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״ עי ג ו
 קא• *רינחשפענסס ױבייעאום די
 פארגוסען דיענדיג ,10 יאקאל ®ון סיטע

 ױניאן דער כוחות אי» סים חעיםצן צו
 סםרײק, קלאוקסאכער דעם געוױגען צו

 -f״c די א»יײגען צו נאמלא&ען האט
 no ױבילעם יעחריגען 25 דעם מון רוגג

 פארקױ נעזאיט חאט וועלמנ ,10 <אקײ
ם מען דעצעםנער. טען12 ת

 עס דאס רעכעגט, דוביגסקי ברודעד
 די דודכפיחרען צו זײן סעגייך וועט

 יאזיןר. קוטענדען םון אנפוונג םייערוגג
 האט חאמיטע אואגדזשםעגטס די װעז

 דעם םאר ילעגער מאכעז אמעפאגגעז
 דוביגס<ןי מענערדשער האט יראגראם,

 אונטער״ די אז םאדשיאג, דזןם געםאכט
 די כדי װערעז איגעלײגט זאל נעסמג

 אװעק־ נים זאל ױניאן דער פון ענערגיע
סטרייק. pc װערעז גענומעז

 האט קאסיט׳ע אראנדזשםענטס די
 דא־ דעם אוםבײטען צו אײנגעשטימט

 דע־ טען12 םון דאטום דעד ײעז םום.
 גע״ באשטימט לכתחילה איז צעמבער
 דא; ביז אז גערעכענט, םעז דזאט װארען,

 געסעטעלט, זײן שױן סטרײק דער װעט
 םײע־ דאיעלטע א זײן װאלט דאס און

 לא* פון ױבילעאום טער25 דער — חגג
 םון שלוס ערפאלגרײכער דער און קאל,

 דער וױ אבער לאנג אזוי סטרײק.
 דער גלויבם םארצױגעז, זיך האט סםריײן

 װינשענסװערטה איז עס «ז קאםיטעם,
 נעת־ אויוי אוגטערנעםוגג די איצולימען

 pc אומבײם דעם אוישער םיזאן. סטען
 ווערען געםאכט ניט װעט דאטום, דעם
 דעד םיז םארם דעם אין 1ענדערונכ ?ײז

 בא־ אדינינעל איז דאס װי םייערונג,
געװארען. שטיםם

 טױמ דעם איבער טרויערמ 10 לאקאל
דעבס. װ. ױרזעלן פון

 דעי איבער באװעגוננ ארגײטער די
 זעהר געםיהלט זץ־ האם וועלט נאגצעד

 דעם פון םױט דעם איבער עחטיטעדם
 יר קעספער, ארבײטער אוז מארטירער ״

 נע־ איז װעלכער ,דעבס װיקםאר דזשיז
אקטאבער. טעז20 דעם מטארבעז

 גאך האבעז מאסען ארבײםענדע רי
 וועל־ םיהרער, א געהאט ניט גײנםאל

 װי אויםריכםיג מעהר נעװעז איז כער
 דעבם איז םאל צװײ דעבס. װ. ױדזשין
 טעטינקײם זײן םאר פריזאן אין נעזעסעז

 עריטטער זײן םידזרער. ארבײםער אלס
 מיט םארבינדזננ אין געװען איז ארעסם

 די װען ארבײטער, באהן פון סטרײק א
 סאידאטען אנגעעטעיט האט רענירונג

 רעגירונגס־ די סטדײק. דעם ברעכען צו
 אימןר־ נעקענט ניט האבען כאאסטע

אי; םארמייטט נעװעז עדיאיז אז צײגעז,
 פאר־ איהם האבעןי איז םאדשװערונג, א

 ״קאנ־ פאר מאגאטען 6 אויןי עיקט
.,קאורט־ אװ טעמפט
 פאוי־ עד איז מאי צוױיםען דעם

 א מיט פארבינדונג אין געווארען משפט
 םאר־ איז :עהאיטען האט ער װאס רעדע,

 סטען דעם צײט, טיחטה דער םוז לויף
 ער אהײא. קע;טאז, איז ,1918 ױני,
 10 זיצען צו געװארעז פארפױשפט איז

 פוז פריזאן פעי^ראיעז דעם אין יאחר
 אפגע־ איז ער װי נאכדעם אםלאנטא.

 באפרײט ער איז צײט, יאחר 3 זעסען
געװ#רעז.
 די אננקלןומצז איז עם װי גלײך

 טענעדזשעד האט טױס, זײז וחמען גײעס
 םאלגענדע די ארויסגע״שיקט דובינסקי

 קא־ מדס. אלמגד,, דעד צו טעלעגראטע
 מיט־ די פון ;אמען אין ״דעבס םערין

:10 לאקאל םון גלירער
 נא,- לײדיס אטאמאםײםעד ״די

 דער םון ,10 לאקאל סאםערס, סעגט
 װאיר־ גארםענט לײדיט אינםערנימסאגאל

 צוזאמעז ?אפ דעם בויגם װגי*ז, קעדס
 1אי װעלט אדכײםער גאנצער דער מים

 אונזעד םון םויט דעם איבער מרויער
 יױ קאטעראד, און ברודער באליגטעז

pm i ארבײטענדע די דעבם. װיקםאד 
 הא• וועלט גאנצער דער איבער מאטען

 ווען םאמוסם גרויס^ א נעליםען בען
 שטי־ די געװאחנן אײנגעמטיים איז עס
 אויט• אלעס האט וועלכעד דעם, »ח מ

 םאחפײןט מאל צוױי איז און געאטעוס
irHmw ארב״טער די כדי •ריזאז, אין 

 נצזעלזאאםסלײ וײ נעװימז קאנעז ז#ל*?
 דעבם וחנלמר ®אר געממפינקײם, מ

 גאנצע די געקעםםט נדאװ אזױ האט
ה צו צײם. ײ  כױ־ תזונעז איםנח, ןײן י

nrw  InW, י וחנחחננד דאס  םוים מ
d ip ײך -םון  בא- אי^נר *וחנטנזגרויבם א

p את קאטיאניאז, ייגמעז t
מז גאביימןז ^יסם ע  נ^ד וחנט און י

a® »לץ r t  t r v r ארב^םער־אלאס *V 
pn «דעםא• אעתסםרחניוןר ,®וסי תאסו 

, ג♦
 נאדםענט יײדים ^ןסאלגאט^סעד

י. װ. נ. <ג א. מגיאן, i ■י

 ®ילע מאכען קאמערס דרעס
ס. מ ײג ל סו א ק

w פון אגקוםען דעם מים o סיזאן 
 ארײה אויך הומען טר״ד, דרעס דעם אין
 שאמ®• צאחל <רױסע א געוױינליך, וױ

 צד גל״מנר ניט דער זוענען לײנטפ
 באלעגאטים, װענען ארבײט, םון מ״לונג
 און ארנײט דיער אלײן ׳פגײדען ווערכע

 װעל״ אוםגעזעצליכסײטען, אזעלכע נאך
 איז סיזאן. סלעק אין ■אסירען קאנען כע

 װאו ®אדנאנגענער דער םון םארלויןי
 אױסערגע• אן ערהאלטען אפיס דער יראט

ײנסס צאזזי גרויסע ונײגייך  •jm קאמיי
ארבײט. םון צוטײלונג גיײכער ניט גען

 די זץ• האבען ^ןעאער אײנעע איז
 אדומגעזעהעז, אםאל מיט כאיעבאטים

 זיי םאי האבען װערכע קאטערס, די א?
 ביזי גאגצען םון פארלױף אין נעאדבײט

 איז ״קאסיעטענט״. ניט זײנען סיזאז,
 װעלכער באיעבא*, דער האט ?ןאי אײן
 קא־ זײז באישולדעען נעקע;ט גיט האם
 ארונ- געװאיט האט ער װעלכען טער,

 ״קאםסע- גיט איז ער אז טעױעיקען,
ט/ ענ  דאס אורזאך, אלס א;;ע;עבען ס

 זײנע ארױסנענומען האט קאטער דער
 ארבײט זוכען צו צװעק דעם מיט טולס

 אלײן איזא, האט, און אגידעדמ, ־ ערגעץ
 דיזער װי אזױ דזשאב• זײן םארלאזען

 םרן ױדיסדיקציע דער אוגטער איז שאפ
 םאר־ םראגע די איז אסאסיאיי׳מאן, דער

 חוייט דעם םאר געװארען ;עבראכט
 גע׳טענה׳ט אױך האט װעלכער קלוירק,

 דער אז באלעבאס, דעם מיט צוזאסעז
 דער דז״פאב. דעם םאריאזען האט סאטער

 האט באיעבאס חגם פון פארשטעהער
 רער אין אז צװעבען, געמוזט אבער
 האסער באטרעפענדער דער זוען צײט
 אר־ זוכען צו אפ5? דעם םאריאזעז האט

 נעארבײט האט װאו, אנדעױט בײטער
 דער אין װעהרענד קאטער, אײן נלויד

 .די דרײ. דארטען ארבייטען צײט ביזי
 טאקט, דעם אױוי אננעוױזען האט ױניאז

 קא־ א א«האיטע| ניט לןען סײנעד דאס
 אין וױל, עד װאו ארבײטען םון טער
 עס װען צײט דער איז #צײט םרײער זײז
 אין איהם םאר אדבייט קיח ניטא איז
 פונקט היין ניטא איז עס און ?&אפ, זיין
 אזא םארבאט װעלכער אגרימענט, איז

האנדױננ.
 װיײ זעהר אבער שענחט אפיס דער

 קאמפ־ אזא צו אױפמערקזאמקײט גינ
 אז איבערצײנט, זײגעז מיר װײל ליינט,

 א•־ אן אװעקשיקען ניט װעט ײןאפ הײן
 ארבײט געזוכם האט ער וױיל .הײטעד,

 פון םארלויוי אין שאפ אנאנדער אין
 איז פאי איצטינער דער סײאן. סלעח
 דעפ מצד מאכינאציע א געװען ביױז

 אר־ א; פון ווערעז צו פטור באלעבאס
 צײט :אנצע די האט װעלכער כײטער,

 ױניאז אלע אז ׳דעם אויזי בא^טאגעז
 אפגעהיט ׳עטרענכ זאלען באדינגונגען

אפ.ש דעם איז װערעז

 אונזעד םון םײערונג עדעפנונגם
 פױיטאג, םעזאן עדיוקיישאנאל

נאװעמבער וטען9 דעם
)1 ?ײ• מון )(פזלוס

 סיםםאנײ. יארק גױ דעם ®ון טיטגלידער
 בא״ די סיראהא, םאדאם און ארקעסטער,

 ארטיס־ דיזע אפערע״זינגערין, װאוסטע
 ®ראגראם ספעציעלע א צו גרײםען טעז

 וועלען רעדעס קורצע או\ענט. דיזען שאר
 אוגזער םון לערער םון װערעז :עהאיטען

 ײעלעז װעלכע ארבײטער-אוניװערסיטעט,
 בא־ און װיכםיג?ײט דער װענען רײדעז

 ?אנ־ דער ארבײטער־בילדונג. פון דײסינג
 א םיט ווערען נאכגעםאלנט װעט צערט
 בעגד־ א װאו דדשיםנײזױם, אץ טאנץ
^פילען• װעט מוזיס

״םאידער־ססעדױל״״ אכט־זײטיגער אן
 ווע־ צוטײלט וועט קלאסעז אונזערע ®ון
 װעט רעסעפ״פאךקאסיטע די םרײ. רען

 אונזער םון טיטגלידער םון בא׳פטעהן
סטודענםעךקאונסיל.

 טײ דורך בלויז זײן וחןט אײנטריט
 םרײ באקומעז קעז מען וחנלכע קעטס,

«p עדײסײשאנאל־דע־ אונזער פון אםיס 
 סטריט. טע16 װעסם 3 ®ארםםענט,

v װי י o האבען p ir באםערסט« נוריחער 
 ארבײסער־ אונזער pw קורסען די וועלען

 א טיט אנסאננען זיך אוגױחןרסיטעט
 גאזועכד טען13 דעם ,nor ®ריהער, װאך
ר,  װא״ פוז 530 רום p* בײםאונ, 1:15 מ

חיײטתול. אוירוויגג ^גגטאז
 נזד איהר װעם איעצעלהײטען מעהר

דער pא ®לאץ אנדער או י1אוי ®עען
j *

̂ס vt oin ojr חי *ײזר, זזײסס ר♦ אנסװיקע
אינסערנ״ממאי דער #ח נזמימת די מוס • אפעײקאו איז כאוזצנוגג ■רנייםצי יייממ ־ ־־ ויע© w» »וו יעוזיז, יזייס .m na ימיאו, ײאימרס גוןיסזמס יעייס

י’ א ״ ״ ׳ f י T״״ ״ r י ׳• r - ״ — ’— r

ו *ין ע ס ױ ד א ז מ ע ו מ י ג # ל מ ו ע
ט ױגיןזן ענ קיאמען. עדױקײ׳«*נ«ל עפ

 אוניער tie פיט1טע«טער*נענ׳ דער
 פי• אין ױגי)| דרעסטטמר און וױיסט־

 איז ןושט^נער, tK320 דעם רעדעיפיע,
 •;h treys ערםאמ, גרױםער M נעװעז
 ;ערענענט. ׳שטאוס ח*ט טװענט יענעם

 |1M ג«פטפט נעװןן איז טעאםער דער
̂וט עויס דער  פמוזירט. טטטריו זיך ח
 נע• נענעגען »־ז טעטטער־נעניפט דעד

 יו־ דער פטר פפנר » שפפען *ו װטיען
tג r ט׳נטינסײט, * עדײסייטפנעה םאר 

oyit פפר אונםערנענומען חטט ױגיפו די 
ווערען שורסע! יייז היפסעז םעזאן. חןם

 לײנ^ו״ ort מ־ט tva«ny פרפנדפװט
in  rnr?«p .»פיל«ד<ל»י

 ti» ״•■*11 פיי^חויויפר חןו »ין
w o r nיו<י•! נ«ר IW” t • ג ו י ס ׳  ױיף י

irnyn in p y n y o, נ«ר• o n  IJW11
«ii• fM»” pj’»jw r n t i  w  n ײוי

t ױגי•) פד »............— m i סיר m yn נע?סטען אין 
i • נומער r r m o ט ג רי n (1• נן iv■ 

»t ׳ר*י«««יד אייד* טער  n w r p y o 
a r • iw»׳ עו •?.pי ipw i• i >ני«׳ן»

iy ׳eyie, זפי ער Ifljfirn• tvs«p יין 
”B״<ער<נטינ נוסעד חיינטינען P,״

ױניןן יוניטי , ױ־ ל ס מ ׳ מ מ , מ נ מ ס ס ר ו נ ע ג
ה r דעם ,*װסגס שנ a w  IPP12• *

חױז א«עיא מאנהעמען פון באל-רוש גרױסען דעם אין

 קא־ א נעװארען אױסגעקליבען איז עס
 הײג־ האבען װעלכע געסטע, די פין מיטע
 צו הויז ױ:יטי די באזוכט זומער טיגען

 געװע־ איע פון רײױניאן א דורכפיהרען
 נזער1א אין געסט צוקונפטינע און זענע

 םרײנט איע םון אױך װי זוםער״חײם,
 הא־ זײ און אידעאל, ״ױניטי״ דער םון
 דורפצוםי• אראנדו׳סמענסס נעטאכט בען
 אין סארקוכיען װעט װעלכער טאנץ, א רען

 דעם אװענט, ישצת געבורטסטאג, ליגקאלנס
 ■ראכט״ דעם אין ,1927 םעברואר, םען12

 איערא סאנהעטען פון באי־רום פולען
עװענױ. טע8 איז גאס טע34 הויז,

די• אויסנעקליבעז האט קאכײטע די
 ׳שעוד א זעהד איז עס װײי באל־רום, זען

אונזערע דערמאגען ײעט דאם און נער,

 אונזער םון D^Mnrr דער ווענען געסט
 די• האם ׳דעם אויסער אימעניע. ױגיטי

 פיאד אױסגעצײכענטען אן טאנץ-זאל זער
 גענען װעט טונ ױם דיזער טאנצען. צום

- צו געלעגענהײט א םרײנט איטע אגי  נ
 װע• אנדעדע און פרײנט^אםט, זײער ען

נאחאגט״עאםטען, ;ײע *צליסען קענען לען
—ניט, טאנצען װאס די אין טענצער,

 איכער• ;רױסע א ערװארטען קעגען איע
 ■ראטינעגט/נ װאו אװענט, דעם רא׳פוננ

 יעכעיײ א םארישטעיען װעיען הינסטיער
לצנען. ױניטי םון בילד גען

 לינקאלנס פון אװענט דעם רעזערװירט
 םעכ• טען12 דעם ״עגת, — נעבורטסטאנ

מ! אונזער םאר — 1927 רואר, א ט

ם ס «נ ר פיננ כ ען פון םי ױ  םכי־ייסענדה פון פד
ר ע ג מ מ מ ד א ס ע ס רוי ע נ ן פ ר ע

אונ־ םו; פרויען די םון םיטינג דער
 װעיבער קראוקםאכעד, סטרײסענדע זערע

 ״שבת לעצטען געזוארען אפגעהאיטען איז
 פאראס, פאינט האנטס אין בײטאג

 באזוכט. נוט זעחר געווען איז בראנהס,
 םײנע א נעװאדעז דורכגעפיהרט איז עס

 ־2®ר פון באטײיינוגנ דער מיט ®ראגראם
 גע- זײנען עס און ארטיסםען, םינענטע
 פאר־ פון רעדעס קורצע געװארעז תאיטען
 דיכ־ האבען װעיכע פערזאנען, שידענע
 און סטדײק דעם פון יאגע די קוטידט
 װעדע; צו םרויעז די צו אפעלירט דזאבעז
 צ מענעד זײערע העלפען איז אקטיװ

 הונדערטע־ די סטרײס. דעם נעװינען
 :ריםינ: דעם ביי זיינעז דוערכע פרויעז,
 הארצעז פולען מיט׳ן זיך האבען געװעז,

 יי׳ דער פון אפיר דעם אױף אפגערופען
 ס׳האט און שטיצע מאראיײטער פאד ניאז
 צו פרויעךקאמיטע א ארגאניזירסט זיך

ארבײט. דער אין העלפען
 א דורכ^הרען םון סאמבינאציע די

 איז קאנצערט א מיט צוזאמען מיטינג
 האט עולם דער נעיוננעגע. א געװען
 פון די׳לײסטונגען אפגעיטאצט פיל זעחד

 באטיײ זיך האב^גן װעיכע ארטיסטעז, די
 טראנען וועלכע און פראגראם, איז ליגט

 ער־ פרן דערןהינזיכט איז םיל זעהר בײ
 גרױסען זײער V* סטרײקערס די מוטעען
 פראנראם אין אנטײלנעמער די קאטןי,•
 באס,—םייריפס דזשײםס :נעװען זײנען

 םרס. או; מר. װײאליניסט,—בערג אברהם
ױעער דער םיז אקטיארעז *— בודקין  אי

 — פארטער־מילער רעי אסטיאדעךױניאז,
 סיבאל- סעמױעל סאלאראטור״סאםיאנא,

 — פוייפער מארקס און טענאר ־־־ ססי
אקאפפאניסט.

 הא- װעלכע פױיען, די פון םיטינג א
 קאםיטע דער אין זייז צו אננענוכחןן בעז
 אפנעהאל־ איז סטרײקער, די העיפען צו

נא־ טען3 דעם מיטײאך, געװארעז טעז

 אק אװענט, אין אזיעער 8 װעםבער,-
 דיוען ב" בראנסם. ראוד, באסטאן 1347

 חנזא״ א געװאדעז אנגעגוםעז םיטינג־איז
 די םון ®דױען די ®ון נאםען איז לוציצ

 חנד מיט צוזאטענהאנ; אין סטר^קערס,
 אויס- אױך זײ;ען עס לאנע. .יעיפאםענער

 וױיטער״ םאד ■לענעד געװארען געארבײט
טעטיגסײט. דיגער

 באשלײ ארבײטער גודס וױיט
 ןיפאר שעה 4 ארבײטען צו סען

פטרײק קלאוק
)1 זײפ ®ון (*לוכ

 בא־ דעם סיט אוץ גייסט ישעהגעם א
 ■דעזײ פון [צ,ז1 די אויסצופאלנעז ׳פלוס
 יעדער — איז און^דאס זיגטאז, דעגט

 פאדלױןי אין אלעס טאן זאל פעמבער
 טא־ צו מאגאטען פאר נע?סטע די פון
 ׳שעוזגער, או; ?סטארקעד ױניאן די כעז

 בא־ צו זײן אים״פטאנד זאל זי אז אזוי,
 פח אטאקע װעיכע אײיגענד געגענען

 איז עס באלעכאטים. די םון זײט דעד
 א רוםעז צו געװארען באיפלאסעז אױך

 בײ גענעראל־סעםבעד־םיטיגג, צוױיטען
 אנורד זאל זיגמאן פרעזידענט װעלכען

 דורכרײדען םעהר זיך זאל און זײז זענד
 V* יוניאן דער םון יאגע דער איבער
ילענער. װײטערע איהרע

 םאכט ױניאן דעד םון אםיט דער
 לאסאל pc מעסכערס די אױפםערקזאם

 םיער די םון לוסrבא דעם אויף 62
 חלאוק־סטרײס םאר׳ז ארבײם שטונדען

 די םון ארבײטעד די אויןי נואדערט און
 םארבינדונג איז זיר שטעלעז צו שעפער

 אױסאר־ צו צװעק מיט׳ן אםיס דעם םיט
 װע־ װעימנ ■לענער, נויםיגע די בײטען

 בא- שא® יעדעז כײ םארערעז זיך לעז
 א| םאר באשלוס דעם מאכען צו זונדעד

, ערםאלנ.

EgjmV.m e:
ײץ מיס

Buy Union Stamped Shoes
W« ask aO members of organized labor to  
parckaae •hoes bearing our Union Stamp 
on the ■ole, inner-sole or lining of the shoe.
We ask you not to  buy any shoes unless you 
actually see this Unkjh Stamp.* v *

Booti A  S h o e  W orkers* U n ionAfllUt«l with (Im AewW|« VMtntlwo of Labor 
Mi 9UMMK® •TfllCT, BOSTON, MAM.COLLII LOVSLT l ĈIMIUI L
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PRIG■ I  CENTS

או ד m ז e m  r a קאתטיל
t מז ױ רנ ® m  m סטרייס

New York, Friday, November 12, 1926 1926 , !*װעםכער םער12 רייטסג, •

םעטעלמענט. ®ולשטענדיגען h ניז אנגעהן וױיטעך מוז סטרייק־טעטעלךט נאנצע די
י ל ............ נ

װערען. געמאכט וועט סעטע^מענט *־לשטענדעער א ־בת
אן ש ײ א סי א ס ס ױ ®ת א ר ע כ א ש  ח

ע ל ע ה צי ל ד חנ ד ד ם א ר נ ע ט י ד ו

» •*mmp urn / p ** p m m imp war , ^ at |f \p «1*0 י 
פינאנ־ םון זאמלונג די — פאר׳עקשנ׳ט. אלץ נאך ־יבם  

וואך דער אױןכ בלײבען דארםען סטרײקער אלע  — .

 באסאנט זיינען דינסטאנ און ספטאנ
ם מכ ע try נ n y i 1אי נייזןסען מיכםינע 

«*יע.1סיט P’noo pia>p דער
*ו געממען, י»ננ ניט חפט עם o נ r 

ױ  *װי׳פען ?•נפערענמן םפרמעיע די ו
o און ני•!1י דער r סאונ־ אינדאםטריעל 
 • טיס נעײארען, ••נענראכען זיינען םיי
p• װאכען «אר h i, װעל־ סענ׳שעז, די אין 

 *ונוים־ נעורעז םעטינ םריחער זיינען כע
ir rv D ׳ דיBטרייטענr ,האכען *דדים 

i זיר r ’ i i עס *רניים. ,׳ער 1« נעמםען 
ogn ויך n r ’ i i זעיגע די •גנערױבען 

t אחיו; נעחן •חער, געחן געמיכםע, r r 
o םיט r ,ט רעדעז *ד  עס ביז יענעם, ני
ײ איז i נעיװנען ז m i ים•1נ1* »סאל 

t r r v o ■ םטױפםעחער ••י־ n r  lie ױ  י
o סיו npnpomue •אל • םיט ניאן r 

 האט tvs אח האונםיל, אינדאםטרי?<
o< ספ«רםאל,1א r ,פי*יעל, ניט חײסט•

t נעגומען r r ס א װעגען אזי  » םאר נ
ק. דעם tie סעםעלמענם  די •בער סטיי׳

 צוזאםענקונםטען אומםארמאיע ערעטע
 ממשית׳די־ עפעם נעבראכט גיט האנעז

o ותנעז זיין זאיל עס געס, r װאס iv 
4ב«ריטע

 זיר ה^ט ײאך לעצםעי םון םוף ביים
 אז נעהייםעז, האם dp לאנע. די נעבינמז

 נ?וױסער א iv מעז1.געפ ׳פייז איז סען
 פונפטען הױפט די װענען פאר׳עטענדיגוננ

o 1אי r און שטרייט Dip די iiv” 
 :עהן ׳שוין tpjgp צדדים שטרײטעגרע

תר סאנםע־ פארםאלען א iv אס*ל װי
n r.

 ליקאונם אין איז מיטאנ נאר מאנטאג
ם  פאר- אינטעתיישאנאיו נזער1א פון ח

pivDiPPipp i םיטיננ א נעקוטען r  (io 
i םיז r אויוי פאםיטע. סטרייפ נענעראל 

i r געײ•* ם^מעל-ינם איז םארזאמלוננ

אןז םעסרעםאד אר ו אין נ נ א ל ו ז ל אינםע■ די אץ ס
הו עס װ ד ה פ או ס סי ױי ס ס

 די חעלמען צו קאנמערענץ א רומם לײבאר אװ ®עדערי^זאן סטײם אהיײא
 מעם־ ספעציעלען א רופט באארד דזשאינם קלױויאנד — סטרײקער.

בער־םיטינג.

 אויח םארנעקומעז איז עס װאס אלץ, רעז
 און צוזצמענקונםטען, אוםםארטאלע די

 שוין זיך האמ מען פונהטעז װעלכע אויןי
 םאר־ דער גאך איז געאיינעט, םארלויפיג

 דינס־ אז געװארען, באיןאנט איז זאמלוננ
 טרעםען זיר ױניאן די װעט אוחננט טאג

 םאן־ א צו קאונסיל אינדאסטריעל םים׳ן
 םאר־ צו פארזוך א איז קאנפערענמ, מעלער

)2 זײם אוץי («לום

ש$נס ײ ך פאר ג$םינ  כן
ער אין אםפע  ױיניןאוס ד

ר ע כ א » ם ד מ. 4יו 20 לן
 דעש אװעגט, דאנעױפטאג חײנט,

 אפגעהאלםעז װעט גאװעםבער, טעז11
 מעמבער גענעראל ספעציעלער א װערען
 ױניאז םאכער ריינתאוט דער םון מיםיננ
 םארקױ װעט םארזאמלוננ די 20 לאקאל

חאי. יײסעאום םאנהעטען איז מעז
 נע־ ײעיעז פארזאסלומ דער אויף

 נא־ לעצטע איז ערמטע װערען מאכט
 בעאםטע, יאקאל אלע םאר םינײטאגס
באצאהלטע. ניט און באצאחלטע

 רײנקאוט דער םון סיםגלידער אלע
 גערר װערען ,20 לאסאל ױגיאז, מאכער

 בא־ צו זיך פארזאמלוגנ, דער צו םעז
 רי סאר נאמינאציעם די אין טײליגען
 ברידעד די לאסאל. זײער pc באאםטע

 סומען צו געבעטען װערעז ^װעסטער און
צײט. אין

 נעסט לײנאר m פעדערײשאז שיקאגא
סטױק קלאוק דעם לפעזהע םיכטיג דך

ם־פרעזידענט אן װיי ט אכ ען םילע אויף ה לונג ם א ח א  ה»לם — שיקאגא. אין פ
ען רעדע » אױך ק קלאוקםאכער װענ ראדיא. דער אויף םטריי

i»orppo דינס־ איז כאראזי אברחם
 סליװ־ אץ trnacvi•■ םארנאכם טאנ

j ,אינטערקם?ן די אין יאנד tit פם»•1פלא 
ר >י םםרייס. מ
 םםיים אחיי• די האט סיטװאך פ»ר '!
. .t g m r p o אייננערוסע( לייבאר אװ • 

n י rp ojgp  r p ’»p»o, באםראכםען «ו 
o חעלמז iv מי םיסלען p סלאױוםאכער 
o« װ«ם נארטוי ngorppo מסןי. r i’* 

tn די n rp ojgp ו זעחן, אח  חילןי די •
ניער. וואס tpoip זאל

 וי חאט אװענם דאנערשםאנ פאר
n נאארד דזשאינט r  no און פלאײד 

ר מ מ ס ע ד  אײנ* פליװלאנד אין יתי•! ד
Jripjw i • נערוםען r r m o םעםבער־ 
n װאו םיסיגנ, r נמ ’•pio>p i p r 
o סםרייפ n נאשפיטכעז trp ii. סעיד 

tr * o r n •  opn ar>M i a o r םאר־ די
 ׳ב•־ ■ •■נעבען דארט opn ער זאטלתג.

o ריכם r  lie םאײ איז פאםפס־«אאץ 
t חילוי, wװ ל»«ען r r v r r  iv

rמן ם אנ  זינרייכען א iv ביז םטרייס נ
o ערװארםען אלז• tpp םעז ענד. r םעיד 

 קלמואאנד איז באזור באראם׳ם רעטאר
opn נוםע בריימען tPO«o?iir.

n אין ■ל»מ צװײטעז 8 אויו• r ץיײ 
 ׳שילאנא די דאס ריכטעט,8ב װערם טזננ

 פדי• שױן האט קייבאר אןו םעדעיײשא:
 סו־ נרויםע ivebt iv 8 באשלאפען העי

ײ, סלאות םאר׳ן נעים 1ם־  נױ איז טטיי
 ז,8זינמ ■רעז. םון נ:8רי8ם אויפ׳ן יארס.

 לעצםענס ן8האכם ױיױס פרעז. װייס איז
 אי; העלםען צו שיסאנא אין •פנעפאהרען

n r נעתן סיר כעת און ארבייט div 
o r e בא־ םיר האנען צײטומ דער םיט 
tw 8 קוםען iip באריכט pE םעטי:- ײןז 

0”P•
 נעװען אנװעזענד ער איז פרײטאנ

n יױ1א r אייננע־ איז װאס סאנםערענץ

ער דײטשע ײד אלע *ון שנ ^נ אצי א־ אינםערנ עו ד ע  פ
ר ע פ ײ כ ר ^ רי דן ײ הילןז שיהפ יור»פ אין הל צמןפװסי

ען ך שלאנ רען «ו אן זי אניזי בער רעליף־באוועגונג ארנ ראפא. ג«נץ אי איי

im אסיס אין איז װ*ך לעצמע  no*
 עתזאלטען ױניפז אינםפמייש^גאצ זער

rp די no צושריםט ■ נעוואחס n־•« 
n<״p,pro*n די no םערס r ארבייטער 

p»*tnrpo םעלדעז, װאו«ײ בערלין, אין 
no P* די דאם 'v s n a n מניי־ דייטשע 
i r 1,190 ■ געזאמעלם חאס no void* 
 אין סצאוקםאכער r*pp״ioo די סאר

יארק. נױ

ן ײ » ז י רו או נ ן איז װ ע נ י ל נ ר י ר צו פ ע רוננ ד ע ײ  פ
מ ר פ ן נ ח נ ו ענ פ ן ח אל פוז ע »נ ש ײ ױוס או ע ת ם

ץ םאדאם ענםעםכעל, םריא םאלעםקי באריהםטער דער ײי  איערא־ םיראקא. ד
ך מעלען זמגערץ, סראנראם• אין כאטיילמען זי

M

t r iv e ip ,פרייטאנ tv e is  o r ג*ר 
 סיר־ evu יוחנגט, אין 7^0 וופםמר,

tyoip די u u y t iv אמ־ 1סי םײערוננ 
o איז סיזאן, עדימײשטנאל מר r 

 *זירוױננ װאשיננםאן no אױדיסארױם
i r  n איז נפלזמפנחײט 

אױמרמד אן נעײאחמ טאונוןױיספס
™״י2 <ד?י, w״ i סייליגתג r  no םאלפסיןי נאריחמטזר 

m e ,סיאגיײ. סראסינ«םפ ענימסני 
M i r  no i r ס־ סיסיאמי יארק קי  •י

turn o םיר, r p o  tm .בי־ םידאתא 
א ^ סראניאס די זיגמרין. א

 *וזאםעננצשסעלט פאתיכםינ mpi איו
»ir o u אח op מ ויעט ח מיי  אלע iv א

»ry»ju .די םיםנליחװי « םו ? ת »  אונ
opn דזשים־ אין םעגץ םים שליסע; זיך 

*ei*tp
ײ i נ r אונטפתפםומ tP>n זיד״

 איו אםאלינע ןװזאנמגשםעז איםער, וױ
no tPbirnoD y r e r e מ ת או־גיי־ 1א

t אח באאםםע אמױוערסיםעם, טמר f 
װ  אונזער p® םעמגצרס באארד מקוטי

י א מ מ ^ תי מ מ ר p® און א
pm אר- זײנעז וחנלסנ ®רײנד® 

״ו ױיא ®1»י4 ; It( ו

 אונטעתעשריבען איז צושריפט דער
®p סמהרעטאר־טרע־ פלונ, װ. ברודער 

 םעדעראץיע דײטשער דער ®ון זטורער
טרבײטער. הלײדער סון

«p זיג• ®רעזידענט צו בריעוי דעם
 זײ ךןוס םלוג, ברודער מרקלעהרט מאן

 באשיײ א זעהר איז סומע די אז װײסען,
 די פון גןזטיסט ^בער װערט עם דענע.

 גי־ דײמשלאנד piTוורבײםער קלײדער
ר  אמסערנאציאנא- פון צײכען א ®לם מ
 סלײ־ םרויעז די מיט םאלידארישקײט אער
 א ®לם װי אמעריסא, םון ®רבײטעד דער

FrVrmroo .חילוי
 אנ־ אױך איז צײט זעלבער דער אין
 ברױ םיז בריעזי םאלנענדער דער געהומען

 םח םעקרעטאר חיעג, דער װאן ט. דער
 ®רביײ סלײדער טינטעתווציאגאלער דער
 װעל• ײעלם, דער איבער ®עדעראציע טער

 הא״ אמסםערדאם, איז T« געםעט כע
 אדרע־ איז װעלכער בריוי, דער לאנד.
 נױטיגט זיגמאן, ®רעזידענם צו םירט

 עס באםערקונגען. <ןײנע איז ניט זיך
:פאלגם וױ ?יר לײעגט

 גארמעגט לײריס אינסעתײשאנטל
 יתיאן װאירקערם

 ירעזידענם, זינמווז, םאךיס
 יארפ. גױ םט״ םע10 װעםט 8

:ברודער װעדםער
 .״גערעכםינ־ אין נאך םאלנען .םיר

 גרויםען דעם װעגען נייעם די חײס*
 נױ אין קלאותם^כער ךי pפ םםרײמ

).V««1 18 4*1» 9»לי0

 םעדע־ שיקאגא דער pc נעװאדען רוםעז
 א געםאכט האט און לײבאר, אװ רײשאז

 קלאוק־ די המלםען צו אפיל שמארקעז
טעג־ װי שנעל אזױ טאסע און כטרייקער

ייר•
 א נעהאיםעז ער האט בײגאכט שבת

 דער איבער סטדײק סלאוס װעגען רעדע
 םון געװאדעז נעהערם איז ײעלכע ראדיא,

 םח נערעדט האם ער םענשען. מיליאנעז
 צו באלאנגט װאס סםײ^אז, ראדיא דעם
שיקאנא. p® באורעטמ ארבײטער דער

 אדרעסירט ער האט בײטאנ זונטאג
 שיסאגא דער םוץ מיטינג דעגעיעז דעם

 זײנען רעדעם לײבאר• אװ םעדעדײשאן
 םיטציעכד םון געװארעז נעהאלטעז אייד
 pc באאטטע הױיט די נאהלעס, איז ריה
 איז םארזאמיונג די םעדערײשאן. דעד

באזוכם. נוט אויסערנעװײגליך נעװען
 אנגע- זײנעז סארזאםיוגנען די אויןי

 װי סארשילעגע געװיסע געװארעז נומען
 סםרײק. קלאוס סאר׳ז הילוי זאםלען צו

 םיד ײעיען אנדערעס נאד און דעם יועגען
 ^גערעכ־ נומעד קוםענדעז אין באריכטעז
טיגקײט״״.

םארצײכניס אינהאלט

46 נומער ,געדעכטיגקײט״

סגריילךנײעס. .2 זײט
 די םיט עדװקײשאנעל־דעצןןרטשענט. .8 זײם

 שאםה — קל^וק־םטרײקער וזעלז־ישע
בראנדװײן.

