה, נרויס

 אר־ קײנע דאס ם׳/ ז י א א נ א י צ א ך
 אויפטאן נעיןאנט עפעס האבעז נוסענטען

 די אױף נעיע: וױאדען דעם געגען
םױריטא־ פון גײסט דער ביז *מכשפים׳/

 סקעפ־ א םון נעװארעז געבראכעז איז ני?ם 1
 ברענגט ער ^און װירקוננ. געגען טישער
שען גאדו א ארויס  שאוס, סעסימיסטי

 אונטעױטיעד קנ^פער א דא איז עם דאס
ײ אבערנאויבען דעם א<ן  פון מעניטען די ג

 איז אבערגאויבען דער הײנט. און אמאל
 מעניטען די בײ זעאיער דעד כטעט געװען

 װערטער אנדערע אין דורות. אלע םון
 אזוי פונחט איז דור אײן דאס עס, דױיטט

 דער צװײטער. דער װי אבערגאויבי׳ש
 נעגען ׳דעם אין בילױז איז אונטער׳טיעד

 ; געציעאט איז אבערנאױבעז דער זואס
 און כיטוף־טאכער, די נעגען דור אײן אין

 דאס — רויטע, די נענעז צוױיטען א
 רעליגיעז, עס איז דוד אײן אין הײסט,

 דור אײן אין פאאיטײט. צװײטען א איז
 אין אפיקורס׳עס, נענען נעציעאט עס איז

 ער און סאציאאיזם. געגען צװײטען א
ת׳/ זאגט או בי  זיך זאא עס אויב דאס ״נ

 דער אויף טאכען װאס אירנעגד צואיעב
ײטען׳/ ^טאעכטע װעי^ט  צו מעז סענ צ
 אויס־ נײעם א ערװארטעז צײט יעדער
 היסמע־ א'ז אכערגאויבען א םון ברוך

רײןע.
 איצטיגער דעד פון זעהט איהר וױ

 לעחײ האט רויטע, די געגען היטטעריהע
ט נעטראםען ריכטיג נביאות. זײנע םי

 קאאפעראטיװער דער װעגעז
ױנג ארב. פון געזעלשאםט

• *1 .1 ז . ׳ n י

שםועםמ סורצע
 רעדאקנמר דעם *וױ״עז

לעזער. די און
 װײדזשעס םקײלס די — םײלן^י. ד•
 וועגעז דיזעלבע. אינעראל כםעט איצט זײגען

 שטעדם דעים^נטע בײדע די אין צועםאנד דעם
 אײך םיר קענען כאמענט איצטיגען דעם אין
 איהר אויב ׳:ים װײסען םיר ז#;ען. :ים

 אבער ׳לאגע די פארבעסערען םיעל זיך קענם
 אויך זיך קענט איה־ אז זיכער, זייגען מיר
 אײגצעיהײטען װעגען פארערגערען. ניפז

 בײדע די םון סעקרעטערע די צו זיך װעגדם
 [•V נעמעז מיר אזטעדט. יע:ע »ון ױני*נם

 ױניאךמעטבער, א געװיס זענם איהר אז
 אײער אין :יט עס דערםאגט איהר כאט׳צ

בריעף.

 אין סא־־עפענטליבען מיי־ — לענטיט. ר.
 רײנק^ונד די װעגען איש5רע דעם נובזער דעם

 צו איבעײג פא־ אבער האלטען מיר מאכער.
 דעם אינעי־ װערטער פאר די סארעפענטליכען
 דעם װעגען דעםארטמענט. עדיוקײע^נאל

 װעלנע ׳די שאר רעדען צו זיך אסט1
 אונ־ דער אי־בײט. ד*ס װי װירקליך זעחען

 לעהרער צװישען מא:ט איתד װ^ס םערשיעד,
 א װי שאנטאשטישער, א מעהר איז רעדנער, און

 יע־ װיבטיג. איז אײנער יעדער װירקליכער.
 גא:ץ דאי־ף װאט טעבזא, א עס איז דעגפאלס
 װער־ פאר א װערען. ארומגערעדם גרינדליך

 גאיניט ד>> זיינען דאגעגען ן>דער דאשיר טער
«לאץ. אין

D• .גוטעי. זעתר א איז געדאגק דער — ה 
ען אויך ע  ׳צורות, נייצטקשת׳דיגע א זי
 געלונ־ ניט װײט עס איז אל־געמײן אין ^בער
 געשריבען איז עס אז ׳זיך פיהלט עס גען.
פען. ר ע ט כ ע ל v א םימ

 גערעכט. פאי־שטענדיג זע:ט אידד — ב. א•
? א-מזיסטע ד>>ש טאקי װאס צו #נער פען  לוי

 ענט־ םיר װעלען װאכען צװײ נעקסטע די אין
 װעט איהר אדער אהעי־. אדער אחין שײדען

 שאר־ עס װעלען מיר ־,^דע קריגען, צוריק עס
ז^ינםליכען.

D• .ראיה קײן אט^ל אפילו איז עם — ב 
ט ט װערפ קײנער זאך׳ ערעטער אן פון :י  :י

ט מײסטער. א גענןןרען  ח^׳כעז זאך איין ני
 גע־ זײ איז עס ביז שאי־ניכטעט, קיגסטלער די

 אור־ טיר, װ*לטען דעסטװעגײן פון לונגען.
 אןנ ה#ט איהר װ^ם ׳דעם םון מײלענדיג
ט ׳זאך ער׳טמע אייעד אלם צוגעשיקם  ;ע־ ני

 מיחען־ װײםערן צום ערמונטערן אײך װ^לט
 אוגז זיך גלויבט עס געניט. דעם אויף זיך

 אײער םון ארויסקומען ז*ל עפעס אז ׳קוים
טרײען.

ט איז עס ־— לעוױן. ז.  די אז ׳אםת ני
 אײזענ־ די צו געלד צוגעלײגט האט רעגירונ;
ײ זײט באחנען, ען ז ײנ  דעם אונטער אי־יבעד ז

 חשבון, דעם לויט רעגירונ;. דער פון קאנטד^ל
 ה#ט אײזעננאדזךעקסשערטען, מאכען עס װי

 רעגירונ; די סאנאטען עטלינע לעצטע די אין
ט. געמאבט  די הז^ט זי װ*ס דאט ארן ייאפי
 איז דעפיציט, יצװערען א געהאט צײט ערי»טע

װײ־ די װעהרענד וױיל דעיפאי, ;עװען עס
שטארק זײנען קאסטעזא:ד און דזשעס

)7 זײט םיז •(׳טלוס
 ; 1 בר. ע&יטטיין, א. ; 20 בר. טעימאז,

 .501 בר. ׳הארן און 20 בר. טמגענבאום,
 :^אםיטע ארגאניזיײטאן

םאטצ־ װי׳טניאק, רוסאנאף, פאעקס,
 ©רעי- פריעדטאן, סילאח, טאלאט, הין,

דיאכין. און װאאאװעה ׳טא־
ט״טער־ דער תאט עצעקי^אנס די ;אך

 די צו אפיעא ״טטארקען א געטאנט סאן
 דירעהטארעז אװ נאארד גײ־׳ערוהױזאטע

pat אויך װי האםיטע, ^יגאניזײ׳טאן די 
 זיד זאא םען אז ׳טער־האאדערס, אאע צו

 איז זיך ארײנוואד&עז פײער מעהר סיט
 װערען נעזאנט מוז עס און ארביים, דצר
 שעי־האא־ אנװעזעגדע די צו קרעדים צום

 איבערצײנט ה#וט עאעין׳טאז די אז דערס,
ד ת  באזוע־ דיזער צו באציהוננ עדנססע ןי

מג  די גוט םארשטעהען זײ אז אױך און #נ
 די־ צו פאיכטען זײעדע פון וויכטיגקײטען

ר עזע^אפט. מ  כע״ איז סיטיגנ דעד ג
אי־ ערנסםער דער כױט געזוארעז .*א*סען

עז דנ אין גאר װעאעז מיר אז ^צדצײגונג Iם.,»י י א־ב :ד אונזע פון פױכט די ן»הען :רוס, י4 - פיײנדאינעז טיט wy י• ■ ־ די
סעין. - יייז•• י• <׳!. י ׳ | <נייינ ה. -

*M ״ ־ ׳ > :#1■

h * m m * ? W ק י מ עים״ ״
ר  וויטהנרנײאאנז *ילע גאר און ארבײ®, מ

ך «י  נא־ ימרצו. ענעדגי^י גאדן גענומען חאכען
ט נאך עס םײנמ פירליך,  ךזך סאציאלע זיי ני

 דער *ין אזריט א איז דאם *ז אבער װאלוציע,
ײז גאר זיעם װענען קענען ריכטונג, :ויפזיגער  ק

ען צווײ נג ײן. גים ם״נו  אליין, דאם אזוין ז
ך װעלען ארבזיםער די װאס  א צו נעםען זי

ײ װעלכען אוין״ געבים, ען ז ײנ  איצט כיז ז
 חעכםטער דער פון איז פרעמז־/ גאגץ געװען

 צועמסט מוזען ארבײטעד די װיכםיגקײט.
ײ ביז ^ולע, «װערע א דורכםאכען  װעלען ז

ײן  איג־ גאנצע רי איבערצוגעמען פזןחיג ז
ײ װען און חעגט. זײערע אין דוסטריע  “זא ז

ען זאגאר לען  אזװערע דערפאר באצאהלען מוז
ט דבי־ג-^ם, עס. זיך לוינ
 אויס־ מעג עם װעל, — האלפערן. אסתר

