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דעפארטמענט נאר
/  ניט האס דעניעלס מארגארעט םיסס י

ט  װעגען לע?משורס איהדע געבען ממענ
 ױניםי די אין באװעגוגג״״ ארבײטער *דער

ס ר ע ט מג  איהר צוליעב װאך לעצטע ,
 פארטזעצען אבער װעס זי יקראנקהײט.

םענ־ ױגיטי סײד איסט רי אין קורס איהר
סענ־ ױניטי פיאכערס װײסט די אין מער,

מד *  סענטער ױניטי בראנזוױל אן און נ
ך , װאןי. קוטעגרער רער מד

 זײנע פארטזעצען װעט כיאטנער טר.
באװע־ ארבײטער דער װעגען <מנדטורס

 ױגיטי בראניזס צװײטען דעש אין נונג
 ױנימי ־הארלעש אין אויך און סענםער
װאןי• קיטענתןר דער דורך *^*םעגמער

 םון סעריע איגטערעסאנטע זעהר א
 הײדזשין געיטלעבטס איבער אעהמיטורס

דר. בײ געגעבען װערט פרױען, םאר נלױז
סעג־ ױניטי בראנזװיל אין גרינבערג ס.

 װײסט די אין און מיטװאןי, יעדען םער,
פרײטאג. יעדען סעגמער, ױניטי םייקערס
 װעט ענגראנדי פון קון ג,ײדים מיס

 דער איבעד רעתסשורס אײגיגע געבען “
 אין באוועגונג ארבײטער *גגלישער

 סקול פאבלי? סענטער ױגימי בראנלוס
פעב. טען17 דעם אבענד דינסטאג «64 ?*

 זיןי אינטערעסירמ װ.אס איעער יעדער
 פארםעהלען ניט טאר באװעגונג דער םים

לעקטשור. די
 אי- רעדען װעט קעגאן א. עלען םיסס

 בער־ םון איבער־מענש״״, און *םענש בער »׳*
לעקטשור. קוטענדער איהר אין שאו, נארד

פאע־ די םארשטעהן וױל װאס יעדער
 די באזוכעז זאל מוזיק פון שפראןי *ישע

 אונ־ איז עפשטײן הערכיאן םון לעתםשוד
am םרײ״ יעדען םענטער ױגיםי בראנסס 

—-אמנד.
 םימנליד יעדער אז ראטזאש איז עס

םעג־ ױגימי די באזוכען זאל אונזערער
 אדער איהר צו נעהנםער איז װעלכער םער,
 אונזער םיט חרכרעדען זיןי און זזײם זײז

 םאסענדע מעהר די װעגען סופערוױיזער
געםי־ ורעט זי אדער ער ומןלכע קלאסעןי

באזוכען. צו ראםזאם םאר גען

פירנמןן צװײ ?ןגעג ױיהסס דעם םעווננ אויןז נעוזםם יוניאן םײלאום לײדים

 אונזערע אויםטערגןזאם מאמןן סיר
 קורם גאלדבערג׳ס א. פד. אית» נמנמבערס

 לימעראםור, אידישע די איבער לעקטשורס
 םרײטאג ימדען געבעז וועם עד וזעלכע
 פאב־ סענטער, ױניכד האריעם איז אכענד

 צװײ סםריט, םע103 — ,171 םחוי
w\ ער- די ערו. פינפםע און מעריסאז 

 :עגעבען פאזיםיװ װעט לעסםשור שסע
 פעב־ טען13 דמש םרײטאנ דיזען ווערען
 אי־ לעקטשודען וועם גאידבערג םר. חאר.
 *טיוש רײזין, גארדין« יעקב פרץ׳ן כער
פינסקי. דור און אש

“JS

 אונזערע אויפטערקזאם פאבען םיר ־
 בראנזװיל, אין װאוינען װערכע םעמבערס,

 לעיו־ איגםערעסאנטע זעהר צװײ די אױף
 אראנזשירט, האבען מיר װעלכע םשורס
 אירי- אין ליעדער שאיקס אידישע איבער

געגע־ װעט וועיבע סוזיק, אלגעפײגע שע

 אין פיראזשניקאף פר. פרן װערען בען
 םקײ פאבליק סענםער״ ױנימי בראנזװיל

 לערך די עװ. סמארן און גיענפאר ,84
 דענראנ^שראציעס םיט זײן װעיען טשורס

 א פון גע.*:נ דורך און פיאנא דער אויף
 זיך צײבענם וועלנער זינגער, באװאוסטען

 ער־ די ליעדזגר. פאיקס אידישע אין אויס
 פרײ־ ווערען געגע־בע! װעט יעקםשור שמע
אותר. 8 פעברואר, סיצטען דעם טא:

אי־ לעקםשורעז װעט שער, הערי פרי
 “אינדזשאנקשאן און ״ארבײטער בער
 ױניאן באגראדערס און בושרערם די פאר

 םען16 דעם אבענד פאנםאג «82 ראקאל
האל. אםטאריא אין פעברואר

 פון פראבדאם דעד אץ ענדעדוננ
 סענ־ ױנײט וױיםטמאבער

ר• ע ט
 טען13 דעם אװענד, פרײמאג דעם

א דר. װעט פעברואר  אנ־ גרינבערג סאי
 אײ לעקפשורם דרײ פון םעריע א םאנגען

 ײע־ רעדעו װעט זי געזונד־םראגען. בער
 איז נייעדער רי פון פוגקציאנען רי גען

 עצות פראקטישע געבען װעט זי ?ערפער.
 סעיןסועלער װענען און היגיענע װעגען

 געוױס װעלען לעקטשורס דיזע רײנקײם.
 סטו־ די פאר אינטערעס גרויס םון זײן

סענםער. דעם פון דעגטעז
 װעט נעזוגד, איבער לעהמשור נאך׳ן

 אפ־ אווענד, פרײםאג צײט, איבעריגע די
 דעם אין ליטער־אםור. םאר ווערען געגעבען
 פון קלוב א געגרינדעט זיך האט םענםער

 װזד זײ און אםור“ליטע. פון ליעבהאבער
 און 8 צװישען (!ארלמזוננען חאבען יען

 פיז ?יאס דעם בעםאר ארוענר, דינסםאג 9
 גע־ װעלען דיסקוסיאנען די עהאנאפיקס.

 די בלינדער. נ. םר. םון ווערען לייםעט
 דער אין הוםאר ״דער זײז, װעט טעםא

ליםעראםור״. אידישער
 אר־ אייד זיןי האט סענטער דעם אין

 ?לוב דער הלוב. פאנדאלין א גאגיזירט
 פרײםאג פיטינגען זײנע האבען װעט

 לעה־ דער אוהר. 8 און 7 צװישען אווענד
 האיז, ד. םר. איז קלאס דעם םון רער

 לענגערער א זײט שויז געהםם וועלכער
 יױ דעם אין אינמערעס גרויסעז א צײס
 אנ־ זיך גיט םארפעהלם סענםער. ניטי

קיוב. דעם אן צושליסען
סענ״ דעם אין ^ געהעז דעם אויסער

 שוין זײגען ײעלכע קלאסען, אלע די טעד
געװארען. אנאנםירט פריהער

 סענטער דעם אין װעט אװענד שבת
 עס אונטעדהאלטומ. אן ווערען געגעבען

 :אציא־ פאריטיעדענע און פוזיק זײן װעט
 געװארען געזארגט איז עס טענץ. :אי*ע

 און אפוזירען גוט זיך עולם דער אז
 איהר װעז פארלירען פיעל װעט איהר
ט. זײן ניט װעט  איז סענטער רער דאי

 טע20 איסט 320 ,40 פקול פאבליק איז
סטריט.

כאקוםען טאנפרעאל פון םאכער רײנסאוס פאדערוננען זייערע

 םעב., םען10 דעם אווענד, דינסםאג
 לאקאל ױניאן, םײלארס לײדיס די האם

 םאס־ באגײסםערטען א אפגעהאלםען 80
 סם. םע56 ״האל כאר םעגער אין מיםינ^

םעג דער עוחננױ. טע3 ארן  גערױ איז מי
 םיםגלידער די באסענען צו געײארען פען
 די רואס סטרייקס די םון אישוס די םים

 סיל־ םירםען די געגען איצט ױניאךפיהדט
קא. און היקםאן און בראדערס גרים

 איז םירמען דיזע געגען סטרײק א
 ניט טײלארם לײדים די בײ אײגענםליך

 סי־ אײן אװעק ניט געהם עס נײעס, הײן
 םרא־ ?ײן זאל פירמען דיזע בײ װאס זאן

 ניט קאנעז פירפען דיזע זײן. גיט בעל
 זוכען און ?טאפ ױגיאז דעם פארםראגען

אך. ךי ברעכען ״צו איפער  ױניאן די ױני
 גע־ צו איצטער זײ ענטשלאסען אבער איז
 קײן שוין זאלען זײ אז פײט, אזא בען

זוכען. ניט םראבעל קײן פעהר פאל
ע דעש אוין^ טי  ספעציעל איז פאססי

 ענםריס־ גרויס געװארען אױסגעדרילט
 דזשאדזש איסט־סײדער דעש געגען טוגג
 דזשײ אאראן פאליםישען, םעפעני און

 זיך גיט שײנם, עס וױ וחגלכער, לױױי,
ט אפ פעהר  װי ביזנעס שנײדער די כי

 בא־ איז עס װי אפט. ריכטער זײן םים
 דער דזשאדזש דער איז געװארען ריכטע
 ער מניאן. דער גענען פײמער הויפם
 טעפעני אלס אײנפלוס זײן אויס נוצט

שױעיי ייױאז רער נעןפא צו פאליטישען

ײםען ו ^  וואס שעאער די ■יקעמעז בײם י
ר וחום דאס סםרײ^ אין זיינען מ  דעם א

 וחך ססרײקס די העלםען, נים דזשאדזש
 זײנע •אילע םראץ ותרען געוואונען לען

אנשםרענמנגען.
ע םיז משערמאן דער םי  געווען איז םי

 וחגלכער לעפקאװיםש, װײם־ארעזימ־ענט
 באליעבם שטארק און באהאנם טט איז
 שױן האס ער טײלארס. <ײדים די בײ

 דזשענע־ עטליבע םיטגעםאכפ זײ םים
ן און סטרײקם דאל  דער םאר ארבײם די

 האט ער אפגעשעצם. םיעל ווערט ױגיאן
 ענטוזיאזם פיעל םים רעדע א :עזזאלמען

געװארען. באגריסם והארים איז ער און
 ברױ באקומעז אויד האט אװאציע אן

 געהאל־ תאט ער ראזענבערג. עלסאר דער
 דער וחגלכע רעדע, זאכליכע א זעהר סען

געשפאנם־ מיט אויסגעהערט האס עולש
קיים.

געװא־ געהאלםעז אויד זײנעז רעדען
 n ױניאן, דער פון בעאפטע די פון רען

װילקעס. און כאזאנאװ ברידער
 דער פון טיטגינידער אנוועזענדע אלע

 שםעהן צו םארםליכםע זיןי האבען ױ׳ניאן
 פירםען. צװײ די םון סטרײקער די מיט
זײער :געװען יאיז סענםיםענט דער

 אלעס און סטרײק אונזער איז סטרײק
 נע־ צו סטרײקס די װערעז געטאן װעט

____________________ װינעז.

1919 יאהר דעם פאר יס8א דענםאל ױניאן דקר
םײד&ף לואים דר. פון

 לאקאל ױניאן, נ״אבער רײגקאוט די
 האט קענעדע, טאנס־עאל, םון ,102

 די צו פאדערונגען נײע ארויסגעשטעלט
 ױ־ דער פון קאטיטע א םאנוםעקמשורער.

 געהומען ספעציעל דעש וועגע; איז גיאן
 יעהר־ םערםעל דעש אויף באסטאן, אין

 עק• דזשענעיאל אונזער םון םיטינג ליכען
 האם באארד דער און באארד, זעקוטיװ

 ױניאן דער העלםען צו םארפליכמעם זיןי
 זײערע זײן, םעגליך װעם ײאס אלץ׳ םימ

באהוםען• צו םאדערונגען

 א אויסגעארבײט דא; האט ױני^ז די
 צוגעשיקם די און פאדערוגגע; פון רײהע ,

בתים. בעלי די
 דער מיט פרעס צוש געהן פיר בעת
 טעלעגראפע א אנגעקומען איז צײמוגג

 אין ײגי#ז כאבער רײנקאוט דער םון
 אונזע־ ״אלע לויטעט: װאס ם$נטרעאל,

 אײנצעל' גאכגעגעבען! פאדערוננען רע
׳שפעםער." שרײבען מיר װעלען הײטען

 מאכער ריינפאדם די גראטולירען םיר
זיעג. שנעלען זײער םים טאגטרעאל םון

M
א־נװםפױע נודס װײם דער אין סעסעלםמנס דער יארס נװ פון י

ײ מרן (^לוס )1 2ז
 אויםדרײ פרײנדשאפמ׳ בעסםע n זיזען4

 ארכײט, זײן םאר אנערקעגוע קאגדיג1
 באצונ אין האלטונג םאהםישער זײז פאר

VJ ם*תד ױגיןונס דער םון דורכםיהרונג דער 
 ‘װירה האס לעפהאװיםש ברודער דועען.

 םון צומרויען םולע ד*ט געוואונען <יןי
n n 62 לאהאל םון סעסבערשי• גאנצער.

אױ\< שױן איז צײט זעלבער דער אין
סינג י*ם  די געוי^רעז אריפגעהויבען סי

 די ר^ןכען איצם ב*ז דיוס. פרן פראנע י
א סעגם 15 בלויז געצןןהלס סיםגליעדער

 אינטער ;עױעז איז דאש און דױס, װאך .
 צו וועניג צו אוםשטענדען איצםיגע די

ippjn עס ױני$ן. דער פון אויסגאבען די 
 דאס געווארען, באשלאסעז דאריבער איז
 אױן* ווערען געהעבערם ג^ײד זײוס די

ו^וך. א םענם 25
ברו־ איז וױםע!, אונז לאזט מען וױ

 דעם םון םענעדזשער דער דיײויס« דער
 עס און געזונד, וױעדער שוין לאסאל,
 דעד פון דאס טעלדען, צו אונז פרעהט

 אין זײן וױעדער שײן ער וועט אן רואך
•62 לאקאל פיז אפים

 גע־ איז יאנואד ־טען15 פונ׳ש ײאןי די
 אי־ האב איך זינט םאנאםען דרײ ײארעז

 ױניאן דעש אויף אויפזיכם די בערגעגוטעז
 םתווער, 1ינג!א 31 אין תליגיל^ דזגגמאל

 דעם פון װאוקס דער איז שײנם מיר וױ און
 אונז גיט און געזונטער גאנץ א ?ליניק

צוקוגפט. דעי פאר האפנונגעז גוטע
 זיײ שװעריגקײטען אלע אכםענדיג ניט

 ערפרעהענדע. גאנץ רעזויטאטען די נען
 בא־ ם*ר האבען םאנאםען דרײ די דורך

 פזוציעגטען. נײע 550 איבער האנדעלט
 ?ײנען מענשען צאהל גרעסערע א נאך

 ניט האבעז אבער געװארען, עקזאםיגירט
 אורזאכען, פארשיעדעגע צוליעב געקאנט,

 װערעז״ באהאנדעלט קליניק דעם אין
אבעד, איז פונקט וױכםיגסטער דער

 צוגעקראגען, האבען מיר װאס דאס ניט
 פא־ הונדערט צװײ ארוש דורכשסט, אין

 םיר װאס זאנדערעז כיאנאט, א ציענטען
 די פון צוטרויען דאס באקופען האבען

 אונ־ אלע דאס גלויב, איך פאציענטען.
jnyi ,סײ אונטערשיעד, אהן פאציענםען 

 האבען מיר װעלכע פרויען, סײ מענער,
 דאם פיהלען באהאנדעלמ, קליניק דעש אין
 בעסטע די געלט זײער פאר באקוטען זײ
דעגםאל־ארבײמ. עהרליכסטע און

 נאד שטעלט זײט פינאנציעלע ז-י אבער
 כאטש שװערינקײטען. פאר זיד םיט אלץ

 האם הליגיק דעם אין אײנקונפם די
 np פארנרעסערט, װײזע גאטירליכער זיך
 אויף גלייןי אױס ניט אלץ נאד מיר מען

 קלי־ דער װערסער, אנדערע סניז ג<ײד.
 דעםײ היבשען א נעהאט אימעד האט גיק

 זיך האט דעםיציט דער כאטש איז ציט.
 מען העז פאר?לענערט, אביסעלע לעצטענס

 צוםרידעז. זײז ניט אלץ נאך דעם םיט
 ניטא באםת איז עם דאס םיהלען םיר
אבע, קײז ש א-וז אוי י ;ן ע V- P- י '- '. t< 
 נאף זאל אין אויפהאלטען, אלײז ניט זיד

 אויף פראפיט ?לײנעש א מאכען דערבײ
פארבעסערוננעז. נײע אײנצופיהרען

 דעפי־ םונ׳ם אורזאכען די זײנעז װאס
צים?

 ער־ געװעהנליכע א עס איז ערשטענם,
 דענטיסטריע, •רא?טיצירען בײם שײגונג

 ן ע כ א ם צו ציעל-איז הויםם דער װען
 וחד אם אז ארבײט, סארם בעסםען דעם

 ארבײם דער םון פראצענם 15 ניגסטעז
ר ווערען דארף ע ב י , א ט כ א מ ע  נ

 איבערמאכען דאס פאר אױםגעבעסערט.
 און גארגיט. פאציענט דעם סיר רעכענען

 ארבײט דער פאר רעכענמן םיר װי אזוי
 איבער גיט גאר בלײבט ביליג גאנץ ככלל
 אר־ די אפט דארף מען ײאס דעם פאר
 אר־ סארם דעש בײ ©ו-בערמאכעז. ביים
 אוסזיסט ארבײםען פשום מען דארף כײט

 דאס םרײ צונעבעז נאך םאל טאנפעס און
 גוטע קאםט װאס םאטעריאל, נויםיגע

'׳ געלט.
^דיסאפאינטםענטס״״. די צרױיטענס,

 װיכ־ די אײן נים זעהען פאציענטעז די
 דער אין ?ופען צד אפדזיטען פין טינ?ײט

 ?ױ דאדפען זײ וואס צײט כעשטימטעי•
 פאציענםעז די םון םראצענם 15 מעז.,

באשטים־ דער צו געװעהנייד :ימ קדמעז !
 זײ ׳ד^ זײנען דענטיסמען די צײם. טער |
 ידעען איז פאציענםען די אויןז ווארטען ן
םא־ ךי ױען צײט. דער פאר באצאדדט •

ר דער צו גיט ?ומען װאס ציענטען, ,  מ
 צײט אין כאמש װאלטעז צײט, שטימםער

 דעם האלטען נים ?אנעז זײ אז מעלדען
 רענויײ ?אנען םעז װאלט אפאינטםענם,

 תוםען זאלען צײט יעגער אין דאס רען
 רײנאר א עס איז אבער אזוי אנדערע.

 דער םיעל שאדעט װאס פארלוסט געלט
אינסטיטוציע.

 םא״ פונ׳ם ■רײז הויכער דער דריטענס,
 דאס ארבײט, םעכאנישע די און טעריאל
 ״רעםואוױיבעל און ״פלייטס״ פון מאכעז

 אין פאריאפעלט זיןי האט ברידזשעם״
 און יאהר, צוױי לעצםע די זײט פרײז
 סארם דעם םאר װעלעז זאלען מיר אויב

 דעם פארדאפלען אויף גלײכצײטיג ארבײט
 פאציענםעז סנונזעיע פאר עס װאלט פרײז,
 דאס נאכצו?ומען. אומעג^יד געווען פשום
 קע־ זײערע םאר ניט לחלוטיז געווען װאלט

!שענעם
קלי־ דער דאס איך, דענפ אבער, דאד,

 ?יןי ווענם דאם עו־פאלנ. האבעז ?ען ני?
 חגר פון די.מיטגליעדער אן גאנצען אין

 קליניס דער טובה װעמעס פאר ױניאן,
 מימ־ זײער םיט געװארען. געשאםען איז

 אין ערםאלנ אן האבעז דאם ?אן הילף
ה^נזיכםען. אלע

 אין צײט צו צייט פון שרייבען דאס
ד גומע געבראכט האט פרעסע אונזער  ת

 שטראם א נעבראכט האט עס זולטאטען.
 דע־ רועלען מיר פאציענטען. נײע םים

ך דיזען ריבעד  אנהאל־ וױיטער ״?אמפיי
 םון ערלויבניש דער מיט נאטירליך, טעז,
 אונזער דורןי וועלען םיר רעדא?ציע. דער

 םיםגלידער די צו מאכען בא?אגט פרעסע
 זיף האט ?ליני? דעד טוען. םיר וואס

 אונ־ געבען צו אויפגאבע די געשטעלט
 אר־ דענסאל בעסטע די םימגליעדער זערע
 נאר איז עס וױ ביליג אזוי פאר בײט,

 אבער דארפען ר5מימגליעת רי מעגליף.
 האנען זיי װאס פיט םיטהעלםען אונז
 ?ליני? דעם פון ערפאלג דער װארים נאר,
ערפאלג. זײער איז

 א געבען דא מיר װעלען שלוס צוש
 דענ־ ױניאן דעש פון סטאטיסטי? שטי?על

p טאל '^ p 1919 יאהר. דעם פאר.
 ױניאן דעם אין זײנעז יאהר דורף׳ן
 נעװארען באהאנדעלט הליגי? דענטאל

 םאר׳ן אײנ?וגפס דער פאציענמען. 8,379
 די און דאל. 12,542.68 געװעז איז יאהר

 האבען םיר דאל. 14,130.00 אויסגאבעז
 1,487.32 פון דעפיציט א געהאט אלזא
דאל.
 זיײ פאציענטען נײע צאהל גרעסמע די

 ,25 לא?אל פון םיטגליעדער געווען נען
 מים 1 לא?אל סוםט דאן .201 נעמליד,

 םיט 10 לא?אל ,75 םים 23 לא?אל ,173
 מיט &5 לא?אל ,54 מיט 9 לאר«אל ,60
 זיײ פאציענטען נײע אנדערע נאך און 49
 אינטערניײ אגדערע די םון געקומען נען

 נזד אייר האבעז םיר לאקאלס. שאנאל
 פיז מיםנלי״דער די פון פאציעטעז האם
סטודענ* די םון און אמאלגעמײטעד דער
ס?והל. רע:ד דעד םון טען

 די באשמעםיגעז אלזא, זעהם, איהר וױ
אנגעוױתן, פריהער האב איך װאס ציפער

נים• נאך זיך באצאדזלט ?ליגי? דער אז
 1020 יאהר אין דאס אבער, האפען םיר

 יי פיז סיטוױריןונג גיעסערער א מ%פ
באצאהיע;. יא זיד עד זאל יאקא^ס,
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אלע איז ח מוזען ודיחשעס ארכײטער
!שעפער.גלײך

אן, דרעם־מײקערם און לײדיס־װײםם טינג «אריךז ױני  קופער־ױניאן, אין מי
י יג ע., אויטו.<ו )ין, דעם אין כאשלום א פאסם דן י ע  באראף, אב. פון י

שענעראל על, דער פון םעקרעטער דז שאנ ש פון אינטערנע שאדז שיי־ דז  דז
קין, קאכ װםקי, ש. װלאדעק, ב. אלדערםאן פון פענ אנא  רײזבערג, ע. י

ר ע ש ח ע ענ ט דעם פון ם ענ ד דעפענ שאן אינ ױויז אן, דער פון ד ג ױני  חא־ נ
שער ראוויץ, עדז שאן דרעסם דער פון סענ ױויז םילווערםאן, ה. און ד

םאן שער ױו פון ט ם ארד, עקזעקו ך איז וועלכער בא װען אוי  טשער־ דער גע
םיננ. פון םאן םי

פעםי־ און הויז־ךרעם וי פזן סטרײקס ױ
אױסגעצײכענם שטעהען מאכער קאוט

 וועטער שלעכטעז נאנץ דעם דאנק א
 שטאר? זעהר געוועז ניט םיםינג דער איז

 האט װ#ס גײסט, דער *בער באזוכט.
 געװען איז מיטינג, יאוים׳ז געהערשט
ווארימער. זעזזר א װירחייד

י איז עס ^  װארום אורזאכע, אז ג
 געװען ניט איז ה#ל ?ופער־ױניאן דער

 רי םון •ראצענט 80 ארום איבערםילנ^
 פון סיטגליעדער זיעען ארבײטמר,

 רא״ppג שוין דאך מןובען ױניא^ דער
 דא־ האבמז זײ ם*דערוננען. זײערמ גען

 צו געםוילם זיןי אויס, זעהט עם וױ רום,
 מי־ צום ?מלם ביטערער אין־דער קומעז
 הונדערט פאר א זיינען דערפאר און טינג«

 נים געבליבען קגםער־ױניאן אין םלעצער
באזעצט.
 גיט אוםן בשוש אבער דאחי דאס

 ארבײטער די אז ווערען, אױסנעטייםשט
 אנ־ גאנצער דער צו גלייכגילטמ זײנען

 ד״ר פױ באסעה די אדן געלעגצנהייס,
 םאחגן אסס׳ן דרעס און װײםט לײדיס

 שע־ זײערע אין אז אײנרײדען, זיך ניט
 צו אײנװיליגעז ארבײטער די װעלען פער

 די װי פרײזען, ?לענערע פאר ארבײטען
שעפער. איבעריגע די אין ארבײטער

 נע־ אנגמנומען איז װאם באשיוס, דער
 העכ* דעם מיט מיטינג דעם אויף װארען

 אר־ די אז ?לאר, םאכט ענטוויאזם 1סמע
 חײנםאל דאס מנםשלאסעז זײנעז בײטער

ט אנדערש, אדער אזוי דערלאזען. צו ני

ט ײ  שאװירא- נ. — װאך די .2 ז
םינג .3 ?יים  ®ון בון»ןרד דזעאינם ®זן מי

ױ דעי אן קלאוקכזאכער יןןרקער נ — ױני
 דרעס־ און סקוירט רער אין לאנגעך. ל

 װאנדער. ה• — 23 לאקאל ױניאן מאכער
 אטע־ קלאוק דעד אין זיך טום װאס .4 זײם

 סאטלער• פ — ? t ל*קאל ױניאן דײטארס
®ראגען. ^רגאניזאזני^נס און םדײך .5 זײמ
 ביור^. לייב*ר »ז װעגעז לעזער םון בריף —
ט ײ אויפנאמע ^לעזינגער׳ם ®רעזידענט .6 ז

װארעא. אין
ט ײ  קלןןוק־ דער פון לעבען דעם אדיס .7 ז

 אל־P ש. — כןייןוננזא איז ירניאז מאנער
 םאלינא — ליעבע :אך געיעג א דאװס?י.

װאלמי.
ם  נאטיץ־סבעל. רעדא־׳ןאל״ס פון .8 זיי
ט ײ ת באבסקע .9 ז  יאנאװסקי• ש — רפו/י

ט איז קראנקער א װ*ס מיט  (פעלײ זיכער נן
 לץבעדיגער. דער — עאן)

ײט עע די און פרוי די .10 ז ד פדאנגויזי  ר
 ־וויכ־ די לוריע. אסתר דר. — ײ#לו*י*ן

 — אינ^לדענזניא װעגען פאי,טעז. םיגסטע
װסחי. ב. דיי. דובא
ט ײ אן קלןןוקמאנער די .11 ז קליװ־ פון ײני

״ לא:ד שטײן. ל• — ארבײס דער נ םינהעל
 בא] דזעאינש פון רעזאלוציאן א

ט  אל.(—(ערצעחלונג) ־װינםער .12 זיי
 מישינג ב«ו»»רד עקזעקיםױו

 שעהנהאאץ. י.
ײט  «םרעסען. קויצע .13 ז

 אדווערטײזםענבס. .13 און 14 זייטעז
ײט  דזך עדױקײיטאנאל אינטערנזךשאנאל .16 ז

 ^יגאגיזירען *ד ?אספײן דער ®איבבזעבט.
*ליטערס ארן העבוסטיטזזערס ^אקעי־ש, די
^ גי•; — ױי לײדיס פון פטדייק ‘דעי * ט

עדעטער דער מ.ין כײ־יא־־ס.

 זײערע אבער שפעטער, אדער םריהער
 םיט אױסגלייכען זיר מוזעז פארדיענסםען

 םון םראצענט 80 די םיז װײדזשעס די
 אנ־ די אין שוועסטער און ברידער זײערע

 די תענען דאם טרײד. אין שעפער דערע
אויםטײדען. נים באסעס אײנגעשפארטע

 שטעהט ארבײטער די פוז באשלוס דער
 רעד־ די םון םאנכע גאר אז פעסט, אזוי
 צו נויטיג םאר געהאלטען ניט ה^בען נער

 אײ אדער גערעדט און דעם װעגעז רײדען
 אנ־ איבער אדער םחאגען אלגעםײנע בער

דזשײ־ האט אזוי אנגעלענענה^יטען. דמרע
ף «לום מ) לעגטער דער אוי ^י

ט געװעזעגער דענ ב ארן הויז-דרעס דער פון פרעזי מ בעטהראו רעד פעקטמו  םאנו
ט סעטעלט אסס׳ן אן. דער מי ט — ױני או ק טי שורערס פע וױ־ םאנוםעקט

שאן אן לען שאנק אל. דער געגען אינדז שאג ײ מערנ  םםרײקערס די — אינ
טיג ט און םו טער ם ײ אג צו כיז קאםף פארן כ " א ״ ש. H, םיני

 די פון סטרײס דער סטר״תס, בײדע
 און 41 לאס. ױניאן, סאכער דרעס הויז
 יױ טאכער פעטיקאוט די םון סטרײ? דער

אויסגעצײכענט. שםעהען ,45 לאק. ניאן,
 הויז״דרעס־ די םון אסאסיאײשאז די

 םא־ גענומען שוין האט מ»נוםע?טשורערס
 און אוועק םאלען םירמען נאנדערפאלען,

 ױניאן. דער סים אײגציגוױים סעמלען
 <ע־ דער זיף געםינט םירםען דיזע צװישען

 טאנופעס״ דער םון פדעזידענם וחנזענער
 גודאװ םר. גודאװ. םר. אסס׳ז« םשורערס

 גע־ און ױניאן דער כדט געסעטעלט האט
 פון רעיז םלעט א ארבײטער זייגע געבען

װאף. א דאלאר 5
 געוױםער א מאנוםעהטשורער א נאך

דער םיט געםעםעלט ד,אט דזשאנעס מר״

ארבײטען װעכען דרעםמאכער און וױיסט
זדנו ױניטי זזמער דיער פאר טאג א

ע » ל ע ב א ט נ א ר ט א ן א ם ע ט ו ק נ ע װ צ

לע, די  זו־ בארןװעםע זעהר פראכטפו
ט די װאס מער־דױים, ס ײ  דרעסםא־ און װ

אן, כער  םאר געסויפט תאט 25 לא?אל ױני
דער די טגלי ף םי ארט םארברײנגען צו אוי  ד

עד שאן, זיי ז װאקיי  זומער לעצטען אי
עבט און פאפולער זעהר  געװארען באלי

שען ר די צװי דע לי טג #ז. דער םון סי  יוגי
עדער אלע טגלי  געהאט האבען װאס סי
עז צו דארט גלי? דאס  פאר א פארברײננ

ען װאכען ײנ ט צוריקגע?ומען ז  בא־ העכס
םטערט  איז עס און פלאץ דעש פון גיי

מענדען דעש דאס זיכער, גאנץ  זומער ?ו
אך װעלען ײן נ ם מעהר סך א ז  צו צעלני

ד אהיז פאהרען סען און אויםרוהעז זי  געני
טpשעהנ די  װאונדער־פלאיז. דעם םון ײ

 ווערען, געטאן עפעס דעריבער דארף עס
 גאנצען איז זאל פלאץ שעהנער דיזער אז

אן׳ דער צו געהערעז  זאלען עס און ױני
טענ־ דעם םאר װערען געמאבט ?אנעז  קו

עלכע זומער דען ען, אז ײטונג  דאס פארבער
עדער צאהל גרעסערע א נאר טגלי  זאלען מי

ײע זײערע פארברײנגען קאנעז דארט  פר
װאכען. פאר

אן .די האט פלאץ דעם געקױפט, ױני
ט ער אס ד 100 ארום ? ענ ױז װען דאלאר. ט

 עס איז קויפען הײנט געהן איהם זאל מעז
 ױ־ די .אבער פיעל אזוי מאל צװײ װערט

 בא־ ניט פלאץ דדם פא־ נאד האט ניאן
 געװארען אײננעצאהלט איז עס צאהלט.

 אי־ דאס אויף און נעיט סומע געװיסע א
 טארטגעדזשעס, פאראנען איז בעריגע

 גרויסען א צאהלען דארף מען װעלכע פאר
 דעריבער דארםען מיטעל אלע פראצענט.
 װאס זאל פלאץ דער װערען, אנגעװענד

 אלעם ;ױניאן דער צו געהערען גיכער
 םעהר זאלען און ווערען אפגעצאהלט אל1

מארטגעדזשעס. חײנע זײן ניט
װ דער  לאחאל םון באארד ע?זע^טי

 באשלוס, א נעפאסט לעצטענס האט 25
 פון סיטגלידער אלע צו װענדען צו זיןי

 דורכפיהרען דאס העאפען צו ױניאן, דער
 זאלען זײ אוםן: פאלגענדעז דעם אויף

 געבורטס־טאנ, וואשינגטאן׳ס ארבײטעז
 נאבע־ דיעזען פאר םעברואר טעז23 דעם
 באזונ־ מיטגליעד יעדען פאר צװעק. לעז

 ארבײט, טאנ אײן בלױז עס סײנט דער,
 דער םאר װעהרענד מאנ׳ טוב ױם א אין

 אפ־ גאנצע דאס מײנען עס װעט ױניאן
אויףי מארטגעדזשעס אלע פון צאהלונג

)10 זײפז אויף (^זלוס

װאו נעהססע הומט שלעזיננער פרעדדענט
 פאלנענדע די ערזזאלטען *פריה דער דינסטאג״אין דעש האט באראף סעחרעטער

:טעלעגראמע
פעברואד: טען17 דעש ״לאנדא!,

 לאנ- פון ארויס פאהר איך האטעל. ריטז אין לאנדאן, אין אנגעגןומען ביז ״איך
 פאטי־ מײן געריסט ״איטפעראטאד״. שיף דער מיט שבת, דעם pיאר גױ .דא^נאך

שלעזינגער.״ פרײגד. אינזערע אלע און ליע
דאש װאו םנים. ^בלת פאסענדען א רען , פרעזײ אז זאגען, צו איב/יריג איז עס

 פונקט ומעזpבא װעט שאעזיגגער דענט
 גע־ איז עס װי פנים, ?באת װארימען אזא
 האט ער װאס געזונד״ ״פאתר דער װען

באיןוםען.
מעאדען בלױז םיר זאנען פאראױפיג

 באארד ע?זעחוטױו עראא דזשע דער דאס
1 אראנזשײ צו ארבײט דגר בײ שיין א'ז

 אוםן• װעלכען אויף און םארקומען װעט
 באהאנט װעט װערען געםײערט װעט ד^ס

 ״גע־ נוטער נעקםטען אין ווערען געמאכט
 עס ״פארװערטס.'׳ אין און רעכטינתײט״

 א זײן װעט דאס אז זיכער, אבער איז
אונטערנעהדוג:. _ גראנדיעזע שעהנע, א

 mum דעם םון ארבײטער די און ױניאן
i אין זזעכערונג א באקומען האבעז m w 

 *&n שא« דעם איז פראצענם. 60 א םון
 געארבײם pסטרײ רעם ביז מען

 א.- דארם םען װעט איצם און שטונדען
ײאןי. א שטוגדען 44 בלױז בײטען

 מענעדושןןך דער גאלדשטײן, ברודער
 צופרידען איז~גאנץ 41 לאקאל םון

 די האם ער סםרייק. פון צושטאנד
i זיד װעט סטריי? דער אז חאםנונג r 
 סאר זיעג םאלשטענדיגען א מיט ענדיגען,

ארבײטער. די
^ עזייו װערעז סעטעלמעגטס או

 אכער שעסער. אוטpעטיB אין געמאכט
 0ני נאד מען קאז טעמים געװיסע צוליעב

נעמעץ. זײערע פארעעםענטליכען
 ס&ר מאנוםעקטשורער פעטיחאוט די

jra* די װי פארביטערט מעהר םען ru
 ipu צו געװאוינט ניט גאר נאף זײנען זײ

 װ** עס אז מײנעז, זײ און ױניאז א בען
 ןיי• האלטעז צו געלינגען װײטער אויד זײ

 m שקלאםערײ דער אין ארבײטער ערע
t אז אבער װײםען זײ איצט. ביז r n• 

 םאכס דאם און פארלארענער א איז קאטח
 װארםען זײ אויפגערעגט. טעהר נאף זײ
 frm לויםעז זײ זײםען« אלע אויף זיף
 ״״אינדזשאנקש*ן״ אן נאןי האורט איז

 1זײי« געגען פארװערעז זאל תאורט דער
 אזעלמנ זיין וױלען זײ װארום סטרײ?ען.
 טא־ נים זײ געגען זאל מען אז מױחסים,

גאט. אײן װײס םטרײקען, רען
 באראןי ברודער ווי ניט, גאר נור
 צר־ .“דאף זײ טעגען ״װעלען זאגם:
 חום זײ באחוםעז — ער זאגט — שטע<ס

 מד אשילו זײ זאל עס ײעז ארן ניט, נאד
 אינדזשאנקשאן אן חריגען צו יע לינגען

 העלםען,זת װאם וױיניג זײ אויף עס װעט
 ,1* צוריסקעדען נים זיך װעלען ארבײטער

 יוניאךשעי^ו/ אין סײדען ארבײט דער
באדינגונגען. ױניאן אונטער
 אלוא• שטעהען סטרײיוס בײדע די

 jpri'n סטרײ?ער די אױסגעצײכענט.
 *ײ םון פיעלע אז זיעג א טיט זיכער אזוי

־ ניט אםילו דארף טען אז מײנען מ י  י
 םשת, א אבער איז ר$ס שעפער, די טען
 ?חר די גוט, װי שטעהן סטרײלו דער מעג
 *ו| נעפיקעם װערען יאלץ דארםעז פער
 נאד ם׳איז אז דעגקעז, מיר !בעסער װאס

4עיתלעחנ צו דאס סטרײשער די איבעריכ
 79*1 מאו סטרײ?ערם אלע זאאעז

 י9סטרײ די אין הומען זיי זאלדן פליכט.
 וא• די אוי^ רעגעלסעסיג נעהן און דאלס

?עטלײז.

י
:;:S?

םאכהר ריפער אוו םסדירםן צואלמסלאוס,
_ 19ט23 רעם סאנטאנ, דעם _ 

 װאשיננםאג/ן נעםײערט װערט יואר,
 \m אײגער איז עס טאג. נעפורטם
ײן ױם.טובים געזעצליכע אונזערע ק  א\ן

ס טאנ יענעם זאא מאכער קלאו?  ני
בײטען.
 כו דזשאינט שוז נאטעז אין

לאנגער, ל.



I

מאוױרא נ. פיז

 באשליםען ארבײטער אײזענבאהן
װארםען. צו װײטער !,

בראדער־ די וזאט צורײן װאך א םיט
 ארבײטער אײזענבאהן 300,000 םון *זעד

ױסגעגעבען  װע־ זײ אז סטייטמענט א !מור
מן ^  םעב־ טען17 דעם םםרײס אין *רויס '

 ניט װעלען שכירות זייערע אויב דואר
ה^־ זײ צײם. רער ־בײ װערען *עחעכערט

ן  קײן און סטרייג רעם צוריתגערוםען מ
 גע־ ניט זײ האבען שכירות אין מעמרונג

אד־ אײזענבאהן איבעריגע די קראגען.
 ײיײ העכעיע פאר ןייטןר־&אדערוננ ד

o w n נעװארען. צוריקגעװיזען אױך איז 
 א געקראגען זײ ד.#בען דעם אנשםאט

 פארשטעחער ;וי ג^נדעם פארשלאג גײעם
גע־ האבען ארבײטער אײזעגבאהן די םזן

 דעםי םיט קאנםערענץ *מינוט15 א חאט ן
!•רעזירענט.