אר;אגיז»ציאנס-^ר»גען. און טרײד- .4 זיים
 זיײ »ון ב»בעס אוגזערע #זוי װי .5 ?יים

 איםװין. .M—ירםי8ג« ליבע » חאבען דעס
מילער. ברוך—בענקעגי»

ײם עדיםוןריעלס. .8 ז
 »װ J. » דער ב״ קאנװעג״אױטעג .7 ?ײם

(העליע־ דאנקעז? װעםען אאנג. ל.־~ח.
װהילער• -F—®אן)

 איביײ די און בילדוגג »רבײ»ער .8 זײט
 דער קאהן. ם. םמגײנ»װד-ונגי-פאניא

גרינבערג. יהושע—«»נעי) (» בארימער
 — דעבס׳ען װעגען ער»י:ערומען .9 ?ײט

רעזשק־ ®ון עג«ערס אניעל. דזשײמס
 אערםאנ־ מ.— (געדיכם) חוילח » *יע.

טאװ.
*®חיידענעס .10 ז"ט
#דװעימ״זסענצם. »ון שלוסען .11 זײט
 װײםפ- חןר «יז לעמז דלם »ויס .12 זײט

pw יילאדעלייצ »יז ױניאו יעססצרעד 
ײעם. רוווצנםעאד. *ײדע— ױנייןמ
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ן א י נ ו ן י ו ל א ע י ד ט ם ם א ד נ י ל א י ם נ ו א ץ ק ־ א נ א  ק

ץ נ ע ד ע ו פ ן צ ע ג י ד נ ע ר א ם פ ע ק ד ו א ל ק ק ײ ד ט ם
)1 ז״« *ון (*לזס

געהײםען, ס׳וז*ט סטרייס. דעם *גדיגען
 איז הױפט־שטרײכדפונקטען די װענען *ז

פפרשםענדינװג, * צו געקומען שוין םען
 »ױ\י צונױםסוםעז איצט זיך דארף מען און

 די כמכעז צו נםערעגץip ם^רםעיער »
 #גרימענט, דעט צו טאטשעס״ ״םיגישינג

 דער ישען1צו ען1וע1 נעשלאסעז זאל װאס
#ינד^סטריעיײזאוגסיא. דעם און ױני*ז

 פ*ר- מנז#*ט ה*ם קאנפערענץ די אט און
 םר. פון *פיס אין *ווענט, דינסט*נ קוםען

 אוכיפארםייאישער דער אינגערסאל,
קלאוק־אינדוסטריע. דער אין טישערםאן
גזװוא־ עס איז בײטאג דיגסטאג אבער

 Dip געבליבען, איז oy .enjn»: רעז
 יא־ נײדע זאילעז פריה דער אין םיטװאן־

 קאונ־ דעם םון ארן יוניאז דער םון יערס,
 בײרע םון קאמיטעם םיט צוזאמען סיל,

 לאיער אין צונױפקוםען זיך צדדים,
 אױנדשרײבען און אפיס הילקװיט׳ס

 אי־ פוגקטעז, $ך;ע די וױיס אױוי שרוארץ
 געאײ־ שוין זיך האם טען װעיכע בער

 דער צו קוםעז װעט מען װען אז כדי ניגט,
 םיסםאר־ לײז זײז ניט זאל קאגפרענעץ,
 ג/ך זיך תאט מען װאס װעגען שםענדעניס,

 זיך האט קאגםערעגץ די אט און אייג״גט.
 אין אװעגט, םיטװאך אגהױבען נעדארםט

 שױן וועט ציימונג אונזער װען צײט, דער
 דרוקען. זיך און פרעס דער אויף זײן

 זיין, געדארםט עס האס עס, חײסט אזוי,
 עפעס טאכען ניט וױדער זיך װעט עס אויב

 װידער זאיל האנםערענץ די און מכשול, א
װערען. איגעלײגט ניט

 יטורות די װען צײט, דער אין אלזא,
 איז בײטאג, מיםװאך געישריבען, װערען

 מען און געװארען, ניט ענדערוגג הײז נאר
 סאגפערענץ. דער צו געהן צו זיו ריכט

 םאר־ נײע » עפעס נדאכען גיט זין זאל אוז
 שורות די װען אז זײן, קאן דרעהעניש,

 זײז שױן זאיצען װערעז, געילײענם װעילעז
 בא״ דעם nc אײגצעלהײטען די טוקאנט

 אײנצעלהיײ די סעטעלמענט, א םאר זים
 ווארניט קאנעז מיר װעלכע װעגעז םען,

 מורות די ווען ציים, דער אין ^ײבעז
 מאםענט דעם אין װײא נע^ריבען. װערעז

 מעז אז בא^םימט, ניט זאן סייז נאך איז
זיכערחײם. מיט עפעס זאגען קאנען זאל

 וועט״ קאגםעחנגץ די »ז אבער, םאל אין
 װעט םען און פארקוםען מיטװאך

 זוע־ פארשטענדיגונג א צו סומעז דארט
 יױ דער צװישען אגרימעגט נײעס א געז

 סאוגםיל, אינראסטריאי דעם און גיאן
 סטרײה דער אז ניט, איץ נאך עס טײנט

פארעגדיגט. אי־נגאנצען זײן שוין װעט
 םארגע־ דא_ן װעט אגרימענט דער
 סטרײק גענערא^ דער פאר װערעז בראכט

 די םאר איז טיטעײײמ די פאר סאםיטע,
 װען אםילו און האלס, די אין סמרײהערס

 אנגע״ אלעסען םון װעט אגריםעגט דער
 מיײ ניט אלץ נאך עס װעט ײעיען, גוםעז

 ̂וױן איז סטרײס גאגצער דעד אז נען,
געסעםעלט.

 דזשא־ די געגען קאמוש דער
 פארטגעזעצט װעט בערס

װערען
 געםאכם װעם םעםעיםעגט 8 ש»י א־ן
 קאונסייו, אינראסםדיעל טים׳ן װערעז

 םעטינ־ םטרײס נ*נ*ע די נ«וכרעם <ועט
 סאםזי אין ײערען תאנמנםרירם הײם
 זיך םאכען וועלכע רזמאבערם, די נץנען
 לייחןן זײ נן»טע װיםענדינ, ניט *<ץ

 וועט איצם םםרײס. דעם פון אוםגעהויער
*ו םאכען זײ םען  םיהיזון *ו םעהר נ
ם o פון דדוק ת n ,ווע־ זיי און סטרייס 
i אגצוהױבען נעצװאוננען זײן ל«ן n n 

n םיט n עהרענהאפטען אן ®ון ױני^ן 
םעםעלםענם.

 אז נויטיג, העכסט דאריבער איז עם
 װײ־ זאל טזןםמקייט סםרייש נאנצע די

ר  די »ז נויםי^ אויך איז ov *גנעחן. «
 אסניעמםעלט ניט זאלעז זאמלוננען נעלט

 וחנ־ סלאותםאמר טויזענםע סילע זתרען
יר יעז מז »יץ ̂נ ײ ל  אפילו סםרײש אין נ

ם, ל ו ^ n ותז י n גע־ מוין זאל םםרײס 
 איגדאסטריעי םים׳ן וועחנן סןםעלט
 מױ ומלן סםריישער די אם און קאונסיל,

in אויסנעחאלטעז זען m• זועלעז ױי 
 גימ ir>m זײ אז חילןי, באסוםןן ךארסעז
ir דארמז v w n םאםיליעם. זײזנרע םים

זײ־ סאן וזײטער »לזא, זןולען,
 ססרייס דמר גיז טליכט, «5« ער

ט ת  ביז #¥ל׳*ם«ד<^פאחעדינט. זײז י
 *וריס ויין וחנלזנז סםריישער שלאויז «לזנ
n בײ n .רגייט• .  םארקומעז, נהננ די דארוי וואס סיל, שאזנ־ אלויסט̂וגאי טים׳ז in wn»w איייי «ז טאמז, r« זייי «ם גאלד ווי־ י«ם זןזמז, «ו אימרינ איז «ם
ז י*ל אימןלך• נאצוזאומען זײז וועלזנז ג»םים באלמ־ די בי« jrorarar 1אי טרי״קיים םעחר םים W »ח ומחנן טארםנעזעצמ װייםער סםרייק נאנמר ד׳ור וועט םענם, םעםעל־ » «ו טם׳ח נים מ

׳נאחהחאפםןנוםמטקלםענט t» אייי סנתן
-\v n חנד

ס די ס די ר מ י ען סי ס ר ש א עו צו כ פ ל ע די ה
ײהערם סממ־ס ספד

• **4ייו*• ײײיי יו y ׳ < «• ו4 רואך. חײנםיגע ארבײט שטונדעןצװײ״/-׳̂י

 איטערײשאן איז טי״לארס לײדיס די
 לעצ״ האט ,38 לאקאר מניאז, ארבײטער

 נאװעםבער, טען8 דעם סא:טא:, טעז
 אין מיטינג ספעציעיען א אפנעחאיםעז

 באשטימט איז עס װאו האי, ברייענט
 דעם פוץ מיטגייד יעדער דאס געװארען

 פאיריגסטען די בײטראגען זאיל לאקאל
 סטרײק דעם צו אלבייט יטטונדען 2 פון

 איגםטרױ האט םיטיננ דער פאנד. רעליף
 תיכןז זיך שטערען צו באאםטע די אירט

 ט״פעריײ־ שאפ עsא טיט םארבינדונג אין
 אײנ־ צו אראנדזיטעפענטס מאכן און טע

 פונ׳ם סוםע נא״פטימטע די קאיעהסירען
 יע־ פח װאך, הײנטיגער םיז ״פעײדאל״״

 טיירא־ יײדיס דעי אין ארבײטער דען
אינדוסטריע. רינג

 א אנגענומעז אייר האט מיטיננ דזןר
 טיײ לײדים אלע סעססעז צו באשלום

 יעדע װײדזשעס שטונדע א מים לארס
 דער װאס צײט גאגצער דער פאר <יאך,

 דאנק א אנהאיטען, נאך װעם םטרײה
 אין סטרײק פארענדיגכען יאגנ נימ דעם

 כיז טײלארס די זײגען טרײד, זייער
 בײטרא־ צו איטיטטאנד :עװען ניט איצט

 תלאוה־ די העלפען צו טײל זײער גען
 גאגצע די האבען זײ כאםש סטרײקערס,

 פייכט, זײער איז דאס אז געפייט, צײט
 איגאניזא־ יעדער םון פליכט די אויך װי

 זײנען זײ י. װ. ג. ל, א. דער םיז ציע
 םארגיסיגען צו דאס אנטשלאסען אבער

 פון װאבזגן יעצטע די םון םאדלויף איז
סטרײק.

ען פאר סאנצערם ױ ערס פון פר ת ױי ט  זונס»נ ס
ר אין נאכמיםאג ע ל װי אנז ד אר ב לייסעאוס לייכ

 מוזילא־ רײבע אויסערגעװײנליכע אן
 פארבא־ איז םיסיננ און פראנראם לישע

 אונ־ םון פרױעז די פאי געװארעז רײטעם
 בראנזוױיער דעם אין סטרײקער, זערע

 סםריט. סעקםאז 219 לײסעאום, יײבאר
 הײג־ פאדקומען װעט אוגטערנעסונג די

 נאװעםבער, טעז14 דעם זונטאג, טיגעז
נאכמיטאנ. אזײגער 2

 באטיײ זיך װעיען פראנראם אין׳דער
ארטיס־ טאיאנטפולע םאיגענדע די ליגען

רעי ;טענאד סיבאיסקי, סעט. :טען
 סאפראנא; קאלאראטור מייער, פארטעי

 םון אקטיארען ;װײאלאניסט בערנ, אב.
 םארקוס ױניאן, אהםיאיעז אידישער דעי

 אר־ אלע דיזע אקאמפאניסט. םוידםער,
 אױםנעםרא־ מאי םילע האבען טיסטען

 זיי- או-ז םטיײקערס אונזערע םאר מען
 םיט געלואיען אויםגענומען םאל איע נעז

ענםוזיאזם. גרויס
סודצע ווערען נעהאיםען ײעיעז עס

im םון חןדעס r w m .חנד^ור n 
 קוסען צו אױפנעפאחנדט װערען פיױען

 אנפאנ- קאנען זאיען מיר כדי ׳צײט אןן
•וייוןד. צװײ •ונקט געז

 קינ- קיײנע דא זײגען עס פאיס אין
 אױפ§א- דארזי מען וחנלכע אױןי דער,
 נמנער די דאס #מיר ערװארסען ׳סען

מד וײ אױיי געכען •כטונג װעלען  קינ
 האג- צוס קוםען פרױען זײערע יאזען און

ןמנרט,
 םון אראגזשירט איז יראגראם חגר

 אוגמנד »ן דעיארטמענט עתוסײמאנאל
 ס*י- דער םיט צוזאטען אינטעתעשאנאל

 פון קאמיטע ענטערטײגמענט און קערס
סטרײקערס. די

 טעאטער״מאר״ צוױי דינסטאג
סטרײקער ױ פאר שטעלונגען

 נא- טען16 דעם דינסטאג, קוםענדען
 געגעכען וועיען בײטאג, 1.30 רועמבער,

 די *פאר םארשטעיונגען צוױי וועחנז
 נעשאגאל אין קלאוקמאכער סטרײקעגדע

םעאטעד. עווענװ סעסאנד און
 זיך װעלען םארשטעיװגען די אין

 אקטיא״ פראמינענטסטע די באטײליגען
 ױניאן. אקטיארעז אידי^ער דער םון רע^

 גוס״ ברודער םון באמיהונג די דאנס א
 אק- אידישעד דער םון מענעדזשער קין,

 געװען מעגליך אונז איז ױניאן, טיארען
 א םארשםעמנגען. דיזע אראנז׳שיחגז צו

 ניט םיר האבעז באםיזזומען זײנע דאנס
 ?זיילען צו אקטיארען די געקראגען נאר

 האבען םעגעדמוערם די אויך גאר םר״,
 טעא־ די״ םרײ געבען צו אײנגעוױליגט

 זיײ געבען װעלען אשערס די און טערען,
 דורך גוסקין, ברודעד םרײ• דינסטען ערע
 אהטיא^ צושטעלען איז ?אאפעראציע זײז
 צו כײגעטראגען םיל אויך האט רען,

jn□ אונטעו״ אונזעיע איע םיז ערםאלג 
געםוגגעז.

 געיוננען אויך אונז איז עס
 םעאטרי־ !יאםעקםױו די באװעגען צו

 סאיפע;״ סטײדזש ,1 נומער ױניאן, סאל
 אינססרױ צו עלעקםרישענס, איז טערס
 זיײ ;עבעז צו טיםגלידער זײערע אירען

סארשטע־ דיזע םאר פרײ דינסטען ערע

ץ ע ג נ ו ד ע ײ ט ש ײ ן ב ׳ ד א ד פ ע כ א מ ק ו א ל ק ק ײ ד ט ם
.1926 נאװעםבער, טען9 ביז טעז2 םון

װאיר־ בום־שער און ?אטערם םיעט אכ־זולנאמייטעד
$20.00 -------------םלארידא םײאםי, ,657 ל. קערס,

10-00 — ■עטערםאז װאירקערם, םיאס אםסאשיאייםעד
25.00 -----------------טרײדם *װ שערעדײשאן *םלאנטא

 250.00 — 100 ל$קאא קאנסעלשאגערס, ע:ד ניילערם
25.00 ----------------------- 80 ?אל8ל ױניאו ביישערם

25.00 --------------------- 752 יאמאל ױניאו בארבערם
10.00 סםרים טע19 װעסט 16 ײ^ירלערם, קאוט ביטא

27.50
170.00

500
25.00
10.00 

500.00 
10000

8.10 
12.00 
5D0

417 בר. ױגענד, ביעלאצערהאװער
--------------------22 ל$י,אל נייקערס, כאהיםיאן

----------שאדםערם קאר םליייננ אײ בראדערהוד
םאר:. ארב. נאצ. איד. ,111 בי טשענסםאכ#וװער

----------— — — 177 ל$האל |,8ױני סוקם
- רעטראיט ןוװ לאםױניםי ל^צפערייטױו - — 

nליpיארס נױ ,302 ל. ױניאז, לאונםערםעז »טעםן 
 — ײא־רשערס שוה ,55 לאל8ל םאהם, דילםאן,

— אםאלגאםייטעד װאירקערם, דרעשםער־םוריס
-------------------קאראם י. ,62 ברענטש דרעיזער

25.00 ם׳םי אייר םױםואל זואומענם יעהאטערינ^םלאװ
1,194.50 ----------------שיסאנא לײבאר, אװ םעדערײשאן

Dעn250.00 --------------קלױולאנד לייכאר, אװ ר'ישאן
500.00 ------------------------- 3 לאהאל וואירשערם, םאר

םיםסםערם, נראסערם און םלאר םארניטשור
100 00 ------------------------------------ 285 לאקאל

25.00 --------------------ארביימער הא. דרעם ;רינבוירד
7.00 ---------------------- 35 ל*קאל דזש., נארעטםקי,

100.00 ------------------------------ױניאז בוםשערם היברו
232.00 -------------------(סאלעסשצז) דזשילױם האכםאן,

^ אנ ל ^ .--------------------------.----------------דזשיישאב ה ס 7ס
 10.00 לא.8טאם*א, לואירימרם, באילער אװ בראר. אינם.

 5 00 םאאם בױוער װ«וירסערס, עלעהם. אװ ס־*ר. אינ.
 50.00 — 1 <«ילאל ייני^ז, װאירלערם דזשולערי איגם.
 7.00 — 4 לאקאל ױניאן, עננרייװערט םעטאל אינט.
5.00 םיטש. הארבאר, נענט*( ױניצן, םצלדעים אינם.
1-------------םטעםשארד ,104 לאקאל יוניאו אינט. 5 .0 0
םאםט אוז גריוערי ױג״טעד אװ ױגיאן אינט.

 6.00 װאשיננטאז װאלא, ײ»ל» װאירשערם, דרינש
^pu איםאליאן p 110.77 48 ל. ױגיאז, םײסןרם םוט און 

א״ראן ענד םײקערם באילער «צו בר^ר. אינ-
ם, מי« ר ^ י -------------------618 לאדזש נ
,1750 ל. הלאב, ױםה שאריענםערם דזמואיש

----------------------------------------שליװלאנד
--------------------------םאראיין שריינער n« ל. י•

ט ^אינ .p םאליםבורי. ,485 צ«מאל ב«>*רד, ר
ם מינ ----------------------**ריערם «וװ ב*ארד דז׳
 י. j »װ אלייענם יתזירמרם ניײ»*נאל חשואיש

m *זי אםם׳ז קאנמרם םס«ון דזשוירנעם«ן  J
-------------------------------------- ב«לםיס*ר

 — א. j אםס׳ן תאםערס סטאן ח׳יױתצסען
j^ װ*ירמרס פריים תצט לײזײם r, .50 י — 

im א; ׳ו»ער5 p o וחניר ip־.

11.00
83.05
70.00 

1,500.00
100.00

11.00 
10.00

1.00
25.00
25.00
5.00
5.00 

250.00

100.00
400.00
50.00

50.00

500

100.00
50.00
2.00

10,000.00
250.00

5.00
5.00 

754)0
20.00

m ל*ל*. חמיוער, ,122 לן»אל װןוידקצדם, «גדדי5 o o

----------------- 280 לאקאל ײ^ירקערם, לאנדרי
--------אםאלנאסייםעד ארבײםער, םעם, ליפםצין,

— מאםס. לינן, קלןוב, oruifi■ װימענם לינן
---------24 לןושאל ױניןין, װאירקערם םילינערי
---------42 לאשאל ױני*ז, ײאירשערס םילינערי

------------------------------------------אננא םינטץ,
 — םינ. םינעאפ^ליס, ,73 ל• אסם׳ז, םוזישענם

דילער, װעדזשעםייכל און םרױט ה., פעלםיון,
-----------------------------------------------------סיםי ליית םאלט

----------------------בררסלין ,285 בר• סםארגאגעד
---------------------------35 א*קאל נ.,• ש־םערליג;,

--------------ױניצן לײב^ר סענפראל בענד םןוום
---------------------------------שליכטער ה. סאטנער

 ױניאן םײלערס פארטשאליא און בענ סײם, םוט
345.00 פ». אנדזשעלעם, ל$ס ,52 לאקאל םיםפאםייזערם,

1-----------------------------שאפ נאװעלטי טריפעל 8 .5 0
 5.00 וױםת. םילװאקי, ,10 ל• ױניאן טיפ^נראשיהאל
 20.00 י. נ. װיליאםם, נ^רט ,7 ל• ױניאז, םיפןונראפישאל

 — 2090 ל. הארפענטערם, »װ בר$ד. ױנײטעד
ם אװ העטערם ױנ״םעד — 8 ל• אמערישא, ^ר
---------פא םזרענם^ן, סאםיטי, ע;ז’רעל ױנייטעד
(שעם■ אםם׳ן קןואפערײטױו װאירסערם ױגייםעד

----------------------------------ניט־נעדאינעט)
 5.00 וױרדדש. שרעװפצלט, עדױשיישאן.ליג, םענם יאנג
 16.00 ברזשלין ,86 נר. לינ, עדױשיישאגאל םענם יא;ג

 100.00 שישאנא ױאירק״ םיליגערי עגד ■pp העם, סלאטה
 100.00 שלײולאנד ,18 ל. װ., םילינערי צנד שעפ העט, קל.
 500 שאוועל ,25 ל. װ., םיליגערי ענד קעפ העם, של.
 5.00 הארםפןורר ,31 ל. װ.. םיליגערי ענד •pp ה?ם, סל.
• 10.00 — םןונםרש^ל װ., טילינערי ענד ■pp ה?ט, של.

25,000.00 —--------ןופים חעשנעראל םוירקל, וואירשםענס
 5.00 — םאסם. אדאםם, נ^רם םוירשל, װא־רסםשנם

11100 אחייא םםרוםהערם, ,414 »ון 46 בר. םױרשל, װ.
254«-------------מיננ. יאול, םם. סוירשל, װאירשמענם
75.00 ------------ 225 בר. Konp םוירשל, װאירסמעגם

5-------------דזשוירזי גױ ,290 בר. סוירקל, װאירש. . 0 0
6.00 טעקם. גאצוועםטאן, 307 בר. םוירשל, ויןוירשםשנם
26.00 --------------------- 322 בר. םוירשל, װאירשםשנם

ײי. װ*ירשט. 2500 ------------325 בר. י¥<*ט*נער םוי
2500—466 ב• סאנאםענחאוזשר ■ראנר. םוירשל, װאירש.

2.00 --------------------- 488 בר. םוירקל, ויןןידשםענם
ל, װןוירקםענס ^ 254«----------616 בר. קראמויר סו
33.00 — םיםי רז׳פויחי 4מ6 בר. סוירתל, װ*יחא»ננם
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סטרײקער העלױשןקלאוק ױ מיט
בראנדװײן. שלםח «ן

 *;*נס־רט װערען א־ינצעיל״טען מנגען.
m v» ין« nטענלינער ר ■p on,

n» אויך זױ פ«ורמםןמנוען די p i 
 פין אר»נזשירס װעתן אונטערנשסוננעו,

dpi פון רעוארטטשנט שדױשײשטגאי 
i טון *ון אינט?רנ?שטגאל אונתר n 

PO'DPP D)PtM"CiPDIP |1M DIPP'IO 
ne די ioo־'.oipp

 קאנצער־ ערפאלגױינע •יוױי
סמױיקער. די ®אר טען

ipo6 o דיגםטאג, און סוייטאג n און 
ipsopiipt |P09, זײנען P3p]pj| געווט־ 

ipbipw”־u?pcip צװיי רען ip P3 םטר 
 •3װ? אין שלאושמטכער njpp״iDo די

 iPDJpt’iD חטל. טרליננטטז און םטער
 אין זטטעלט1ם» זיך jpspn ײשערם1סט
 םטר־ נרוים נ?ת»ט tpsyn אוז הטלס די

i פון נענינ?ן n .םטלנענ־ די ■רטנרטם 
 זיך ipspn טרטיםטען •דאנ״נענטע דע

ups .3אײ :■רטגוטם אין באטײלינט
 ױננע טאלאגטםולע האפמטן, מיכ?ל און

 נטגייםטערט חטנ?ן זיי װייטליניםט?ן.
 *83 סון ש«ילען זיי?ר מיט סםר״הער די

 םי־ יארטער ־pi םיט םעלטדי?ן. יאנטע
 קטלארטטור־סטפראנא, טטלטנטםול? ל?ר,
 האגען באם, םיליפס, זשייטסio. 1 און

 האנען װעלכע דו?טען נ?זוננען צוזטםען
 נרוים עולם. ״ם3 »ױסנ?;י:׳?ן שםטרש

 נע■ אויך ם»רז*ם?לט? די האב?ן הנאח
 ב?רטא טיס םון זינגע! dpi פון האט

 םיבאל־ םר. םון און םאפראגא פארמאן,
 סיט־ בוחןין, מוס. און מר. ט?גאר. ,יפק

in םון ;ליר?ר 8 ’BP* ipc'i'K ip i 
 {«- אויםנטנומען הטרציג זײנ?ן ײניאן,
 גע־ אפלאדירם שטארס און^יינען װצרען
 ־.m^ חוסאריסםישט זייעי? םאר ״*דעז

 נע־ הנאה Dinoit83 האט עולם דער
 הטט ער ורען ק?שיר, איזידטר םון ה*ט

 »ש שלום םון םקיצ?ז צװײ שארנ?ל?זען
 ■וירפ?ר םארשום נארדין. י?קב פון און
i און n ה^בען שאפירא mpt בייגע־ םיל 

 אקטט־ זײ?ר מיט ■רטנראם צום טראנען
*רטיסט?ן. די פאגיר?ן
 א־פער װי האט נ?נד זיין פים רpשיל

 שםי־ זײן מיט ?ולם רעם באג״םט?רט
jps םארש־דענע פון :inpni, אי־ און 

 ,אי:ט?ר- םון שפילען זײן םיט גערהויפם
אוכני?ם׳׳. ״אײ און נאציאנאל״

נרוי־ א זײ:?ז קאנצ?רט?ן םטרײה די
 זיך רום?ן סםרײשערם די ?רפאלנ. סער

 פארלאננען און זײ צו *פ שטארש זעהר
סוזיש. inpo און מעהר אל־ו

 אראנ־ unpii זpםוננpרנpאונם די
n פון זשירט n עפארט־1 עדױשײשטנאל 
 צו־ אינםןרנײשטנאל אונזער םון דעגט
i סיט זאםפן n ענטער־ און ,םפיהערם 

po:” oפון קאמ־םע :^׳־ i n נענעראל 
?טםיטע. כטריי?

 אונטערנעמונג ערפאלגרײכע
 אונזערע פון פרױען די םאר

ט»ון דאװ סטרײקערם
 הוג־ ה$בען בײטאג שבת <עצטען

 סםרײקערס אוגזערע םיז פרויעז דערטער
 אי[ פארזאסעלט דך הינדער זײערע סיס

 זײ םאר איז עס װאו האי, העגיגגטאז
 מוזיקא־* םײנע א געװארען אראנזשירט

 געהאל״ זײנען עס אין ׳רא:ראם8 לישע
 פראכױ־ פון קורצע־רעדעס געװארען טעז

 אנ־ האבען רעמער די רעדנער. ;ענםע
 םוז ראייע װיכטיגער דער אויף געוױזען

 לען םרוי די סטריײן. » אין פרוי דער
 מאן, איהר ענטםוטיגען אדער ערמוטינען

 ,דעם םאר האםף דעם אן םיהרט װעלכער
 אים האט װעלכע ױגיאז, דער םון לעבען

 דעד אין פיגור װיכםיגער « פאר נעמאכט
 געזעל־ דער אין און באװענונג ארבייטער

 געמאכט קלאר האבען רעדנער די שאפט.
 דעם םון װאכען 19 די םון באדײטונג די

 עם װאם אנגעװיזען, האבען און סטרײק,
 װעט ױניאז די או־ב סאי, איז שםעדזט

קאםוי. דעם פון זיגרײך ארויססוםעז נ*ט
 םיפעז א ארויםגעײיזעז האכעז פרויען די

 םארזאמלונג דער נאך ארן אינםעועס,
 צו הי<וי זײער אגגעבאטען זײ האבעז

תאםיסע. םטרײש דער
חא• •ראגראם םוזיסאלישער דער אין

 םײוער, •ארמעד רעי באםיי^יגט זיך בען
ײ סא<אוראםורע ױנגע םא^אנטפו^נ  סא

מ ראנא■ ױ ת  צו באפאנט גום זעהר איו ו
 ״סיבא<סקי סעםױעיו ;סטרײמער אונזערע
 בא־ שטארק אויך איז װע<כער טענאר,

 סעמיר, איזידאר ;עולם אונזאר ®ון ליבט
 דער םון אהטיאר אידימער ■ראםינענטער

 פײ הײםאן ;ױניאן אקטיארען אידי^נר
ר םידעל טאלטנטםולער טאן, מ  און שיי

ױחןר אקאםיאניםט, פוירםער, מארהוס

1928 װעסבער,617<ועד12

לײסעאום. םאנחעטען אין
מ בין איך װ מן ט אזו o נ n •םאנחד

חאל. לײסעאום טען
 דער־ איך חאכ דערווײטענס פון שוין

 סטרײקערס. יט6 שװיבעלם Op w זעחן,
 וועל־ שטיגעז, אײזערנע ברײטע די אוי«י

y i מען געהט חאל, צום אחיוי םיהחגז 
 מטעהע? אײניגע אדאפ. און ארױןי
 קוםען וועלכע טײל, א סײדזואק; אױפ׳ן

 װײלע א שםעהז בלייבעז פיסעם־יײז, פון
 עס אזוי װי דעדצעהלעגדיג דרױסען, אין
פיקעטען. דאס צוגעגאנכען איז

 סםופ, חויכען דעם אוױי שטעחענוײג
 איך האב האל, איין ארױםצוגעהן גרײט

 זײנען םטרײקערם צװײ װי כאטערסט,
 סײדװאק. םון םאי־עטעפס א ארונטעד

 זײ האל. דעם פון זײט רעכטען בײם
 עמיצער טיר, אי אין אנגעסילאפט האבען

 זײ און געעםענט, אינסײז#האט סון
ארײן. זײגעז

וױםען, צו געװען נײגעריג ביז אץ־
 אן. דאדט :עהט עס םיטינג א פאר װאס
פרובידען. צו באשלאסען האב איך

 הויכען פון צורית ארונטער בין איך
 טרעפלאך 3 אראפגעגאנגע^־די בין סטופ.

 און אנגעקלאפט, האב איך סײדװאק. םון
 קומט עס װאו רום, * אין איך בין אט

םיטינג. שאפ א םאר
 הונדערט » בײ צעה^ט שאפ דער

ילײטע.
 גע־ האט שאפ םוז טשעדםאן דער

 גע־ א רוהיגער, א מיטינס דעם םיהרט
 ק<ײנעד א אויף ער שטעהט לאסענער,

 נאסען אין באדאנקט עד אטפארמע.5פי
 קאםיםעם, יעניגע די שאפ גאנצען םון

 דאגעגען םליכטען. זײעירע טוען װעלכע
 נאך װערכע, יענע, ביטער ער קריטיסירט

 דער אין אונטער ״היכקעז״ םײנונג, זײן
 עס דרינגענד װי באמאנט, ער ארבײט.

 אטענדעט פינלטיליך זאל אאעס f% איז,
װערען♦
יכער א אין  אדדעסירט שפראך בילד̂י

אוג־ ״אויב :זאגט ער ״שאפ״. דעם ער
 װעט עס אז ׳ח<ום'עז הבתים בעל זערע

 אויס־ אפצואשװאכען, אונז געיינגעז זײ
 גרויסעז א זײ מאכען דאן צוהונגערען,

 העטפענדע א יעצט יזײנען מיר טעות.
 ינישט היסטאריע. שאםען טיר ארפײ.

 אױסגעשטא־ בעסער די איז אתםא^
 דער אין זיגעריז. די ארםײ סעטע

 רעװא־ אםעריקאנער דער םון היסטאריע
די אגװאה< דאס םיר: ילעזען לוציע,

 גוט געװעז זיינעז דאטען5סאי ענגילישע
 אבעיר געלערנט, גוט און אויסגעשטאטעט

 נעדוננענע... » געווען איז ארםײ די
 :ע־ ניט ארמײ סײן האט װאשינגמאן

 גע־ זײ מען האם טעז״ ״מינוט האט.
 געװען זײנען זײ מײנט, •־אס רופעז.

 א־ן םינוט, יעדע קעםםען צו םארטגג
 נעװער. אהן מא^ סאנכעם ױניםארמס,

 האבען סען״ ״מינוט פראסטע דיזע אבער
 די פאר עקזיםטענץ, זײער םאר געקעמפט
 יאגע אזא אין און דורות. קוםעגדע
 בא־ אונזערע היעט. זיך מיר :עפיגעז

 פא<יצײ, די אונז גענען באנוצען םעס
 מען אינדזשאנידפאנס. און ריכטעדס

 אבער ארײז, םריזאנס די אין או;ז װארפט
 צר עסזיסטענץ, אונזער םאר קעםםעז מיר

 און םרויען אונזערע ערנעהרען קענען
 יאנג ווי אויס ניט מאכט עס קיגדער,
 װע־ מיר דויערעז, װעס ם<חםת אונזער

 ארויסהומען ארמיי װאשיננטאז׳ס װי לעז
זיגער״. די

שטאר״ דעם םון געהילכט האט דום די
אפילאוז. קען

 פארבראכט איך האב םינוט פוםצעחן
 האב אוועפגעחן, בײם םיטיננ. דיזען בײ

 אז באסאגטען, א סון דערװאוסט זיך איך
 vh טשערטאן דיזען • םון :אםען דער

 םא־ טעטיגער ^אנג־יאהריגער א מװארץ,
♦ * *ציאיליםט.

 א אײנס בא?ד געװען שוין איז עס
 ״מעיז דער אין אדויוי ביז איד זײנער.

פיאר. *וױיטען חןם אויף הא^״
טאג דעם האבען םאס^םיטינגען קײן

 באגײסטעיט האבעז שפיילען און זינגען
 זײ האבען און אקטױױטעט, צו םרויעז די

 םױ םון װיכטיגקײם דער אין איבערציעם
 אנער סטרײקערס, די טאר נאר ניט זיפ,

םא^יייען. זײערע םאר אױך

 האט ׳טאפ יעדעד זײן. באדארפט ניט
 םיטינג, םעגליכעז זיין געפיחרט זיך ®אד
 םארזאסעיט געוחנן איז שאפ יעדער און

 זיצענדיג און שטעהענדיג ®יאץ, זײן אױף
 סעהרעםער, און טשערמאן זײער ארום

באפעהלעץ. און ארדערס גיבען וועילכע
מ פייע פאדבײ געה איך  נרד אזעי

 זײע־ פיהרעז טײיל א באםעוײן, איך פעס.
 און היצעז אנדערע רוהיג, מימינגען רע

 זיצען האל דעם מיטען איז זיה קאכען
 געשפרע* פיהרען אזױ, גילאט סטרײקערס

 םילע צײטוגגען. ילעזען און רויכערען יכעז
ען  פעד״ ״פינאקל׳״. *טשעקערס״, שפ̂י
 די אוין• בעסקעטס םראגענדיג <ערס,
 אויס־ סחורה, זײער אדװערטײזען הענם,

 אין פרו׳כטען די םון נעמעז די רוםעגדיג
 :ע* די מיס פעדילער די נאר קענדיס.