 אויגען, אײעדע ^ין ווילד, גןןנץ אפשר זעהן
 שײנם, אונז װי ,אז זאגען םוזען םיר אבער
 אין ענדעױגג עטארקער ג#:ץ א ביי עס האלט

 פאטיליעךלזך דעם פון פארם איצטיגער דער
 ׳איצט עקזיסטירט זי זוי פאמיליע, די בען.
 גע־ צײט גאנצע די פאר קאפיטאליזם דער האט

 א;א:*2רא8 די צושטערען. אײן אין האלטען
 די געװען ניט איז ליעבע פריוער פון דא

גצװען זי איז ריבטיגער דעם. פון אורזאבע

 צוזא• Bjn iB«n םבול בלואינעד לעצםהגוי דער
| םצנברוד צז דצם » אני  פאטיליעךאונדא• ג

wyo אן 14 פאראזנעלערסג איעל לי  סענצד םי
א אין •עחלען צ איז זזאס — אײראי  קיין ני

ם קלײגיגקײם. * םי  םען קזנז אועען־גל$*עני
« •אקם ^רעקליכצן דעם »ט  פאר״םעלצן, גי

 אנ- םוזען *אםיליעז־לעבען ד^ס ײע® פאלגליד
 װעפ ®ילײכ® פארםען. אגדערע גא:ץ נעםעז
 ״זויסען *ו אײד יאר אעםעמנסאנפ זיין אויך

 א אײנע אי« ארבײטזגי צװעלן* יעדע «ון #ז
י ײע® צײם דןןר םי® •רוי.  •ראיארציע י

ד אז זין*, *אראמזעחם גרעסער. אלץ װערען ײ  י
 *©ארקע א חאבען, םוז חאבען, װעם דאס

ף זוידקונג  אונזצר «ון פארעגדערונגעז די אוי
ײן, װעם דאס פארם װעלכע אאםיליעךלעבען.  ז

ך װעט דאס זאגען. «ו אזװער איז דאס  װענ- זי
מ דען  גײפ־ דער לוי® אדםשםענדען, די לוי

מז ^ןי םענשעז די פון ענטװיקלונג ®יגעד ע  י
 ®®אנד• אוגזער פון מיר, באזוגדער. לאנד

 מעחר *ו פיחרען װעט דאס אז גלויבען, ■וגקט,
עען פארחעלמניסע נאטירליכע װי  געאזלעכ״ די צ

 דער צו סוף א סאכען עס װעט זיכער םער.
אוין* געד״ערעם חאט װעלנע

 אויןו װי םעהר געביעט גזדצלעכטליכען דעם
אגדערע. אלע

 לאנ־ א שאר >ובער איז געװארען, פארגרעסערט
 דיזעלבע, געבליבען פראבט־ראטע די צײט גע
 און דעיפון צײטען. פריחעריגע די אין װי
 פון פיחרען דאש לטיצל, װי זאנען, >ז:דעיע פון

 באחגען די פון באנוצונג די און כא^דאטען
 עש איז רעגירונגס־צװעקען, ספעציעלע פאר

 איז עש ארן דעפיציט. דער ערויטגעקוטען
 א־יב ׳דאש ׳כפק מינדטטער דער ;יטא דעיפאי־

 ײע־ ״- צו־יל*; ד.-עלעז אײזענבאחנעז ד•
 פי־עזידענט דער װי מערץ׳ ערשטען דעם רעז

 זײן פופליקדם דער װעט באשטיטט, עש האט
 צו שװער עס איז דאך קיבן. ערשטער דער

 צוומך די געגען אגיטאציע די אז גלויכען,
 װאל איז איצט חעלפען. עפעש װעט קערונ^
 דאס װיל, זי ױאש און זאטעל, אין סםייט

אויספיהרען. זי װעט
נאװע־ קאאםע-אטיװע די — דײװים. מ.

 סעחר און טעד,ר אדץ פאשט אמערי־א אין גונג
 װײםער נאד ז^ל זי אויב און װארצלען.

 ערזוארטען װירקליד סען קען אנגעדזן, אזוי
 פאר־ איצטיגער דעד אין רעװאלזציע ®טילע א

 פײאדוקםען. די פון פארטײלונ; דעד פון מען
 ני^ ,מידלטעז״ זאגענאנטער דער איז געװיס

 אדבײטער׳ס דעם אויף הוי^ט־שאריןזים דעד
 א-נגאנצען איחם ;יט טאנט דאס אבער

 דעם פון טײל גיויסער א אומבאדײמענד. פאר
 און איהם. בײ דאך בלײבט פיאצע ארבײטער׳ס

 נאי ז^ל באװעכרנג ק^אפעראטױוע די אויכ
 ״טדין דאש װעט באזײטיגען, קעגען ^לײן איהם
 קאאפערא־ די אבער געװינש. געװיסער א זײן

 פאר־ א מא:ט אמעריקא אין באװעגדנג כײוע
 איבערצו־ מײנט זי גיעשערעש, פיעל פאר זוך

 גאנ־ םון אײגענטיטער דער װעיען און נעבזעז
 לויט צײטונכען. און באנקעז סעקט^ריס׳ צע
 15 שון װאך יעדע געגרינדעט װערען *רם9רע
 מיליאן 5 בײ עראםױוען.8ק^א נייע 20 ביז

 מיטגלי־ געוזען יאר.ר לעצטעש זײנען מענעען
 װעל־ געזעליצאפטעז, ק»)אפע*אטױוע פון דער
 בי־ ו> איבער פ*ז ביזנעש א ;עדאבט חאנען כע

 אן בלויז דאש איז נאטייליך, דאלא^ ליאן
 :יט איבײטעי שײכטע די זײנען :אך אנפאגכ.

 נוים־ די איבע־ באװאושטזײן צום געקדמען
 י-אד-קציאן קאאפעראשױועי !,פ װענדיגקײט

 א*יס, זעד.ש עס דדי אבע־ דיטט״יב־ציאן. און
איד.י־ א*ײ ״. א. r א די דעם צ* עש געד׳ט

MND SCHOOL OF SOGUL SCDHX
7 East 15th Street, New York CitySECOND TERM BEGINS IN FEBRUARY ~  I6 NEW COONSES

HISTORY OF THE WORKING CLASS MOVEMENT
LEE and TRACHTENBERG 

Mondays and Wednesdays, 7.30. Begins February 16

ADVANCED STUDIES IN SOCIALISM
DR. JOSEPH SLAVIT 

Saturday, 4. Begins February 7

METHODS OF TEACHING IN SOCIALIST SCHOOLS
D. P. BERENBERG 

Mondays, 7.30. Begins February 9

ANCIENT SOCIETY
PROF. GOLDENWEISER 

Tuesdays, 8.50. Begins February 10

ELEMENTS ”OF CRIMINOLOGY
ROBERT FERRARI 

Wednesdays, 8.50. Begins February 18

OUTLINES OF COMPARATIVE GOVERNMENT
BENJAMIN GLASSBERG 

Mondays, 8.50. Begins February 16

INTERNATIONAL RELATIONS
DR. JOHN MEZ

Mondays, 8.50. Begins February 9

RUSSIAN REVOLUTIONARY HISTORY
A. L. TRACHTENBERG ^

Fridays, 8.50. Begins February 13

REVOLUTIONARY EPOCHS
BENJAMIN GLASSBERG 

Thursdays, 7.30. Begins February 19

PHIllOSOPHY OF LITERATURE
GREGORY ZILBOORG 

Saturdays, 8.15. Begins February 7

MODERN SOCIOLOGICAL THEORY
GREGORY ZILBOORG

Fridays, 8.50. Begins F e b ru a ry ^

DYNAMIC SOCIOLOGY
SCOTT NEARING

Thursdays, 5.30. Begins February 12

CONTROL OF PUBLIC OPINION
SCOTT NEARING 

Fridays, 5.30. Begins February 13

C A P I T~aT ~ I S M
SCOTT NEARING

Thursdays, 8.15. Begins February 12

ART AND SOCIAL EVOLUTION, Stereopticon
EUGENE SCHOEN 

Mondays, 8.50. Begins February 9 ־

THREE LECTURES ON POETRY
CLEMENT WOOD f

.Sunday Evenings, at 8.30. Begins February 1

Courses repeated or continued in Current Labor Problems, Eco- 
nomics. Socialism, Natural Science, American Social History, Modern 
General Histroy, English (all grades), Use of the Voice, Correciton of 
Foreign Accent, Public Speaking.

Many of the old and new courses open to U. L. O. members. 
Send for fuller information. Come In and register at once.

RAND SCHOOL, 7 EAST 15th STREET, NEW YORK CITY.