 לעגט פרעזידענט דער װאס פלאן דער
םאלגענ־ אין גןורצען אין גאשטעהט םאר %
 תאגגרעס רעם םארלענען װעט ער :ףען ז

 טריבונאל אדזשאםטםענט אן גרינדען צו
 און וױידזשעס די באששימען זאל וועלכער

אײזענ־ די יםון ארבײסס־באדינגונגעז די
 אויב אגנעשטעלטע. און ארבײטער גאחן
נרינ־ צו ענםזאגען זיך װעם קאנגרעס חנר
 פרעזידענם דער װעט טריבונאל אזא חנן

 װאס טריגונאל אזא באשםיסען ןןאײן
 סנסוכים איבריגע די אויסגלײכען ?אל <
 זעל־ דער צו צדדים. בי״דע די צװישען \

 א באשטימען אויך ער װעט צײט בעו
אייזעג־ פון עקספערטען, םון פאמיטע

 און ארבייטער די םון ה*מפאניעס, נאהן
לא־ די אונםערזומגז צו :לםע,

 אײזענבאהן די אין ארבײטער די פון גע
 רע־ איהרע צושטעלעז און אעדוסטריע

טריגונאל. צום קאמעגדאציאנע}
 אייץעגבאהן -די פון םארשטעןזער די

 קאנםערענץ א םאררופעז חאבען ארבייטער
באטראכ־ צו םעברואר טען23 דעם אאר
װיל־ פרעזידענט םון פארשלאג דעם ט*ן

 אײזעגבאהנען רי .וועלען ׳דצרוױיל סאן.
f■■■ די אײגענטיםער, •ריװאט צו איגצרגצהן 
L■$ דעם .גוטהײסען געװיס װעט מאנםערענץ 
m§ קאטי־ א םאר שארשלאג •דעזידענט׳ס 

M■? ,וועט האמיסיע די טריבונאל. אדער סיע 
 די גרינדליך שסודירען צו צײט נעהםען

אג־ יוײז װעאען אריבײמער די און <אנע
Mװארטען. װי האבען ביט אויםװעג דער ׳

 נאך איז פראגראם קאנקרעטע תײז
דעם םאר נעװארען אויסגעארבײט ניט : |
 דער :םעברואר טען23 פון קאנםערענץ 1

 :אר װעט ער אויכ מריבונאא״םאר^אג,
 דאן קאנגרעס, םון באיעעםענײפ א זײן
 אויב אדבײטער די שאר נעפאהר א איז
 נע־' װעגען פונקט א ענטהאלםען \ועט עס

אנטי־ אן און ארביםרײשאן צװאוננענע
M װאאטען איבײטער די געזעץ. םםדײה 
m װי לואטיסיע א האבען געוואאט בעסער 
m דירעקט זאל װעאכע יןאמיסיע, קוילען די 
פרעזידענט. פון אפאינטעד ורע׳דיען *

 נ*יז פיהדער די אז איז, יןלאר איז װאס
 איצט חאבען ארבײטער אײזעגבאהן די

 אלס סטרײה, מיט׳ן זיך באנוצען צו מורא
פאדערונ־ זײערע נעװינען צו םיטעל א

נע־ װאלט סטרײס אײזענבאהן אן געז.
 רענירונג דער קעגען סטרי־יק א טיינם

 פוץ אגנעעטעלס נים זיך װאלט װעלכע
 און סטרייק. דעם דעוײטםיגןעז צו זאך סײ[
 ניט נאך איז ױניאן אטעריר,אנער קיין

 רעגיעדונ;. דער מיט קעטםען צו פארטינ
 אײזענ־ די פון רעכט דאם איז דערפאר1

am דעם טיט זיך באנוצען צו ארבײםער באחן 
זאך, טעארעםישע א װי נים םעהר סםרײמ

 װארנוננ א זיטעםט, א דערװײל איז אס
סי״ קאטספס וױױןליכע קײן ניט אבצר
טעל.

שע מ פון טרײעל ו־ער םטי אלי  סאצי
לײם. ,אםעםבלי

 די פון םארמײדיגונג די האם ענדליך
 אננע־ זיך אסעםבלילײם סאוױאליסטישע

 לאיערס די דינסטאג. לעצטען אאנמגן
ט האבען פארםײדיגוננ דאד ®אר  קײז ני

ך רלי מזו n מ r t \ r ״בא־ די העגצן קײס 
 לאס־ די און םװיט םאיפער טון וױחא״
 םענטא־ אבער עדזוארטעט םען אנדס.

 םיז טאטען די םון ענםדעקונגעז *יאנעלע4
 געװיס היטער. ארדנוגנ און געזצץ זיי

tsnmrm טאן צו קאסיטע דזשודישעוײ די 
 בא־ שלאנענדע דערלאזצז ניט »יז וו^אס
מ ײ w וו  ]vm ספײמר םון רײהעז די 

*o to n tt אונ־ סעהר אלץ זוערעז באנדע 
ר מ  איז אא־סטײם וואיזלענדיג. און וי

װאו יארס נױ םון טײל ••ײנציגעד וײר

הילף. נאך געפינט סװיט
סטעד־ סעימאר און הילקװיט םאריס

 וואו אלבאני אין אנגעקוםען זײנען םאן
 איבערצײגונג די אויםגעדריגןט האבען זײ
 װע־ אסעםבלילײט םאציאליסטישע די אז

 נאכדעם װערען אויםגעשלאםען ניט לען
 זתר םון צד דעם אױםהערען װעט םען װי

םארםײדינוע.
עםע־ זיך װעט טרײעל דער אײדער

 1םי זיצונג עקזעקיטיװ אן בײ װעם נען
 םארהאנדעלט קאםיטע דזשודישערי דער

 פע־ פ. װיליאם םון פארשלאג א װערען
 דיס* זאל מעז אז רעפובליקאנער, א לעם,

 סאציאליס־ די געגען גןלאגען אלע מיסען
 באװײזע גענוג ניםא איז עם וױיל םען

 מען אז זיכער איז עס אגער זײ, געגען
 מען און נידערשטיפען פארשלאג דעם װעט

סוױ. ביטערען ביז׳ן פײטען קײס די ווע

אן• גאר האלטען אבלאװעס די
 נאך איז דעפארטסענט ױסטיץ דער

 םעסט גאך האלמ פאלמער טעטיג. אלץ
 זיכער לאנד דיזע סאכען צו באשלוס רעם
 הא־ םאל דעם פאטריאטעץ. אםת׳ע םאד
 דעפארט־ ױסטיץ דעם פון אגענטען בען

 בא־ לעגיאן אסעריקאן דעם םיז און םענט
 פע־ אין ראדיקאלען פון זזײמען די פאלען

 17 ארעסםירט רזשערזי, נױ טערסאז,
 װאס אלעס האנםיםמירם און אײנװאוזנער

 און ביבער, בריעף, אין נעפונען האבען זײ
.n אז.

ױס־ דער אונז דערצעהלט מאל, דעם
 נעפאסט זײ האבען דעפארטםענט, טיץ
 תהישע די פאר געפעהרליכע סעתר נאד

 זײנען באלשעװיקעס די באלשעװיחעס.
 סיט םארנלײך אין סינדער אונשולדיגע

 (קען ארעסםירט. איצמ זײנען װעלכע די
 םרײנדליכער װערט פאלםער אז זײן עם
 זײנען וועלכע די סאװעטען?) די צו

 און םעטערפאן אין נעװארען ארעםטירט
 צו אװעהגעשיגןט גלײך האט םען װעלכע

 אנאר־ איטאליענישע זײגען אײלאנד עליס
 אנאר־ פילאסאפישע גןײז ניט כיסטעז,
 סארט, אמת׳ן דעם םון טאקע נאר כיסטען,
 אבער װײטער. אזוי און ווארםער, באבזבעז
 ניט אבלאװעס די אין האט מען טאדנע,
 ליטעראטור, נאר באםבעס קײן געפונען

אגענ־ די און סירקולארס.- זשורנאלען,
 לימערא־ ײ אין אז גאר דערצעהלען טען |

 איבערקעהר דער געפרעדיגט װערט טור
ארדנונג. איצטיגער דער פון ;

True transla tion  filed with the 
Postm aster a t L. I. City, N. Y., on 
Feb. 20, 1920, as requird by the Act
of Congress approved Oct. 6th. 1917, 
known as the ״Trading with the 
Enemy Act.”

לענסינג. אדן װילסאן
 אןז סעקרעטערי םון רעזיגנאציאן די
 ארויסגערױ האם לענסיג ראבערט סטײט

 איכערן דיסקוסיאן שטורםדיגע א פען
 אױבען פוז אײראפא. אין אויך װי לאנד,
 פלוצ־ געקומעז רעזיגנאציאן די איז אויף
 פרעזידענט דער אונעהווארטעט. לו:ג,
 מי־ הויפט זײן אז דערװאוטט זיך האט

 זײ־ םון האנםערעגצעז םאררושט ניסםער
 דעם אהן דעגירט מען איז האלעגען, נע

 די םאד קראנין איז װעלכער פרעזידעגט
 פרע־ דער האט מאנאטעז. םינןי לעצטע
 לענ־ צו ברױועלע א צוגעיצײןט זידענט

 איז עס אויב איהם אנפרענענדינ סיגען
 האט אמת, יע איז עס אויב און אמת,

 יזאנסטיםוציאגעלע די אײכערטראסען ער
 זיך האם לאנד. פון טנהנים און געזעצען
 טאיזע האט ער אז נעװען, םזרוז לענסינג

 דודך מיגיסטארעךסיטינגעז, פאררושען
 קראנקהײט, פרעזידענט׳ס םון צײט דער
 יןאלעגען, זיעע םון צױפטיםוע דצר מיט
עד אז בײז און »טײזי לײקענם ער נאר

 עי טאס״ *וגצענאלע אן באנגאנמן איז
 מד איז עט וחנן האט ער לימממויאז

ם פארכאפע! צו םחשבה בײזע א האט יי
 םוור־ תאט ער און דזשאב, פרעזי׳דענמ׳ס

 ?אל עד אז פרעזידענט דעם גע׳טלאגען
 חנר פאסם. זײן פון באפרײען איהם

 געםאכמ גלײך לענסיגנען האט פרעזידענט
 בדיעף ערשםער רצר מעיםםער. אויס פאר
 געשרײ איז לעגסינג׳ען צו *רעױדענט םון
 דער םעברואר. םען7 דעם געווארען כען

ד דזגר װעלכען אין בריע^י, לעצםער ח • 
 מנסכמ אל;» לענסינג׳ען װינשם זידענט

ײנע אין  וועט ער װאס דזשאבס, נײע ז
 ־13 דעם געװארען געשדיבען איז געםינען,

פעברואר. םען
 אפיציעלע די נאר איז דאס m אבער
 װיצ־ צװישען ברוך דעם םון אורזאכע

 בא־ אלעטען איז לענסינג׳ען און סאנ׳ען
 געוואוסם לאנג שוין האט םען וואוםט.

 אנ־ זײנען זײ צװישען באציהוגגען די אז
 פרע־ צום בריעף זײן אין געצויגענע.

 ד.ארץ זײן אױם לענסינג זיך רעדט זידענט
 פאריז, אין ,1919 יאנואר, אין גאך אז

 פינם־ א װי איז, ער אז דערםיהלט ער האט
 פרעזירענט. בײם װאגען צום דאד טער
 איגנארירט לענסינג איז פדיהער נאך און

 װיבטיגע אין פרעזידענט. פון ;עװארען
 בארא־ םרעזידענט דער זיך האס ענינים

 דעם אלעם צו ד״אוז. סוירנעל םיט טען
 אונ־ אינגאנצען זיך פרעזידענט דער האם

 אמת׳ער דער קלעמענסא. צו טערנעגעגעז
 האם אבמאך־ פרעזידענט׳ם םון כאראקםער

 בראװעחנ די אחיסװײזען. נענוםעז זיך
 הא־ םריעדענם־קאמיםיאנערען די צװישעז

 העגען פראטעםטירט און רעזיגנירט בען
 איז לענסינג פריעדעךפארראט. רעם

 דער אבער ליבעראל, א זײן צו םון װײט
 j ליענ די און שאנםוע, צו בנוגע אפטאך

 װײ שארפע צו געווען זײנען נײשאנס אװ
 ער־ פריהערדיגע די סיט דערשירעכונגען

 אראפ־ גןענען עס זאל עד אז קלערועען
 איז װעלכער בולליט, ם. װיליאם יפליגגע!.
 אםעריקאנער דער פון נעװארעז געשיקט

 האט װעלכער און רוםלאנד אין תאטיםיע
 אםעריתאנער דער םון חגזיננירם שפעטער

 איבערגעגעבען האט םריעדענס־ק^ומיטיע,
 םענאט צום לעגסינג׳ען םיט נעשפרעך א

 גע־ האט לענסינג װעלכען אין קאמיטע
ןגט  סע־ דער אויב דאס גלויב ״איך :̂ז
 װאל־ פאלס אמעריקאנער דאס און נאט
 פריע־ דעד װאס פארשטעח געקענס טען

 דאס זײ װאלטען מײגט, אפמאך דענס
 גע־ האט םען אנגענוםען.״ גיט נעװיס
 אבער רעזיגנירען. לעגסינג.ווצט אז רעדט

 ׳פטארקעז א מיט סענש א איז לענסינג
 און לאיאליטעט, און םליכט פון נעפיהל

 א קוםען וועט עט ביז געװארט, תאט ער
דערצו. מאמענט גינסטיגער

 א געװען איז לענסינג סעלןרעטערי
 סעיןרע־ כאראקטערלאזער בלוטלאזער,

 װעלכע קאמיטע, סענאט די וויעז םער.
 אפטאך פריעדענס דעם באטראכט האט
 זיך זי דזאט לענסינג׳עז אויסנעהערם האט

 אונװײ קאל*סאלע א אויף אננעשםדיםעז
 װעגען זאכען ווענעז איהם בײ סענהײט

 ער װיסען. נעדארפט האט ער װעלכע
 פאר־ פייעדענס די פון וױים נעווען איז

 זײנע אין און פאריז. אין האנדלונגען
 קאמיטע סענאט דעם פאר ערגןלעהרועען

 דיפל^םאטיש, העכסט געווען ער איז
 אונאינטערע־ העכסט אגיעטענדיג, העכסט
 ניט װארט שטארק קײן םאל קײן סאגט,

 יןריטיסירט, ניט הײנעם ארויםגעזאגט,
 ארויסגע־ זיך האט ער לעבלאז. פלאך,
 װי נעװען, אלעםאל איז ער װאס װיזען,
 ״לײברארי א איהם, רופען פרײנד זיעע

קלוירק. א געזאנט, בעסער אדער לאיער׳/
 דזש. װ. פון רעזיעאציאץ די זינט
 אין םטייט אןמ סעקרעטערי אלס ברײען,

 צוגעאאסט גום זיך לענסיגג האט ,1915
 גע־ האט װילסאן פארלאנג. װילסאנ׳ם צו

 מיניס־ כאראלוטערלאזען א האבעז וראלט
 לענסימ׳עז איז געהאט עס האט ער טער.
צײט, לאננער א פאר

 פאױט איהם װילסאן האט װאס פאר
 עס ער האט .וואם פאר " ? געײען כדטלח
 פארי־ דער נאך לאנג אזוי געטאז, איצט

 דעם צו גאהענט אזוי און קאנסערענץ זער
? אדמיניסטראציע אײגענעד זײן פון עגד

ױ עט ער האט פארוואס את  און שארןי או
 נאנצע די או געטאן סאםיש0אוגדיא
או איהם פארדאסם וועלט  חאנד־ pH א
? ע פיעלזנ דא דאחיוי אױ% צו

 דער m אפעז גאנץ רעדט םען םבדװ^
 פאדאנטווארכך נים אשוט איז •רעזידענט

^ זײן םאר ליך א ד אנ ru ה ruK ותל״ 
 •אלײ זוכעז צו נענײגם םזגהר זײנען כע

 אז טײ*ט דאס אז זאגען, אורזאכעז טישע
 זוייטער באשצ^סעז האס ארעזידענם דער

 פון פארטײ, זײן פון פיחרער א זחנרען צו
 דער םון סענציד, אויב און צאנד, זײן

 פאלײ םאנכע זאגען װײזט, עם װעלט.
 אנזזוײ װיל פרעזידענט דער אז טיסער,

 און פאליסי, *ױםלענדישע נײע א מגז
 טיניס־ נײעם א מיט אנפאנגצן זויל עד

 רוסי״ גײע די אז אויך־ רערמ םען טער.
 אנגע־ תאמנן עלײס די זועלכע פאליםי שע

 םיניסםער נײעם א אריך םאדערט נוסען
 ער־ מען נעשעםטען. א^םלעגדישע פאר

 וױכ־ און מאטױועז די אז אבער װארטעם
 עפיזאד װילםאךלענסינג דעם פון טיגקײט

װערען. ענטפלעקט גיכען אין װעלען
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פױמע. און פרעזידענט דער
 הערען געלאזט ד״אט פרעזידעגט דער

 די געביט. אנאנחגר אויף אויך זיך פון
 אי־ םראנקרײך, עמלאנד, פזן פרעםיערעז

 אין קאנםערענץ א איצמ האבען טאליען
 אםע־ ענינים. װיכטיגע איבער לאנדאז

 אין אםיציעל םאדםראםען ניט איז ריקא
 האט סענאט דער וױיל פארהאנדלונגען, די

 שלום־אפםאך, דעם ראםיפיצידם ניט נאך
 װע־ אםעריפא װיםען לאזט מען אבער

 אלעס האט אמעריקא אױםטו. יעדען גען
 מען געשװיגען. און בעאבאבטעט נעהערט,

 רוס־ צו פאליםי נײע א אדא&טידט האט
 די װארט. און שוױיגט אמעריקא לאנד,

 אויםגענױ זזאט האנפעדעגץ פרעטיעחנז
 איז דא און םױמע, וועגען פראגע די מעז

 םעד א טיט ארױט װילםאן פרעזידענט
 שריײ דעם בײ ערהלעהרונג. םאציאנעלע

 װילםאנ׳ם פון טעקסט דער נאך איז בען
 געװארען, ארויסגמגעבען ניט ערקלעתרונג

 װילסאן אז דערצעהלען צײמוננען די נאר
 װעט אםערײןא אז אײראפא סטראשעט

 אײראפעאישע אלע םון ציהען צורמן זיך
 װעט אײראפא אויב אננעלעגענהײטען,

 ענג־ פארשלאג. װילסאן׳ס ^וננעםען נימ
 אײ אין םראג־סרײך כעם, אין איז לאנד

 אויח שװעבעל און פעך שיטען טאליעז
 עי ,וואס גלמן, וױלסאנ׳ס װילסאנ׳ען.

 אין נים אוז װאשינגםאז אין איצט איז
אײראפא.
 אויפ׳ן שטאדט פארט א איז םױמע

 אײנ־ דער איז וועלכע ים, אדריאטישען
 אײראפא כדטעל נאנץ םון שליםעל ציגע
 גרעס־ םון איז עט ים. םיםעלענדישען צום
 ױגאסלא־ נײע די פאד װיכטיגקײט טער

 גע־ האבעז עלײם די וועלכע נאציאן װישע
 עטםרײדאונ־ אסאלינער דעד פון ^אפעז
 פיען פיוכמ. װיל איטאלת אבער נארעז.

 עננלאנד, יחגז צוגעזאגם. איהר עס האט
 הא־ רוסלאנד צארישע די און םראנסרייך

 אבצוברעכען איטאליען אײמערעדם בעז
 אנשלי־ אין דײטשלאנד םים באציהוננען

 דאן זײ ה^בעז עלײם די אן זיר סען
 לאנדאנער באריהמטעץ דעם געשלאסען

 קאנטראל איטאליען גיט װעלכער אפמאך,
 װילםאן אדדיאטיק. גאנצען דעם איבער

 דער־ ערשט זיך אםםאך דעם םון האט
 דאס און אײראפא איז זײענדיג װאוסט

 װיל־ װאו פאל אײנציגער דער געײעז איז
 כאריהמטען דעם םיט ארויס איז סאן

 פרײע א םיומע מאכען פאר סטײטםעגט
 ױנא־ די פאר רעכטע פולע מיט שטאדם

 םיומע־ די נאך איז דאן זינט סלאווען.
 םיט האט ד׳אנונציא אפענע. אן פראגע

 און םױמע, געהאלטען ארםײ קלײנער א
 רעניערוננ איטאליענישע אםיציעלע די

גע־ איז זי אז זשעסטען געמאבט
 אין אבער האנדלונג, ד׳אנונציא׳ס ?ען

 גע־ ניט םױמע זײ תאבען אמת׳ן ^דער
 איז פראנע די אויםצוגעבען. טראכט
 װעט װאם — אויבען פון ארויף װײטער

 פרע־ עלײס די ? םױםע מיט זייז פארט
 אויס וױיזט עט װי זיר האיבעז כױערען

 גילטינ איז וואם ®לאז א אױזי געאײניגם
 איז, &לאן דער װאס איטאליען. פאר
 בא׳ פראמעסם דוילסאן׳ס רואס אין און

ט נאך איז שטעהם  די ווען באװאוסט גי
גאשריבען. װערען שורות

 אץ אײנגעלאדען דזשארדזש לאיד
רוםלאנד.

 אײננע־ איז ^רעםיער עננלישעד דער ־
 זעהן און רוסלאנד אין םאהרען צו לאיעז

 טוט עס װאס אויגען אײגענע זײנע מיט
 דעי למנםבורי, דזשארדזש דארט. זיך

 סאציא״ דעד פון חןדאהםאר בארימםזר
 העי ךײלי ל^נחנן די צײטונג, ליסטישמר

ט איז ראלד, איז געלןומען צוריק לאמ ני

אייער פון סאנצעופ פרײען צום אלע הומט 11 לאק. פון וגמדעד

 םאל- זײ צונעשיקם ד^ס ער אח דארי^
 פרעכױער צום אױפפאחזרונג נענדע

דזש^רדזש;
 מיסטײק גחגםנתן דעם סאכט ״»'הר

 אפשאצוגנ אײער אין לצבזנן אײער איז
 אײר בעט איך םיהראר. םאוועט די פון
 םארהאנדלעז און גמוסקות איז קוםעז צו

 אײ־ אז זיכער בין איך לענינ׳עז. כױט
 איהר *וען עפענעז, Tf וחנ^עז אויגען עדע
גרעגעץ. דעם איבערםרעםען נאר וחנם

 הלןורי זײנען םיהדער סאװעם ״די
 אין איז עס םזןנמעז. עהרליכע קע&יגע,

 גאנ־ דעד און ענגלאנד םון אינטעחנסען די
 מים שלום גלײך טאכען צו װעלם צער

רוסלאנד.״
 די באשםעםיגט צענסבורי דזש$רדזש .

 גע־ געמאכט זײנעך זואס באאבאכםוננעז
 באזוכט האבען וועלכע םיעלזן, םון וואיען

 אײנםלוסרײ־ אז איז לענסבורי רוםלאנד.
 הע־ די ענגלאנד. אין זשורנאליםמ כער

 מי־ פערמעל א פון נעלעזען ווערט ראלד
 פון רעפארטס די און ארבײםער, ליאן

 געוואל־ א האבען געװיס וועלען לענסבורי
 םאלק. ענגלישען אוים׳ן אײנפלוס דינעז
 אנ־ באשלאסען האבעז עלײס די אז איצם

 וועלען רוסלאנד סים .האנדעל צופאנגען
 גאנץ און צװזערעז זיר מעהר געװיט זײ

 רעקאםענדאציעס די נאכםאלגען םעגליך
לענסבורי. םון

n קאםפרא־ א אױף אײן געהען עלײם 
קאיזער• וועגען םיס

 ענטזאגם האלאנד זזאט באוואוסט, וױ
 איבערגע־ צו עלײס די םון פארלאנג דעם
 זזאלאנד טרײעל. א םאר קאיזער דעם בען

 געהאלפען םיעל אזױ ניט דעם םים האט
 װאס דעם אין עלײם די װי האיוער, חנם

 אונאנגע־ דעד םון באםרײט זיי האט זי
 םאר־ די אונטערזוכען םון לאגע נעםער

jjm דעם פון אנםווארטליכע p פראב־ די 
 עלע־ װי געייעז איז עלײם די ־םון לעם

 גאנצער דער־ פון אדױםדרעוזען ױך גאגם
 א געהאט האבען זײ געשיכםע. קאיזער

 שול״ די םשפט׳ן צו ^אםיסיע ספעציעלע
 םון אײנע געװען זײ בײ איז דאס דיגע.

ט די  שלום. ברענגען םון םעטיג^ײםען הויי
 פון טרײעל דעם האט דזשאר־דזש לאיד

 אישו הויסט זײז פאר געםאכט קאיזער
ארמיסטיס. נאכ׳ז עלע^שאן זײן םאד

 הא- צו או;טעתעבען זיך גלאם אבער
 דעם אויסצוליםערען ניט באשלוס לאנד׳ם
געקענט. ניט עלײס די האבעז קאיזער

 ארײנגעשיהט האונםיל פופרים האם'דער .
 רעגיערוע האלאנדישער דער צו נאמע א

 זיך בײ \(יל זי רואס שמױנען םיט םול
 װעל־ םענשען גע-פעהדליכעז אזא האצמען

 דער פאר פאראנטװארטי׳יד איז כעד
 שלאגט ראט העכססער דער און םלחטה.

 דעם זאל האלאנד אז סאםיראםיס א פאר
 זיםנרעז םעהר א אויןי באזעצען קאיזער
 פאר גילםיג איז אויסװמג דער פלאץ.

מ עלײס די על  אנוױי־ קענעז וועלען וו
 מלזזמה דער םאר שולדיגער דער אז זעץ
 ציװיליזירטער דער םון פארשי?ט איז

 זײ בעםער, נאך איז װאס און וועלט.
 זועלכער טרײעל, א אויסגעמידען האבען
 בא־ אונגינםמיגע געבראכט געוױם װאלם
 האלאנד זעלבסם. עלײס די נענען װײזע
 \וײל דעם, צו צושטיםען וועט אויס, װײזט

 םיט אײנרײסען ניט זיך זי װיל ערשטענס
 היב־ א דאס איז צוױיטענס, און עלײס, די

 וואם דעם אין זואלאנד םאר עהרע שע
 אין קאיזער דעם איבער גיבען עלײס די

העגד. איהרע
 טריט א געמאכט האבען עלײט די

.^ ט ײ  די צו באציהונגען זײערע אין װ
 נאר ניט האבען זײ פארברעכער. טלחטה

 װי לאנד נײטראלע א אז אײגגעשםימט
 הויפט דעם אויף אויפפאםען זאל האלאנד

 האבען זײ נאר וױלוזעלם, פארברעכער
 פאר־ מלחמה איבעריגע די איבערגעגעבען

 װעלכע זעלבסט, דײטשלאנד צו ברעכער
 זיך האט דײטשלאנד משפט׳ן. זײ װעט

 אין שולדינע די משפט׳ן צו אונטערנומעז
 סופרים דער אורט.1ל סופרים לײפציגער

 דער צו נאטע א צוגעשיקט האט קאונסיל
 םאל־ שטיטט דאס אז דעניערונג דײטשער

 ענ־ אזױ סאך.6א שלום דעם פױט סאט
טעטיגהײ־ וזויפט די םון אײנע זיד דינט
עלײס. די פ̂י םען

־ ־ ....... י ־־־״ ־״יי
 דעם פרעזענפדרען און דאנקען

םון ביזנעס־אײתשענט
. ן א י נ ו י ר ע ד

 ̂■ ■ ■ ■ ■
 ענד םישער סיז ארבײמער די טיר,

 אנער־ םט., טע27 וועסט, 111 שאפ ־ױם
ד אונזער םון ארבײט גוטע די יזענען  בי

ט נעס ^ננ ײדז  םאר װעטעד, בדודער א
 אונזער אויס דײקעז מיר או[ שאפ אינזע

 פרעוענט א דורך איהם דאנק.צו טיעפען
 וױנשעז םיר און םעט, א־^סילװער פיז

. ניצען. צו נעזוגדערחײט עס אידם
שאפ־טשערסאן.

̂וסםאכער יאוימו ניו וער פזן ב$אוד פוף׳חזמתס םיסיננ ױניאן ס

ז. זי י׳עמ*גןן«רמ<ז.. ,
i י י* •

 אסעטבלי״ זעקסכתז פון קאסימע א
 אינ־ פארםײ סאציאליסטישע דישטריקט
 אן אראנזשירט דואבען זײ אז פאוםירט׳

 םי־ פארלאעען זײ און ארנםעתעהמונג
 ווערט פארלאגג דער שטיצע. נאנציעלע

פינאנץ־קאסיטע. דער צו איבעתעשיקט
 שיפינג־קלױרקס די פון קאםיםע א

 לײדיעם אינםערנעשאנאל 130 לאקאל
 פארלאנכען ױניאן װאירקערס גאו־פמנט
 זוערט פארלאנג דער שטיצע. מאראלע

 די״ אװ באארד דעם צום איבערכעשיקט
רעקםארם.

 קענעדי, פראפעסאר פון ע,^טיטע ס
 אויף באארד דזשאינט דעם אדדעסירט

 ער פלאםב־פלאן. דעם פון פראגע דער
 ארבײ־ םאראײגיגטע די אז עיהלעהרט,

 זײן פלאטב־אידעע דער אין דארפען םעד
 שטי־ זי דאחפען און פאראינטערעסירט

 װע־ איבעראל אז ערקלעהרט, ער צען.
i n פון ליעגס פלאן פלאסב געגרינדעט 

 ױנ־ יעדער און ארנ^יטער ארגאניזירטע
באלאנגען. דארט דארף יאן

 אין אנשליסען זיר אנבאיאגט װאס
 װערט ליעג״ פלאסב יארקער *נױ דער

 באארד דער צו איבערגעשיקט פראגע די
 אבער װערט עס דירעהטארס. אװ

 דזשאינט די אז באשלאסען גלײכצײטיג
 צו רעזאלוציע א אנגעהפען זאל באארד

פלאן. סלאםב דעם גונסטעז
:צושריםטען פארכעלעזען װערען עס

 די גוט הייםען 3 און 1 לאיזאלס
 לײבאר סענטראלער א םון עטאבלירונג

בױרא.
 םענטראלע א גוט הײסט 11 ׳,^י.אל

 א גוט אויף הײםט און בװרא לײבאר
 .ױניאן. טאכער קלאוק דער פאד כילדינג

 דער ערסלעהרט פדאגע לעצטער דער אין
 אוגטער־ די שטיצען זײ װעלען לאקאל

 מעג־ פיגאנציעלע !ײעחג לןיט געהםוגנ
ליכקײטען.
םענטרא־ א צורי? װײזט 17 לאקא<

בינרא. לײבאר לע
הא־ זײ אז אינפארםירט 82 לאקאל

 א םאר באשלום דעם געהײסען גוט בען
 רעסאמענדירם לאקאל חגר און בילדיגג

 ווערען געטעקסט זאלען לאסאיס די אז
פר*פ*דצי$נעל.

אפע־ רובעל ביאקס פון j א, ;
 אפיעל דער םון באשלוס דעם געגען לירען

 זײעי ב^ארד. דזש^ינט םון ק#םיטע
 דאר־ זײ אויםגענופען♦ נים װערט אפיעל

 אינטעתעשאנאל. דער צו אפעלירען םעז
םע פינאנץ רעפארט. קאםי

 אז באריכטעט, קאסיטע םיגאנץ די
 אוקזילע־ ״לי^דיס די געשיטיצט האט זי

 מיט קאםיטע רעליעױ פיפעלס םון רי״
דאל. 50

 גוט װערט קאטיטע דער םיז רעפארט
געהייסען.

 דזשענעראל א וועגעז קאםיטע די
 זיר האט זי אז באריכטעט, םענעדזשער

 זיגםאן ברודער מיט געזעהן אםאל נאף
 זײן פון צורײןגעקומעז איז ער \וי נלײד
 זײ האבען מיה שווערע מיט און חײם
 בלײבען צו וױיטער באװאויגען איהם
 דזשענע־ אלס באארד דזשאינם דעם םיט
מענעדזשער. ראל

 אין קאמיטע דער פון רעפארט דער
 :םאלגט וױ איז םול

:יעקעגאטען »יז טשערמאז װערסער
 דזשאינט דער םון םיטינ־ג דעם ״בײ
 מ;ד געװעזענער אונזער װאו כאארד,

 האט זיגםאן מארים ברודער נעתשער
 םאר־ נים לעננער קען ער אז ערקלעהרט

 זײ־ באארד׳ דזשאינט דער מיט בלײבעז
 זױ צו געװארען באאויפטראנט םיר נעז
 קענען זאל װאס פערזאן אנדער אן כעז

 פאראנטװארם־ הויכען רעם םארנעהטען
 האט זיגכיאן ברודער װאם אמט, ליכען

באארד.״ דזשאינט דער בײ םאינומען
 אײננעזעהען אבער האט קאמיטע ״די

 דזשאינט די װאם םארלוסט גרויםען רעם
 אוועתגעהן. זיג׳מאלם אין האט באאדד

 אנבאטראכט, אין גענומען אויף וזאט זי
 דזשאינט דער םון מעמבערשיפ די אז

 בא־ םײל און רענין די אויף װי באארה
 סון פארלוסט דעם שטאתן זעהר דוירען

אוועקגעהז.״ זיגמאלס ברודער
 די באטראכטענדיג'" קאמיטע, ״די
 צום נעקוםען איז אנגעלעגענהײט גאנצע

 װאויל דעם פאד w באשלוס, פעםםעז
 איז ׳ ױניאן, גרויסער אונזער פון ױיז

 זיגמאן, בתדער אז טימינ, אבסאלוט
 אייס־ שטארק אזוי זיך האט וועלכער

ײט אין נעצײכענט ^ה  םעתיגער און מי
 פארגערד װײטער מוז םיהרערשאםם,

 אונ־ איז טיהרער אלס ארט זײן מען
 זזאבמן םיר און באארד, דזשאינט זער

 בר. באווענען צו דאןי באשלאםען םעסט
 און באשלום זײן ענדערעז צו זמסאן

 דעם אגצונעהםעז וױדער אײנשטיבזען
 און באארד דזשאנימ דער אין אמט

 ארביים גוטע די טאן צו פארםזעצען
אןד דער פאר . ױני

 זאנען צו איב/ךיג כמעמ איז ״עם
א־ צו טװער זעהר ,געווען1»י עס א; ג
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 איהם קעגט איהר זיגמאן, ברודער װעגען
 אײזען־שםארקען זייז ווייסט אס אי׳ע

 דער־ איהם האבען סיר באראקטער.
 נאבעלער װיכטיגער, דער אויף םאזזנט
 אױף םום, ױגי.אז אונזער וואס ארבײט

 צו האט ער וראס פליכט און חוב דעם
 און ליעבען וועיכע קלאוקכיאכער, די

 זיג־ האבעז סיר איהם. רעספעקקידען
 דזשאינט די אז פארזיכערם כיאלעז
 זײן אנערקענט פאל אלע זזאם באארד

 *in עס זיכער װעם און אלבײט 1גון-י
 ער אויב שמחה גרויסער א םאר כענען
 פיה־ דער זײן צו אנענהםען װיךער וועם
 מאכער קלאוק גרויסער דער פון רע״

ױניאן.״
 פאדזיכערט אויך איהם האבע! יריכ״

 געוױס װעט באארד דזשאינט די אז
 אײן װענען פיענער זיינע אויפנעהכיען

 דער פאר פאליסי אײנהײטליכער
 דיס־ געוױס װעט און באארד דזשאינט

 i קלאהרע איל״ל באשמיטעז א*ן לעי ט ק
ו צוקונםטד דער פאר פונקציאנען

V, .■־':«
M O 0

מ ער  אלע וױ מי
ע ®ון קאאאערײאן < אי  ד

איחם.״ םים ארבײממן
 באדיכטע^ םרײד םיט ״און
ך מי  זיגמאן ברודמר חאט ענ

 םיט אטט דעם װידער אנצונעהטען
ר באארד, דזשאניט מי ך  םיחלען או

 אונז אױף איז װעלכע מיסיאז די
 H טיר זזאבען נעווארען, נעלעגט
. “ערםאלג. מיט פיהרט

פיניןאװסקי, ל.
קושנער, ם.
׳לעװענםהאל. נ.

 קאמיםצ רער םון רעפארט דער
געהײםען• גוט אײנשםיממ

טשמד^י• שאפ די 1םו רעזאלוציע די
 רי 1א פארלאגגען זײ וועלכער איז טע

 1:ד*־: אויפפאדערען זאל באארד דזשאינט
 pא ארכײטען צו כיאנער קלאוק

 א םאר בוירט־דײ שינגטאנ׳ס
 crum ױניא!׳ מאכער קלאוק דער םאר

 אונבאשטיטמנר- אץ פאר אפגעלײגט
ט יעצט איז עס זוײל צײט,  W זעחר ני

םרײד. אין
ע דער װערט דעם מיט םי געשלא־ טי

t בעז• iS m T
סעקרעטזנר^ לאגגער, ל.

ױניאן דרעם־טאכמר און םסוירם דער אין 23 .לאהאל ־
 םון מאנכע קאנען אױם, צײגם עס װי

 לײכט אזוי סאנופעקטשורערם אונזערע
 דעם פון ענטשײדונג די פארדײען נישט

 צו טרײען זײ און קאםישאן גאװערגאר׳ם
 וועלכע אױסטײטשונגעז, אזעלכע כאכען
 איגדוםםריע דער צו געזוגד קײן ק^וגען
 אריגינע־ ױניאנ׳ס דער צוגעבען. נישט

 עקזיס• די »ז געװען, איז םארלאנג לער
 געהע־ זאלען װײדזש־םהײלם פירעגדע

 םיר םראצענט. דרײסיג םיט װערען כערט
 נדונד״ דעם אויף פארלאנגט ד#ס האבעז

 טײערער זײנען לעבענס־מיטעל די װאס
 סקיײס עקזיסטירענדע די זײם געװארען

 קאסישאן די נעװארען. אנגענומען זײנען
 אוםםארטײ־ םון באשטאנען איז װעלכע
 אונטער־‘גרינדליך זזאבען מענשען אישע
 םאר־ נישט זיף חאגעז זײ םראגע, די זוכט
 ציםערען, ױניאנס דער אוי** בלויז לאזט

 רעגירונגס זיף םאר געהאט זזאבען זײ
 באשםעםיגם האבען װעלכע עהספערםען

 געשטיגען, זײנען לעבענס־סיטעל די אז
 אונטערזו־ זײער פון רעזולטאם אלם אדן

 ענכד די ארויטנעגעכען זײ האכען כונג
 געתראגעז האבען סיר אבװאל און שײדוננ

 האבען םיר װאס דאם םון טײל א בלויז
 צוםריע־ םיט דאך םיר האכען םארלאנגט

 אײג־ .,אניענוסע ענטשײדוגנ די דענהײט
 אויכד אויח םארלאזט זיף טיר האבעז מא<

 צױ זײן אייד מיר מוזעז טענשען סייריגע
 מיר און אורטײל. זײער םיט פריעדען

 בעלי־ אונזערע אז ערװארטעט האבעז
זעלבע. ראס טון אויף װעלען הבהים
 טרײען אויס, אבער צײגט עם װי

 צוטשע־ זיף־ טאנוםעקטשורערס אונזערע
 נישט װילען זײ דעסישאן. דעם צו פען

 דער וועלכען אין גײסט דעם פארשטעהץ
 געווזארען. ארויםגעגעבען איז דעסישאז

 סלוײל מיניםום דער »ז טענה זײער
 די אז און אלטער, דער אםיציעל בלײבט

 »־ אונ־ ארבײטען װעלכע די פון װײדזשעס
 געהעכערט נישט זײנעז סקײל דעם טער

 און לעכערליכע, א אײנםאף איז געװארען
 פאר־ א קריגען לײכט גאנץ האן ױניאן די

 אונזער צו קאםישאן דער פון טײטשוגג
 האנדלען צי אבער איז םראגע די גונסטען.
 אויסגערע־ מאנופעהטשורערס אוגזערע

 האגדלען, דארפען כי^עס־לײטע ײי כענט
 די אז גלויבען, מיר נישט. אז גלויגען מיר

 ניױ אין אינדוסטרי סיןױרט און הלאוס
 א איז נישט אויך יעצט זיף נעטיגט יאתן

 אמװינציגסטען םרידען, פאלשטענדיגען
 מיר כאטש און װאפענשטילשטאגד. א אין

 םראגען דערטאנטע די אז נישט גלויבען
 פיה־ ערנסטעס׳ עפעס צו ברענגען קאנען

 פיעל געװען \ואלט עם אז אבער מיר לען
 פאר איבעדהויםט אלעםען, םאר געזונטער

 בעלי אונזערע װען מאנוםעקטשורערס, די
 אז װיסען װעיעז שעפער די אין םלאכות

 זײנען עם װעלכע ־איבער פראגען אלע
 און געסעטעלט, זײנען ,דיספױםס געװען

 םאנוםעק־ די און ױניאן דער צוױשען אזי
 פאלשטענדי־ יעצט עקזיסטירט משורערס

פרידען. נער
a * *

 םאר־ םאנר סיה־בענעםיט אוגזער
 אוגאנגענעהם״ אביםעל יעצט אונו שאםט

 מעם־ אונזערע װאס דעם מיט ליבקײטען
 צו צוגעװאוינט נישט נאןי זײנען בערם
 זײ װען איםים אונזער אין וויםען לאזעז

 אפים דער אז דענקען, זײ הראנ^, װערען
 איז מעםבער א װעז וױסעי דאח•

 ענרע רי געזונט. איז ער װען און קראנה
 צו בענעםיט דעם פארלירען זײ אז איז,.