 גרעסטעז דעם מאכען בײ:על זאילצענע
״סוקסעס/

 א איך באמערק פעד^ערם די צװישעז
 קיונע םיט איד, אלטעז ק^ײנטשינקען

 ״סעיי/ יעדען א בײ אויגעז. ^ויפפגדע
 די אויף איהם בליצען מאכט, ער װאס

זיך... רױטיען באקעז די און אויגעז,
 חברדרמאן, לוסטיגער א סטרײפער, א
 און בײגעל צװײ א^טיטשקען בײם נעםט

ניקעל. א איהם באצאהלט
 װעט סטרײק דעד ^ײנגער װאס —
 זײדע! אײך, םאר בעסער ץ5א Mחיעח

קיצעץ. א א^טען דעם ער גיט —
צי־ א אז*ט גיט פעדלער »<גזער דער

 ארבײטער אונזער אץ קורםען
 אן דך פאנגען אוניװערםיטעט

נאװעמבער. טען13 דעם שבת,
 טע;13 דעם בײטאג, יטבת הײנטעען

 ^א־ די אנפאננעז זיך װעלעז נאװעמבער,
 אונױוערסיטעט ארבײטער אונזער םון םען
 אוירוױנג זואשינגטאן םון 530 רום איז
 עמארי װעט 2.15 ביז 1.15 פון סקול. הײ

 ״א איבער קורס זײן אנםאנגעז האלאװײ
 אכיעיריקאנער דער םון שטודױם סאציאלער

 עריטטע די זײן װעט דאס *יטעראםור׳/
זעקס. פון סעריע א םון ^עקציע
 דז״פ. א. וועט 3.30 ביז 2.30 פון
 אײנייײ אן נעבען בתקוואוד םון מאסטי

 סא״■ און ״ארבײטער קורס זײן צו טוננ
פראגען׳/ צײט ציאלע

 צו פארטזעצעז װעס האלאוױי םר.
 1.3ס שבת, יעדען ?ורסען זײגע געבען

 געבען װעט מאסטי סר. איז נאכמיטאג,
 אזײנער 11 זונטאנ״ יעדען קורסעז זײנע

צימער. זעלבעז דעם איז ׳פריה רער אין

 זיך נעמם און אױף זץ־ רעגט טער,
צן ׳פעחן » םאכם עד אז שווערעז, מג

 הארץ זײן אוסגעתעדט, דרױסען״״. *איז
 סטרײקעדס! n פאד װעי־י. איחם טוט

 עד װאיט םארמע;לאך, געװען ער װאלט
אוכד בימעל געטײלט סטרײתערס די

דסט..״
.#ד,אר ״פעין דעם פון ארויס כין איך

 איך האב װאנט, אױפ׳ן שכױנעז, די נײ
 ׳שאפ ״גיגזבורלס אז ״סײן׳/ א דערזעחן

 ארנײטען װאס קאנטראקטארס, ארע און
 אפ־״ מיטען װעיען םירטע, דיזער םאר

טדױוי. גלײך ביז איך סטעירד.
אדיבע־* געפאקם. געװען איז רום די

 געשטא־ זײגען צאחר אין הוגדערט דרײ
ענגשאפט. איז צוזאמענגעקוועםשט נען

 אג־ טי׳שעי, א יעבען ױנגערםאן א
 געדעדם. האט ,‘״ליסםען״ כיים געװארפען

 אײנגעחערם זיך האט רום אין יעדער
אינטערעס. גרויס םיט

 רעדי דער האט עגגלײט נוטען א אין
 די איבעד איבערדיט אן געגעבען נער

 עטראכע לעצטע די םון געשעהעניסען
rJ.: מיט געענדעם ער האט רעדע זײז 

 ביויז איז עס דאס באכיערקומ, דער
 געוױנעז צו אזוי װי מיטעל אײן פאראן

 א צו ביז !סטריײןען — קאםף דעם
 דה• !בראדהערם !עכדע זיגרײכער
!טומאדאו בעגינס סטרײסס
ז דער או  צאחי גרױסע די פון מי

 און שטאדקער א געווען איז סטרײסערס
 נערעדט האט דאס ענםוזיאסטישער. א

האי. פיז וױמדטשערסאן דער מירססי,
 איו װאס צײט, נאנצער דער דורך

 און האל״ .םעין די דודכשפאצ׳ירט האב
 אויפ־ געװען סיר איז רומס קלענערע די

 נענײ קײז ניט זעה איך װארום םאלענד,
)10 זײם אויןי («לוס

 רע־ צועדטט זיך םוזען זײ אבער שאנאי?,
 אײנטריםס אן באקוסען און גיסטרירען

 עדיױ אונזער פון סיזאן דעם םאר הארטמא
 טע16 וועסט 3 דעפארטםעגט, קײשאנא^

י־ אונזערע פון יעניגע די סטריט.  מיטג̂י
 מיט באקאגט ניט נאך זײנעז װעלכע דער,

 װאילטען אקטיװיטעטעז, בי<דוגגס אונזער
 אונ־ באזוכען צוערשט נעראםען זײ מיר

̂אסעז זערע  קורסען די אויסק^ײבען און קי
זײ. םאראעטערעסירען װעיצכע
אונ־ םון עפענונג דער פון פײערונג די

 םארקומען װעט סיזאן עדױקײשאנא^ זער
 7.30 גאוועםבעה טעז19 דעם פרײמאג,

 םון אוידיטארױם ו אין אװענט, איז
 װעט עס סקול. הײ אוירװיגנ וואשינגטאן

 *.ויסגעצייכענטע אן װערען דורכגעפיהרט
̂טע  קאנ־ דעם גאך און פראגראם, םוזיסאיצי

 צו אײנטריט טאנצען. םעז װעט צערט
 בײ דורך באויז איז אונטערנעהמוננ דער

 אינ־ דער םון מיטג^ידער װע<כע לעםען,
 איז פרי' באקומעז הענען טערנע^אנא^

 עדױקײיטאגעל-דעםארס־ אונזער פון אםיפ
 מעהר א סטריט. מע16 װעסט 3 טענס,

 אונ״ דער פון באשרײבוגנ אויסםיהרליכע
 אן אױף געםינען איהר וועט טערנעהםוננ

פיאץ. אנדער
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V o l V IIL  Wo. 46.
at Second Qias

 פאר פרײ איז קורסעז די צו *יינטרים
אינטערנע* אונזער פון מיטניליד יעדען

אל שאנ ער אינסעדנע ט ײ אוניװעדזיםמם אדנ
ן א ט נ נ י ע א נ ױ נ ד רו ױ ל היי א וו םי

.530 רום פלייס, אוירװינג און סטרים טע10

נאװעםבער מען13 דעם שבת,
 א״עריקאנעד פון שטודױם רpלשאםטליכp״נעז — האלאװײ עטארי — 1:30

צים?ראטור״.
גןודען לעשטשורערם רעם — צ־יט. דער פון פראבלצפצן ארבײטער — 2:30

שפפטצר. װערען »נ*נםירט זוצט
נאװעםבער טען14 דעם זונםאנ,

ip אין 11:00 i אין פראנען ״צײט — ידאסטי דזש. א. — םריה ip i ארבייטער
װעלט״. רpםליכDKלשpזpג און

נאוועםבער סנמע; דעש פרײטאנ,
 צדױש״שאנאל פון צרצםצנוננ די םײצרצן צו רטpנצ8ה — אװצנט אין 8:00

 נאך טענ־ו פראנראם. אין באטײליגען זיך װצלצז ארםיסטצן סראםינצנטצ םיזאן.
o n .סהול. היי אוירװיננ חאש־נגטאן םון אוידיט^ריום ?אנצערט

ן א ש נ ע ט ס ק ג ע נ ו ל י טי ם :א
בראנקס. יראוד באסםאן ,1258 גארדען, סקװער סעהינאי

נאודעסבער טען26 דעם םרײםאג,
 פון באדס ,‘עקאנאמײטעו — םיטשהאגדלעי אלעססאנדער — אװענט אין 8:00

,___________________________________צױױאיזאציע. מאדערנער דער

ט ו לערענ י ש ז עדע אין ענגלי צעבטדעו ױניסי אונז
— ■ ׳■■ — ■■■ —י———* •י•

 אדװענםטע םעהר 1פא אױך װי אנםאנגעה 1פא ענגליש אין מלאםען
 :צענמרען ױניטי םאלגענדע די אין ווערען גענעבען װעלען םטודענטען
ױט, םע5 ס. b — סייד איםט  עװ. פוע2 און טע1 צװישען םם

 םטריט• ע105 און עװע. לעקםינגםאן ,74 ם. b — חארלעם
 םםרים. טע135 און פלײם און1ב ,43 ם. ו. — אנקס1ב 1לאוע

ײל און סמרים פרימאן m ם. .a — ׳ס־אנקם  עװענױ. אינטעתו
יט.1םם סעקםאן און עוועױו 1פע8קריםט ,160 ם. פ — בראנזװיל

 טםענט1א8דע עדױקײשאנאל 1אונזע װעט צײט װאבען אײנינע אין .
 באװע־ ארבײםער די עקאנאםיע. אין לעקציעם װעכענטליכע די אנפאננען

ע אץ װ., א. א. נונ^ ד תזז *ענםחון. יוניםי א
ם זיד, ט1עגיסטרי1 איחר וועז ם ע ת א זײט 1איח אז דערטאנעז, צו גים פ



ו סלאוה ױ זוי ו » ו מ ס « ס מ ע על ש ן אנוז ע נ ן  ח
ו װ ע ו ו ו מ ען צו א מ ארסער ױ חעל ױ ר ג ן ק ױ פ ס

jronjm ״גערעכטיגקײט״ חנדאקציע!
 לאס־ פון באוײכטען צו to עריױכט
ly o n y r tu* דחנס־ און קי^וקםאכער 

 lycnyjM ?ץ• חאבען וײ וױ פאכער,
o צו y i j jn r o r ניו i p p i r לאו?מוד? 

ioo t o״p.
 די זיך סאנען ערישטען «יעם צום

oopyoyi tokop^ p טאג אײן םיט 
 יע^ט ביז שױן האט אסp 1* וױידדמעס

 דאיאר. הוגדערט פופצעחן ארײנגעבראכט
yoopyi דאלאר 500 נאך װעט װאו 

 דערזעילבער צו אבער װערען, אװע?גע?»י?ט
 איז דאס אז געפיחיט םיר חאנמן צייט
 ?אנםןך * גלייך איז גו, וױיגיג. נאן־

 אידישע איע םון ג^װאחןן געױפען רענץ
 אמאניזײשאנס פראטױרגאל און ױניאנס

 24 גע?ומען ?ײגען רוף דעם אױף און
 ?אגפערענץ דער און אמאגאזיישאנס

 טעןoyi 13 מיטײאו, שטאסגעפונען מאט
 צוגעטרא־ םען איז באיד און א?טאבער,

 איז עס און ארבײם ■רא?טישע צו טען
 םעק־ און טשערםאן א געװארעז עתױילט

 םוםצענער א און טרעזשורער און רעטער
 שאםען צו צװעה דעם םאר קאםיםע
 װארטעז אבער סטרײק. םאר׳ן עטיצע

 אױף לאון א איז ניט, מען הען לאנג
 .און געװארען געסאכט אלאר1 טויזענט

סטרײ־ די צו אװעקגעשיקט טאקע גיײך
.o iyp

 גע־ אראנזשירט גלײו אױך איז עס
 ?לאב גארטעגט אין ?אגצערט א ויארען

 נאיועםבער, טען17 דעם םיטײאך, פאר
 לאס־ װאס |,yD#np yooyo די סיט

 נענו; אוז עס פארסאגט. *גדזש*ל*ס
 טאיאנטען, וײ םון פאר א דערםאנעז צו

 װאס םארמטעהן ?אנעז ׳טוין םען וועם
 זײן, װעט עס ?אנצערט TOnyr א פאר
 ער־ #אםסרעדאם dpho זײנעז דאס און

iy o r סיםםאני, דער פון 1ש»יל* םידעי 
ly בראמסאן, װיל. און o n y טשעייסט 
i םון n ,בוניג־ תשאהז און סיםפאני 

 טענצער ?יאסישער גרעםטער דער דא?,
. אגדזשעיעס. לאס פון

 שוין איז ?אנםעחננץ צוױיטעז אוים׳ן
 שטי־ דירע?טע ארײגצו?וםעז אנגעהויבעז

 ?אר״ די האבען אזוי ױגיאנס. פון צע
 ארײנגעבראכט 1976 ל*ס*ל פענטער

 די דאלאר; 50 שטיצע ערשטע אלס
 דאלאר,־ 50 — 26 יא?אל ?עפםײ?ערס

 מיט געטע?סט אויך זץ־ האלען זיי און
 פײנטערס די סעמבער. פוז דאלאר צװײ

 דאלאד אײן םיט געטע?סט זיך חאבען
 הונ־ געבראכט גלײך און מעםבער, פון

 ארבײטער, םיליגערי די דאיאר. דערט
 פינף דאנײטעד האבען צאהל, אין סלײ\

 אנדערע יעדע און דאלאו/ צװאנציג און
 צו םארםליכטעט זיך האט אתאניזאציע

סטרײ^ יאר?ער גױ פאר׳ז געיט שאפעז
 צאהל א אראנזשירעז אויך וועם םען
דעם םאר אונסערנעםומען אנדערע .PJTOV
 ארײג?וםען װעט עם אז האפען מיר

 יארקער נױ די םאר סוםע באדײטענדע א
איאו?םאכער.

 עש־ אוגזער האט אלעםען דעם חוץ א
 םון טעלעגראםע א נע?ראגען זעפוטיװ

 בר. רעליסען זאיען סיר אז זעםאן, בר.
 סון אײדזשענט ביזנעס דעם •לאנמיז,

א?אל אונזער  אי־ םאחרען זאל ער און ̂׳
ן ד׳  געלט שאםען צו ?אוסט גאנצען מ
 האט וטיװpזעpע די 4סםריײ םאר׳ן

שוין איז •לאט?ין בר. און געםאז, דאס

 וױ און געלט, שאפט און ראוד אױפ׳ן
 כרענ־ דאס וועם אינפארמירט, בין ״איך
רעזויטאטען. גוטע גען

 נים און םארבײגעחן :יט קאן אץ־
 צד געפיחלפולאן אוגזער אויסדריקען

 אוגזעחנ װאס באװאוגדערונג, און טרויען
 קװעס־ און ברידער חברים, יארסער נױ

 און כראװ סטר״פ דעם פיהרען ׳כער
 צײטונגען די אין לעז איך אנטשלאסעז.

 קאן איך ארעסטירט, װעדעז װאס נעטען
 םיט אז וױיסען םיר און איעםעז זײ

 t"p קאן סעטפער בראװע אזעלמנ
םארלאחגן. געהן נימ פטרײס

 חאזי איך און עםםער^p טײערע םוטיג,
 וחןרען געקרוינט װעט ?אסןי אײעד אז

 אר״ אנדזשעיעסער לאס !ערפאלג טיט
וזעלםען. אײך װעיעז בײטער

גרוס, םרײנדליכען םיט
ק ס ש. ז ד סעקרעםרגר. )ס א

 עלעקשאן צום פארשפיל דער
.22 לאקאל אין

:רעדאקטןור ווערטחעד
 *קטןונער, • טען7 דעם דןונער׳שטאנ,

 צו סיטיננען, םעקיטאן נעהאט םיר האבען
 יאקאױ אונזער םון םעםבערם די װערכע
 נאי מאכעז צו נעװארען נערוםען זײנען

 סעכד ב^ארד עקזעסוטױו םאר מינײ׳מאנם
 נאםיניישאן און סעסרעטער, און בערם

 און ,אבדזעעסמאך םאר עיעת׳ט^ן און
 *!eosny אויר און סאסיטצס■ ע^עת׳פאן

 מאנא־ 3 םאר טשעמייםע סעס׳^אן םאר
צײט. טעז

אונ־ םון םיםיננען »<ע כאזוך איר
 נאך אבער ב־אנקם. די אין יאקא^ זער
 נע־ אזא נעהאם טיר האבעז ניאיו סייז

 יענעם װי בראנסס רי איז מיטיננ אאהטען
 אונזערע םון חיילה, נאר, ניט אװענט.

 בי־ היכמ א אויר נאר ,1אמ״ םעםבערם
 זײ־ אסאים5 םארשירענע םון נעסם םעל
 איוײן טשערמאן דער און נעסומעז, נען

 צו נויטינ םאר נעפונעז 1שוי האט
 עס אז ניויבם ער װי *זוי אז קיערען,

 ער, בעט פעײאנען, אויטס׳ייד דאי זיינעז
 װאוטען. ניט השם ילםען זאיעז זײ אז

 ניט היינעס האט איינצינער i״p אנער
 צד ל9 צונעגאנגע; איז איעם געשטערט

םוב... הױתר
 שוין האט אנדערש נאנץ עפעם אבער

 עם פעקשאן. בראנזװידעד 1אי פאםירט
 א טשערמאן שאר נעיאשען דארט איז

 און ארבייטער. ■<ײנער א און ״לינקע״
 נרודער דער נעשעהן, איז אוםנליס אז

 םאר נעװארען ערוױילט איז ארבייטער
 נעםאכם ״לעסע־ די האבען םשעדמאן.

 האט צעהרען״. אםאל ״נאו — ויצעסו »
 נאך און םאל, צזוײטען א נעצעהלט םען

 כײדער. זעלבער דער נעזינם האט אםאל
 נאטי־ בײ נעהאלםען שוין האם םען וועז

 עלעק־ און אברזשעלשאן םאר ניישאנס
 ערשט לינסע די האבעז שאמיטעם, שאז
 טארמלאנ, נייעם א ארײננעשמונעים דאן

 םאר נאםיניישאנם אםאל נאר סאכעז צו
 חא־ ■ראטעםםען סײנע או) 'טשערטאן,

 סאגדײ צװײטע א געחאיםעז. ניט בען
 א גאר שויז אננענוטען, האט דאנמע

 עס״ דער םון םעםבערין א ■ערזענליכפיים,
 צו־ םלייסינ האט סאשין די זע?וםױוע.
צװיי םון מעז־הײט א טיט און נעארנייט

i ליכטיגאר א האט שטיםען y w\ אױס־ 
W נראנמױל׳נר חום נעלייטןרט n o.

«״* ארויט, ןנ׳נר זיו *יינם ev וױ
 »*11 ג»ו םעםנןרס נראנזמילןר די נען
 חייליגשײט. &א«י;אומ אין טארלינט ניג
o נעס<ר נלייכען זײ n .טאק• און אטת 

י איז רערפאר  אאגענראמן םיטיגנ ת
געײאתן.

*W נממפןן איז סיטיננ *ײייטער א
 *pg igg’ppD נראנזװילמר פאר׳ן װארען ׳

im21 o טאנער n■] גוטן די זױס׳ננדינ 
 איך כין מיטיננ, לעצטען פון סאטעוץן

 א סאכען צו שאראינטערעםירט נעװען
”| P’iiMgn3 שפאציר p. נאך אנער

 די ivnyi זיינמז פאראיגטערעסירט םעחד
?»’ppiאון כאוױירים ״ «  גענראכט חאנ
 אונזער זאמר ארסעע. הינשע נאץ א

 ־ניט ה*ט פארטנאי םעסרעםער װירדעער
 1זיי פאר חפר״סעיר i״p נעזשאלעװעם

אויך. פרוי
פארסגא* חאט םיט־ננ דעם געעםענט

 *pug שםײגער. נעװיינליכען זיין אויןי
 אויםנעזי• נוט ״םארווערטם׳, םיז פאננען

 פליין זיך אח פליפע׳ .רעכטע די דעלט
o פאר פארגעשסקלם n חעיד... אסת׳ן

 נעװארען געסאכט איז האספראםים א
 טשערכיאן א אז אליין, פארסנאיען םון
 דיזען םאר נאר װערען ערװיילט ואל

 פאנדידאטען. 2 זיינען געלאפעז אווענט.
 יעצטען פון טשןרסאן ערװיילטער דער

 א פאהן, אלעהם נעזויםער א און םיטיננ
 ווען און ,jnroipptpp דn םוז םעםבער

 הענט די נעחױנען האנען םעטנערם די
 איך זואס ראס נןשעהן איז װאוטען, צו

 ״נע* באלד האב אין־ — ערװארטעט תאב
 ,20 יאפאי םון װאוטערם צוױי קעטשט־

 פרעסער א אױך ?1» םייפױרס וםgpריינ
 נע• חאב איך װעז און ,35 לאפאל םין

 ? דױחכן סםייטש, :פארםגאי כיי פרענט
 ״אן איז עם אז צונענעבען טיר ער תאט

 1;א וױפיל וױיסט נאט איין עולה׳...
 ויאם נעיואוט, חאבעז ״עולות״ אזעלכע

גארניט,״ זיי פאז איו
 ע,~ איך עלעקשאז. ערב איז דאם

 ניים סורפרייז נרעםערען פיל א װארט
 דערםאי טאפע און קלעפשאן. ריכטינען

 נעסעםפט אזוי כאװײרי־ם ליבע די האבען
 ״ע-עק־ די אז טיםיננעז, םעפשאן אלע נײ

 זײן זאל קאםיטע אבדזשעסשאן* און שאן
 אײנענע בלויז םון צוזאםעננעשםעלט

 זײ זאי טעז כדי םסתפא םענשען,
 נעבען..•, נים הרע עין i״p חילייה

 גרוס, יוניפ;יםטישען ם־ט
לייבאװיץ, תשולױס

,5 נומער לעדזשזז־ ,22 ל• םעמב.

ר א ע ט עכ ען של אג מ
 אנ־ פיעלע אץ אפענדיםיםים גיום, אונריינע קא*־«םעמען. כרענגס

קרמגקחײםען. דערע

ס ק א ל י ם ק ע
אבםיהר־מיטעל טשאכןאלאד דער
ס ל » ײער ז עז א אג ג איז מ װ ת ־ *

רפ די קו ם מ ײ ם־ ק תנ ע אי מ ײי ע w דערזעיכער אין ™ ■  e v n y g 
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רעזאלוציע. טרױער
 אפ־ איז װאס םיטיגג, שא§ » בײ

 באארד דזשאינט אין געװארען געהאלטען
 פירםע דער םון ארבײטער די פון אםיס

 װעסט 114 סאן, ענד יע?ער דזשײ?אב
 נא־ טען3 דעם םימיואך, סטרים, טע26

 רע־ א געװארעז אמעגוםען איז וועםבער,
 טרױער, אונזער אױסצודדי?ען זאלוציע

 ױדזשין םון פארלוסט גרויסעז דעם אויןי
 און דעג?ער גרויסער דער דעבס, װי?טאד

 אפגענע־ האט װאס מענש א םארמירער,
 אונ־ דעם םאר לעבען גאנצען זיין בעז

?לאם. טערדרי?טעז
 א זײן איםער װעט נאמען דעבס׳

 צױ דעם םאר באגײסטערונג םון קײא^
 איםער <ועט גאםען זײז דור: ?ונפטיגען

הערצער. אונזעדע אין לעבעז
םשזנרסאז. שאו אדשאנם?י, לואיס ־

 :רעזאלוציאנש״פאסיטע
dpwd ,2 לאק. רוםבערג.

.2 לא?. זוינער, חלל
.2 לאק םי<םאן, איזי

.35 לא?אל לובאװ, יצח?
.9 לא?אל סלאמםאן, אברהם

 2 לאפאל ?ראװיץ, אחדז
.2 יאקאל גאלוב, בערנארד mיי-יא-1ן- . *

רעזאלוציע. דאנק
 .װייג־ די םון ארגייםער די םיר,

gרייgר«gp שטיין r,*אונ• אויס דריפען ז׳ 
 שאפ־ oWWiiM אונזער 1* דאנה זער

 פאר םיםטע;, דזב כרוחס־ טשערטאן,
 ארנײם אונערםידליכע םאג־טענליכע זײן

 cgii ארנייט, שומחו זײן פאר אױן |1א
 םון *יים אין נעלײםםעם אמ) האט ער

 דאנפ א סםרייק. דזשענעראל אממר
 םיר זייגקן ,mo rum■ זיין איו איחם

tw מײימ r w זיגריימ ערשםע די w• 
 1* *וריפ נוגאננען זיינען װטס ■«־,
i n .ארביים

אכטונגטפאל,
: po'Dgp די

"y

װילאו םאו׳ים « aם׳יאתאנזסקי א■
n םראנפ .2 ל. w m g v e, םיטפר• שאפ HO|

 טיט״ אסמדאלײנקער אלע *ו
י. װ״ ג. ל. דער_^ ®מ גלידער

 שסעסטער, (1» נרידער טײ׳ןרפ
lypj*PN*igSM 11• לאגרסלײט

ויו י o ׳ n װ״ט<ן* go? סיר »י 
in « n ו י ו «ו ז ״ רו י  DBi?gp די ח

•g” pj’ B3nw » i n  nץ ׳״ tra י g i
■i«  |i׳»i n  ,3g?P i i אסטראלײנפער 

 איחר tg ,3g?p ארנײטעד ײמגרלינ^ר
n זאלט p u i«  1» ipo ip ,סיטי»ען tiM 

,3g?p אונזעו אין tro»?rig זיך
i n פירלאגג gng  g ig tvoMtp w*
 אויפרוף jg מדף ipoipm 1אי דזאפיע

n פון p » w ארנייטער אסטראייינפער 
n |1פ m11״ ,o”> נאפאנט, איז אייך »י 

ipp*ט1סטי g o ig i .ל. י »n נינ״ 
 אונ־ גיים dp חאיט יעצט און ליאטעפ,

 פי־ די ניט חאנען זײ וױיל טעדנעחן,
 נע־ דערחאלטען, 1* מיטלען נאנסיעלע

 ביבליאטעפ די iviipogi i* ,oigtp; סער
 g שאפען צו אױך און אונטעמאננ, פון

 אסטרא• אי; איגסטיטוציע סולטורעיע
 ערשטע אונזער איז דאס און לײנפע,

 אר• ױגעזטליכע א שאםען צו יפנאנע1א
i םאר ביכער און שולע נייטעד n שולע 

 עפזיסםיחןן זאי שולע אוא tg זעחן, און
 אםטראליינפע װייל אסטראיײנפע, אין
o אויוי איז n םון עמסטע די געביט 
 אפ• די לאםזע, ארום שטעטלאך אלע די

לענען. פולטורעלען םון נעשטאנץנסטץ
 נים װייס קינד ארנייטער׳ם דעם

o אויוי ערציחוננ אלעpריgר סיין םון n 
 *o’tpp דערםאך אנער געניט, אידישען

o טירען ig i די 1א11 תורויד, תלמוד די 
 סאג נאנצען א אפזיצען סוזען סינדער

i און זונען־שיין און לירט אחן n n 
i *ו שא׳יפיעםדט n באווע״ ארבייטער 

iv י1אוי נוננ i 1יבע1ע1 נאס• 1אידישע 
 און ער1י1נ אייר, םון םליכט די איז

 אז ,1בײטע1א אסטדאלײנקער שוועסטער
o איז אנשליסען זיר זאלט איהד n 
i אין שטעלעז זיר און שלוב n צו־ ריי 

ip די ם׳ט זאםען iim פון dpi קלאב 
 האבען 1מי ױאפ אס1 שאפען צו און
נ«ניםע!.1אוגטע זיך

 זיך נעשינען צימעדען פלאנ אוגזערע
נאס. טע16 איםם 126 אי!

 עד1ו1ב און סםאנשאםט1לאנ מיט
נמם,

פאלב. דעם פון עשזעשוטיװ י1<
.3 ל. םעםכ. ,1םעפרעטע אס,1 םאל.

 שאפ־ דעם פרעזענטירען
טשערמאן.

 םאר בינ י1 םון 1בייםע1א די ,1םי
 יט,1םט קאנעל 47 שאפ, סאוט רעיז

ד םון בייט1א נוטע י1 אנערסענענדינ ו  נ
 1םי מאן1משע אלם טאז,1י1פ גייטען רער

 עפזעשוטױו איס און שאפ, 1אונזע
 יאפאל או:זעד א־ן םיטנליד 11באא

 אלט איהם, םי,־ עזענט',־«ן1« ױניאן,
 א םיט אנערפענוננ און אנדענפדננ

 און טשעין״, און ״װאטש װערטםולען
 פיירמאן נײטעז עד1בת ווינשען 1סי
נעזונט. נוצען עם

:?אטיטע dpib י1
נרא־עװספי, י1הע ■אונער, דזש.

«ל,8טעמ נייטען
.י .װ .ג .ל .א 20 •ל 01סעםבע

שאם־ זײער םרעזענטירען
טשערמאן.

' “ %י

 ענד םארמאן םון מעטבערס די םיר,
 טע10 איסט 34 ישאפ, רײנ?אוט ?ריגסמאן

 צוםרידענ־ אונזער אויסדרי?ענדע סטריט,
 טשערמאה׳ברודער שאפ אונזער מיט הײט

 םיט פרעזענטידט איהם האכען ליװאי, םא
 הא״ דערבײ און פרעזענט, װערטםולעז א

 ?אםיטע״ אונזער םאמעסזוז גיט םיר בען
 אויר און םײנבערנ, איזראעל ברודער םאן,

 א מיט פרעזענטירט מיר האבעז איהם
 בײדען די װינשען מיר װאםש. גאלדענעד

געזונטערחײט. םארױזען דאם זאלען זײ
ײן, םשארלז שט עי

ניםסען, ב$רני
רעזגייק, חעררי

?אםיטע. די

רעזאלוציע. טרױער
ט די ,1םי  פאר• ,1בייטע1א נודם זױי

י זאםעלט  םי• םעםבער אל1נענע א ני
o 2 םינג nנעם־ אין אפטאבער, טען 

 םיפ• 1אוגזע ים1א דדיימז חאל, חאײעז
ו םםמן o איבעו־ מ n טוים tun  tip 

 איחגאליםם שעהנםטע; און גאנעלסטען
 חעט. .ft יודזשין סיחחס־, ארגיימפר אח
vm איםער ײעלפז 1םי vm נא־ זייגע 

t>nנ fw g o נן |1א  Dgu לעהרע], זיי
i t  iw w w  w p i i t סא־ ארכייטער די 

 tum נייםם • 1זיי אסעו־יפא. םוז סען
. סים 1ג<ײמ אייביג 1איי »ז י

w גוז־ס וױים i ’gii •מ מי י י. װ. 4 »י.. ® לטטאל
y םגײחס־, א. fin n jo c rfio.

מtyoojmgj ijmis, 1090 •רײפ*ג, י י ק נ י ם כ ע ר ע ג

D אח כאבעס אזנזערע אזד זױ m געפיהרט ליכע «האכען
.פון ליטוױן. »

דכעס-װײען■ ערשטע ױ
 געבראכם תאנ^( מיר װאס #ליחנר די
 גיס נאר #<ppnn• פאמנאן אץ׳ם

ר לימס-ליחנר, <ײן מ  ש«ירט זײ V* א
 םיײ רער אין דורשם חןר דײםליך ?יד

O'pln ס און ר ע מ  ליבע• גאו nun יי
 חתךנלח. ךין חײסם אכאו ויד <ינען
בז װארט דאס  אימעל 6ת אי? לי
i און n סאטע״סאםע םחנסה סײחנל 

o דארפען n  t n n o >מכ־ די #<זפיח 
ע אין ליב* פון צונגען vױי tiv  n פיג־ 

 תםיהיעז די םיט פופתן דארםפן און חור
v w u in.\ דאס ddip םיז בלדז גיט 

 ;ים איז דאס טראדיצי^ אלטער דער
 רעליגיעזע די םיט חסכם אין בלױז

 מאךאוך אױןי אנשױאומען און סנחגים
i אין וױיכ־לעכע? n םאםיליע. אידישער 

i םיז ױצא יועל א אויך איז אס1 n 
i לאגע. 1ישע1אי 1ע?אנאםישע n ײז1ק 

 באגרע״ 1זעד. איו פמסות ישמ1אי םון
 ישעז1אי דעם םון ip*p TVi ניצם״

n אוזו לעכען טשאםטליכעז1װי :« ,i.> 
m י1 געהען חב אס1 r p אװעק, גיט 

 םון 1אװע?צו:עה געצװאונגען ניט זײגעז
iy i .די םאםיליע ly irp באשעםטיגעז 
 טאטעגס דעם טיט יציאנעל1טרא זיך

iy ביז בלויז ניט פתסה. i ויינען חתונח 
in רי :'P נאד עלטעח, י1 מיט צוזאםען 

מ אפילו א ^נל אי iy גאך י i זיײ חתונה 
o^ די און שניר <י נען o n סאטען־ בײ 

 אויף 1שװיגע און שװער בײ םאםען,
 1םא ^ע?ט ידנסח, סאראז איז קעסט.

 איײ םעז העלםט — װײניג אי? אלעסען.
:im n ^  oyi iy װעגעל. עם1 שיעיעז 

 ניט בכלל, נאה איז הוצאה די
i גרויס^ n אטריארכאל*-. א םיהתגג■ 

fy n  i n שוין הםון ושם בײ 
 ןyלסyה געי^גט ען1יאד, v:">p י1 פון

o n בײ .1טאטע o n באלyבאטישyן 
i ח^ט שםאנד n נ איגגעלyאיז לע^נם 

i איז #?לוי< אין חדר, n .ישיבה iy 
ל איז זיד האט ^ א i: ניט ה n  .DT'by 

o םט1שאyג האט זyנ1yל n ,םזז 
 צו זיך צײט דײ גע^וסעז איז oy אז און

:fyoy םאר אלײן o n פרגסח, נמוט^ס 
 האנת< ימעז1אי םוךם ח1תו יiy 1 האם

o:ypya כםyוױיל אױסװײני:. אויןא ט 
 לװײ̂!yאיע זיך האט iy וױינינ זוי

ט װײז1בחו ש ^  אך1 איז ̂םEyשyג אין ג
i איז אויג זײז r w באיהבלט גוט נעווען 

 די .poy סאטענס פון׳ם גאנג oyi פייט
ypא םוילאו/ א גוט. בעורעז איו •ל 

 yD>yr? קינד יש1אי א איז שליסזל
ryiw.
 דגיייז אין ןyצויג1y זיר האט ^1םײ י1

^i n  |yay .ן^ א  ױ האט תזרה כאטש ם
nלyג ומגגיג y^אכ נטy^ הויז אידישע דאס 

 ז.yבוגנyאיבערל איז רײך |yiiy;1תפי איז
i געדארפט האט 1̂םאכ די n  |yo>yn 

מן א  חויזליכ^ אוז 1געש*פטליכע אין מ
1 העלם^ ^ארםטyג ונג.1םיה nדי ציהעז 

1 .i n i 'p  yiny3'Kםון הײם י oyi אײ 
i 1םא איב^תויפם ?ינה יש1 n אידײ 

i m ,איגטע־ סיט פול געװעז איז םײדל 
oyi, כױײ י1 זי, און באורענו^ םיט םול 

yi^ די םון נ^יאט, האט pלענםטiy irp  y 
 איהר םאר זyשאם צו םיל my? יאהרען,

 טאג, iyiŷ אנטװיסלוננ. נײםטיג^•
n איב^הױפט y  iy i־r w׳i y r i און 

oiy'־־oi־oiD׳iy i 'i געהאט האט יטאג 
ly אםילו #לינע1צעהג o in i i i םלאכות n 
i 1םא |yo^iiy;ny3 fynyiyi און םאז n 

i םיז אנטוױ?לומ םילזײטיג^ n מיי״ 
or?yi .זא״ ם׳?עז אז אזױ, פ^»ינסײ«ען 

ג ניט ^י ב א i אז ,niyo קײן ה n 
 שאםוננס און באאבאכטוננס־?דײז באבעס
iy״T םיל גערוען זײנען געב'ב\ ro און 

i וױ םארבען, אין רײכער n .אײניסעל׳ם 
iy לויט אב;ס־י i צגיעות׳דינעד שצהנער 

y ^ ^ i D םאםי־ אידישען אלטען סולם 
 בת כבזזיח ״כל מוחח איז ליעז־לזגבעז

 איז נשסח, גאנצע איהרי — פניםהי׳ םלך
 יהויו איז — אינותניג באהאלטעז נעווען

o אין n פינםטלזנז־יש די ?רײג סאסיליעז 
 סםר־תותדםעננמ־ פריוכחץ, אויםנפגײםע

ה א n און גארט^גן י r w t שטיקערײע? 
 די אין נעםינען סיר וואס תעפטועען, און

i פח שוחאעו n אלטעד ja"n אונז װײזאן 
 און רײגסײט די באויז גיט איד1באשיע«*
i פיז שעהנ?ײמ n ז נאר נשמח, באבע״ס« 

 פמסס־ באזאספן םײדעיוױח שייז ח^ע זי
J די איז םעחינפײםיז אאתשע r v r i in• 

 חויכע גאנץ א און ארבײט סאויטען טטא
אינטאאעננץ.

 געס־אכט חאסנן 1כױ וואס אידאאך, די
 י m כאיאגנעו■ טיפעא1א םאריגען אין

 פאקאס־ אידיש* מאססםע די ןװ tpoo שום
^i n, מז אידיאת דאט • tHi <ו ט א א ^ 

פיטצ^אאטער. מיט שםעהט כאא,1ריא
 ^ױז יאסריו שייםארדינע ךי איז

irunopn• ױאאלאי אימתציאט ארשט̂ע דעס on צחימיז •m o m  ftpn

iy די סון טײיכען o in, מאכען o n 
iny> o עגג. אידצן n איז m m iyi 

in jm i. ארויס• 1טויזעגםע צעחגדליגמ 
iy די סון געמריבענע o in אגנע• חאנען 

 און מ1שטע יD>'Eynyi 1̂ און םיאט
^ סון שטעדטאאך. ־ נאד איו י?א1א  ת

 אין nmyi גיס באגריגי שום קײן םאלט
 אין ,cyi^ אי[ אםילו חחום. אידישען

 צו געװאנט 1װע זyלטyז חאט וואלין
ט ,oyiyp'or די וואנ^־ען. פ א ש  או? ^

 mv* fyi^ii תחום ישקז1אי אין ימקײט1א
 yim םאר תכלית א |y?^ צוואומ^

lyii'P םון מלאכח. א איז iy i ^אנyזײט ר 
 אידי־ די אין השכלה די ארײן זיך־ ײסט1
 םא־ די צו ניט נאך הוםס זי חײזער. vש

ryo. ^ ב  opym ׳טוין, זיר oy׳a:3 זי א
 ־yבאל lyo'i^ צום ארײז ,opymi'P און

 אוכד yT*3 די אט שטאנד. באטיש^
ijym אויןי ײירקעז ^1שטאנ  iy i. זי 
 נ־yלבסטשטyז םיהלעז צו אן זיך הויבט
i y n. ̂סyשוין זיך רלויבט ^ סג ױ ר  א
iy אהן אליין, i טאט םון באנלײטונגy־ 

 ?yDiyii^nyDiT yהנyש די אין סאסזנן,
x־nyor.i שפאצירעז i$ o r בא־ דארם 

^ מיט בחורים זיך א ד ײ מ
באלאגטשאפט. מ׳שליסט

iy־^'Dpi^D די אן הויבט דא און i 
 דאך רyאב אנטשלאסען, האלב רײדעז, צו

 איז ליבע ליב^ זyגyװ פרײ און אםען
i.iyo פארבאט קײן ניטy1נy .בער װארט* 

ג. נאך איז ל'רעל די די ו ^ו  װאנט זי ש
iy מיט צורײס^ כיט נאך i אלטyםרא־ ר 

 און yטערנPכארא סאפמג י1 דיצי^
yלטyסטy אט פון o n ליב םארםDy לײ 

iy i רי סםק שום א אהן איז ^ ע אלנ : ם
שפילען צו ליבע א

)2( עולח׳יײ קיין נים איז
̂ך —געווארעז געז^גם ד#ס ז יjt װען ד
)2( דריי... מימ נים *ײנער, םיצ
 ױײ מיפ גיש אײנער, םיש
)2( בד*י אודאי דןןך איז
געװארעו׳ גערעדש דאס *יז װען דאך
̂ל הארץ די אז )2( דערבײ זײן ז

 פאר־ די םון הארץ ״די בלויז ניט נאר
5'yoa זײן זאל / י י ב ^  ד' םאד^ט ר

 זײן זאל נאט אז אױך, נאר םאל?סליד^
 lyEyio זאל yn^ די אז ה. .1 ^גרבײ,

 באשזס־ם^ י1 צו רטעז,yבאש oyi פונ?ט
 אפ ניט םרזגט פתם, אייז םײחנל י1 רואז־ים

 י1 איז כים.1ד םאסזגס און *yטאט םון
irnyc yD'iiyo''ii לימגל די םאדערט 

״niyi זײן ?אל ״נאט אז בלויז, גיט '  נאר '
 זײן זאלען מאמע איז ״טאםןנ אז אויך,

 און ברכה 1זייע ry3yi זאיעז רערבײ^
iy אםילו i• ^ט  זײז אויך זאל מזל״ ״גו
mהאלב גרוי^ םון אפ?לאננ אן — :״ 

lyonE iy ײען ̂זyצי'ט הײדנישמ i גלוײ 
w איז גאט איז בען m שט  ^נויפנעסי
 און וײדזות איז נוט^ ניט איז נלויבעז סיט

םזלות...
fy : װארם אײן סים ׳ r l םאנ זיך 

 אין זײן ניט ואל yליב יי1 נאר ^יין,
 גס־yבyל זyאלט oyi מיט רשסרווyװיד

^ ג י טי ש

I
 yoojnyr און ¥לטסטע די םון אימע
y• iy אם צו ןyבאלאננ װאס לידיאה i- 
y יyp/ 1בײ געװים איז רי$וחן, r ^ i 
n *ריערר':* די װי אווי <יד^ n  vh־ 

lyiin iyi תסימות, צכי^ת״ריג^ םיט 
i אין שוין װאגם לyםײד די 1אבע n חויך 

 טיט ,1בחי םyועyש א וועגען סרוי^ן צו
 שכת זy1־‘ש«אצ pyj וושט זי לכעזyװ

i *3 איז װארי^ס נאך n״yp,י1 װאס ״ 
 ?ו- מתנה א אכט1בyנ איהר האט yמאט

נ די iy פון מנ i פון ט1שםא גר(יסער) 
באל^).