סטײט
באװערנםענט םטײטס ױנײמעד די פון דעפאזיטאױ

יארק נױ אװ םיטי און םםײט
*

פאנר ס״ודננס פאסטאל סטײםס ױנ״טעד

װ זאלט איהר צײם די אױ יעצט  והו א
סאוס דעפאזי אונזערע פוו אײנער רען

ט ג ײ ט ל י פ נ א
 סר דעם כיז דעפאזיםעם אלעגלןןדעו

 אעםערעםם ברעננען יאנואר סען
יאנואר וםען פון

דעפארטמענט פארעץ
 אױםלאנד, אץ קרובים זײערע העלפען וױלען װאם י «■

 משע־ און גאליציע, רומעניע, פױלען, אין בעזאנדערם \
ביליג־ די מיט נעלד שיקען קענען כא־םלאװאקיע,

כאנ£ סםײט דער חדך רעיטם סטע

אױס־ איבעראל װערען טשעסס אונזערע
נעצאהלט

T h e  S t a t e  B a n k

יאו־ס נױ םפױם, נוענד 378 און 376
: ם ע ש מ נ ע ר ב

 ;סטריט טע26 װעםט 7 ;סטױט עסעקס 1 סס
'עװענװ; םינםטע 1400

 עװעניום װעםטשעםטער און װניאן םטריט, דטע58
ברהןלץ. עװעניו^ סטאון און פיטקץ

ברוסלץ. סטריט, וחנרעמ און עװענױ נרעהעם

ג י ם כ ר ו
איחר וױלם

 ים זײט יענער אױןש קרובים אײערע העלםען
אהער םרײנד און םאמיליעם אײערע אריבערנעהמען

-] דאוסומט
פרײנר איטע א״ערע פץ אפים אין

ץ ק ל ן איו ע א מ ל י ש
סטריט. חטע4 ניער עװ., דריטע 2077

דער םון אײדזשענטם ברענטש

קא. עקספרעם אמעריקאן
 ביליגסטע די לויט איבעראל געלד שיקען קענט איהר װאו

 אלע קרינען און לײנם אלע אויוש שיפםקארטען קױפען ױיט^
אהער. קרובים אײערע נעהמען אריבער װענען אויסקינםטע

E L K IN  & S H IL L M A N
Branch Agents:

__AMERICANEXPRESS COMPANY _
2077 Third Avenue, Near 114th Street Tel. Harlem 4096

183-185-187 EAST BROADWAY
 צום פארפערטיגט רידזשענטם, אלע אין קלאםען אבענד און טאג

םאבדזשעקטם. קאטוירשעל אויך און קאלעדזש,
פרינציפאל. איראן, ע. דזש.

 אץ דערשלאנען עפעס צו זיך־ וױלט איהר אויב זיך, לערענט
אנפאננ. דער איז יעצט װעלט. דער

ס ר ע נ ײ ז ע ז ר ע ר ע ר װ ה ע ט ז ג נ א ל ר ע פ
 םאר־ םרױען און מענער

!געלד מעהר דיענט
 אוים־ שוין ר״אנען <ייטע הוגדערםע

 און םעטאדע אונזער געלערעגט
נעיד. םיעל זײ פארריענען יעצט

 קאורס א יעצט נעמט
אונטערריכט

ל ע ש ט י םי מ ל ו ק ס
 פרויען, מעגעד, םיר דיזײנמג אין

 קאײחנר. קיגדעױפע און םיסעס
 .דיזײניננ. אין גןורם ספעציע^

 פאזיש^ון סולדיגע אײן םײנט דאס
סע און חי געד״אלט. נ

 גאר־ אף סקוהלם טיםשעל די
 פאטטערך דיזײנינג מענט־האטיגג,

 איז םיםינג און גרײדיע מײהינג,
 און יאהר 50 איבער עסטאבלישד

עדפאיצג. האם
ײע ײע אידעען. נ ^ נ ם ע ט ם  רעזאלםם. בעסםע מעטאדען. בעטםע סי

 בעדינגוננען. גוטע ק£*םען. אבענד און ט^נ אידיש. אין אונטערריכם פרױואט
 בוהלעט, פרײען א פאר קוםט אדער טעלעפאנירט שריעט,

אויסהיגםטע. םואע איז דעטאגסטרײ^ז
םרײטאג. און מיטװאך מאנטאג, :אבענד־קלאסען

MITCHELL DESIGNING SCHOOLS
9 12-920 [Cor. 2Ist] Broadway, New York

I*honc% So (• /viiU'i'ct/.
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^דיװײםט־
בראנקם רי און נ«כער

ק ח עג ם *  םעברואר םען8 דעם זוגםאנ, ו
םיט־ די כיאכער, וױיסט <ײדים די
 װאוינען װאס ,25 לאקאל םון גר
 ער״שםען דעם פײערען בראנקס, די

 דער פון עפענונג דער פון נס״םעסט
#  גע־ יענעם אין אפיס ברענטיט ו*נ׳ס8

s u m אראנ־ װערט געיעגענהײט דער צו 
 עס אונטערעהמוגג. פאסענדע א חױרס

:urya כיוזית, זיין וחנט  דאס מענץ. און :
 קאסינא, יאנדאז אין םארקומעז וחנט

 ענטערטײג; דער עװענױ. דריטע 3#15
 אין אזײגער 6 אנפאנגען זיף װעט םאנט

»חגגט.
 די םון 25 לאקאל פון סיטג<יעדער די

 און קומען צו געבעטען זײנען גראנ?ס
 קאז םיקעטס פרײנד. זייעדע •יםברענגען

ן  פו; אפיסעס אי*ע אין באקוכיען םרײ מ
_______ .25 *אקאי

םראגע. אנגעװעהםאבטע אן
 אײ־ אין געאט שיקען פון פואגע די
 די פארםיזאנטערטע. א זעהר איז ראוא

 אעצ־ זײגען געאט ^יקען פון כמטאדען
 געװארען. יןריסיקײט יפיעא זעהר םעגס

 פריװאט אונפאראנטווארטליכע סיעלע
vp:io־iy ,ווערען צו רײך געזוכט האבע 
 און צרות אידישע די פון חשבון *ױם׳ן
 באיצוױנרעילט םארשיעדענאוטיג חאבען

ם  אידעז לײדענדע די און שיקער געלט מ
 דערםאר איז עס ים. זײט יענער ווױןי

מיג דנ  האנ״ איהר ווצםען מיט װיסעז צו ו
 אײעיע פארטרויט אירר \ועמען חנלם,
 איהר ויעז נעלם, םארהארעװעטע *ווער

ם »  וועט עס פריינד. א״יערע העלפען צו ז
 מאכער קלאוק אלע פאר נײעס גוטע ןײן

*t באקאגטע אילטע זייערע דאם װיסען 
ל  ברענטיט ,ן א ם ל ו ש אוז ן י p ע

 I א P י ר ע מ א דער םון אײדזשענטס
 דדיטע 2077 א p ס v ו b ס p צ

w, גזד האבען סטויט, טע114 ניער 
ט מנ  אין געיצט שיקען צום אפיס אן *

 בילינסםע די ילויט טיילען וועיט אלע
םס  עקספרעם אמ. דער םון גאראנטירט ויי

 טיקעמס םארקױפען צו אויך װי טא״
ליעם. אאע אױף

יאר־ נױ די צו איז עאקין כדודער
 באיןאנט. גוט גאנץ מאנער קיאוק קער
 לאגןאיצ םון מעםבער אאטער אן איז ער
 געאדבײט נאכאנאנד יאתרעז תאם ,64

 האט און דעלענאט באארד דזמאינט אאם
 עוזראיכער אאס גאםען א ערװארבען *ײך
 די צװי^ען מענש םארנינםטיגער את

 פאר איז יעואםאן מר. מאכער. קצאוק
 אין בוקקיפער דער געװען צײט לאנגע וו

 אאקאאס, מאכער קלאוק די םון אײנעם
 דעם ױניאן דער םיט דורכגעםאכט חאט

 םרן טםרײק דזשענעראא באריהמטען
 א ערװארבעז בכאא זיך האט און ,1916

 טעניט. ערנסטער און םעהיגער אאם נאםען
 אלע דאס ניט ספק שום הײז איז עס

putfp זיײ פאםדאניזירעז וועלען מאכער 
 אין זײ ערמוטיגען און םרײנד אאטע ארע

 זײ וױ אױט אונטערנעהסונג, נײער זייער
 אא/ד בײ געסאכט םארדיענט זיך חאבעז

אדװ. סעז.
/■ 7
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ר ע ז ע י ו נ א ר נ ג נ י פ י ם
s לאהאל פװ פינישערם אלפ פת

װערעז אםגעהאלעמן װעט

נל״ונאותואודפ חעזשנ̂ו
ץ ר א ע פ ו ז ק א י נ ו י

עװענױ. טע3 און סטדיט טע8

פעהלען ניט טאו הײנער
 אסאסײ דער מיט פערהאנדלונגען לעצטע די װעגען בעױכט םולער א

אינסטחקציאנען אױך און װערען געגעבען װעט איישאן
םקײלס נײע די װעגען

:םיםינג דעם אדרעסידען װעלען פאלגענחן
 י. ו־ג נ. ל. א. דער פון םעק.־טרעזשורער — באראןש אב.

 באארד דדטאינט דעם פון פרעזידענט — םײנבערב י.

 לײבאר אװ פעדערײשאן אמעױקען דער פון ארגאנייזער — פרײני י.
 ױניאן קלאוקמאכער דער פון לאיער — לאנדאן מאיר האנ.

 ױניאן קלאוקטאכער דער פון מענעדזשער דזשענעראל — זיענמאן מ.
 ״גערעכטיגקײט״ דער פון רעדאקטאר — יאנאווסקי ש.

טשערמאן. — 9 לאחאל פון מענעדזשער — האלםערין דזשײ

מיטינג ױזען צו פעלעז ניט זאל פינישער קײן
9 לאהאל כאאװ עסזמסוםיװ

, דזש. ן י ר ע פ ל א טענעחשער. ה

’-tC

ם ם ע פ ס ע ר ה א
דעם פון

ם ק נ א ר ש ב ט נ ע ר ר t ב ע כ א ם ם ס י ד ן ז א י נ . ױ ק א 25 ל
0

עװענױ טע3 3875סאסינא, לאנדאז אין פעכרואר, טען8 דעס אנענד, אוהר 6 זונסאנ,

טענץ אמחאנטע - קאנצערט פײנער רעדנער-א נוטע
אלע אין און ראוד באםםאן 1258 ׳אפיס בראנקם אין צו.באר,ומען קארטען אײנלאס געלאדען. הערצליך דינען אלע

■ םױינד. אײערע מיט ברענגט און קומט .25 לאקאל פון אפיםעם
• 11
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בארנעפ
נעקער ל.