 בא־ געװען זאנסט זײ.װאלטען װעלכען
 ; גאנצע אונז צו האבעז זײ און רעכסיגט,

*־ וױל נאהלעסיגקײמ.,מ?\ז;עןןןןן) םאי מעגוה
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E הראנקעז קריגע! װיל עם ײער P lIiilii 
אי:| אױב ׳אםיס אוגזער וױסען לאזעז מוז  ח

 ער זאל סומען, נישט אלײז W קראנקער
ם ביכעל זײז *ישיהעז עןן רעם טי סיו כ  רי
 יעגמונחןן״■^ םיט װאוינט ער װאו אדרעס

 ניאוס וזאט איהר אויב םאל, ערגסטען אין
 *יחר תאנט באהעלפעז, צו זיר װעמען מיט

W 'V\ רי  ז װעלען סיר n* «>סטי דו
 דא< דעם אײף צו שיקען שוין

 נישט אגערמעגען מיר אז דענ?ם,
מ םון סערטיםיקײטס ײ  אדמר פרמואם ק

 אױןי מיר און דאהטױרים. םאראײן
 דאקםאר אונזער גןאםיםעס, קײנע גישם

 וײמ איחר צי זאגען צו אײגציגער דער איז
נישנ^ אדער בענעפיט צו בארעכםיגט

a a *
tm גצוואוינט מאל אלע זײנען םיר w 

 פון זײט שלעכםע די װעגען הערען צו
T האט שאם אײן אםיסער. אונזערע ו t נא״ 
 דער אז באארד, עקז. אונזער םאר ?לאנם [

^מו ריכטיג כישט האם אםיסער  אטצנ
 ױאס אלצם געהראגען נישט חאט יענער

 מטע ד׳י װ. אז. א. םארלאגגט, האבען זײ
 געוואמז, פארשיױגעז םאל אלע איז זײם

 דערצעחלען, העגצן עם װעט װער װארום
 cptv נעקראגע• האם אפיסער דער אז

 זיך האם א־זױ און מלאכות, בעלי די םאר
 נאל אז עס אז אײנדרוק אן באקוטען

א נישט  אינ״ פאר זאנעז צו גוםמס יןײז י
 די האט צײט לעצטע די אםיסערם. זערע

װעגדוננ. אי־ע־ אן געגוטען געשיכטע
 אז שױן, םארשטעהעו מעמבערס אונזערע

 דענמען, זײ װעז זיד באקלאנט םען אויב
 גע• אטעניעט דיכטיג גישט זײנען זײ אז

 הען אנערהענען, ^ייד זײ דארםעז װארען,
ארבײם. גוםע געטאן זײ םאר װערט עם
 הא״ ד\נזיכט דיזער אין בײשפיעל גוטען א

 ב..עפ• פון ארבײטער די נעצײגם בען
 האבען זײ װאם דערמיט שאפ שטײלס

 טיטינג באארד עסזעקוטמו אוגזער בײ
 וועיט־ א מיט םריזאמט בר. פרעזענטירט

 ארבײט גוםער דעד פאר פרעזענט פאלען
 שא*. •זײער פאר געטאן האט ער װאס

 די און שעפער אנדערע אז האפעץ לאמיר
 אנ־ א"ד װעלעז אלגעםײז אין םעטבערס

 אפײ זײערע פיז ארבײט גוטע די ערקענען
ט נישט אויב סערם.  איו פרעזענטם מי

 םײנט ראס -װאם װארמ. נוט א דורף
אדבײם. װײםערע םאר אינקארידזשטענט

a a a
 גע- באארד דזשאינט דער איז איז עס
 ער אז זיגטאן בר. איבעיצײגען צו לונגען
 דממך אלס אונז םים פארבלײבעז דארף

 זיןי גראםול״רען םיר טענעדזשער. נעראל
 זיגםאן בר. אז האםעז מיר און איהם און

 פאר ארבײט גוטע זײן םארםזעצעז וועט
 בין נעט*| עס האט ער װי ױניאן דעי

יעצט.
a a a ׳ .̂ •p

 דעם דאנעדשטאנ נעהסטען
 שםאםםינחט וועלען םעברואר
 ^םאר• איז דאוךטאון, םיטינגען, םע^שאז
האלל. װערטם׳•

 |p ?אםינא, לאנדאן א'| :בראנקס
 דײם^טירט וחןלען פראגען װיכטיגע זצהר

ײ די אז ערײארממז מיר װערען. בי
באױכט• גוט זײז װעיען טי;גען

םעגז װאגדער, * ה♦ ,י . # ־



מ י י tמ s m y n y m t m 
jm די םאר t q m d o תי y די n םיי־ 
fr צוזעצט נים פעל ta o iU  pnjm •מי* 
p וױל נאט אז u n * *  ufpm, מחםם 
o* איהם סח ער n  wm 1אי שכי״ >dt 

 פמד די םים פאסירם יעצם האט זעלמ
an* זײ וױ< םאטנמסםמודזס־ס, די םון 

 nrn w ב<ױו אפ גים ויך שםעלען
 גארסענט ״רעיל' דעם אין פראפאגאנדא

 צו גענזםען זיך האמנן זײ נאר גמם-,
 םאנזםעק־ אעדעפענדענם די ארגאגיזירצן

 V נ צ ג י י א ן * שאפען צו *ס1טשורצ
 קלאױד די געבען צו עםפלאיםענם־בױרא

דזשאבס. מאכעד
ט can צו וואלםען םיר  געשצנקט ני

 V? האם עס נאר אױפכמרקזאםהײם, קײן
a אוינען די אין געװארפען אונז n* םאהם״ 

4 פזן האםיםע דער צוױשען או  וחנלכע 0
 פאר• דעם *par גזןװארען ערװעהלט איז

ש. העדחגז די פון לאננ  \m ראפאפארם ת
 צוואםצנ־ האבען וחנלכע סילװערםאן, םר.

םינט can גערוםען  זעל״ די זײנען דאס םי
 געפלאנעוועט דזאבען וועלמנ העררען, בע
 1916 אין לאהאוט דעם דורכגעםיהרם און
y םון פיהדער יעצםיגע די און n אסא־ 

 הא״ דער פון ערשטער דער ־&יאײשאן.
 האבען העררען דיעזע װאם ,10 פון מיםע

 די לעמגן אין דורכצופיהרעז אפאינמעט
 טרויערינ *an איז בױרא, עפפלאיפענם
 װייסבערג, איזי סקעבדאגענם באװאוסטער

ױיסבעת, זעלבער דער  נעררען א״ז וואס ז
 רא־ םר. זעלבע די פאר םקעב-אנענם דער

 רעם אין סילווערמאן םר. און פאפארט
 אוץי, האם װעלכער און ,1916 פרן סםרייק

 נעװאלם ברעהענוײתש׳ען, םימ צוזאםען
 אזנוערע *a?ro עלעקםריק אוים׳ן שיקעז

אםיסערס.
ערײ  םאר איז אוים, וױיזמ עס וױ י

 זײ און געגוג, ניט װײסבערג הערר זײ
 צוויי־ א םים פארבונדען אויןי זיך האבען

 סול״ םר. איז דאס פערזענליכקײט. טער
 איינםידד העלפען זײ זאל װעלמןר קעס,

Dm- םאר סקעב־אײתשענסי זײער רען

מ די םארבלעגדצם ץ את אויג מ ו ^  ח
ן י  וו^ס םיםלען, זעלבע די םאר גענוםען ז
ײ  יא<ד דעס אין אנגעווענדעם הפבען ו

תן ,1916 &דן אום ײ ו  אפעלירם הפבען ז
 םאר םאר׳םסור׳ט און סטרײקערס די צו
 װי־ ױניאן״ליעדערס רי אז ױניןןן, די זײ
רואינירעז. זײ <ען

אגיםא־ זײמר םון סעמפעל א איז אט
 םאט־ די צוױשען מאכעז זײ װאס ציע,

 דעם אין ארבײםער די און פעקטשורערס
 פון ווערט װאס נױם*, גארמענט ״דעײי

:ארויסגעגעבען םאגופעסטשורערס די
ט לײבאר־בױדא ױניאן ׳די )1 ת  ו

 ױניאן די טרײד. פאר׳ן געפאהר א זײן
 און כח אויטאקראטי^ען אן קריגען װיל
 םאווע־ און באל׳ןזעװיזם אײנםיהרען װיל

.“טיזם
 אײנםידירעז זאל ױניאן די ״אויב )2

 »<ײן איהם זאל זי און לײבאר־בױרא א
 ?אג־ דעם האבען זי װעט קאנטראלירען,

 1אי ארבײםס־קראפם, דער איבער טראל
 םאנופעק־ די פאר געםאהר א איז ראס

טיטורערס׳/
 דאס דעם, אין ליעגט נעפאהר ״די )3
 ױגיאן דער פון פיהדערשאפט די אויב
 ארײנקוםען וועם עס און בײטען ך ז װעט

 ארויסםרײ־ ?ענעז זי װעט ראדיקאלע, א
ס/ פון ורער1פאנופע?ט? יעדען כען ע ביזנ

 כח דעם דורף װעט ױניאן ״די )4
 די פון צונעהםען לײבאר־ביורא דער פון

 און געםינען צו פרײהײם די איבײטער
 די וױיל דזשאב, בעסערן א אנצונעהפעז

עדלויבען׳/ גיט איהם וועט ױניאן
 כח דעם דורך וועט ױגיאן ״רי )5

 די אװעקנעהטען לײבאר־בױרא דעי פון
 װעל־ שאפ־ארבײטער, א פון םרײהײטען

 האנד־ געװיסע מיט איז:אונצופרירען כער
 נעהכזען צו בעל־הבית, זײן פון װנגען

 מײנט, דאס עקשאן. זעיבסטשמענדיגע
 אונמעגליף ארבײטער די פאר םאכען צו
 צױ דער אהן ססרײק א ערקרעהרען צו

ױניאן. דער םון שטימונג
 בײ ענטוויהצען װעט גמךא ציייבאר די

 אױםאקראטישעז גװאלדיגען א ױניאז יער
 םאנו־ די םון מאכער דיעזע אבער בח.

 געבזנן, אכטונג שוין װעיען פעקטשורערס
ט זאל אויטאקראםיע קײן אז  נאר זײן, ני
 עהנ* און אזעלכע אט !דעטאקראםיע א

 פרא־ זײער אין זײ באנוצען פערל ליכע
 עפענטליכע אן שיאפעז צו אום פאגאנדא

ױגיאן. דער געגען פײנונג
 ארײנצוגעהן זין קײן ניט האט עס

 אײ־ יעדער זיי. פיט דיסקוםיאז א אין
 סיר ציעאען. זײ װאוהין זעהן יןען נען

 איצטיגע זײער אז אגצײגען, נאר װילען
 האנדאונג זײער װי פונקט איז האגדלונג

.1916 אין
 אויס דריהעז זײ װאו ,3 פונקט אויף

 פיהרער* די זיןי װעט טאפער פורא, *
 רא- א אויף בײטען ױגיאן דעי פון שאפט

 זיך כדאי ניט אינגאנצען איז יקאהערער, .
 פאר־ ניט קענען מיר װארום אפצושטעלען,

 ראדײ מעהר זײן שוין קען װאס שסעהן
 מיט סאוועטיזם, און באלשעײיזם װי ^אל

 דער אין אײנפיהרען געהען טיר װעלכע
ר סטראשען זײ װי לויט אינדוםטריע,  ת

 זײ ;ניט זײ פארדענקען מיד װעיט.
 לאםין סװים׳ פון בעסער ניט ראך זײנען

אלבאני. אין קא. ענד
 די אויף אפשטעלען זיף װעלען מיר
 ערקיערד זײ װעלכע אין ,5 אין 4 פוגחטען

 װעט לײבאר־בױרא די אז ערשטענס, רען,
 ארבײטער אן םון םרײהײט די צונעהםען

 צװײ־ און, דזשאב בעסערען א קרינען צו
 ארבײטער די שטעדען װעם זי אז טענס,

 אדער סטאםעדזש א םאכען צו שאפ א פון
דער םון צושטיםוגג דער אהן סטרײק א

•1#ױני
 םא־ די םון פיהרער יעצטיגע די אויף

 גלױ־ צו געװען אלעס איז נופגקטשורערס
 טעם־ אונזערע איע דאף וױיםען כען׳

 זא־ זײ דאס אבער רעקארד, זײער בערס
 זוכען, צו אום^ אזא אויף םעהיג זײן יעז

 די אין זאםד שיםען צו געדעדט, מילד
אונזער איז װײט אזוי אויו* — אויגען

 ו אױמחח ודכטינער א
םעמ און טשערלײטע

 דדעס און וױיסט דער פון
25 +5לא ױניאן, טײקערס

, ־׳/ — ;ברידער אדן שוועםטער
 אױםםער^זאם אײך מאכעז םיר

העםק טאהינג, די פון ארבייטער די

.גןאטיעך פ. פון

בוי־ די םען הען װאלר דעם .צוליעב
ר  םאלהס־ א פאראן איז זעהך, ניט מ

 זאגען עס מען קען אונז בײ מערטעל.
f >אונגע־ דער צוליעב ;אנדערש ביסע 

 האבען אםים אונזער אין ביזי זןייערער
 טעטיגקײט דער װעגען כאריכט סײן סיר
 ניט אםיס אונזער און לאקאל אונזער סון

 באריכטען צו װאס און שרײבען, נעסעגט
vm װיכטיגעס זעהר און פאראן גראדע

 או; פונקציאגירעז צו אנםאנגעז זי םוז
 נעקסטען צום אז כדי גקײך ארבײטער

 זייל פעסטער א זיין שוין דאס זאל סיזאן
ױניאן. דער פון געביידע דער אין

ם ה שטײן, מגר גלאם
 קקאוקפאכער דעד ם.ין טעםבער

.1269 יעדזשער ,1 לא<«• יוגיאן

מאמ דאס ער זאל העםםטיטשינג אדער םאפין פלימינג״ קאנטראקטאר א בײ םאכו הבית בעל אײער אויב ראס געבעז אכטון זאיט איד.ר אז םשמרלײםע, די ספעצין אויף, אײר פאדערעז סיר און סטריא דזשענעראל א ערב זיעען פער W קאנטראקםינג פליטינג און טשיננ

 פאראײ־ זײענדיג גאר שטארת איז םער
 אײ־ עהפילט בױרא לײבאר א און נעם״
 ױג־ א װאס הויפט־פליכטען, די םון גיגע
ײ די םון אײנע איז און באצװעקט יאן  זי

 זיףי. האלטען ױניאנס װעלכע אויף לעז,
 ניט קען ױניאן א ווערטעד״ אנחןרע מיט
 און ביררא, לײבאר א אהן םאלקאס זײז

 לײבאר א געגען איז עס װער שליסליך,
 אײגיגע םון געננער א איז דער כױדא,

 ױניאגס ײאס הויפט־פרינציפען, די פרן
באצװיעקען.
 קלארקטאבער ׳די פרן איפיצען װאיט

 געגען פראטעסטירען צו אײנגעשאלען
 יוי־ זועלבער אגריטענט, פון פונקט דעם

 בא״טעפ־ נדוז בעידרדבית דער דאפ מעט,
 !ניט געװיס >' לײט ױניאן גאר טיגען

 טײנט, עס פונקט^' דער מײגט װאס און
 באשעפטי־ ניט קען בער־הבית דער אז
 ןיפ פתט כענשען וױל׳ ער װעביען גען

 סארט געוױסען א :עהטען טוז נאר גאס,
 איך פרע; גו, ױניאז״לײט.—אדבייםעד־

 לײ־ א טיט זעלבע דאס ניט איז אײך,
 cjn כייט בױרא, לייבאר א ̂ בױיא באר

 באצװעקט קארדס פון סיסטעפ יעצטיגען
 בעל״ א דאס נעמליןי, זאף, זעלבע די

 מענשען ארױפנעהטען ניט קען הבית
 ױניאן זײן טאקע מעג — גאפ׳ פון סתם
גאש. פון דאף אבער לייט,

 ערשטען דעם געגען :יט זײנט איהד
 איהם אפילו גרײט זיינט איהר פרינציפ.

לאנג־דויערנדע כײט פארטײדיגען צו

 ךי כײ ארדנוע םאגעם ךער אויף
 וחד םראגע די יעצט איז םאכ:ער קלאוק

 זיר קאכט םען ,“גױרא *לײבאר די גצן
 די כײ בירזשע, אויס׳ן זיך, היצם םען און

 גע־ װערט איבעהאל קאקוסען, קרײזלצך
 דער װעגען דיסקוטירט און רעדט

בױרא״. ״לײבאר געגרינדעםער אקארשט
 א אײגענטליך איז אבער זשע װאס

 זיך ארײגלאזענדי: גים ביורא^' לײבאר
 איז פלפולים, םעארעטישע םיעפע אין

 אלס האט וואס איגםטיטושאן א דאס
אר־ דעם פארזארגען צו אױפגאבע איהר

 דער אז זעהן צו דזשאב, א סיט בײםער
 אין לױפען דארםען נים זאל ארבײםער

 און ארויף ־פלאר םון היץ, און העלם
 די דשזאב, א אויף פותגעדיג אראפ ם<אר

 אר־ »ן אויף רעגולירען צו איז אויםנאבצ
 גאכ־ און אנבאט can אנפץ גאניזירטען

 זאל ארבײטער דער ארבײם״ אויןז םראמ
 פון לאסקעס די צו אנתומעז דאדסען נים

דעזײ־ פארלײטע, לאנדסלײט,
 זאל ארבײטער דער אנדערע. און גערס

 און םארטאג נלײך לויםען דארםען נים
 ״מארגען םון בױדא לייבאר די קומוען

 און םארצײכענען׳ ארײנקוקצן, זשורנאל*,
שפעט. צו ער קוםם םאםער ציםערן
זיף דארפען נים זאלעז ארבײםער די

 צו איבערטריבען זײן ניט װעט עם
 עקױסטירט לאקאל דער זײט אז זאגען,

 ארויםגעצײגט ניט קײנמאל נאןי ער חאט
 דעם אין װי טעטיגקײט סיעלפאכיגע אזא

םעטיגקײט א — יאהר האיבען לצצםען

 ךי שאי. קאנםראקטיננ ױניאן א אין נור
 חינ• דיזען אין נאבקעסיגקײט קלענכםע

אינדי• וועט איהר אז הײסען װעט
tan צוברעכען באסעס די העלםען רעקם

* ארן שװעשטער אײערע פון סטיייק  בח
 אין אײף מיט באיאגגען װעלכע דער,

P * ױני^ז״
מ די געדײגקט דאריבער עג אלנ  פ

:רולס
 און נאטען דעם אויס געפינמ ו.
 איחןד װאו קאנטראקטאר דעם פון ארדעס

 אחסי טאקינג פליטינג, זײז כיאכט באס
 אין דאם ברײנגט אוץ העמסטיטשינג

 םצ21 װעסם 16 ױניאן, דער פון אפיס
 אחגאניי* דער טויריז, ברודער צו סםריט

 דממד און פליטערס טאקערס, די פון זער
 דאפ צו זאגען אײך װעט ער סטיטשערס,

שאפ. עניאן א איז
 ענטזאגט באס אײער אויב .2
עז דעם געבעז צו אײד פ  םון סmאר און ^
 וױד גלײך דאס לאזט קאגטראקטאר דעם
 W אטענדען װעט ער און טױרה, בר. סען

דעם*
שאס אײער אין דא איז עס אויב .3

 שיקס העמסטיטשער א אדער טאקעד א
 ססצ״י » נאר טויררי ברודעד צו תיכח זײ

 אזא אהן װײל קארד, וואירקינג ציעלע
 אין ארבײטען קענען ניט זײ וועלען קארד
j; סטרײק. פון צײט f

גלײף. דעם צו אדענדעם
S־ גרוס, מיט

 װײםם לײזײןעס באארד עקז.
אן. דרעםםײהערם און ױגי

:יעדאיןםאר הערר װעדטער
 צו פארװירקליכט אן הויבט ענדליף

 שויז .35 ?אקאה פ-ין טרוים דער װערען
 35 לאקאל אז .י^חר 6 ^רער 5 בײנא־זע

 אם און יײב^ר־בױר^ א אײגפיהרען וײ״
 אלײן באאדד דזשאינט דער ה^וט עגרע

 נויםװענדיג־ א איז דאס אז אײנגעזעהן,
 עקספע״ אן געניאבט ה^ט טען און קייט

 װעט אויס, װײזט עש װי ׳אלן ריכיעגט
 קען איך ארן גוט׳ זעד»ד אדבײטען עס

 טעט־ איע אז זאגען, זיכעױהײט ביים
 נײער יךע פיט צופריעדען זײנען בערס

 דעם אײן שויז זעהעז זײ און רעפארמע
 דערפון תאכען װעלען זײ װאס נוצען׳

 װעל איך גאנצע. א אים ױניאן די אויך און
םראגע. אנדער אן אויף אפשטעלען זיר

ה הערט עס וועדליג  דער װיל זי
 לײ־ די צענטראליזירען באארד דזשאיגט

 דאז אטת, איז ד$ס אויב און ב^ײבױר$י,
 האבעז װעלען מיר אז ז.יכער, איך ביז

 װעז געװאונעז. װי פאריאדען כיעהר
 אםענ־ אלײז זאל ב^ארד דזשאינט דער
 נרויסער א זײז דאס װעט דעם צו דען

 .אוז טומעל גרויסער צו א און סיש־טאש
 צו־ דעם םאדלירען װצלען םעטבערס די

 אנשטעלען זאל ער װען אפילו טרױען,
 שא־ דער און איז, עס וױפיעל מענשעז

 מעמ־ די צו ברענגען װעט דןוס װאם דען
 בין איך גרויס. זײן וועט כערס
 כאארד דזשאינם דער אז זיכער, װי מעהר
 געמאכט ה^ט ער אז כאפען׳ זיך וזעט

 װעט עס $בער ׳שריט איבעדואײרטען אן
 ניט דארף מען ווײל שפעם, צו זײן שוין

 סיזאז־ א איז אונז בײ אז פארגעסען,
טרייד.
 אויםצוזעצען כיעהר פיעל נאך ה$ב איך
 נאר בױרא, סענטראל^לײבאר א געגעז

 פאר- װעט איעם אויסרעכענען נעדימען
 ״גערעכ־ דער אין פלאץ םיעל צו נעהטען

 איז װיל איד װאס אלעס טיגקײט׳/
 דזשאינט דעם מאכעז אױםמעדקזאם

 טאן עפעס געהט ער אײדער אז ב$ארד,
 איז עס אויסרענענען. גוט זיןי ער זאל
 און זאך א באשליסען צו ניט קלנץ יױין

 נאכזזער און פאםעםו!" ^ביט ;זאגעז
 גע־ טאקע ה^ט ער אז זעהן װעט ער אז

 זיך םארענטפערען םעהלער, א מאכט
 ניט מעהד ד^ך איז מען װײל דערמיט,

 א מאבעז קען מעגש א און מע;ש א װי
באםערהען, איך וױל דערבײ פעהלער.

הוג װי אנדערע די אוי^ אײנע אגענקלאותפאכער, די פון נעגעפיט
 נישנדװירדינעז א אוין־י ̂חולן® געריגע

 בןןל־הבית; שלעפערישען א צו און פראץ
 אר־ געפיגען םון סיסםעם א אײנפידירען

 הפקר, אױף איבערלאזען ניט און בײם׳
 דעם ארויסשטופען םרײצן זאל אײנער

 און םארכאפען, אלײן און צװײםען
 אפ־ שונאים. ביםערע װי פיהלען זיך בײ

 ארביײ אײן םון קאנתורענץ די האלטען
 זעהר די פארניכטען צוױיםען, געגעז מער
 אגגעװעהטאגםע שםארק און שעוזנע נים

miro אוגטערלעקאכ״ די מים ״פול׳/ טון 
 בעםםע די ארבײטער ran געבעז צען.
 ״אר־ הילױ, מאםעריעלע גוימיגסטע ארן

ט״, ײ  ארגאניזא־ אײגענער זײן תרך י
ציאן.

װעל־ הוי&ם־פונקטען, רי זײנען דאס
 דורכגע־ קאנען ומולכע און זעזז איך יע

 לײ־ א ױרד ווערעז געלײזט און פיהרם
 איבער״ װי מעהר בין איןי בױרא. באר

 פונק־ סף א נאןי n איז עס אז צײנט,
 האבען װעלכע סלײנינהע, םעגליך טען,

̂כזןר  דעם אין באדײטוננ גרויסע גאנץ א י־
 וועלען וועלכע קל^ײדםימןער, םון לעבען

 דער מיט ווערען באזײטינט או| נעלײזם
לײבאר־בױרא. אזא םון באשאפונג

 ?יד םאכען עם לעכערליןי קאסיש װי
 וועל* ביתשע, דער םון קלאוקםאכער די
 אזא געגען זיף היצען און אניםײ־עז כע

 דען איז :םרענען זיד וױלם עם בױרא.
 זאל ײעלכער הלאוקמאכעד, א איצט דא
 אוײ אז גלױב, איןי 1 מניאנם נעגעז זײן
 םאררע־ אױסװאורפעז, כדטוגעים, פער

 דעד געגען זיין נים קײגער וחןט מער,
 ױניאנס. אין ארבײםער פון ארגאניזירומ

 געוויםע פון נעגנער א זײן הען (טעז
 נעגען ניט אבער טעטאדעז, פ.־*ינציפען,

cm (באצוועהען װאס און גרונד*געדאנה 
 פאר־ רי ניט אויב ױניאנס, די זיןי םיט

 פאר־ לעבעז^ ארבײמערם םון בעסערוננ
 װאוילזײן ארבײטער׳ס דעם לײנמערעז

 רעגולי־ װארט, פון זין ברײטסםעז אין
 באציהונגען די פארברידערליכעז און רען
 אויד צוױיםעז, צום ארבײטער אײז ̂*ז

ארבײ־ דער אז איהם, פאר הלאר טאבען

 װאס בױרא, לײבאר דער פון פרינציפ,
 עד־ דער װאס זאך זעלבע די כאצוועקט

 זייט און זיך איהר היצם פרינציפ, שםעד
 אינטאלעראנם מאס גרעסטער דער אין
 װאו איחם. פאדטײדיגט איײנער װען
1 אויסנעהאלטענמײט יאגילז, איז

ת: האט טען שװער איז עס טענו
 לײנס, די םיט זיןי, סאדשדײבען דאס
 זיר און נו, אםת״ װארטענישמן. רי מיט

 צו לעקעז זיד און םארמאז א נאר יאגען
 דער נאןי גאד לויפען אדער דעזײגמר א

 איז זשורגאר׳ ״טארגען פון בױרא לײ^אר
 דורך דאס װײםער, זאגט מען V לײכטער

 ארױח ניט ארבײטער *an קעז בױרא דער
 בא־ און בעסער איזזם איז עס װאו דא,

 שיקט מען וואו געד«ן מוז נאר קװעמעױ,
 אלע פאר מאל אײן אבער אמת. איהם.
 הײסט װאס :נארען ניט זיך לאמיר כיאל,

 באהװעסער אויב בעםער^ באקרועםער,
 בעסערע נעלד, טעתר םיינט בעסער און

דאס דאך מען קען — באדינ־גונגעז, ױגיאן

 זיי אז זאגען, צו פארשפארעז םיר
 ערםאלג״ אזוי זיין םאל הײנטיגען ײעלעז

 תאם־ אלט-נײצ די און ,1916 אין װי רײד
 וױן ראפאפארם־רוײסבזאמ םון בינאציע

 Dm קריגען װעט סילװערטאן
 געקראגען האבען זײ װאס לעסאז, זעלבען

^. א נאד איז J916 אין ע ס ע  םיר ב
 אויםםערקזאכמײט די ציהען בלויז וױלען

 ״גוד דעם צו םעטבערס אונזערע פון
 אסאסי״ *an םון ־ann'E די פון “פעיטה

 אונטעראירדישער זייער צו און אײשאז
 פאר־ זיד םאכען צו זײ אום טעטיגקײט,

 טײנט לײבאר־ביורא א וואס טראכטען
בעלײםלאכות. אונזערע פאר

 Dm םיז בײשפימל א נאןי איז אט און
 זײ אסאסחאיישאן. דער פון פעיטה׳״ *גוד

 םעכד my״t געארדערם נעםליף, האבעז,
 םאנױ איבערינע די נעראםען און כערס

 קײן אתיפצונעהטען נים פעהטשורערס
 טיט אויסצוקוםען נאר במלי־םלאכות, נײע
 אוםן אזא אויף אום האבען, זײ װאס די,
 גאראגםײ םיר לעדיג־געהערט. שאפען צו

jm ,םענשלימגר׳״ דיעוער פאר אז זײ^ 
 כופל באצאהלען וײ םיר װעלען האנדלונג

קומען. װעט צײם די וחןן כםליס,
אבװאהל — אבער םעםבערס אונזערע

ײ אין םאר ?וסט עס װאס ניט ווײסען \
בא־ זײמנדיג נים אוז אסאסיאײשאן דער

טעםיר אוגטעראירדישער im םים קאנם
— איהרע םיהרער יעצםיגע די םון קײמ

נים זיף ײעלען jar לײבאר־בױדא, א ײילען
♦ ♦ ♦ סקעב־אנעגטור. '\H< סון פארפיהר^ן לאזען

 םעםבערס אונזערצ האבען דערװײל
 36 אויף דװס די זmכעpה צו באשלאסען

 אין ^רײן גמהם װאס װאר, א סענט
 אונזערע םארטש. טעןnm 1 קראםט

 געםיהיט, אינפטינקםיװ האבען מעפבערס
 םיר און וואך. *an אייח זײן מוז אז־םען

 הינזיכם דיעזער אין אז צוגעבען, םוזען
 םעכד אונועחג פון אינסטיגקט דער איז

 האבען כדד רױ שםארקעדער פיעל א כערס
 האבען םעטבש־ס די אויסגערעכענם. מס

 עטוירדזשענ־ אן באשליסען געײאלם אױןי
ל האבען םיד װאס סי־טעקס, י י װ  צױ ^

 אונ־ אז אבער, צײנט דאס ריקגעהאלטען.
 עפויר־ אן אז פיהלען, םעפבערס זערע

 האבען םען םוז טעקס דזשענסי
קאנספירירען מאגופעקטשורערס די ווען

 קאלעקשאט * שעםער קלאוק
 r דעםענס אלכאני םארן

פאנד•
2----------------לא דרעס ב. איז ס. .5 0

# דזש. דורך קא״ דרעס ביטעל
9------------------------- סילװער .7 5

 2.00 — מאל) (צװײטען עפשטײן ב.
דזש. דורך יוא., קלאוק אײיויאן

3---------------------------ראססי .0 0
דורך פײערס, און בערענשטײן
17.75------------------------גאלדפאן

י. דורך האפפאן, און למאןmניע
16.85-----------------------סילער ה.

 6.00 לאבער סעם דורך באדענשטײן,
7.00 סטערזער ס. דויך העקסטער ליע

 בױרא׳ לײבאר א און ױגיאן ליגירמער
אד םען הריגם געלד פעהר װײל  נאר י
 פאר ניט זעהט בעל־הבית רער װען דאן,
 אײן יאױף לויםעניש, משוגענע קײן זיןי

 ארבײטער. 50 פאשינקע צובראכענער
 בא־ לײבאר־בױרא די דאך וועם דאס און

 און בעתװעסער אויב אבער, זײטיגען.
 און פול"״ באקאנםשאפט, םײגט בעםער

 טאקע סוז דאן — שלעלן, אזעלכע נאד
 זאל װעלכע ביורא, א װערעז געשאפעז

 די אויסראפען מאל אלע פאר מאל אײן
 װאס פעסט די אט ״באסוועםליכגןײמעך,

 גיט בעל־הבית א אויב .“״םול זיף רופט
 םאר ניט דאס איז פול",״ א איפיצען

^ פנים שעהן זײן  נאד דדשנ׳ען, גוט א
 װי נוצען פעהר איד.ם פון האט ער װײל

 זיי־ נוצען די װאס יאון אנדערען, אן פון
 װענען בעסער ;גוט צו פיר וױיסען נען
 די אט גיכער װאס רײדען. צו ניט זײ

 די פון רזאבען בתים בעלי די װאס נוצעז,
 ,imjni באזײטיגט װעט ״פולניסעס״,

 קיאוק־ די פאר זײן װעט געזינםער איץ
פאכער.

 טעטת יזלוגע םך א איבערלאזענדיג
 פאר קלאוקםאכער־געגנער אונזערע פון

 אויױ אנװײזען נאר זיף װילט אנדערע,
 לײ־ ״די :אידען א פיז םענה הלוגער א

 םען נאר זאך, גוטע א איז בױרא באד
 נעקסםען צום איבערלאזען דאס דארף

 אפשר כ׳לעבען. קלונ, זעהר סיזאן״.
mנעהסטען צום יןלאוקםאכער יצנער נקט 

 און קלאוה־ביזנעס די םון ארויס סיזאן
 ער טראכט דארוס סטאר? קענדי א עפענען
 א קומען כאםש מענ מיר *נאןי :אפשר
 * איהם װײם װער נים׳*. מיד אדט פבול,

 סלוגער ימנער ווי פנים א האט עס גאר
 נע־ איז סטאר אין װעםען בײ הרצפער,

 מאר־ געלד, פאר ״הײנט :סײן א האנגען
 סײן דער װי אזוי און געלד״, אהן גען
 או־יו* זיר פעז האמ געהאננען כםדר איז

cm ניט םארגעז m.נוטער נײז, רװאדט 
n וןלוגער און m n n איז במדא לײבאר א 

 אויזי הויפכדםונקציעס, די םון אײנע
 ןיך שטיצען און האלמען ײניאנס וועלכע

 הויפכדאויפגאמן די פון אײנע איז און
1 דארזם און זיף, שםעיען ױניאנס װאס

 151.85 צוזאפען

811.70 ?װיטירט

 463.55 טאטאל
קאפלאוױםץ, פ.

הילה. ברידערליכע
פיר־ דער פון שאפ קלאוס רעם איז

 וועסט 130 קוױנטא, איז עפשטײז מע
 אן נעװארען קראנק איז סטריט, טע27

 jar מאן, עצטערעד אן שוין ארכײטער,
 געלןאנט ניט צײט וואכען צװײ האט ער

 שאפ פון ברידער די אבער ארבײטען.
 הא״ און זזילח צ\ נעפוםען איהם זײנען

מן צװײ אויסגעצאהלט איהם בען א  ױ
ד צר װאס סתײל רעם לויט שכירות,  מ

קופם.
 עס וױיל יעגעם, איבערשטײגען פיעל נאך
 העררן באװעגען צו נעלומען אונז איז

 יעצם איז וועלכער האטיליאנכמי, חײס
 האט װעלמןר און רוסילאנד םון נעקוםען
 זײנע םיט אײראפא אין םוראר א געפאכם
 !אויפצוטרעטען פאלקס־ליעדער, אידישע

 ניט דאס טוט ער קאנצערם. אונזער אייח
 בא־ נימ קענען מיר װײל געלד, די פאר

 אוים־ װיל ער נאר פרײז, זײן צאהלען
 אײדער פעפבערם אונזערע פאר פ־*עםען

 םאר האל נרױסען א איז ארויס סרעט ער
 בא* צו אום פובלײוום, אלנעמײנעם יעם

ט דיז קענעז  ײעל־ פעפבערס, אונזערע פי
 פאלהס־מו־ אידישע אפשעצען קענען כע

ד זעלבע דאס זיק. איי ^  ליגא װעגען אי
 אנדערע די איז זיגגערין, די אססיאײסקי,

א־טיסםען.
 פעכד mאונזע אז זיכער, זײגעז פיד

ט בליס קדע פי  cm וועיען סאפיליען זי
א:ג ־ם4לא:זר נעדענהען. י

 אינזערע לעזם אײײצעלהײטען פאר
צרייעיכײזםענםס.

טשערםאן שאם דאדזשער, מ.

- -.r •צר־



פריעסנג,

 װארשױ אץ באקומט שלעזינגער עזידענט
אויפנאהמע װארימע זעהר א

(ראםאן)
װ»לםי פ$לינ« טון

»«r n פון
ם תז ב רענ א ני

(םארטזעצונג)קאלד&װסקי ש. פון
 מיטעא־ זײער םיט איבערלאזען ביידע זײ א$םיר ״אבער

 מארײ אלײן, אונז װעגעז ט$ז רײד א לאםיר גאיק. םעסיגען
 צװײ זיך םיהאט איהר װ#ס זעהר, זיך באקלאגט איהר !לואיז
 דעם אײך זאג איך עאענד. איינזאם, םענשען םיעא אזוי שען

 צװי־ האלב־וױלדע, די צוױשען אעבען דאס פ$ר ציה איך אמת,
 פון פאיאצען פון קאםפאגיע דער זיך געפין איך װעאכע שען

 מארי$:עטקעס, ארום. אײך רינגאען װאס געשאעכטער, בײדע
 דאס טויסעז מענשען, צױױאיזירםע פון אױסערליכקײט דער ־מים

 פון נעגעא די קענעז עס װי גיכער, פיעא נשםה די און הארץ
 קען נענעא חיה׳שע פון גןערפער. דעם צורײסען חױת וױאדע

 נאהענטקײט די װ^ם צײט, דער אין אױסהימען, נאך זיך מען
 ־אונרבא־ טױטעט מענשען אינטעאיגענטע דאזיגע די $ט פון

 ס*ט איץ — צוטרויען, דעם גוטע, אונםימעלבארע, ד^ס כיערקט
באש^נקען. אײך האט נאטור די װ$ס

 זיטאה ױער $ט גארנישט, געפעאט מיר םורה, זיף בין ״איןי
 איף *ועז מיר. שרײבט איהר װעאכען װעגען ד׳עסטאנזש,

 איהם, םיט גאילןאיןי זײן װעט איהר אז גלױבע;, קענען ז#א
 זײן :יט דארף כיען ״מארײלואיז, :געזאגט אײןי איך װ*אט

 װעאכען פויגעא, קאפריזנער א זיא גאיה דאס אונענםשאאסען...
 דעם כאפט זיך... פארבײ פאיהען פארבײ לאזען ניט דארף מען

 װײסט איתר זועג... אונגעזעצליכען אן אויף אפילו װען םױגעא,
אד  פ*ן םויגעל דאזיגער *דער זיך טרעםט אפםער אז איײן, י
 װע־ אפענע ברייט׳!, די אויף וױ ׳טטעגען, זײטיגע אויף גאיק

 סימפאטיע, אײגעננוציגע ניט גענרג אײןי צו םיהא איןי גען...״
 גליק, אײער באױז מײן איך אז גאױבען, כײר ז$אם איהר אז

 איף אז גאױבענדיג, הערר. יענעם װעגען אזױ רײד איןי ווען
 װעט גליק אײער אז אױס, מיר זיך דאכט גענוג, אײןי הען

 הערר דער װ^וס לעבען, רײכען דעם אין געםינען ניט איהר
םאר. אײך לײגט ד׳עסטאנזש
 געװען אעבען אזא װאאמ לעאני׳ן, םאר 'ר^זע׳ן, ״פאר

 העטערער א םון. רײכע;., אזא מיט לעבען *נגעמאסטען. וױ
 און אנגנעהם. זעהר געװען זײ װ#לט םענשען, געזעלשאפט

^לט מעז  אונמ#* אזוי זײן ניט זאא דאם ווען זעהן, געדארפט ו
 — $ורט, ריכסיגען זײן אויף געםינען זיד זאל אלץ אז ראליש,

 אײ־ םיט סאדעהרער אײער םאראײניגען געדארפט װ^ולט םען
 זײ האבעז וױיסט, איהר װי שװעסטער... באצויבערענדע ערע

 האבען זײ װאס װאונדעדט, מיך און קורטיזאנען. םון גשםות
 אבשאצען... ריכטיג זײ ז#א װ^ס עמיצען, געםונען גיט נ*ןי

 סענסאציאגעלען א גאר עפעס פאר זיף זײ גרײטען טסתםא
 די םון םראפעסיאן די מארי־לואיז, בײז, גיט זײט דעבױט...
 אנצו־ כדי נויטיג אוכישטענדען אלע ^ינטער איז קורטיזאנן

 אמאא זיר איהר האט גאײכגעװיכט... סאציאאען דעם האאטען
 איבערךעוזרע־ עקאנ^םישע ם׳ארא פרײנד, איעבער פארטראכט,

 אעבען װ^ס פרויען, אאע װעז פארגעהומען, װאלט עם ;יש
 אנהויבען אמ^א מיט זאאען מענער, זײערע םון רעכעגונג אוים׳ן

 שאעכט־ אױף אזוי שױן אײער מיט אײף, מים קאנקורירען צו
 װעגען טחאכט א גיט !ארבײט קאפ און האנד באצאהאטער

 דער צו באציהען זיף עקעא װײניגער מיט װעט איהר און דעם
 #פ־ און אעבעז םון ים אין זיף װארםט װאם םטאדע, גאנצער

 קע־ צו אײף םאר מיטעא א ד$ף איז ד^ס זיך... םיט םערם
ביהן. ארבײטסזאטע און טויב רײנע מײן אפהימען, זיף־ נעז

 זײ המון. םון העכער םיעא שטעהען אע^גי או ״ראזא
 פיהאעז זײ וו^ס פרױאיכקײט, דער <אין קינסטאעריגס זײנען

 דערשאאגען זיך װעאען זײ זיכער, זײט זיןי... אין קלאר אזוי
 זײ־ לןורטיזאניועם. פארצײטיגע די פון באריהמטקײט דער צו

 7װעאען׳ באװאוסטזיניג, ראפיגירט, ערצויגען, געביאדעט, ענדיג
 םרים״ די װערען און טראדיציעס אאטע די אױםאעבען צורילן זײ

 װאאטען פראסטיטוטקעס אאע ײען קואט. דעם פון טערינס
באגריםם זײ סיר װאאטען בארוף, זײער פארשטאנען קאאר

 ןעחר דאם$למ װאלטען זײ װײא באיס, םרײגדאיכען א מיט
 באדמנו^א^ דאס ױגענד. אונזער פאר געבראכט נוצען םיעא

ך גאלין דאס באטיהונג. נאבעאע א ארויסגערוםען װאאט זײ  חנ
 סיעאפאןי זיף װאאטען הראפט די שעהנקײט, די ©ארשטאנד,
 קורטיזאנקעס. די צו זיך צוריתרען בײם באויז פארטעהרט

 געפאאען זײנען עם וױ געזעהן אאײן האט איהר !לײדער —
 םח**; די און טאבארען !קורטיזאנקעס אאטע די םרן ױרשים די

 !בחנים כםעט פ־ײזען, ביאיגסטע די צו זײ שטעאען האאס
 אוםגלייןלי• דאזיגע די זעה איך װען טיטאייד, פון געפיהא א קריג

 fUt פרײד״ פרן קינדער ״די אן אאץ :אר זיך רופען װעאכע כע
 שװעסםער אײערע באשסימט װי אזוי האט ״טיקזאיא דער אויב

מון איד וױנשט ליעבע, פון אויפקאעהרער די װערען צו ײן  ז
 וײעחן םון טריט די אין געהן זאלען זײ אז הארצעןן, גאנצען
פארגעננ/ני. גרויסע

י%:1א עהנאיןי :יט זײט איהר כיארי־אואיז, איוזר, ״אבער
 איײ ;גנטשפראכען ניט װאאט אעבען רוישיגע דאזיגע דאס זיי.
 אײןןר סון נשםה, אײער פון פאראאנגען די טעטפעראטענם, ער

 געאיעבטען אײךאײגציגען אן פאר באויז אעבט איהר נעדאנק.
 ער״ די זיןי, דאכט מיר װי ׳און װילט), איהר װי מאן, (אדער

 גום זיך פארטראכט דער׳הרלענען... אײף קען ענטוישונג שםע
ק נאך זיך הערט איהר אײדער װערטער דאזיגע די אױף  אי

 ד׳עס- הערר דאזיגען דעם םון איעבעם׳ערסלעהרונגען די צו
 איתר װאאט געאיעבט, איהם װאאט איהר װען דערצו טאנזש...