'3״ די 'yp" ג א איזyבלוDטy ביליגע 
 אין באוױזעז זיך האט װאס באװל־שטאף,

iy i אידישy1יאה א םיט שטעדט^ ר 
 האם yפאמ די צורי^ ציגyזיב &בצינ,

 עם1 אט םון ארשין yטליכy בראכטyג
iy שטאח i טאכטyאריכמג די מתנה. א ר 

 זואס #סתנה iyi םון אנטצילט איז מײדעל
 פאג־ די #געבראבט איהר האט yoso די

 זי און איהר, בײ זיך ילםB^yצ טאזיע
"vp םעלות yאל אויס נםyכyר 2  i n  pc : 

הן אודאי קאסט ״זי  שין"1א אן נידדעז ^
 אבי ניט קלײדעי די איהר םyװ |yiyj און

iynםאדיסטק די ״סאניע נאר ׳y'פסתמא ̂״ 
מ די א  עpרyשגײד yראטישpאריסםא ס

 ארויסנעהן װעס זי אז און ^טעל.yשט אין
 נאכ׳ן שבת״ ״בײקע*, דער אין זyאצירBש
pוגy"ל/ גרינעם דעם אין״ ל תנ ^  װעט װ

iy איהר אויף געװיע זיך i iypin»c 
— און בחור, שעהנסטער

̂ס V בײקע דער פון םון• דער זײן װעפ װ«
! דײקע םמםע געםען, טיך דאך װעם ער
דײקע׳ םאםע נעםען, מיך דאך װעט ער
דער *זץ סין״ דער זײן װעם דאס י>ם

בײקע!•״ *
־yn רyדרײסט שוין רעדט מײדעל די

 װעט ליבע די אבער בחור. ש^עם א נעז
iy װי קידושיז, אוז חופת צו פיתרע; i 

i y r w א םון ^j״i׳iy אידישyטאב־ ר 
.iyo

inyr אלט אינ^חגסאנט א '^yi> םון 
i וםטp׳̂ :לידעל די איז סין Dyi אט n 

זומר׳". ליבער
—זוםער זומעו־, ליבער דער קוםמ

זאםד. אין סיר שיילען
 —װאזינוגג װ#וינונג, אונזער ס׳איז װאו

לאגד. *ונזער איז דןןרם
מיר, רײסען ק*ר«ען שױ^רצע

;שטעהן מיר דאזען רויבזע
מיד, :עהםעז איגגעל^ך ש״דזנע

געהן. םיר לאזען םיאוס׳ע
 די אט וחגרט רyביכ שול yiyuw אין
 לידץל. iyi:'P א אלס ׳בראכטyג לירעל

iy^: לײ א איז דאס ט^ת. א איז דאס 
iy צו באלאננם װאס ב^דליד^*, i 

yBריאn ײyגyז iy ^ m 1 מיר ?.n y iאס 
 lynvyi דעד פח לעגמינ "טליך1 איז

:yסטראפ
ציגײיער, שװמישער

;םײנער גים ביסט דז
באשערען׳ אונז װעט ג*ם אז

װערען. מײנער זועסטו

ש י נ ע ס נ ע כ
בילד) (מלחםח

םילער. ברוך פון
.................................

itagojtMg ggn'o גיחש̂י םים nni אידעז g* tgeg> og* » ייד ot .(gsv) igia g pigotp vnm ױר mu ״«
' -» . .t  *  w  b .. v  -% >■ I■■ i .. a

 זײגעז ם^לדאםען 1אםעדיקאנע צוױי
ז1פא שיין געסופען o םון י n *בייאי-1ד 

 פאר בעל״, לא ילא1ו״ שטעדטעל גען
in עטלאמ ברעננען • ? io r.

 בא־ זײ האבען ערשטען אלעם צום
 זייערע צו בריעף שרייבען צו שלאסען

i מיט און ),1עלטע n ציים 1איבערינע 
 צו װאם ועה; עם1נאכ שוין ויי װעלען

י םטו• . ”

ײ סאלון א אין זיצענדינ  נלעזעל » נ
D זיד "t האב«ן ביער, ig o m, 1ײי װי 

ro רער ig tgp גײ טיעעל ®ײן אפילו איז 
ge, אוז w in רוישי^ אדי נאך איז 
go ײ זאלען g ליב^רש̂נ ז i ,זי^ענדינ 

p אהײם. גריעוי י1 ■רייבען m  ipng 
 אחנטע״־נענר נים צײט גאנצע די חאט
 וועלכע פײמל, g .no אייגפן י1 םען
 כײ ױננענמאן g םיט םארבראכם האט

g םמתל• אװייטען ..
ויוי1א לרgב אבעו־ איז םײד?ל די

in אדוי g i- i t o r u r  o n םים o n 
ogn p הגמן m  •too ד  ״כיסלײד יי

דנ איז נ*ו־וחינט, ײ n נ g n  onan; ד  יי
>jm w מן ײי ■ r u m ה מײזטי  יי

Pgoocg ויך n g o r .מג־ טארפלפרט  זי
dnsum ru רינ to g s,* י בכדי ru י rt’N

י מי tn גיט יאלעז ד g n 1»ויםרײ פײן 
tn 'p o 'u g p  w  n r ia  n r ’ t• זיי־ זיי 

ttiu n  o o 'o ig g  nm  im רייבעז, איז■ 
tg ײ B ניט *סילו uragn ו p itoga ױ)

«in : «  t שםילעחזייט זיך האם םיידעי 
 איז וועלכע טישעל, ז״ער צו צונעשאדט

ען.1אפוזי צו זיי געסומען
 געבען ציה א װי נעפיהלט חאם זי

 זיי, םון אפלאכען און א־בעל די סאר זײ
 אװעת זיך זעצע; ױננעליים צװיי װאם

 לאך,1םײ צו םםתמא ע׳־נעץ, שרייבעז
ײ װעלכע איבעתעלאזען. עמעץ האנען ז

nurpipw ipag, זיינען זיי אזוי װי 
 זי וזאט שתיבעז, ip״t אין םיפם1םא

ttoipga האם זי און זײ סאר רעםסעפט 
tg : n םראכטעז ען3אננ«ד.וי n w נאר 
 בענפם עמיצער tg נום, איז אלעמען
אן זיך נענפם עס אוז ערגעץ•״  עםײ נ

 נעםא!• יפץ1 םיסען » האט זי און צען.
 אזיפכע־ האבעז םאלראםען יי1צו די
 זיר 1םי באםערהם און •pp n הויבען

g ,ם'י חנ׳עװרינ שװארץ שעהןnםיט ל 
igs g און אוינצ; צע1שװא ברענענוײנע 

g| װאם «נים, עתםם •oog נארניט igc 
מ ײ  נעםינען װעלכע םיירלאך די םון א

g «ױ i — אין rg?• gtg.
•gmgo ,’itg 1איה זיפצט װאם —

in ניט סענט 1איה «ז«ל d ig o וואם 
אונ־ צו בריעי יינען1ש און יצען1.1םי

run ,ניט אייך שענקען איז עלטעח p״i 
? D"P0KtP1)»P'W

 — אוים, זי רופט — !נײן ניין, —
o t *אײו 1אוי ניט 1םי יםט1סאח ig j

”j זיך אויז• 5g ! איו agn עתעץ אויך
מ א דײך םילייכם האט װעלכע ,1םמ

6
 אלא;גט3 ליד«י די eg tg איז, םענליך

i n  i t פיז צייט i n ״בחלח״ ogn'o urn 
 gn• װאם קינדער, קליינע eagovt התונח

isg אין געשפילט נאר זיך כען t.
 דאזיגפ די tg א,1סנ א אויר ס׳איז

ל ^ oim איז ל tPtont»’Uit, עם וױ 
ocpio פון פאלקס־לידער, סיט אפט lit” 

i n ’? n n tt tg a, זיו חאנען ײאס )v־ 
 אלעכפאלס ננון, זןלנען סים׳ן זוננען
 נאשײנוערלױ, טסראפ^ לעצטע די װייזט

tg צװישען נאאיחוננען די iina o n און 
m םייnסיאיו פרייעדע. שוין דיגען ל 

 g נעװעו איז Dgi tg וואספיינליך, גאנץ
 איז םיפיה םיט טאנ׳דלירנל און שפיל־

 אלטע no 1שטיינע 1׳יס1א נאוועגועמן
 •P( ינעז1א די םאלפסטענץ. אידישע
 ענטפער אן איז םטדאפע לע*טע בראכטע

i םון n ,ורען סײרזל i n ערלויפט כחור 
i ’t טאנצעז איז שפילמן אין I 'tw יי•1פ 

— ה״ט.
 oigo dpi אט פון כאראקםערנע 1זעה
 ■ga ארנעפיין די 1אי ל־נעס־ייידער ערשסע
yoagp עפען נחפה׳יע ״ןעה, : ליחןל
 םאײ צוױי פון דיאלא; g 1אי דאם םיר״.

 אליין נאפט ביי t'g םײדצל די ליבטע.
 און שװעסטעי םאםע־םאפע הוח. אין

 שלא־ ipig אװעת, עמעץ זײנען ברידער
 צייט די דעדהיט נעלינטער דער שוין. םע!
 םפש, אין, אליין, 1אי :עליבסע זײז ווען
 השירים״ ,שיר אין נעפאים ס1װע עס װי

 ,t זיך כעט און טיר אין אן ער קלא«ט
 עהט1 ייבע, די ארײניאזען. איהם זאל

 ניט פסתפא ,םארבאםעגע״. g איו אויס,
 אין יולעפ די הערט זי יחוס. ען3נל״ םון

: םרענט און זיך, דערשחןקם טיר,
״ ש«עט אחי פלאסט װער— V טag: נ
 שטױסט !”‘א' זי אדעד עגטפערט, ער

: lg זיר
!קאזאנטשיק יאסעלע —
:טיר דער אונטער זיך בעם ע,י

— nyt 1םי עפען גחםת׳לע.
 (נ׳ױ קאכאנםשיק דיי! — עס נין איד

).1ליבטע
 זיד בעט ער םארשלאםען. t'g 1טי י1
 א1םי האם >t נאר װעלען. װאלט ,t אריץ.
 I'lgo םאפען, דעד םאר םאםעז, פאר׳ן

 אוםזיסט שװעםטער. חןר םאר נרודער,
מן 1איה זיך ער סםארעם ח צו ״נ  י1אוי א

 נאר 1איה וועט עם — tg טיר, ייט11יענצ
 ; tjtogt ג־ט יך1 װעט ip ;שאט?ן גיט

 איז ער ;נמרודעו קיין מאטען נים װעט
 איין אין האלט זי .ipDDpa 1איה דאך

 םע־ ׳ן1םא אויד פורא האם זי אז טעגה׳ז,
i טער, n  igo .ט1װע דא סוסען ip שוין 

 שוין װ?ט ip tg עט,1פעל און באלײדינט
inpo אויב לינע... אױס ש\מען. ניט 
 iii'g ipp םופע[ g פאר א1םי די אפילו

.jpoa’ipt םpד זעהן צו אפהאלכױ«
g שוין 1אי לpליד דאדנער רn 1אי i 

g ׳r ^ p n w ig  pagtw א אויף jgp- 
 נאך אבער rg טראדיציע י1 פלישט.

g ליבע. די באזינם 't שטארס. i  t'g 
ip פצד שװאכקי־ט אדער פחדנות, i 
 ־’צניעות דער : םארק?רם ipag ? םײרעל
 םון ז^ידט־שוץ, םון אינםטינהט דינער
 •tipopr פון עהרע, איהר האלטען נאגץ

 האט װאם נעװעי, ppרgשט די דיגין״ט,
̂־■ דורך אויםנעוועבט יך1  •א־דען טויזע:ט•

 איז dp pלכpװ צו נעפאד׳רעז, די אין
 אידישע די ipttpt עצט1אויסנ? 1תמי
?... ט?ר3טא

).11 זײם אויף (שיזס

 oiyoio yiy''K װי זyליטyנ iiiyn םיר
 רשy*:ד ד^ך בין איך *בער אײך. םון
W נ^ך אויך בענ? איך זניוזה.. ׳ווי 'qv, 
$op:yn iy r 'p  iyn םיר... :*ך ניט דאך

 :עםאכט האבען אטען1סאל בײרע
 נגטKרלyד איד,ר און איהר פאר ®לאץ

iyB ''i איהר און ׳פען םאונטעין א און 
ry^ אויך זאל זי ם1צוגעחג r א iy 'i2 

כ״ אויס האט, (י םוטער. איהר צו ^י ;? 
 זיו און םארשלאג iy>n זyנוםyאננ #קײט
 שםארס האט זי ײבעץ.1ש זעצטyגpyאװ

 ווע־ װאים זי זוי אזוי &ען, די ג^ריסט
 iyi דעיצעהלען זאל «לײן |y» י1 ילען

oŷ B pE lyDID. . . ׳ .

 אויפנעהויבען זי האט iy*:: 1ב«ל
זיך. פארטיאכט יאוש^דיג און b*p 1איה

 שורות פאר א כאםש געװאלם האט זי
 װאס מיט נים װײסט זי אבער ׳ײבען1ש

אנצופאגנעז.
־y: בין איך אז שרײבען, איך ״זאל

 זי האט — ?״׳ דא אט ?יך געפין און זונט
ט, כ א ^  אזוי מוטער י1 דאך oyiiw — ג

 פאדגי״ טרערעז םיל אזוי !^ייידען םיל
fyo ! — נים״. שרײב איו !גײן !גײן

 אויםגע־ שלאןי םון װי זיך האט זי
i די און כןןפט vbbb גע״ און צוריםעז 

ניט איחר האב איךא : חגרבײ םורכמגאט
 ♦yנyגעזונק א בין איך שרייב^, צו *ואס

 םײן סאר כתחר ניט איך לעב צטyי
מוםער״...

 גע־ איהר האבען ןyסאל^אם צװײ די
o ניט שרײבט זי װאתם םחנגס n 
^ בריעןי, ב  אין פארנײנט זיך האם ךי א

ם אלאזזגז1ם שנעיל  ענט״ נים ם*ײז, ת
 אמנ- האבען \rw-\o 1•א א ינ.1םעחמ

 yi.iyr שװארצע, nn'H סון »גחנען1נמו
P* געשטי?ט איהר האט עיעס אויגען.

i ניט האט זי און האלז  D:ypya4״ n
1. rtl9HI|M«V9 4+ ו*mrmm 4*^'1יי ־ ב'* s » י
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 dv וױרקונ*. שלצכסצ א גצח*ט אוץ• געםיהא יענער
 אױםגצדונט, אדך אאײן צײסצנװ״ז אוט ?ױ ה*ט

״, םון אפגעסײלט זייגען מיר אז ײ אתר ז  אמע• די ז
 און אונז, פון *פגעט״לט ?ײגען ארבײםער, ריקאנער

 אאס באטראכטען עס גענוםצן שױן ד5באי חאבען מיר
o *לס צושטאנד, נאטיר^כער א m אופי איז װאס 

 אײג״ זיך אל״ן צײטענוױיס ח*בען כדר מארמײדאיך.
 שטעחט װאס װאנט, אומזיכטנארע די או געחנדט,
 נאוחנ״ ױגיאן טרייד אמעריקאנער די און אונז צוױשען

o אי? מנג, m .אײג• ניט חאנמן 1םי סםשות׳דיגעס 
 •ראדוחט דער געוועז פאססיש איו ד*ס אז געזעוזן,

 מיר חאבען אגב, אײנביצדונג. איעענער אונזער םון
 נאחענ• אין קוםען צו םארזוך קיין געםאכם ניט אױך
 ארבײטער ארגאניזירטער דער מיט באריד»רונג טער

ײ םון םאחצאנגען און כאװעגונג  חיצוי די װען חילף, ז
 אםעריסאנער די אױםפאדערען צו נויסיג, נעווען איז

 צײם דער אין אונז פיט וןאאיערירען צו ארבײטער
חילוי. זײער דארםען מיר װעז

* * *

 אסת די חנטראיט. אין 1<ײנ* אװ פצדער״שאן ריקאן
 סאאײ די ק*נװ*נש*ן, חנר םון חאגדיונג נרידערייכע

 צו געװארעז אוזיסטנוױזצן דארט אין וואס דאריטצט
 ברענ- אנגעפאגגען באלד חאט ססו״קצר, אונזעחנ

 אגגע״ חאט סםרײקער n םאר חיאוי םמכס. גען
אאנד, םון וױנימל יעדען םון ארײנקומען פאממן

 כא״ ברײט־פארצװײגטע און וױיטע די אט און
 זי״ חאט סטרײפער, רי םאר ח^וי שאפען צו ורעבונכ

 אחוץ וױרקונג. גוטע א חאכען צו םארפעחלט ניט כער
 םיט גענראכט חאט עס וואס חייוי מאםעריעלע די

 סטרײקער די םוט םי< צונעגעכען אויר עס חאט זיך,
 בא״ פאאר חאט עס י.1קאם וײער םיט אנצוגעחן

 אינטער• אונזער וואס ייצאץ ערענחאםטען דעם װיזען
 אמעריקאנער דער אין ערװארבעז זיד חאט נעשאגאיל

 םאיצידא- די באוועגונג. ארבײטער ארגאגיזירטער
 ווערם װאס ברידעריציכקײט אםת׳ע די און ריטעט

 ארגאניזאציע אונזער צו ארױסגעוױזעז אומעתם םון
 םאטע־ די וױ םייערער און ^יבער נאך אםמר אוגז איז

זיך. מיס כרענגם עס וואס חיאוי ריע<ע
 איז גרעסערע םיט <יסט א זץ־ םאר חאמנן סיר
 קענעדע, אין אױך און צאנד איבער׳; שמערס ?אמנערע

 צו פאנפערענצעז געווארען ארגאניזירט ?יעען צס װאו
 קאאויד יארהער נױ די פאר חיאף םאנתריעאע עאפען

ע די פאר סטר״הער,  םרויען און סעגער טויזעגטער ם̂י
 ילעבען אנשטענדיגען אן מאכעז פענעז צו חעםםען װאס
םאםיאען. זײערע און זיך פאר

 איז עס דערםרעהעגד. באפת איז איסם דער און
 צאנד איבער׳ן עטאדט װיכטיגע אײן קײן גיטא םאקטיש

 םאר רוף דעם אויף אפגערוםען הארציג נים זיך חאט װאס
 אונזער םון רוןי דעם אױןי ק^אוקםאכער, די םאר חיאף

 צו ױניאן װאירקערס גארםעגט אײדיס אינטערגע׳שאנא^
 פאנטרעאא, פון סטרײקער. קאאוק בראװע די חעאםען

 דעם ביז אזיש פיילאדעאםיע, און באאטיפאר ביז קענעדע,
 םראגציםקא, סאן אגדזיטעאעס, אאס װי וועסט, װײטען

 פאסיםישען םון ברעגען די אויןי שטעדט אנדערע נאך און
 היאןי געבען צו באװעגונג א געװ*י־ען גע^אפען איז ים,

געגרינדעט אומעטום זיך האבען עס סטרײגער. די םאר
י־גרואע^  און שע*ער אין געאט פאײבען ותאכע דעא̂י

 פארזאכד די באזוכען װעאמנ יערזאנען, אײגצעאנע םון
 ארגאניזאציעס, קריסטאיכע און אידיעע די פון ארננען

 איבער״ גרעסטער דער פיט תטאן זוערט ארביים אוךדיזע
 געםיהא ברידעראיכעז בעסטען דעם םיט און געבענהײס

סטרײפער. סאאוק די צו
 אין דאס ערשײגוננ, װאונדערבארע א זיכער איז עם

 װענטורא, אדער דיעגא, סאן װי לסשל, שמקרס, אזוינע
 װעא־ םון ?זטעדט ׳ים •אםיםישען פון בחןג דעם אויף

 האבען מעםבערם אונזערע םון צאל גרעסטע די כע
 אויך זיך האבען געהערם, ניט קײנמאל װארשײנאיך

 איז עס םםרײקער. אונזערע זזעאםען צו אפגערוםען
 אינ־ אונזער םון ארגאנײזער דער דאס געווען, געגוג

 לײ• צענטראאע די באזוכען באויז זאא מערנזךמאגאא
 זאאען יענע אז שטעדט, יענע םון באר־-פעריערשאםטעז

 סיט״ יעדען םון ארבײט שטוגדע א באשאיסען גאײד
 םארטײאט זאא װאס םאגד, א שאםעז צו אום גאיד

 סטרײ־ יאריןער נױ די םאר נלײך, אויף נאײך זוערען
 און מײנערס. סטרײקענדע ענגאישע די און קער,
 ארגאניזא־ גרעסערע און קאעגערע אפ זיר רוםען אוױ

 זעהן, צו ערםרעהענד איו עס אוםעדום. םון ציעס
 אהײא, םון כמטאא־פאאישערם םיז אאהאא קאײנער א װי

 םון שטעדםעא סאײן א אין ■צאםבער־אאקאא א אדער
 אלס צעהךדאאאר־טשעק א צוגעשיסט האבען װיסקאנסין

 װיכטיג אזוי ניט איז דא םםרײהערם. די פאר בײטראג
 ארבײטער די םון גײםט גוטער דמר וױ דאאאר, צעחן די

 די העאםען צו װיאיגקײט זײער שטעדטילצך, יענע םון
קאםף. זייער איז פאאוקפאכער

* * *
 אז באװײזט, דאס דאס? באװייזט װאם און

 יױ װאירקערם גארםענט אײדיס אינטערנעשאנאא די
 גרויסער דער םון טײא א געװארען באםת איז ניאן

 אדגאגיזירםע די אננערוםען ווערם וואס םטסיאיע,
 דער איו דאס אםעריקא. איז באוועגונג *רבײטער

 איגטערנעשאנאא אונזער אײנג װי באוױיז בעםטער
 ארבײ־ אםעריקאגער דער סים צונױםנצבוגדען וויז

 אלע די םון אפרוף וואריםער דער באוחנטגג םער
באװיזען. בעסטען אם עם האט ארגאגיזאציעם

 איז מס — צוריק אאנג גאתיט גאר איז עס
W h אםעריסא־ די וױ — דעם איז יאחר **ר א
 אונז אויף געקוקט האט באוועגוגג ארכײטעד נער
ײ םארדאכט. אביסעצ םיט  גע־ ^װאוינט זײנמו ו
 ״שטאט א אאם מניאנס אונזערע באטראכטען צו וחנן
ן שםאט*. א *ח  אויוי װי אונו אולוי געסיקט חאט מ

מ א  םע״ גים זײנען וחנאכע ״געםא^־ארגײםער, גרו
 אר־ ױניאז טרײד באשטעגדעע א״ אנצוחאלםען חינ

 ניט געקוקט, Mm אונז אויוי האס סען גאניואציע.
 אר־ גארםענט לײרים די 6ווא םאפט, דעם אכםעגדיג

r חאבענ בײסער t ארויס־ םרװמנר אײגםאצ גיט שױן 
pn נעוױזעז  n דא־ ס׳חאם סםרייקער. אויסנעצײכענטע 

 •סיכאאא* א עקזיםםירם ם׳חאם m אויסנעװיזען, סאאס
ר אונזערע *•נעטײאם האס װאס גראבעז, גימער  י
 עס באװעגוג^ ארבײגמר אטערי<ןאנצר דער ®יז ניאנס

 פראב־ אוגזערע םחנםד ןײ ?ײנעז עס m געשיעם, חאט
 חא־ דאס »ח צשיז, אונמר ווי גוט אזזי ■ונפם אצמז,

 װעא״ דצלמגאםעג אונזעחנ נעםיחצם *יעםאצ ניט מן
n מנמארען זיעען מ  rt םון ^אטוענשאנס

ל"ב*ר. אח פעדצמישאן אםנריקימ
q rm ח םודמ האט אאײן אונז אויא ראס #וי

 יאחרען נאױטאחםח די אויך און מאחםדז, די
 פארבינ־ נעהענמערער אין געבראכם אונז האכען

 אמאניזירמער ד?ך םון קעריערשאםטעז די םיט דוגג
 םאא, דעם און אאגד. איבער׳ן באװעגוגנ ארבײםער

 אר״ אפעריהאנער די האם צוריק, 8־7 יאהר א םים
״ענטרעתט״. אוגז באװעגונג בײטער

D rum באװענוגנ גרויסע די אגטשטאנען איז 
 זײער ארגאניזירען צו ארבייטער שטאא די צװישען

 דעם צו געקמזען נאכדעם איז עס און איגדוסטריע,
 זיך האבען עס װעאכען אין שטאא־סטרײה, גרויסעז

 זײנען ארבײט&ר, טויזענטער צעהגדאיגער כאטײאיגט
 צו געקומעז זײ אוםן ברידעראיכען זעהר א אױף סיר

 דע־ איז ארבײטער שםאא די םון ^אפזי דער היאו*.
פאגנא־ גרעסטע די גענען געװארען געסיהרט פאאט

 אײדיס אינטערנעשאגאא אונזער און אאנד, םון טען ן
 די צוױשען געװען איז ױניאן װאירהערס גארסענט

 אויף אפצורוםען זיר ארגאניזאציעס, ארבײטער ערשטע
 סטרײ־ ארטיי גרױסער יענער םאר היאף נאך רוף דעם

 אפ* דעפאאט זיך האט ארגאניזאציע אונזער קערם.
 מיט און דאצער. טויזענטער צעהנדאיגער מיט גערוםען

 האםף גרויסער דער געקומען איז שפעטער יאהר פאד א
 אינטערנע־ אונזער און פעאדער, קויהאען די אויח

 סטריײ יענע היאוי צו געקומען װײטער איז שאגעא
 מיט׳ן געװאחנן געגעבען איז היאױ די און הער.

 װאס האנט, ברײטער א םיט און הארצעז גאנצען
 ארבײטער דער אין באװאונדערוננ ארױסנערוםען האט

 אנ־ םאד בײשפיא גוטער א געײעז איז אוץ באװעגוגנ,
גאכצוםאאגען. עס ױניאנס אדבײטער דערע

p עדױחײשאנאיצ אונזער געקומען אויך איז דאן 
 עדױסײשאן״ ״אײבאר םאר באװעגוע די באװעגונג,

 \ואס באװעגונג, ארבײטער ארגאניזירטער דער אין
 װעאכען אױוי װעג נײעם א אויוי אננעוױזען האט

 די און םארנעמען, זיך דאלםען ױניאנס טרײד די
 אײג־ באלד האט באװעגוגנ ארבײטער אפעריקאנער

 און טעטיגקײט אזא םון נוצען גרויסען דעם געזעהן
 אזוי און טעםיגקײט. זעלב^ די אנגעגומען אױך האט
 אננעהויבען געביט דעם אויף אויך םיר וזאבען נאך

 אמעריקאנער דער םיט האנם אין האנט ארבײםעז
באװענונג. ארבײטער

 עס דאס אאזומ, אונזער געקומען אױך אי? דאן
 אין ארבײטער פרויען די װערען ארגאניזירט דארםען

 און איגדוסטריע, אונזער אין ־— איגדוסטריע דער
 װערען םרויען װאו אינדוסטריע אנדערע אצע אין

 םיר האבעז געביט דעם אויף אויך און באשעםטיגט. י
 אפעריקא־ דצר םון קאאפעראציע םולע די באקוםען

 װאס פראבלעם א איז דאס ארבייטערשאםט. נער
 אנרערע די םאר אויך און אונז, םאר זויכטיג זעהר איז

 צונוים״ אםאיצ וױדער זיך םיר האבעז דאן ױניאגס.
 ארבײטער־באגקען, םאר באװעגונג דער אין געטראםען

 ער־ דער^רײכט מיר האבען װעג דעם אױף אוין און
 אונזער געגעבעז םיר האבען גאײכען, דאס םאאג.

 איג־ יצײוי ״אײבאר םון באװעגונג דער צו םיטהיאןי
 אײבאר אװ םעדערײשאן אםע^יק^) די װאס שורענס/

 ניט זײגען םיר װארט, אײן םיט אננעםאננען. האט
 באװע־ ארבײטער אםעריקאנער דער םרן אפגעזונדערט

 דעם אין זײגען, מיר דאס ׳איז םאקט דער נוגג.
 און פאײש דעם םון םאײש װארט, םון זין װירקאיכעז

 ארבײטער- ארגאניזירטער דער םון באוט דעם פון באוט
אאנד. איבער״ן באװעגונג

♦ * *
 מאנאטעז םאםענם, דער געקוםען איז עס װען איז
 זײנע[ מאכער סאאוק יארסער נױ די וױ נאכדעם,

 באצעבא״ עסשנות׳דינע די גענען י1תאם אין געשטאנען
 דער צו װענדען זיר באשאאסען האבען םיר און טים,

מ עס םרעחט היאוי, נאך װעאט ארבײםער  זא״ צו *ו
 יױ אינטערנעשאנעא אונזער פון שטיםע די דאם #געז

 פאר רוף דער געװאחגן. געהערט איבעראא איז ניאן
 פארװארםענ־ די *יז אםילו אינעפאונגעז האט חיאוי
 ;א געפונען אוםעחס חאם און אאנד, םיז וױנפאען סםע

 די אין אויך אז אטת, איז עס אפרוןי. װארימעז
 װאס קאםםען פריחערדיגע די אין צײנמז, םריהערדיגע

 ןm באצעבאטים די געגען אגנעפיהרט האבען םיר
 געסראגען םאא ל/ןא מיר האבען אינדוסטר^ אונזער

 tm D9 באװעמנג ארבײםער דער םון צושטיכצמ די
 םאר־ גיט םריחער אויך חאבעז םיר דאס אםת, אויר

 טיײ געוױםע פון סאאיעראציע די ־הרעען צו פעחאם
 איז עם אמנר באװעגונ^ ארבײטער דער םון ל*\

 וױ אוסן דעם אויא נעײאחנן געםאן ניט פײנםאא
o איז איצט׳ n .וחך םימגאיותר א^נזצחן סםרײק 

 גרויסארםיגע די םאמצסעז ניט פײנםאא זיםנר אזנז
 באקד האט חיצוי פאר רזוי אוגמנר װאס אויםגאחסע

ן ר יויוי מ ir« אעצטצר מ t  r -טםי

 אונ״ פון טיטגאידער די דאס זיכער, זײנען מיר *
 םארגעסען ניט קײנמאא ורעאען אינטערנעשאנאא זער

 העא־ צו געטאן האבען אתאניזאציעס אאע די װאס
 קיינ־ װעאען זײ םםרײק. איצטיגען דעם איז םען

 ארבײםער אםעריקאגער די װאס םאמעסען ניט פאא
 שטעהן םוזען זײ דאס און געמאן, האט כאװענונג

 ארבײ״ אםעריקאנער דער םיט צוזאםען און אײניג
 םארטשריט מעהרער סאכען צו אום כאװעגונג טער
 בע־ א םאר קאפו* דעם אין פיאגרעס ײײטערען און

אעבען. שעחנערעז איז סערען

 אונזער םון סעזאן סוטען צום
טעטיגקײט עדיוקיישאנאל —— , --------- ■ ■ . .4

א. אונזער פון אונױוערדטעט ארבײטער דער
 עט־ םיט שבת. דעם װידער זיך עםענט י. װ. ג. א.

 ױניטי אונזערע עםענען זיך װעאען שפעטער םעג איכע
 גרויס םון קװארטאאען םארשידענע די אין צענטעדת

 א באטײאעען זיך קענען עס װעאכע אין יארגן, נױ
 סען מען װאו מיטגאירער, אוגזערע פון צאא גרעסערע

 און עננאיש, ״אדװענסט״ און ״עאעמענטארע״ אערנעז
 חודש םון סוזי כײם אלץ נענענשטאנדען, אנדערע נאר

 ״עקסטענשאן די עפעגען אויך זיך װעט נאװעםבער
 די צו אעקטשורס און הירעעז גים װאם דױויזשאן׳/

 רע־ די צו קוסען ניט שענען װאס פיטגאידער יעניגע
 ערױקײשאנעא וזײנטיגען דעם מימ קאאסען. גואערע
 עדױקײ־ אונזער אן פאננט ,1927*1926 םאר סיזאן

 טע־ דין םון יאהר צעהגטע דאם דעפארטמענט שאנאא
טיגקײס.
 האט ,1927 זינט יאהר 9 די םון םאראויף אין

 ענט־ סך א דעפארטםענט עדױסײשאנאא דער זיך
 נעװא* װירקאיך איז איז םארגרעסערט, און װיקעאם

 אנדערע םאר געביט דעם אויף בײשפיא גוטער א רעז
 עט באװעגוננ. ארבײםער דער אין ארגאניזאציעס

 יאהר 9 די אין דאס זאנען, צו איבערטריבעז ניט איז
 יױ אונזער םון טיטנאידער טױזענטער זײנען צײט
 בא״ זאנסט זיך און קאאסען, די דורכגעגאנגען ״ניאז

 אונזער םון טעטעקײטען םארשידענע די איז טײאיגט
 זעאבםט־ איז עס און דעפארטפזמט, עדױסײשאנאא

 םיאע געאערענט. פיא האבען זײ דאס םארשטענדאיך,
 זײער בארײכערמ באדײטענד גאנץ האבען זײ םון

 פאאיסים די מיט געװאיעז באקאנט זײנען וױסען,
 באסאנט זײגען ױניאן, אונזער םון פראבאעמען און

 ארגאניזאציע אונזער םון נעשיכטע דער מיט געװארען
 און באװעגונג, ארבײטער גאנצער דער םון אויך און

 גאיק זײער אויסנעברײטערט אאגעםײז איז האבעז
 סאציא־ די באצוג איז וױסען זײער בארײכעךט און
 בא־ איגדוסטריעאע און עסאגאםישע די םראגע, אע

 זיך האבען זײ פון םיאע אאנד. דמם םון 'נגוגגעןיי
 באקאנט נאך אזו־י זײנען און עננאיש אויסגעאערענט

 אמעריסאנער דער פוז געשיכטע דער טים געװארען
 די םיט אויך אוז איטעראטור, אײראפעאישער און

װיסענשאפט. דער םון צוױיגען םארשידענע
* * אי

םײגוגג, אונזער אויט איז, אאעס םון װיכטינער
 זיך האט דעפארטטענט עדױקײשאנאא אונזער דאס

 שיאער די באסענען צו םערסטענטײאס אפגעגעבען
 *V3 .אײדער איגםארםאציע, און םאקטען םיט גיכער

 אינ״ דאזיגע די םײגונגען. און מעאריען זײ בען
 אאע די אין באקומען האבען זײ װאס םארםאציע,
 דע־ עדיױןײשאנאא אונזער םון קאאסעז פארשידענע
 םון געאערענט אאץ דאס האבען זײ כאטש פארממענט,

 חאם באוחנגונג, ארבײטער דער פון שטאנדױנקט toדע
 װיסען זײער אױסגעברײט צײם זעאבער דער אין אבער

 דענ״ מעהר פאר נעםאכם זײ חאט עס אאנעםײז♦ אין
 חע־• אעטעאעסםועא זיך חאבען די םענשען. סעגדע

 פעהיג במנחר געװאחנן זײנעז איז ענטװיפעאט כער
איכט. ריכטיגען דעם אין שאיסע אײנענע ציהען צו

 עוײױ אונזער דאס ?אגען, צו אימנרינ איז עס
 םען אוז «ואער,9« זעחר איו םעטעקײט לןײשאנאא.