100 Lanox Avanu• 
895 Proapact Ava., Bronx

אפםישסן און אפטאםעטריםט
215 East Broadway

1709 Pitkin Ava* Brooklyn

ר ע ט ײ ב ר ג א נ י ר
ארבײטער אידישער נרעסטער און מעכטיגםטער דער איז

וועלט. דער אױח ארדען

 ה«ם װאם ציריען, אידישער אײנצינער דער איז רמג אובײטער דער
םעםבע̂ר קאנםאםפםיװ זײנע סאר םאנימאריום אײגענעם אן

 נעזעל• א אױך נאר ארדען, אן בלױז ניט איז ריננ ארבײטער דער
באװענונג. ארבײטער דער אין צענטער שאטטליכער

 - קאמפה. עקאנאמישען אײער אין אײד שטיצט װניאן די
 מעט־ זײנע צו פרײנד א אמ ױנג ארבײטער דער

םױיד. אין און גויט אין בערם

46 כיז 18 טון עלםער דער אין ארײעענוםען װערען טעםכערם
יאהד.

 םענד דער ײעלגען אי'ף* פעלז דער איז באוועטנג ארכײטער די
װערען. געגױם וועט דוקונפם דער פון פעל

םעלזען• די פון איינער איז ריע ארבײםער דער
j אן גלײך זיר שליסט טעםבער, קײן ניט נאך זײט איהר אויב

:װעגדען זיך אויםקיגפםע נאך

S CIRCLL175 L  B W ,THEWOI
~ ״ נ נ ו ם י י צ ע ז י ד |
די אין געדרוקט ײערען 1ז*ורגוולע און ביכער יײמועצן, 7ל'יי צגג• »ון אירייאנ •ניערצ •יעיע ױיד ײי

4fp פױנטינג אפ־טױדײם
יארק נץ סנג קאנעל 196

ירןנסיין. 6*96 **ו7<יעל
A. DELBON 

 tnyr. עארפם און פיקסט
 עװענױ,ו טע6 484־90

יאר̂ל ניו
n S »30 און 9 םטריט. נ

oo<>nflOcw>nnonr>nooc>KHrxigcBacg
 ױגיאן־קאאפעראטיװ די

םאםייעםי
 יתיאן װ. נ. ל. א. 35

ט פ ױ דן ע ך פ לי ם לי מ ם אוי

 םהעע ללי ווייס
 םהעע האלאםכיא

י8םש צוועםאסשני
ז י. ו א ר ה

בענערם און כעתשעס
י י ^ י אנ ני ם יי מי ײי ם א  בר, * joאון ס

לי ם ק ײ ם אן ס ^ ױני פ ײ ב ר א

W אן ם לינ פג ק םר׳י ױ ם מן נ או ן י

טלחטה פץ ענדע
װעלט דער פאר גליק כרענגט

טארםאלאהס
 םי־ אבםיהר ?ענדי םרוכט ג^טמאקע די

 םון צײט דער םיר געםוזם ה*ט טעיצ
 חנר װײל םארהעט, פון ארא• םילחםה

 וואט שטאןי םעדיצינימער טײערער
 איז םארםאלא?ס אין ארײן שםם

 די אין געװארען םארבתיכם גענצליר
 ענדע די יעצט האססיטעלער. מלחםה

 נײע געבראכט האט װעלכע םלחםה פון
 גע־ צוריס אויך האט צײטען, גוטע

 םא־ אלע םיר רםואה גרויסע די בראכט
 רי ״םאדםאלאלןם״, לײדמחג, געז

 איז װאם םיםעל אבםיהר םרוככדקענדי
 קענדי טײערםטע די פון געשםאהער

 א אין מאגען דעם אב רײנינט *ון
עז ■אר ד אנגענעהם. און לײכם ^נ

 האצם און םאגען אוים׳ן נים לײרעם
 אין קינדער אײמרע פון מאגענדלעך די

 א צומטאנה געזונטעז און ריינעם
 א איז חויז אין םארםאלא?ס באקסעל

 םאגען געזונמען א םיר םארזימנרוגג
 מאגען אלע םון פארהיטען וועם און

הראנקהײטען.
באקם. א ם50 און 25 ,10

 םיט אדער םמארם דראג גוםע אלע איז
«אסט.

MARMALAX COMPANY, 
NEW  YORK

םעאםער אירישע
 עװעניג םעדיסאן און סטריט טע27

 £79 סקווער מעדיסאן םעלעפאן
 דירעקטאר• קונסם רײכער, עמנואל

םענעמזוער. ד^ענ. שניצער, לואיס
 םא־ זונטאג און שבת אווענט, פרײטאג

 טען31 ^ון טען30 דעם אווענט, איז טינע
םעברואר טען1 דעם און יאנואר

עקםפרעס
 קאםעדיע לאקאלע

ו ו א ם י ד פ י ם א פון
אויטאר. םון רעזשיםירם

םןוראוי^ איז ביצעםען םים זיך נאזארנם
 צו װענדען צו זיך נענעםיםס סאר

חרש). (י. ט׳»ערעע דזמ.

SECOND AVL THEATRE
עווענױ. םעסאנר 35

jvd j עדעלשטיץ, יאזעןז j r n 
.1843 םארםייטה טעלעםאן,

אדװענט אץ װאכען 8 טיקעטם
 איב«ר םון אורטייל אײנ׳טטיםינער דער

 בײניד האמנן וועצכע םענ״עז״ 50,000
 יאזע• םון םאר׳פםעלונג די וואהנם

עעוונ־ און לעצטע חםעינםקי׳ס
אפערעטא םםע

נגון רכידס דעם
!ערםמלג י ערפאלנ נרעםטער

געזימג• נוםערען 30
 םאםי־ זונטאנ אוז ׳סכת אװענד, םרײטאנ

 םען31 און טען30 דעם אװענם, און :ע
פענרואר םען1 דעם און יאנואר

 איע־ נײעסםע רום׳טינסקי׳ס יאזעןז
רעםע

ם ה ס ד ׳ נ י נ ר

ו אוװעופיױעו אונזעחן פאטראנײזפ

 באדער ג. פון ליברעטא
רוםשינםק' יאזעף םח אויםגעםיהרט

 חד זאץ, צודװינ ראזעגמםיין, םעםױעל
 ראזער בארים סארפ. ראזא •ראגער, ניגא
 לוב־ םעני לאקסער, םאבינא םרס. מאל,

 יאגאב און דדצײ?אבסאן חײםי ריצקי,
 איע־ דיזער אין זיך באםײליגען םרענק
 טמאד־ ה׳ הײמאן. לואים אויך װי רעםע,

.לײבעגױ.״ אצס נאטאגסאן לעס

 פדא־ loo איז נגון רבינ׳ס דעם
םערםעקט. צענט

 ,אוים־ ארטיםטען, פערזאנאל, םוזיס, אין
 עעהנםםער סאסטױםען, רייכע ׳פםאטוננ,

 װאונ־ באלצגמז, און םענץ ימהנע פאהר,
א̂י ארימםםצר, נחיםער עםעסםען, דעד
הינזיכםען. אצע
דאל. 1 פאר אםיוזםענט ווערטח סמ

םיםםא־ און כאר נתיםער עסםםרא אן
רוםמינםקי. א־לא ארקעםםער ני

 ױניאנם* םאםײעטים, צאדזשען, חברות
 וױ רעליצפס. ברענטשעם, ריננ ארנײטער

 םצל־ T* הענצן •ערזאנען *ריװאט אויך
 אק טיקעטם און נענעםיםם םאר דען

מעאםער. פון אפים

מרםי םעלעמיז חנ 3441 נ
 •רעם לענארד ױ

י. ג #םטױט מטע איסם 42

)6 ז^יט םון (מלוס
 די םראנען. װיכםיגע זעהר װערען

 או טאגעס אוי׳ש׳ן ה#ט באארד זצ?וטיװ
 ם#ונד רעאיעף א פון פראגע n נונג

 לײן די און לא?אל פון םעסבערס די
 טעטנעלפ אונזעחנ דאס פראגע, ביוורא
 סי% איז הלאיעז געהן דארםען <ים זאלזנן