 פשוט^ װאאט איהר עצה... אן נאר םיר צו געװענדעט ניט זיןי
 דאם^ האט יאהרען אײערע אין יעדער װײא איוזם, צו אװעק
 tjr עס האפט ער :אר װאו דארט, גאיק זײן נעהםען צו רעכט

 דאחו זי צי זשעני עפעס טראכט איהר, מײנט װי געםינען...
 איתר צו צו זיף הערט ױ גאסטאן׳ען? איהר האבען איעב

 דארןי; זי װאס אאץ איז דאס — גליהאיד, זיף פיהאט הארץ,
T ערקאעהרען צו קאפ דעם ברעכען זיף געהן גים וועט ײ t 

ד האם אאײן צײט די פיהאען... בײדע זײ װאס געםיהא, דאס  מ
 געצװאונגען זײ האט װאס געםיהא. דאזיגע דאס הײאיגט

ײ װען דאמאאט, אםיאו נ^ד צװײטען דעם אײנער זוכען  ,זיי• ו
 ערלױי• זאא אנקעא דער װען מעגליו, קינדער... געװען נאך נען

ײ װעלען בען,  זײ זײנען איצט שוין אבער האבען... חתונה ז
 דאר^ חתונח די וױיא זויכטיגסטע, דאס איז דאם פאראײניגט...

 M איז סעיעסטא, םאהט... א באםעסטיגען באשטעטיגען, באויז
 אויןי אאסיקעס איהרע םארהאנדעאט װאס איואאקע װאויאינקע

 כמנגיי די האבען זאא זי כדי אקאדעםי?ער, אן עפעס םון בעט א
 *npr דעם אבצוגעבען זיןי בעס אײגענעם איהר אױן* איכקייט

|:, !װיגיאז נעם | י

J. ציהען מארי־לואיז, מענשען, אאע םון מײאער '״די |H 
 אויב אונםארשטענדאיכעס עפעס זײן מוזט איהר הושען... נאף

 ידאס געשאעכט מײן פון איםיצען צו אמאא נים םיהאט איהר
 י «ו געהאדכזאם זײט !געשאעכט אײער צו יד.אb איןי װאס

 זעחפ !אמת דעם זעהן װעט איהר און אינסטיניןטען אײעיע
 פאראאגגען די מיט אינסטינקטען אײערע באפרידיגען צו

 ד*ס דערגרײכען װעט איהר אז זיכער בין איף און נשמה אײער
IH גאיק. העכסטע

אנגעשרי• דא האב איף װיםיעא אמאא מיט ״דערזעהעגדיג
 װאג איף אוםרוהינ... ביסעא א דערםיהלט זיף «ײך האב בען,

 טון פאר א אז מעגליף איבערצואעזען. »טאא נא?י ניט זײ
 תאב געשריבען האב װען דאר, צורײסען... איהר װעט זײ

1..?: שרײבען... געקענט ניט אנדערש איף t /׳ Kg
אי^ ויאס באעטלעד, אאע די אט דאד אײף שיק ״איר

 1אוח»געחן װעט גיכען אין װײא אנגעשריבעז, האר״ן מיט האב
 ^װעקטרא• בריעױ דעם װעט װאס נעגער, דעם און פאסט, די

 ion דערגרײכען װעט ער אײדער טעג פינף נעהטעז װעט ׳גען
בריעף.

הומם) (םארטזעצונג

 אנגע־ זײנען םארהאנדלונגען די װעןװארשא) אין ערשײנען װאס צײטונגען אידישע פץ (ארױםגענוםען
 םא־ דער סיט ױני׳אן אוגזער םון גאנגען

 װעגען אסאסיאײשאן נופעקטשורערס
 געשאאסען איז װעאכער אגריםענט דעם

 עס (װי דעצעמבער, לעצטען געװארעז
 דער אין געװארעז בעריכטעט שױן איז

 מאגופעק־ די האבען ״גערעכטיגקײט״)
 מאהנען אײן איז געהאאטעז טשררערם

 די װעגען געאײניגט זיןי האבענדיג דאם,
 זאאען װאןײארבײטער/ די פאר םקייאס

 םקײא א אויסארבײטען נעהםען זיך םיר
 ד.אבען פיר שטיק־ארבײטער. די פאר

 װיסען און הערעז געװאאט ניט אבער
 ארבײטער שטיק פאר פרײזען װעגען
 נעפארערט דורכאוים האבען םיר פחםת

אאזגפען. פאר װאןײארבײט
 גע־ אבער אגריםענט דער װען
 גע־ גוס איז און געװארען שלאסען
 פעפבערס אזנזערע םון געװארען הײסען

 סיזאן דעש אז פונהט דעם םים צוזאםען
 שטילן־ארבײט װערען געארבײט גאר זאא

 װי־ מאנוםעקטשורעס די חאן האבען
 צו־ זיד זאיען מיר דאס םאריאגגט רער

 אויסארבײטעז און זײ םים גויםקומען
 שטיק־אר־ די םאר פיײזען און ם<ןײאם

בײטער.
 ניט נאכדעם אױך אבער האבען םיר
 אײגצוגעהן חשק נרויסען צו קײן געהאם

 אסאסיאײיטאן דער טיט אפמאך אן אין
 ערשטענם, פרײזען. םון םסײלם װעגען

 אור־ אויבענאנגעגעבענער דער צוליעב
 פון סך א האבען יצײײםענס, און זאכע,

 זײ דאס געדענקט םעםבערם אונזערע
באשטעהן אאײן שםעדטעל זײער הענען

 איבער־ װעט שאעזינגער ה׳ מגר
 נאדעי־ארביײ ױדישע היגע די געבען

 אין םאך־לײט זײערע פון גרוס א טער
 װעגען אינפארםירען און אםעריקא

 נ^־ ױדישע די פון קאפף און לעבען
װעאט.״ נײער דער אין דעי־ארבײטער

״אעבענס־ ומער

 פרינציפיע־ די האבען םיר אויפ. זײ
 פער־ (איך, אויסגעהאאםענקײט. אע

 צױ זי האבען םיר אז םײן, זענאיה
 גע־ װאאט דעריבער דוקא און ;פיעא
אבצוטרעט^ טצאיך גאנץ טאקע ווען

 זײם• יענער םון חברים די פאר טײא א
 גײס־ געװיסע א ה^בען מיר $קעאז),

 שטײ א האבען םיר פעסטקײמ, טיגע
 מיר ערציהנוג^ סאציאאיסטישע קעא

 ׳אםת מראדיציע. בונדישע די האבען
 פארטײ־ ױנגען הײנטיגען דעם ביי
 אויס אביסעא אלץ דאס זיך ה^ט ׳דור

 ״אויסגעהאא־ דער (חוץ נעלופטערט
 פיט םערגאײך אין אבער םענלוײם״),

פארבאיבע; םארט נאך איז אפעריקא
זאפאט. שעהנער גאנץ א

נעבער. די זײן קאנען פיר אויך
 עס זענען מיר קאנען. םיר נאר נישט

 פײנ־ און שװערםטען אויפ׳ן געװען
אנגע־ פאעגען מיר :אוםן איכסטען

 סאיאאיס־ אונזער אפעריקא פאר בען
 סאציאאיס־ אונזער ערםאהרוגנ, טישע
 ס^ציאאיסטישע אוגזער נשמה, טישע

 פארם א אין גאאט גישט ערציהונג
 א פון אדעד השפעה גײסטיגער פון

 וואבען םיר געדאנלען־אויםטויש.
 איבעדגע־ פתנות גייםטעע אונזערע

 גאר ממשות׳דיגער, גאר א אין שײןט
 געשטאאט דער אין פארם, אעבעדיגער

 טוי־ צעהנדאיגער און םויזענדער םון
 גאנצע מענשען. אעבעדיגע זענדער
 טוער, פארטײ אונזערע יפזן דורות

 סימפאסי־ און םיסגליעדער פארטיי
 עס אפעריסא. ?ײן אװעק זענען קער

 די בעסטע, די אפטפאא אװ/דן זענען
 דער פעהיגסטע, די ענערגישםטע,

״שםעטענע״ אזנזער פון טײא גרױסער
 בעפרוכפערט געװאאדיג האט ד$ס און
 דער מיר, בעװעגונג. אםעריקאנער די

 קו־ ״בוגד״, *אפעאישעד1אי־ אאטער
 אר־ אידישע אסעריהאנער די אויף קען

 װי געװיםערמאסען בײטער־כעװעגונג,
 מיר און הינד. אײגען אוגזער אויף

 םעסט־ צוםריעדענהײט םיט םוזען
 זײן אן געדענקם קינד דאס אז שטעאען,

טאטען.״ אאטען
•19 פונ׳ם ״אעבענס-םראגעז״ די אין

 ״םון :קעפעא דער אונטער יאונאר, טען
 דעם םיר געפינען אעבען״ ארבײטער
:באריכט אינטערעסאנםען פאאנענדען

 אמע־ םארץ פנים לןבלת ״א '
r ױקאנערנאסט

 די האבען םריה דער אין ״שבת
 געהאט גאדעא־ארבייטער װארשעװער

בעגרי־ צו םערזענאיר געאעגענהײם די
 נרויסען םזון פארזיצענדען דעם סען

 דאמעך פון םעראײז אמעריסאנער
 ע• א ש חבר בעקאײדונגס־ארבײטער

, ר ע נ נ י  פון פערװאאטונג די ז
 נאדעא־אינ־ םון פעראײז פראפ. דעם

 פויאען, גאנץ םון דוסטריע־ארבײםער
 פאסען גרויסען א צונויםגערוםען האט

״בריסטאא״. יןינא דעם אין םיטיננ
 פוא געווען איז זאא נרויסער דער
 באגריסונגס־װארט א נאך געפאחט.

 דער־ דער פון נאטעז איז מרדכי ה׳ פון
האט צענטראא־םארװאאםונג פאנטער

 נאך געהם פאסט אױסאענדישע די
 איז ספעציעל רעגעאפעסיג. גים ין9§פ

 קױ װאס צײטונגען די מיט םאא דער עס
 נופע־ א?ע גיט אויסראנד. פון אן <מן
K אין אבער, ד$ך, אהער. אן קרםען 
^  אי־ די פון נופערען צעװארפענע אר1|

 װאר־ אין ער״פײנעז װאס צײםונגען *דישע
 ״פא־ דער און פראנען״ ״אעבענס די שא,

/ מ ג  אהער װאך רעצטע זײגען װעיכע מ
 די אן בולט גאנץ זיך זעהם #עעקומען

 םרעזי־ װאס אויםנאהםע װאריפע ?עתר
 באקופען. דארט האט שלעזינגער ^אוכ

 װארט אין װארט איבער דא דרוקען טױד
ע ע ע זאכען. אי
 יאנואר, טען13 פונ׳ם ״מאפענט״ אין
:םאלגענדע דאס כיר געפיגען

אטעריקא םון גאםט ̂א
 פרע־ דער געהופען איז װארשא קײןמ

 אינטערגאציאגאאען פונ׳ם זידעגם
 דא־ די פון פאראײן •ראםעסיאנערען

 (אינטערגאצײ םעךשגײדער־ארבײטער
ױניאן) אנאא״אײריס־גארםענט־אורהעס

 שאעזינגער, בניםין ה׳ אטערײזא, אין
 אםסטערדאם, בעזוכט האט װעאכער
פאריז. און לאגדאן
בע־ זיך ער האט אםסטערדאם אין

םער־ זײן םרן דעאעגאט אאם טײליגט
 אינטערנאציאגאלער דער אין אײז

 שנײדער־ארבייטער, די פון האנםערענ״ז
 םונ׳ם םארגעקומען דארט איז וועלכע

און דעצעםבעד טען14 ביז׳ן םען11
צוריק צװעק דעם געהאט האט לכע11ו___

אינטערנאציאנא״ דעפ אויפצושטעאען
 װאס םערבאנד, שניידער־ארבייטער לען
 םון צײט דער אין צופאלען זיך איז
פלחפה. דעד

 פרא־ אינםערגאציאגאאער דער
 שגיי׳דער רי פון פעראײן םעסיאנעאער

 שאעזינגער ה׳ װעאכען ארבײטער,
 די םון אײנער איז , רעפרעזענטירט

אדגאניזא־ פראפעסיאנעלע גרעםטע

 זעלביגען דעם אין
 אעגגע־ א אפגעדרוקט אויך איז פראגען״

 םײן ״פון קעפעל אונטער׳ן ארטיקעא רער
 פיהרער באריהפטען רעם פון נאטיץ־בוך״

 מיר װעיכען פון מערעם, װ. ״בונד׳/ םון
:אויסצוג פאלגענדען דעם דא גיבען

 םײן איך אםעריקא. פון ״גרוסען
 צו קדובים םון גרוסען יענע נישט

 די אין געדרוקט װערען װאס קרובים,
 װאס פענ׳טען, די םײן איך צײטונגען.

לעבעדיגער אלס אונז צו דא קומען

 »<עם דעם בײ האם עס װאס ראיניע,
 די הױם עד שפיעי^ס און געשפיעאט

 געת־ און ארבײטער־פרעסע סעגליכע
 אויד זא^ען די אנװעזענדע, די םען
 װי רא<יע דאזיגע די אפשאצעז דא

 קױם םאר׳ן ז*רנעז און איז געהער
.“״אעבענס״םראגצז די פון

 אױםנעהערט האבעז אנװעזעגדע די
 װי־ 1או אינהאאטםח־ײכע שעהנע די

 אנגעשפאגטער אן מים רעדע ציגע
 באשאנקען און אויפסערקזאטפײם,

 אפאאדיס־ היאכמע םים רעדגער רעם
םענטען.

 םײער ד. חבר דער האט נאכדעם
 םיז נאםען איז גאסט דעם באגוײסט
 בדאנזשע- די םון בױרא צענטדאא

 ענגען דעם באסאנענדיג פאראײנעז,
 נאדעל־־בראנזשע דער םון צוזאםענבונד

 ארבײמער־בראנזשעז. אגדערע די טים
 נא־ איז גערעדם האט סגחם חבר דעך
 וואר־ םון םארוואיםונג דער םון מען

 אונטער־ פאראײן, ־ נאדעא שאווער
 א םון װיכםיגסײט די שםדײכענדיג

 םעםינ־ פרינציפיעל־אויסנעהאאםענער
 םאראיײ פרזוםעסיאגעאע די פון קײט

 אינ־ דעד םוז נויםיגקײם די און נען
 און פאראײנינונג םערנאציאנאאער

סאאידאריטעט.
 םונ׳ם שאוס־װארט פורצעז א נאןי

 פאד־ די איז מרדכי חבר פארזיצענדען
 איבער־ ;עווארעז, געשאאםעז זאםאונג

 בעםםען דעם אאעטעז בײ אאזענדיג
אײנדרוס.

 לאקאא אין זיד האבעז נאכםיטאג
 סיהרענדע די צענםראא־בױרא םון

 איז נ^דעי־בראנזשע דער םוץ חברים
 געזעגענט חברים אנגעזעהענע אנדערע

 וחגאכער נאסט, אםעריחאנער מיט׳ז
 פאדאאזען אווענד זעאבעז דצם האט

ווארשא.״*

מן *ו ם ע  לויט שעפער די אין ■רימען ס
אפים״ םון אינסטרוקציעס די

 די אנגעגוםען י¥ר אבער האבען םיר
 מאנופעקטשורערם, די םון אײנאאדונג

 אאענפאאט םיר האבען אטוערען מחטת
 האבען םא< ערגםנמח אין <עקענט. ניט
 אײניגען צו ניט ברירה די נעהאט םיר
נעלױנט. ניט אוגז װאאט עס אויב זיך

 די געוחנן. טאסען עס איז אזוי און
 : טרײד אונזעד פון ק^םפליצירטקײט

 די ואדבײט, קאאסען םארשיעדענע די
 פארשעדענ״ די און סטיילם פארשיעדענע

 די אין םיסטעטען די םון ארםיגלןײט
 סטאג־ צו אונטעגליןי עס מאכען שזנפער

 שטית״יאר־ פאר פרײזעז די דאריזירען
 אבער, סיד האבען סוןי כל סוף בייט.

 געאײניגט זיד האגםערענצען םיע<ע נאןי
 רורכשניט- א פון פארדיענסט דער דאס

 דאלאר 15 זײז זאל אפערײטאר ליכען
 בא־ דער :ארבייט. שע;? 8 םאר םאג א

 $1.75 זײן זאא פרײזען םעטאעז פון זיס
 2 םון באשטעהן זאל װעלכע באדי׳ א

 אין סיסס 4 און ראס לאנגען א איז סיסס
 באשטיםט *ייןי זײנעז עם רעק. סוט

י םאר פרײזען נעװארען  געזועהנליכע י
 גןאפס פאהעטס, װי אזוי רא<ז םון טײלען

 און םאשין ביים אײניננ אונטערנײהען
 איבערגע־ איו איבעריגע ד$ט װ. אז.

 פרײז־ די צו סעמלען צו נעװארען לאזען
 שעפער. פארשיעדענע די אין ה^םיטעס

 זיןי װעם ?אםימע שאפ די פאאם איז
 םרײזען די וועגען אײנעען יזענען ניט

 גע־ סכסוף דעד זאל דאן ב$ס, םיט׳ן
 דער םון קאםימע א םון װערען שאיכטעט

 דער םון קאמיטע א טיט צוזאםען ױניאן
אסאסמאיישאן.

 אױף זײנען אופן זעאבען דעם אויח
 די פאר פרײזען די געװארען געסעטעאט
 האבען םיר אנד. א. פרעסערס פינישערס,

 די אויף אײניגען געקענט ניט אכער זיר
 מיר םאכער. סקוירט די פאר םיײזען
 א םיז ^־־'יז דער דאס פאראאננט האבען

 60 זײז זאא סימס 2 פיז באדי סקוירט
 פאר־פאקעט א פאר סענט 30 און סענט

 ניט אפיציעל באסעס די האבען דאס און
נאכגעבען. געװאלט

 זיך םערװאנדלען געסט צװײ די
סימבאלעז... צװײ אין

 זענען םענשען אזעיכע אבער
 פערזענליך. רײן אויך אינטערעסאנט

 שארף־ אײגענארטיגע, אלס טאקע
 פערזענליכפײטעץ. ארוםנעצײכענטע

נישטא. אזעאכע זענען אונז בײ
 ״װאס }'פילסודסתי דאס זאנט װי

 מסתמא טײער׳/ איז — זעאטען, איז
 אזעל״ איעב טאלע איך האב דעריבער

 פון שטראם א װי אזױ םיפעז. כע
 שםעכעדינעד םראסטיגער, םרישער

 ארײן פאוצאונג זיך רײסט װאס לופט,
 רודערעז־ זײ שטוב. דומפיגע א אין

 םון םיהרעךארױס םרישעךאב, אויןי,
 עפעגען ד׳אטות, טאג־טעגליכע די

 מא־ םערספעקטיװען, אונגעװעהנליכע
 ענט־ האריזאנטען, די ברײטער כען

װעאט. נײע א פאעסעז
 םון געסם אאײן זענען זײ װארום

אמערײזא. םון — װעאט נײער דער
 אילוזיעס קײן נישט האב איך

 װײס איך װעאט. דאזינער דער בנוגע
 אונ־ די װי בעסער, איז זי צי ׳נישט

 . ש ר ע ד נ א איז זי אבער זעריגע.
 אינ־ אזוי טאקע זי איז דעריבער און

 צוזאפענ־ דאס אונז. םאר טערעסאנט
 װירקט קואטורען צװײ םון זיך םרעםען

באפרוכטענד. אאעםאל
 געמיטליך שסועס און זיך זיץ איך

 אין איז נעסט♦ אמעריקאנער די םיט
 אינ׳ם װערטער, זײעדע פרן טאז דעם

 רעדעס, זײערע פון טעפם און ריםם
 זײע־י םון קוין גיכען שארפען דעם אין
 םארשטעהט כל, קודם און — אויגעז רע

 זײ־ םון נוםא אינהאלט דעם אין זיך,
 זעה און איך הער — שמועסען ערע
 גרױסע די אימפעט, גתיסען דעם איך

 איניםיאטײ גרויסע די האסטיגסײט,
 םאדנעהם. בדײטען גװאאדיג דעם זוע,
 םון אאנד דאס אמעריהא, איז דאס

םעגליכיױיטען. אונבאגרענצטע
 די זײםעז? נעגאטיװע די און

 אדבײ־ דארטיגער דער פון חסרונות
 נענאטיװע די גופא? בעװעגונג טער

 די און נעגאטיװ, בלײבען זײטען
 לױינעך חסרונות. בלויבען חסרונות

 ׳אהער אריבערםאאנצען נישט זײ װיל
 אונז שטערט װער אבער אונז. צו

ו אנצושטקען  פיט ביסעא א כאטש זי
? מעאות
 גע־ נישט באמת אונז װאלט עס
 אונזערע אין ארײנצושפריצען שאדט

 אםעריקאניזם. דאזע יןלײנע א אדעחח
 אט איניציאטיװ, גרויסע די דויןא אט

 אט פערנעהם, ברײטער דער דוהא
 ריהרעײדיג<ןײם לעבעדיגע די דוקא

 םראהטישען נרויסען דעם דוהא און
 חוש דעם זוירקליכיןײט דער םון חוש
 רעאלע און בעדיננונגען רעאלע טח

 זאכ־ פראקםישע די — בעתןרםגישען
ליכהײט.

ײ: פון לערנען טוזעז מיר ׳יא ז
 דאר- מיר אז אבער, מײנט איהר אויב
 גזױ די זײ און געהמער באויז זײן פען

 אױף טעות. נרױםעז א איהר האט בער,
r e םער״ מיר װארום גענער. זײנען 

פעהלם עס װאם דאס, דוקא מאנען

 נא־ ױדישע היגע די םין ארגאניזאציע
רעל־ארבײטער.״

 14 פונ׳ם ״לעבענס־פראגען״ די אין
fH\ םאלגענ דאס םיר נעםינען יאגואר

 םון אונטערנעמונג אײנציגע די
 ארבײטער ״פױיע דער

שטימע.
 יאהר א בויערעךבאל אײז םעהר

 םלעגט אפאל ש\ א. פ.״ די ניט כ׳אנט
 אין אבער ״עססהוירשאן אן האבעז אויך זי
 נעבלײ איז פעהר. ניט יאהרעז לעצטע די

 איהם אזיף בױערעדבאל. אײן דעד בעז
ארויסצוא־ נעלעגענהײט רי איהר דאט

 ״פ. דער צו םרײגדשאפם אײער װײזען
 נעלעגענ־ א איהר האט איהם אויױ ש.״* א.

 אגגענעה־ העכסט א פארברענגען צו הײט
 םארזאמען איהר וועם צײט״ שםיהעל מע

 םעברואר טעז27 דעם בויערען־באל, דעם
 בול־ סויטהערן פעלעם, פאינט האנטס אין

 זײן עס וועט סטריט, טע163 און װארד
 װיסען, ניט <ןענט איד.ד שאד. א װירהליד

 איהר יאהר. נעכסמען זײן װעט איהר װאו
 װעט ש\ א. *פ. די װאו װיסעז ניט קענט
 נעלע־ דער םים זיך באנוצט בעסער זײן.

דא. איז זי װי לאגג אזוי געגהײמ
 פימ באנוצען זיןי ,זאיעז ספעציעל

 די םוז אײנװאוינער די געלענענהײט דער
 מאל, ערשטען צום איז דאס בראגהם,

 די אין זײן וחגט באל בױערען דער וואס
: .־ כראנפס^

 דער איז דאס אז נימ אבער טײנט דאס
 סײ װי סײ װערען פרײזען סאקסימום.
 שע־ די אין קאםיטעס די םון געםעטעאט

 פאר־ ארבײטער מעהרסטע די און פער
 גאראנטיר־ דער װי םעהר םיעל דיענען

פיניםום. טער

 זײ־ ארבײטער די װאו שאיפ־באנקעטען,
 ביסעל גוט א בײ משפח אביםעל זיןי נען

 שוין מע;ט סטײטס׳עד״ איהד, — משקה
 שעהנעם און — !זײן מקנא א»ז יעצט

 םא־ זײנעז דערצי אורזאכען צובײסען.
 טא־ איז אורזאך ערשטע די :סך א ראן
yp ,ביסעא א קריגען קען מען װאס דאס 

 און אפען גתאד און וכו׳ ספירט אבית׳ע
ײ.  דא זיף מיר האבען צװײטעגס, פי

ם אנגעפאאגט ביסעל היבש א  לעצ־ ד;
 װען יעצט, און םיזאן. ספרינג טען
 טא־ איז פארדיענט מען און ארבײט מען
 און חאדצען, אויפ׳ן םרעהליבער קע'

 צוברא־ פארמ ראך םיר דזאבען דרימענם,
 בא־ אונזעדע םון װאנט אײזערגע די כעז

!יחײם פאנען מאקע מיר מענען סעס׳

 JX( צאהלען װעלכע םעפבערם, בענעפיט
 צו יעצט פלאנעװען טיר מעהר. סענט

 אונ• אלע םאר סיק־בענעפיט דעם כאכען
 ד*פ איז פלאן דער מעטפערס. זערע
 סענם 35 צ^הלען זאלען מעמבערס א״ע

̂ול בענעםיט דער און ײאר א | ז י'  ענד ז
A א ד#ל. 5( קאענערער א װאם n n 

 m סענם 40 צאדילען זאאען אאע ^דער
 יעחןן םאר בענעםים סיה דער ארן װ$ןי

נזאד.׳ א $י•ד 10 זײן ז^א פעםבער

 װאך די ה#ט באראןו םעקרעטער
 װײס־פרע־ םון טע^עגראםע א באקופעז

 געםינט װעלכער זײדםאן, סאול זידענט
 אר־ פאר קאוסט פאסיפיה אוים׳ן איצט זיך

 װי זיך אעזט װאל ארבײט, גאניזאציאנס
:פ^לנט

 איז העכערוגנ א םאר םכסוןי, ^דער
 לאם אין םאכער הלאוה די םאר שכירות

 אפעריי־ די געסעטעלם. אנתשעלאס,
 בא<ןױ פרעסערס און קמ־טערם טארס׳

 וואך. א דאלאר 5 םון העכערונג א מען
 3 באקוממז לײנערס און םינישערם די

 דעם אייד ערװארם איף וואך. א דאלאר
 פראנציס״ סאן אין םעםמלסענט זעלבען

 ארבײמזןר די וואך. די אפשר נאף קא,
טיננ א •ופגעהאלטעז האבצן  און טי

ט׳ז צוםריעדענהיים אױםנעדדיהט  סזד מי
זײדם̂א ס. טעלםצנט.*

ע #'[  שעפער אסאסיאײשאן פ^ננ
 ײאד. םון געארבײט איצט שוין װערט
 אר־ מען װאו שעםער די שײף איז װאס
ײט  לעצםען אונזער זינט װאך־ארבײט, נ

 א באקופען ארבײטער די האבען סטרײק,
 װײ־ זײערע :אויף העכערונג באדײטענדע

םארשטעהט ױניאן׳ דער דורך דזשעס,
 געװארען פטור ה״ב שוין זײנען כייר

 זײנען װעלכע קאורט־קײםעס אלע םזן
 סםרײק. לעצטען םונ׳ט פארבליבען אונז

 מעם־ אונןערע םון 4 םון הײם לעצטע די
 א געהאט זיף אויח זזאבען װעלכע בערס,
 געעגדעט זיןי האט הלאנע, שװערע זעהר
 באשטחאפט זײנען זײ װאם דעם טיט

 איײ דאלאר. טויזענד 2 מיט געװארעז
 די םארלאזען האט םיער די םון נער

 זיין םאלעז געלאזט האט און שטאדט
דאלאר. טויזענד פון בײא

 פאב־ איכאלס די אין ארבײטער די
 טיניטום־ א :עקראגען האבען *לועזר

 ײאה א דאאאר 50 ביז 35 פון װײדזש
 ײאהר, א\ן װאכעז 52 פאר גאראנטירט

 ״ה^אי־ װאבען 2 אויך אײנגעשיאסען
 אויסער טאנאטען. זוכיער די דורף דײס״

 װעל־ שבתים 9 און האלידײס״ ׳אינעי 9
 פאר זומער אוט געארבײט ניט װערען כע

באצארדט. קרינען ארבײטעלי די דועאנע

ד אין בויעז יעצט געהען טיר ^  ט
 ךי פון לײסעום. לײבאר אידישען א טא
 געשןף סוז װעלכע דאלאד טויזעגד 50
 16 דעס ביז צװעק דעם םאר װעיען פע;
M טיר, ה^כען י., ד• כיע^יו טען pp n 

 10 שאםפן צו אונטערנומען זיך :יאכעי,
 B p'P גאר איז עם דאיאר. טײזעגד
סוםע די שאפען זועלען דיר אז

 איז םעברואר, טען16 דעם םון
מ  ין5 דײס די געווארען גמרייזט או
* די א-יסער װאןיי * םענט 30 אויף סצריע א יעצט אונז



p וועם סון• דער u, עס וױ ifp אנחנרע 
 איצע נאכגעבען אי װעלעז ?ײ אז זײן, ניט
 מאנױ םײסםע די זואס פאדערונגען, די

 נאכגעגעבעז. שויז האבען םעקטשורערס
 רבײ גוטע באצאהלען מוזען אי װעלען און

צײט. אין נאכגעבען ניט זײער פאר נעלד

 ®יע< צז umn וואלם אזדאס וױיס, יאן
 אלס םאר דאתם וי מלאגט םארלאנגם.

פאמעגדעס. אויסוחע אן
 װאשינגטאן׳ס איז םאנטאג נעקסםען
ײ שעפער די װען טאנ, א בוירטודדעי,  זי

 זי םארלאנגט געשלאםען. געװעהנליך נען
 זײ אז ױניאן, דער פון מעסבערם די פון

 דעם און ארבײטעז, יא טאג דעם זאלען
 בא• ארבײםכדטאג דעם פון פארריענסט

הויז. ױניטי דער פאר וױליגען
 ער־ זאל מעמבערשיפ גאנצע די װען

 ארײנ־ עס קען דאן פארלאנג, דעם פילען
 מאכען ?ען װעלכע סדמע, אזא ברענגען

 מארט־ אלע פון פרײ הויז ױניטי די גלײך
 םו^ע דאס זײן זאל זי אז אזוי גײדזשעס,
 װאלט עס ױניאן. דער פוז אײגענטום

 אזוי װאלט עס װען שעהן, אמת געװען
 מאנ־ װעלען װאהרשײנליןי אבער געװען.

 טאן ניט עקסקױז, אן אהן אדער מיט כע,
 פאר וױכסיגקײט אזא םון איז װאס דאס,
 האםט זי ױניאן. דער פון עקזיסטענץ דער

 אויח װעלעז מיטגליעדער גענוג אז אבער,
 אום טעלוס, פרײװיליגען דעם נעהםען זיך
 סוםע, נויטיגע די באצאהלעז קענען צו

 פארלירען דארםען ניט זאל ױגיאז די און
 שוין האט ױ װאס דאס, אי גאנצען אין

 צו מעגליכקײט אי אוז אײנגעצאהלט
 פרעכ־ דאזיגען דעם װעךעס־איז האבען
 אײגענ־ איהר אלם זומער־פאלאץ טיגען
טום.

מא־ צו נויטיג םאר גיט האלטען מיר
 םארשטענדײ די אפיעלס. װײטערע כען
 באדײט דאס ױאס װײסען, מעמבערס גע

ד ״ױניטי  ײי און ױניאן, דער םאר הוי
 םון טעטיגקײט און עקזיסטענץ די װײט
 דער םים םארבונדען איז ױניאן דער

 דארום ערװארטען םיר אוז הויז. ױגיטי
 םון באטײליגונג מעגליכסטע גרעסטע די

 נרוײ דעם אין מעמבע־רשיפ גרויסער דער
 אים״ זײן צו האםען מיר אויםטו. םען

 ״גערעכמינ־ נומער נעקסטעז אין שטאנדע
 אװ <יסט א פארעפענטי^יכען צו קײט״

אפ־ האבען װעילכע די, אלע םון האנאר
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י&נאװםקי ש. פון

על אז ם גאםפעס, סעסו דענ עזי װ םון פר ס זעקוטי אונ ט צוזאםען <יק . םי
ט יל., אור ם. א. דער א ץ א ה אנ ף אלײן האבען ק<אחנן נ ע די געשטעלם זי י י ע  םרא״ ז

װארצע אלע וועגען באגריף ת ש חו ײ און גע״ אין כ ר ניבען ז ה די זי  ^אר־ צו מי
ם און לעבען, אונזער עה י <ןלאר ז ם עס גלעטען נע־ ד ענדע די מי  ווערםער פאלג
שעט װאס פאהר, ײליגסםע די םטרא על זײער אין גמה אפי

ם פון םדאריציעס ײ ה ײ ר קא, אין פ דיג אסערי אבענ ר געגעז ״ה צע א זי אנ  דײהע ג
ײ זאל מען אויב ם, לאזען ז םפ אקע ב ם קאנגרעסעז, םײנדליכע םון און אונ  אמע־ די הא

שאן ריקעז דעם וועגעז זיעגער, די אלס ארויםקוטען 1 אין לײבאר אװ פעדעריי 0 0 6 
ט פראגע קײן גאר קען ײן. ני ס ז א ט ד א ען ה אז סגעי עז איהר ארוי מז אר סמ  בילל הי
ען זיןי װיז סגע ך קלאר ארוי ײן פו על ז װ אפי אר גרױוענסעס״. א  גע־ האם Din נ
ד אלע צו און ארבײטער די צו ײנ ה ײ םאלגרײכער ארן שטארקער א םאלגט םי  עי

שען, ליעבענדע ר װאס מענ שער פאר־ האבען םי ײאי ם  קעכיפײן פ*דיטײש*ר אוגפאר
ט עםענםליכם ײ פי װ ײענ איז 19J8, 1910, 1912 אין און צוריק, װאכען צ ע  1אננ

ך םען זעהט ראס ײן פון אוי םען ז ײ װ ש געווארען דעט צ עי דער ענערגי ב עי  פרא־ ז
רטע אלע צו *פיעל אניזי ײםער ארג ען רעזולטאט א אלס גראם. צו ארב ײנ  יזיעיע ז

ר זײער בײ בלײבען שע אי ײ ם ר א פ אונ ם פא־ ״ אי ײט םון שונ  די אןן דורכגעםאלען ארב
הרען און ליםיק צופי ען א אנ אל אנ אצי ג נ £נ > ^ ^ז ג ־ ר ק ' l*. ו פון עי ^ n־u״ y u 

שען שען אונפארטײאי ײן, פאקיטי ^פ  גע־ פארוױרקליכט איז גרױוענסעס״ בילל קע
ד קײן װעלכען דורך ײנ ײטער פון ם װארען״. ארב
 פון טו אזױ, םאקע איז דאס אויב עםענכד הײז פארנעהמען קעגען :יט זאל

 * קאצעניאםער פלוצלונגער דער װאנען ?אנדידא־ זײן זאלען זײ צר אםט, ליכען
ט זיר האבען װאנען םון םאר קאגגרעס, םאר פרעזידענם, פאר םעז  גע־ אײנטאל פי

 וועלכע ארבײט, פון שינאים די נוםען איר־ םאר אדער ססײם־לעדזשיםלײטשורס
די םיסרעפרעזענטירען און פארשםאםען אםיס׳״. אנדער אן גענד

 װאס אלעס, אויב ארבײמער־באװעגונג פונקט איז סאנגרעס געגעז קריטיפ זיין
 ,1906 אין פאריאנגט האבען ארבײטער די *דער םארדיענם. איז זי וױ שארף, אזזי

 קוםט װארום םו געזעץ, א געװארען איז בײדע םון םעטבערס פיעלע און פאערעס
 וועה־ אזא םים ארוים גאמפערס איצט םון חוזק פשום געםאכם האבעז ווײתר

 סטרא־ װאס געפאהר, דער איבער געשרײ דעדםאר און ארבײטער־באורעגוגג, חוי
 i אפעריקא גאנץ אין ארבײםער די שעט נוי־ םאר ארבײטערכאודעגוע די מםינט

 אז זײן, נים אנדערש דאך עס קען כח גאנצעז *יהר םים אנצואװענדען םיג
 װעגען ארבײטער־זיעגע, פאיצימישע א^ע אונ״ םעסכדבאשםיםםע און אלטע א^הר

צימאםע, דער אין זיך רעדם עס וחןלכע ״ פאלאסי פאציםישע פארםײאישע
 ווא־ וחנרם. ניט שוס־פולװער קײן זײנען דער איז oy װי לאגיש, און ריכטיג

 זײ, געקענט װאלט װי טו יא, אויב רים, לאגיק־ מאדגע אזוי זאץ, דעם םון אנםאנג
אר־ ״געצװאונגענער װעגען גאר רײד די זײנער♦ אויסםיהר דער איז שזואך
 װאלט וױ יא, אויב ? אמעריקא אין בײם״ ארבײטער־באוחד דער םון פאליסל די

ק■אגאערזש ארױסנעהפען געיןענט םען ן ihp *י * דאר דורף חנפרזסאנמירט גונ^

 כאםש קאפוניסטען, די געגען לייבאר אװ
 אזוי קיינער נאןי האט אפת׳ען דער אין
 דעם אונםער אונמערגעגראבען נים זיך

 ארבײםער־ דער פון פונדאםענט סאםע
 ? םאלםער זעלבער דער אם װי באוועגונג,

 םיעלע געזעהן גים דען פיר האבען און
 1אי ױניאךביכלעף טיט קאנגרעסלײט

 ביטערסטע די אלס קעשענעס זײערע
 װעניגסטענס, איער״ ארבײטער, פון פײנד
 אינ־ זײעויע צו גלײכגילט״גע זעהר אלס

 איצטי־ דער אין ווארום־זשע i םערעסען
 אונז בײ דעפאגאגיע די װען צײט, גער

 פאנאנדערגעבליהט, שטארק אזוי זיןי האם
 זא־ װעלכע װערטער, אזעלכע געברױכען

 די זײ פון ערװארטען און גארנים, גען
 דאס םאר און ארבײטער די פאר הירף

לאנד^ גאגצע
אײנצי״ יעדער אז. אנגענופען אבער,

 אםט עפענטליכעז אן אויו^ קאנדידאס גער
 רעקאנסטראק־ גא:צע די אננעהםען ורעם

 װאס־ ל., אװ ם. א. דער פון שאךפראגראם
 עקזעקוטיװ דער און גאפפערס קענען זשע

 אר־ ארגאניזירטע גאנצע די און קאונסיל
 עלעק־ נאר טאג א װען טאן, בײטערשאםט

 װאו V דעם אן פארגעםען זיי װעלען שאן
 ערםילען דעם?י פאר גאראנםיע די איז

 םיעל פארטײען פארשיעדעגע די <פעס
 װאס פלאטםארםעז, אײגענע זײערע םון
 קאנווענ־ זײערע אויף אן נעהםען זײ

 געײארען ערפילט עםעם זײנען שאנס¥
 דער אין גאםפערס םון האפגונגען םיעלע

 םארשפרע״ אלע די נאף םלחםה םון צײט
 םעכ־ און העכסטע סאםע די םון כומען

 געםאלען איז ער װעלכע פאר טיגסםע,
 געגלויבם, האט ער װעסען אין און בורעים,

'i גאט אין װי
זאגען: קענען געװים אוגז װעט פען

 ידאזיגער דער בײםער־פארטײ.
 ארב דעם צושפאלטען עס װעם

 סענאט און ?אנגרעס אין װאוט.
 רעאסציאנעו װערען אויסערװעהלט

 װאוג דער װײל ארבײטער־םײנד,
 תא די פאר װערען אםגעגעבען װעם
 m ארבײטער־פארטיי דער םון טען

 vדי םון קײגער :ארויםגעװארםען
װערען. ערװעהלט נים װעט דאטעז

ט זיןי שטעלם דא אבער  ■\ װילענדיג ני
ע: פאלגענדע אנ  אמערילען די אויב פי

ײ פועל׳ען קען לײבאר אװ פעדערײשאן  1 כ
 ‘׳ וײכי• דעם פאר װאוטען צו ארבײטער די

 דעמאקראטי• דמר םון קאנדידאט טינען
 £ װא״ פארטײ, רעפובליקאנער אדער שער
 וײ בײ פועל׳ען קענען ניט זי זאל רום