 םינד צאא גרויםער דער צװישען כאאיבט זאנעז, קען
 דע־ עדױסיישאגאא דער ױױא?. אונוער םון גאידער

חוי װאריטען א באקוכמנן חאט פארםםעגם  צװי״ אי
 םיטגאידער• כרײמער אונזער פון שיכג^ן אאצ שען

 באגרײיפעז און פארשטעהען ר71טיטנאי די שאפם.
 עס און סזנטיגפײם, חנר אם םון גיצאי^פײם די

Hu חאםמן, צו r m  w n ײ וויאעז וױימצר אויוי\ 
P< פואצ די געבען tw m w רבײם נוטער יער צו^ 
 חד צזײופײשאנאא אונזער דײץי גצטאז וחנרס װאס

Iיארסטעגט.

■ כ ע ר ע ז ג # ײ ס ג 7י

וואד) יציפזני |i• (איופ
 •שוט׳ען פראגען(אױפ׳ו ״חײסע״ די

ײ טיר רופען סאםע-קשון  ^קיצעאדיגע״ ו
 מצ־ די אין אױפגמקוםען זײגען פראגען)

טעג. טע
 דיסקוטירם איז פראטד ״רוסישע די

o נעװארען n טאג אכטצן;
n אויד איסיגראצת-פראגען o n 

אכטען;
o — םעקסיקא װעגען פראגע די n 

o צעחנטען, n חןר פון םאג תצטען 
*אגװענשאן.

 װעטען םאר ?יך װעגדט אײגצנטאיך
 איםיגרא־ די ״חײסע/ ?ײגען פראגצן די

 םאר נאר ״חײסע״״ * איז ציע״םראגע
 אין איטיגראנטען םאר ,jnm פאר אונז,

 ארביײ אםעריקאנצר די בײ ארגעםײן.
 עטעאט.69ג םראטנ די איז פיהרער טער

 שריט, איז עס װעאכען געגען זייגען זיי
 איםײ די אז דעם, צו םיח׳״ען קאן װאס

 איגע־ עטװאם ן9זאא גראציאגס־געזעצען
 אזוי איז דאס םארװאס |.nvM שװאכם

 דא וױרסם זיכער פראגע. רnאנאנ איז
 אױבעריאטריאםי- איז עס װעיכער א ניט

 *םרעםדע״'. צו שנאה םים גייסט שער
 בא־ ארבײטער m אױןי זא:ט דאס װער

 א װירקט עס כאבוא. א םאכט וועגונג
 אםעריהא אין טידען אשענע א? סורא,
o איבערקערען האנען n עסא• איצטעען 

 די און אאנד אין א;ד6צוש נאטישען
 אדונ״ װעאען וױידזש״סטאגדארדס הויכע

 ריכ־ איז דאס צי ײערעז. טערגעשיאנען
 װי״ עסאנאםיש און אויסגע׳חשבונ׳ט טיג

 אן װידער איז באגדיגדעט סענשאםטריך
 דער איז דאס אבער םראגע. אנדער
 אנ־ באציהעז צו זיך רעזאיוציעס בליק.
o צו דערש n איםיגראציאנס־פראביעם 
 די םון געװארען אױײגגעטראגען זײנעז

i םון דעאעגאטען n אינטערנײשאגאא 
 און ײניאז זואירשצרס נארפצנט א^דיס

 ארבײטעד סיאינערי און קעפ דער םון
o װעגען איז עס ױניאז. n אנגעגאנגען 

 זײט אנדער אן פון אבער *־־־ דעבאטע א
 די ורמען געךעדט האט פעז נאר.

 א האבען װאם געזעטצע, םאטראזען־
 ארבײטער אדױםגע׳גנב׳עטע םיט שײכות

 אד־ *ביאינע װענען אױך ;שיפעז אויןי
 ברענגען צו זוכט םען װעאכע בײטער״,

 װעגען און איגדוסטריעןן געװיסע םאר
 סרא• כיגעזישער און יאפאנעזישער דער

 האט עס .פאוםט. פאםיםיס אויפ׳ן גע
 אזוי האײיאהר ארױסגעוױזען איזא זיך
 אידישע די אױב אז יאהרען, אאע װי

 איםי- אז פיט ױניאנס *חןר ױניאנס,
שאפט גראנםישער  פאר־ זײנען םיטגאי^

in אז זעהן צו אינטעדעסירט m שטע״ 
 איפיגרא־ צו א. אןי ם. א. דאר פון יונג
 זײ דארםען זײן), דארםען זײ (און ציאז

 דאר־ !א־^אגען. ״קײס״ א ״•ריפעירען
 סים סאנותנשאן א צו קומען זײ סען

 גריגד־ א פון רעזואטאטעז םיט םאסטען,
̂־ישונג, איכער אנװײז ipopnn א םיט םא

 »ון ייסיגראציע רוסלאגד, װעגען ®ראגע די
 סאגנע אין נעגער״פראגע די—םעקסיקא,
 רעזאלוייצפ. און ועואלוציעס—ױגיןגס.

 ױןקלארא״ אלערלײ •ראגען, אלערלײ —
«יעס.

לאנג ת פון

 בא• ארבײטער אטעריהאנער די *זױ װי
 ,in«njy שטעמנג איהר זאא װעגומ

 בײ סײ m'DiPD'i גוט אאײן דאס און
 בא־ װאס ?אםיטע, דער פון םארהער א

 אויפ׳ן סאי און םראגען, אזעאכע טראכט
 ם^רשאאגען גאאט לאטועגשאךםאאר.

 צו גים פארזוך א גאר איז רעזאאוציעס
 פאראנטװארםאיכקײט די זיך אױוי חאבען

i 1פא n אבעד שטעאונג. .איצטיגער 
אויף. גאמים טוט דאס

 אויך 1אפש װאאט פלאגע ״חײסע״ א
 1אםעריסאנע די *חסאאנד״. געװען ניט

 1אפש שוין װאאט באװעגונג 1בײטע1א
 װעגען יך1בעאבאכטע שטיאע א געװען

o n, ניט 1ע1א יא זאא י?א1אמע צי 
 זי ונג.1עגי1סאװעםען* די אנער?ענען

 עם1 צו געאאזען שײנאיר1װא אס1 װאאט
 די דעם. וט1א עםטען1ריזנעס־? פון שפיל
 צװישען ױגיאנס אין םחאוסות איכע1אינע

 םון געשםיצט אפאזיציאנס-עאעםענטען,
 עו־1סיה עתועהאםע י1 און ?אםוניסטען,

 פו; ?אנװעגשאנם אז װירהט, אם1 —
in זאלען א. אװ ם. א. ער1 y i װעגען 

 ביטע־ אוםםארגאײכאיך אן מיט 1תסאאנ
 אזא פון קאנװענשאן א פאטהאס. רעז

 איגטעתײשאנאל רי װי אמאניזאציע
 <ז«זב\ ױניאן װאירקעדס גאלמענט אײדיס

iy אויף i א אויגען. ע1אנדע םיט אגע1ם 
 קאגװענ־ א 1צ1א ?אגװענשאן, מאינעלס

 ױניאן־ 1י?א:ע1אםע ע1ע1אנ פון שאן
 אנדעחמ. 1ע1זוי opip גאניזאציעס,1א

̂רי םון ?אנוועגשאן 1יעדע מיט  ם. א. ד
 1איה 1םא אז ,1ע1?אע אאץ ט1װע א. אװ

i יא צי שטעאונג 1ישע1־געגנע1ביטע n 9 
 עגיתננ,1סאװעטעד י7 ?עגען1אגע נים

m זײנעז iy o די טאיר1אנטװא1.םא 
iy םון ײנ<1ם i װי עגיתגג,1 סאװעטען 

ע.1איה געננעד די
שױ; איז אם1 — טע?סי?א װעגעז

 ט»?ע ין1א אגע,1ם ״הייסע״ א געװען יא
 ױניאנס. 1אםעליקאע די 1םא ̂הײס״״
 א. אװ ם. א. לי און םע?סיהא װעגען

 די — אםשא װי ען,1וײי ניט מען ?אן
 מעססי?א .1תםאאנ און א. אװ ם. א•

 סאגטינענט. י?אנישען1אםע אויפ׳ן איז
 אועאניזאציעס ע1זײע םיט יען1אינמסט

 צױ אעבען איכען1אינע 1זײע םיט זײנען
 ,1םא קוטט װאס דאס םיט נויםגעװעבט

i מעגןסיזא. אין ?וםעז,1םא ?אן 1ע1א n 
i םון לאםןי n גענען ך1קי קאטויאישעד 

 םעססיהא אין יגג1עגי1 1איצטעע 1דע
o אן ט1יה1 n סאציאאען און גאויבען 

צאהאען גמישע 1אוםנעהויע םון יעבען

^ א טג  איז עס מגיאגס, די אין 1םי
 צוגצכען1אינע 9י נױטיג ניס 1םי פאר
o יט1צ פאיבינדונג אין איו װאס אאץ n 

i בײ פאמצקוסצ! n .איך קאגװצנשאן 
ט שוין חאב ^ שי ע  צוגע- די טוױ m ג

m* גרײטע o אױןי און םע^סיקא אױוי 
o n פ. א. דעו פון פאונסיא עקתפוסװו 
m גיט װיא װאס א., אװ n jp נרײ די 

 גע• איז #םעפסיקא צו באציחוגג איכע191
 אנגעחוײ זיך האט ױ אײחס־ נאך םאאען

in. א*ז אטאקע »ן וױפיא אױןי און 
 געװא־ צופאאפט ג<ײר זי איו געװעז,

 צױ גײסט סך » םים און חעםטיג און רען,
 1נא דא װיא אץ־ געיוארען. ?אאפט

o צײכענמן1פא n װעגען באשאוס i n . 
i אז איז, באשאוס רער םראגע. n עק״ 

 (,אינק- געזnD*נ ?אא ?אונםיא זע?ומיװ
i בײ װאיד׳) n פעלעתישאן טעפסיקאן 

 בא- 1ג*נצע 1איח װעגעז אײב*ר, אוי
i צו ציהונג n אין רץניר(:( 1איצטיגע 

 אינ־ די קענעז זאי םען י1כ םעתסילא,
 עס ױניאנס. די איבעמעבצן םארסאציע

 האמ קאנװענשאן י1 אז זיך, שםעהט1םא
 אתיסצומחן כדי באשאוס *זא אגגעגוכתן

i םון n יאל1כרעדם*טע צופיי אגע.1פ 
o װעגעז n געװא״ םען1ײנגעװא1א איז 

 האטו^ישע ך1ח ױניאנס די איז ען1
 אװ פ. א. די אוז טש־געזעאש*פטן,1טשוי
o 1איה (צו 1אײבא n n p( ײליך1ג װיא 

 אי־ ״שטענתגע א זײן זאא דאם »ז ניט,
i *1 אין שו״ nבאװענוגג. 1בײפע 
 אנע,1ם ער1 פון אװעקגעהן םים׳ן 1אבע
 באטאנט ?1שטא ?אנוחנגשאן די האט

 איז װאם ,1בונ איכעז1ע1י1ב oyi װעגען
i צװישעז א1 n ײשאן1ע1םע י?ען1אסע 

 באװענוננ 1בײטע1א ר׳י און 1אײבא אף
םע?סיקא. אין

 און יזע1 װען ?אנװעגשאךטעג, י1
 אויםגע?ומען, זײנען אנעז1ם עהנאיכע

 עס.1אינטע גחים םיט נעשלאגען האבעז
o םון nזזכעגיש * געװען איז עס װאס ״ 

 די לײזען צו אינטעליגענט און ^מסט
 יע־ 1םא וױכטיג ?ײנען װעלכע אגען,1ם

in םוז טײל i n באװעגוגג, 1בײטע1א 
ט. איז ד ^ פג  םען װיל נסם1ע אזױ א
 די אז אגע,1ם א אין ipium:imin זיו

 ״־PP א 1איבע *םאי פען ?אגװענשאן
 ןnשטונ אויןי האלטען1םא זיך ניגקײם

^ן. און טו  קען אנע1ם 1דע9י 1איבע ש
 װי לאגג אזוי ליםפוסיעס ציהעז1םא מען
i .1נא װיל מען n מא?ע איז עס1אינמע 
o איז און — גוםא אגען1ם י1 אין n, 

i מיט ציג1אםענהע איז פעז װאס n v 1 
»גע.1ם

 םאמעשלאגען ^אלוציע, א איז אט
 *wp אין ױניאז ס1ענע1אכט־ט1ם א םון

o װענעז זעס, n, ױגיאנס מאנכע װאס 
 און ז,nשי'1^אסעדאונטע נאך םאכען

 םעכד אלס ס1נעגע ײן1א גיט נעהםען
o װעגעז ^אלוציע א ס.1בע n איז 

i םוז in*viw נעשלאנעז1םא אויך n 
^ פענסייװײניא  .1לײבא 1א ײשאז1ם

*נע1ם אלטע אן אײגענטליך איז דאם
A

o ,9 אח פ. ». ניי jyv jm uyp. םײסט׳ננס 
ד־ ייניטנס, א״זע;נ«יו| די עס זײנען  וו׳

o גפגערס *רײן ניט נעחסען «3 iu םיפ־ 
 *ײן טױן ח«ט י. »ף .t א. די ניידער.

v טזעיפפ אין טו בא׳פיפםען, n t 
t>» 3 פרנטניזירען סען»m  r n j n 

VPW) a אין פנער גער־ױגיפגס■ n ז י  י
 איז עס רטסען״׳יטריו. טר«גיט<ר ד«ר
o װענען ט*ר ר»ס n ניט רעב*טע סיין 

 טן אויוי געקוםען ג»ו איז ס
 דמר םיז רעזטהוציעם די אױוי ענטםער

 באטראכט. זיי חאט װעילכע קאמיטע,
 tie נטנײאוננ » געװען איז ענטשער רער
ia א• דער  .a .׳*טעיוננ, ר ta אונ־ ?יינע 

 גע־ זטיוןן רטםען *װיטען טערטײדען
 ײעיכע ױניאנם, »ז און ווערען, מאכט
o סיט דארםען פראניעם •tv האנען n 

 »ון װערען, ס«רטיג נמנ<יך װייט װי
 נייסט• *רכײטעד אן אין װערען סארטיג

 • נעװען איז גוסא פראנע רער אין אנער
 פון ס׳חאט אינטערמם. נמרפוױרדינער

 אונטפררריפטע אן ארויסגעוױינט איחר
 ערםונ־ אן געווען איחר «ו ם׳איז :ראסע

 נאווע• •רנייטער אן פון םערונגס־ווארם
 נעבונרען אנער איז טס, םײנט װאם נונג,

 ױניאגס, אײנןןעינע םון םרארי*יעס «ו
אייטפנאנדע״ ע5,יאפ«י חאבען װעיבע

innppD• זיך םוז איך i אי• דער *ו 
 טאנ ןועחנטען אין טינראציאנס־פראנע.

i פיז n גע־ בעטראכם איז סאנװענמאז 
 • באשטיםען *ו רעזאיוציע » װארען

עםינרא־ שטודיחנן «וו ס*ע«יע< קאמיםיע
p פון ציאן ' dpjw• םאראייניגטע די אין 

 םארדױ זיך חאם רעזאאו*יע די שט*םען.
o אויןי םען n ךאםע־ רער םון באשלוס•• 

 די »ז <ײבאר, אװ פעדערײשאן ריהאן
 *ו נ»צונ אין .איםינראציאגס־םראנע

 א םון ווערען *טטורירם זאי םעקסיהא
i םיז תשאינט־קאמיטע n .ל. 1• פ. א 

ivp י1 און ’dpvd ^  לייבא!. י1א ײשאן1פ
 »ז» צונעעםימט. האט פאנווענשאן י1

 איםיג• י1 לױ.1׳טטענ1םא איז לוננ1האנ
p צו נאצונ אין !אציאנס־םראנע 'dpvo• 

e• װערען »כט1ב»ט מוז n n J, י1 װי 
 אנ־ צו באצוג אין אנע1אציאנס־ם1אימינ
n n צװישען ט”נןוהענם? י1 :רער.9ל 

p 'oppd• שטאטען אײניגטע1פ» י1 און 
1אנע ן*כע.1או אן שוין איז  וזײוט, אם1
i איז m ל■ •יי ם. ». די אז n נע1ם» 

 *י :זיר אכט1ם עס איז <יניעס. ציחען
 ױניאנם, די אז נעווען, נוט נים וואלם עם

i איז ט1י01אינטעח זיינעז װעלנע n 
ױ יישע1אי די »נע,1אציאנס־ס1איםינ  י
̂יך, ניאנם  זוכען אייר זאלעז הויפטזעכי

 1פי יום1שטו םפעציעיען » פאו זוענ א
i n .ױניאנם ישע1אי י1 ל. אן» ם. א 

 בייט1א ייםע1נ א נעטאן ^מיטn װאלטען
 אבלעם.11ערוננם־1װאנ אידישען דעם 1פא

in ינ1װיםענ n t זוכט ל. אוי ם. א. די װי 
ט זײן צו תנ i’ צו » n j ,יוגיאן •i n 

o װאס ױניאנם, םון נמ»ע n jjm צו זיך 
 א. די אז םארצושטעהען, זיך איז ,1איה

 נאנענעגט םארשילאנ אזא װאלט אף ש.
i רעמזעלבעז אין n n i־t״D^ הןיט זי װי 

o 1פא םעפסיהא. םיט נעטאז דאס n 
 אין לאגנ1שא א זיין 1יהע1ם אבער דאחי

עם און — נוםא ױניאנס אילישע י1
״ »ויןי (אלרס )11 8ז

ן ע ם ־ ע ? װ ן ע ז י נ א (leepilye)ד
װהילער ז. םיז

 שותרע און נרויםע אלע צװישען
o װאם םליכטען, in n n a  i n רי םון 

 ip םוז האט, שטאאםען אײניגטע1םא
יאו  אחיםלאזען װאד די 1יאה 1יעלע י
 דעם לערםאנע! און א?לאםאציע1* א

 IPPJV1 זאל עס אז ,ppvo אםעדיקאגער
o n 1םא עויום של !בונו i n כח1כ 
אס1 געהאט האט עס װאם הציחוז און
.1ו1יא

 שעהנע־ א עס איז װיל, מען אז
 וי1דא םענש א ¥ ניט פאתואם םנהנ.

 א •■נעתוליעט חזיה i״p זײן נים
 טא — גוטם אלדאם םון נעהאט יאר•!,

p א כאטש <אנ jv i. און i n פרעיי־ 
 לאני א איז דאם אז אך1 װײסט דענט

 יאנד אין tv און נעיוענענחײםען, פון
o אח •ו-אספעריטי, הערשט n  m עולם 

ט — נום ?יך לעבם נ תו  •ז זיי 1« ^
ײ  פאתעסען.טחענפסגױױננ* ניט זאלען ז
 פאר באלאנפען אןן חל< גאנץ זאנען «ו
1• mיםי.1אםפע

op tv װאם אזעלכע אויך דא זיינען 
 — •לאספעדיטי פײן פון • נים װייםען
o ניס טסתסא וױיםם in 'tn a  i n. און 

ip i יא, 1ע וױיםם 1אפש f j ױר םאנם 
 םארשםעחם ip וױיל וױסעגדינ. ׳ גיס

 ניטיםון זױיספן ovn אלע וי tv םםתםא
ע סלאספפליטי פײן נ  ״נע1 פון נים די

 *י מאם גים חאט עד איז גמנ׳״ח״.־
i״i n איחם זועלוט ןײ ווײל ?̂י «ו 

 — לאגנ אזױ : .injm <יט ,vo זױ םאי
 גיי^ םיך טשעיען זײ — Tt עו־ םראבט

צורווז. לאמן וײ גתן חזו־ןי
o n n ער nגתנשפן, זײנפ «ו ריבער

פראספעו־יםי נזדזאמ myn oyn די או

 1נא !אנקען. צו װאס 1פא האבען און
 צו װעטען גיט געבאך װײםען זיי ווי אמי

ײ װילען םאנכע װיי< — !אנסען אײנ־ ז
1 tv . in nנאר פוםט יטי1אם#ע1פ י 

i 1 פוז nםיניםטראציע1א 1עפוגלי?אנע 
i ע.־טאנט1 — n  ,,t ,רעויחגנט• tv םון 

 פוםע:, ניט <vt אםפעויטי1פ י1 װעםען
n !אנקען v i» טען D n .(אלםעכטיגע
ip י1. םישב זיך אין jv p ’ ip o v ג׳ד 

i 1פא !עלשאםם n »םון ייםוננ1םאר׳ש 
v ?לאפט און אםהעאחם־,  Pimv טעלע־ 

tv ,o* צום שבת לעצטען נדאםע in 'tST i 
1 ipגיט העם ימען אל ip a itio 'n v זיין 

 .׳טהענשםניזױנכ*, םאר ■!אשאאםאצייע
i נענעז אח עם זױיל n •גטםיםוציע•? 

ip לאגםםיםוציע, די ivt ,א ),א «ײ 
 חד םיט האט און דאפוםענט, וועלםליכער

j 4*ט צו . נים ליניע s t n ’ tn a  n n 
tio הייםט  ,dp אנ־ י1 אפהיטען 1גא? 

ip און םםיטוציע,  tv אין חײםט i n 
 <Vt סען ױאפיאטאציע ,טהענשםנױוינג׳

o n  ip p iv i ^לעצט1פא אלטעכטינע ip 
o » o in און — סאנסטיםוציע די IPO 

ivp איהם iv o in םוז ארונםעתעצעז 
...3PP1P3

pv טעלענראםע אוםשולױנע די אט 
v חאס אטחאיםטץן די פון  ip a n p io 't iv 

in און פדיםאדיעלס ביםעצ ־חיבש p ’ o iv 
p אין o n a  np»p ’ ip o v  i n. די I V 

t n ’ P 'onp  ip>p»o גיט o n ים1«רויםט 
ײ גאר (,poo'vpov די סין  נאשעפטינען ו
p ים6 זיד iv io  i n מ צי  .םיר״ זיינ

v  ,ip ivp ’ ip o v ניט. צי פאלפ, פריססליד
r צי . e  tplpo* אח נאט חס־םאגצן o n

ן אלטפנטעפו י ip י w r o w r r w o m n,

ניט• צי
 האלטע] װי זיד I’upptponv און

v״ o" ײ1 ?!יםטליכפײט, אונזע! םיט» 
 ביםעל היבש v אז זיך, 1טי וויםען

 צװינ־ װאם נעזעצעז, שוין האיען םםייטס
i אויוי י1אתי נען n י1 באפעללעתגנ 

 1אי רעריגיע. 1יסטליכעm ?1 שון וײנים
 פאנםטיםוצי/, י1 םאחאנם םטייטם צוױי

tv י no poppa P i  p און זונטאנ, היםען 
 1אי •iPinvi אביםעל, עםװאם, כאטש

i 1אי םטײטם, פינוי n ,לי ואנט םאום 
i• ?אנסמיםוצי?, n  t נים נלױנס װאם 

ripoonpp ip אין i נאט, א םון ivp ניט 
o האלם?ן in i’i n  |” P 1׳ • .pppoeי 

poctiapD האנפן 1לאנ אין םםײטם 
 זזנטאכ• האלטען צו נעועצען שטרעמע

p>tt ,אנםי*1נא אײנ?ם, אויםע! םטייטס 
pt»’r> n  in איינ־ איע 1םא סרײוזײס 

 י1 םו; ?אנםטיטוצי? די אןן װאוינע!,
pi o םאי־אײגינטצ i'p iv iv i jpovvbp* 

.1לאנ נאנצצן איבעד׳ן פױיהייט ליגי?זע
ײ יםטליכסיים,1ה tv אם,1 זזײםט ל  ת

m פײז נים אלעםצן נאך nv ני?, o n o 
dipop p̂ 1אי iptitv ינה.1ם n נאנ־ 

 זאנען װעיםליכל״ט, jpjpn nrpo צע
ם יurn .•irpo 1 נבא • איו זיי, ױם מ  •י

t״ipotppi ipj אוי«י ipiv^B'po. i n״ 
 pnpoitv ip*״t tv .oip>pip זיי האבען

o צוליב jpnpa איו םוננ n םון 1כבו 
i און נאט n םון פאחטפו־ײםוננ o n 

נלויבפן. ?!יםםליכען
 םצלענרא־ ײעד1 אין אטפאיססען, י1

po צו־ם o in n p ia, געשטיצם חאבצן«יך 
o אויוי in p p p ia  o n תש׳ד םאםאם פון 

ips^pn ,IVDipc ארויםנעלאזם נים האם 
p״i איינצמצ ptp’ r P n ,פראפלאםאציפ 

o פאנססיטוציפ די װײל n  DV31VB 
o in 'tp ia ן ip צו ױ tno אין p tp 'i’ i n 

אינםםיםוציעם.
t |PO D1PD01P”, י !,PDO’VPOV י

ovn iv o ip o p m  tv נים D npp jon iv
n #ראפלאםאציעם רעליניעזז פױן n  O’J

 אטעאיםט״ tv נעװען rv עד װאם 1פא ו
v 1נא גינדנלויניגצה ivDipi י1 וױיל pn’p nipnpn צונעלאזט ניט האט צייט דין אין i”P שוס id״ipip אין אויםװופ p ptp’i’ppi.ניגים ipo ווימם tv iv אויוי o'lvoipopon יצם1? אויםגע־ איז םצנה in ,אז עייטאוי ip אוים* האט ptp’i’Pn dbopppi תשיניא. וויר־ אין ״הײט1ם ivoipoprti ט1אננעםיה האם DP t’3 q0VP IPTPD’3 v לויבט איהם 1אי!? ipivnpi צו *d’bp iv ini'ii ?לי חשינ'א•1װי אין כע1פי קאפאייש ippptpi א 1םא געםאכט האבען תשי:'א1װי םון iponnvo האנעו צו p”ic און טננצן םיײ dp אויך איז v ipnpi םאײ nv ipo |pn ipipia נים ipiivipi 1אי .P3i'p inipenpn in 
. Dipbcnvc שױ;¥ 1איה ipovd ײטט,1ט שטיפפל א נעהאם נאך 1םי האבצן tv ?אםאלינ ’nv innv אא ic ,1PDP3 imtpi vpnpov״ip, אױס, 1נא זיך לאזט pnpi nv op tv| נאך oipnto טאל iprip• און ipovo או« םון םאנכ? נצן הא־ imv t”p צו װאס 1םא ניט זאך ippivi יאחר, הײנטינס n  ippivi ipipo ”t ippptt־ivt וואס

w צוױעט t” םיט ניט P”| יאלינד 
 pntvi p3vp.; אין צגי״מהן סאן

ipipnoonno נ?חנלשאפט י1 װצז 
”ip אין fpnpj אלipdd'vpdv 1 םון t טזד 

pov^ צוס •ipinppin o in u n, 
tv םיליאנצן שיצל אווי ipivpnpov 

 t” 1נא ,ippivi נצװאלם inpt וואלט?ן
i פ כים האבפן  v א װ d — װאלם i n 

1 ipnpi itpov o in ’tpiaיד oipnpjw 
 נוראצםם זיד 1אפש װאלט און וײ,' צו

 tpn אב#* •!אפלאםאציפ. n אתיסלאמן
”tv ,tpip*u איהם נפייאלט תאנאן די v 

nv dv ו ניטא t p op i צו ovn ,ippivi 
ip אויםנפלאכט םסתםא ויך .”t na 

ד האם urn ? ippivi ipopn גיסא  נ
>f  ’onpaoyi■ !Pop_
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1038 נמוועםכער, tjnm פריימאג,

*iד־

1

itw m איז טע;מן 1איגטעריגע;עי
 דאס ,dpmb אנגענומענער in ח״גס

 ;יט איז נענוי נעזןו־טאםטיינער אתווןו
 ׳נטעג״יג זין־ חאיט עס נאר סטסטי׳*,

 אינסטי״ טענטציכע ׳ונרעוען. איין אין
o r v io ויך נײטאן Ve סיי״ װי ׳טנע^ר 

ojr .im jij איז no pim* i n ניצדוגנ 
, *fit *ז jn ’ f t jn אײננער םארנינדען «ו 
סלימ די מן מג׳ ר o טיט אי n -סעגשאי 
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o w n אינםעלינענםען אן אויא נאנחדון 
o חאנ«נדינ אוסן, n ײי־ אויסריכטינןן 

>v\ אינסערןםען ד• דינ«ן *ו no ,ימכ״ןן 
ד מ ח «  פי־ עס װעט נת«ע m«» אן װ

 איגטערעסען .די פאר אויסנו«עז ליינם
jib כזאסען נרויסע די כ*י קי*ס. זייער 

םיחןן נאמת ז*<ען  אזעלכע סון מנעסי
 נעמאסעז וח»ר«ן ותלכע אוםשטענחד,

 ביצ־ פון אױםנתוננ ריכסינמר m דורך
^  ײ־בייטער אמאגיוירט^ די no דאן תנ

 אין ארנײם און רעדם װעצכע באײעגתנ,
 ארניינמר־סאסע!, די םיז א^םערעסעז די
o םון ■ראדוי׳ױזןר די n י• פון רײכטום 

 ביצדונג. סים אסנעבען זיך — נ«*יאנ*ז,
 םארבערייטעט p’t דארסעז ארנייסער די
פיז *ו תי  װיכטינער וועככט רn איז ו

 צזקונםטיגע די אנפ״החמ םיז ארנייס
 *רא־ נעזזל־פאפםליכע און אפאנאסמזא

*ן. ע תנו מו »״ ח  עם ח*ם פאסט דיזעל נ
 די ארבייםער די *וױשזן אחיסנארדמן

נילדונגס־מװקנוגג.
 נא־ ארבייםמר די האט אי«ט, ניו
ע » נאר או*«»א*נס ײ«ומ «  יייר־ «

 מיינונ־ די טון פארדיולירונג m 1אי יזתנ
 איגםטיםד ביצחננס אונזזרן דװ־ך ג?ן

*o r. נים זי האט אאנג יאחחןן פאר 
 םין »ז» פון ודכטינפײמ די א״ננעמהן

 באוחד ארבייטעי די אבער סדמםינקיים.
 איינ־ אוי ערװאכם םוף כא סוןי חאט נוגג

opvd גאוןחן  o n, דאס i n דור ױננער 
 איממעאאזען נים םאר ארבייםער ®ח

 אי־ םת בזזאײנפלוםט װעחנן rt װעחזז
 איהם. צו םרעםד זיינעז ותלכע דעאאעז,

 בא־ ארבייםער די האם אי*ט ער׳פט ײח
 ביאתננ װיכטינ װי חנאאיזירם וחמתנ

 שא־ צו מגנוםעז נל״ר ויו האם און איז,
 איהרע פ*ר ניאדוגג־אינסםיטתדעס פען

^ אי טנ ד  די אנט־עטאנע! איז אזױ אח נ
ביאחננם־באװעכוננ. ארבייטער

i מון ער1ינ1נ די n זײנען באװענומ 
 ברײנגען צו אנט־טאאםען םעםט נעװען

 ארנײ־ די ס»ר ביארומ )to איחמן ניי«
»u. נ«ײ«ז ניט זיינען זיי in ’ioiv נדט 

i n בילדוננ, םון םיםםעם עסזיסם־־עסדער 
 אײנ־ דעם זװצוסאסעז באצוחזפם װעאכע

 אנ־ יג1װע?ענ םניבח, זײז צו *עאנןם
o n  tra^on געזעצטאםט־ עסזיםטירענחןן 

 ׳שלעכטע זײנע אלע םיט נעבוי, איכען
 זיי א״נענשאםטען. פארניכםענדע און

o אויםביצלען נעײאצט נעםער חאבען n 
 צוסאםען סענען זאצ ip »ו אמייםער,

םז זײן גױכמן. זײגע w סני
 ארבײ־ די ם*,־ זיד םיט שםעאעז אזױ

 סון איגםקרארזטאייע נייע » םעדהורסעז
 אר־ און עקאנאמ״טע. נאזעצ׳טאפסאימ,

 ווימךליכפײטען די •ראבאעםען. בייםןל
ynf>  no נעהאצםען שםענדינ ותרען 

m ח אוינ׳ח די® m > r o n, דאם אזױ 
ן מן זיך װעט או־ מ מ מ א  r’3 םים ב

 אױפ־ זיי זײןס־יים אר זאא ^אנאענמז׳
tvunvn i פאר־ םאצשטענדינער ■ םים 

 סאנסעפ־ סצאהרקר • סים ׳סמקנחמײפ,
*no r ח די«יאעז■ m בא־ 1םעי»רבי 

i םיט און ותגתנ, n אנטטלאםענהייט 
n און װיסענמאפמ איינטסאנאן oojip,

n » n  n« m o o n m,> ױנמז «ו i n
 א בצויז גיט און jntjoi סאס ם׳מסחײס

גרוסק. סריוױאיגירסע קאײנע,
o די rm ?יאע» i n  no רבײםעו־* 

מנוננ ביאדונגס w זײמנז מזו  im n 
D יחױ, וודבייםער, דעם וווי׳סבילחנז ip 

ת *$ול י9 rt rm זי m ױ« ננהכײנז  דך וי
ק ל וי  ןי*א •ורוגטווןרט^יכקיים }18 םי
מ חנר ח ח נוי fw דער ®ח ן  ,rw xm ym 

 עררתיג דדע >ר8 ס<ז>ײ^3<ןוד .וױחס
ס ״ ג ו Djrs on ®ח ו yu fow t■ ן ן נ נו ח  ו

yoypyim אמ מנכױ זעילמאפג^ימן ע נ
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באזיס. |9ס
ג דער ®ון נרמדעד די אנער ; תגונ  מו

 דדיעננ״ נמנחר א ךץי סאר געזעחז ווןנןן
»r ײזבא «ז &גי«ר מ די נו מ יאי  ת

ז באחאטגג כילדוגגס די אויסבייחמ ו

מן מן ® מנו t ססאכ זייער או u w  tt
»TW ןןרבײםער ךאד &ון •רןונרעס דעם

wm נ^ץיזיג tm חימם תימדמד «רנ
ױי 7ז

t פון r w .קאחן ם

 דך אױף נעחפם ױני^ן טרײד די וועיכע
 נײע ®אר איחר פאר \vnvw ארויף,

. מן מ ב ^ ר  שטץגריג n ?ײם, אײן אויף •
 חנר פון ק^סייליצירטמײם װאקסעגדע

מ פאיכםעז נײע די ®ח #1¥װגי חני  ױ ו
ה אױף נ^חםען אײן אין חאי?ט ס זי כ  מ
 פאר• איז אקטמויטעט גח^סערע * גויטיג

^ טרײד זײ םצד סטענדעני׳ש נ ו  מיכד י
 ו^וס «ײם זעילבער דער אין גיליחגדטאםם,

 אר״ די פאר ׳עוחגחןר כאכט װאותם דיזער
t דער כזײ חאנדיען. *ו בײטער ĵd’d 

 זײן כאמת זאיען ױניאן טרײד די און
םען כױטגאיד דער מוז וױרקזאם,  געהא̂י

 פאקטען, אי*ע וועגען אעםארכירס וחנרען
 אר״ דער פיט פארבונדען זײגען ורעילפע
- באװעגוננ, כײטער  אנטוױקצוגג, איהר -
 אי־ אין יראב^פען, טאנ־טעג^יכע ציאעז,

 ױין סון •ראכיעפען די פיט מװ־הױים
ױגיאן. םרײד אײגענער

 אלגע־ דורך בייצדונג, ארבײטער די
 תען טעטיגקײטעז איגפארמאטױוע פײנע

 און פערזאנען אײנצעמע סײ כרײגגזןן,
 געהגטערער אין גרונעז, טרײד־ױניאן סײ

 און ארגאניזאציע, ?ײער פיט באריחרונג
 בעסע־ א באקומען זײ זאצען אדום אזוי

 זײ װעאען דאן און פאחטטענדעגי^ רע
 אקטי״ »ז ױניאז דער געבען מםייא שוין

 איהרע איע אין אונטעחטטיצונג װערע
טעטיגהײטען.