 mm ארבײטער. אן וועד ראחי םילײכם
 P8jn אפרוםעץ -פידמע די זאל דעם שםאם

 דעם דורך ארבײטער. פאר אפיס
|r בענעפיטירען. םיעל ארבײםער רי

 t אױפם;ור?זאם זוערען םעסכערס די
מן קארדס דױס רויטע די אז מאכט ר א  ד

 f;ראס און גרעע פאר רוערעז אוסגעביםען
 \ t*P וסעזpבא ?ענען ניט וועם ?ײנער

 ' וועס קארד דױס די זואו ?ארד װארקינג
?^וליר. גריגעם פון זײן ניט

 וחןמ טען,3 דעם פעברואר דינסטאג,
 <7,30 אום טיםיע לאהאל א שטאטפינדען

 1862 האל, מאריס «אוגט אין אבעגד,
 I םראיי װיכםיגע זעדיר ײאו צוחנגױ, טע5

 יעחןר װעחנן. באשאראכען וועצען געז
ט אויםגעפאדערט וחנרט סעםמגר  m ני

 • םיםיעען* רי אםענדען צו 1פארםעתלע
m סעק. , ן א ם ם ל י ח £

סי ס װ ע ש א ם א ר ט ע ס א ע 1 ם
עוחננױ טצקאנר און סט. האוםטאן

| ^612 ארםשארד טעל.
jjto סםײדזש מאסאמעווםקי, חעוײ

 טאמאשעודסקי׳ס אין נײעם
טעאטער

נאלוכערנ ל.
 קינםצד אידישע נרעםםע די סרעזענטירט

 נרעםנמן םון װערק גרעסטעז אין לער,
דראמאםורנ

 ברױסע נײעםטע דימאורם אסיפ
הדין״ ױם ״דער װערק

m םאל ערשסען
 זונ־ און שבת אבענד, םױיטאג

 אבענד, און טאטינע טאנ
 און יאנואר, טען31 און טען30

 םעבתאד טען1
קעםלער דײוױד

 אילם הונםט־ראלע נייע א אי)
הארענשטײן. הירשז ר׳

טאמ#שעװםקי בארים
 אלס הוגםט־ראלע נײע א אין

 בױמאן יאקאב
גאלובאװ) (טאווארײפסיצ

קעסטץ םעם
 אלס ?ונסט־ראלע כארא?טער נײער א אין

 םעלצער גדליה
װעליהאן) (מאװארישכמו

 גרינבעו^ ה׳ שװארץ, ח׳ יאוועציער, הער
 1%גריגפעלד ראזא נאלר, ה׳ םילער, ה׳

 K אץ װײסםאז בעםי און םוכמאן מאד.
םײסטערוחנרק גרױםע נײע

ן ף ה ם ו ױ ן ח
 «ראלאנ א םים אהםזזן 4 אין דראם*

װ. א ם י ד ו י ס א
םערםאםצר. סון חגזשיםירט

 פוז רעהאראציאנעז נײע נאנץ
טאםאשעווסקי. בארים

הדין״ ױם ״דער
 ווי tnjm גרעםעתס א איז

װאנדערער״ עוויגער .דער
 װעתן יאהר 6 אונטער הינדער

וח«חס. אריינמיאתז ניט



ד זיד ותלעז *ס וועלכען *ין חאנצערם,  מ
סא־ ארסיסםעז, באוואוסטע ז* טיילעען

 סאיןם םאפראנא, מעדותדיעװ, ניא
 רעד־ גוםע שייעלאר. פיעלעד דשזימןאבם

 מעז װעט נאכדעם און רעחנן װעלען נער
טענצעל. א נאפעז קאנען אױך

 פון מיטגליעדער פאר איינטריט פרײ
 פא־ זײערע און אינטערנעשיאנעל אונזער
• • •טיליען.

 פעברואר, טעז7 דעם אװענד, שבת
 ערעםע־ וױדער די װערען געםײערט װעס
 םעג־ ױניטי סײד איסט דעם פון נונג

 איז סט• טע4 ,63 םקול פאבלילן אין טער,
 װע־ גענעבעז װעט עם עװענױ. ערשטע

 די פראגדאם. טוזיקאלישער נוטער א רען
 זיײ טיט מיטגליעדעו־ אינטערנעשיאנעל

 קו־ צו געלאדען זײנען פאטיליען ערמ
טען.

 פענ־ טען5 דעם אװענד, דאגערשטאג
אונטערוזאלטוגנ. און גימנאםטיקס רואר,

ר ע כ א ס ט ס י י ו י ו ט י ג ו  י
 230 ,40 סקול פאבלית ,ר ע ט נ ע ס

סט. טע20 איסט
 פעברױ טען2 דעם אװענד, טאנטאג

 פריד־ טר. — אריםםעטיק אין קאאס אר,
מאן.

 םעברױ טען3 דעם אװענד, דינסטאג
 — ױניאגיזם טרײד איבער לעקטשור אר,
דעניעלס. טאמארעט מיר

 פעברײ טען4 דעם אװענד, טיטװאך
 פריר־ םר. — אריםטעטייז אין קאאס אר,

מאן.
 םעב־ טען5 דעם אװענד, דאגערשטאג

 אונ־ סאציאלע און גיטנאסטיקס רואר,
 אױ פון אױפזיכט אונטער׳ן טערהאאטונג

רעטינג. סי
 פעבדױ טען6 דעם אװענד, פרײטאג

 — טוזיק, איבער לעלזטשוד קאנצערט אר,
באוער. טאדיאן מיס

 דא זיינען סענטערס דיעזע אלע אין
 ענגליש, לערנען צו קאאסען באזונדערע

 דאנעד־ איז סיטװאך דינסטאג, טאנטאג,
אבעגדס. שטאג

 ־ נ ע ס י ט י נ ו י ס ק ג א ר .ב *3
 אינטערװײא ,54 סקוא םאבליק י ר ע ט

סטריט. פריטאן אין
 אעק־ טעז30 רעם אבענד, םרײטאג 25

 עפ־ הערפאן םון פוזיק, אינער •סשור
מ&ײז.

 לעוןטשור אוהר, 2 אום בײטאג, שבת
ר ע אום מערעדיםה. דר. םון געזונד, *ינ

 אוג־ און גיםנאסטיקס נאכמיטאנ, אוהר 3
סעדהאאטונג.

ם 11 ע א ר א י ה ט י נ ו ־ י נ ע  ס
 סט. טע103 ,171 סקוא פאבליק , ר y ס

עװענױס. טעדיסאן אין טען5 צוױשעז
 אעיז־ טעז,30 דעם אבענד, פרײטאג י

ר  גאאד־ א. םון ריטעראטור, איבער ט^ו
x בערגי

 עדעפנונגס טען,31 דעם אבענד, יטבת
קאנצערט. און רעדען — םײערונכ

א י ו ו ז נ א ר י ב ט י נ ו ־ י נ ע ס
 און םטאיז ,84 סקוא פאבאײז , ר ע ט

עװענױס. גאענפא•
 אעיר טעז,30 דעם אבענד, םרײטאג

 עאאען םיס םון איטעיאטור, איבער טשור
it. ,ר ענד ״םען יטאו׳ס בערנארד קענאן  ס

״ ען. מ עי •
ט ס י י ו ר ו ע כ א  ־י י נ ו י פ

 ,40סקוא פאבאיק , ר ע ט נ ע ס י ט
סט320 טעסטריט.20אי

 אעק״ טען,30 דעם אבענר, םרײטאג
 םון קאנצערט, אין פוזײז איבער ט^טור

באוער. פאריאן סיס
ך דער פאר בולעטין א ם װ ען2 טונ׳  מ

אר, .1920 פעברו
ט ס י ד א י י י ס ם י ג ו  י

n r ם נ v טע4 ,63 סקוא ®אבאיק ,ד 
עװענױ. טע1 או| םמריט

םעברו־ טען2 דעם אװענד, כיאגטאנ
ה  ױניאניזם. טרײד איבער אעקטיטור א
ס דעניעאס. סארגארעט סי

 פעב־ טען5 דעם אװענד, ד^נערשטאג
 — איטעראטור. איבער אעקטיטור רואר,

קענאז. א. עאאען םיס
םעברו־ טען3 דעם אװענד, דינסטאג

 אונטעדתאאטונ־ און גיפנאסטייוס אר,
געז.

ס ק נ א ד י ב ט י נ ו ־ י נ ע ס
 אעטערװײא ,54 סקוא פאבאיק ,ו ע ט

סט. םרימאן און עווענױ
 פעב״ טען3 דעם אװעגד, דינסטאנ

 אדבײטער דער איבער אעקטיטור דואר,
םאוא. דזיטארדזיט — כאװעגונג.

םעברו־ טען6 דעם אװענד, םדײטאג
 הערםאן— מוזיק. איבער אעחט׳טור אר,

עפשטײן.
 אוהר 2 פעברואר, טען7 דעם ישבת,

אג, ט ײ  (באויז געזונד איבער אעקטיטור נ
 סערע־ םא^רענס דר. — םרויען) םאר

דיטה.
גיפנאס־ — אזײגער 3 בײטאג, ^יבת

אונטערהאאטונגען. און טיקס
ר ע ט י ו ו ס צ ק נ א ר ־ ב י נ ו י

 ,42 סקוא פאבאיק ,ר ע ט נ ע ס י ט
 פארק־ קאערפאנם און עװע:ױ !ואיטינגטאן

װײ.
םעברו־ טען2 דעם אװענד, פאנטאג

 בא־ ארבײטער דער איבער לעקט׳טור אר,
סאויל. דדטארדז׳ט — װעגוננ

פעב־ טען5 דעם אװענד, דאנעדיטטאג
 דר. — געזונד. איבעד ^עקטיטור רואר,

העפובער.
םעברו־ טען0 דעם אװענד, פרײטאג

ליטעדאטור. איבער לעתט״טור — אך
פעב־ טען5 דעם אװעגד, דאנעך׳טטאנ

 אונטערהא?־ און גיפגאסטיתס רואר,
מו;ג.