 ״; קאג״ די םאר בלויז װאוטען צו ארבײטער
 :\ ארױסגעשטעלמ װעלען װאס דידאטען,

י ? ארבײטער־פארטײ דער כיון ווערען | » ו  ו
 חאנ״ דאזיגע די פון פאראקםער דער דאך

 צוױי״ יעדען איבער זײן זיכער דידאטען
̂  אר■ םון פרײנד ריכטיגע ןײן צו םו| םעל

¥ ר ע ם ײ p̂־ כ r
ט דען קען דאך און  I אזו♦ פו־נקט םיט ני

 U #א דער װערען פארגעװארםען רעכט פיעל
ר טאקםיק איהר םיט זי אז #ל. אװ ם.  A צ

מ דאס ארבײםער־װאוט, דעם טײלט ̂  מי
 י. אונפארטײאישקײם כלוםחטט׳דיגער איהר

 | די אין צוטוםלעניש א בלויז זי םאכט
 * פארשטעחמ ארבײטער דער װײל חעפ,
 װאט נים, םארשטעהט קײנער וױיל ניט,
 ׳;־־ און פאליטילו, אונפארטײאישע איז דאם
 געפאכס גארניט צו װערט *וםן אזא אויף

 I ¥ ארבייטער די םון פאכט פאליטישע די
 גאם״ סעפועל םון אםיעל דער גײן,

 עקזעקוטױר גאנצעז דעם םון און םערס
ו אונבא״ און ריכטיג נאר איז סאונסיל

 צו פאדגע קליגגען אפשר, קען, עס
 גרויסע די פון פיטען אין איצט, רײדען

 הויז ױניטי דער פון שנײען, און פרעסט
 לײדיעס דער פון פארק פארעסט אין

 איז דאף אבער ױניאן. פײקערס זוײסט
 װיכ־ העכסטער דער פון איצט גראדע עס

 טאן ניט איצט װעט פען אויב טינלוײט.
 ױנימי דער פאר נויטיג, איז װאס ארעם,

 די אין זופער אז זײן, געפאלט ען)ל הויז,
 און הוגדערטע די װעלען היצען גרויסע

 װאס פײקערס, װײסט לײדיעס טויזענדע
 װא־ פאר א פאר ארױסרײסען זיף װילען

 זיך יארח, ניר קעסעל־גרוב דעם פון כען
 האבען ניס כחות, פרישע מים אננעהפע•

םאהרען. צו ן י ה ו א ו ו
 הארף פען אײנפאןי. גאנץ איז זאך די

 טויזענד עטליכע היבשע א איינצאהלען
 די כדי אגרימענט, דעם לויט דאהאר,

 אײגענטום דער בלײבען זאל הויז ױניטי
 גיטא, איז געלד דאס און ױניאן, דער םון

װערען♦ געשאפען ערשט דארף געלד דאס
װע־ אםגעלעגט ניט אויר טאר דאס

 האט ױניאן די און באנק, לאננען אין רען
 צו :םלאן פאלגע-נדען אנגענוםען דארום

 טעמבערשיפ גרויסער דער צו אפעלירען
 פרײ־ אײז הויז ױניטי דער פאר געבען צו

 מיר אײןי, מעדקט ארבײטס־טאג. װיליגען
 םרײ־ װארט דאם באטאנען <א*ן זאגען

 פאכען ניט עס װיל ױניאן די װיליג.
 צו אפעלירט זי מוז. א טעקס, א אלס
 פאר ױניאן דער גיט :םעמבערשיפ דער

 און ארבײט, טאג אײן הויז ױניטי אײער
 דער אלס געזיכערט איז הויז ױניטי די

ױגיאן. דער פון אײגעגטום
 די אז ניט, אויך ערװארט ױניאן די

 ארבײט טאג א שענחעז זאל פעמבערשיפ
 יעדער און יעדען אז אזױ װאך, דער פון

ױנ־ די םארדיענ״סט. טאג א פערלע: זאל

 :אף װארט ב^ארד רזש^ינט דער און
 לרארען דעם נאף געבעגקט יא:ג יאגג,
 פענעדזשער זײן םון װייען פעפטען לו<,פ,

זיעגפאן. פארים

 דעם מיט צוריק זיעגפאן םארים
באארד. דזשאינם

 סעקרעטאר דעם פוז באריכט דעם אין
 נופער לעצטען אין באארד דזשאינט םון

 אז יעזען, צו געװען איז *גערעכטיגקייט״
 םון פענעדזשער דער זיעגפאן, םאריס

 פון ענטזאגט זיף האט באארד, דושאינט
ײ|  באארד רזשאינט דער דאס און אמט, |

 פאר־ צו קאםיטע א אויסערװעהלט מאט
 געװע־ דעם לכבוד באנקעט א אנשטאלטען

Win□ .םענעדזשער
 באריכט דעם געלײענט האבען םיר

 איז װי : פלייצעס די םיט געהװעטשט און
o i ^דעם םארלאזט זיעגמאן םעגייר 

 האט ער װעמען פאר באארד, דזשאיגט
 כחות ריעזיגע זײנע אלע מיט ורגײט11$

I ערםאלג אזא םיט און V
 גע־ די אז רערפאנט, זיף האבען םיר
 װיכטיגסטע און מײסטע די םון שיצטע

 פאר ױגיאן קלאוקפאכער דער םון סעםפפע
T רעײ גארניט קען יאהר צעהן לעצטע 

 אויסלאזען זאל פען אויב װערען, צעחלט
 אג־ װאס זיעגפאן. פאריס נאמען דעם

 װאף־ארבײט םאר באװעגונג די ^®אטרעםט
 זאגען מעז יןען אױסםיהתננ, ^הריי- ־״•ח
 אויםטו. זײן איז דאס אז גוזפא, אהן גאר
 געיטראקען זיף האבען םײםטע די ותן
 רעװאלוציאנערען געװאגטען, דעם טאד

 דהי אין ״פלאגדוש דעם םאר שרינ^
 אלע כטעט געגען אײנער ער איז דארק/
 אייגענעם זײן מיט און דעם, פאר מװען
 טעטיג־ אונערמיעדליכער זײן און װילען
 דזשאיגט דער דורכגעםיהרט. עם קײט

J סיסטעם, אײנגעפיהרטער זײן מיט נאארד 
 זײן, דאף איז דאס — טאלק זײן טיט

 פארים קען װי טו — ארבײט ויעגטאךם
 זאגען, מען קען זײן, םארלאזען ויעגמאן

 א אהן נאף דערצו און ,־.מבענס־ארבײט^
אודזאכע? װיכטיגער ג^ניגענדער,

בא־ דעם געלײענט האבעז מיר יע,
 אויגען. אונזערע געגלויבט קוים און דיכם

 גע־ עס איז װײס אויוי שװארץ דאף און
 האט זיעגפאן פאריס אז געדרוקט, וחנן

רם. מזיגני
 פאר געהאלטען רארום חאבען מיר

טע |  מיט דורכצורײדען םריהער זיך נ\י
 איהם זאלען מיר אײדער זיעגפאן, טרײנד
 וױיטערער זײן צו ברכה אונזער נעבען

ארבײט.
 האבען אונטערערדונג דער פין און

 זײנען עס כאטש אז אױםגעפוגען, מיר י
 גרעדע פרינציפיעלע וױכטיגע געװען ־
 זיעגפאן מאריס באװאויגען האבען וואס »

 ניט איז Dif װעלכע (װעגען שריט דעם *\
in מיר װעלכע און רײרען, צו םלאץ דער 

 אר־ צװיײדרײ א דורף ערקלעהרען וועלען
 אז אײנגעזעהן, מיר ה^בען דאף מיסלען),

DF פאריס אז זיכער, ניט װײט נאף איז 
םיה־ דעד װערען צוריק ניט װעט זיעגםאן

באארד. דזשאינס דעם םון רער •
 מיר װען דאן, גראדע װיריזאיך, און
 מיט אינםערװױ דעם געהאט חאבען
 קאמיטע א געהומען איז זיעגםאן, טרײנד

»p קאפלא״ ברודער םון געשטאלט דער 
 אום פיגתאװסהי, אוץ פעטץ וױטש,

איבער^עם דורכצורײדען פאל א נאך זין
ינין.

 ברױ בלײבט הערען, מיר לויט און,
 און אמט, זײן אויף צוריה זיעגפאן דער
 םאראגשטאלט װעט װאס באנקעט, דמר

 װאס זיעגםאן, םאר זײן ניט װעט ותרען,
 נאר באארד, דזשאינט םון שײד8א גאחםט

 םעס־ םיעל נאף װערט װאס זיעגםאן, פאר
 באארד רזשאינט דעם םון טײל א מ*ר

p i ױניאן. קלאוקמאכער. דער 
ײ ש  אור־ אלע האט ״גערעכטינסײט״ ^׳
 זיעג־ ברודער אי גחאטולירעז צו 1«אכע
די װאס באארד, דזשאינט דעם אי מאן

 וױילע. א אויח בלויז געװען איז צושײדונג *
 פאר־ בײדע װאלטען פאסירט, דאם נוען

>d in i דזשאינט דער אז אפת, איז עס 
 לערפעישאפט, געזונטע יעדע װי ■אארד,

 זיעגפאנען. אהן עקזיסטירט אויד וזןולט
פ זיעגפאן ברודער אז אםת, אויר איז *

 דער אין טאן צו גענוג געפונען וואלט &
 פיר זײנען דאך אבער אינםערכעשאנאל,

 זיןי װאלט ארבײט הײן בײ אז ?יכאר,
 װי װאויל אזוי נעפידזלט ניט ?יעגםאן

 װעפעס פיט באאיד, דזשאינט דעם אין
:נעבעדעז איז געקניפט איז ער ארזנײט 1

שער רײזבערג, ברודער  פון מענעדז
מײקערם װײסט לײדיעם דער

פילאדעלפיא. אין ױניאן
 פײ־ װײסם לײדיעס פילאדעיפיער די
 װײ־ היבשע א געװארט האט ױניאן קערס

 ריכטיגען רעם געפונען האט זי ביז לע,
 ענד־ אבער פיאץ, ריכטיגען אויפ׳ן מאן
 פער־ דער אין געפונען איהם זי האט ייןי
רײזבערג. ברודער פון זאן

 דער אין װעטעראן הײן ניט איז ער
 פאר־ נאר יאיז ער ארבײטער־באװעגונג.

 אבער פאן, ױנגער א גאר העלטניספעסיג
 יאהרען פיעלע לרעריט זײן צו האט ער
 לײדיעס דער אין ארבײט טיכטיגער פון

 I פראק־ יארק. נױ אין ױניאן װײסט־פאכער
 הויפט־ די פון אײנער ועװען ער איז טיש

 די םון םטרײק לעצטען דעם םון פיהרער
 יארק, ניו אין פײקערס װײסט לײדיעס

 גע־ האט ער װאס אלץ אין האט ער און
 ארגאגי־ באדײטעגדע ארויסגעװיזען סאן,

 גע־ האט ער פעהיגלױיטען. זאםארישע
 סיל־ ברודער װען אנפאנג, אין גלײך זאיט
 אלם אמט זײן םון רעזיגנירט האט װער

 אין ארבײט די איבערנעהםען מענעדזשער,
 געװען דאן איז ער אבער םילאדעלפיא.

 די און יארק, נװ אין נויטיג באזאנדערס
 געלאזען. ניט איהר האט אינטערנעשאנעל

 איז הויפט־ארבײט די אז אבער, איצט
 קען יארק, נױ אין געװארען אױפגעטאן

 נײע זײן אנפאנגען און פארלאזען עפ ער
םילאדעלפיא. אין טעטיגקײט

 און בעסטען דעם איהם װינשען םיר
 גע־ רײנעם א םיט ערפאלג; נרעסטען

 לײדיעס דער צו זאגען םיר ?ענען װיסען
 פילאדעלפיא, אין ױניאן מײקערס װײסט

 איײ רײזבערנ ברודער אין קריגט זי אז
 אר־ פעהינסטע און בעסטע די םון נעם

אז זיכער, זײנען מיר בײטער־פיהרער.

וײנעם, טײל אײן אין שטרײטבארחע לאמיר אבער לײכם, איז קריטיקירעןבױטרהדעי װאשינגטאן׳ס זײער געגעבען  און הויז, ױניםי דער פאר אברײט טאג
 םײסערס וױיסט לײדיעס דער םון שיפ
 םעמבער־ רי זײן װעט ליסט דעם אין דאס

םארטראטען. שטארק ױניאן

J םרעגען״ צו גים געװען איז איצט ביז 
 וועל־ צו גאר זיף־ אינטערעםירען צו נימ
ד א אויו• טKאנדידp חגר פארטײ כער » 

ר צו נאר געהערט, אםט ליםישען  ח
 די צו שםעיונג ?ײן *יבער זיר סוגדיגעז

 אר־ ארגאניזירםער דער םון טאדערונגען
 גע־ נאר ער האם קױם בײטערשאפט.

 ארבײטער אז דערםאר, איז ער אז זאגם,
 עהרעגהאםםע אן באצאהלט קריגען זאלען

ײ אז ;ארבײט זײעד םאר באלועונג  זא־ ז
?f\ ט  וױםיעל ציים, םעהר איבײםען ני
 ביי בלײבען און ארבײםען קען מענש א

pn איחר בײ אדער םאן, אלס הראפט 
 מר־ ער האט קוים פרױ, אלס מראםט

 ױניאךארבײט, םאר איז מר אז קלעהרט,
ײ םאר בארגײניגג, קאלעהטיװ פאר  ארגי

 באםראכם שוין ער איז טער־נמזעצגעבונג,
 פריינד אלס ל. אװ ם. א. דער פון תװארען

 טאנדידאם פאסענדער א אח אר־בײט םזן
אםם. עםענטליכעז וחנלכען אירנענד פאר

 אלםמ, די געווען קורצען איז איז דאם
 א. דמר פון פאליטי״ ״םז^ם־עטאבלירטע

 דןוזיגע וײ האט אבער װאס ל. אװ פ•
 ״א ¥ חנזולטאםען פאר געכראכמ •אליסי

 םון חוזס געםאכט האם וועלכער קאנגרעם׳
 ארביײ גאנצע די םיסרעפרעזענטירם און

ד אזא נאך מען קען טער־באװעגונג!״״  ח
 וױע־ ארבייסער די רעקאמעכדיחוז זולטאט

פא־ זעלבע די נאכצופאלגען פאל א דער

 גע• אונזערע אלע אז זאגט, ער װאו דעם
 זײנען פרעציפען ^און רעכטע ירש׳ערכזע

 אינסטיטוציעס אונזערע אז געםאהר, אין
 חאל• דעפאקראםיע םון אידעאלען די און
 קאנגרעס דער אז אונטערגאנג, בײז טען

 אלעס אז פליכט, זײן געטאן ניט האט
 עס אז און דערװאדנען, ער האט גוטעס

 אין גלויבען װעלכע די, אלע אז צײט, איז
 דעפאקראםישע םון אויפהאלטונג דער

 מיט ארױסתופען זאלען אינםטיטוציאנען
 םארטײדיגונגי די םאר כחות זײערע איע
אידעאלען. און רעכטע זײערע םון

 אונבאשסרײטביאר איז אלעם דאס
 ארױסלוופען זײ זאלעז װי אבער ריכטיג.

 םארטײדײ זײער אז כחות, זייערע טים
 זאל אידעאלען און רעכטע זײערע םון גונג

 האט דאס — װירהונג א עפעס האבען
 געבען. צו םארםעהלט אפיעל דער אונז

 אל״ דעם אויף אנגעװיזען אונז האט ער
 פיד זײנען דעם װעגען אבער װעג, טען
ט ער אז זיכער, שוין דאך הי  ער־ אין פי
ניט. געץ

 סםריײ די םון פיהרער די געגען שאנס
 אזא׳אופ; אויף טאקע און םײנערם, קענדע

ײ?ו\ די צװינגען ר ט  זיך צוריקצוקעהרען ס
 עס וואאם וױ יא, אױב ? ארבײט דער צו

 האמ ער ביז בושעווען, אזוי געקענמ גערי
 די געצװאונגען און אויסגעםיהרט דאך

 צוריקצױ שם$ול*ארבײםער םמרײקענדע
 שםאל־ זײנע אין געשלאנענע זיך קעהרען

 בא־ בעסמער דער דאס דאןי איז ¥ םילעז
 אװ םעדערײשאן אמעריקען די אז װײז,

 טעות גרױסען א געמאכם הןוט לײבאר
 איהר אנגענוםען האם זי װען ,1906 אין

 םו םעטיגסײט, פאליטישער פיז פראגראם
 פאל א וױדער פראגראם דער אט קען װי

 אײנ־ דער אלס ארבײטער די צו אפעלירען
 םאר פאגאצעע די אלס ציג־ריכטיגער,

צרות¥ אלערלײ
 אז ריכטיג, גאנץ זאגם אפיעל דער

 איז ארביימערשאפמ ארגאניױרטע ״די
 אהעננגער־ איהר געבען צו מחויב ניט

p צו שאםט 'p זי פארסײ. פאליםישער 
 פאליטישער קײן צו פארטייסױש ניט איז

 םרינ־ צו םארמײאיש נאר איז זי פארםײ.
 םון םרײהײם, םון פרינציםען די — ציפען

 שערד דעםאהראטיע׳״. און גערעכמיגקייט
 אנא־ זאל מען ווען אבער ווערטער, נע

 פון װעם װאס אינהאלט, זייער ליזירען
 םארסײ פאליםישע וועלכע ? בלײבען זײ

 םרײד אין סםאק איהר איז ניט חנז האם
 און גערעכטיגקײט *פרײהײם, ווערטער די

 דעםא־ דער בײ פחגגם ? דעםאקראםיע״
 אפ״ זיד דען זי װעם םארטײ, קראםישער

 וועט אדער םרינציםען? די םוז ואגען
 פאר־ רעפובליקאנישע די טאן אםשר עס
 אויף יאד׳אלע רייטען זײ !חלילוז ¥ םײ
 נע־ :פרינציםען די םון םערדעל דעם אט

 !דעםאקראםיע פרײהײט, רעכםיגקײט,
 ווא־ :פחאגע זעלבע די אלץ דאך בלײבם

 P't ניט ארבײטער־באוועגונג די זאל תם
 פארםײ, יענער אדער דער םאר טאסע
 םעסם אזוי זיר האלט װעלכע םון יעדע

פרינציםען¥ גרויסע די אט אז
 גארניט האב^ פיר זיד, םארשטעהט

 םרינציפען, די אם געגען אויסצוזעצען
 די ענייליד געהומען ניט שוין איז אבער
 פעדערײשאן אטעריקען אן וחגז אז צײמ,

 דיע־ אט פאר זיןי ערקלעהרם לײבאר אװ
װאס קלאר, זאגען זי זאל םרינציםען, זע

זאל םען כדי

 אונ־ און ? םאר שלאגט איהר װאס רען,
 צי :שארף און קורץ איז ענטפער וער
 ניט, צי פארצושלאגען, װאס האבען םיר
 װיכטינ. ניט מאמענט דעם אין איז דאס

^p אל־ דער אז זיכער, אבער איז זאןי 
 ארריסגע־ זיך האט װעלכער װעג, מער

 םאלשטענדינער אלס םאלשער, אלס וױזען
 אלס װערען אויםגעגעבען מוז באנקראט,

 א זוכען מוז םען דאס און האםנונגסלאז,
 דארום, זאגען םיר און װעג. ם ע י י :

 אױסצוזעצען פיעלעס האבען מיר כאכדש
 זעלבסטשטענדײ א פון פלאן דעם געגעז

 אבער ארבײטער־פארטײ, םאליטישער גער
ט געוױס ײאלם מס  מאכען צו געשאדט ני
 װאל־ אפשר דערםיט. עקספעריםענט אן

 זעהען מיר װאם נעםאהרעז, געװיסע טען
װערען. באזײטיגט געסעגט םאראוים,

 דעם אםצו׳םסל׳ענען לײכט איז עס
 װערטער די םיט עקספעריםענט דאזיגען

 זיײ כזזות ^פינסטערע :שפיעל דעם פון
 צו און צוטומלעז צו בארײט שוין געז

מאכט פאליםישע די גארניט צו סאכעז

ם.,םערעלםוטער פון

 געלאזען װענטקע די האט װער
 ¥ טײך םײן פון ברעג בײם
 גראזען, די צעטראטען האט װער
¥ רײר מײן םון גראז דאס

(פעליפאן)
לעבעדיגען פון

 געלאזען רוענטקע די האט פאן —
 טײך/ פונ׳ם ברעג בײם
 האזען פון צעטראטען איז גראז דאם

!רײך פון האזען די
 האם װאם ? לאניס די איז וואו ? ליסי

 לעצםען דעם אין ל. אװ ם. א. די געטאן
ט כמו ־־־ קעםפײן תן װענ  זעלביגע די אנמ
 אױם זיך לאכט םוךדעסטוועגען ¥ פאליסי

 ארבייטער־ גאנצער דער םרן קאנגרעס דער
 גע־ שםידעז אײן אין תאילט און נאװעגוגג

 םארניכ־ צו גאנצעז אין איהר װי זעצע,
 ארביײ די צוםוטען םען קען װי טו טען,
 זעלבעד דער םים רױיטער אנצוגעהן םער

? פאליטיק
מ האלטעז םיר אסת,  פון שםארס ני

 זעלבסטשםענ״ א בילדען צו םארזוף דעם
 דער ארבײטער־פארםײ. פאליטישע דיגע

 און טיר אוקי עםענט פארזוןי דאזיגער
 אלעד־ םאר םיעוגג, אונזער לויט טזיער,

 שא־ שמארק הענען ורעלכע געפאהרען, לײ
 האסף־נרנהיגהײם עקאנאסישער דער דעם
 לכל אבער״ ארבײםער־באװעגונג. דער םון

 םארזוך א דעם איז מען זעהט הפחות,
 םענ־ עהרליכע ערנסטע םון זײט דער םון

תנ, נײעם א אױף נעהן פרובירען צו שעז  י
 אל־ דער אז אײנגעזעהן, האמנן זײ וױיל
 רעזולמאמען םםשות׳דיגע <ןײנע האט טער
 םען כאטש םענשען, די געביאכם. :ים
 אײנםארשטאנדען, pu ניט זײ םיט מעג

 קען מען םארשטזןהן. זײ קעז מען אבער
 נים װייעז בעסטעז בײם וױרקליך אבער

 גאנצען דעם םיט גאםפערסען םאישטעהן
 אםעריקען דער םון קאונסיל עקזעקוםיװ

 זעהען, זײ אי לײצאר. אװ פעדערײשאן
 נע־ איצמ ביז האבעז זײ ײאס אלעם, אז

 גע־ איז געביעט, פאליטישען אויפ׳ן טאז
 זײ אי און ארבײם, אדױםנעװארםעגע ווען

 פאליסי. אלטע זעלבע די םאר שיאגען
< * * ¥ היתק

עת־ דער אז מעכםיג, אב®־• איז עס

ריכ־ זיך םען קען נײעס םער1לזנ דער לויגז
 אײנעם האבען apnycg ז$ל באלך «ןז «ען,
 אין *סםרײקש״ איגבמירעסאנםספזע די פון

 •ון ״סםרײק״ א איז דאש און גיףייכפזע, איחר
םיגיסםארען.

 אחז און *שילער א ךײ\ װעם ספרײק דער
^ן א  ד$ך עש װעם סשרײ? * *:ער — מגי

זייז•
םײן ’  װעם קײנער אז זן^גען, צר דעם םיש כ׳

 םיגיסםעד קײן אנגעםען ײעלען גים מעחר
װילסאן. ®רזנזידעגש בײ »שעלע

 איהם בײ «ןז באװיזען, האש װילסאן *וױיל,
ם זיך קעגען מענ־שען. קײן ח^לשען ני

 אנ צײםען חײנשיגע דאס ררי־ל װער און
ײן גיש און ששעלע א אויף ?וםען  8 ז*נזד ז

^רויס? •בריק * קריגען ער װע& ם^רגען
ײן שאג הײנט איז בבלל  םיניםמער 8 ז

ײאפעםיע. שײגע קיין גיש אםעריקא אין
 אלע שון נידעריגער שיעל עשעתש עס

איז קלוירנ^»פעלען, ר, ס׳ ק  ?ײן גיט ש׳האש ^
רניאן* •

 דינשט־ 8 ז־״) «ו י8 רעדם,7ג68 ^רין
ל אודאי ך8י איז םיידעל און זיכערער פי;

 געכיםען ניםלעך די האט װער
 1 בױם דרעםלענדען פון

 געריסען טױלפאנען האמ ווער
? געהײם אץ קוםט פון

 נעזוכט האט זי ױניאן. דער מיט מענט
 נאכ־ ענטזאגם זיך האט n פריװילעגיעס.

 פרא־ 80 װעלכעז מינימום, דעם צוגעבען
 טרײד אין מאנוםעקטשורערס די פון צענט

 ניט האט,דארום זי ;נאכגענעבעז האבען
 אגדעסאױסװעג, קײן ױניאן דער געלאזען

 וױיטערע אלע איהר מיט אפצוברעכען װי
 איהר באטראכטען צו און םארהאנרלונגען

עסזיסטירט. גארניט װאלט זי װי אזוי
 װעט װײטער אח אן װאך דער םון

 מאגױ יעדען מיט פארתאגדלען ױניאן די
 דא זײנען עס איגדיװידועל. פעקטשורער

 נאכ־ לאנג שױן װאלטען װעלכע פיעלע,
 אגב און, — פאדערונגען, די געגעבען
 — םאדערונגען, געמעסיגסטע די אורחא,

 געשטערט. ניט זײ װאלט אסס׳ן די װען
 םאז, ?ענען לײכט עס איצט װעלען די

 די םון אפדײםען זיך װעלען זײ אויב
 ײעלען ײעלכע יענינע, די אסס׳ךהײטען.

 עקשנות, זײער בײ בלײבען אלץ נאך אבער
 שטורמדיכע גאנץ א ערװארטען מעגען
 אלע אין אז ניט, טײנט דאס צײט.

 נלײף ארבײטער רי װעלען אזעלכ/ג-שעפער
 גראדע דאס איבײטען. צו אויפהערען

 די אפשר, װילען, דאס גראדע װײל ניט.
 דוסא זײ װעלען ארבײטער די און באסעס

 װעלען זײ אבער געפאלען. דעם טאן ניט
 דאן און מאםענם. פאסענדעז ד־עפ נעפינען

 אײננעשםארטע פא־שיעדענע ד• װעט
םארדריסען. זיכער עס טאייי״יייףטשירעייח

 געביסען האבען װעװריקעם —
 בױם, פון ניםלעך די

 געריםען טױלפאנען האט װינט דער
!געהײם אין קוםמ פון

 ברונען אין געשפיגען האט װער
 ? קװאל זילבערנעם פון

 געשפונען ליגען דא האט װער
ף גאל םון און גיפט פון

 זײ או־נטער םארשםעהט י ז
 זעלבע די פון אונטערשײחןן קענען זײ

 די רײםען עם וועלכע אויף פריגציםען,
 ¥ םארמײען םאליםישע פארשיעדענע

 אםם אזױ װערמן אפיעל דעם אין
 אר־ פון *פרײנד ײערמער די װידערהאלט

 ארבײטער״, םון ^שונאים־ און בייםער״״
 דאס זיף האט פאלימישען וועלכער אבער
 אר־ םון שונא א אלס ערקלעהרם אםאל

 אר־ דעם אלע ניט זי' זײנען בײםער?
 דען האם םרײגד¥ גרעסטע בײטער׳ם
 זיןי ערקלעהרט ניט גרעהעם סעגאטאי

 ארביי־ םון םרײנד נרעסטער דער אלם
 ¥ ביל סעדישאן זײן פארשלאנענדיג מער,
מי לאגג ניט ערשט דען האם י אםוי מ ח׳

 בררנען אין געשפיגען האט םענש א —
 קװאל, זילבערנעם םון

 געשפונען ליגען דא האט מענש א
-ג«ל םון און גיפט פון . !

ג8ײ דיעגששפײדעי 8  םזנזבעי־הבית 8 ג
*י לוכר,צועיקעז,8 ניש גיש  איז זי :

ײן8 געתש זי ז8 גערן אװעק... :יש י
דױל־ װעם ם8ײ פיאכע. די נלײבש איצש

 8 קליגען ניש שאקזג װעש עי .װען ן8צ ן8ס
פיאץ? לענםינג׳ם אויף ם*ןן

 יןליינע 8 דאש איז )דע:ק איך װי בער8
ען ניש ש*קע דועש װידםאן אויב ז$יג.  לייג
 ז8 געבעו ד8נ קען עש און םיגיסטע-. קײז

ן איבעריגע די ע ^  רע• צײש דע• מיש »ויך ז
p ?.*ש3 װילסאן רועש דאן זיגגירען, 'r!;•

־י גדשז*.*ז- געװיס;** א אין י8'»י?־ב 8
 די אנגענומעז ניט זיך פאלםער נעראל

םעדעריישאן אםעריהען דער פון הריװדע
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רעװאלוציש פואנצױזישע
לוריע. אסתר דר. פון

S םײ און רוים אין גריכענלאנד, אין 
 רײד די זײן געקענט האט נמלאלםער

 דער װעגען — פרויען אײנצעמע *חנגען :1
 זי אז זאגעז געקענט םען האם םאסע

 דער פון נימ וױיס און קיך, אין <יגט .־1
 זין דיעזעז אין ותלט. זוײםער נרויסער

 דעם געםאבט עפאכע רענעסאנס די דאט
 די ארויסנענוםען האט זי שריט, ערשטען

 האם און קיך פון פרוי אריסטאקראטישע
 זי וואו סאלאן, אין אװעקגעזעצם ןי
געזעלשאםםלי־ א שפיעלען צו אן ױבט5

 האט זיז דאזיגען דעם אץ ראלע. כע /
 רעױאלוציאן פראנצױזישע די אבער ‘י

 ארויס האט זי טעחד. סך א *ױםגעטאן
סען !  אנוױיזענדיג קץ־, פון פי־ױ די מנו
 אױף ליטעראטוד, אין פלאץ א איהר .

 אױם׳ן טורכיעס, די א*ן באריקאדען, די
 פון דאכענדיג װארם אײן טים עשאםאט,

 גרױסע די פון אנטײל־נעהמער אז איהר
•אסירוננען.

 האט רעװאלוציאן סראנצויזישע די ״
ך ־  םרײ פיעל אננעפאגגען םעארעטיש זי

 אידעען די אז ה. ד. פדאי.טיש, װי <זער
 געװאדען זײנען װעלם נייער א '~%תגעז

 די איידער םריהער, פיעי* ©ארשםרײט
 און אננעפאננען, זיך האט ארדנוננ גײע
 איבער־ טעארעטישער דיעזער אין שױן

 גרױסע א פרוי די שםיעלט קעהרעניש
 האט איינםלוס גרעסטען דעם דאלע.

 האט ער רוםא, געהאט צײט יצנער אין
 פאטער־ זײן אין בלױז ניט נאװירתט

 לענדער, אגדערע אין אויך נאר <אנד,
 צזוײענ־ א נעטראגען האט וױרקונג זײן

 האם זײט אײן םון :כאראקטער דעען
 אין דורכצופיחרען געסםארעט זיך סען

 האט צוױיםעגס, אידעעז, זײנע
ן » ~ m שפוײט  סעארעםי־ 1אױפ' פאר
 די םארנעהמט לעהרע ?יין אין וועג. שען

 א ערציהונגס־לעהרע די אעדאנאגײז,
דא־ די םאקע און ראלע. גרױסע זצחר

 אנגעהויבען םרױען תאבען אידעעז m ״
 איז דאס לעכען. אין ודורכצוםיהרעז

ר^ה גאנץ ׳זיך דזכט אםי  סרוי א אז נ
 אבער אעדאגאגיס, םיט אפגעבעז זיך זאא
 נאנץ א נעװען דאם איז צײט יענער אק

או ער׳צײנונג. גײע  האט רוםא פאר נ
 ביכער, םעדאגאגישע גע׳טריבען סען

 אינטערע־ ניט זיך םלעגען םרויעז אבער
 רוסא׳ם זײ אעזעז איצט זײ. םיט טירען
 םיט דורכגעדרוננען \וערען און וחנוײז,
עע  אזנדד רוסא׳ס מעהר, נאך אידעען. זי

 זעלבסם־ סרוי דער אין ערוועקט רע
 טעטע זוערט זי און אידעען, ?זטענדיגע

 אזוי נעביעט. יליטעדארישעז אױש׳ן
 דע מאדאם גאריהמטע די אן חױבט
 מיט דעבױט ^יטערארײטען איהר סםאי

די אידעען. רוסא׳ט פון קריטיח א

 *וליע^ בלויז חויז אין אײך «ו ארײן איז
 איז אייך חשיטעז *ו װעכען׳ סובח אײער
 זיגש ער װ»ס ד^ש און קראנ^חײש, *״ער
St אײער אויןי '.cv וײל ׳צו»«ל א בלויז איז\ 

 סאר־ פלעןיער איבעיי;•; די זײגען אזפונ אין
 אײער אין רעדש ער װאש ד^ס און נומען.

ײ אײער *ו «אן  דער^יר, איז קינדײר, און װי
 גיש>> איבערחוי*א איז שאן א:דע• קײן נוײל
ב^לעב^צעװען... װיל וזאש אײנעם «אר

עול־ ניש איז *רײנד ••ײער געזאגש, װיי
פ^יש. עס פארדרישש אײך אבער ךיג,

 א*יך: אונמענעדיך :אשירליך איז עס און
 פאיגעסש עמיגער װי זעזזן גיש זויל קײנער

 גיש װיל קײגער לעבען. אין אלא״ן ?ײן
ײן אאלאזעז ןןווײשען... א אשוחל ז
ך איז וױלשאן גרויסער דער און  ניש אוי

 גאך איז עם און ודם... ביגי א װי אעהד
מ  ניט תאנען שויטע וזאס זיך, איך שראכש ׳נו
ײן  און ;)ברים די פון אוי^אשעחן «ו םבע ק

 זוען אחײם. זיך צו באזוך א אויף נןוסען
 גאך װאך א אפילו ;עשאן, עס װ^לסען ויי

ח׳ ךער גװאלדיגע ארויסגעקוםען װ^לשען לוי
סמאנדיילזגז•

ארעקלי־ דערזעחן װאלש שוישער יעדער
 װאס זאכען ׳חוי? אין זיד בײ זאכען גע

לו  ניש עס װאלס תאיץ ®וישששע ד^ס איי
א ע ק ן אארשר^גען... ן

 מיאוש ון זייגען לעבעדיגע ד• וזײל...
ען זײ •אל^ ע מ אזרע^־י׳יד זי :איידעל ני

ײ ר א נ ן ז ע ל י ו ע ו א א נ ר א  ן... פ
ײ ו׳ת  םוען זיי בלויז זיך... פאר זױלען ז

■לע«ער... •ארנעסעז און ואר
 זיכער ניש *י? םעג« קראנקער קײן און

ז אין ?יך א«י י ^ען ׳חו װי  בעסשע זײגע ג
עד רי אפילו... •
 און «װק*אענס קרוונקעז יעדען ^רום און

 עשיל־ א אום ״*«|r יך1 דרעו/ש *ואוסעגס
•אר«ס©ער...

 אז זיכער, ניש איז קראנקעי קײן און
ן י י  זיצען ניש װעש ■רײגד אינמיססםער ן

אאוחל.״. זײן
 סיששיריעז״ איז דאס ׳יי<א* דער און
- װי כמעש אומפאחםײדליד. און סאדנע  ד
ס אי »ל«יז... ו

 דענקערין באריהמטע זעאבסטישטעגדיגע
i איז r,; ניט יאהר 22 פון עלטער אין 

ם׳ן אײניטטיטיג  װעאט־באדיהםמען פי
 מא־ פון װערק דיעזעס אין םייצאזאף.

 די ארויס יטויז זיך זעהט דע־םטאיצ ראם
 טען ^רישם^טעלערין, גרויםע הינפטיגע

 םאר־ א געםאכט דע׳סםאל מאדאם האט
 נאך זיך האט םען וועלכען שון װאורח,

 סאלאך א איז זי אז באםרײט, ניט
 ארוים זיך צימט עם װאס און יטרײבערין

 און ריכטיג איז דאס םרוי טיפישע די
 גע־ אי? דע׳סטל מאדאם ריכטיג. נים
 צײגט דעם אין סאלאךמ&רײבערין, א װען
 איהר נאר פרוי, די ניט ארויס אבער זיך

. צײט.
הא־ םיאנקרײך אין אידעען נײע די

 די ארומגעכאפט אלץ װי פריהער בעז
 בור־ און אריסטאקראטיע פראגצױזיישע

 א פארבחנעט ילעצטע די דטואזיע.
 סא־ די אין צײט איהר &ון טײל נרױסען
 םיט אנגעםיהלט האט זי וועלכע לאגען,

 גע־ איז צײט די אידעעץ. דאזיגע די
 פראנצויז דער אינטערעסאנט, צו װען
 פאר־ זיך זאל ער אז לעבעדע, צו איז

 סאלאן אין ביכער. םויטע אין גראבען
 גרויסע םון םײנונגען די ער דערהערט
 איהם בײ געבארען װערען דא גײסטער,

 און אפילו, *ר ׳טרײבם דא אידעעז, נײע
 אזא אויף פריינד. זײנע דאס שאר לעזט
 נלענ־ םיעאע נעמאםעז דאן האבען ארם

 מריםם^םעלער, םראנצויזיעע צענדע
 מא• נעיטאפען דאן האם ארט אזא אויזי
דע׳םםאל. דאם

 פאחטפריײ םלעגט סטאל דע סאדאם
 און סאלאן איהר אין אידעען איהרע םען
 ניט נעווען איז דאס װעדק. איהרע אין

 און גאאאלעאן׳ען פאר וױב׳ןועגסװערט
 פון םירען די שארםאכט איהר האט ער

 דע מאדאם איז יאהרעז לאנד; איהר
 איז זי איםיגראנטקע. אן געװען סםאל
 םרוי אײנציגע די ניט אויך געװען אבער

 רעװא־ דער פאר געארבײט האט וועלכע
 אט געאיטען. ףעם צוליעב און לוציאן

 אויפ׳ן געמםארנעז ארלאן םאראם איז
 א אין געװען איז לעצםע די עמאםאם.

 כאראקטערים־ אזוי איז וועצכע לאגע,
ײ צײט. איהר םון םרױ דער פאר טײצ  זי

 זײענדינ געלערענם, םאלאנטפול, ענדיג
 אין םאראינםערעסירט אן קינדװײז םון

 םראגעץ, סאציאלע און •אאיטימע
 זײט א אן פאקםי׳ע אבער זי שטעהט

 דעם םאן איהר ארויס זזעאםם זי אלײן.
 אין מיניסטער און געיערטען באװאוסםען

 דעי רעוואלוציאן. דער םון צײט דער
 איז װעד געזואוסט, אבער האט מולם
 ?ײ ״בונטאוףטנדטיה״. אײגענטליכער דער

 רעװא־ נעװען בײדע אײגענםליד זײנען
 האט רעדעס באריחםסע די לוציאנערעז,

 רע־ דער און םאן. דעם דיקטירט אבער זי
 דער־ זי האט טריבונאל װאלוציאנערער

 אורזאבען אנדערע צוליעב אויך און םאר
 *פאר־ ריכםינ עמאנדפונקט זײן םיז

 איהר האט כיען ײעז טױט. צום סשפט
 זי האט אורטײל, דעם איבערנעלעזעץ
 איך אז געפינט ״איהר :אױסגעישריען

 די םון ^שיקזאל דאס טײילען צו װערט ביז
 דער״ האט איהר װעלכע טענער, נרויסע

 דער־ אין און אײך, דאנס איך־ הרג׳מט.
 דאס אײר, איך פארזיכער צײט זעלבער

 אויפ׳ן ארויסצעװײזען זעהן װעא איך
 םוט, זעלבען דעם עישאפאט צום װעג

״זײ. װאס
 גע־ ניט האט טויט ראלאנ׳ס דאדאם

 צײם יענער אין אײנדרוה. הײ; פאכט
 א אז נײעס, קײז נעװען ניט דאם איז

 העלדישיזײם א ארויסווײזען זאא פדױ
אידעעז. איהרע פאר ׳טטארבען זאיצ און

פו־־אנצויזי־ דער פון צײט דער אין
 אוים־ פרוי די האט רעװאלוציאן ׳טער

 אלגעטײגע פאר ׳טטימע די הויבענדיג
 ניט זעיצסטםארעטענדיציו, אייך, רעכם׳

 געיטלעכט. איעענעם איהר פארגעסען
 דער םון ארגאניזאםאר ערשטער דער און

 גע־ אײגענטיציך איז פרויעךבאװעגונג,
 גע־ אויך אי? זי גוזש, דע אציכיפיא ײעז
 פרויען״ פאליטײטער ערשטער דער װען

 רעדנעו/ גלענצענדער א נאך ארן רעדנעי
 נאציאנאא״ די אפילו װערםעד װעטעס צו
 הערען. צו זיך פלעגט פארזאטלונג לע

 אײ־ םען הען גוזע ,דע אלימפיא ײעגען
 פרױ. א װעגעז װי רײדען יא ;ענטליך

 זעהר ארבײם איהר איז געװעז vh זי
 רױ נעפעהלט האט איהר אונגעדולדיג.