 אר־ די װען ׳איצט ׳זאך א נאך אוז
 אח זיר םארצװײגט באװענונג בײטער

 וױ טעטיגקײםען, נײע אין ארײז געהט
 רײ אינשורעגס, לײ^ ^ײנאר בענהיגג,

 אױסברײטעחןן אין אויר און סוירם^ '
 אױס״ זי פוז ארבײט, ױביליםיטי איהר

 זאאען װעאכע םרויען, און טענקר בייצדע!
 דיזע אגםיהרען צו קװאיציפיצירט זיין
מעטיגקײטען. נײע אילע

 ילאננע גאנץ א ;ענוםעז האט עס
 איגדו- דער םון אנפיהרעד די ביז צײט,

 אײנגעזעחן האבעז קאםערם און סטריע
 איע־ גום האבען פון גויטװענוײגתײם די

 דער אין בלױז םארװאיטער. געאיבםמ
 אזױ געגוםע} זיך מען האם צײט ^עצטער
 פארגרעםע- און גריגדוגג דער צו עטארק

 געטײ איצםער סקוילם. ביזגעס פיז רוגג
 זײ־ וועלכע מענשעז, רײכע גענוג זיך נען
 דאילאר מיליאנען אױסצוגעבעז וױיציג נעץ

 ״טרײנינג־סקולס״ אזעלכע אויםצוהאאטעז
 םאר ילערגען זיך וױילען װאם םעג״טען פאר

נעעעפט־םארװאילטער.
 גרויסען דעם אכט איז געהמענדיג

 האם ארבײטערביילדומ די וואס פדאגרעס
 *טטאםען םאראײגעםע די אין נעפאכט

 די פיד האבעז צײט, קוחרער אזא אין
 נעזז־ :אך ורעם עס אז זיכער^ײם, םולע

 ארבײםער רער םאר צײט פמזוױיניגער
 וױכטיגקײט די אפ׳שאצען צו באװעגונגע1י1
 מיר מעטיגקייט. עדױקײשאנאצ דער פון

 ארבײ״ ארגאניזירטע די אז זיכער, זײנען
 פאנ־ שאםען סוױ בל סוף װעט טערשאםט

 ב״לדוננס די םיז אנפיהרוננ תױ־ םאר דען
 די םינאנסירעז צו און אינםטיםוציעם

 דאם אז איבערזיײגם, ביז איך באוועגונ^
ווערען. דערגרייכם הען

 אר• אז מייגונג, דער מים זײנעז פי£נ
אים באיז װיכטיג איז ביידונג בײםער

v אײן m באװע־ איגעסױינער דער *ון 
 מיר עדװאקמנצ. פאר ניאדתג פאר טננ

 ווען אנער #pdo אין דעם װעגען זײנען
 די קען ׳אמת געװען װאים דאס אפי*ו

 םעחר זײן ביידונדנאװעגונג ארכײטער
 א־־גע• איחר אנהאילטען דורך עפעקטיװ

 אױסאי• WP ױ זע^כסשטעגדיגקײט. נע
 ױאם ױ *חוז א״נמימז, גרעסערען א כען

 אויטאייםעטױת »ן אנםװימילמן דך ®אר
 אפי^ו מס קען פא^ א?א אין •אזיןױ*.

 וױיט, אזױ װירקוג; איחר אױסברײםעחון
 פאבייק דצם גרײכען אויך ואיל עס אז

סיסטעם. סקוי
 אין זיינען ױניאנס טרײד די כאםש

ר םאראנםווארםיל^ך מאס גמיסער א  מ
 פאבימן נורייע םיז סיססעם אונזער
 וחד זעחר איצט אנער זײ האבמן סקולס,

 זא־ זײ וױ אופן דעם װענען זאנעז צו גיג
 זעילבען דעם אויזי װערען. געפיהרט לען

 פונ־ דעם געילײגט אױך םיר האנען אופן
 ארכײםער פאדערנער דער םאר דאפענם

 תענען איצם אבער כאװעטנג, ביילחנגס
 םיט בלרז צוםרידעגשטעילען גיט זיך םיר
 אויך פוזען פיר ארן פונדאפענט, דעם

געבײדע. גאנצע די אױםבויען
 איג־ נעי״יג באזיצען ױניאנס טרייד די

 נױטיגען דעם אנשטעילען צו טע^יגענץ
 ב^דונגס־ זײערע אנפיהרעז צו עילעפעגט

 גענוג זיך געפינען עס איז טעטיגקײטעה
 אין םרויען אוז םענער באװאוסטזיגיגע

 הא^ע־ און אונױוערזיטעטען אונזערע
 םארבונ־ גערען טען5װאי ותיכע ׳דזשעס

 ארבײטער דער פיט שיקואי זײמר דעז
 בײגעשטײערט װאיטען און באוועטגג,

 זײער און װיסען, ?ייער םעהיגסײט, זײער
 גע־ זײ װאלטען מיר װען אינםעליגענץ,

 םענער קי^ראל־נעזאנענע דיזע ריפען.
 פראפעםיאנאלזןן דעם נוון ®יויעז איז

 גרײם סעהר ?ײן וועאען קלאס, םיטעל
 פאר־ צי ארבײטערשאםט דער העלפעז צו

 עתא- גרויסע א אלס •לאץ איהר נעחםעז
 ןעהן, וחגלען זײ אױב מראפם, נאםישע

 אינ־ ארױס װײזען ױניאנס םרײד זײ אז
 ?יי״ און יכטיגקײט,1װײט־ און םעליגענץ

 שטארחמ זײער אויסצונוצען פעהיג נמז
 וואויר־ דעם טאר ארבײטעז צו פאזיציע

 די גאנצע. אלס געזעלשאםט דער פון זײן
 דודך בילדתנ ארבײםער פון אגפיהרונג

 נד ;אנץ א זײן וועם ױניאנם. םרײד וײ
 פער־ ד״זע אימרצייגען צו ‘מיםע י:ער

 אר־ דער יױכםמקײט דצר אין זאיען
באװעגונג. כײטער
 באװעגונג בילדונג ארבײטער די און

 אויס־ צו אויסמן באםת טאקע דאך איז
 דער םאר ארבײכמן צו ארבײטער בילדען

 צװעס הויפט דער געזעלשאפם. גאנצער
 דער דורך אנטװיתלען צו איז

 בא־ נעזעלש*פםלי.מח א טעטיגתײט
 נע־ א און ארבײטער, דעם אין װאוסטזײז

 דער פאר םאראגטװארםליכקײט פון פיהל
 צו באצוועמט עס כאװענוגג. ארבײטער

 םאר- א ארבײטער דעם איז סטימולירעז
 בילדונג גאנצמ זײז םארוחןנדען צו לאננ

 ־ער םון נוצזוז די פאר פעהיגתײט און
באװענוננ. ארבײטער

 אורזאכע די טאיןע איז דאס אט און
 אוג־ אז װערעז נעםאכט דארף עס ווארום

 םיט־ אוגזערע שײןעז צוױשען םערשיעד,
 אפטײילונגען עקסטענשאז די צו גלידער

לזןר־אנשטאלטעז, חונדע%עסזיסם דײ םון

ר ע ר ד ע ט י ר א כ
*אבעל) (*

)2 צאפאצ npoopo( גתגבערג יהױסע סון
?BK6QBQBaCC6ttOtOK60M6C

םײך, אין פיש די 1פא ה&ט םרןךס «
— באריחסען, זיך גענוםען

חאט; ער מעלות א פאר וואם
— שוױםען״ טייר אין קען ער װאם חוץ א

 ימזח דער אויף ער איז
העלד״. נרױםען ,א פאר פאררעכטנם

 םםש — רy לויפם שנעל און
פעלד. אץ װינם דער װי

 יבשדז דער או̂י חױת אלע
איהם. פאר שרעק אין ןױםערען
ען ^  װינקלען אלע אץ זייך גוי

!...שטים זײן דערחערעז זײ נאר װי

 לאגג װי װײסםי װער
ליגען, נעזאגט װאלס ער

 כחןנ פון שאי־ר א ניט װען
אנםשװיגעז״. װערען *וי געםאכם איחם ודאלם

 דערמח םאראל די
פאר^זמעהן. יןיךער קען
איז נטש דער קיענער װאס

—!#ייײן ײד ער ריחםם מעחר

 •ראפעסא־ און יערער די אײניאחנן און
w rn מן  אײגע- אוגזצרע אין ל*מען מו

 פאדאינ־ זײ;ען to אעסםיטוציע^ נע
 גענעגשטאג״ די אין נאר ניט טעחוסירט,

 אידעא־ די לערגען. פזן םעטאחון און דען
 אםפאסםעחן די לערגען, דאס םון לאגיע
 העל־ אינסטיםו?ױעס, די אין חערשט װאס
 כאראקטער, דעם אויסבילחון צו אויך שנן

 חוס םון אידעאיען און יארזענליכקײט
ססרדענם.

 אין אנטיױהלזנז צו ערװארטען םיר
 נײזן א נילדונגס־אינסט^טוציעס אונזעחן

 םיר אוםרעכט. און הגכם ®ון קאנסמיציע
 ױר כאװפנעז עס וועז ׳¥ײם א אין לעבען

 זײ־ פיר כהוח. געזעלשאםםליכע גתיסע
 דעד איבערנאננס״צײם. אן אין איצט נען

 װעט וואס ענדערוננ חנר ®ון כאראקטער
 עס וועד דעם אן זיך ווענדעם םארקוםקז

 מ און אומבײם- דעם באאײנםלוסען װעט
 פאו״ קען גאװעגונג בילתגגס ארבײםער

 רר־ בײם פלאץ וײכטיגען איחר נעהמען
פראגרעס. םון דער

 די זיך דריתט יצײט זעלבער דער אין
 פראק־ פייע דורך אויס אױך באותגונג

 די םון אײגע אהטיװיטעטען. טישע
 אנטו.*יק- לעצטע ערםוםיגענדע העכסט
 א־ג־ זופער פון װאוקס דער איז לומעז,

 י5r, ביישפ״ל, צום וױ, אזוי סטיטוטען,
 אין אנגעפיהיט ווערט װאס אינסטיטוט

 דאס קאלעדזש. לײבאר ברוקװאוד דעם
 םרויען, און פענער די געלעגענהײט א ניט

 ארבײטער דער אין אקטױו זײגעז װעיכע
 דער אין םארזאפלען צו זיך באװעגוגג,

 אײ־ זייער פון געזעלשאפט אנגענעהמער
 דיסקוטי־ און אנשטאלט בילדונגס נענער

 די־ דער אונטער פראבלעפען זייערע חנז
טרע־ דארטען עקספערטען. פון

 מיט־ ערםאהרענע אוז אקםיװע די זיך פען
 מיט באװעגונג ארבײםער דער םון נלידער

 אלע און טעארעטײןער. און טעכניקער די
 געוױסע םון פראבלעטען די דיסקוטירען

 בא־ *רבייטער דער pc און אינדוסטריעז
 אן ריהרעז זײ וױ גאנצע, אלס וועגוננ

 דאס אוץ באלעבאס, דעם ארבײטער, דעם
פובליקום.
ג.*עס־ דער פון איז קאנםאקם תזער

 ב*־ וחךלמן אלע די פזאד באדײטזמ סזןר
 לערענט אײגער אינסםיםוט. דעם זוכען

 ביל״ ארבײםער די צוױיטעז. דעם םין
 צו מעגליכקײט א קריגם דונגס־באווענונג

 ארבײ־ די סון ערמאהרונג די אױסגוצען
 דורכגערעכם האבעץ וחנלמ פיהרער, םער
 ארגאניזא״ זײערע אין סאםםען םיל אזױ

 ב$ד ברײנזע א געקדאגעז האבען און ציעס
 און אינדוסטריע זײער םיט קאנםשאםם

 די ארבײםער. די םון •ראבלעמעץ די םיט
 אינסטיטוםען זומער די אין דיסקוסיעס

 בע־ זיד האנען צו סםודענטעז די העלפען
אויםדרימען. סער

פאקט, דעם כױט באקאנט אאע זײנען
 פאכען העלםט בילדונג ארבײטער דאס

 נרעסע״ א םאר באווזןנתנ ארבײםער די
 גלויב איך כח? געזעלשאםםליכעז רען

 גאײכגילטײ די עס. װײסען םילע דאס
 זײנעז זײ װײל אזױ, זיך באציהען גע

 דרינגענ״ די אין םארטהאן שםארק אזױ
 דאס אםיס, זייערע םיז פראבילעמעז דע
 אפצוגעבעז זיך נים צײט קײז האבען זײ

 ישטי־ זײ כאםיש םעםינחײט. אונזער מיט
 זיײ באוחןגונג, בילדונג ארבײטער די צען
 זייער םיט באשעםטיגט אזוי אבער זײ נעז

 קע״ זײ דאס טעטיגקײם, טאג־טעגלימןר
 אויםמערהזאםקײם הײן שײנקעז נים נען
באוועגונג. עדױקײשאנאא דער צו

 :ע־ א זיו געםינען גאיקאיכערװײזע,
 אדבײ־ תןר אין פערזאנען צאהל גיגענדע

 די םארשמעהען װעלכע םער־באװענונג,
 בילדוגנם־באװעגוננ, דער פון באדײםונג

 צוחוגם־ איהר םאר ילענער םאכע^ אח
 םארשטעהען, זײ אגםװיתלונג. םיגער

 אקטיװע, די באגײסטער^ן צו כדי דאם
 םון טיטגאידער פאםיװע די װי גוט אזוי
 געװי• מע^ מוז ארבײטערבאווענוגג, דער
 אזוי צוטרויען. ?ײער אנהאלטען און נעז
 בילתנג ארבײטער םה צוקונםט די װי

 און באגײסטערונג דער אן אפהענגיג איז
 די צו געבען קען זי וועאכע אינסאיראציע

 אין גלויבען װעלכמ גרופען םארשידענע
 װעחנז געטאז ניט טאר .צוחונמם, איהר
 איחר שעדיגעז װעט וועאכע זאה קײן

 גרויסער, דער םון אויגעז די אין ווערםח
 *וני#ניט־ טרײד םיז ארמײ ארג»ניןירטער

טען.
 דיזען אנהאלםען אח געװיגען צו כוײ

 ארבײםער־בילדונג די װעט צוםרױעז,
 — גייםעז איע קוםען אגנמעגעז מחען

 און געזזןלשאפמליכע, אינטעלעקסועלע,
 פון םיםגליחנר די םון — םארוױילדנגט

 דאר- וועט זי באוחנגונג. ארבײסער דער
 בלויו ניט •ראגראם א אגנעחמען םפן

 אײגפיצום איחר נאר קלאס״ציםער, םאר׳ן
̂ז וחןט  נע^יחצם שטארסעי אלץ דארם

 ®ון לצביז מאג״םעגייכעז דעס *ין וחורען
w n •ת םון צײםשריםםזנז די ארבײםאר 

 חנר ®ון גלאםאר די און יתיאנס, סרײר
t® וחנלמנ באוחנגומ, ארבײםצד r v w n i 

M * y t אאמי n il יאה די םון ••דיױא‘ 
v חנן, m\ ײנ• באדײםעגדען א האבען* 

ריכסתב •uon פ<ום
o םון n םטד דעם ®ח שסאנדאונתס 
joyn איך אויםגעברייםמ־סאר או» איו®

כ1926 גאװע^בעד, מער12 טרײמאג, ע ר ע ג

I !?ו?נסין װעגען ?ראינערוננ
 צו סיטגעהאלםען סך » תאט דעבם

 טעררײ אק טרײד־ױניאנס די גויען
 סענטדאל די אתאגיזירען צו און ראוט

 אנדערע םייע אין װי ױניאן. לײבאר
 די, פון אײגיגע אבער זײנען שםעדט,

 ״סענטראל דער צו באאאגגט האבען װאס
 םיט םארבונדען געװען ױניאך, <ײבאר
 קאפיטאליסטישע צװײ די םח אײנער

 אויף געלאםען זײנען זײ און פאדטייעז,
 אדעד רעפובליקאנער די םון טיסעטס די

 ״ארבײטער־קאנדי־ אלס דעטאקדאטען,
 גענאנ־ ברואים דיזע איז עס ראטעך.

 װארפעז צו לעבען אין צײטענװײז נען
 צופרידענ־ אום דעבס׳ען, אןיף ביאטע

 באסעס. פאליטישע זייערע צושטעדען
 םאײ אײנפאל ניס דארום האבען זײ

 דיגגט דעבס אז געשיכטעס, שפרײט
 זײן םיקסען בײ ארבײטען צו סקעבס

 געשיכ־ די אז זיך, פארשטעהט הויז.
 ניט געשטויגען, ניט געװען זײגען טעס

 םון לינענס װי מעהר ניט געםלויגען,
 גיט זיך האבען װאס לײט, פארסוישטע

 צו געמײגהײט קײן םאר אפגעשטעלט
 אויבער־ סאפיטאליסטישע זײערע דעען

הארען.
אײ־ איז צוריה יאהר 20 ארום מיס

 איז װעלכער מיסטער/םטיװענס, א ׳נער
 דער םון פרעזידענט דער געװען דאן

 נע־ :אםינירט ױניאן, יײבאר סענטדאל
 ?אונטי װיגא םון שעריף םאר װארען
 דער טיקעט. רעפובליקאנישען אויפ׳ן

 גע־ אויסזעהען, זײן לויט איז, סטיװענס
 ״אפגעפרעסענער אן רופט םען װאס ׳װען

 אוים־ איהם איז ס׳חױת און *ארשויך,
 גראד אבער שעריזי. װערען צו נעגאגגען

 געװא־ גאםיגירט איז ער זוען דאן, איז
 די םון סטרײק א אויסגעבראכען רען,

 קאר סטריט די ארבײטער. קאר סטריט
 אדוים םאן אײן מי אלע זײנען ארבײםער

 סאםפאניע, קאר דער געגען קאםף אין
 עסספלואטירט• שרעקליך זײ האט װאס

 אײן קײן און ׳טעג אװעק זײנען עס
 געריהרט. ניט ארט םון זיך האט <ןאר

 דאן האבען רעפובליקאנער סטיװענס׳עס
 שעריף־סאנ־ זײער איהם, װיסען נעיאזט
 זעה}, גיט װעט ער אויב אז דידאט,

 טאר ענדיגען זיך זאל סטרײה דער אז
 ״םיקי שוין איהם זײ װעלען עלעהשאן,

 ערװײיט ניט זאל עד אז אזוי, פען״
 געױען איז ער כאםש סטיװענס, װערען.

 ליײ ״סענםראל דאר םון פרעזידענט דער
 אפהאל־ גענוםען דאך האט יוגיאן״״, כאר
 פאר־ די םיט ?אסםערעגצען געחײםע טען

 דעם אהן קאםפאגיע דער פון שטעהער
 איז גיח :יך סטרײסער. די םון װיסען

 האלטען צו געװארען אראפגעבראכט
 א אויף און סטדייסער די פאר דרשות

 איײ זײער ברעכען שטײגער ,״פרוםעך
 םטיװעגס סטרײק. זײער און ניגקײט

 אז רײדעז, אננעהויבען אויך האט אלײן
 דער צו צוריה געהן זאלען סטרײקער די

 פאדערונגען זץעדע םיט אז און ארבייט
מענשען״. אויױ ״פאריאזעז זיך זײ זאלען
 איז סטרײסעד די םון אײגיגסייט די

 טאהע ביסעל היבש א שטײגער אזא אויף
 און עהרריכע די געװארען. געבראכען

 געװען זײגען לײט ױניאן איבערגעבעגע
פארביטערט. און םאדצ׳וויי&עלט

 איז אנגעהוםען דאםאיט א;ז דעבס
 טריײגעבליבעגע די און ארײן, שטאדט
 געבעטען, איהם האבען סעםםער ױגיאך

 דעבס לאגע. די ראטעװען זאל ער אז
 מיטיגג א אדרעסידען צו צוגעזאגט האט

 גא־ האט, ער און סטרײקערם, די םון
 נאך און צוזאג, זײן געהאלטען טיריציך,

!געהאלטען װי
 זײן צו גליה דאס געהאט האב איך

 נעװען איז האל דער מיטיגג. דעם אויןז
 גע״ האבען סטרײחער די <עפאקט.—

רײדען. זײ צו װעט עס װער װאוסט,
 און םיטינג יענעם פאר האב איך

 געהערט סאל סך א םיטינג יענעם נאך
 איך, דענה הײנט ביז און רײדען, דעבס׳ן

 זואוג־ זײז געחאלטען ער האט דאן אז
 גע־ ניט האט ער רעחנ. דערליכסטע
 סטרײס. pc םארטרעטעד די שאנ/גװעט

 םעכםיגער א װי געװען איז יעדע זיח
 הער־ די מארכאפט האט זואס שטראם,

 דיקער דעד םארזאםעלטע. די םון צעד
 סון ברענ בײש געשםאנען איז סםױוענס

 א װי געשוױצט האט און רעתער־םיש
 גע־• אח געםיהיט חאט ער ווען ביגער,

 טםרי'מעד די, איעיגקײט^ײז די וױ זעחן
 צר־ שאנכזנז ?ײנע p» באגײם, ווערט
 ווערען מעריןי אלס זוערען צו !ױילגו

צושכמטערם.
 אויסנעשרײצן ענטוזיאסםימ* םיס

 באגײסטערטע סון שטורם א סימ און
 ®איזאסעלטע די ד,א:ען אילאדיסטענטמו

 און רממ, *אר.זײן חנבם״ען גידאנפט
W אוימ׳ן גיײד תאגפן םםרײפער די P i

®p אגיעל דזשײםם
ױ״ סון (רעד»ק*אר לידער״) נ

 דאן גראד האט אומגליקליכערזוײזע,
 גאנצע זײן אפגעבען געקענט גיט דעבס
 האט װעלכער סטרײק, דעם אויף צײט

 סטיװעגס צײט• היבשע א געצויגען זיך
 םאררעטערישע זײן םארטנעזעצט האט

 םאר־ האבען םטרײקער די און ארבײט
 און עהרליכע די קאםף. דעם לארען

 אבער האבען <ײט ױניאן איבערגעבענע
 ניט איז סטיװענם טרײסט א געהאט

 קײנםאל איז ער געווארען. ערװײלט
 װיגא םון שעריף דער געװארען ניט

קאונטי.
?אריערע, דעבס׳עס פון פאל א נאך

 פאל דער װי טראניש, •װײגיגער איז װאס
 דא מוז קאד־סטרײק, פארלארענ^ן טיט׳ן

:װערעז דערצעחלט
 סאציא־ דער האט 1898 יאהר אין

 צום האום טערא פון לאקאל ליסטישער
 קאנדידאטען ;אמינירט מאל ע,י־שטעז

 קאונ־ און שטאדט פון אמטען אלע פאר
 םון באשטאגען איז לאקאל דער טי.

 גע־ האט םען און םיטנלידער 12 ארום
 אום םיטגלידער אלע •נאםיגירען םוזט

 איז דעבס ״טיהעט״. דעם אויסצוםילעז
 ״נאםי־ דער pc טשערםאן דער געװען

 נע״ האבען מיד נײשאךסאנװענשאן״.
 אםט, יעדען םאר נאםינײשאגס םאכט

געפעיט אונז ס׳האט :אײנעם אויסער
 ריםט־ פון אםט דעם פאר קאנדידאט א

 טיר סאונטי. װיגא םון אטױרני ריהט
 ניט האבען מיר געפלעםט. געװען זײנען

 דער און לאקאל אין לאיער קײן געהאט
 װאס קאנװענשאךמיםגליד, אײנציגער

 אן םאר נאםינירט געװעז ניט גאר איז
 האלבער א פעק־טוירטעל, געװען איז אפנ^

אינדיאנער.
 אויסנע־ האט טשערמאן, אלס ׳דעבס

 קאנדידאט א נאמינירען זאל סען ררםען
 שטיל, שא, אטוירני. דיסטריקט פאר

 אויםגע־ װידער ניט. ענםםערט קײנער
 מען ענטםער. קײן —־ װידער און רוםעז

 דאן זיך האט דעבס גיט. נאמינירט
 פאר־ די אדומגעקוקט גוט אויםגעשטעלט,

 טוירטל, מעק דערזעהן און זאמעלטע,
 נאםי״ ניט נאך איז װאס אײנציגען, דעם

 נאסינירט. איהם האט און גע־וועז נירט
 לא־ קײן געװען ניט איז טױרםל מעס
 געטרײעד א געװעז איז ער אבער ׳יער

 מעס קיאס. ארבײטער םון מעמבער
 קאנדידאט אונזער געװארעך איז טוירטל

 ץויגא םון אטוירני דיםטריקט םאר
קאוגטי.
ליס־ די װען שפעטער, זואך א םיט

 ערשי• איז קאנדידאטען אונזערע םון טע
 אין גראדע איז צײטוגגען, די אין נען

 א געװארען אםנעדלוקט טאג זעלבען דעם
 אוג־ געפונען ם׳האט אז גײעס, שטיקע<

 מען און טױכדשיכוד, טוירטל מעס זער
 םיר דזשײכ אין םארשפארט איהם האט

 אביסעל נעזועז צײט גאנצע די זײנעז
 םאר קאנדידאט דעם איבעד אומרוהיג

 ״טי־ אונזער אויף אטױרני דיסטריהט
 געהאט םיר האבען םריהער אבעד סעם״,
 גיט לאגג שויז האט ער אז נדוסען

נעטרונקען.
 געהאט םיד האבען נאבךעם באלד

 םעס אונזער דאנק א •ובליסיטי, נאך
 פאר־ איהם האט יױיב זײץ טוירםי.

 גט♦ א געםאדערט און ?אורט אין סלאנט
 דזשײל םון ארויס ער איז ניכעז אין
 האם ער געװארען. פרײ װידער איז און

 תאםיטשהע, א אננע׳שיכור׳םער 1א אבער,
 גע״ איהם האט מעז און פארבלאגחשעט,

 גזד איז ער רײהען. אנדעדע איז סונעז
 דער םון םיםינצ צרא אננעטרונסעז סומעז

 ניט זיד האט ער װאו ארםי, םאלוױישאן
איז און דזשענטרםען א װי אױםגעםיחדט

 דזשײל אץ געװארען איגעםיהרט װידער
אוײן.

 אק חאבען טיר רעזולטאט? דער
 װי װײניגער געקדאגען װאחלען יענע

 יענער אין — דאז שטימען. הונדערט
 הארצ־ גרויס געהאט םיד האבען — צײט

 םאר סאנדידאט אונ!ער pc װײטאג
 אין דערנ*ך, אבער אטוירגי. דיסטריהט

 געהאט םיר האבען יאהרען, שנעטערדיגע
 דעם אין זיך דערמאגענדיג ש«»ס סך א

• טוירטל. סעק טיט םאל

געהאל־ האט דעבם װאס רעדע, די
 װעלכער םאר רעדע די קעגטאן, אץ טען
 צעהן אוױי געװארען פאר׳משנט איז ער

 שוין װערם *ריזאן, פעדעראלען יאהר
 גע־ היסטארישע א װי באםראכט איצט

 טייל א שוין איז רעדע די שעהעניש.
pc אבער היסטאריע, אםעריקאנער דער 

 װען טענ, די נוט זעהר גאך געדענק איך
 טערא אין געםראםען אוהם האב איך

 איז ער אײדעד ־וואכען פאר א האוט,
 זײן האלטען ^ענטאן קײן נעפאהרען

 ער״ דאן האט ער רעדע. היסטארישע
 זא־ ?ענמאז אין װעט ער \ואם ?לערט,

 ענטשיאסע; םעסט געװעז איז ער גען.
 םינ״ דעם איכערצוטרעטען אבזיבטליך

 ״שפיאגאזש״ גערוםענעם אזוי סטערען
44r v m, די זיך אויןי נעהמען און 

 האט טענח קײן ארגוטענט, קײן שטראף.
 זײן באשלוס. זײן ענדערען געקענט ניט

 נע־ •ראטעסט טיט געבדענט האט הארץ
 היפאקריטישע װילםאן׳ם װאוד^או נען

 דעבס פאליסים. טעראריסםישע און רײד
 זיך םאר ער אז איבערצײגט, נעװעז איז
 אין נריזאן אין געהן pc אויסהיטען ניט

 געפרע״ האבעז װאס אנדערע, •ייעז צײט
 אלײן ער װעלכע איז געדאנקעז, דיגט

 גרא־ הינטער שוין זיצען אױך, נלויבט
טעס.

 געטראםען איהם אין־י האב שפעטער
 סטעד־ סעיסור פדיזאן. אטלאגמא אין

 זײנען איך און גערבער דזשולױם מאז,
 אםײ קאסיטע א אלם געװארען ערװײלט

 סא־ די אז דעבס׳ען, מעלדען צו ציעל
 נאםי־ איהם האט פארטיי ציאליסטישע

 קאנדידאט ‘פרעזידענט איהר אלס נירט
 ײנעץ1 מיר .1920 םון װאהלעז די םאר

 װאשיננטאז אין דעבס׳ען. צו געםאהדען
 םאן, א ארויױ טרעין אונזער אויף איז

 סרי־ צו סאנדידאט א געװען איז װעלכעױ
 דער ®ון ®רעזידענפדנאםינײשאז די גען

 איז מאן דעד פארטײ. רעפובליהאנער
 װא״ אײגיגע טיט װאוד. גענעראל געװען

 געװארען אויפגעדעסט זײנען צוריס כעז
 םןונד, דעם װענען אײנצעלהײטעז אײניגע

 קויםען צו געװארען געזאמעלט איז װאס
 נאםיגײשא}. די \ואוד גענעראל םאר

 זײוי־קאנדידאט״ דער געזועז איז װאוד
 נע־ ד.#וט זײוי־העניג, דער פראקטאר,

 זײגע איז פרעזיתגנט א האבען װאלט
 איז זײוי־סאנדידאט דער איז ביזנעם.

 און טרעיז אײז אויי״ אונז םיט נעםאחדעז
 די איז *אײנםלום״ םארשפרײם האט

 P'p װעג אויפ׳ן שטעטלאך און שטעדט
, א.9אטלאנ

 רוהיגסטער דער נעווען איז דעבס
 סײנםאל האט אזויגס פריזאן. איז מענש

םרײ אין טאן א :פאםירט ניט םריהער
 נראטעס, אײזערנע הינםער סלײדער, זאן
 א מים האםיטע א הוםט איהם צו און

 האט פארטײ פאליטישע א אז םעלדונג,
 םארגעםעז זאל ער אויסגעהליבען איהם
 (פ^זידענט מענשעז דעם םון פלאץ דאם

 גרויםעי א איז איז װעלכער װילס#ן),
 דער םאר םאראנםורארטליד נעײעז םאס

 חנבס׳עז אויף האט- טעז וואס שטראוי
ארױםנעלײגט.

 ברענגעז געדארפט דעבם׳ען האט םען
 סיר װאו װארדעז, דעם םון אםים איז

גזד ס׳איז איהם. אויוי נעװארט האבען
)10 זייט אויןי (״נלום

פון ענטפערם

ח ל פ ת
לערםאנטאװ. מ. סון

flfiriwpw )■ערעאםוטער ט• #יז (אידיס

 ווען לעבענם־שםוגדען שװערע אין
 רוח, םיץ רויבט אוםעט חןר

 ד«ן װאוגדער 8 גאר — תפלח 8
םו. איך אױםוױיניג אויף

 אונענדליכער אן כח 8
 װערםעד־קלאנג, איחר אין ליגט

 — רשטענדליכער8אוםס ן8 כט8סר 8
געדאנ^ חייליגען אין

po שטיץ א וױ קייקעל®, זיך חארץ 
 — װעח דער און זװױיפעל חןר
 נעוױץ, אי גלױבען, .וןי ס.עעקמ, אח
nv װ לייכם

•to׳, «ייד «ע2 דןס—כראנדװײן. שלמח
י ״יק-ס#רײקער9קל חעלדיפע די י  פך פ י

 נון ^לדערונג אײער וױ גער**;!, מעחר
ם  ו#ר• װער« עס םעסאריאל-םימיגג״ דעכס מ

 אין אוקירצוג^ קליעעו א םי« עוענםלינ^
גוםער. חיעטיגען
®9וי דעם, «וליכ—ראזענסעלד. אײדא

 ״צלעת׳יאױ געװען איז דעס«*ג ®אראכמאגען
 ׳עס חייס• ױם־פוב, א דעי׳/

 גע״ גיפ ק^רעסיאגדענץ ׳יעחן״אגגעפריבענע
 ״גערעכ״ גוםער לע*פען אין ארײנגעחן ק^גם

 חא״ םיר אז מודח, זיך זײגעז מיר מיגק״פ״.
 ׳םרײבפ איחר *ז געװאוספ, נים בען

וױיסען סיר «ז ׳אבער איצפ אידי׳•. *עחנעם
 ואר יבען1ר9 *ו אײך םירפון פארלאגגען

 מעגליך. גאר וױ אזוי צײטוגג אונזער
 ״פלאפט מען׳, אז ז^גט, איחר װי ס׳אוז, אויב
 םאקע װאיט פילאדעלפיע, אין אײך בײ ניט״

 לאזעז אפט אוגז זןןלט איחר ׳גומ געװען
 רײ• די אין טעטיגקײטען אײערע פון וױסען

 אין זיך טוט עס װאס ירביאן. דער פון חען
 ‘9ל אנדעלע די אין אויך און לאקאל אייער
 װאל• טיר איכטערנע^אנאל. אוגזער פון קאלס

 אוג־ פון לעבען דאס אז געװאלם, זעחר טען
 זיך ז^ל באארדס דז׳פאינם און לאקאלס זערע

 גײםוג;. אוגזער אין *•שויגלען װאס־סעחר
 סײדען דערגרײכען, גיט *בער דן>ס קאגען מיר

 פון מענעדז*ערס די אדער םעקרעטארען די
 װעלען באארדם דז^אינט און ל^קאלס אונזערע

 םימחעל״ אונז װעלען קאאפערירע}/ אוגז מיט
 אפ«ר חלק, א««ער איחר צום דעם. אין פען

ד9 איז זײן סתקנא «גדערע די זיך װעלען  ״
׳פרײבעו• נעחםען אויך װעלען און

 רםזיכד *ו איז עס—.85 לאלאא םריד, ד•
 איז צײט די גײמ. אין ניצ זיכער און דיק

 מע׳יות. און כמזלים אזוינע פאר ערנסט צו
 דאײ װעט םען װען צײם, די קוםען װעם עס

 דײטלין*. און קל^ר דעם װעגען רײדען פען
גם װי גאר c:—געז̂ן r i צײט די איז אי*ט 
. — דעס. פאר .

 ליכם״ ״אײנציגע אײער — קאריש. םשה
 גע־ זײן װערם ז#ל עס ׳גע:וג גיאזט לײנם
 דעם אין איז פוגק א עועס װערען. «ו דרוקמ

 ארויסגע־ אזלעכט אבער װערט עס דא. **
בראכט.
 לעצטער אײער — .2 אאקאל סטאה ד.
e’: עפעס איז ברין״ r איחר אלעםען. טיט 

 אר־ וױ 9® קל^וק־^א•, * *ין ד^ך ארבײמ.
 V* *דער װ^ך פון — אײך בװ םען בײט

ז אלע דארפען קל^וקש בײ ״םיק?...  ארבײט̂ז
 אײער אין *רב״ט מען אויב און װןוך. פון

 זייז״ געםאל® עס ק#ן װי 9® װ^ד׳ פיז שא&
 ״■ארטגערס״? געװען זיינען לײט צוװי די אז
 ״א״ן ארבײםמגז ארבויטער צװיי ק^גען װי

 די ײפד? פון ארבזיט טען װען *ארםנערס״,
̂ר. גיט זעחר איז זאך  עיעס: ג$ך חײגט קלן

 נאד נםעט ■ינםעלאך. פ«ל אזוי ניט ^םעלט
 און (.) ■יגטעל א איחר ^טעלט וז^רם «עדען

 אייד״ «ורוח געדיכטע ג^ך ^רײבט איחר װען
 נעחםען דארןי מען װען צרות, ארוים קומט

 װעז וינטעלאך. איבעריגע n אויסםעקען
 װאו אײן, זיך קוקט צ״טוגנ, לוזעגם.א איחר

 איח• װעט גים, װאו און פינטעל א אזטעחט עס
̂צר  די מים ^גצוגעחן וױ ׳יניט, דעם כאוען אפ

 דעײ איחר װאו בריף, אײער אין פיגםעלאך.
 רעדנעי א װערען װילט איחר וױ צעחלט,

 זיך ק$נט איחר און ױגיןןךסיםינגעז די אויןו
 אײר םען חןןם טאן, צו עס ״אדװאז׳יעד נים
 פראזע: די װערטער. קיינע צוגע^טעלט נים

 צי *ויס פ^רט זיך םען לערעגט װי ,אלזא׳
 ח^ם איחר א״געגע. אי«ער איז רײדען?״

פארגעםעז• מסתםא אזן אנגעמריבען אלײן עס

 «י ^נגעקוםען—.88 אאקאא ראס, םאא
 ®*רעםזננם- װערט גוסער. לעצטען ®אר׳ז *•עט
 די נאטזדליך, ״חוץ א נוםער. דעם א«ן ליכט

 דעם זונט*ג, פאר םיטינג דעם פון *נפנסםעבם
 װארט םאל צװײםען א נ#װעסבער. םען7

םיגום. לעצםער דער אויף גיט
 אײד לײד אוגז מופז עס—.2 לאוןאצ #ב. י.