ם ע ל ר א י ה ט י נ ו ־ י נ ע  ס
, ר ע  סט. טע103 ,171 סקוצ פאביציה ס
עװענױס. טעדיסאז און טע5 צװײטעז

 פעברױ טען3 דעם אװענד, דינסטאנ
 בא־ ארבײטער דעד איבער יצעקטשור אר,

זוי^בערט. ל. א. — יחנגוננ,
 פעב״ טען5 דעם אװענד, דאנעױעטא:

 דר. — געזונד. איבער יצעהטיטור וואד,1|
םי ײ רעםיע. א

 םעברד טעז6 דעם אבענד, םרײטאג
, בעי לעקט^״ור #ו אי־ (אין ליטעראטור אי

גאלדבערג. א. פראפ. ־־־ ך*מ) 4
iM ר ע ל י ו ו ז נ א ר י ב ט י נ ו  י
ft סטאן ,84 םהוצ פאבליס ,ר ע ט נ ע 

 עװענױס. נלענמאר און
 םעברױ טען4 דעם אװענד, ^■סגסוואך

ר טו ט׳ ק מ רן  דר. — . געזונד איבער *
w M .גרינבעדג

 םעב־ טען5 דעם אװענד, דאנערשטאנ
ײד איבער ?עקטשוד ^ןץאר,  ױניאניזם מד

ס — דעניעצס. םארגארעט סי
נ א ^ ר םעב־ טען6 דעם אװעגד, ם

M$,ר מיר שו ט ק  — ליטעראטור איבער מ
a i n קענאן. א. עלעז

ױת זײערע  דעד איז זין דעם אין ;שכי
 מאי א אויך םאטעריעיער, א חוץ א זיעג,

רא^ישער.
חלאוקםא״ אונזערע זיך פיהילען אױף

 געװינם, דאזיגער דער װאם גליקיייף, נער
 זײ איז איז, ער װי באדײטענד, און גרויס

 <יינט• םארתעיוטניםמעסיג אנגעקומען
 הא- זײ װאס םטא׳פעדזשעס, עטגיכע די

 געװען נור דאך איז דאס געפאכט, בען
 האבען זײ רעםאנסטראציע, סארט א

 די סטרײקען. גע\ואלט ניט באמת אבער
 העכד גוטע געװים זיינען קראוקמאכער

 ניט זײנען זײ אבעד םוז. מען ווען פער,
 זײ און סטריײן. לשם סטרײקער קײן

 זײער װאס גליסיויר, העכסט דף םיהלען
 אויסגע־ זײ האבען געװינם איצטיגען

 אין סטרײק. א אהן גאר און גאנץ פיהרט
 איז זײט זײער אויף װײ< דעדפאך, נור

 ׳די אויד און גערעכטיגקײט די געווען
גע״ נויטיג חלי<ה, װא<ט, זי װען ײאכט,

ג^יה־ אויף זיך םיה<ען ארבײטער דיװעז•
 געהאט האבען זײ װאם דעם, דורף ליך

 האבען װאס טשעמפיאנס, גוטע אזעלנע
 עםעקט אזא מיט און גוט אזוי םארשטאנען

 ארביטרײשאך גאנצע די אויף װירקען צו
 םרײני תױ פײנבערג, זיגניאן, קאמיטע:

 יוײן אויסגעלאזעז ניט געװיס תאבען
 צו געװען נור איז װאם פונהט, אײנציגען

 זײנען דעם צו ארבײטער. די פון גונסטען
 געײא־ א-־גטערשטיצט גלענצענד נאף זײ
<א:דאן. מײער דורך רען

ר,לאור,פא־ טויזענד 50 די װירקליף,
 צו־ זײן צו גריגדע בעםטע די האבען כער

 אויפ־ געז איצט גאנצען דעם פיט פךידען
 פון און ױניאן פעבטיגער זײער םון טהו

פיהרער. טאקטפולע און פעהיגע זײערע
 ארבײטער די אז דך, םאױטטעהט עס
 באזונדערע $ האבעז א'צט דויוא װעצען

 אדויס־ זײער אז באוױיזען, צו אפביציע
 ניט איז זױידזשעס העכערע םאר טריט

 קאפריד זײער םון רעזוצטאט א געװען
 און גויט, װירהיציכער א םון נאר נעקײט,

 אגריסענט דעם אםחיטען זײ װעלען איצט
 א םיט מענשען טאז דארפען דאס וױ

 פאד פאראנטװארטליכקײט םון געפיהל
זיך. אויף נעהםען און טוען זײ װאס אל״ז,

הא־ ענטשײדונג איצטיגער דער אין
 זיך ױניאן דער םון םארשטעהער די בען

 סאנוםעיר די מיט צוזאפען פארפליכטעט
 די פון י^אסט די אז זעהן, צו טשורערס

 פאלען ניט זאיל װײדזשעם ;עהעכערטע
 די קאסטימער. דעם עוילם, דעם אויף

 מאכען צו גוט זעהן דארפען ארבײטער
\ )  עס פאיםיציכטוגנ. זײער זײט זײער \
 אזוי אינטערעסען אײגענע זײערע אין איז
 ערהלעהרט װערט דאס װי האנדצען, צו

 נומעדן דעם אין פצאץ אנדער אן אױן»
״גערעכטיגקײט״.

 בעלי־ די װאס ידאס, אז איצט, און
 זײ האבעז געפאדערט, האבעז מ^אכות

 א אויף האפען מיר םענען אויסגעפיהרט,
 און ארבײט די װעצכען אין סעזאז, גוטען

 ארבײטער די פון םארדיענסטען נוטע די
 אויך און װערען, געשטערט ניט זאאען
אן אויף  פון באפעסטינונג גרעםערער א נ

 אעצטעד דער אין װעמען, ױניאן, אינזער
 פאר־ צו אאעס האבען ארבײםער די שורה,

דאניןען.

יוניאן ומיוקערס מרםענס לײדיעס
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סע:־ ױניטי פאנער װײסט דעם אין
 און קאנצערט א װערען גענעבען װעט טער

 ־14 דעם אבענד, שבת ענטערטיינמענט
 אינ־ פא~ אײנטריט פרײ פעברואד. טען

 זייערע אין טגליעדעריפ סערנעשיאנעל
םאמיליען.

• * *

. אלגעםײן. אין װערטער פאר א
 אונזערע אויפטעקזאם כיאכען כיר

 און לעקטיטורס אלע די דאס פיטגליעדער
 אנאנסירט יעצט ביז זײגען װאס קורסעז,

 גע־ רעגעאמעסיג אזוי װעצען נעװארען,
 גא:״ דורכ׳ז וואך, יעדע װערעז הא^טען

 ביז װי צײט זעלבער דער אין סיזאן. צען
 דאס זאל עולם דער וױלען פיר איצט.
 נעקסטער פון װײצ געדעניזען, און וױסען

 ט י נ ר ה ע מ םיר װעלען אן, װאך
 יןור־ ארן יעחטשורס די ן ע ר י ס נ א נ א

 האבעז מיר װי צײםוננ, דער אין סען
 דעם װעאען פיר איצט. ביז געטאז דאס

ט םארנעהפען פלאץ  וױכטי־ אנאנדער פי
w בעצוג אין סאטעריאא, ;ען i k עדיױ 

טעטיגקײט. יױישאנאא
 פיטגאיעדער אוגזערע אז האפען, טיר

 איז קאאסעז אונזערע ־זיעז ‘*טוין וױיסע
 װע־ זײ און אפגעהאאטען ײערעז הורסעז

אטענדען. יןאאסען די רעגעאמעםיג אען

 נאט־ סעמועא האט אפיעא פאאנענדען
 פע־ אמעריקאן דער םון פרעזידענט פערס,

 צו ארויסגעאאזען אײבאר אװ תרײשאן
:ארבײטער ארגאניזידמע רי

 פרײ־ אאע גאר איבײטער, די גאר גיט
 ױנײ־ גאנץ פון מענשען הײטס־איבענדע

 גע־ פנים אא ®גים שטעהען סםײטס מעד
 איז וואם האנספיראציע, גרעסטע רי נען

 פאר־ צו אום נעװארען, פארטראכט אםאא
 אןן רעגירזע רעטאקראטישע א ניכטען

 דעד אויטא^ראטיע. א עטאבליחןן
 די איז סעדישאן־ביא סםעדאיגגעדעחעם

 יעדען *ויפוועסען דארח וואם נעפאר%,
 יעדען הארץ, שטאמןע א םיט מענש

 כידגער געטרײער א איז װאם מענשעז,
 פאר־ איז פאאן רער כאטש אאנד. םון

 ארן פינסטער, דער איז געװאחען טראכט
 סימ ציכטיגקײט צו פאוצאוע געבראכט

 געזעץ, צום עס מאכעז צו אבזיכט דעם
 זײן באגרײפען זאא פאאח דאס אײדער
 אגםי־ דאזיגער דער איז נעפאהר, נאנצע

 צורייןגעהאצסען דעחווײא כיא סעדישאן
 ®ראטעסטען. שטארהע דורך־ געװארען

אבע די איצט איז עס און פג  די םיז ^י
 רעפובאיה באאיעבמעד אונזעד פון בירנער

 דאזינען דעם אימאנצען דער׳הרג׳עגען צז
 שײזען דורך געזעץ העכסכרנעםעהראיכעז

 זײערע צז פראמעםטען נ^יד פראטעסםען
 תאנגרעס םון םיטנאירער רעספעתםױוע

סעגאט. אין און
 אגטײםע־ דאזיגען דעם פון ציאען די
:םאאגענדע זײנען ביא דישאן

פון םרײהײטען די אוועקצוגעםען

 אראם־ םאדשװעדונג א בונט, (א די׳טאז
רעגידוע). די צואװארפען

 טאםע די פאיעסטעט־באאײדיגוע,
 װערען זועט אויטאהראטיע, םיז פעסטונג

 אין זײנעז װאס די, בײ פאפואער זעהר
מאכט.

ט אנגעםיקעװעט אזוי איז ביל דער  טי
 ריכטער א דאס מײכונגען, באהאלטענע

ט דאס אז ענםשײדען, געקענט װאאט ײנ  ם
 געתאצטען זואאט ער זואס װאס, אירגענד

 א פאראודםײאען צו אום נויטיג פאר
 װע־ אויסגעטצט נעקענט װאצט ער קרבן.