 שוין האם זי געלאסענהײט, היגקײט,
 װעלט. נײע א זעחן געױאלס זיך פאד
 ארויסצונעבען געראסען איהד האט טען

 נעװאלט, ניט האט זי צײטיננ, נײע א
 ״די נאםעז דעד אז ׳נעע:טפע־ם

 צונעפאסט. נעווען ױאאם אוגגעױאדיגע״׳
אונ־ נעווען איז נוזש דע ז^יניפ״א אלזת,

ם געדואד^  *ויבער־ »הזחנ pm פעסם ני
 עהר^יך געוחגז אכער איז זי צײגונגען.

m געװעז *יז זי העלדיע. און y\ ^רא 
 גע־ איהם פאר ד*אט »ון ^עספיער׳ן,

 סיט באצאהלט האט זי םארװאם קעמפט,
 םלענט מורמע אין אויך לעבען. איהר

סוגג: איהר בײטען זיך  זי איז דא עטי
 ארויכד זיןי פלעגט דא העלדימ, געװען
 איז זי טאםזןנטען. ^ויאכע זוײזען
 :װערטער די םים גע^םארבען אבער

 וועט איתר םאםערלאנד, פון ״קינדער
 װעט און #מוים סײן פאר געהםען ראכע
 די בע9ל ״עם ״אנח*ג<ןען,! םײן עהרעז

 געענםפערט איהר םען האט רעפובליק!״
טאסע. דער פון

 םרױעז, העלדישע אײגצעלנע די םון
 מאסע דער צו ווענדען זיך םיר װעלען

 פראנצוידשער דער םון צײם דער אין
 אין האט לוקסעטבורנ ראזא דעװאלוצין.

 ארוים־ סאסעךסטרײה װעגען בוןי איהר
 אנגעװענ־ קענען \ועלכע אידעען, געזאנט

 פרא־ אוגזער צו באצוג אין װערעז דעט
 באװיײ פאלנענדעס, דאס זאגט זי גע.

 אילוסם־ ־ םים געדאנקען איהרע זענדיג
 באװעגוננ. ארבײטער דער פון ראציאנען

 ניט איז ארגאניזאציאן ארבײטער קײן
 ש״כי ברײטסטע די ארוםצוכאפען בכח
 הערשט עס וואו ־מאסעז, די פיץ םי-גן

 אן אונבאװאוסם אדער באמאוסט אבער
 עקזיסםי־ רער םיט אונצוםריעדעגקײם

 רע־ א פון צײט דער אין לאגע. רעגדער
אונ־ איז אװאנגארד דער װען װאאוציאן,

ה ארקי זי חויבם ערמראקען;  גאנץ מוי
 jroKD בדייםע n בלײבם שםיסע, איהר

 הינםעד נעמםאנען אחער כיז איו וועלכע
 גאײכגיצמיג. ניט וױיט פלײצעס, די

 רעוואלוציאן א פון צײט דער אין ערשט
 ארגאגײ םאסעז ברײטע גאנץ די װערען

 האם צײם פריעדליכער א אין ׳זירט
 דאס צוטריט. ?ײז גים זײ צו איהר

 דצד לוענען זאגען אויך םען \v? זעלבע
 אין האט וי רעװאלוציאן, םראנצויזיפער

 די אויםנעםרײסעלט זוארט פון זין פוצען
 טױזענחגר גזדשאאםעז האם וועלכע פתי,

 אנהויב פון איז שםיםע איהר יאהחנז,
 ענד^יך זיך, קלאגט זי בעם, ױ שיואה

 אין אוים שטיםע דאזיגע די זיך גיסט
 םויזענדעד הונחנרטער פון עטורם א

באסטיליע. די נעהמען װעלכע פרויעז,
םעארע־ פריהער איז באװעגוע יעדע

 פראקטיע, נאנהער עחטט און טיש
 םעארעטיע, •פארםולירט םריהער ווערט

 אין ארײן ?י םרעם שפעםעי עו־־^ט איז
 םרויעד דער מיט איז דאסזעלבע לעבען.

 רעזוא־ פראנצויזישע די באװעגונג.
 הא״ נײע םיט צוזאםצ; זי *טאפט לוציאז

 בא־ זוערם עס פרױ. דער פאד ריזאנטצז
 פארדע־ די טעאו־צסיש פריהער שאפען
 םאר־ זײער צו צו מען טרעט דאן ׳רונ:עז

 עסאנא־ ענגלישער דער וױרהליכיננ.
 די פיז אײגער געװען איז ל י ס מיסט

 נע־ דיזען אויוי טעארעטיקער ער׳טטע
 רע־ דיעזער און לעהרע זײן ווענעז ביעם,

ארםיקעל. קוםענדינען איז׳ם דע

 ארנײטער w װאם פאספעו װיכםעםםע וי
אינפלומציא װקגען װיסען דארף .

דובאװםקי. ב. דר. פון

גע־ געקריבען פיעל אזוי שוין איז עס
 עפידע־ איגפלוענציא דער װעגען ווארען

 גוטע׳ םארשיעדענע פיעל אזוי און םיע,
 עױן זײנעז עצות פארעװע און שלעכטע

 אױסוזי־ וועגען נעװארען םארעפענטליכט
 בײ דאס אינפלוענציא, רער פון זיף םען
 מענ״ איבעמעשפיצטען ניט פ׳שוט׳ען דעם
 האפ אין מיע״םןךפ א זיכער העחפם שען

 מען וואס און םעג מעז װאס דעם וועגען
ט טאר  םון אױסצוהיםען זיף אום טאן, ני
נעפאהר. דער

מראגה־ ערנםטע אן איז אינםלוענציא
 צעד.ן ארום זײנען יאהר לעצטען הייט.

 דער איבער נעשטארבען פענשען םיליאן
 איז זי פעסט. דיעזער םון װעלט גאנצער
ף זאל םען גענוג ערגסט דארום  איגטע־ ד

 װי־ צו אום הראנקהײט דער םיט רעסירען
 און אויסתיטען איהר פרן זיף אזוי װי סען

תראגק. שוין װערט םען ויען טאז צו װאס
 פארזוף א םאכען דארום װעלען מיר

 װאם םא<ןםען די בקיצור איבערצוגעבעז
 געפעתרלײ דיעזער װעגען באקאנט זײגעז

קראנתהײם. עפיחןטישער כער

זיך. געםם קראנקהײמ די וראנען פון

 זײגען עפידעםיע לעצםער דער ביז
 וױיםמן זײ דאס זיכער געװען דאקטוירים

 אינםלוענציא. םון אורזאכע ריכטיגע די
 גא־ א ד.אט מען זועלכע באצילעז געװיםע

 זײגען באצילען איגםלועגציא געגעבען םעז
 פאראנםװארםליך געװארעז געהאלטען

 דער זייט אמגר סראנקהײט. דיעזער פאר
 אױסגעםונען םען האט עפידעםיע יעצמער י
 די בײ מיקראבען אנדערע םארשיעדענע 1

 סען איז טאג הײנטיגען בײ און קראנהע,
 מיהראבען סארם װעלכע זיכער ׳נים נאך
 דיעזער םאר םאראנטװארמליןי איז עס

 זי־ זײן צו שײנם זאר איין קראנקהײם.
 קראנקהײם די אז איז דאס א*ז כער,

 איז און פיהראבען פון פאראורזאבט װערט
אנשםעקענד.

פארשפרײט קראנקהײמ זײ אזוי וױ
זיר•

 האט עפידעםיע די ווען יאהר לעצטעז
 םען דזאט מענשען׳ םיעל אזוי פארכאפם
 פאר־ אינפלועגציא די דאם גענלויבם
 : װענען פארשיעדצנע אויף זיד שפרײט
ד #סענש צו סי^נש םון דירזמם  פאר־ דוי
ט אלײז לײרען ־ועלכע פיטיער  דער פון ני

קי קראנסהײט,  קראנקע, פון תלײדער ת
 אויױ איז לופט׳ דער דורף הינם, ,wx< דויד

 נענויע װענען. אנדערע פארשיעדענע
 דיזע דאס נעצײגט האבען אוגטערזוכונ:עז

 נלויבם הײנט און פאלשע, « איז מײנונג
 וועילכעז אײח ווענ אײנציגער דער דאס מען

 די־ איז זיך םארשפרײם אינפלוענציא די
מענש. צו מענש םון רעקט

 הראנה״ די האט וועלכער םענש א ותן
 ער םארשפרײט ניסם, אדער הוסמ הײט,
 הראנה־ דיזער פון טיקראבען די זיד ארום
ך געפינם וועיכער םענש א הייט.  נא־ ד
 ניסעגדען אדעד הוסםענחןן אזא צו העגם

םיק־ פארציצ א זיר אױז» תריעגט מענשען^

 צו עםפפינדליןי איז ער אויב און ראבען, •
t אינםמענציא. ער הרינם מראגהװײס״ דער

 די װעלמגן אויף װעג א־נדער קײן םון
 1םע וױיסט זיך פארשפרײם אינפלוענציא

נים. נאך
ם די ם. דער פװ סםני ײ קה קראנ

 אין באװײזען זיך קען איגפלועגציא די
 פאר־ צײגען און געשמאלםען פארשיעדענע

 םעהרםםע די אין גאר ססנים. שיעדעגע
 הײנםיגאם געזעהעז האכען םיר װאס םעלע
 םיס קראנקהײט די אץ זיןי םאנגט יאהר

*האלד״. א םון םמנים
 םיט גים זיך םיהלט קראנקער דער
 ער #וועה איהם םום קאפ דער אלעםען,

 איז האלז אין ביםלאך, צו הוסט און גיסט,
 עטוואם קרינט ער טרותעז, און רוים איהם

איהם. ברעכען בײנער אלע און פיבער
 םםנים לײכטע ערשטע די ןײנען דאס

 דיוע תאט עס װער און איגפלוענציא. םון
 אצס באטראבטען נלײך זיך דארף םםנים

 אע־ םאר קאנדידאט עלעקטעטער חאלב א
 און ניט, דאס טוט ער אױב םלוענציא•

p האם ער דאס ציעען װיל p ניט מורא 
 גאר ער קען ?לײגיגתײםען אזעלכע פאר

 צ<־ אינםלוענציא׳ס דער גאסט צו תריגען
 און נױםאניא, םאדאם #שװעסטער מעיע

 V« שװערער םיעל איז םאידאם דיעזער םוז
אפצוםשעפען.

ך וױ םען זי תי םצו קר«נק־ דער פזן אוי
הײט.

 װי ניט מען װאס עצות די םון מאנכע
 אינפלוצנ־ דער םון אויסצוהיטען זץי אזוי
 אונדורכ־ אבער װיכםיג זעהר זײנען ציא

״םיײ בײשפיעל: צום אזוי פיהרבאר.
ט נעהם *קראודס׳/ אויס דעט  עס װאו ני
 םיר םענשען. פיעל ראטהען ענג״ איז

 בעלי דיעזע זעהען געווען בעלז א װאלטען
 סאבוױי אויױ ר״אורס״ ״ראש די אין עצות
 ווע־ מענשען װען םריין, עלעווײטעד אדער

 שוין איז עס סארדינס. װי געפאקם רעז
 זײ ארבײטער ראםהען צו גלײכער םיעל

ד זאלעז  אנ־ לאקאלס די םיט באנוצען זי
 געױ.ען אדער םרײנס עקסםרעס די שטאט

 רארפען זײ װאס שטרע?ע די אויב םוס צו
ט איז פאהרען . וױיט. אזוי ני
 זיו ערלויבען צײמען געוועהגליכע איז
 װײ־ אלײן זײ װאס זאכען טאן צו פעגשען

 זײ נעזונד. זײער םאר שעדליף איז סען
 גענעז זינדיגען אביסעלע :זיד טראכםעז
 שעדליך. זעהי גיט איז הערפער אײגענעם

 יעדעד דארף צײם יעצטיגער דער אין
 װאס זאבען םאן צו ניט היטען זיד םענש

 שעדליך. זײנען זײ דאס װײסם אלײז ער
 אכ״ גיט ספעציעל אגנעםאן, װארעם געהט
 עםט װארעם. זײן זאלען פיס די מונג
ט אבער געגוג  גענוג םרינקט צוםיעיל. ני

 איז שנאפם שנאפס, הײן אבער וואםער.
p ניט 'p פארהיטונגס תײז ניט און רפואה 

 האבען דאם אינםלוענציא. געגעז מיטעל
 גענוג שלאפט אויסנעםראכם. שיכורים

ט ארבײט און  זאלמ איהר שװער אזוי ני
אויםגעםאטער^. ווערעז

איהר זיא אלעס. דאם םום איהד אויב
אכטונג מיט

ט איג ש ארד דז  סרט צןראוק, בא
אן. מאכער און װני

סעקרעםער. לאנגער, ל.

ב׳ קדווידאנד פץ ױניאן קלאוקמאכער די
טארגײ ערר

 דזשאינט םון רעזאלוציאן א
 קלאוהטאכער דער םון באא,״ד

װניאן ־

קלאוק, דער םון באארד דזשאינם דער
 נױ פון ױגיאן פאכער ריםער און םום

 *7 דעם מיםיגג רענולע; דעם אוין* יארק,
 די אננענוטען האם ,1920 םעברואר, כאנז

רעזאלוציע: סאלנענדע
 דורך׳ן דאס אנבעטראכמ, ^אין
 ענםשםאנעז לעצטענס איז װאס שםרייט
 דער פיז באארד דזשאינט דעם צװישען
 םאכער ריםער איז סהוירט סום, ?לאוק,
 ארום פארטרעטענדיג יארה, נױ פון ױניאן

 אין ארבײםער ארגאניזירטע סויזענד 52
 pלאוp די און אינדוסםריע, ללאמן חןר

 אםס׳ן, םראטעהטיװ טאנופעקטשורערס
 דער־ ארויפגעהוםעז איז װאס שטרײט א

 הע־ םארלאנגט האט ױניאץ די װאס פיז
 װאס ארבײטער, די פאר שכירות כערע

אלץ דעם צוליעב געװארען נויטיג איז
 םי־ לעבענס די אויח יקרות שםײגענדען

םעל;
ן י , א ט כ א ר ט א ב ג  דאם א

 יארק, נױ שטאאם פיז גאװערנאר דעד
 ססיטה ע. אלפרעד האנארײבעל דער
 אינדאס־ סטײט דער בעאױםטראנט האם

 דיעזען אויפצונעהפען קאםישאן. טריעל
 אד־ און ארנטערזוכוננ אן פאר שטרײט

און ;זשאסטמענם
ן י , א ט כ א ר ט א ב נ ׳  דאם א

 גע־ געמאכט שנעל איז אונטערזוכונג אזא
 לײבאר םיז מעמבערם די פון װארען

 סטײט אינדאסםריעל דעם פון באארד
 םאראינםערעסירטע זײ און תאפישאז

 עהר* געװארען נעפיהרט איז און צדדים
 אוספארטײאישען זעהר א אויח ארן ךיל

 האם אונטערזוכוננ דיעזע דאס און אופן
 װאס ענטשײדונג אן ארױסנעבראכט

 און אוםרוהיגתײט אזיסםײדען װעט
 איט־־וםטריע, דער אין שטרײםיגקײטען

דארום, עס זײ
 דריהעז םיר דאס ן, v ס א ל ש א ב
 דאנה־ און צוםריעדענהיוט, אונזער אויס

 דעם פון סיכמליעדער זײ צו בארקײט
 אנ~ אויפריכטעער זײער פאר באארד

 געטרײ אזוי האבען װעלכע שטרעננונג,
 דער אין םאקטעז ײירקליכע די באטראכט
װײטער עם זײ און סיטואציע,

, ן ע ם א ל ש א  ר,אפיעם דאס ב
 ווערען זאל׳געשיהט רעזאלוציאן דער םון
 לײבאר דעם פון םיטגליעדער אלע צו

 יארה נױ םון גאותרנאר צום אוז באארד
 זיא םםיםה, אצםחנד האגארײבעל סטײט,

 פרעםע ארבײטער אלגעםיי׳נער דער צו
_ דעם םון ״ ט ײ ט )ם

 מאס טענ די אין םיי און ארבײטען
די זיף פאר תםיד זײ זעהען רוהע!,

ט איהר ליעמנן זײ און ״ני»ן  םי
תבען.
*m םאכער ?לאוה די וױימ וױ

 װינקעלצך אלע אק ארײנהריננעז זוכם
 Dtp טיםנליעדער, די םון לזנבען דעם
 jM|n ױגי.אן די וואס דערפיז, זעהן אויף

r* צו אונסערנוםעו יעצט זיד 'M D 
 די םון סאסיתטי׳*, ״אחזילערי אן

 1אי פלאן דעך כױימעך. די פון טערם
פיט• rt צאהלעז זאלען פרויען די דאם

 * און סאסײעםי דער אין װאד * סענט
 גצוױסא כאלוסען דערפאר װעלען
•־ רי פאל. נויט א פון צײט אין םיטס
\m א^יסנאבען אלע ivpjn װעט ניאן
 פינן• גאנצא די אח “״אקזילערי דער

 בל״ססר צאהלען םרױען די װאס סענט
 פאדאיק דעם פזן טרעזשודי דער אין

ױ די בענעפיטס. צאהיען צו אויף ם  ׳
 נאנץ זיעען םיטנכיעדער די פון טערם

ט 'צופריערעז או| אזגםערנעהםונג דער סי
ם זײ״ װערעז זעלבעסצייט דער אין מ » 

 סוץ ױניאן דער םיט פארכונרעז דידעקם,
ט דאס אזן טעכםער, זײערע מ  געוו״ם ו
ם דאס וױרהונג. גוטע א האבען ת  ו

^ ױניאן דער םאר גום װירקען נ ע נ ע ג
, י ט י י ז  ךי׳ אויןי סינדער די סון נ

 די אויוי סוטערס די םון און סוטערס
ט פראנע קײן איז עס קינדער.  m #ס

יו• דעד םון אויפםו גוטער א איז דאס
 נאך םאכען איהר װעט דאס אז און ניאן

סיטגליצדזנר. די בײ באלי^בם םעתר
ווי! באזוײז, נמאןר א ניט דאס איז

p די ^ p סי אין ױניאז םאכער א ל  ^יוו
 כיעהל אלץ tJnjni צו כםדר זוכט

 רעי פון גרינדען דאס וױר?ענד?
 w די 1םי מאפעס די םאר .אקזילעדי׳״

 ז̂י גרימ־ייד וױ אויך# װײזט גייעדער
ד םון םיהחגר i^ ח r ^די פארשטעח 

| מאסעס נארישע וױםיעל לאנע. ן מ י ז
 קינחנר זײערצ שםערעז װאס דא נאד

ויי• וױםיעל V יתיאן א צו באלאנגעז
B ודאס ױי, צזוישען דא נ*ןי נעז rw 

 *י אויןי װי ױניאךכױטנליעד א אזיף
wכאישעװיp‘-ם זײ שטעהט עס און ״  ני

m מן זאל ?יגד א זײער׳ס װאס אנ אל  כ
ארנאניזאציע^ ארבײםער אז צו

 אי| ארים, װי זײן סזםערס דיעזע זיד
ײ זײ שטערען אומזויסצנחײט זײער  ד

 ײײ^ון• א צי באלאנגען צו הינדער ערע
אוד גוטער א אלזא, איז, דאס  פון ״םו
 3זי פאר געוױגען צו אויןי יזניאן דער

פוטערס. די
י» ־י יי

הלימ• אין ױניאז פאכער הלאו? די
 די זײס פאהטיש שוין, עקזיסםירט יאנד

 פאנופעהסשו• די יאהר. עטליכע לעצטע
ס ר  אנער־ נים איהר האכען אבער, ^
 נים װי ױניאן די האט זײ פאר קענט,

 אגמד האבען זײ כאסש עקזיסטירט,
ע ווענדעט  לאוען צו ניט איהר סיםלען אי
 אבאר פארנאנדערדואקסצז... זיןי וױיםער

־ געהאלםעז, ניט האבען םיטיען אלע די
 איץ זיך געײאהסעז, זיף איז ױניאן די

 תאם םעז ביז אויסגעשארײט, פעהר
 ־אנערקענאז. פאלשטענדיג געםוזט איהר
 א'ן פאנופעקטשורערס ?לאו? אלע

 אין אז צו, איצט ^ויז גיבעז קלױולאנד
ד מאבער קיאוה א דא איז קלױויאנד  י

 האנד• איהר פױט דארפען זײ און :יאן
 גןדטי^ר האט ױניאן די אפיציעל. לעז
 הא• א םאנזפעקטשורערם די םים סעז

 שעיער רי אין אגריפעגט. יעתטיװעז
 פרײד מיט שאפ־טשרלײם דא זײנעץ

 הא־ מאטםעקטשורערם די קאפיטעס.
 אײנצוםיה• אײעעשטיםם אויך שוין בען
 װאך־ארבײט סיזאן ?וםעגדען דעם רעז

טרײד. נאנצע; אין ,
 אגריםענם* דער דארט ארבײט װי
 דאדס שסעהצן פראביעפען ווזןיכע
>' טאגעס־ארדנונג אויפ׳ן

 אד״׳ צװײטעז איז — דעם וועגעז
מיקעי.

 פאנד םארטײדיגוננם דעם םאר
 י םאציאליסטישע די םון

mr אסעמבליטען.
רמנ סתוירם דער םון אדבײטער די  פי
 טע25 װעסם, 58 םפערליננ, און אדלער

 15 ?אלזמםידם זיד צזוישעז האבעז םט^
 פאטי םארטײדיגוננס דעם פאר דאצאר,

 םאציאליםםי^ין אויםגעשלאםענע די םון
״ j. אסעםבלילײט.

o פון ארבײטער אלע n ^ [TD שא
 J נעזױםזן א אײגעם, נייז אױםנאהטע חנד

 צוםייעדענהײ© מיט תאבעז בעני,
 אײטוימר דער בלויז געשמײערט.

 צז עטוואס אפנעזאגט זיך האם
ק, סעם ד ײ ס\ א

ם צו שטעומנז nr אויס םײדעם ענ ה  צז ^
שען מ מנ ל ע  גיסעז אדער הוםמעז װ
ט זיד איוזר רארםט  דער םאר עחנקען ני

p דער אינםלוענציא. jn r סײ אײד װעט 
 בלויז אײר וועט 1או העלםעז נים סײ װי

לעבצן. דאס םאראוםערען

אן צו װאם ען ט ט םען וו א ם זיך ה  ױ
ם. ױסגעהי א

אויםגע־ ניט דאך זיך האם םען אויב
 םון םםנים ערשםע די םיהלט סען און הים

ײ האבען כױר \ױ אינפלוענציא״  םריהער ז
 אטוענ־ *צײד כמו דארף אןיםגערעכעגם,

un אנגע־ זזאבעז םיר וחגלמג םיםלען די 
 ?אלד״.״ א םאד באהאנדלוננ אלם געבעז

 אויל, סטארKp דאזזן א נעהםען דארף סען
 פוס הײסע א מאננעזי, אחגר זאלץ ביטער

 זיד און לעכי«ײד, גלאז הײםע א באד,
p m דורכשרויצען. זיך בעט 1אי לענען

 דער פאדשזױגדעמ שוױצעז נאכ׳ן אויב
 ברעכעז צו אויף העיען בײנער די םיבער׳

 נאך טען דארף גיט, זיך פיהלט םען און
 פאר־ צו ׳טעג צװײ א בעט צו פארגלײבעז

 נאכװעהענישע ערגסצזע פון זיר חיטען
 מיטצו־ גלײכט אינםלוענצין די וועלכע

 אין ניט זיך פךןלט טען אויב שלעפען.
 טען דארף *וױצען נאכ׳ן בעסער גאנצען
1דא?טאר א נאך שיקען

 די דאס נעדענקען צו נויטיג איז עס
 ערנ־ ?ײן נים איז זעלב^מ איגפלוענציא

ט\זי ©םצ ײ ה ת אנ ר  זעהר אבער שװאכם ה
 אויס איהם זעצם און תראנ^גן חנם אפ

 הראנק־ ערנםטע ?רי׳נען צו געפאהר רער
 צו גיט ראטהזאם דארום אױ עס הייטען.

ט׳ז ריזי?ירען  האבען בעםער אזן געזמד םי
n דא א םון באהאנדלונגpאײדער טאר 

 פון צײט אין געזובד דאם אײנצושמעלען
עפירעםיע. אן

 ו תורה גאנצע די ב?יצור איהר האם דא
 דאח* םענש יעדער װאס אינםלוענציא פ\ן

וױסעז.

״׳ םינקעלשטײן. ל. םון

מעכטיגע, די באטראכם טען װען
 .ױגיאן פאכער קלאו? ארגאניזירטע גוט

 קלױולאנד, איז איצם האבעז םיר װאס
 טא־ איז דאס צי נלויבען״ צו שװער איז
yp ם איז דאס צי ׳װיר?ליכקײט א  ני

 חלום... אנגענעהסענער שעהנער, א בלויז
 םארנעשםען לעצטענס איז וףאאס אלעס

 םארהאנדלוננען די װי ?לױוגאנד, איז
 סאנופע?טשו- די און ױניאן דער צװישען

 פא־ אנדערע נאןי און — אםס׳ן, רערס
 שיײ — פאר איצט הומען װאם םירונגען

 טאקמ םאנטאםטיש, אזוי זײן צו נען
 בא־ די און חהום. שעהנעם א אין װי נאר

 פאר װײם פען ווען שטײגט גײסטערנוג
פאר איצט קוטם עס װאס אז זיכער,

װירהלינ־ א טאקע איז קלױוייאגד אין קײט.
 אונזער םון פארזונען ארע די נאך

צוריק, יארירען םיט אינטערנעשאגאל
 ארײנ־ שױן ?כיװלאנד״ ארגאגיזירען צו

 םאכער קלאוק גרויסען דעם רעכענענדיג
 פאריארען איז װאס 1911 יאיז סטרײק

 <אוקP די צװישען זיך האט גענאנגען,
 א אױסגעארבײם איבעראל פון םאכער

 םא ?לאו? ?לױו?אגדער די אז געדאג?,
ט ?ײנמאל שוין ״װעלען כער  ־אר- זײן ני

̂אוק דער דאס גאניזירט!״  צענטער תל
 וױכטיגםטער דעך — ?ליװלאגד, אץ

״יאר? נױ נאף לאנד אין צענטער ?לאוק
 פארבלײבען אײביג אויף שױן װעט

״די :םראזע די .“״פארססעבעוזעם
 םען װעט קלױולאנד אין פאכער קלאוה

ט םאל ?"[ שוין רען/ האנען ני אניזי ארג
 בײ נעלעגען לרײזען אוינזמרע אין איז

ם לייען. די א.'יף אלעפען הא־ נאר ני
 *רעינת דער פון די געדענ?ט אזרי בען
 טײל היבשער א אויך נאר פאיל״* און
לאהאלס. אוגזערע ם\ן בעאםמע די פון
 I אויםגעאר־ דערפאר אפילו זיף האט םעז

 י שטײגער, א װי םעאריעם, גאגצע בײט
 I אין םאטפעהםשורער ^שלאוק די דאס

 די דאם ;רײןײ «צו זיינען הלױולאנד
 האבען ?ליװלאגד איז םאכער סלאוח

 ניט ?אנעז זײ און “״הײזעקעס אײגענע
 דאר־ םאכם מען דאס ;סטדײקען געהן
 די אין אז ;״סעקשאךארבײכר םען

d װערען שעפער iit סך א באשעפםיגט 
נאף. און נאף את םײדלעך, גויאישע
 דער אז בעהײסען, אלזא, זזאט, עס
 אײביג אוי^ ן,יש* איז צענטזנר ?לאוס

 די װי פאיבלײבען, צו פאדאורטײלט
 ׳— נערוםען׳ דאס האבען כיאכער ?לאוס

^פיארסקעכעװעט׳״.
 איז אינטעדנעשאנאל אונזער אבער

 אכ־ צו ניט ענםשל^סעז פעסם געװעז
 םײנוננען פעסימיסםישע אלע די טען
 און קליװלאנר, וועגען געדאנקען און

 צענ־ יענעם אנשטרענטנגען אלע מאכעז
 נלי?ליכער־ ארגאניגירען. צו דאף םער

 באשטיםט ארכײט דער פאר איז וױיזע
 א פערעלשטײן, ט. ברודער געװארען

 גרוי־ םיט עגערניע, סאסע א מיט מענש
 אן םיט און פעהיגגײטעז, סע

 אזוי איז וועלכעס געדולד, אײזערנעם
 און ־ארבײט, םארם פין אזא םאר נויטיג

 הלױױ איז ?אטפײן ארגאניזאציאנס דער
אנגעפנגעז• זיף האם לאגד

ערװאתמז, נעםענט האם מעז װי
ט ארבײט די איז  א אויח אורעק נלײד ני

 אנ־ בײם האט זאך די װענ. גילדענעם
 נים אוץ טונקעל, נאנץ אױסנעזעהן פאננ
 געזאנט זזאט כענש״ ״פראקטישער אײן.

 ארויסגעודארפען״' איז ארבײט ״רי אז
איז און  װאס נעלד ראס עבירה ״אן ס׳

 פארברויכם.״ צװעת דעם םאר ווערט
 פוץ בעאטטע די אויף אבער, האט דאס

 רױרקוננ קײן אינםערנעשאנאל אונזער
 צו װאונש הײסעד דער נעהאט. נים

 ר ע ם נ ו א קליװלאנד ארנאניזירעז
ע ל , א ן ע ד נ ע ט ש ם ו  האט א

 בא־ אלע די זײס א אז אוועהגעשארט
 און עוצדת ״פראהטישז^ די םער?וננען,

 דער פון לאזוננ דעד ארײנזאגעכצען.
 ?ליוױ״ :געררען איז אינםערנעשאנאל

 ווערען ארגאנמידם װעט און םוז לאנד
 איז קלױולאנד דאס, איז אזוי — און,

ט !ארגאניזרט הײנט  ?לױו־ איז נאר ני
 ־גוט םאקע נאר ארגאניזירכ^ הײנט לאגד

 אנ־ שפעםער ועל1 איד ײי ארנאניזרט,
 א גרויסע״ א דארט םיר האבען וױיזען,

 .יזניאן, מוסטעחזאםטע א איז מעכטיגע
 אויזי םעםיג?ײט איוזר אויס שפרײם וואס

 נעזמלשאםם־ פון געביםען פארשיעדענע
לעבען. ליכען

 סעסחנטער םון רעפארט דעם אין
 םערטעל־יעהרלימנן לעצטען צום באראפ
 עקזעסוטױו דזשענעראל םונ׳ם םיםינג
 ?לױולאגד, װעגעז רײדענדינ באארד,

גצזאנס: אנדערעם צוױשען וועויט
איהר וױ סיטואציע, ?לױולאנד ״די

 .יאהר נײן לעצסע די פאר איז װײסט,
ם  אננעוועהםאגםטער דער נעזוען צ'י
 םוז ?ערפער ריעזיגען דעם אויף פלאץ

 איצם ױגיאן. אינםערנעשאנאג אונזער
 אר־ גוט נאר קלױולאבד׳גיט איז אבער,

 די פון איינע איז זאנדערען גאניזירם,
 אינ־ אונזער פון םעסםונגעז שםארהסטע

 העכסט־ ניט דאס איז טערנעשאנאל.
 סעקרעטער םרצנט — באנײסםערצנד?"

באראוי.
װירק־ איז דאס באראח, בױדער יע׳

 ?לױױ װען באגײסטערעגר! העכסט ליד
 ארגאניזירט זיןי, אזוי בלויז, װאלט לאנד

 אור־ גענוג געװען אויך װאיט געװארען,
 װי אנבעטדאכט אין נעהכיעגדיג זאכע,
 פרעהען זיך צוגעגאנגען, איז דאס שװער

 איז ?ליװלאנד אבער װען דעם. םיט
 ־ p ד א ט ש די פון ע נ י י א איצט

ע ם ן ס ע ג נ ו ט ס ע  אוג־ פון ם
 דאס איז .ױניאן אינטערגעשאנאל זער

!באגײםטערעגד זעהר א,ן זעהר
אבי־ דא זיף איף האב אײגעגטליד״

 האב איך זײט... א אן פאררעדם סעל
 פסופ צום צוגעהן גלײך בדעה געהאט

 1פו העפעל דער לויט דערצעהלען, און
 טוט ױניאן די װאס ארטיקעל״ דעם

 אר־ דער בײ ױגיאז די צײגען איצט,
 געסאנם ניט אבער האב איף בייט.
מד אזוי טאן צו דאס זיןי בײ פועל׳ן א  װ

 אונטער־ געםוזט דאן װאלט איף־ — ריג
 אנפאג־ געשיהלען. אײגענע סײנע דרייוען

 םערקװירדעער דער װעגען שרײבען גען
 אזוי #תליװלאנד אין ױגיאן קלאוקםאכער

ט דיר זיך,  אײגפאד איר דואב ניט, םיר ני
.op:>b צום אבער, איצט נעקאנט. ניט

י ■י־\ *
 קליװלאנדער דער וועבעז שרײבען צו
ר בײ ױניאז מאבער סלאוק  ארנײם ^

 vh ױניאן די םיעל. זעהר םאראן איז
 טוײ םיגף ארום שוין האט זי גדויסע, א

ט און םיםגליעדער, זצנד  ס״ס־ סתם ני
• v ט ש ט ו ג טאקע נאר גליעדער

זײ־ װעלכע םיםגליעדער, ע ד נ ע ה
 יױ זייער פאר באגײסטערם אטת נען

 איז ערםרעהענד סעהר נאף און ניאן.
ד י.י ו ו צ ארום װאס ׳עס נ ע ז י ז  ט
פרוי־ זײנעז סיםנליעדערשאפט דער פדן
• ר v מ א זײ םון מעהרסט די ען,  י

, ר ע נ א ע ה כ י ל ט ס י ר  םײד־ ק
 נעווארען איז ױניאן די וועסען בײ לאך״

 דיעזע םאר !לעבען זײער םון טײל א
 פאר־ ניט, ?ומען װעלכע מיידלעף,

 האט הייזער, רײכע קייז פון זיף־ שטעהם
 ליכטיגען א ארײמעבראכט ױױאן די

הײמעז! םינסםערע זייערע איז שטראהל
 אויפגעדע?ט זײ פאר האט ױניאן די

 בע־ א גענעבען זײ האט װעלטען, נײע
 האם לעבען! פאר׳ן אינהאלט סערען

 פון ט כ א ם די ענטפיעקס זײ פאר
 זײ בײ האט און ט ■י י p ג י נ י י א

 גע־ סאלידאדישע אזויגע ארויסגערוםען
 פריהער זײ זײנען װעלכע םיהיעז,
 פאר האט לעבען דאס געװעץ. פרעטד

 זײ באקומען. זין אנ׳אנדער גאר זײ
 און פרײער שטארל,ער, איצט זיןי פיהלען

 פאדאײניגט זײנען זײ ערהאבענער!
 אונםעד־ אזוי מעהר ניט פאלגייןי און

 באס, םון קאפריז װילדען דעם ווארםען
 זײ שאפ. אין מענעדזשער אדער םארםאן
 שאפ איז םאג יעדען זעהעז און פיהלען

 נאד איז דאס זײ, באשיצם ױניאן די װי
 טאג יעדען זעהמז זײ זאך. נײע א זײ בײ
 געבי־ זיןי האט לאגע די װי שאפ אין
 געװא־ מאנט א איז ױניאז די זײט טעז
 ׳געווארעז זײנעז עס אנדערש וױ ׳רען

 אר־ אין באס צװי״זגעץ פארהעלטניסע די
 ארויס תםט דאס און בײטער

 בא־ זײנען זײ ענטוזיאזם. פיעל זײ בײ
 זײנעז און ױניאן דער םאר נײסטערם

 האר־ גאנצען מיט׳ן איבערנענעבען איהר
צען.

 םאד ביערקוױרדיס׳ נים דאס איז
ק די א\.ן םײדלעף אםערי?אנער די װ ^ 

 א זיד מעז האט ?ליװלאנד םון שעפער
 אז געזאגט, האט מעז ;געשראהען מאל

ײ׳/ ^צוליעב  הליװלאנד אין מעץ װעט ז
 ױניאן א אויםבויען ?אנען ניט סאל קײן
 צװי־ טיידלעף־ דיעזע זײגען איצטער און

 דער פון טיםנליעדער בעסםע די שי\\
 שױן ורי איז, פאהט ־un !ארנאניזאציאז

 איז יוניאן די דאס בעטער?ט, םריזזער
 די לעבען. זײער םון טײל א געװארעז

 רי םאד מדעזשדרי איהד פזן האם ױניאן
 ?לו- םוזי?אלישע נענרינדעט םײדלעך

 אסוזײ אנדצדע און מאנץ-קלאסעז ״בצז
 זײ פאר אויד גים ײניאן די רונגען.

^dttopjען ׳ אנ םי ^  קאנצער־ אדן די
ם ?וםען טי״דלעד די װאו םען,  זײעחג סי

צוזאסען. פארברענגעז און עלטערען
זײ,ו װאס טענ די אין סײ װארט, אײן מיט ׳י ־ י *



נ ש ר ע ם נ י ו ו
(עוצעהלונג)

גוריה• אל. פון

 די געהאט ה$ט גאכט אוגרוהינע אן
 אין אײנגעק^רט^״עםע »ן םרױ. י^ריפע ;
 ארויסגעבראכםע אן איננאנצען און ;

 און בעט אין געבליבען זי איז של*ו*, פון
 פינ־ דער אין דרױםען, אין װי *מה$רבם, י

 קרעבצענדיג געװײנם ה$ם נאבט, םםערער
עויבען. די אין זיך:עהאקם און וױנט דער

 זיך דארף סען אז פארשטאנען האט וי
 א האבען צו פדיה דער אין אויף ךוכםען

 עטייערהײט זי ה$ט פר$סט. *םארקען
 כאן איהר אז בעט םין אױםגעהליבען זץי
 שטי־ גענוםען אין דעיהעדען, ניט עם ו$<

 הליי״ װאריטע״ע נ#ך צוגרייטען <ערד.ײמ
 אויף קינרעד די פא- און טאן סאר׳ן דער
$נצוטאן. פריד, דער אין

 ןיפ ארויס װידער זי אז שפעםער
 היגדער די <י;ען צי ב$; צו קוק א בעט

 צו זײ, װארעם גענוג איז צו ןװגעדעקם׳
 בא־ אין גאס, װעלכעס זײ פון :ים <יגט
jyj*i, אזיפגע־ — טא; אײם׳ן שפראץ א 

איגגאנצען. זיך חויבען
 אױעיד נאנט דצר םים איז װינט דער

 ה$ם םראסס גרױעד בײזער, א געגאנגען.
 דעם אײנגעקלאכד׳ס־ים געהאלטען »י*ם

ם*ג. דעם ^ופגעװארם אזן דרויסען
t אין ארײן *יז םדױ די p באתוקען 

d*t האלץ, ביסעל דאס הויהלעז, ביסעל 
 גערע־ איז װאס ברעךסאםעריאל ד*ס —
 איז הערט א און אנגעגרײם איהר ביי נען

 ת#ט זי כייגער. די דורך אדורןי איהר
קויה־ סעד״ר םים נאזארגען זיך נזנדאדשם

; • מ
 אנגעגרײט ד.*ט זי פארװאס חרטה די ,

 שטאר־ ג#ך זי האט הױהילען, ורעניג אזוי
 סאר־ ה#ט זי װי גאנדעם, דערםיחלס קער

פייער. א אוױוען אין <יעם
 צום ארײן איז זי — ! ױסף —

 םזל םיט שוין — נײעס די םיט 1םא
 םארשפע־ זעהסטו, זוינטער אסת״ער חנר

געהומען. ד#ןי און חדשים אויף זיד מיגט
גענ^ון, רים א זיך האבען קיגדער די

 כא־ די גור ;,ynyt וױנטער אםת׳ען דעס ־
 געװיזען זײ האט םארציטערםע, א םע,
 װארינוער זײ העלט׳ די ווארשט עס װי

׳שיאפען. :^ך זאילען זײ *וגעדעקט
וף ה$ט פאן דער  #הפ:ים םריהער, ̂נ

 זיך ד^ט ער םראסט, דעם דערפיד״ים
 אי־ <יגע;דיג ?ןלאפענדיג, געסאכט איצט

 זײט, אגדעיער דער אױף נעתעקוליעט
 נעכרא־ אזן אינערבעט אין םארװיקעיט

 וזאו עאפ׳ װעגען געטדאבט האם ער אעט.
 דער װאז םאיא:, גיט אױװען גײן איז עס

זײן, װארים זאל עס גיט גאר זאתם באס
 אראפ־ דארט א*הם דאך סיננעד״װעלעז די

 באלואיטעז איז װאס וועהטא; א םאיען.
 גרויס זיף האט האיץ זײן אין נעי־ועז

 געדאנלען די בײ סונא;דעמעװא?סען
׳שאפ. וחנגען

 צו ארויסגעגאגגען איז וױיב דאס װען
 ער האט קץי, אין האלם עס װי זעהן

 צועפענט און פ;ים דאס ארויסנעדםעיט
 געדיבטען דעם :א:קוקע:דיג םויל. דאס

 אייסגעאטעטט האט ער װאס וואלהען,
iw ,פוחל־צו• ;עפיהלט עד האט ברוםם 

 הײגטינען גאנצען פון עפען דעם ךײ\
 לענגער, װאפ ליגע; צו אזוי אבי טאנ׳
לענגעד.' וואס^

 פא־עט ךי? אין װי געהערט האט ער
 הא־ קויהלע;, שםויסעגריג םתי, זײן ?יך

 םײעל־ די מיט רױעענדיג האלץ, קענדיג
 פאר פא^עעהטט זיך ער האט — רי׳נגע;

א^ײן. ויך
 פון לאנען גאר אפיעד װעט זי —

 ט־אנט א ער האם — רעבט סים אין םיר
 פאגס־ א געזאגט, ״םיעםײנס — מסאן,1

חוזש. םיט זאגען זי וועם גי<״,
 נע־ װידעד אױפגעזעצט, זיך האם ער
 ;ע• איז םויל אין עאפ, װעגעז סראכם

^ א פאסקודנע, אזױ מען ע ט י  א כ
 געװא־ איז קאפ ־un ״םעם ח<מרת׳ריגעז

 געדרער״ט אזוי זיך און ־ijme סאדנע חנן
ביסיזןך. «ז

 האנט אין סאפע הייסע גלאז א סיס
 א פרוי׳ די ארײגגעקוםעז דערוױיל איז

 אנגעםרונ- *\ קענםיג .מרכגמזתומגסםע,
v m חײסעס. םים

 חאט — ! אויף ^זוין דאך ניזםו —
 םענסטו —־ נעלאכט, ןװםדידעז א?ױ ןי

 נעם. פון ארויסהײכעז םאקע pw ?יןי
n ,דעם געסאכט ׳מױן האכ איד זעהסם 

unt*«t. צױ אױך מוין איז אנבײסען דער 
זיד נעהם אין אוים םרמס נא, מודײם.