 װי ייל״ .ביםערעז דעם נאכאםאל געבען צו
 םיר ״אומדרוקבאר״. פון עס, רופט איחר

 געײען אונז װאלם עס אז אײך, ■ארזיכערעז
 עש אז עגטפערען, צו אײד אנגענעחסער סך א

 װ«ס לידל»ה דדיי די פון דרוקבאר. יא איז
 ^פון ^ויפעל׳/ א ,,אין צוגעטיקט: חאם א«חר

 בליק״ כ«וט'דיגער *איחר אזן *רבײם״ דער
 דרוקעז *בער בעסםע. ד^ס לעצטע דאס איז
 גאר״ דארם איז עם ני*ם. אלץ דאס םען קאן

 געדרוקט װע״ט מאכען עס ז^ל װאס ני^טא,
 איח- װאס װ^רםער, נײע •ןןר די װערען. צו

 װאלםחנז חערען, אונז לאזען צו ?יך קלײבט
 װער אײך. וון חערען געװ^לם טאקע םיר

 איגז חאט איחר ״גײעס״ אזויגס װאס װ״ס,.
 —דעס אויןי װארםען םיר *לז*, .געןזא צו

1 ל*ון םים ארויס

̂וץ װןרמ# $וזו

נאװעמגער וטען9 דעם
עדױקײ#ן• אונזער •ון ערעפעגוגנ די

 דורד ײעי־עו געיײצר® װע■ סיזןן נאל
ן קאנצער® נרויספרטיגען ,א ו  ®אנץ׳ י

הז19 דןם •רײטא^ »ױ גןוועמבער י
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 אוד h אטמאססצרע. •ײגייכע » װען

irw טערודיקט• sy i און םארדרוס שון 
^ וױיטא;  דער אין געםױזלט וױ זיך חאנ

 באשר״בעז it אוסמעגיױ ס׳איז ױפס.
 סינד די אין אגגעשטרעננטק״ט אונזמר

געװאדט. האבען טיר װען טען,
 קארײ אימןר׳ן דעכס געחט אט און

 סיט׳ן oysy רעדט ער אפיס. oit דאר
ם װאס ■ריזאדװעכםעו, אגי״  איחס. נ

t וױ געװען איז האיטונג זײן d װאד 
 איײ זײז אין נאזוכעז איהם געקוסען עען

 וױ ג*פיחים חאנזןן טיר ודים. גענמר
הארצען. םון ארא« אונז װאיט שטײן א

 חןבס׳צס וױ זעהז o:vvv: כ׳האנ
 •ריזאן אין געיןומעז זײגען װאס םד״גד,

 רייכ״ האבעז ק*סיסע, דער טיט צוזאמען
 ;«־ זיך it זײנען און אשנעאטעםם טער

 נערװעזײ פריהעדדמער דער פון קוםען
 רי ארײננעקומען. איז דעבס װען טעם,

 םון איז םע<דעז אונזער םון ^רעסאגיע
 אין נאמי:-ישאז, די אננעםען דעבס׳עס

 ■א־ האבען טיר געװארעז. דודכנצםיחרט
 םאטא״ םאר ונריזאגער אוגזער טיט זירט

 אראינע־ אונז האבען װאס גראפערס,
מן y איז סאי עטייכע גו i y r r w יא־ 

 זײנע באגיײט האם חגבס אוז ;זעס
 ארײנגאננ זײם יענער אױןי ביז םרייגד

jib .׳ דאס ■ריזאןe״j n גיט איז זייך 
ך אזױ נעװען ײגיי  באנעגענעז דאס וױ י

 פארדאנשען צו געווען איז דאס און זיך
 האיטונג אײנדרוקםפוי־רוהיגעד דעבס׳עס

 סיר װעאכער אין שטימונ; גוטע די און
געטראפען. האבען-איהם

 מיר האבען יאדזחגן א םאר ערשט
 געפײערט, מבייעאום ־יאהריגעז70 זײן
 סעםםער, איטען אן סון ױבייעאום א ־—

 םין יאהר םוםציג זוי סעחר האט װאס
 באםרײאונ; דער נעוױדמעם ילעבעז זיין

t< ביז׳ן ככמס קיאס. אדבײםעד פידם r־ 
 אין ער האט יעבען זײן פון טא; טען
 ארײנ־ טעטיגקײט סאציאליסטישער זײז

 א םון ענערגיע די און סוט דעם געלייגט
 האט ער מאן. ױנגען באג״סטערםען
 צײט גאגצע זײן ׳צײס זײז אװעמעכעבעז

 דער ון6 װידער־אויפבויאונג דער םאר
 זאנע־ װעיכע פאלטײ, ערtrסאציא^יםטי

 סיאס ארבײםער פון ״פרײנד״״ נאגסע
 סארט ״נײעם דעם םון טעדאר ־ijrt און

 םאתיכטען. צו געזוכט האבען טרײתײט״״
 אטיאנטא םון ארויס איז ער װי גאכדעם
 אויםנאהם דער מים דעבם, האט נריזאז,

 אין רעדעס נעהאלםען ׳סאוט דעד םון
 ריזײ האט ער יאנד• םון טײי יעדען
 אײן מיט נאר און נעזונט זײז סים קירט
 ארבײםער דעם באגײסטערען צו ־— ציעי

 סאציא־ א םיז אידעאיעז די םים אם5סי
װעיט. ^יסםיעעד
 מקגא װאס מיט געזוען ויכער ס׳איז

 קעםםער, אונערםידליכען דעם זיין צו
 סאר׳ן אפגעגעבען <עבען זײן האט װאס

 די געוחנן איז ער ק<אס. ארבײטער
 סאציא־ דעם םון טארקעריערוננ בעדיגע

 דער חבר׳מאפט, און גטיבעו יליסטימען
 דער אנן ?אייטאליזם געגען יזעםפער

 ארבײמעד דער םון אנזאגעד גײםטרײכער
באטרײאוננ.
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).0 ו>>• יו1 ו«מ«
 פטרײ^רס, »רוי«ן די סדן **ד,ר נע;דע

n ןרװאמממ ה*ג איך וױ m a  w,\ איו  *M טוןמנױנ ito « e>vorwM דפנ
y דןר *ין “.ייסטע; יירען, a m  .o«n 

נ און םןאחןטער, » ט *יתס הן עי ט ^  נ
פראגע. רי

*ײ• א״ך איו װ«< םיר מיט ״קוםט
 ayn “I ספרייפןרס פחי«ן אונזערע נען
*ם״כ« » סיט מיר עי o ׳ iv aem i.

 a זמ«»יחרט6ארונ סיך ח«ם ער
פי  OSNsnow ayn »ון גידערינעד סי

a .ני<ד, דאס טיר eyn פאר חפנ איך 
arvaiv.פמוט סין־ ayn ,irynjn זיך

 באיױנטענער נחיסער דיזער אין
 פארזאנמיט געויוןן זיינען רום׳ ,דײניננ

a אין ױ;נע פרויען צאהי נחיסע rw atv, 
 זיי• סענער ייעני־׳מ.8איט און אידי׳טע

נפײען. ניט גפד םאקטימ נען
נעזע־ ?יינען טפפרםע8•י דער אױף

 פרױ. a איו מאן a רעתער, *וױי םען
 a טיוי די או; א־םא^יענער, a םאן דער

אידי׳שע.
ר ט׳טערמאז, דז*י דער סו«ער, ט.  ת

 יײםעאום, סאנחעםען פוז “,האמענדינט
 ספ־יי• פרויןן די אדרזסירם דאן האם

 סיט באזוינ«ן ויר הפבעז זיי און קערס,
מ צו איגטעדעס ״ ס ווערםפר. ז  איז ;

 די װפן מאסענם, ר9הערייכ a געוועז
 אנצוםאננען באשיאםען האבץן םרויע;

 חפלפען *ו כוחות, נייפ מ*ט חאכ׳י דעם
 ״מיאככד אוים׳ז ססרײסער מענער די

.“םעיד
 םחיע; דיזפן• פון באנייםםערוננ די
 גװאר־ א נעםאכם םיר אויף האט םיםיגנ

א־יגה־וק. דינען
 <יײ םאנהעטען םון אדוים כין ריא

 זי־ און גױיבען טיפען א םיט סעאום
 םסדיי־ העלדימע ta»93 דאם כערהייט,

 •yo פינוי באיד ׳פוין סםר״הענדיג קערם,
 a>a רײסצייגען8 דאד קאנען און טען,8נ

 דאן — גד,8װידער׳שט און כאנייסםערוננ
 כא־ זיי האנען ני׳פט סאכם p'p װעט
!זינען

 האט נאס, אי; ׳טוין זייענדינ און
 אויערען די אין נעסיוננען ;אך טיר

םד,י !״בראדעדם װערטער: םירםקי׳ם
טוםאראו!־ בענינם םטר״ק

ם ׳ נ ײ ט ש ק י ל ג נ נ י נ י ד ע ל ר ו ק ס
par גיו םטריט, גרענד 966
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 טעאםער תונסט אידישער
 דינס־ קומענדען זיר עפענט
נאװעמבער. טען16 ׳טאג
באעטיסם. ?יכער אויוי ?ןױן איז איצט

 עפע־ וועט םעאטער קונסט אידישער דער
 חײם גײצר זײן אין סעזאן נײנטען זײן נעז

 גאס, צוועלםסע און מװ. צוױיטער אױןי
 םעןDjn 16 אווענם, דינסםאג קומענדען

 ניט קוםט סארזיכערוננ די נאװעמבער.
 דירעהטאר, דעם מווארץ סאריס פון ואר
 בױער דעם יאפע נ. ^ואיס םון אויך נאר
 ער־ די טעאםער. פון אײגענםימער און

 אהן וועט דעסםאג, קומענדען עםענונג
 איגםע־ דער םײעריציכע, א זײז ־••וײפעיל

 און אינטע<יגענץ אידישע די װאס רעס
 ארויס־ האבען םזגאטער״געהער בעסערע
י געװיזען  בויאוגג דער םון צײט גאנצע \

 אז גרויסער, אזא געװען איז טעאטער םון
 צעהנד^י־ אנקומען ם^ענען טעגייך מעג
 םעאםצר דער װען אנםרעגענדינ בריוי גער

זיך. עםענט
 סרויע די און שווארץ מארים

 •ר^״ די איצט עגדיגעז םעאטער קונסט פון
 ער־ ־un םאר םארבערײםונגען אוז בען

 גאלד־ אכוהס איז דאס .toy's עםענונגס
 צעחג״ ״דאס ש*'ל מוזיקא^ישער פאדעלם

yo .דער צו חאט שווארץ מאריס גמבאם״ 
y אױםפיחרונג n ty n t? ראםינאנגד ו*י• 

yoo װאס כחות ט^טער fw yn מאכען 
 די םון ny:"K םאר זyיונגyםאר^ט די

 ‘Vi |yn איז װאס איגסאחגסאנטס^
 #אחתן מסןי אידיש. אין זyװארyג שנתלט

 בור חאם <אםיאז'טאר רyהםטnבא חור
 *<יק און p'no .גאלדםאגדעניס ארבײט

^jyontyy קאפר אינט^חנסאנמ יאר א 
 ײגגצר דער ברוױאראנסאן, !אזיציעס.

 דע־ די oonoy: האט ער5מא םאדעתיסט
 בא־ חנר םאקיז, מיםש^ .Dy'tקארא

 םייסםצר ב*יענ\ רוסימצר וײהםסצר
o^yor לא־ און םצגץ די און באאזןט דעם 

 אר־ פון דיריג^ם חןר איז ^ײגער זאר
nyooyp די כאר. און ysno קונסס סון 

 םון י^חר חײנםיגס באשסזןהם
 חנח אדלזנר, סילי אבראסאוױםש, בינא

ys»,^ בו^אװ, מסף באראסאװ, בךצבי 
w בצרםא o w, דען,1גאצדש ווא^א n ro 

 חגח םײםצ^בױס, אברחם זיאב^אסםעז,
 םימ• אברחם םריעד, ^אזאר טיעמילבױם,

v, '9 איזידאר ידגד, w pױבא שאחן, ?ב^ 
^ םשח קאדיסאז, ב ם א ר ם  ױמי ש

r w r m i i r, צוױים̂ע אחן איז דאס עווארץ. םאריס wmo yoon n ײי &ײא 
 נצחאט האס קונסט־טעאטער אידיאחור

^itoonpy ןיין ®ח יאחר 8 די ודן

ו קלארעגס א ר א ר ד ע ב ם אי ן  ח
־ סטרײרן קלאןלן ר, ^ ט ד ד נ אי

J״ S ■
m a m ,נפװעס״ |9ט1 דעפ אותגט

a i9iy«w inaiam איי ׳נ«ר aa סי־ 
a אמטץו טינג, n דער פון אױפזינט 
ס סיוזױ ריקאנער908 םי מר ר^ וי  ניו
o’r אין 'ay p, ,•פװענױ פארק ט׳«ז*רט׳ 
34 jmנע־ ז״נען עם װאו סטויט, 9ט 

triyurj asaa אױסוװפרזנירען פיענער 
ly rp jy rn ra  a n, ט8פארנ װ«לנ«ר 

 ז״פחנ I909P■׳ *ו ססר״קפרס piypp די
ג ו ו ו ס די-יפדנפר * ״  |0זיינ סיטיגג נ

 גארפיײ פיטור דאר^, פלארפנס נפװפן
 *yaoaa ,,ט׳פאפ נ. פדסונד דר. )וז«יס

o n  p• דר• אוז ״ טפספפי:, ליינפר 
r פון ײענער, .p ס׳פפרלס a i ’iro  i n 

o;yr'<] py ny.
 עי מי דעראיילט oyn iyiyi םר.

can אין חןבס װ. ױדז׳שין פארטיידינט 
 ארויסנענומען איו פס |9וו ,1893 יאהר

 בענען אנ?׳שאז9אינדז׳ אן געװפרען
 אננעפירט יאז האט װעלבער דענס׳ן,

o n םון סטר״פ n n רייױזיי אפעריקאן 
i נפנען יוניפ) n פויסאן i n  .,paaoyp 

 אױםנעדריהט זיך האם יא׳ער נאןר8מי?
o \חן;ען פאלנט וױ jy rp p y m ra : 

oy«» ויע־ יעס9 טאז םיז נו*ען די איז 
״ גפן  iftna: ז*ך סיר )9זאל װאחם ? ז

 אוסיאד״ i״p ;פפיגען נים סענט איחר
”yoj איז עס ריכםער. םײאי^ען p> נים 

 ריכטער, אוםפארטייאישער פײן נפוופן
o״n? םויט׳. איז י9 ווען

 האם אנס,6אינתשאנ?׳ םיז סראנע די
 «ו זװריפ זוייטער נאך נעהם געזאנט, ער

i n  .m aio n n i a דור, איצטינפר 
 חר, נעים a איז םארטנעזעצט, ער האם

opyap»״ jym ra  n זיינען a >ט'י 
ncipi.ס «ום ־  באמערקם, ip האט עיו

n  oyi נע־ די אז זיך ט1װענ אנע1ם. 
pr:po a סון פיהיען״ n.; זײנע -,אױב 

a םים זײנען סיםפאםיעס n 1םעי,ב1א, 
m בנדאא זיר ip וופם r e r אױף i n 
i ;10 זייט n אויב אוז ,0׳שאפ19בי'ט1א 
 האפיםאי, םים ז״נפז םיט*אםי?ן 9זײנ

 אײו• TPipcr נאם־־י־ד זיך ip וופט
ix dpi קא^טאליסטען• י1 פון op איז 

 בא־ צו ,djhjppj ip ראט ,oipm אנער
dpi ipoopp .אעתעאנידעאן״

10. o'pn איז דאם ערקיערט, האם 
»pip| ,װאו סטלייפ n a  dipii op׳p:D־ 

vzsi\ יי מוזעז אינח^אנק־טאן, אן 
iod״ip::ac:a dipp אנהו־ב םון la אין

pc DPP 10 י1 1סא ן PODiaDJPDPlP”־ 
 ט1נםי81נא זיי זיינען וופלכפ מ?ן”ה

iny«pj ״םאננא םון םענ י1 זינט 
aoiaao.טיאץ ״ opi ,אינדו׳ו*אנ?שאן 
 Vi• נעײארען ipdp;pjdmik איז װ?לכ?ר

in 1 די |9נ n ’D ,oipp” idd piyppי 
ipo” dij« 1 *אך r>aיי??ט ך1י pi- 

Dp*»aioojyo, און p>pn| די odpp’B 
״ ipd ינט11בא*שו ארעסטי־ט, ז

Dpyi:yp ’p, מיט in iaD 'i”, ניט און 
אינ־ 1םא “קאורט אװ ״האנטעטפט מיט

1 m nypגזון »נ?ט?ן י dpi אינד 
latrpjarn, — האם ip .נ?זאנט

ע צי לו א עז ט פון ר ײ ל ר ע ש ן ט  פו
האל. העדנגטאן

העגינג־ םוז ר^ײטy־טשiשא די מיר,
 מיטינג א בײ םארזאםעלט ׳האי טא;

8 ojnטyאנג האבעז גאוחנםבשר, זyנוםyז 
̂ג די y :נדyםאי 'ti^ryn y

 19 די םאר דאס אמבאטראכט, אין
 אונ״ זyהאב סטרײהעז, םיר װאס וואכעז,

jnyr איע אויסנעפרובירט בעלי־בתים 
 כעזyצובר צו םיטלען ניחגרמרעכטיגסטע

;סטרײ? אוגזצר
 <עצ־ זײער דאם אםבאטראכט, איז

nyo צו איז סתים ?jyTst מיט זיך 
 ארײנ־ צו כדי אום ״?אנפזגרענצען׳/

jy^ynn אוגזערצ אין צוםישעגיס א 
jy'i^D און רײחצן 'o אונזעתן צו 

— פיחחנר
 םיר דאס באשיאםעץ, oy זײ דארום
 אוג־ םון opno y»^ די םארדאםעז

?n y ם מ א ם jya'3 to און ב  פו<־ ת
jy'noiy jyoo צו ^ ז נ ו  פיהויער, א

 lyj'iiy: jy^yn םיר אז זימרהײם, םים
yo3ny: nאונז y םאדyרונגyדורך ן 

 א דורך כמגייך; אױב םארהאנד<ומען
״:ג^ע\  i'OM>‘oyn עס אויב ?אמזי יי

זייו
 בארנסםײן, שאיטץ, םשעררין, מ.

רעזאלוציאנס־קאםימע. גא^דסטײן,
oyo ,ערםאן. תאל הײמאן•® 

גאיד־ י. סאנשײן, א. #חד?אםיער
ro ח. סםיטד., n, םyםpאז̂י

חאל־קאםיפע.

ע ארבײט םענער [לעדענם ײני עז ד
 געגעבען װערען לעסאנם _

 סעגער־ן מר יצוײגינג 1ײ
■עסזחןנס סויך װי ארבײ®,
 אײנצעלגע יאי געסאגא

 סוםסאון אויו •ערזאנעז.
יון] גדיניםען אזיבעב־יעש

בי־ די it װארע אײגענע
•רײזען. ליעאת

נ אאײמסאז די נ י נ די w* ת h ip 
j j d  ysU zomVK .עװ.) םחנ3 (קאד. י

6784
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אן מי ח י עלס ח  r e  o r :
ר ע ס ענ ס

.o ח. י. לויבטןןפ׳זד m
ao:pi ip״ i> פון דעפארסנמנט dpi 

a i ױניאן n  no ipojpo rappn, .ל j 
ipoinpjo’n a  ayn «. ». נ ג מ ^ או װ א  נ

 pa pj•״i 8מי ua> ivtmi ׳ן19אינ
 t״P זיו *ו ayn ער וו״ל טיגפײסאן,

o אױזי ניט נלייגפן n אינ־ פון ;פניס 
ppp'iaoyi . ׳ נ נ מו פ מ א פ ד ^נ  פזוי — נ

i n  apo’ip ד פון נארינס  סאב־ ת
la o jn  ny po'oyp סספנרארדס up 

ip סוימויספס i jib גױ ipp iy ?1טונ• 
אסאסיאיישאן. naPpn און ?ולאזיס
 די aiya ז?*ט — 1םײ9אינ ,אין
po’ayn — ט1א די איז ״ c םון נ n 

c:poDia«pi ,נםזן9ומ1אינםם די ;וט 
ipoPanpp (pipn אין ipddpd ,;;אח־נו 

ip i אין זיך פינט9ג אםיס ipoaipa a 
 באיײכ־ injppporppi’ioia מיט »י.אץ,
.9ינםוננ1איינ pjipiyo און טוגג ' |

ppp’p'oy p י1 j'ty i פון םיינוננ 
i a t  D in  ipoo’d jpi PDjpj’o y n זיך 

p׳a ipay אל״ן. m וױי־ <ײם ױכיאן 
ipd פון מױן i n  oy« ,jja i .0 ה, י. 

Djpooiaapi Pkd;p i זיי 1םא טוט 
i זינט dipuiikd אויף, n האס אפיס 

iy אױןי םופם9נ ic  ipodppi o n םון 
222 pd18 ipnyp  ,vppvp pdipd •סם

ip״Dia די o ץ |9װיים «  אס1 נוט, נ
'Diyi ipj 1 זיי ipי podpd באהאנליוננ 
1 ivי dpd;־pdd אין פתיזפן i n n גאו־ 

 אויס־ םאנאטריכפ לייכט? mpt אויף
pi ip איז ,dpi חוץ a *אהלוננ?!. i־: 

ip מאי rv :” a i n  DjpDDiain פיאץ 
o( אנשי?״1םא1«א װאו y i אויסנלײכען 

pnnp pc אין *ייהן o>״ip ביי p,־: 
ר איז דער) ?נניי  םא־ 1כייט?1א iac »נ

i ר'י־?ס. n 10 א־ז אםיס pc ;pea 
זונטאנ. חוץ א מאנ, p>a 7.30 ניז

נדט. ל«בם װעלט גיןנדע די און לעבט
אנז PDDplpj ip אגער רינטיג, נ i- 

 יאל װאס ,ipopjp::a אן זיין דארף
ip:” p צוױי pjiipir ip i’jtr, װײסע 
n װי 1?יא ציי־], p i. אננ ניט ניז  י

iiv׳p א ביױז נןזוו?ן אס1 איז ciDPii 
 צױ אס1 איז ippy איצט ,pd״i י1 פאד

in p ' iac  t >:jp; זײן איז 1בײט?1א 
o א־ן — פאםילי? n 1 גמיס?ןkd;p i 

o jp o D ia in |פו o n !״ יוניאDip“ 
ipdjpo .222 י.), װ. נ. <. (א PDipc 

vjvm, יאי־ק נױ )pd18 ip n y p ,.סם 
in םלאר). סער6 '^JD U םאריטי־ םון 

ע נ iP ױניאנס, ת 'nc n j ” t אח yp• 
D iyi ;p n p  , i n פפזאכױניײ פרייפ 

 אױפצופא־ אזוי ויי אטip 1״id שאגס,
ipd נויטינפ 9אל און צייהן, לי אויןי ao־ 
pD לונגעז,1הא: n:” a1””״ • נענדיג-Dpp 
 VDnp (אויסנל״כ?! ״אלםאלאנשיפ׳ און

, ביי צייהן ( י ת נ  ?אסם־ירײמן, צו ד
 אױטצאדזיו;־ םאנאטליכע ל״כטע אױןי
זויםאט?ן.?pddpd 1 י1 מיט און כען,

 אר״ די און בילדונג ארבײטער
באװעגונג. בײטער.

)8 זײט 1•ו סילום
 אין ארבײם װינשצגסװערט. העכסט

rronyii in: א האם קלאס־צימער y o n 
 m מים קאארז־־ינירם וחגרט דאס וחגץ

 אר־ ױניאן. םרײד דעד אין מעטיגקײט
 וועי םיד.רטyאגג גיט no בילדונג בײםער

j n אן אויוי *jyop»nDoa .דאס אוםן 
inn די װאס פאסט א איז 'D* םיז nר 

 אונםזגר־ אײז אין האלםפז באװעכונג
 אר־ רעם אין jyojyriDO די :שטרײכצן

tviivt w כײסער vp ^ר פי ה ^ 
 באםיײ םון ערש^הרוננ, ivv'opmB םח

 זײן םון jyoyo'ii'op* די אין ליגונג
ר יתיאז, ^ י in^ ב^ױז םון א n io. ,דאס 

מן א ח  אינסםרוק־ םצארעםישע די םיט צ
oy 't וועיומנ in jm גyגyקלאס, אין בעז 

מן וחנאען א o מ n נוצ־ מפהר ארבייםזגר 
 און ױניאן, זײן םאר אאייץ, ױך םאר ^יך

n םאר n גצתלמאםם .^ בכ
v*  oy ײ^ד םח חנר  ביא- ארב

 ארבײטצר די םאר אנםיאזנקען צו דונג
 צו איהם חצאשמן םאיגאנגאנחײם, די

 איהם אזױ אח געגענװארםא די םארמםאחן
מן ע  וואו^ר־־מצחנצר א םון ביאד א ג

 חסיגרײ״ עגד^ין וחנם ער וואם צוסונפם,
ודסען• דורך אח קאםיי דזדך כען,

י ע ד ש י ד י ד א ו מ ל ו ן ^ ד ג  א
A n n s( ( ש ר ד ד ד פ ע י םי א ם

m*m יח jrarnrwr יײי* ^ףן ]fins
w יייני נ*י m  MMsarv ייוור tn •י» Jm

I* ־יי

ײ׳י *mm <׳ irווחעלין. a im - mv _י  \ym 1 1יו — MHMit
9k י8י-  %.
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ענ ס ו מו מ ע װ מ ײ ס  נ
עד ל. אוו א._פ. ד

)7 ?ײ« פון (אלוס
*װאס װיםען םיז קלאהרקײט א זײן דארף

וױיל. מען

 קאנומגעאן רyד םון טאג טען9 דעם
 y'tsn^^pn א זnװאyג אגגענוטען איז

ײם m װעגעז ^יכק  jyo3'iya פון געז
 צוזאםאנשםוײ אין ד»אגדיעז צו באצו: אין

 oy .rvrvi איז ױניאנס צװישצן םונגעז
 דיסקדסיאן. א פארגעקוסזגן דעם זױנגעז איז
 אעדזשאנקשאנם ארום הםאןי רytג»נ דער
 גע״ באש&ראכ^ אזוי איז סטרײקס אין

 גע־ ארויסגעװיקעלט איז עס און װארעז,
 םארשײדענ־ פון בילד סאדנע א װארען

 נאנצע די אז אינדזשאנחשאנס. ארטיגע
 נאר ודארעזyג איז אינדזשאנקשאךפראגע

 ארויס זיך װײזט געריכטען, םון שפיל א
 צו. יןוכיט װאס אינדזשאנק^אן, יעדען םיט
 איז צװײטער א ארױס, גים געריכט אײן

 א און באיזטעטיגט, דריטער א ׳םבטר
 יעדען איז אפ. װידעד װארפט פערטער

 אינדזשאנסשאךםראנע די איז סטײט
 וױיטער. נאך געהן קעז סעז אכדעריט.

 איז אינדזשאנקשאן באזונדערער יעדער
 גייסם, םיט״ן טאז צו האט עס אנדערש.

 פראנרעסיװער, א צי קאנסערװאטמוער א
 םאן צו האט עס און ;םטײט יעדעז אין

 — ריכםער יעדעז סון כאראקטער ןיםיס
 םרײהײט מענשליכע אויןז בריה זײן כײם
 נענען ס#ט\* רער אײגענסום־מאכט. און

 ניט דערסאר שוין קען איגדזשאנסשאנם
 םע־ סטײט די ליניע. גלײכער א אויף זײן

 געויא־ אויפגעםאדערם זײנען דעריײטאגס
 אויפ־ ספעציעלע פיט אפצוגעבען זיך רען

 אינדזשאנק־ דער אין קלעהדונגס־ארבײט
שאז־םראנע.

 האט דעקילאראציע װיכטיגע א גאר
 אנגענו־ טאג דזןכזזעילבמז קאנותנשאן די

 ענטװיק־ רy#יגדוסםריעל דעד ־ררענעז טזנן
 םאר־ די ווענען אח םאי׳ קוםם וואס לונג

 דער פון םראצעס איג׳ם :ײגונגעז שײדענע
 געשזנפם־ דער װאם דאם, ענםװיהיצוג^

 צו כם8ברyנ האט אצאנריקע אין פארנעהם
 ״אינ־ וועדען אדבײטער אז דעם,

 זײ וואו איגדוסםדיען, די אין וועסטארס״׳
 ספעציעלע א איז באשעםטיגט זײנען

 די רעקלאראצי^ דיזער איז ״פיטשוד״
 םאר״ די אוי\י געבוים איז דעק^אדאציע

 פראםע־ ראלערyליב רyד װעיכע שוממז,
בעםאכט. האמ ריפלי סאר

 קאנװעד איצטינע די האם װאס םיט
 אונטער- זיך ל. אױ פ. א. דער פון שאז

y פון שײדעם ;nyT n t , in ru n תאנוועג־ 
? שאנס

!סך א מיט און — נארנישט מים
 א געויעז איז זי וױיל גארגישט, פים

מרעז םון םארטזעצונג ױי  אד־ די בריען ו
אמעדיקא. אין באװענונג כײטער

 נע״ האט זואס אאץ װײיל סך, א מים
 אוז פא^םישזנן אילם אנזעהץ אן האט

 סאחלויף איז ילאנד פח יעכמז סאציאיעז
 קאנ־ דער בײ האס יאהר יעצטען םון

 אפ־ אן איז אפרוי״ אז געהאט ווענשאן
שפינלונג.

 באװעגוננ ארבײטער אמעריהאנמר די
 סון צרםאהדונגען *יהרע פון לערעגט

 -1א קײן נים איז עס יאהר. צו יאהר
 די װי נצהט זי באומגנונג. געשטאנענע

^ נ ^ ש מ ו 1 איהר. פיהחגן אסצריתא &ח א

ע אזױ װי עד ס אונז ע נ ו  נ
ו ױידעס אוז מ «  א ה

ע נ ם ד ר ח פי ק נ
)B זײ© tie («יוס

דא״ דעם פון ייכצס די צװישען
 וואס עגע,װ ניט דא זײנען םין זיגען

iy :yT 't אטריארכאלי• מיט אויס זיר• 
y rצ:י מיט תסימוח, רyדינ^ותyשע- ר 

 dv אבער װעלכע דורך מצװדיגקײט,
 אומ־ די דורכזיכטיג זעהר ארויס שטראלט
 קיגדישער רײנער א פון יציבע שולדיגצ

 #■שטות זײער אויןי קוקענדיג ניט נשםד^
 נאאײ און ײטpקינסטלyאוםנ זײער י1אוי

 דעם, צריציב דוקא אםשר אדער, #װיםעט
 פאעזיע, פאיקס nyB'o מיט זײ אטעמ^

 שטימומ, מיט ליריזם, םיט םויל זײ זײנען
נשמה. אײער געפאננען נעסט װאס

:י'דעל די אם 5בײשפי צום נעטט
— אויגעלאך דײ:ע

̂אך עװארצע ;קערשע
ײנע ך ד ^ עי — ליי

צוקערזיס...
 - בעקע^אך דײגע
; בלומעז ראזע

 ;עבען איך װאי= װי *ך,
ײ קיש h ז

אי־ חזר׳ט דיכטער טאדערנער א װען
 איבערנע׳- טא< טויזענטער די אט בער

 םיט שמעקען עם װאהט עפיטעטען, חזר׳טע
 מויל דעם אין אבער סאכאריךזיסקײט,

D׳:\b דיכטער םאלהס אוםגעהיגסטעיטען 
חן. סים םול םערזען די זײנען

 שױן װארם לידעל םאלגענדער דער אין
 וועיעז טאטע־םאםע ביז ניט, םײדעל די

 פארטדאכס• איהר פון סיבה די טרעפעז
 נאך איז אילײז זי בענסשאפט. און קײט

 דמר־ געליבטעץ. איהר זוכען צו שעםעװדינ
4טא עס זאיען זײ טאםע־מאמעז זי מאנט

ן געח סיןםזךםאטע, ל י ו כר א  בךז
ס מיר קלײב &ון  בחור, *עחגעם • אוי
ם ת לאגגע םי ען, אװארצע םיפז ׳»וז ג  אוי
ו ״זוון ר דער ג ע ע ל ען. ער ז^ל תודח היי ג צוי

n נאר איז חתן א םון אידעאי דער n 
 רyאב סאסען. און טאםע בײ וױ זעלבינער,

 וחד דײדען צו אלײן שוין װאגט מיידע^ די
נעסיהלען. ליבעס איהרע געז

 סײדעל די זאנט אפענהערציגער נאך
 םאילנאנחװ־' דער אין <יבע איהר ארױס
יידעל.

ר ^■ילסדזמע ײעם דעם םי  עזער, נ
םעז איז װ*ם םגעקו רוי •;
ך ח#ב איך איגגעלע, • אין ארליבמ8 סי

ם; א ע חנ ע ע
מען. גיבז איחם צו קען און ?ו
 געקוםען, איהם צו װאלפ איך

; זעחר ןןר זיצש ם ״ װ
 געכעבעז׳ קי׳* א איחם דאך װאלא איך
ך «עם ך אי  לײט... אר8 זי

שט י ני ו לײם, אז
ײן ttfi װי ל •;

ט װשלם איך ציי*, די פןזביאכט איהם סי
ט זאל קײנער אז זעח;. ני

 םייד־ זינגען לידלאך יליבעס רוב דאס
 װאס לידל*ו, אזיך אבער םאראן לאך.

 איז אם זינגען. בחורים אדער אינגיאך,
' ^yj ליד־ אזעלכע הארציגסטע די םון

או :י
eװעלדעל^ P* ״1םי n j w  J • ,בויטעלע

;בליחען צווײגעלשך די און

z ^ \  \  w w W nW sv \  \  \  \  \  \ «vN \ ^ y \ y \ \ \ \ > A > . \ . \ y y : . \ \ \ \ \ v s . v w w y

ס ר ע כ ם ע . ל. א. w 22 פון ם י. װ. נ

מיטינג מעמבער נענעדאל א
, ווערעז אמעזזאלנמגן ורעם

ען ד ענ ם m סו s  , w i p s n ר ע םכ ע אוז נ
ד ס ם ס אווענ

האל ומנבםטער אץ
עקזדסומױו־ גײ־ערװעחיםע די װעחןן אינםםמלירם וועש עס װאו

םעקרעםאר. און בןןארד
jp ב״ r i מ  סון כאריגם פינאנצתלפל a nrum ipppipjay וופם םיטי
m במ־יפם םולער א אױך וױ לאקאל,  no סון ארבײם i n פזקתוטיװ? 
n a y a פו סזן און פו .1יאח נאגצפן פאר׳ן potoyo סםפנדינ י

o איו םפםבער ר9יער m y tp io ’ia « םיםינס זוינטיגפן זפהר ן9דיז צו פוטפן
 19ל9װ נפחאאטען נימ בחמםאדמיםינגמ די װפאפן םיסיננ opi *וליב,

דאנאדשםאג* מוכמנחנן
ד ר א א ב

22 9MDS?

» *דן , יס1ן סיד, נ י ר מ ״ » 
ס״ן פ *יוזען. plpnan •ו

*װ״^דיד a ■oppn pipotij 1*׳אוי
«11« 19*9*7*ג די »ון 'P; |

 p*ptipn אװ#ו o׳ip ס״ן *ון
...1P8M ?*'*1 1סיי *ו ני»«

h >פון 9’אידי ip i 91ס״לי9?ינ* 
P ם19חי tur a ipay .ייט* ;•pnp; oyii 

ipo ײט 19או;י צו* Dim ״09<יכ די 
״aiD ip;np'iiD <יחמ ;ips. זי ■'■r 

פו;'ם |9;פייפט8ק די ay זיך אין יט9;
ip n r a ,ל?ב?ו o n די צװיעפז קפמי

. ;poi 90 די און טאט׳דםפמפס i n ; ’P 
o;pvyi■ די פון p n i ’a ל־בעס־ל־רער 

a מים פול זײ;?ן n,סיט מפםיזם pipo'd 
u ;טוי׳שו;;^.8 ip  ip i איז dpod תסיד 
iPD’ia און .,no די i איז Diyo i n  oy 
>anpoan ipoopd i n  i p t? צו n o r 

ipm איהס םון dpi ;און |7ליכ19אי 
iPD'ia׳>cap |PD** פון ,no ip r ’i ’a i n 

pop? iv DDn lira  iac; ו און* >’.IP3

\v w v w w w w w w v w

• אױםשדסליד קױגוט

n o $ ? $ p סהעק

̂פשני י8פש צװעט
ל װחײס י םהעע ל

ס ר ע ס ע ר o פ w e  r e
t o ר ײ חי י • אי י ן ן ו ע ד ײ ג « ' ו  י

ען «2אדװ ײז •1י ענ ס ז ן י ען ױ לי תן ן ײ נ  נ
•’V 1»י « קע u װע• איחר וױיל ׳•ו m 

ח*נען דארוען

ר עו מי כ « ט ה פ םו מ ג
צו #r;yiiy yosj'B 123 מון

עוג פינפטע 321
פ<צר. נתן1 סטריט׳ טער82 חנר נײ

t o בען  צקס*רא אוי»געפי?סמ תן
 »ע;2•ר *ו ברעסלעו וזײער סאגימארי
ע. און ילאא װעלװעמ׳ ״ ױו ל ע t נ o ח•״ 

ען ך נ י ו  סאר״ אין ססיטלרס בעסטע די י
MfP סימ ספים »רוק^ע h איאנגיע; 
ד ג אוי נ קי נ םאשינס, •י

מז םיר *  דעזײ״ !דעסעיכ״ אלע אײן ל
i באסעש און נערש t ײע די זעחן קלמען  נ

ן סאדעלס  א:ן בי־עפדע• װײלר די •ו
עז ילזן סמיםערס. ײנ ו ז י ן מ מ ל י ײ

י ש6 אםמריסעז ו  און לן
פ ע װ ל ע ארד װ סכ ע  פד

י סאםפאנ
'*רז נ־ו עװ., »'נפטע 321

,6651 na 6650 u a to a  : |kep*pd

אםענז־עט שנעל ארדערס קאונםרי

DENTAL DEPARTMENT 222—1th Avenue,
OF THK CSIOX HEALTH CENTEK * 1 ״  ׳ • rk C״ F

, נ»ך ע נ ה ע , ש ע מ נ ו ז ע  צײהן ריינע ג
דעם אין ב«לד זין־ ווענדעם

w דענטאל i םמענט
י.) װ. ל. .a) ipd;pd ה?לםה יתיאן םון
י. נ. ׳םט.) זטע8 (קאר. עװ. טע4 ׳ 222

18םל 1טע6
אמעריקע אין אםיס דענטאל נרעסטער

םאםיליעע זײערע און לײט ױניאן פאר
ע ט ס נ ר ע ד א  —אײנױכטונגען/ מ

 ,נ נ ו ל ד נ א ה בא פרײנדליכםטע
ר ע ט ם כ ע ד ה א ר ארבײט. נ

 קאבינעטען צאן 22
 ספעציאליסטען 22

ך זײער אין א י
 •יײט־ ,ipDyi כריח׳ע,

ױ, אז. און ארבײט,

י ע ר ־ ס ק ע
עלער1 עצי  *אר דעיארסמענצ סי

ײכען סגל חן אוי ציי ר־ ע ד נ ?י
(ארטאדאנשיע)

 :,nfn;anaD 9יי;דליכ1פ
|.9וזלו;ג8אױם* לייכםפ

 און עהזאטיניישאן
ה ט א ײ ך ר !ם

ם נ ע ר ע ל
װעכענםלז דאלאר 200 כמ 50 פון פעדדינען הענמ איזזר

בעריחםםער דער אץ קורס א געחםם

ל ע ש ם י ג מ נ י י נ ײ ז ע ל ד ה ר ק ס
pa na׳;o, און סיסעס |,7פתי i n r p ים1ליי און תצייחמ־ w :P D ia j iy t.