 שיקעץ צו פרײנד פערזענאיכען א פון רען
 געםענג־ אין אורזאכע אן אהן צװײטען א

ניס.
 דא־ דער איז איז, ריכטיגקײט די װי

ײט אויױ (שאוס )2 ז

 פאאיס, דער םון אויפפאסונג געהײמע
 כיא־ א אירגענד אין װי שרעקאיכער פיעא

גארכיע.
 קארעספאנדענצען אאע אז סאבען צו
 און צענזורירט געעפענט, קענען זאאען

 פאסט־אפיס דעם פון װערען פאךגיכטעט
דעפארטמענט.

 א אירגענד נעפעגגניס אין שיקען צו
 .וועאכע פערזאנען, נרופע ^ אדער פערזאן

 תאנסטיטוציע די ענדערען צו שטדעבען
 איר־ אדער שטאאטען פאראײניגטע די פון

געזעץ. פעדעראא זועאכען גענד
 און פארזאטאונג פרייע רעדע, פרײע

װערען. אפגעשאפט װעאען פיעםע פרײע
אונ־ קענען װעט אומצופרידענהײט

סע־ אאס װערען ערקאערט געזעץ דעם טעד

j די האט ענדאיר r u w געשצאג* 
 ו ארבײםער •עםײקאום די םאר אייד

 דאזי איז טרײד דיעזער יארק. נױ
 גאר• אײדיעס דער אין אײנציגער,

 וואפ יארק, גװ םון אינדוסטריע מענט
 im וראם םאחםהעבט, םארבאיבען איז

 1« נינדארנאניזירםעז א אין געבאיבען
 שרואחמ^ א געװען איז דאס שטאנר,

 אמױ אונזער םון קערסער דעם אויױ םיעס
i !ױגיאן טערנעשאנעא

וי^ געפינען שעיער פעטיקאוט די
 םי© בילדינגס ?עלביגע די אין רוב דאם

 זײממ װאס סרײדס אנדערע םון שעפער
 אױנד איז עס און ױניאניזירט, לאנג שוין

א איין םון װעהרענד דאס געהומען, ויי

אוניװערזי־ ארבײטער פונ׳ם כולעבױן
טעט׳

 אויר־ סקול, הײ אוירוױגנ װאשינגטאן
סטריט. טע16 און פלײס וױנג
 אוהר 2 אום יאנואר, טען31 דעם שבת,

 טע:־ די װעגען יןורס א — מיטאגצײט,
 איטעראטוד. מאדערנער דער אין דעגצען

 נאך אותר 3 אום סטאלסער. ר. ב. —
 פרא־ — אין־עכאגאטיקם. ^רס א םיטאג,
ארדזרוני. לעאן םעסאר

 דער אין םעברואר, טען1 דעם זוגטאנ,
 פארקוטען װעלען נאכםיטאג, און פריה

:<ןלאסעז פאלגענדע די
פסינאלאדע. פראקטישע אין קלאס

טאנענבױם. א. סעסועל דד.
 אויס־ שפדאך און ענגליש אין תלאם א

גויײ• הערמאן — בעסערוגג
 ם. גוסטאװ —־ שוהלע רעדנער א

שולטץ.
 פעב־ טען5 דעם אװענד, דאנערשטאג

 מענעדזש־ און ״א־בײט אין ?לאס א רואר,
װאלמאן, לעא פראפ. — מענס״

בי גזמעפע זייגען װאטד
 ארבײם»• ױניאן אונטער לײט, ױניאן

 צוײיםאד דער םון זײנען באדינגונגעז,
א־י •עםיקאוט די געזעסען װאגד זײט  ם
 טאר• ארגאגיזירטזנ, נים אלס כער,

 אונטערגעװאראןן שסלאפען, חמך׳םע
באסעס. זײערע םון קאפריז יעדעז צו

מ•* סעהר שױן וועם דאס אבער
או• ענד^יד האבען ארבײםער די !זײן  I ד

 אינםארגײ• אונזעד םון רוף דעם הערט
ײ| t« באשלאםעז האבעז און שאנאל  ו

 את״ײ םח טײל א ווערען צו ארגאניזירט,
 $ יארםײ אינטערנײשאנאל גרויסער זער

מ די םון ארבײטער די סיט נלײך ח ג  m א
 אײ• גארמענם לײדים דער םון צוױיגען

דוסטרי;ג
̂  דח»י װען םריה, דער אין דינסטאג

 ■־- אדיי דער צו נעגאנגען זײגען ארבײטער
 i,םםרײטידווי א באיןוםען זײ זזאבעז בײט

 םאכאר פעטיהאום דער פון ױניאן, דער םון
 «ר~ד~ ר*ר סיט צוזאמען ,46 לאק. ױניאן,
 װעחןן זײ אז ,10 לאקאל ױניאן, טערם

 mrwrr די םארלאזען צו אויפעגפאדערט
 £ םולימ דקר אין זײגעך א 10
 די האבען צײט באשטימטער דער צו און

 חאל, אין מארשירען גענומען ארבײטער
 אנגענוײיכג זײ פאר האט ױניאז די װאס
 % באהו• האבען מיר װאס ידיעות די לויט
 ארב״סאר די פון פראצ. 60 ארום איז מען,
 12 בעםאד האלם n אין געװען שוין

 | אלז© םעג םען צײט. םיטאג אזײנער
* םאכאד!• ®עטיתאום בדאװא, אויסרוםען:

 אין זיד םארזאמלען םטרײקער די
םם״ ©ע14 איז עװ. טע2 טעםפעל, לײבאר

 פרא־ די םון טשערלײט די צו
!שעפער קלאוק טעקטיװ

 פראטעקטיװ די םון טשערלייט די
 אויפגעםאדערט װערען שעפער קלאוין

 ױניאן דער םון אפ־ס אין ברענגען צו
 רעי; דעם מיט פרײז־ליסטען, גײע די

 בא־ איצט האבען ארבײטער די װאס
קומען.

באארד, דזשאינט םון נאמעז אין
רובין, דזש,
 פראטעקטױו מענעדזשער
דױױזשאן.

ט גאך האבען װעלכע  זײערע געקראגען ני
געהעכערט. שכירות

 ״נערעכטעטײט״ דער פון לעזער די
 די האבען איצט ביז אורזאכע. די װײסען

אנט זיך מאנוםעקטשורעד טז  צו גאר ענ
 זיף האבעז זײ פדאגע. די פארהאנדלען

 דער אין אגריסענט. זייער אויף געשטיצט
 אײנ־ שוין אבער זײ האבען װאף לעצטער

ט רןאנפערענצען האבען צו געװיליגט  די מי
 יױעה־ ארן ױניאן׳ דער םון םארשטעהער

 געהען צײלען, דיזע שרײבען מיר רענד
 םעגליד, זעהר איז עס פארהאנדלונגען. אן
זאלען טעג פאר נעי«סטע די אין שוין אז

סענטערס. ױניטי די פון נײעס
 יא־ טען31 דעם אװענד, שבת דעם

 עפענונל די װערעץ געפײערס װעט נואר,
טי זזארלעם דעם פון  אי־ סענטער, ױני

 צװי־ סט., טע103 ,171 סקוהל פאבליק
־עװענױס. מעדיסאן און טע5 שען

אינחאלט״גואחױיכױס
ם ארבײםען װעלכע די אויך  בײ סײסטענ

 םארלאנגטע די קריגען װײסטס לײדים
 איצט, װײדזשעס. זײערע אין העכערומ

 אײן פון כיאנופעקםשורערס קלאוק די װען
 םון מאנופעקטשורערס דרעס די און זײט
 אײנגעזעהען האבען זײט צװײטער דער

 אדבײםער־פא־ דער םון גערעכטיגקײט די
 װײל װײדזש, העכערע א קריגען צו דערונג

 איצט׳ אונמעגליך פשוט איז װעג«<ער םאר
 לעבען צו יקרות׳ שרעהליכען דעם אין

 די װעלען מענשליןי, זועניגער אדער מעהד
 אײנזעזזץ באסעס אסס׳ז װײסט לײדיעס

 םאל־ צו נויטװענדיגיזײט אזגבאדיננםע רי
בײשפיעל. גוטעז דעם נען

6 טמער גערעכפױגקײמ*

 נע״ קיוסף צום ב. נ. — וואך די .2 זײט
 עון «לוס — קאנסייראםאדס די נען
זײם. ע\^»טער דער

 פע־ מ• — ביפלאך צו «לעפ «ון .3 זײט
חגלשטײן.