 ארום שעה האלבע א אין אנםאן.
p דאד סחסו i r אדיין. מא• אין געחן

 אזוי נאך איז דדױסעז איז װאס גים *ק
o ס׳איז י.9אינססקדל y ir.

 דאס זיד׳ םוילעגדיג נעגוםעז, תאט <^ד
האנם• איהר אוז ילאי

^ u ד n  m שאפ דעם םיר דערפאנסט 
רעדסם n איכרה. אן םיר אויו* אן ס0«א

ררןרם פיד איז איז רזהי; אזױ דעם

 דערפאן איך װען פארנליװערט בלום םײן
ק«<ם. אזוי איז עאפ אין אז םיך

 ביזט טאן. ?ענסטו װאס םילא, —
ד  טיר קענען וואס דארם. אײנער נים חי

 נים װילען הינדער קלײנע טאן^ אנדעחפ
 גע־ דיף איך האב זעהסטו אט וױסען.
 אײנקויפען םיט׳ן נעװארט און םאמט

 אויסנע־ איך האב װאס און קויהלען, זיך
 װא־ א צונעגרײט דיר כ׳האב נא, ווארם^־

 זאקען. װאדעסע פאי א טיט יײבעל רעם
 דער אגצוםאז• עס פארגעםען ניט זאיכט
 זיך םיר קעגען װאס גרויס, איז יקרות

,העיפען^
 געהערט קאפע׳ די נעזזפט האמ עי

 אין זאו־געניש איהר קיל, װײנענדי; איהר
ד1י* טיט געפיהרם  בײ רעצטע דאם אז #א;

 ביס־ איהם אין :עדט מענער־וױרדע סעל
 נע־ זיך עד האט פאדלוירען, יענווײז

: םא; צו זא; א איהר אײלט
 װי אזוי טיר דאס דערצעהלסט דו —

פרעמדער. א עפעס געװעז דיר װארט איך
 פםור םאקע עוין װאיםטו הלואי —

 םיט זי האם — עאפ דעפ םון נעװארען
ט ײ ^ ס רנ  — :עזאגם הול איהר אין ע

 הינדער האבען, מען דארף דערװײל אבער
 קינדער די זײנען װאס וױסען. נים וױלען

 קום א דאך מיר איז וױנטער דער שולדיג^־
 בײ געהען קױהלעז אופגעריכם. נעטאן

 מאדגען און הײגם אויף בלויז אױס. םיר
:אף. איף האב

 װאם גים ראך האסטו דערװײ< —
זארגען. צו

 און זארגען. כיען. דארױ אוי אוי, —
 «יין p3 איד אז נלממון״ פיר װעסם דו

 װעגען םאגע אויך, גאם אין הײגט געװען
 ־un נור יאסיר האלץ. װעגען קויהלען,

װאך. דער םאר געגוג האבען װײל
 ארויםגע• נעזאגט, גיט גאר האט ער

 געחארענע לײרינ דאס הא:ט פון׳ לעגט
 אנגע־ הענט רי בײ פרוי די און נלאז

• כאפט•
 הענט זײגע צוגענומעז האט םרוי די

איהרע. אין געװארעםם זײ און
 און בעט אין ליגםט געםרוירענער, —
הענט. קאלםע אזעלכע האסם

 נור נעטאן, ציה א זי תאט טאן דער
לאבענדינ. אפנע^פרונגען איז זי

 אן, בעסער זיף טז פױלענצער, דו, —
׳עפעט. ס׳איז

: זאגען געװאיט איהר האט ער
ח*פי« נרויס ד.אב איןי פיר, גױיב —

 א נאך אפיטלאפעז אין צוריקצולײגעז זיך
שעה. צװײ

— טאנפפער״טליז דעם נור זעה —
 פראםט ער׳טטער דער — #געלא:ט זי האט
 פע:ש. אייס עויז זיך םיהלט דאס און
 זי האט — אױף ׳טםעה #גר נו,

 װעסט — נעפוגטערט םוטערליך
 הײסע גלעזער עטליכע םרינקע;

אטת׳ן אן אויף עדטם דיר װעט
מאז•

אנטאן. נענוניען זיר האט ער
פאר, פיר איף ׳טטעל דרויסען׳ אין —

פחדים׳דע. זײן איצט עס מוז
 אין איד.ם זי האט — נײפקשה —

 װאם ״קי:ד א צו װי אדײנגעלאכט, פ:יפ
 פון תירוצים טיט אדויםרדעהעז זיך וױל

שלידוות. אי:אג:ע:עהטער א; עפעם
 ואג מײנסטו, װאס, אנטקעגען —

 צו דערפיהלענדיג ׳ער האם — A cy איך
 — געטאן זאג » װערט, זײן ראטעױען

 רורבלא־ וױל איך «ז טא?ע, טײנסט דו
 נים ארבײכ& אהן טאג ר״ײנטיגען זען

נעפעהרליך.
פוי־ בעט, פי^ ארויס אזוי, אט —

ײ געטאן גע׳טרײ א זי האט — לער«  מס
 אויף אלצדינג דאף דארף טען — פעריש,

 האב אט געװאלד. םיט ארױפציהען דיר
 אנטאן... צום ^ינדעלע הלײן א נאך איך

?ינסגלע^' ׳מאסען דער ליעב האסט
 געלאנט האבען בעט אין קיגדער די

 טאםע־םאטע. ?ינדישע די םיט צוזאפען
 אויס־ םרוי דער פדן נעלאזם זיןי האם ױסף

 אוג־ yenjnj'P א םיט אנםאז טאן-אוז
 די האבעז איתר בײ בעת נאהאלפעגסײמ,

 צארם־ פיעל אזוי מים געפינקעלט אויגען
 מזםערליכ־ און איבערנעבענד״ײט קײט׳
קײט.

 וױרגליך אויסגעזעהן האבען בי״דע
 ײעל־ פון סינדזגר עלעגדע גרױסע ציױי וױ
כע און קליגערע דאס כע  איז פא^טענדלי
 סיט א*:באהאלפע:ער אזא איז ער נור זי,

הע:ם. נראבע
 געהאלטען הא:ט אײז טיט האט עד

 און טאליע דער בײ ארוטגענוםעז פרוי די
 ;עהאלםען ־— האנם אגדערער דער םיט

 ליײ דאס זיך *put טאכעז צידעכם איהר
 עס אז געם<י־אנט, בעת־ט;דשה און בעל
 קײן יועלם :אנצער דעד אײױ ניםא איז

נעטדײע אײנענע אז װי זאך בעסע-ע
פדײ.

איהם
אייס-
קאפע,
הנאה

םים מארחנדם דא זיך תאב איד —
 איז און געמאן רים * זיך זי האם — דיר

 דערםרא־ זיך האם קיך םון ווען ארוים,
 דארם וואלט מען װי זשוםען, א אהער גען

 מד וואסער האלטע אוױוען הײםען אוים׳ן
גאסען•

 אויםנעשםעלט, זיף האם מאז דער
 הויזעך די אין הענט בײדע ארײנגערוהט

 אונצופרײ ארוטגעקוגם זיך און העשענעם
: דען

 םון ברענם טײפעל, צום הױז, א —
האלם. אזוי ס׳איז און אן באגיגען
 צוטיפ־ נעגוםען ער האט טופעל םיט

קליידער. זײגע מםוהלען די אויף זוכען
 דעם דורכלאזעז א פארט אפשד —

 א װידער ױסף האם — טאג¥ הײנטיגען
ט געםאז, טדאבט  דעם :עפינענדיג ני

 :— האנט דער אוגטער עזך צװײטען
איהר^ עס םען זאגף תירוץ א פאר װאס

 א װייך זי ער t5$n — רחל׳ע? —
 בעם אויפ׳ן צזנעזעצט זיך א*ן נעמאן רוף

װארטען.
 שטעהם האװע די .ױסף, קום, —

 דערהערט ער האט םי*ט, אייפ׳ן ש,"\
 ס׳איז גינער. קים — קיך פון קוי איהר

שפעט.
 האם — טורא אזוי האט דאס װי —

 איז עס און זיף צו נעטאן ברום א ער
p ניםא — דערוױדער געװארען איהם '.r 

רײ־ צו דעם װעגען איהר םים חיפק קײן
רעז•

p« איז ער n היד• איז
 האט ער געברענם; האמ אויװען דער

 אנצו־ אוױחןן בײם אוועקגעישםעלם זיך
 *1אוי פארקוהט זיף הענם, די װארעםען

 געבלופםע, םאױעידענע קאלענדארעןי די
 — ווענט די אויױ געהאננען האבען װאס

 אפטײ־ פון שיןײגעיטעפמען, םון םתנות
 האט פרוי זײן װאס בעקערײען, פון קען,

 נע־ און נײ־יאהר פאר נאך אגגעטראנען
 געדארםט טען האט אלע פון אז טראכט,

 פאר־ פון בלעםלעך צעהנדלע א א»רײסען
זואכען. נאגגענע

גלע־ די אננענאםען דערװײל האט זי
ט זער  צו״ זיצעגדיג דערנאף און קאפע טי

 רויטע די װאו אױװעז, אנמקעגען זאפען
 הײענ־ זי האט נעשפיעלט, האבען קױהלעז

 געהענט ניט פײער איז קוקענדיג און דינ
 ?ינ־ די טײער ײי אנדערצעהלען גענוג זיך

 יסורים די גרוים װי און זײנעז דערלאך
 זײ העגענדיג נים הארץ איהר אין זײנען

 אויסזױ און צופרידעגשטעלעז, אלץ אין
 האט גלאז, אין קאפע לעצטע די פענדיג

 דעם צוגרײמען געטאן נעם א זיף זי
. ארײן שאפ אין דינער טאן׳ס

 אין גלאז פיט׳ן ער איז דערװײל
 צוגעגאננען #רום פראנט אין ארײז• האנם

 ניײ םים פארהוקט זיך און פענסטער צום
 איז עס װאו גאס, דער אויף ;עריגקײט

 האט ער װי פוםם, אזוי געװען ניט גאר
 םרמזעד םינוט א פארגעשטעלט דאס זיך
 זײערע צו געאײלט האבען פעגשען —

 אםא־ פוהרען, באשעפטיגוננעז״ טעגליכע
 און הין געטראגען זיך האבען םאבילען

 ווע< םיטען אוים׳ן האבען קינדער צוריק,
 זיך האבעז אנדערע פײער, א פארלײגט

 דער איבער געיאגס זיך און געשפיעלט
 אי־ האבען םרויען נאס, םון לעמ ;אנצער

או םון גאס דער בער  געשלעפט, ערגע^ו
 צוברא• קאסטענס, צובראכענע נעהויבעז

סענסטער. כע:ע
 צו צײט אזױ האסט נור״ זעה —

 הינטער דערהערט ער האם — A שטעהעז
 געהסםו װאס — הול פרוי׳ס p’T זיך

שפעט. דאך ס׳איז ניט^'
 שלעפען פרויען ײי זעה #קום —

 פע:־ צום צוגערופען זי ער האם — האלץ
 זײ פדײד װאס׳ער מים נור זעה — סטער

 םא־ דאזינעז דעם זיןי אויף עס שלעפעז
 זײערע אנצעװארעמען אויף טעריאל

רוםס.
 אז זאגען, װעסטו זואס־זשע און —

 פון ארױפגענופען הײנט האכ איך אויף
 םרוי די איהם האט — A קעסטעל א גאס

 קינ־ מוז. מען ׳יא יא, — איבערראשט,
 זײ העז מעז און װיסען ניט װילען רעד
 האם אױ, ײערען^ פארםרוירען לאזען נים
 געדארפם האסם צוברענט. נוט דאס זיך

 אזעל־ נאר ערגעץ איןי קריג הלואי זעהען.
 דורף פלאקער א גיד זיד גיט דאס כע•
 אוױוען דער זוערט אײגפאל םים און

װארעם.
 אנ־ נור געזאגט, גארניט האט ױסף

 גע־ און קלײדער װארעפע זײנע געםאז
 דער נעטאן :לעט א םיר דער צו הענדיג

פנים. איבער׳ן פרוי
 אראפגעלאפען גיך און ארויס איז ער

 ער האט טרעפ למצםעז בײם טרעפ. די
 פארנע- האט ער אז געט^ז, כאפ א זיך
 םיטצונע־ ^דינער״״ צוגעגרײםען דעם סעץ
 עםעס איהם איז ארײן. שאפ אין סעז

 עפעס אויף געײארען, פרעהליכער דערפון
 געשפײמזלם געםאן, הנאד. איהם האם

 צו נעטאז װארף א רור,י;ער א זיך און
ארויס. גאם דער

 דער איהם האט גאס דזןר אויף
 זײנע צדוישען געםאז כאפ א פראסט

 איהם פיט איז און ארעפס אײז-קאלטע
פיטנעלאפען. ערגעץ~ואו

 פמ םיםיננ באארר עהז.
25 ?אקאל

 •on ס([ באארד ?.py פונ׳ם זיצוגג א
 Iימי* רדאםסייקעמן און מײסם לײדתס

 דיעגםםאג געווארען אפגעהאלםען איו
 16 איז #iyolO רעם ברוארyם אותגד,

 סייצזועד־ j\ ברוחגר םםריט. yo21 וחגסס
y םאן ro. ^

ר <סן קאסיםע א מ ײ רב o פון א n* 
 פארלאעס פײנבערג און קאזטםאן פידסזג

 די m זעהן, זאל נאארד ?.py nr« אז
 יאנצם pK ארבײנתן װאס רyםםאכDוױי

bkt# װעחגן עס װאו :D''Twy סיצירסם׳ 
 בצױו םאכען םים אפגעב^ זיך זyלKן

 ״KP א ^עועהצט װערט עס וױיםטען.
א ברוחגר פון גדyהyבאשט םיטע, ײנ  “ל
y און ראטשטײן רyDסyשװ און װיטץ r n־־ 

:y^ אל פון םיטינג א רוםען צוy ארביי־ 
 די ן1שאיכטז און שאם יענעם אין םער

 אויד זאל ?אםימע y^yr די פראגע.
 נאלד־ סײדי פון דער אין האנדלען

אתנן אפגעזאגט איז y^yn ׳בערג  ג^ו
אפ.׳/ װײסט ״דעילי רyד פון  אין און ?

אגיג דער  nn פון yשאליט פעני פון ^
^ ר רלי.yםo און פערלב^ע פי
oy װyרyאוי זDגyהyתאםי־ צװײ רט

עע : סyמ  ׳קא. זוײםט Kc^y דער םון אי
 םירםא םון צװײטע די און בראנתס,

 *on םון yראגD די מאריס. א. דזשײ
yרשםyקאםים רy איב װערטyרגyבyצו ז 

 קאמיםמ yצװײם די און נבערג,yראז בר.
דיחגהםארם. אװ באארד oyi צו —

tnyn Dy םארגyלyזyן lyoD'nny סון 
 חגלזגנײ״ אלדערסעניק ״סאשעליטם חגר

 nyi םון אינטערנעשאנעל, רyד םיז שאן״
 און לײבאר אװ םעדערײשאן אצמריקאן

 צושריפם^ די םבא.yד :'yD דר. פון
K tfnjm.ויסגעדyפארהאנחגלכג און רט

ײן אדיק שײןם הײסאן בר. ד ז י ז  רז
^ ר א D^runny באארד רyד נאצי » 

ט זמד»ן צו זיך םימע  הײסאן רyברוד מי
 אםיס. איז זyבצײב צו באוחןגעז אידים און
^ די םי א  אויך אינסםרואירט וחנרט ג
 האבק װאס זyא^רזאכ די אונטערזוכען צו
:pin'Dy דy,הײמאן ברוו^ר אז רצו >» 

iy^ .חגזיגגירען
m איז \ואס yיטDאp די m  D^njnny 

 רײז״ רyברוד מיט |yiy־vi*nn זיך חנן
^  בליײ צו װירהען איהם אויף און ׳ב

V2] נחר פון אפט זײן איז װײםער אויױ 
 זyבאםיהונג איהרע אז כמגלדעט ״רyדזשyנ

 תאסיםע די געלוגגען• ניט איהר זייגעז
 •א־ א נאבצוזוכען אעסםרואירט ומןרט

uruyc פאר האנדידאם cyi אםט pc 
 דזד איגד^פענדענם פולם רyדזשyנyפ

ט. נ ^ ר א ?
nrrna ^ ב ז ײ  א אפ גיט אלײן ר

מז ר  םו? צישםאנד דעם איבער באריכט י
 את #דyByש ״סי״ די אין םםרײק חגם
 מר אױפגעסאן איצט כיז איז oy וואס

 דייי םון ד^ארנאניזירונג ותר אין ײארעז
 דיסתר ותרט באריכט זײן שע*ער. זע

^ איז טירט ס ײ ח ע טג ט
n די jn y n ^ p ^ םי א  באריכ^נט ק
ny^K איהחן y : ^ i n c T ^  y :^ 'K T 'a| 

 py.? פונ׳ם וחןרט זי איז אסם׳ז, םים
 וױיםמר אזיײ װי אינםטרואירט באארד

^ ג צו גוארהאנדלונג^ איהחנ מיט אנ
^yo שעחנהאלץ, יי.

 מײקערם, רײנקאום טרענטאן
.87 לאקאל

הא״ רyפאנ רײנקאוט רyנטא:yטי רי
 צילבעדי־ גאנץ א אבער קלײנעם א בעז
 האבען זײ לאקאל. םעטיניען אין געז

y דורכגעפאבם ^ o y זײ־ אין סםרײקס 
סג^לפפט זyהאב און רysyש ערע  רי אוי

 ברידער זײערע װאס קאנדישאנס זעלבע
יארק. נױ אין נעװאונעז האב^
 צוגדפיהט זײ האב^ לא:ג ניט דא

 סא־ די פאר פאנד דעם צו דאלאר 20
 yc'!W די אסעטבליםען. ציאליסטישע

 באשםא־ איז קליבעזyג געלד די האם װאם
 ס. שטײנהארט, י. בריחגר די םון נמן

 “רא ר. און רyלטצyמ ה. םניידזגרפאן,
רטס.yב

 פון טעמבערם די פאר וױכמע
נוארק. ,21 לאקאל

 ־nyi 24 ברוארyם ״נדyאב דעסטאנ
 לעה־ בײלין ב. פר. וחגט ,1920 טזזן,

 ארע־ פון פראבלזגפען ״די איבער טשוחח
 בא־ ארבײמער ארגאניזירכתר רy3אpרי

 דלבעטעז זײנען רסyבcyם yאל וחגגומ.״
 זײ־ ןpגגyבױםצובר אויך וױ ,Tn:yoH צו

jny .פרײנד u  \U
נרוס, פים

,21 לאאל קאמ. עדײק.
דזשע־־ד. נױ ^ןסדס, ,

V-׳f,. f ,/.־at. ,י• 1.
1

חי ײ1}91% סו n# ?»ן קענען גי« יחןלןן נ i 
צי ד לײב#ר n מען װי #ty«ia»npo»0 .יי י  נ

•  לאקיל. • <»גסי־«ל דעם אזנמעי איו י
mv גימ בעאםפמו ל^קאאןר דער וויז סם*ל
ח ו ך כסױן א ער eyn סזגסכער, פ םי« מ  זי
מ ן *ײורעכענעז. איחם סי ן נ ז י פ ז  י
 מ^ן, םוכח » חורןי םען •װ^ס פרײגד, גוסע

 פרי״ געקוםזגן איז װ»ס דעם, םעז נואדזעחמ
» איהם סען אדער חעי, ף ני  דעם אוי

 דזגי אבער װען איחם. קוםם װ*ס ■ל»ץ,
 זן^גזגן, «ו דעם אינער ח»ש בי»רד דזשאיבש

 איז עם ®עלע. אזעלכע *אסידען קוים קענען
ד אבעי דא  אז ■,jn פאר ז*גען «ו פיעל איי

קאל דער ל ל̂ן  אונ־ כױרןז לײב^ר די חאבען זן
jw מער«ײן n m זיך פוחלש אױבײםעד רעי 

ײן צו צוגעבוגדען םעהר דאן  ער לןקאל. ז
 ךער מון נוצען רי דירעקם פיחלם ער זעז/פז,

מן.  ביור$ לייבו>ר די םעחר פיחלם ןץ־ יוני
ע אלס ײ:  װירק^ ד^ס און זאך. אײגענע אן ז

̂ל לאלאל דער אז  *שארקער אלץ ־װערעז זז
ײז׳ קען *וױי&ע דאס ששארקער. און  אז ז
קאל דעם אין  װײל בױדא, לײב^ר די ז^ל ל̂ן

ם קען און װעש זי  בי?י, אזוי איםער זיין ני
 גלויבעז םיר ®דגקזריאכיר׳ען. בעסער זי ז$ל

 כ^ך איז עס אײדער דערװייל, אז דארום,
 עקסשערי־ גוישיגעד דער געװ*רען געסאכש

ײן עס קען םענש,  פראגע. דעבאשירבארע א ז
 װעגען זיך קריגען און זיך חיצען ^בער
̂ס געשייש. :ים איז דעם  אינערגעלו^זען קען דן

 •nyiDpy דער אויב צייש. ידער צו װערען
װעמ בױראס לײב^ר לא?אלע דיי םיש מעגש

• ארויסײייזזמ ויד י מי • lynyf ,vrm מ rv 
ו גי ר מ <ממ ירארום יייין, סי »ז גייי ק  סיד י

aagon אן כען y o p y * w םי * f m  fijn 
n w p. ס #נער ק מ וי ו ך אז  ®ארקעחר^ אוי

jyo •נ^ר דאק »ny,  סיי• דער צוליעב אז |
ן געדאבק דער ז*ל נוגגס״שאחייידענחײם ז • 

$ לײב^ר א ר מ ם נ  װערזנז״ אוישגעגעבען גי
שיגע זעחר א איז ד^ס װײל  וויכ־ און גוי
זאך. םיגזנ

ז געדאנק דער — װאלא?. ם. י  » י
 ״ש^ורעם/ ל^קאלזני א איז עס <ושער. גאנץ
 געװיסען א *ון בירגער n װעלכזןן אין

 איני״ די נזןםען קענען נעםען, דיסםריקם
עלן אזן ציאשיװע  לעבענס-אנגזןלעגענחײ־ !י

ט שזגן, ך פארלפזענדיג גי  אז אויןי״דעם, זי
ײ פאר שרין ■װעש אלעס  רעגירונג. די ז

 זעחר דעם ק*דנםיל אזא ענפדויקעלם דערצו
 ״:אפבארליכקײם״, שדן געשיחל גוישיגען

 אין ששארק אזוי מעחלש לײדער, ד^ס, וואס
 *בעי׳ ברויסששאדםיכען. דזג■ פון לעבען דעם
 םיסברויכש ששארק עס קען ז*ך יעדע װי

 TPP יאלישישענס פון חעכש די אין װערען.
 װ*ס; וױיס םײװעל דער דערפון #רויסקושען

 קען םעגשען דענקענדע פון חענש די אין
 יעדעביפאלס גושעס. עפװ*ס װערען דערפון
ד, תײן ניש םיר זעחען  אידור וואדום ;-ו:
 און ^גפאנג אין• ?:שלישען ניש זיך זאלט

 און דעסםים, געםײגט וו^רש רו^ס ־זעהן,
ײן װירקליך דארט ?ענען װעם איתר אויב  ז
 םעמיג• כעםײגשאפפליכער אײער אין פריי

אדיס עס זעתש אריף אויבען פון יע, קײט.

n  am* neo ן ן נ ן , § נ י ן חי Wm-ym פ
P «*י M W » - V  W w n >  W  T t
אויפםו. דעם

B — שסארקםאז. ם. י p p  1tain*w n 
TyiMiyn y וועגען ןyB?על אזוי eny? איחר n 

פן, « איו ױגי y #שולד אוגזער גי p ן נ • 
סן. דער פון סזגקרעטעד דעם p מני n צ 

ם צד *ייש פון צוגעשיקט יואלש ײ ^ 9 נ פ ײ י  נ
 פארעפעכםליג«ג זיכער איתם םיר װ^לםען

ד. ה. ל מ ײג ל ײן, — ח • םואג עס ג י א
®V' גימ. דער

ען םיר — שאםאל. י• ײנ M ניש ז P 9 9 
סי ח^בעז םיר קײנע^ אויןי לען . ג ד מ  ס

ען י אז פאקט, דעם אוי;״ װיו  לע7#י
ם װייפען  typ ד*ס אז און ם^ש, קײן פון ני

פ ועחר *ו ברזןנגען ן ני ״  יצ־י אנכעגזןםע ק
ך דע»בען םיר זולטאשען. י ו U כים י fiy j, 

פן די וי זאל ױני ײ חאגדלען. אז  4ג
 •ימר^ װי בעסעד, װײסען םיר פארקעתר^

 איז^בער ד*ס אונאנגענעם און שלזןכש װי
 םיספרויכצן גיש םען דארןי דערפאר מאלי
ך חאלטען אזן דעם םי«  גיצנעיממ- די אין זי

י אויב — .13 לאקאל רyםבyם  *!JNT* י
ך חאםחען םוירים  קײ* נסד פ^תרען *ו א״

̂ ip צו װ*ש גיש^ גזןר דאך אי׳ז ליפארניע,
סן אלס פ^חרען. דאי€ש איתר און רען. גי ו  י
 איחר װעט ?ל^וקםאכער אלש און םאן

ם געװיש  אין ווזירעז ©ארפאלען ני
 ל•®* מיזני |1סאן-פראנ«ישק ורי שט$דם,

אנדזשעלעש.

ר רטהאyב א ם ר — סי » ויײנען םי  ני
 םיו־ אײ^ד םיש א«ינםארשםאנען אינגאנדען

ד סטרײקס. זועגען גונג  פוורעפענמליכען סי
ן לy^ורםיק דעם ^כזנר  ״ryn דעד אי
 9 *ו ארוישרופען װעם ער אז גזג^

 אוג־ פון yלyפי רyלכy<ו אין ויסקוסי»ן,
jnyr זיך װעלען לעזעד .^ ע ײל ם א  און כ

»ן ך םיר װעלען ך ע אונזער *וי ו ײג  ם
ײען איבער ארויסז^גען ד ד ײקלי  זעחר װ

ענין. איגסעדעסאנםען און מיבטיגען
ר — װינער. ה. ען םי ם װירקליך זיינ  ני

ענוי *זוי ם /באקאגמ ג  אוסשטעגדען, די םי
 באשטיםטע 9 חאבעז ?ענען זאלען טיר »ז

n איבער םיינונג p ,בע־ איז עש צי שראגע 
 קאנטראלי• זאל בואארד דזשאינמ ידער nt סאר,
 בױרא, לייבאר דער פון ארבײש גאגצע די דען
 די אןי זוערען איבערגעלאזען זאל דאם *י

 געדאכק ערששעד דער לאקאלש. די פון חענם
 זיין װעט בױדא לײכאר די װען ,19 *יז.

 ב*ארד, דזשאיגם פון חשגחח דער יוגטעד
ין עש <חןם י  דאש עקאנאםיע. גרויסע א ז
 ײע• גענוםען דארןי װאס עםװאש, געװיס ײו
 געדאנק צוױישער דער אגבעמראכם. אין רען

D אונטער »ז איז, p דעם פון קאנטראל

ן ע ר א װ ע ן ג ו ס פ ד מ ו מ ו ן מ א ש י ט א ט ס ע ט װ ר ע ײ פ ע ן ג ע ר ע ו ס ו י ן א ם ע ס י ו ר ן ג ע ש י ס א ל  ס
, ט ר ע צ נ א ג ק א ס נ ו ^ ז ד נ ע כ ם א ע ו22 ד ע , ם ו א ו ו ב ע ס פ ױ א ס נ נ י ש א װ ) 

( י ע ד ־ ה ס ר י ו ץ כ ר א ע פ ו ג ה א י נ ט m ױ ױ ס ז ס ו ג m א י נ ע װ ע
ם א ר ג א ר װ פ ם פ ר ע צ נ א ס

. ן א ס ב א ק ײ ש ן ד
פוטשיני------5-----------------------------טאםקא .פון סאלא

רי-----------------------------------------דזשאורם טאו ער פ
אםטראװםקי. לינא כײ םראנצויזיש, אין געזונגען כײדע

 — קאטיליאנםקי בײ אראנזשירט רײזען) (א. לן משמע קא םאי
;יענגעלםאן

 בײ אראנזישרט ליעד) (פאלקם דו־דונױ רכ׳ם בערדיטשעווער דעם
;רוםאםא — קאטיליאנםקי

קאטיליאנםקי. חײם םר. כײ געזונגען
:רעדנער פעםט

. ן א ס ב א ק ײ ש ז ד
םשײקאװםקי.------------בײלא טראװאושקא ניע דא פאליע װ יא׳ל

 םיםארםקי — — — — — — — פאראםי דוםקא
אםטראװסקי. לינא בײ רוםיש אין בײדע געזוננען

 קאטי־ :אראנזשירט ליעד) (פאלקס קאזאטשענקא םענע זאגראי
'רוםאטא• — ליאנםקי

 קאטיליאנ־ :אראנזשירם ליעד) (פאלקם !העראה עולם של רבונו
;ױנגעלםאן — םקי

קאטיליאנםקי. חײם םר. בײ געזונגען

r »ד
“ יי !,fr
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 n דאם
םעאםער אידישע

 עווענױ. סעדיםאז און סמריט םע27
 .579 סיןווער מעדיסאן טעלעפאן

 דירעקםאר• קוגסם רײכער, עםנואל
םעגעד׳יזער• דזשעס שגיצער, לואיס
 םא־ זונטאג און שבת אװענט, נווײטאג

 איז טען21 טען,20 דעם אװענט, אוץ םעע
םעברואר טעז22

 בראנקם
. עתספרעס

 רןאםעדיע לאקאלע
ו ו א ם י ד b י ם א םזן

אױטאר. םון רעזשיםירט

פ*ראױס. אין בילעטען םיט זיך באז$רגט
 צו װענדען צו זיך בעגעםיטם םאר

חרש). טשערעש(י. דזש.

SECOND AVL THEATRE
עװענױ. םעסאנד 35

j רושענ. ןןדעלשטײן, יאזעף »d 
.1643 םארסייםה טעאעםאן,

ארחיעגע אין װאכען 8 מיקעטם

 איבעו םון אורםײל אײנשםיםמער ךער
 ביימד חאבעז וחנלכע םענשען, 50,000

 יאזעי םון םארשםעלונג די וואהנט
שמחנ״ און לעצםק חסשינססי׳ס

איצרעטא סטע ,

ננון רכינ׳ס דעס
!ערםאלנ 1 ערפאלג נרעםטער

נעזאנג. נוםערען 3
 מאטי־ זונטאג אוז שבת אװעגר, פרײטאנ

 איז םעז21 טעז,20 דעם אװענט, און נע
םעברואר םעז22

 אפיר נייעםטע רומ׳שינםקי׳ם יאזעף
רעםע

ם ע ס ו בינ׳ ר
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םעאסער םאםאשפװססי
 מװעגיו םעיממד איז םם. האוםםאן

.2612 ארםעארד םעצ.
װפקי, הערי שע םעי- סטײדז׳פ טאםא

 אץ קאמעױ מתיקעל נײע א
טעאטער טהאטאשעװםקי׳ס

טאגצען. או זינגען לאכע;,  ג«* םיר ן
רען טי םינוט• » לאך 1000 ראנ

 א םיט נעזאננ, נומערען 19
 ארקעסטער םימפאני
טאן 22 פוז

ט  אויס־ גײער פראכטפאלער א מי
יטםאטוגג.

 מא־ זונטאג איז שבת אווענט, פרייטא:
 אוז םען21םעז,.20 דעם אװענט, און םינע

פעברואר טען22
 ה׳ טהאמאשעװםקי, באריס ה׳

 צוקער־ רעגינא קעסטין, סעם
 און יאוועליער קלמן בערג,

ווײסמאן בעסי
םקי, מאד. אד. װילענ  כעלא זיעבעל, מ

בערג, ה. פינקעל, רינ  גילטמאן, ה׳ ג
 נאלד ה׳ םילער, ה׳

 פדעה־ נײער דער אין םאל ערעםעז «ום
האםעריע םוזיהאלישער איכער

 פארלאר־פלאר
כײסםענט און

 םהא־ הזגרדי םיז אקטען 3 אין קאמעריע
ײי און םילטאז םון כיוזיק טא^עװסקי,  הע

 דעם פון אראנדעירט טהאםאשעװסקי,
 אױס *אוזגער מײער ה׳ פון ארקעםטער

רמ לאנדאז,  חער־ אינתר םמ איממטודי
 אױםגע־ און אויםגעםיהרם װאהל. מאן

ײם ;ה םיז שמאמעס מאמ^יטעװסקי נאו

1

בושלערס כאגראדערס, עתזאםינערס,
י. װ. נ. ל. א. 82 לאסאל פץ םעםכערם

!אױפםערסזאם
 ,1920 פעברואר, ערשטען פון איז דיום װעכענםליכע די

וואך. א םענט 35 אנוה געװארען געהעכערט
 ברענטש אלע אין װערען געצאהלט יעצט קען ױום
 און דעפארטמענטס) (דיוס באארד דזשאמט םון אםיסעס

 טען2 סט״ סוטע איסט 78 לאקאל־האום־אפי^ אונזער אין
פלאד.

 םעמבערס אונזערע וױ נוט אזױ שאפ־םשערלײטע וײ
אכט. אין עס נעהטען צו געבעטען זײנען

82 לאקאל כאארד עסזעסוםײז
ר. אשפיז, י. מ. ע ע ח ע ענ םע־,. ראזענבלאמ, ל.ט

F irst Concert 
of

The Rand School 
Symphony 
Orchestra

Saturday Evening , Feb . 28^^ 
8.15 o’clock 

8 oix)ist :
L O U I S  T O R R E S  

Barit r>ne 
Condi icrroR:

C A R L  R U G G L ES  
P hople’b H ouse Auditorium, 

7 East li)th Street.
This concert marks the found- 
ing of a strictly working class 
O rchestra; of, by and for the 

workers.

SCOn NEARING’S COURSES
6 Lectures

CAPITALISM
Thursdays, 8.30 P. M......$1.25, beginning February 12,

CONTROL OF PUBLIC OPINION
12 LectureFridays, 5.30 P. M......$2.50, beginning February 13,

CURRENT WORLD HISTORY
12 LecturesSaturdays, 1.80 P. M......$250» beginning February 14,

REGISTER EARLY IN PERSON OR BY MAIL IN RAND 8CH00L
OFFICE: 7 EAST 15TH STHEET.
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 יוניאן־קאאםעראטױו די
סאסײעטי

m ל»ת*ל  3B .צ j .ױניאן װ 
אויםמליםליך פלדקױפמ

 םהעע לילי וױים
 םהעע האלאמכיא

סשאי צװססאסשני 1

סראוז י.
נענערם ייז נעחשעס

 נו־, a ם. איז םאסיתםים ױניאנם, פאר
ארגײט. יתיאן םםריקסלי

 p-nn גױ םטריט. ?אנמאן 134
A. DELBON

מערפ שארפם און ויקםם
 עװענװ, פע6 484־90

4יארל ניו
םםריפ םע30 און םע29 *װימעג
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 ב«דער ג. פון ליברעטא
רוםשינםקי יאזעןש פון אױפגעפיהרט

ד זאץ, לודװינ ראזענשטײן, סעםױעל  ח
 “ראזעג כאריס גאר^ ראזא אראנער, גינא
 לוב־ פעגי לאהסער, סאביגא סרס. טאל,

 יאקאב און דז׳ןןײקאבסאן הײםי ריצקי,
 אפע־ דיזער איז דך באטײליגען פרענס
 טשאר־ ה׳ חײסאן. לואיס אויך װי רעטע,

.לײבענױ.״ אלס נאסאנסאן לעס

 פרא• loo איז נגון רבינ׳ס דעם
פערמעקט. צענט

 אויס־ ארטיסטען, •ערזאנאל, םחײן, אין
 שעחנסטער סאסםױמען, רײכע שטאטונג,

 װאונ״ באלעטען, און טענץ שעהנע פאחר,
 אין ארקעסטער, נרויסער עפעתטעז, דער
חיגדכםעז. אלע
ט ווערםח $10 םענ מז ם דאל. 1 םאר א

 סיטםא־ און כאר גרויסער עקםטרא אן
רוםשינםקי. א״לא ארמעסטער

 ױניאננ^ סאסײעטים, לאדזשען, חברות
ע ארנײטער  וױ רעליעפס, ברעגטשעס, רי

 מעל־ ןיך קעגען יערזאגען פרױואט אױך
ן טיסעטס און כענעסיטט &אר דען י  י

ס טקאםער. םח וופי
, —I ................— — ■ייי■ י * ■

2441 גרעםערסי ס׳ניעםאן
 םדעפ ילעמדד די

42 van bow ,נ. סטױנל

!אי8פילאועל!פילאדעלפיא
 םקױרט קלאוקמאכער, אלע צו

.2 לאק. פה פרעםעי און םאכער
 לאסאל פון דױם די װעם 1920 םארםש וםען דעם פון

 װע אסעסמענסס לאהאלמ אלע װאד. א סמס 4זײזס2
אפנמשאפס. רען

i לאקאל נאארר עקזעקוטױו
/

 װע־ען געמאנט מוזען גענעפיט םיק םאר טעלדוננען אלע — ב. נ.
י םעקרעטער. דעם צו וואך יעדע שוײפטליך
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פרייטאנ און מיטװאדאבענד

9 1 2 - 9 2 0  [ C o r .  2 1 s t]

גאלדבערג א. מר.
אידיש אין לעיןםשודען וועט

ליסעראסוד אידישער דער איבער |
 אינמערנעשאגאל דער םון סענטער װניטי הארלעם איו !

ױניאן װאירקערס גארמענט ליידיעם .
עװם םע5 און םעדיםאן צוױשען םט., טע103 ,171 םקוהל פאבליק אין

פענרואר םען20 ועם פױיםאג,
אווענדם. אוהר 7:45

אינטערנעשאנאל. דער םון מעמבערס צו םריי אײנטױט
♦

אװענד. םרײטאג יעדען װערען פארטנעזעצט װעלען לעקטשורם דיעזע

liT&i' •Jt »1•-' ׳

לאהאל םאכער ורעס און ססוירם

ארכײםער אלםעױישאן און םײלארס לײדימס
so לאסאל יתיאן

 בױרטה־דעי וואשיגגטאן דאם באקאנט מאכט ױניאן די
 די װעלכען אץ ױם׳טובים, נעזעצליכע די פון איינער את

 צו בארעכטינט דינען אמ ארבײטען ניט דארנוען מעטבערם
-----------—ז----------- באצאדזלט. קךנזן

עס, װעט זונטאג, אום אױס םאלט ױם־טוב דער וױ אזױ
מאנטאג װעדען געםײערט איםער, װי

 ארבײטענדיג װערען נעםונען װעלען װאם יעביגע, די
 בא• שטרענג װעלען פעברוא־, טען23 דעם מאנטאנ,
װערען. שטראםם

so לאסאל נאארד עסזעסזםיזו
סעלןר. הילםטאן, ה. *

סרײנינג־הורס רשנד־ססוהל
צייט. טײל א םאר

מארשט. וטען דעם אן זץ־ םאננען םעקשאנס נײע

וואך. » טאל צוױי — אװענדען

באקומען מען קען אינס^ורטאציע פולע

םט. וטע5 איםט 7 רענד־סקוהל, פון אםיס אין
iי Hל .־• נi:ר-ג• דi:« ׳.־:

מיטינגען סעקשאן רעגזלאח
ווערען **מהאלטען וימל׳מ

פעכתאר סען20 חנם דאנעושסאג
בראדוױי איםט 175 האל, ״פארװערטם״ אין :טאון דאון

קאםינא. לאנדאן :בראנקס
ע װאו ע ט כ רט וועלען פראגען װי םקוטי  דאם רװארטען מיר װערען. די

עזע װעלען םעםבערם אונזערע ען די טיננ כאזוכען. סי

1 23 לאסאל כאארד שסזעסוסיװע 1

 שיקאגאו.קלאוקמאכער
אױפםערקזאם

 יעדען צו נענעבעז װעחט נאטיים אפיציעלער
ערוואר־ און סראנק װערמ װעלכער מעמבער

ױניאן, דער םון בענעפיט קרינען צו טעט
 אויםנעפאלגט מוזען רולם סאלגענדע די דאם

װערען:
 זאל הראנס װערט מעטכער א וױ שנעל אזױ .1

 ױניאן דער םון אפיס אין צושיקען באלד ער
 ױניאן די און אדרעם דעם און נאמעז דעם

קארד
צװינגט עס װאס אזא איז קראנקהײט דץ צו .2

 ער װאם אזא אדער הױז אין בלײבען צו איהם _
גא£ אץ ארומגעהן קען ער =
צו בארעכםיגט ניט את מעטבער ק״ין דאם )3 =
 6 ױניאן אין כאלאנגט טען סײדען בענעםיט =
דעם ביז אפנעצאהלט איז ם1די די און מאנאט =
s .דײט
g אײער, בױדערליך

 און םסױרם סלאוס, נאאװ חשאינם ן
וו. נ. ל. א. יוניאן ארנײםפר דרעס ן
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בארנעט
בעקער ל.
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אפטישען און אפטאמעטריסט
215 East Broadway 100 Lanox Avanua

1709 Pitkin Ava., Brooklyn 895 Proapset Ava., Bronx

פעולאנגט זעהר װערען דעדנערס
 פאר־ פרױען און מענער

!נעלד מעהר דיענט
 אויס־ שוין האבען צײסע הונדערטע

 און vutfovo אונזער נעלערענט
געלד. “םיעי זײ םארדיענעז יעצם

 קאורם א יעצט נעמט
אונםערױכט

ז----- י -------די א

̂ל סקולס מיםש
 סרויען, מענעד, פיד דיזײנינג אין

 סלײדער. קיטדערשע און מיסעס
 דיזײנינג. פ^־י אין לוורס םפעצ^על

^ן .באלדינע אײן םײגט דאס ש  ^זי
געהאלט. גרויסע און

 גאר־ אןז סקוהלס מיטשעל די
 «אטסערך דיזײניננ מענט־האטימ,

 איז פיטיננ און גרײדינג טײסינג,
 און יאהר 50 איבער עסטאבלישד

ערפאלנ. ה^ט
ײע אידעען. נייע  רעזאלםס• בעםםע מעטאדען. כעסטע םיםטעםם. נ

 בעדינגונמן. גומע סל#םען. אבענד און אידיש. אין אוגטערריכט עריװאט
 בוקלעט, םרײען s פאר קומט אדעי טעלע^ונידט שריעט,

אויםסינםםע. םולע און דעמונסםרײש$ון
טאנטאנ ־קלאםען:
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ײײיי■!■

 עדיוקײשא נטערנעשאנאל
דעפארטמענט נאל

צ ן י ו ו

מומזזײןאיו וױידזשעס אונײםעו
נליד

 אסאל, נאןי אויםמערהזאם מאנען ״יטיו _
 ױניטי אונזערע אלע זיף געפינען עס וואו

םעגמערס.
טי סײד אע«ט <-ו5  יה5פ$ב םענםער, ױגי

עװעגױ. טע1 לעבען סט• טע4 ,63 טקו<
טי ה«רלעם  פ#ב<ײן םענםער״ ױני

 טעדי־ צוױשען סם. טע103 ,171 י»ו<
עװענױם. טע5 און סא|

טי בראנקם  פ#בייה סענטער, ױני
64 <ipo, םרי־ און עװענױ איגטערװײל 

סס. םאנט
ױיטער י טי בראנקם צו םענםער, ױני

 און עװענױ װאשינגטאז ,42 םקול •אבלײז
ט אנ מ מו פאוײןוױי. ס

םמםאכער ױי טי ו פאב־ םענטער, ױני
סטריט. טע20 איסט׳ 320 ,40 סרןול ליק

װיל טי בראנז  י#ביײו םענטער, ױני
עװעגױס. סטאון און גרענסאר ,84 סקול

 רע־ װערען סענטערם דיזע אלע אין
 און לעקטשורם #פגעהאלטען מלמעסיג

 אנ־ מ#ל פיעלע שוין איז עס װי קורסען,
 אויב פלאץ. דעם אויף געװ^ורען גצוױזען

 קאנט קלאסען רי ניט אטענדעט איזזו
 רע־ •itp *נפאננען איצט גאך דאס איוזר

 די םון אייגעם אין אײף דזשיסטרירט
 צו געהנטער איז װאס דער םענטערס,

 — לעמען, אן םאנגט און װאוינוגג אײצר
 דער־ דאנחען שפעטער אונז װעט איחר
ם#ר.

* * ♦
 פארטזעצען וועט וױלבארט ל. א. סר.

 פרא״ ,,ארבײטער איבער לעקטשורס וײנע
 אג־ אװענטי דינסטאג יעדען בלעםעך,

דעם אין םעברואר, טעז24 דעם פאנגענדיג
דיוע צו <ןוסט םענטער. ײגיסי __ _

װס, ש  םון לערנען םיעל װעט איהר ^מט
* * *זײ.

 אונזערע אױ&מעוייןזאם םאכען םיר
 סורם ג#לדבערג'ם א. טר. אױןי *ועמבערם

 ליטערא־ אידישע די איבער לעקטשורס
 םרײ־ יעדען געבען װעט ער װעיבע &וד,
סענטער, ױניטי הארלעם אין אבענד סאנ

 סטריט״ טע103 — ,171 סקול פ^ובליה
 עוחגנירם םינפטע און מעדיםאן צװי׳פען

 גע־ פאזיטױו װעט לעקט״טור עוײטטע די
 טען21 דעם םרײטאג דיזען װערעז געבען

 לעסנדפױ װעט גאלדבערג מר. פעברואר.
 רײזין״ גאררין, יעקב פרץ׳ן, איבער רען

פינסקי. דוד און אע ׳עהום

 לעזע א און קלוב מאנדאלין א
 מא־ וױיםט דעם אץ סױרקעל
םענטער. ױניטי בער

 שובערט דעם פון דזאוז, םרײנק כיר.
 םקול רענד דעם םון און קלוב, סאגראלין

 געװארעז אננעיטטעלט איז ארקעסטער״
 מיטנלי־ אוגזערע פון גרופע א יערגען צו

ס דער מאגדאלין. *טפיעלען צו װי רער א  ר
 םרײט$ג יעדען צוזאמענקומען זיף װעט

 זיף זוילען װאם ארע .7.30 אום אװענט
 דעם ?ומען זאיען קלוב רעם ן*ן אדטליסען

אװענד. םרײטאג
 איז װאם עקאנאטיחם פון קיאס דער

 א צוליעב .געװארען אונטערבראכען
 םגם םון םאםיליע דער אין ?ראנקהײט
 װעט לעהרערין, די דעניעלס, מארגארעט

 דינסטאג צוערען םארס^עזעצט זוידער
.8.45 אום אװענט,
םי• דער אונטער לעזע־סוירסעל, דער

 הא־ װעט כליגדער« נײטהען מר. םון טוגג
 לי^נראטור, איבער דיסקוסיאגען בען

י יעיע דער אװענט. אוהר 8 דינסטאנ י י  ״
 ספעציעל געװארעז ארגאניזירט איז

ליטעראטור. םון ליעבהאבער סאר
 הלאםען דערמאנטע אלע די חוץ א

 אויסער—דא, אױף סענטער דעם אין איז
 ארים* אין קלאכ א — קיאסען, רעגו<ע די

 װי ^וױם־קלאס. א אויף און מעטילוס,
 יעדע און אײנער, יעדער \rp זעהט, איחר

 ־לערנען צו עפעס נעפינעז דארט אײנע,
 זיף דארפען מיטגלידער מעהר װאס און

באנוצען. דעם כייט

 ארנאניזירען צו סעםפײן א או פיהרס 25 לאסאל
פלםערס און העמסטיטשערס טאסעדפ, די

 איגרוסטריע גארםענט צײדיס דער אין
 םאר לעצטע די םאר ענטװיקעלט זיך חאט

 דיזע יטעפער״, ״נאװעיצםי סך א יאחר
 -העם און פליטיגג טאקיגנ, טאכען ^ןןעפער

 ש{(~ גארמענט לײדים די םאר סטיט״טינג
 זײ ארבײטען אנער מעתרסטען אם ®ער,
 קאנ־ זײ און ^עפער װײסט יצײדיס די פאר

 העטסטיט־ און טאקערס די םיט סורירען
 ’ש{( ריזע עעפער. דvאינס די םון מער
 ארבײטער די צו באקאנט זײנען פער

 ״טע־ ״לואנטראקטינג נאטען דעם אונטער
יעו״.
 דארי האט ױנ״אן ווײסטטיילןער די

 יואג^ דיזע אפצױעאפען בא^טיצאסען כער
 ארבײטער רי ארגאניזירען דורך סורענציע

pu רןאגטדאיוטיננ די אי־י ת>ןך ךיןען w
פער.

 אין ארבײטען װעאכע פליטערס די
 ױ א האנעז װערכע און עעפער דיזעלבע

 ניט איז זײערע ױניאז די אבעד ניאז,
 ארבײטעד דיזע באסעס, די םון אנערקענט

 צו ט׳טענס בעסטען דעם יעצט חאבען
 אנערהענען צו באסעס זײערע צװינגען

 פאראײניגט זיך האבען זײ ױגיאן. ץײער
 און העטסטיטשערס און טאהערס די םיט

 ארגאגיזײ׳טאךיןאמפײן דעם אן ®יחרען
 ע־ ש ז ד א צו זיך גדײטען און צוזאטען,

ל א ר ע . ג ק י י ר ט ס
 םון העטסטיטשערם און טאקערס די

 שעפער, דרעס און ווײסט אינסײד די
 אין ארגאניזירט זיך האבען צאהא אין 600

m בא־ זזאבען און האםיטע ^רנאניזײ׳מאז 
 יע־ םאנ, האלבען א סטאפען צו ^ילאסעז

 מאנטראס־ די ווען צײט דער אין טאנ דעז
w םיננ w, און סטרײס אין זײן וועלען 

 דײ םיז ארבײטער רי אמאניזידען חעאםען
jn| •ם«ר

 און טאסערם אלע פון סאםםיטינג א
 םאר אראנזמירט ווערט מעססטיכמןער

 םרא־ די וואו סארטש, טען1 דעם פאמזאג,
 אוים״ װעט סטרימן דזעענעדאל א םון מ

t m m דײ םיז ארבײטער די און זוערען 
m די װאםשען צו געבעטען זײגעז פאך 

 און *םארווערטס״ אין ןודווערםײזמענטם
מ. דיזעז צו גרײםעז זץ•  םיטי
j| u ; די־ סוז ארבײטער די צו אפעליחגן םיר 

ן םיט איז צײט אין ^פצורופען זיך פאך מ

 אי־ צו ענטיטאאסען איז ױניאן די !טוםה
 אום־ אאע אונטער פאך דיזען גאניזירען
 װע־ װעאכע ארבײטער, דיזע און ׳עטענדען

 ארבײט קײן װעאען אפרוםען ניט זיך אען
שעפער. ױניאן די םון גןריגען ניט

 זיך יטאיסט און ארבײטער, אויוי װאכט
 אר־ ארגאניזירטע די פון רײהען די אין אן

 קאםפס־ זײט איהר אז צײגט, !בײטער
 פיאץ א צו בארעכטיגט זײט און פעהיג

 ארביײ די פון רײהען ארגאניזירטע די אין
. מאסען טער

אדגאגײזער. מוירק, מ.

j זײ«) ער^פער דער #ון (*לוס

 אאגע־ דעד איבער נערערם פעניןיז לןאב
 אין אמעריסא אין ארבײטער־לאגע םײגער

 האט װלאדעק און צײט, איצםיגער רער
 דער םאר רײדען צו נויטיג םאר געהאלםעז

 אג־ אלע אויםגעםאדערט און יוניםײוזויז,
 דער םון רוף דעם םאלגען צו וחגזענדע

 דער פאד ׳פענקען און האםיםע עקזעקוטיװ
 װאשינגטאן׳ס מאנמאג, הויז ױניטי

 װערט זא װי זא װעז טאג א בױרטה־דעי,
 דער־ וועלען ארבײטער די געארבײט. ניט
 נעאד, איז םארלוסט הײן ניטידזאבען בײ
 ײען דעם, דורך קען הויז ױגיטי די און

 דער פון רוף דעם םאאגען נאר זאאען אאע
 םאא׳טטענדי־ ױניאן׳ט דער װערען ױניאן,

אײגענטום. גער
 גרויסע די אז ערװארטען, צו איז עס

 היג־ דער איז אאעס טאן װעט מעכיבערשיפ
 א באײבען װעט הויז ױניטי די און זיכט,

 ליײ דער םון אויפטו שעהנער און גרויסער
ױינאן. מײקערס דרעס און װײםט דיעס

 צום צוריקקעהרען זיף לאמיר אבער
 מיטינג רער מיטינג. דעם םין עיקר סאטע

 אױפצו־ דורכאויס באעןלאסען אלזא האט
 ארבײטער די םון װײרדשעם די הויבען

 גיטא איז עס אוז גאײף. ״טעפער אלע אין
 ױניאז די אז צװײםעל, םינדעסטער דער
אױסםיהרען. עס װעט

 דאזינער דער װערט קרארסטען אם
 און מניאן גאנצער דער םון סײ עננדטאום

 אויסגע־ אינטערנעשאנאל דער פון סײ
 באדאף, אב. םון בריעו* א אין דריקט

 האט ער װעאכען טרעזש., סעק. דזיטענ.
 איפדעד סר. צי ארויסנע^טיהט טענ דיײיע

 און װײסט דער םון פרעזידענט ♦טטערן,
אםם׳ן* מאגופעממוורערם דרעם

:םאמט װי איז בריעף דער
!״דזשענטעאמען

 צײט אעצטער רער אין האבען מיר
 די געזוכט קאנפערענצען און בריעף דורף

 מאכען צו אםס׳ן אײער םון מיטװירהונג
 אונרוהיגקײט הער^זענדער דער צו סוױ א

 פון מיטגאיערער די םון ׳טעפער די אין
 מיר סוזען באדויערען, צום אסס׳ן. אײער

 געקראגען ניט האבען כײר אז ערקאעהרעז,
 געהאט האבען מיר װאס םיטװירקונג, די
 אין אאגע די און ערװארטען, צו רעכט א

 זעהר א אאץ נאך איז יטעפער אזיערע
אונבאיטטיםטע.

 גע־ האבען מיר װעז צײט׳ דער אין
 קאנםערענץ א אייןי מיט האבעז װאאט

 װײדדט־העבערונג םון םדאנע דער איבער
 םון שעפער די אין ארבײטער די פאר

 אויף מיר האבען מיטגאיעדער, אײערע
 דרעס דער םיט פראגע די אויםגענומען

 און אסס׳ן די אסס׳ן. םאנוםעקכדטורערס
 איבערצו־ אײנגעוױאיגט האבען ױניאן די

 אונפארטײאישען אן צו םראגע די געבען
 ענט־ זײן מאגנעס. ל. י. דר. טשערמאן,

 ^ונגע־ האבעז צדדים בײדע װאס שײדוננ,
קראםם אין ארײן איז װאס און נומען,

 ארבײ־ װעלען וױיסט־מאכער
 זוטער זײער פאר טאנ א טען

הױז״ ״ױניטי
זײש) עו־עטער דער פון »לום0

 זאל ער און פאאץ װאונדער־שעדזנעם דעם
ארבײטער! די צו באיאנגען גאנצען אין

 צװעס דער גוטער, א איז פאאן דער
 אז תאםען צו איז עס און נאבעאער א איז

 דורכגע־ מיטגאידער רי פון װעט דאס
 רעם אויסער ערפאלג. מיט װערען םיהרט

 שטאאץ א כבוד, א איז פלאץ דער װאם
 םעזזר נאף אבער ער איז ױניאז דער םאר

 איז עס און מיטגאיעדער די םאר נוצליןי
 אדער פרוי מיטנליעג, יעדען םון םליכט די

 טאוןע זאל פלאץ דער אז זעהן צו מאז,
 עס ױניאן. דער צו באאאנגען אינגאנצען

 ?ײנע איהם אויף זײן ניט טער״ר זאלען
 דער םון םיטגליעד װעלכער און חובות.
 ארכײ• םיז אפזאנען עס זיך װעט ײניאן

 נוטען, אזא פאר טאנ טוב ױם אײז מען
צוועס^ נאבעיען
 דער דאם ערװארטען אאזא מעג מען
 םון באארד עקזעהוטיװ רעם םון באשאום

 ווע־ דורמעפיהרט ■ינסטליך וועם לאיאול
 צו־ מיט װעאען ארבײםער די דאם ;רען

 ווא&יננטאז׳ם ארבײטען םריעדענהײט
 םארד־ דורכדעם װעלען און געבורטסטאג

 זוטער״חײם, פראכטפולע זייער כערעז
 סײן וואו •אאץ, אריסטאהראטישעז דעם

 געהאנט ניט מא< הײן װאלט ארבײטער
 הא־ םיר אײנצושמעזק. דארט באװײזען

 עהזעקוטיװ םוךם באשאוס דער אז םען
 דורכגע־ ענטוזיאזם מיט װעט באארד
װערעז. פיהרט

 באווי• האם ,1920 םעברואר, טען2 דעם
 יז 1» םיגיםום־םקײל .העכערעז א לינט

 וחיךאר־־ אצע םאר העכערוע אאגעםײנע
 העמנרונג פראפארציאגעלע א און בײטער

 עהנלימנ אז שטית־ארבײםער. א<ע פאר
 אק געװאחגן םארגעטמעז איז העכערונג

 םאגו• אינדעפענדענט די פון שעפער אלע
םעקםשורערכ^

 םמײלס נייע די און ענטשײדוגנ דיעזע
 ארבײטער, די פון פראצענם 80 באריהרעז

איגדוס״ דער אין באשעםטיגט זײגען װאס
 שע• X90 איהרע םים אסס׳ן אײער טריע.
 פראצענט 20 בלויז רעפרעזענטירט פער,

 נאשעם״ זײנען װאס ארבײטער, די פון
 ארבײ״ די אינדוסםריע. דער אין טיגט
 דאס גיט, קענען שעפער אײער אין טער
ט צופרידען זײן קאאר, דאך איז  װע־ מי

 םראצעגט. 80 די הריגען עס װי ניגער,
 אײג־ און שטעאונג, אײער אננעהמענדיג

 סינאריטעם אײער ד^ס זיך, שםארענדיג
 סקײל, א אנהאאטען זאל פראצענט 20 םון

 גאג־ דער אין װי קלענער םיעא איז װאס
ט איהר װעט איגדוסטריע,. צער  דעם מי
 שע• אײעח[ יאין םרידען קײן ברענגען ניט

 צום ארוים רופט איהר םארקעהרט, פער.
הריעג.
 אנערחענטער אלגעםײן אן איז עס
 איםער־שטײנעגדאך דער דאם םאהט,
 אלע איבערגעיאנט װײט האט יקרות

 ארבײטער די װאס װײדזש״העכערונגעז,
 צוריס. יאהר א םיט געקראגען האבען
 צו אזעאכע, דארום איז שטעאונג אײער

 עואם דער םײנונג, אונזער לויט װעלכער,
 אז צומוטונג, די זיין. מסכים ניט װעט

 בא־ איהרע דיקטירעז זאל מינאריטעט א
 עם־ איז דאם מאיאריםעט, א צו דינגונגצן

 פון פרינציפ דעם צו פרעמרעם נאנץ װאס
 איז װאס טרײו-סטענדארד, גאײכען א

 סוןי כל סוף ?ע\ װאס און עוירענהאפט ניט
ארבײטען. ניט

 אײנזעהן װעט איהר דאם גאויבענדיג,
טענח, אונזער פוז גערעכטיגיוײט די

אץיער, װאהרהאפטיג
וי, א ר א ב ב. א

םעסר.-םרעזשורער\ דזשענעראל
 װניאן די ת<אר. איז אאגע די יע,

ט אוםן בשום קען  א איז אז דערלאזען, ני
 םעכד איהרע זאאען שעפער צאהא געוױםער

 װי באאוינונג, ערגערע אן קריגען בערס
 די שעפער. אנדערע איז מעמבערס איהרע

ט געװיס עס קענען מעטבערס  דולדען. ני
אד דארפעז זיי  און סעגט. יעדעז טאקע י

 דער םון מעםבערס די װעאען דערפאר
 אסא־ מאנוםעקטשורערס װײסם און דרעס

 איבערחויפט װעאען זײ אױב סיאײשאן,
 אנהאלמען און אסס׳ן, אן באײבען װעלען
אן, דער םיט באציהונגען זײעןצ  ווי מני

 די נאבנעמנז סיוזעץ איצט, ביז
 םינימום־ס^ילס רי אין העכערונג זעיבע

 וױ העכערונ^ אלגעםײנע זעלבע די און
 םאנו״ פראצענט 80 געטאן האבעז דאס

תס״ זעלבער דעד אין םעקטשורערס  אינ
טריע.

םײלארם ליױפ די פון סםרײס דער
 טײאארס לײדיס די פון םטרײה .דער

 מיא־ פירםעז די געגען ,80 לאקאל ױניאז
 סאמפאני און היהסאן און בראדערס גרים

 ספע־ אנגעםיהרט. ענערגיש גאגץ װערט
 םיהרט בראדעיס טילגרים םירמע די ציעל
 םאר־ גאנץ ױניאז דער געגען קאפ^ דעם

 פאר אפ ניט זיף שטעאט און צװײפעלם
 דער םון שאפ דעם ארום םימעל. הײנע

 פשוט׳ע ״שטארקע״׳ בושעװען פירמע
 םי־ די טערארידרען װאס גענגסטער,

געשאענעץ. פאראורזאכען און העטס
 האט װאס פאל אײן בלויז איז אט

:טעג די פאסירס
 ביזנעס־איײ דער כאזאנאװ, ברודער

 ארײנגעגאנ־ איז ײניאן, דער םון דזשענם
 מילגרים׳ם לעבען יאנטש־רום א איז געז

 צו איז דעטעיןטיװ א עסען. עפעס שאם
 גע־ איהם און צוגעגאנגען גלײןי איהם
 פארלאזען גלײף בעסער זאל ער זאגט,

 טראבעל/ זײז ״װעט גים אז פלאץ, דעם
 ארויס״ איז און געםאלגט איהם ער יואם

 בא־ אבער ער איז גאס אױם׳ן גענאנגען.
 ״שטארקע״ חברה א םון געווארען םאלעז

 ארײנ־ ער איז ראםעװעז צו זיף אום און
 באלד סטאר. דערבייאינע א אין געלאםעז

 מא״ א ארײנגעקומען סםאר דער איז איז
 פאליפמאן א מיט פירמע דער םון כער
 כאזאנאזג בתדער ארעסטירט האבעז און

 א ^געםאכט תאט ער אז קלאגע, דער אױף
 אין נעװאדען אפנעםיהרט איז ער םײט״
 דער איז .קאורט, •אליס סײד וועסט

 די צו צוגאב א אלס און סטריט. טער54
 :אם אין נעהראגען האט ער װאס קלעפ

 איהם ריכטער האט נענגסטער, די פון
 צו ,5בײ דאאאד 300 אונםער געשםעאט
פארהער. צוױיטען א צו ערשײגען

 װאןי די האבען גענגסטער חברה א
 האל, מאריס טאנט אין ארײננעריסען זיך

 תאבען און זיף נעסינען סטרײקער די װאו
^ א פאראורזאכט  »<עס דאס און פאני

 פאלי״ ״אומפארטײאישע״ די נים זעהט
 זײ ארוםצוטרײבען בלויז זעהט זי צײ

פיהעטס.
 דער װעט אפשרעקס־׳מיטעל דיזע

 געננסטער די העלםעץ. ניט נאר פירטע
 ניט יגאנען זײ אבער שלאגען זיך ל>אנען
ט װעלען באסעס די נעהען.  רעם זײ מי
 װיי־ ארבײטער די כיאכעז. גיט סיזאן

 צו ענטשלאסען זײנען און דאס סען
 אײנ־ וועלען םירמען דיזע ביז סטרײקען

 מױ זײ אז מאל, אלע פאר מאל אײן זעהן
 די באדיננוננעז. ױניאן די גאכיןומען זעז

 ווענ״ פירמען די ײאס מיטעל״ ״שטאוײןע
 װיר־ סטרײקער די אײנצושרעקען אן דען
 װע־ סטרײהער די םארקערט, פונקט הען
 קעםםען און םארביטערט מעהר נאף רעז

 גערעכ־ זײערע פאר סוט טעהר מיט נאןי
פאדערוננען. טע

 אפעלירט ױגיאן טײלארם לײדיס די
 אויב אױםצופאסען הלאיהמאכער, די צו

 געמאכט ניט װערעז קלאוסשעפער די איז
 לײדים די םאר האוטס, אדער סעכיפעלס,

 אין זײנען וועלכע םירמעז, ט״לארס
סטרײס.
 די אז ניט, צוױיםעל קײן איז עם

 נום שױן זוײסען ורעלכע יןלאוקטאכער,
 געוױם וועלען סםרײהען, מײנט עס װאס

 זײ װאר שעפער די אין אז אויפפאסען
ט זאל ארבײטעז  הײז ווערעז געטאכמ ני

 טײלארם ליידים די פאר ארבײם סיןעב
 היהסןיו אדער בראדערם, נײלגרים סירמעז
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 אדער שבת דעם יארק ניו אין אנקומען ער זאל ערווארםעט װערמ עס וױ
אונ־ כבוד םך א גימ אײראפא איבער םריאוםןש־רײזע זײן זוגםאג•

 און אײגדריקט זיינע שרײבען ורעמ ער — ױניאן* אינםערנעשיאנאל זער
״גערעכםעקײמ•" די אין געאכמכםװגען

 צוריס הוסט שלעזיגגער פרעזידענט
 זונטאג. אדער שבת דעם אײראפא םון

 אג־ איהם םון אי« וואס קייבעל, א לויט
 אפיס, אינטעתעשאנאל אין נעהוםעז

 לעצ־ לאנדאן םארלאזען געזאלט ער האט
ivo »איספעראםאר׳/ שי^ מיט.דער שבת' 
 סען געשריבען ווערען שורות די בעת און
 די װען װיסען, ניט באשםיטט נאד םען
 זונ־ אדער שבת אנקוםען, דא וועט שיח
טאנ.

 איבער רײזע שלעזימער׳ם פרעזידענט
 םאר טריאוםף־צוג א געוחנן איז אײיאפא

 דער ױניאן. אינטעתעשאגאל אונזער
 ארסונײ אונזער &ון בעאמטעד העכטטער

 ער װאו אומעדום באהוטעז האט זאציאז
 און אויםסאהםע ווארימע א געקומען איז

 ער וועט אויםנאהמע װארימע אזא פונקט
 זײז בײ אלעמען, םוז דא, באקוטען

 אונ־ אלע םון םארטרעטער צוריקקומען.
םארטרעטער יארק, גױ אין לאקאלס זערע

 קלארקמא־ דער פון באארד דזשאינט םון
 דזשענעראל אונזער םון און ױגיאז כער

 איהם־י׳אפוחאד־ ורעייען באארד עקזעהוטיװ
 חאר־ א געבען איהם און שיף בײם 1טע

 איהם װעלען שיוי בײם !הבא ברוף ציגען
 אנדע־ םון פארםדעםער אפװארטעז *ייף

 אדבײטער־באװעגונג דער םון ױניאנס רע
יארק. נױ אין

 קבלת־ הויפט אםיציעלער דער אבער
 םרײטאג ערשט םארסומען וועט פנים

 גרוײ דעם אין מערץ, טען12 דעם אװענד,
 פנים קבלת דער האלל. הארנעגי םעז

 יארהער נױ אלע םון אראנזשירט װערט
 גראנדיעזע א זײן װעט דאס יאסאלם.

אונטערנעהמונג.
יןאר־ אין װעט שלעזינגער םרעזידענט

 װאס גרום, םm איבערגעבען האל געגי
 ארביײ אידישע די םון געבראכט האט ער

 ארביײ אידישע די צו אײראפא איז טער
שיל־ אויך װעט ^ער אמעריהא. איז טער

 איז מיקערס קימאנא און דרעם
ופעסטשורערסטאנ ױ יטמ יןאנפערענץ

גאנג. םולען אץ פעטיקאוט־מאכער די פון ס^רײה דער
 האוד די םון טאנוםעקטשודערס די
 ה#בען בעטחראובם און קימאנא דועס,

 איז שפיעל אז.דער אײנגעזעהן, שליסליף
 זײע־ אין ססרײס דער אז טײװעל, פאר׳ן

 םאנ־ און טײער, צו זײ האסט שעפער רע
 אײנציגװײז נעגומען האבעז זײ םון כע

 און אסאסי׳אײשאן זייער םון אװעקםאלעז
 האט דאס ױניאן. דער םיט געסעטעלט

 אסם׳ן דעד םון העררען די אויף נעװירקט
 אײנװיליגען זאלען זײ אז פאף, דעם אין
 קאנםערענץ א צו ױניאז דער מיט נעהן צו

 סעט־ צו וױ םארהאנדלען אנצוםאנגען אום
סטרײק. דעם לען

 זיר האט האנםערענץ ערשטער דער
 טען24 דעם דיענסטאג, חנם אנגעםאגגען

 לא־ כאכםיטאג. אזײגער 2 אום םעכרואר,
 םארטרא־ סאנםעדענץ בײם איז 41 קאל
 ברוךער באראח, סעסרעטער דורןי טעז

 ױניאן, חןר םון מענעדזשער נאלדשטײן,
 עקזעסדםױױ דעם םון תאשוטע א איז

 שײנט, עס װי לאסאל, דעם םון כאארד
 דער און אויסגלײף tv צו סוםען מעז וועט

געםעטעלט. זיין באלד װעט סטרייק
 אנדערש זײז נאןי W עס נאטירליה

 װעט מען אז זײן, אייד סעז עס אײך.
 דער און לעדיגען מיט צוגעזזן נאך זיף

 ווע־ פארטנעזעצט װײטער װעט סטרײק
 םרי־ װי ענערגיע זעלבעד חנר מיט רעז

הער.
 דאם זאגען, צו איבעריג אויד א״ז עס

 א צו קומעז •ײעלעז צדדים כײדע אויב
 סעטעלמענט דער וועט פארשטענמיס,

 סטריײןער די פאר וחןרען פאיגעבדאכט
גע־ וועט אגריפענט גײער דער א״דער S•**װעלעז סטרײחער די וועחנן. אסעז 
 באשטיםעץ צו װארט רעצטע דאס ד^בען

סעטעלטענט. דעם

 מאכער םעטיהאוט די םון סטרײס דער
 זיינען באסעס די גאגג. םולען אין איז
 זיף ראנגלען און אײנגעשפארט לץ8 נאד

ױניאן. דער געגען הארטנעקיג גאנץ
בדא־ די ניט אבער ענטמוטיגט דאם

 אויף זײ איבערראשט ד׳אם סטרײקער. װע
 געװאוםט. פריהער דאס האבען זײ ;כיט
 זאל עם ערװארטעט, ניט גאר האבען זײ

 םעטיקאוט־טאנוםעק־ די אנדערש. זײן
 ז^וגעז, צו אזוי לאנג, צו האבען טשורערס

 ערןספלואטירען צו האנד םרײע א געחאט
 און שקאאםען נינדארגאניזירטע זײערע

 איײ װי ױניאן, א םאר מורא האבען זײ
 מײנען, זײ !טויט םאר׳ן םורא חאט נער

 בי־עה־ םאר באםעס עסען ױניאךלייט אז
 די זײ אוי^ םשוט ציטערט עם טעסט...

הא־ װעלען זײ אז דענקען, זײ וועז הויט,

 שנײדער״ארכײטער די פון לאגע די רערען
 סאמענט. איצםיגען דעם אין אײראפא איז
 סארנעגי איז וועם געלעגענהיים דער צו

 גדױסארטינער א װמחןן געגעבען האל
 ער־ באריהפטע םיז סאנצערט יןלאסישער

 מזזיקא׳ דער םון הינסטלער קלאסע מטע
 ניט איצט נאף איז עם וועלט. לישער

 װעלען יןינסטלעד דיעזע ווער באשטיםע
 די דאס זאנעז, אבער מענעז טיר זײן.

 װאס קאסיטע׳/ ״רעסעפשאן אלגעמײנע
 לא־ אלע םון םארטרעטעד פוז באשטעהט

 םיט אונטערהאנדעלם יארק, נױ אין תאלס
 שפיע־ און זיעער גרעסטע די po איעיגע

 װעלען קינסטלער די םיז נעמען די לער.
 סעין־ טעג. די װערעז געמאכט באקאנט

 םון טשערמאן ה*ר איז באראױ רעטער
 ברודער און רעםעפשאן־קאמיטע דער

 י־עם םון טרעזשורער דער קאפל^וױטש,
סעהרעטער. דער איז באאדד, דזשאינט

 װעלען אװענד דעם פאר טיקעמם די
 אלע צו 6םראפארציאנע• װערען םארטײלט

 די יאריז. נױ גרוים םין לאקאלס אונזערע
 וועלען װעלען װאס אונזערע, םיטגליעדער

 דאר־ זיף װעלען האל, קארנעגי אין זײן
 טיקעט א סיט באזאמען באצײטענם םעז
לאקאל־ימיאן. זײעד פון

 ראנג־ זײ און ױניאן־שאפ א זיד בײ בעז
דעם. נעגען כחות אלע מימ זיך לען

 כאסעס דיעזע מען האט אײגקנטליף
 זײ װילען װאס םאר :םרעגען געקענם

 מאנוםעח־ די םון גרעסערע^פיוחסים זײן
 דער אין פאכען אנדערע די םוז טשורערם

 יענע V אינדוסםריע גארמענט לײדיעס
 ױניאן א שאפ אין זיך בײ דולדען קענען

ט און,די ט װאס פאר V גי ^ >' זײ עס ק
 קענען באםעס פעטיקאוט רי צי אבער

 װעלען זײ — ניט, צו ױניאז די דולדעז
 דול־ מוזען װעלען זײ דולדען. מוזען עס
 די טוען דאס װי פונקט ױניאן, די דעז

 םאכען. אנדערע די אין מאנוםעלןטשורערס
 די םון סאיטלוס פעסטער דער איז דאם

 פעטי־ די פון ארבייטעה פאראײניגטע
 װעלען באסעס דיעזע און קאוט־סטרײקער

 נאכקומען. פיוזעז גיך גאנץ באשלוס דעם
 דעם נאכקופען בעסער זיכער וועלען זײ

 אײדער ארבײטעד זײערע פון באשלוס
געבראכען. גאנצען אין געהן

 זיף פיהלען פעטמןאוט־סטרײקער די
 ערשטען דעם װי מוטיג און בראװ אזוי
 די אז װײסען, זײ םטרײה. םוז טאג

 זײ, מיט שטעהט אינטערנעשאנאל נאנצע
 זיכער סטרײק דעם װעלען זײ דאם און

געװיגען.

אנױסענם פון נאנײאזננ וי פאדערם 6 לאסאל
 געהט טערץ טען17 סומענדען דעם

 עכדמ דער צװישען אגרימענט דער אויס
אך װאירסערס בראידערי  6 לאקאל ױני

 טרייד. דעם פון מאנוםעקםשורערס די און
 אויס״ ױניאן די האט געלעגענחײט דער צו

 םאדערוננען נייע םון רײזזע א געארבײט
 םאנוםעסטשורערס רי אײנגעלאדען און
מענט. אגרײ נײעם א װעגען קאנםערענץ א צו

 מענעדזשער דעד וױיס, מ. ברודער װי
 האבען איבער, אונז גיט ױניאן, דער םון
 זײ אז געענטםערט, כיאנוםעקמשורערס די

 סאנםע־ דעם צו הוםען צו גרײט זײנען
 אנ־ זיך זועלען םעג די שוין און רענץ,

םארהאנדלונגען. די הויבען
געמעל־ סריהער שוין חאבעז מיר װי

 דיע־ האט ״געדעכטיגקײט׳/ דער אין דעט
ט אונטערנומען, זיך *וגיאן זע  דער סי

 נא־ אינםעדנעשאטאל, אונזער םון הילף
 עטבראידערי די ארגאניזירען צו טירליד,
 דזשויר־ נױ איז זיד נעםינעז װאס שעםער,
 יאהר פאר לעצטע די זײנען װעלםנ זי#וא<ן
 צושטאנד. ארגאניזירטען ניט א אין געװען

ס גיט װײם ברודער װי  וחןרט איבער, או
 עםליכע ערפאלג. םיט געטאן ארבײמ די

 דזעױרױער די פון ארבײטער הוגדערט
 געווארען. ארגאניזירט שוין זײנען שעפער

 אננע״ צוועק דעם םאר האט ױניאן די
 אר־ ספעציעלען א דזשוידזי איז שמעלם

 אויס־ גוטע דא זײנען עם און גאנייזער
 שע־ יעגע םון ארבײטער אלע אז זיכטען,

אדגאניזירט. ױין גיכען איז וועיען פער

פאר חײם אײנענע
 יוניאו הלאוהםאכעו

סלוולאנו אץ
״ ©*ןוכממ מיר האכען דיענסםאג דעם

אןיק ם. ברודער םיז םעלעגראםע א  •ערל׳
 קלאיהסאכער-ית• די win קלױולאנד, 1םו

 אײ• אז אויםצובויען כאשלאסעז האם יאן
 םאר כבוד א זיין זאל װאס הײם, גענע
עתננ א און ױניאן דעד  גאנ• דזגר סאר צי
 יענ^ר םון ארבײטער־באוועגונג צער

שםאדט.
 איע■ יוניאז די האט צוועס דעם םאר
 םאג״ םארזאטלונג, סיעציעלע א גערוםען

 און געבורםס־םאג, װאשעגטאן׳ם טאג,
 נדױס םיט איז םארזאמלונג דער אױף

 אג־ דער נעווארען געמאכט ענטוזיאזם
 4אי פארזאמילונג דער <אויף פאנג.

ד דעד אין זאגט פערלשםיין ברודער װי » 
 נעיואחמ געלעגט *שוין — לעגראםמ,

אן דזןך טדן ןסײקעל־שגיװ דער  ײני
דינג״.

 ״בילדעג״ » געגריגדעט זיך האט עם
 דער םון מיטגליעחןר פון 4קארפארײשאן״

 םים ױף םארנעהמט װאס ױניאן,
 ארױם לאזט קארפארײשאז די ארבײט.

 צו שערס, דאלאר טויזעגד הונצערט םאר
 וועלען װעלכע שמר, א דאלאר 10

 דער פון מיטגליעדער די צו װערען סויםט
 גזד שייז איז אנהויב דער און יוגיאן.
 םארזאםלתג דער אויף געװארען םאכט

מן םיטגליעחגר די מאנטאנ. לעצטען א  ה
ט שערס די געקױםט  באגייםםערונג. סי

 וואם איז, דערכײ אינטערעסאנטע דאס
 אפנערופען זיף האבען װאס ערשטע די
 די געוחון זײ;ען שעדם די קויםען צו

 מײדלעך! בראורע די םרױעךמיטגלידער,
 צקחן צו געקײפט האבען מײדלעף םיעלע
שערס.

!קליװ&אנד פיז קלאוקכיאכע-ר ביאװא,

אינהאלט־פארצײבױס
. 9 נומער ״גערעכטעקײט״

 שאוױרא. נ. — יוואד רי .2 זײט
 רער §ון ב^ורד דזשאינט ®רן סיטישג .3 זײט

 יד0 לאנגער• ל• ־- ױגיאז קל^ךקמאבער
 געויאיעו *ײ ק^וק־פער^רי ח>וךסקי׳ס

 סטעןי — ײגיאז־שאי םוסמערד»»€םער *
רעפארטער.

 א. — סיל^דעלםיא פון ברמולאך .4 זײט
 אי- ימר באאזמעה <ואס אין קראפעװע.

בער־ — ? סםרײקס פון פ#מױו נערליכער
פיסאר. םהא

 ®ילארעא־ «יז רצ4»6רע גוינ^גיעלער .5 זײט
ם סיער ^ינ  םאנדלזא*. ם• — סןארד דז

 »ין סימיבגןנן ־כד»ערמ?ןן6וm יוויככיגע
 •וג׳ם םי«י<ג ױגי^ן. קלאוקםאכעי דער

%, — 25 ל?;אל «ין ?קזעקוסעו
שעהנהאלץ.

 ארגאגיזאןניאנס^ראגצן, און מרייד .0 זײט
גאדלשםי(^ א. העלער׳ דזש• פון בייש״

 רוםינאזי• ם. *ױ בעיסו ג•
 פאליגא — ליעבע נאד געיעג א .7 זײט

םי. אל ״ װ
8 p 'U. נ^םיץ-ביכעל. רעדאקםזןןר״ם פון 

 עגג^ןגד פון ארבײמעד־םיתרער .9 זײט
ס אוו ליעג דעד פאר »רוים סען ג א י ס
(פזוליעםפז) <»םופלאז« * לאנג. ה.

לעבעדינער. דער
«יך באוו^■ די <ױ .10 זײט

י א ®אינטץ. סטוארט דזשולי״עט א  פ
 אדלעד, י. — (געדיכם) פאינ^ג «ער

 —. ^ואדאחכיי• «ון פראכלעםע י1 .11 זײם
 רעדא^שאר סין •ערלשטײן. ם.

 שםואלזאהן. ם• — «עחל.עג)
p ראזע — װעלם פרויען .12 5זײ v n n- 

בצינדער.
 שמועסען. קורצע .S8 זײם

 אד\וצר«ײזמעג■^ .15 איז 14 זײטען
 אינפזערנןדיאנאל .10 זײם

 פו אויפדוןי דעפירםסעג®.
 סאזני*ליסםי*ע ברענבמו

.v .ו די ®ון זיעכ דעד םעטץ^ ײנ  ד
לענמש. דזש — מעבלעזל