 מימינגען באאדד עקזעקופמו זװײ .4 זײט
— שעהנהאלץ י. — .26 ל*קאל פין
 אין •רײהײטס^אנעערענץ גרויםער דזןר

̂ אלבאגי.
 קראנקעךסאנד ךער אר׳בײס עפ ווי .6 זייט

ן י אן ידפד«»כער דןר י תי  ל^קאל י
^ » וואנדער. ה• — •23 י ד  רע־ *ום ב

םילװער• ם. — דאקםאי
 בעד־ ראזא — װעלם מרויען רי .6 זייט

 (עדצעדי־ געיײגיגמע די ריק־בלינדזןר.
מעכיג. העלל — לונג)

 באארד דזשןויגט «ון מיטינג דער .7 זיים
 — ליאגע נפד געיעג י לאנגער. ל• —

װאלמי. פאלינא
נא&ניץ־ביכעל. רעדא?פזארם פון .8 זייט
 רער פון וווי#פו םאנאםען דרײ •9 !'יט

באראוי• אב. — י. ײ. ג ל• ײ
 גצ־ ®pimwyp גע«ריבעגער ד*ר .10 זײט

 אין געזעץ געאריבעגעם ני« דעם גען
ליבער־ עליאם — ארבײטער־םכסוכים

— (•צליפאז) םאגעילען אלע צו מאז.
לעבעדינער. דער

 ױ־ *ענםראלע אײן פון «לאן דער .11 זײט
 ה. *— יארק <ױ אין קערפערפזאפם ניאן

 רע־ ןנװי׳פעז פזםועסען קורצע לאנג.
לעזער. און דאקטאר

 אפי־ די פמגםיגקזימאין און לעבעז .12 זײט
 סטעױ־ א — בא»רד דזשאינש פון סעס

רעפארטער.
אדװערטײזמענטס. — 15 ,14 ,13 ז״טעו

 עדױקי״פאנאל איגפערגזרטאגאל .16 ײטז
מינג דער דעפארטםןנש.  לא^אל פון מי

אן. קופער איז 9  דזעןעעראל א ױני
 פון סמרײן א .4^למקאל פוז סשידזיק
ײ 80 לןנןאל טײלארס,. דײדיס ײ ג  •זוו
i.£., ~ן.£ידמ גילישת

 באלטיטאר פון ױניאן כיאנער לוילאולן די
 פארלאנגט צוריק װאכען פאר א נײט האט

 די אי• העכערוננ א בתים בעלי די םרן
 שטיי״ דער ׳ווי ארבײטער. די םון שכירות

ט בתים בעלי די האבען איז׳ גער  גע־ ני
 אנגע־ זיף האט עס און גאכגעבעז װאלט

 גע־ שױן האם עס און טראבעל פאגגעז
 ױניאז די אז דערםון װײט ניט האלטען

 דער אין סטרײק * רופען כיוזען זאל
ע. סטיי דו נ א'

 ברױ געלונגעען אבער איז װאןי לעצטע
 אר־ דזשענעראל אונזער סנײדער, א. דער

 דער צוזאטענצוברענגעז װידער גאנײזער,
 א צו דאנוםעקטשורערס די מיט ייניאז

 ענדליף איז סכסוןי דער װאו קאנפערענץ,
 הא־ בתים בעלי די געװארען. נעסעטעלט

 ארביי־ די געבען צו אײנגעװיליגט בעעז
 א דאלאר 5 םיז רייז״ ״םלעט <א טער
 דאל. 2.50 און ארבײטער מענער די װאך

ארבײטער. פרויען די
 ױגיאן די ר.אט דאנערשטאג לעצטען

טיגג כיעמבער מאם א אײנגערוםען  פון מי
 איז סעטלעסענט דער װאו ארבײטער, די

 שטי״ צום געװארען םארנעלענט זיי םאר
שטי־ איז סעטלעמענט דער און מען  אײנ
טינג דער געװארען. אנגענומעז םינ  מי
 סנײ־ ברודער םון נעװארען אדרעסירט איז

 אװא־ גרויסע א באקוכיען האט ער און רער
ציע.

 ברו־ האט רעדע דער סון פארלויף אין
 דעם דאס םאי־געשלאגעז, סנײדער דער
 די זאלען װאןי ערשטער דער םון רײז

 דאס און ױניאן, דער אפגעבען ארבײטערע
 צו פאנד ספעציעלעז א פאר געהז זאל

 די הײם. אײגענע אז ױניאז דער שאפען
 אנגענױ פאריטלאנ דעם האבען ארבײטער

ט טען ױניאן די אין באגײסטערונג טי

 אנצופאנ־ א"ף א האנען איצט װעט
הײם. אײנענע אן בויעז געז

 אויסגעדרײןט אויד האם מיטינג דער
 בדודער צו אנערחעגונג און דאנקבארתײט

 דעם ברענגען העלפען זײן םאר סנײדער,
 בא־ אזא מיט סעטערטענט, פריעדליכען

 מיטגליעדער די פאר געװינס דײטגדען
ױניאן. דער און

 די פ«ר רעיז באדײםענדעז « באקוםט 49 לאק. ױניאן מאבער װײםט די
לאה• װניאז ם»בער רײנהאום די — קאנםערענצען״ דורך םיםגלידער

םםרייק גענעראל א ערםאלגרײר דורך פיהרט 7  באךא^ םעקרעםער — םטרײס. גענעראל א ערפאלגרײר דורך פיהרט 7
 אדרעםירם און ױניאנם בײדע פון האנפערענצען די אין אנטײל נעםט
 UTir די צוױשעז ענםוזיאזם גרױם — ױניאן־פארזאםלונגען. די אויך

אויפמו. דעם םיט מיטגלידער  ריינקאיכד דער טיט אגי-טענט דער
 עג־ טאנטרעאל פון טאנופעקטשורערס

 און ,1920 יאנואר ־טעז31 דעם זיף דיגט
 נעווארען אויסנעארבייט איז פאלגליף

 װײד־ אף סקײל נײע א םאדערונגעז, נײע
 באדינגונגעז, ארבײטס זײ םון און זשעס,

 םון געװארען געהייסען גרט זײנעז װעלכע
 באזוכטען גוט זעהר א בײ מעמבערס די

מיטינג•
פאדערונ־ נײע אונזערע זיינעז אויד

 דעם פזן געװארעז געחײסען גוט גען
 דער פון באארד עקזעתוםיװ דזשענעראל

 פערטעל לעצטען בײפ אינטערנעשאנאל
באסטאן. איז מיטינג יעהרליכער

 מאכערס רײנקאוט די האט יעצט ביז
 אײגצעל־ םיט אגרימענטם געהאט ױניאן

 די האבען יעצט וױ אזוי נאר פירמען, נע
 םארמירם מאטפעחטשורערם רײנקאוט

tv נאטירליף, םיר װעלען אססאסיאײשאן 
 פארשטענתיס א צו קוטען צו סריבירעז

קאלעקטיװ. אסאסיא״שאז דער מיט
פארבעריײ ױניאז די א'ז יעדענפאלס

אב ערגסטע,
 א צו קומען צו ערווארטען מיר װאהל

 םאנו־ די מיט פארשטענדניס םרײנדליכע
אססאסיאײשאן. םעסטשורערס

 דעם אין פונקטען װיבטיגסטע די
 : םאלגענחנ די זײנען אגרימענט נײעם
 םאר פראצעגט 20 פון העכערוננ א

 םאלגצנדע די אויף װי סימענטערס׳ אלע
ן װײדזשעס טינימים םון סקײל

 ; װאןי א דאלער 44 לןאטערס פאר
 ; וואף א דאלער 35 קאטערס אסיםטענט

 א דאל. 44 אפעיײטאר הלאסע ער״פטע
 ד. 85 אפרײםאר הלאסע צװײטע ײאף;

 נעהערם באטען און פינישערס וואך; א
וואך. א דאלער 22

 לעעל 8 פאר באצאהלט קרינעז צו
 ערשטעז חגם ארײננעחןכענס האלידעיס״

 אװערמײם. פאר העלף א און סייס טאי.
 א אווערמײם שםונדען 6 װי טעהר ניט

 ױניאן סטריט א אלעס וױ מעתר און ויאןי׳
חאנםראקטיננ. קימע און שאפ

ש, דזש. טענעדזשער. לענט

ן \ואד־ארבײםער אנדערע אלע י  י
מ א באקוםען אינדוסםריע דער ח מנ  הע
זיאד• א דאלש־ 3 םרן

ץ ארבײמער שטיק די םאד  ד©ו א
 דפו גמווארן נעהעכערם איז אינתסטריע

 שםתדן א םענם 40 םון דײם״ ״בײסילן
ד און קאטערם די סענב^ 90 אױו* ח  פ

 תאליחױס ליגעל 6 אויך באקוטען סערס
פעי. םים

מנן האט ױניאן די « מײאו
 האנםראקםיע די באצוג אין ,זיענ

 ןין, חאמנן םאנוםעהטשורער די בײם.
 אחכ^© ארויטצושיקען םארםליכטעם

I און מניאך?אנמראקםארס, צו בלױז f i 
 *ריים iruni ארויםגעשיהט זאל ארבײם

 ריאמנן ארבײםער אינםײד די ייעז דאז
 מאנוםעקטשורזנויי־וופל•; די טאן. צו גענוג
I אין יםאראנמװארםליך זײן אײך n ן 

פ נים באצאהלס קאנטראהטאר ע ײי זי אחג

אונ־ האט צוריס װאכען אײניגע מיט
 באסםאן פון ױניאן װײםטםאכער זער

 בעלי־ די צו םאדעררנכען ^רויםגעשטעלט
 םדײד. אין םארבעסערונגען םאר בתים

 ?אנםערענ־ אײניגע םארגעסוטען איז עס
 מאגו־ די און ױניאן דער צװישען צען

 גע־ אנפאננ םון האט עם און םעקטשורער
 העםמיגעז א צו ?ומען װעט עס אז שײנטי

 איז באראף םעקרעטער צוזאםענשטוים.
 איז מאל אייגיגע געווען צײט רער דודך

 לעזױ געלונגעז איהם איז עס און באסטאן
 סעםעלמענט, א צו ברענגען צו װאך טע

 גע־ האכען ארבײטער די װעלכען דורןי
זיענ. באדײםענדען א וואונען
 ארנטעײפרעסער די און פרעסער די

 העכע־ א באקוםען האבען מרייר דעם אין
װאך. א דארער 5 פרן שבירות אין רונג

 א ^אגןומעז ,אבען,1 האטערם די אויך
וו^י., א דאלער 5 פון העבערונג