י מז ווו לזןרנעז דעזײגיננ ■אר סיזזהל •יםאזעל ו א  ררי*«ינג נדייריבג׳ •אגמיגג^ ס
ו סו ש איו גארסענסם ®אר םאר ^jr©rn jodid פל»וי» וי הל״ירער• מג׳

יאחר. 5C איבעד גאגרינדאס
עררײכס ovn ספול די

lPoao>nn pdopd ,ipopoo גײפ ’D p«> jp p ra.
m א s מל דער אין  ב»לדימ • פײנם ספול רצזימיגנ ממז׳

i״n נוםע אח מיזעיע i r n
ר •רןופעסיאז נוסע א oy און םרזיע?, איז סענער מ

 אױספװיערנצז. זיך אײכם זעהר איז
jn r m u a ס מג ע ו וחנם י מ מ עי «ח וחוחמ ת די ײ י ג ײי  ייי

i f׳• v> ווליפ ואל© ■יאר ■וס .mvosnst 
מעו די עו אדי מרגיז םאר״ו ג ס T אוי t מ• זעתר וײנונו ײנ  י

m די וייסמ ®יר * m  n o o n ײפיי איו ק«ם*»נת  אוז אסי
ײדוו אוז dm*pvi •אראויפןו וױר ײ פנ מ לו • א מ א א

יזלאסצן. אוחתס און םאנ

pa |y <”י1 r” iDo;yon 19אתז An*o
bom פי ל רזוג ײן ®אר מ ר אינפארסא«י«ג ו

ל ע ש ט ^ ג מ ג י נ ײ ז ע ל ד ח ן ת ם
.MjypD’v. lycp^pD .piy} 5970« נױ יט,1סט po37 .ופסט 16

Buy Dnion Stamped Shoes
We ask all members of organised labor to 
purchase shoes bearing our Union Stamp 
on the sole, inner-sole or lining of the shoe.
We ask you not to buy any shoes unless you 
actually see this Union Stamp.

Boot! & Shoe Worker•’ Union
AJElUUd Witt tb. Iw ik u  M m llw  «f Uk

m  SUMMER STREET, BOSTON, MASS.

̂י* 7 ■ r:u:r*;rUT<l,/h-ittj.j/ jihר ־<׳־ ,׳\i '■

m
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ns לעכען דעם ns וױיסם דער m דרעס 
יע6פילאדעל ns ױניאז מאכער

ssfetsSiiife
UIJU

p סיר ir  jyagn נעשוינען tie דער 
nyegyo ו;סערנעחמוננ« ogn ׳ דיlg’]i 

ogn נענוסען ngy סען20 דעם .nypgopg 
o סיר r*  \v w ,נטריכטעז tg ונ• די* 

 nve׳׳Pgngo » נעװען t»׳ טערנעחסוננ
 חינ״ ypg »ין ערפ*מ |ypy»]g׳[o און

g n די זיכטען. :m׳t־׳y r טרנײטמר־ 
 ypg HM פײרטראטעז נעויען איז נטװעניננ

מן  פר״לד־ אױם׳ן tvoPgrtlyoii* זיך הא
 גע• איז nyogyo ogn אוטן. ליכסטען

 ogn ov Pngiug אינעמעפיים, װען
*װענט. יענעם רענעז opgPr g נענאסען

n׳yt איז יונגמרגעחסוננ o rrtig n g 
tngiiyi װעה סים׳ז» *gmg tyugeiypg 

 דער װי ש:על טזוי ארבײט גיזיאױאגס
igtpo אגסאנתן. זיר װעם dp איצס איז 

 דרעם אוז וו״םט אין pyPo אונ? ניי
 איננ»נ*ען ז״נען nyayr איינינע ;סרײד

 ניי 1« אכער״ oyonguny םען טארסאכם.
o 15 נאוועםנער nםען Pgr אנפאנ־ זיר 

o פאר ארביים נען n ספריננ igtpo אין 
 ארנאניזא־ די אנםאננען םיר tpppn דאן

* * **רנייט. *יאנם
 זיך פאנגט סעזאן וױנטער דעם מיט

 אין ארבייט עדױקײשאנאל די אן אויו
 עדױקײשאגעל״קאפיטע די װניאן. דער

 פאל־ די םאר קיאסען םארמירעז אין חאלט
:תורסען גענדע
 סילאס א ליטעראטור, אין קיאס א

 פון היסטארי אין קילאס א ענגליש, אין
 אין קורס א אױך און ױניאגיזם טרײד

 קלאסען אילע דיזע קאלטשור. םיזיקאל
 דעם פון אױםזיכם דער אונםער זײנען

קאלעדזש* ״לײבאר םילאדעלםיא
 עדױסיײ דער םים צוזאמענהאנג אין

 םארגחד אױךי מיר װעלען ארבײם שאן
 און װײסס די *ײברארי. אונזער םערען

 פאר־ םילאדעלםיא םון ױניאן דרעסםאכעד
 דא זײנען עס יײברערי. ר״כע א םאגט

n סע וואס ביכעד במסטע w\ עתעץ 
קריגען. וואו

 ביכער אױם׳ז זײנעז אבער לעצטענס
 מא־ םרן שאםוננען נײע ערשינען םארק

 איצט ײעט ױניאן די און שרײבער, דעמע
 דיזע םון אױסװאהי נרויסעז א קויםען
* * *ביכער.
ווע־ נעװארעז, באריכטעט ׳פוין איז עס

 דרעםם־ די ײאם װיידז׳טעס טאנ דעם נען
 די םאר ביינע׳טטײערם האבען מאכער

װילעז טיר קראוקטאכער. םטרייקענחן

ו י ו י  1«8 װ«ן וואר די tg )«וח«חר«ן נ
go o נעאדנ״ס חאט n] איו n r נזװ«ן 

w* די סין סרנייס װעגיג a r פון o o n- 
tn ווענןן g n ױ «v מןסנערס »י< ז g* 
m «ײ גרױססוסינ. רוםען g n נים אויר 

 ס און סיינערט עננלי׳פע ,T 'פסרגעסען
pyro אװעשנעעילט איז דאי. 600 פון 

תר n געויסרען  די םסר ניראו* נרו
סײמדס. עננליטע

 ס פארפירט אונז נײ זיך חאט אי*ם
n פון oyo’ogp רעליף o פון ױניאנס 

 וױיס׳פרע־ מנןדז׳פער, אונזער װערכער
ת זידענט ע  און םמערמאן, דער איז ר״זנ

 אוזידרעס־ ײסט1ו די וחן<«ן װאחר׳ןוײנליר
 חעיפען *ו ווײס׳נר inyorag ניט םאכער
 נױ־ פון רyooyװr אזן נרידער זייערע
 .nogp ןyרgרנnואו[ny 1״t אין יסר^

* * *
 אקטאבער, טען28 דעם דאנעױטםאנ,

 וואחי׳ןן lyngny[ אונץהאיטץן זיינען
 םיז ט׳פערראז ,o:ye׳n”» ביזנעס םאר

 םאל־ די נאארד. ivoipyrpy און לאלאי
 קאדי :נעװארען חיטyרװy זײנען גענדע
 אראן אײדז׳טענט; ניזנקס איט •טורטץ

 יאלאי פון רםאןylfם סלם אייננינדער
30.

 אפעריי־ םון נאארד עתזעקוטיװ *ום
 נעװא• ערװעהלט זײנען כרענםמ טארם

 ניוסענפעאד, אב. רוגינעטיין, מיגי :רעז
 לא־ אידיט /iypip נײטען נארין, נעסי
,«  װספטםסז, דארא שעטהין, םעני י'
 סע• א״דא >נסקי,10 איידא םינטץ, כעהי
 איװא קראיי, סעם סאיאמאז, א;נא •ויט,

 רא־ םרידא און ראוז ליליען ראזענבערנ
ט׳ :בחןנםש קאםערם םון זענטחאל.
 סעם קאהן, בעני סילווער, פיליפ םײזלער,

 און סימקיז םש. בליינפ, ארטור װיניל,
 :ברענטש פרעםערם פון פעלדמאן. בען
 דזשײסאב פסדאלססי, א. םרעדנאנם, ס.

 ס. אםת, ט. נאצד, א. כאנאש, ח. דרילל,
נרינקזכױין. ס. איז ^זוואלץ
 דא ניט מיר שיאםעז זעחט איחר װי

 צי עדװארטעז מיר פיאאדעאפיא. אין
 װינטער. דיועז װאכעדיג יטטארס זעהד זײן
 באארד עקזעקוטױו נײע די װי שנעל אזױ
 אנ־ מיר װעלען װערען אינססא^ידט װעט

 אײד ײעאעז מיר אוז ארכײםזנז פאגגען
 אונזערע צײט צו צײט םון וױסען אזען5

אױםטואוננען.
נדוס, ײניאז מיט

ראזעגפעלם. אײדא
םיילא. י. װ. ג. ל. א. ,50 ילאס. סעס.

 ױ פאר סאראנפא אין םאס־םיטינגי און סאנצערפ
ערפאע נרױםקד א ספוײימו, הלאוס יארסער נױ

באריכם) (*
 אץ נעמעלדעם נעװען שוין איז dp וױ

 ס. ברודער האט ,נערעכםינק״ט״, דער
 אין ntnpcjgp א איינערופען פאלאסאװ
 תלאוק״ די חעלםען צו דע,yגyp טאראגטא,
 אידישע n» און png׳ נױ אין םםרײסער

 זיר בעזgח gנםgרgם םון ארנאניזאציעם
IPcnp:»g•

[׳*gjng אלע די םון f]pnpt:gp דער
 און סאנצערט g אראנז׳טירם ogn זאציעם

o אין ^וענט נgDזונ ם»ר מאם־םיםיננ n 
אונטער־ די און טערgyט ״סםאנדארד״

.tfguny גתיםער g נעײען אין נעהםוננ
 רyריבg ipngiip: נעשאםען ongn איו עס

.ng>gn טויזענם
 ־gp םון זשורנאל״ ״אידישפר דער
go:gn םון שר״בט onjnugp o n און 

:פטלנס וױ מטס־םיםיגנ
,nyonnjin זײנען מענשקן ]ioii*y־]

*ו־ tnya «ו ojjnig נעכטען נעוחגז נען
 איז oy װייל טעאםער, םטענדערר םון ריט

אריינצו־ נעווען גיט rg5>■ i״p מעהר
 געװטלם )ypgn וועלכע די, y?g געחםען

*ngrtyogo און onyv:gp אר״נגעהן«ום
 בראווע די םון בענעפיט םאר׳ן זאםלוננ

noo nngopignp׳׳nyp ׳ נױ איןpng.
n n, עולם ogn זיך ng« nnn׳g o־■
מז ת ע  iigpg^g• .no, םת ספיל אוים׳ן נ

n n n  fw nymyjyo i n׳pig>p nyp- 
»׳ רyכgס  ײע־ onyny] ogn nwpyn ,tg׳

tvs ברסות די noo׳׳nyp, םויזענט און 
ngpgn איז ].IfngiiV] o^nsoty
די . ang״n«j און במנטשעם רימ 

n n o an to j ד מ ײ רנ n ס ;g n g t כרענ־ 
ey re מז מי נסדייטענ־ בײנעשם״/רס י

סוםען. דע
די . ognigno onpvjgp מן איז  מו

 ngoyogna .yjnyr »נ«*ײגענם5אוי אן
חר- די onn'gyjnn ogn סארנאגי » 

yoo ■ םת םייל tP3gn oy .Mnsgna npn 
ם אויך זיך ײמנ מ םנ׳ n ׳. אוי n  joonyr 

a׳ny>^r > n לעוױן ׳. און n n .ױננער 
ogn ngMMn .no. ‘ , סנפנםירם אױך 

 na onporgn װעלכע f]*nya]gp די tg ־:
n g״ig n g  nyo׳vgt׳oy מ ל ת  ogn ו

, ontptjgng ,onyxjgp o n  ontnignw 
n אויד n  at t in  g טמז14 ן’אױם זפטלוגנ 

ngc nyioptgj s די noo״nyp״.

 ארגאנמא־ םון כײשטײערונגען
 פערזא־ אײלצעלנע און ציעס

טאדאנטא. אין נען
 ױגיאן״ ^ריערם באאיד דז^איגט

ז י׳ י ו *©ונדע דער *ון רעכנונג י
$100.00 — ------------------מעקס ארב״ם

 ױניאן קלאוקמאכער באארד דו^ןינם
*םונדע דער §ון רעננונג אויי׳ן
200.00 ----------------םזעקס ארבײט

100.00 --------------איזראעל »|» ורןןיד
80.00 ------------י-------ר. א. 572 ברענם^

s 1. — 25.00 ג. m ברעגמ, בארוכאװ
25.00 ---ױגיאן װןירקערס םיליגערי

25.00 -----------------------צױן ■ועלי
15.00----------------*ױן •ועלי לינקע

50.00 — אסס׳ן בענעפים סיק אסםראװ«ער
JB-----------10.00 #. נ. *. 2̂ ברעגם׳•

85.00 ------------------רינג ארנײטער
ױ־ וײנפערם «ון חענגערס ער1■ײ

30.00 ---------------------------גיאן
12.00-----------ג. ». בר. ■ינסקי דוד

25.00 — סאס״עפי בעןעפימ סימ מאזירער
5.00------------------םארקאזויםץ סר.
248.40 -------קאלעק׳יאז גענעראל דער

 935.40 — םיםינג בײם קאלעקפןכז צוזאםען

ילעדזשעם.
 רעכנוגג »וי«׳ן ױגיאן, ם״קערס לע•

 25.00 — טעקס #רב״פ אפוגדע V פיז
«ון רעכגונג אויא׳ן ימיאן, בעקערם

50.00 --------טזןקס ארבײפ אציגדע •
25.00 — בזננעןיט סיק ידענדלי ײיײו

25.00 ----------------------לעגאגזס קאלאנעל
•5.00-----------------------------גאלדאוסקי

180.00

1665.40-----------םאםאל גרענד

r ח«ם עס ווי איהד, מײסם t ס מי םוזי  ךי •נ
מ מ ד  1»כמריק» m גאװעגמג ארגײםער אי

ס no p( די מז e r ry יינםערנײשאגאל דער 
ם נארםזזנס ײידיס «ז װארמי תי ח ׳י  ידד •
m< ימייפ  4 'ep חר »יץ ט•® ope יי

.trum גויוגס

ץ חילוי ר א ר פ מ א ם ס או ל ס ס ױי ס און כאססאז אץ ס
ט ענ םגענ או

Moaifi ט נאטידלין־, איז  •yj«g ד
ggrאין שטעדט אנדערע פון ;ען oyn 

on• סון ivcgr 1 חייוי ngaהיאות ׳ 
noo״nyp ׳ נױ אין.png

g r n  nyn:  קיצוה nyn םון nnnga o׳
 באשלפסען, ogn ig[׳i׳ nyagoonn און
tg סיטנלידער די ipPngp tv?gt 50 פון 

o;yo »ני ign g ngngn g לאננ זױ n n 
noo׳tn y 'n y i oyn p, אוז >n8r tyovy 

pyro nyotsnp n ׳טױן איו n  lyotpyjjg 
«ng איז Dgit ,ngfgn 600 פון ׳  IPoipy׳
.tyj]tPngy די םון

 ['*gng אויד זיך ogn tgoog3 איז
t׳g on רעליף ogp׳yo, געלט זאסילען צו 

g;ng n םון n t g׳]vgt׳Dp. ■וױיס־nע״ 
eng] nn o m n איז Igonpro npn 

n און po׳egp npn םון n n a וױאיאם 
 ױניאז, onpo*p npn סון ס״טעיכױם

n איז ,73 לאזאי  .ngopnppo npn קא־ 
 *n«c די צו tpr;po אדױם שיקט מישע

 אין DP'vgfjgng ארע פון זצמלוננען
igoog3 װעיכע אודכעגענד, און npBg־ 

 n און .p׳׳noD פארין הילוי ngo רע]
po'ogp ׳ טוט«o’nng nn טיכטינ. נאנץ

'•* - י .....===== ........ .1 . 1 ------1

 א אין ארעספירם וױי
ספױיה אנדזשעלעם מס

ארבײ׳ די איגאנידרעז צו פארזוך א
 קא. ססארםס קאראראדא דער פון טער

 דעם םאדאורזאכט האט װאך, לעצטע
 לאס־ אין ארבייטערײ-עז דרײ סון ארעסט

אנדזיעעלעס.
 גע־ ארױסנעױפען איז סטרײק דער

 װעי־ ארבײטער די װאך. לעצטע װארען
 דרייי זײ געװארען ארעסםירט זײנען כע

 א׳ט־ םריד, יעטײנבערג, לינא — םרױען
דעיש. מאלי און קענאזי
 זײ דאס באהויפםעט, פאליצײ די
 רל־ אנסײפײועטינג ר* נעבראכעז האמגז
 ארײנ־ זײ האבען און ׳עטאט םון זעצען

< אין געזעצט שי  םון 52 לאקאי ווי דז
 גארמענט לײדיס איגטערנע״טאנאל אוגזעד

 די װערען באריכטעט, ױניאז װאירקערס
 קאורט אין ער^ײגען דארםעז פיקעטס

 יויט נאװעמבער. אנםאננ דזיטורי א פאר
 קאטפאגי, דער פון באלעבאס דער גריז, װי

 ארבײטער 22 נאך זײנען איבער, גיט
 װי נאכדעם סטרײס, איז ארונטערגעגאנגען

 יװי־ צו אנםזאגם זיך האט האמפאני די
שאפ. דעם אניזירען

 צו זונם פירםע ודעס
אינדזשאנסשאן סריגען

 אן געםײיט האט קא. מאס אײרא
 םאר קאורט סופרים דעם אין אפליקאציע

 זינםאן, םאריס געגען אינדז׳טאנק^אן אז
 אינטערנעשאנאל אוגזער שון פרעזידעגט

 צױ ױניאן, װאירקערס גארמענט לײדיס
 אילץ גאך װערם יטאפ זײן װאס דעם ליב

 האנדלונגען, אנדערע צוליב און ..עפיהעט,
 די *טטערעז״ זאנט, באס דער װי װעיכע,

קאמפאני״. דעד םון ג^עסטען
 אפילי־ דעם אין באהויפטעט װערם עס

 יױ דער םון פאר^טעהער דאם הי״מאן,
 צו באםעהל א ארױסנענעכעז האבען ניאז

 מא• צו ניט שעפער פיז קאנםראקטארס
קאםיאני. מאס דער פאר ארבײם סײן כען

 די זײנען גארדאז טאלי גארדאז,
אנקלאגער. די םאר אטוירניס

 שאפ־ זײער פרעזענט^רען
טשערמאן.

 רײך אבראמס םיז מעםבערם די מיר,
 שאפ־ א בײ םארזאמעלט האופד^זא•,

 שאי- אונזער פרעזענטירט תאבעז מיםיננ,
 װערכד א מיט בלאק, ברודער ט^ערמאז,

 ער איהם סיר׳וױניעען און פרעזענט, !פולען
געזונטערהײד. םארנוצעז דאס זאל

 וױיטער װעט־אויזי ער אז האםעז, םיר
בעםאר. ארבײטזוי גוטער זייז כײט אננעהן

אבראםס, נײמען
סײםאן, א.

האטיטע. די

 באסטאן מון רײנתאוטמאכער
. ארבײט. טאג א גיבען

y^nm די nng די םון npjgoogp 
o tg p rn ה מ א tw 24< ס g 1םי n n 

 ־p]»g igti yogyp ogn ׳. װ. נ. א
g tyoPgn סיטיננ, םפעציעלען.ny3Pyii 

ingny: o איז ro y rtg װייס־פחד םון 
t׳o tn דו׳פולױם jgoagn. ם ״  םי־ נ

 נאשיוט g tngiut] tvouyug איז סיננ
go g ;ysymag] ט מיי  נױ די פאו א
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װײס־פרעזי־ האט זונ^אנ, לעצטען

 טײ־ ״סאסטױם די באזובט גאדעס דעגט
 און באסטאז׳/ אךן אסאסיאײשאן לארס

א געגעבען גיײך האט סאסײעטי די
 סאסיײ די ר.8דאל וזונדערט םון טיטעק

 רויפצויעגעז8 שלאסעןי8ב אױך האט עטי
 מים״ יעדען אויף סענט 50 פון טעקס א

םטרײקער. קילאוק די העלםען צו גליד,

 אינטער־ און־ שנײדער דײטשע
 פון פעדעראציע נעשאנאל

 ארבײטער ר ע ד ײ ל ק
סטרײקער די שטיצען
)em 1 ®ון (^וס

 דער נאך געהט זעהן, פדר װי איז יארק,
אן. אל״ז קאטוי

 טיח זעהר יז8 ?ױע8ניז8ארג ״אונזער
 און מױ.8ק אײער ין8 פאראינטערעסירט

 איץ מוטיגקײט די באװאונדערען סיר
 וועאכע סטרײקערס, די פון בראװקײט

 אין נט^לאםען8 און פעסס שטעהען
 וערע1ש די אכטענדיג נים קאטף, זײער

 די זײט עסזיסטירען װעלכע אוםישטענדען
 יאר• נױ דער אין יאהר עטליכע לעצטע

אינדוסטריע. קלאוק קער
 לא-2י8ב האט ציע8גיז8ארג ^אוגזער

 - ־8ב צו עקזעקוטיװ, אײער ׳טיקעז צו פען
 םון סומע די טיע,8סיםפ אונזער וױיזען
 מו־ $400 די סםרײקערס. די פאר $400

 םון קאסע דער םון ארויסנעהמעז רימ זען
 אונזער װײצ אינטערנאציאנאל, אונזער
 םאגד םפעציעילען קײן ניט האט בױרא

 סטרײקס. ^םיצען םון צװעק דעם םאר
 ארגא־ צו גרײט אבער איז בױרא אונזער
 אײ־• נאר אויב אקציע, היאםס א ניזירען

 ארנאניזא־ אנגע״שיאסענע אונזערע סון נע
פאדעדען. דאס װעט ציעס

 עס געפינט עקזעקוטיװ אײער ״אויב
 או;^ דאס נױטיג, און װיניטענסװערט פאר
 צו הילף נאר וועגדעז זיך זא< בױרא זער

 װעלכע ארגאניזאציעס, אײראפעאײפע די
 אינטצד*׳; אונזער אן אמעיטלאסען זײנעז

 םאלשטענ״ן בױרא אונזער איז :אציאנאיל,
 זאםלוננען אתאניזיחגן צו גרײט דיג

 אויב סטריײןער. יארקער גױ די לטובת
 אינםארמירעז אונז איהר הענט נויטינ,

 איחר װי נאכדעם נלײך קײבעל, דורך
ערהאלטען. בריעזי אונזער וועט
 אייער צו װאוניש גוטען יעתןן םיט״

 צו גרוס םרײנדליכסטעז מיט און ױגיאן,
 םאר־ יארק, נױ איז קעמםער בראװע אלע

 קליײ• די םון בױרא דער םאר מיר, באײבעז
אינמערנאציאנאיד׳. ארבײטער דער

״גרוס ברודערליכען םיט
סעקרעטאר היענ, דער וואן ם.

 צו פארבליבען װאך איץ בלױז
 ערעפ־ דער םמ םײעחננ דער
םיזאן עדױקיישאנאל םון נונג
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 — אפשטימוננ. רעםערענדום א דורך און םארזאמלונגען אױןש אנגענומען װערט אגרימענט נײער
 גרױםע א — דזשאבערס. די טײם לןאמח א״ן װערען אפגעגעבען איצט װעט ענערױע גאנצע
נױטיג. װײטער איז הילןש און סטרײק אין נאך בלײבען־ קלאוקמאכער צאהל

 צום געהען םיר װען צײט דער אין
 בא־ ׳פוין איז צײטונג, דער מיט פרעס
 רעפערענ־ דער םון רעזולטאט דער קאנט

 סעםלמענט דעם וועגען אפישטיםונג דום
קאנסיל. אינדוסטריעיל דעם םיט

 איז רעפערענדום דער װען דינסטאג,
 נױ אין געװען איז געװארען, נעיפטימט

 דאס און װעטער עןלעכטער 8 זעהר יארק
 קיאוק־ פך א אפנעהאיטען געװיס האט

 חחולטאט דער ^טיםעז. געהז צו מאכער
 איז װאס שטיסען צאהל די דאס איז,

 רעםערענ• דעם איז נעװארעז אפנענעבעז
ט נרויסע, סײן גאר ניס איז דום  רי מי

ז#ך. דער םון וױכטיגקײט
 גע- האנען רעפערענדום דעם אין
פערזאן. 12,733 ׳מטימם

 ה^בען סעטלמענט דעם *ננעכמז םאר
.9,945 — — — — געיפטיםס
.2,533 --------סעטלםענט דעס געגעץ

151 —---------באל$םט בלעגק
104 — באלאטס :עמאכטע קאריע

12,733 —־ — צוזאסען
 אי:* מיט׳ן למענט1סעצ דער אלזא,
 גע• אנגענומען איז קאונסיל דוסטריעיל

 עטײ םאיאריטעט גרויסער א םיט װארען
 הא־ װאס םעג^ען צאהל דער םון מען,
אפשטיםונג. דעד אין באםײליגם זיך נען

 אננענומען אויך איז םעטלמענט דער
 דעם םון מיטגלידער די םון געװארען

 האט דינסמאנ קאונסיל. אינדוסטריעל
 אין זיצוננ א אפגעהאלםען האונסיל דער

 אג* נײער דער און האטעל מעהאיפיז
 גוטגעהײסעז איז ױניאן דער מיט ריםעגט

־י ♦ ♦געװארען.
 אין איבערגעבעז, מיר װעלען איצט

 פארגע־ איז עס װאס נאסירליך, קורצען
 יוניא?, דער םון רײחען די אין קוסען
 סען װען דאגער^טאג, םאראכםאגען זינט
 םיט׳ן סעטלמענם 8 צו געקומעז איז

סאונסיל. אינדוסטריעל
״11 דעם דאנערשטאג, פאראכטאגען

 די איז בײנאכט, ^שפעט נאװעםבער, טען
געקױ ױניאז אונזער פון אםט65פיהרעח

 םיוד די םיט פאריטטעגדיגונג א צו מען
 איז קאונסיי אינדוסטריעל דעם סון רער
 איז טעםרמענט 8 צו געקוסעז איז מען
 דאס סטרײ?. ?לאוק םארצויגענעם רעם
 די פון אנהויב• בײם פונקט גע^עהן איז
קאטןש. נרויסען דעם פון װאך טע20

 דעם םון גוםא פוגסטען רי װעגען
 דינגו:געז8ב נײע די װענעז סעטלםענט,

 זיך מיט ברענגט סעטימענט דער װאס
 יארק נױ םון אינדוסטריע קלאוק דער אין

 נײע די רײדען. גארנים דא םיר װילען
 נע״ אײננזךפיאסעז זײנעז װאס פונקטען,

 װעיעז אגרימעגט, נײעם דזגם אין ײארען
 2 זײם אויף געדרוקט נעפינען לעזער די

 לייענען האז יגדער און צײטונג דער סון
 דא שלוס. אײגעמם זײן ציהעז און

 אזוי זוי איבערגעבען נאר םיר װילען
 אינדוסטריעל םיט׳ן סעטלמענט דער

 די צו געװארען געבראכט איז קאונסיל
 אוןי^צי םטרײקער, די צו קלאוהםאכער,

?&עפער. געסעטעלטע די םון די
 אײננערוםען איז םארמיטאג פרײטאג

 גענעראל ד^ר םון מיטינג א געװארעז
 צוער^ט זײנען דארט און קאםיטע סטרײק

 פיז פונקםעז די געװארעז םארגעבראכט
 טאכ, זעלבען דעם סעטאמענט. דעם

 אםגעהאל״ אויך איז נאכמיטאנ םרײטאנ
 טשעד־ םון פארזאםלונג א געװארעז טע;

 איז םארזאמיוננעז בײדע אױף לײט.
געװארען. אנגענומעז סעטלםענט דער

?ײ־ טאנ, םון פאדלױף אין מאנטאג,

 פאר״ רײחע 8 געװארען לטעז8אפגעה נען
 פא״ האלס, סטיײק די אין זאםלונגען

 פארזאמ־ די אויף גושא. םטרײקערם די
 ײעגען מען האט סטרײקער די םיז לוננען

 צו אויף געשטיםט. ניט סעטלמענמ דעם
 ארא:־ איז צן/גטלמענט װעגעז עטיםען

 אפשטי• רעשערענדום א געװארען טפירט
 םאר״ איז דאס און באלאט 8 דורך מונג,

 םון טאנ, גאנצען דעם דינסטאג געקוםעז
 אזײ״ 7 ביז םריה דער אין אזײגער 9

 געשטימט האט מען אװענט• איז גער
 די אין און האלס סטרײק אלע די אין

 נױ אין באארד דזשאיגט םון אםיסעס
בראנזװיל. jw ברוסליז יארק,

 ד^־כגעפיהרט איז רעםערענרום דער
 דעד םון אויפזיכט די אונטער געווארען

 פיט טשערלײט, שאפ םרן סאםיטע ־ער25
 אין לאקאל יעדעז פיז טיטנלידער צוױי
באארד. דזשאינט דעם

 סעטלמענט דער אזוי װי נוסח דער
 קלאוקםא־ די צו נעווארעז נעבראכם איז
 אומעטום. זעלבער דער געװען איז כער
 נענע־ דער םון םארזאמלוגג דער אויף
 פאר־ די אויף װי קאםיטע, סטרײק ראל

 די םון אוין טשערלײט די םון זאמלונגעז
 טיהרער די אנשטאט גופא. סםרײהערס

 צום ײר5ג צוגעהן זאלעז סטרײק פוז
 יע האט מעז װאס דערצעהלען אוז פסיס

 באהױ נים האט םען װאס אוז באסומעז
 אל̂ז אױף אוסעדום, עס זיך האט מעץ,

)2 זיים אויף («לום

 נע־ פון ו8לײש8אינסט
22 ממאל אין אטטע

דמקדשפאנ הײנט
 נא־ טען18 דעם דאנערשטאג, הײנט,
 װעט אװענט אין 7.30 אום װעמבער,

 טעמבער געגעראר א װערען אפנעהאלטען
 װײסט־םאכער אלן דדעס דער פון מיטינג
 ײעיעז עס װעאכען אויןי ,2•2 לאק. ױגיאן

a נײ־ערוױירטע .די װעדען אינסטאלירט 
o םון בעאמטע n .םארזאם״ די לאקאל 

האי. װעבסטער אין םארקוםען װעט לונג
אפגענע־ װעט םארזאםלוגג דער אויף

 םון נאריכט פינאנציעלער א ווערען בעז
 פון באריכט פולער 8 אויך װי לאקאל,

 באארד עקזעסוטױו דער םון ארבײט דער
 םארץ קאםיטע סטענדינג יעדער םון און

יאהר. נאנצעז
 די װעיעז סיטינג דעם צוליב
 דא־ לאקאל זעם םון מיטינגען ברענטש

װעיען. געהאלםען נים גערשטאג

 םעםנער װיכסינער א
 דעזײנערס פון םיטינג

45 לאסאל ױניאן
 רוםט 45 לאסאל ױניאן דעזיעערם די

 דעם םעםבער־מיטיגג וױכטינען זעהר 8
 איערא גרענד אין בײטאנ, 1.30 שבת,
עװענױ. םע8 אוז סטריט טע23 הויז,

װיכטינ״ גרויס םון איז מימיננ דער
 אין לאגע, די טעז3באטרא צו קײט,

 יעצט, זיך געפינען דעזײנער די װעלכער
 אינדוסט״ דעם םיט םעטלםענש דעם נאך

האונסיל• ריעל
 פונהט אנפאנגען זיך װעט מיטינג דער

נאנםיטאג. 1.30
גרוס, טרײד־ױניאז םיט ״

.45 לאקאל באארד עהזעסוטיװ

t פון פײערונג ערעפנזנגם o סעזאן עדױקײשאנאל 
פרײטאג דעם m הײ ױרװינגא װאשינגטאז אץ
קאנצערט. אין כאםײלינען זיך װעלען םאפראנא, םאראקא, דזשין און אנםאמבאל טריא זאלעםקי כאריהםםער

Dםארצײכנים אינהאלט
47 נוםער ״גערעכטיגק״ט״

P
 נײעם. סטרײכ .2 ?ייט
 חןפארטםעגט. לJא̂נrוקײ1עד .3 זײט
 ױניאן, עםבראידערערם דער אי/ן .4 זײט

 טריסטמאן. דזשארדזש — 66 לאקאל
®אר^ײדענעם.

 תלוש. — (ערצעחלוגג) װערו^^קא .5 ?ײט
 8 סענםער. חעלט ױניאן פון גײעס

ברײען. אב. — חםד גםילת
 עדיםאריאלס. .6 זײט
 די און ארב״םס־װאד קורצע די״ .7 ץײט

 הערםאז דר. — םאסעךיראדוקציאז
 — (געדיכט) קומט ער װען םראנס.
רײזעזי אברהם

 נג.8ל ח. — בראגדעים ד. לזאיס .8 ?ײט
סאר״ אב. — ײקערר«ס קלאוק צװי״צז

_____ ־ • איז• .
װײסטםאבער און דרעס דער אין ס. ?ײט

אי. דזשואױס — ױגיאן ־ טנ אד  י
רעדאקציע. ®ין ®ערס

 און ידוחגרםײזםענסס .11 און 10 זײט
״ «לוסען.•

 לײבאר אװ ״עתרײ״אן קלױולאנד .12 וײט
ײמי קל«וק 4ך חעל*יןן זיך נעחסט  סטר

— D• .ײמגעס. ס פיחי

 טען19 דעם אזוענט, םרײטאנ דעם
 װעט אװענט, איז אזײגער 8 נאװעמבער,

 םון ערעפנוננס־םײערוננ די םארקומען
 דעם אין סיזאן, עדױקײשאנאל אונזער

 אוירװימ װאשיגנטאז פון אױדיטארױם
פאײט. אזירװימ און סט. טע16 סקול, הײ

 םארבערײ־ איז געלעגענהײט דער צו
 מוזיקאלי״ גרויסארטיגע 8 געװארען טעט
 םון באטײליגונג דער מיט ם8פיאנר שע

 דער םון םיטגלידער טריא, זעלעסקי דער
 ״8מ און ארקעסטער, סימם^ני יארס נױ

 אפע־ אײראפעאישע סאראקא, דזשין דאם
נזשירט8ר8 איז פראגראם די זינגערין. רא

 ן רטיסטי״8 דעם פרידיגעז8ב צו געװארען
 ( מיטגלידער. אונזערע םון געשמאס שען
 איז טאנצעז מעז װעט קאנצערט דעם נאך
 און ססול, דער פון דזשימנײזיאום דעם
 באשטעלט ספעציעל איז pym דיזעז םאר

ארקעסטער. אן נעװארעז
װע׳ באזוכט װעט אוגטערנעמונג דיזע

 סטױ איצטיגע jw געוועזענע די פון רעז
 מיטגלידער הלאסען, אונזערע םון דענטעז

 אינטערנעשא־ אונזער םון באאמטע און
 אזוי איז לעהרער די איז לאקאלס ל8נ

 און באװעגוגג ארבײטער דער םון פריינד
אונטערנעמוגג די בילדוננ. ארבײטער

אן ױס א אנין און ם ען ס מ א רו א שאו פ שאנס אינדז
ײס סלאוס אין סםר

 קאנפע־ לײבאר ״עמױרדזשענםי די
 בריװ ®ראטעסט ערהאלטען האט רענץ״

 דער טון םאריםאז םחגנת םעקרעטאר פון
 אוז לײבאר, אװ סערערײשאן אםעריפען

 םרעזשױ טאבין, דזש. מיאל «רעז. וױים
ײ װעלכע אין פע^נרײשא^ דער םו.ן רער  ז

 איז װאם אינתשאנקשאן דעם םארדאםען
 סלאופ יארסער נװ n גענעז *רויסגעגעבעז

 <ײבאר עםוירדזשענסיא די ^טרײסערס.
 םוז נעווארעז םארםירט איז קאנםערענץ״

 דמער פו} ױגיאניםטען טרײד 800,000
 סםרײקערס די הע<*ען צו כדי שטאדם,

 וועלכער איגד^אנשעאז, דעם באפעםםעז
 אםילו שעפער, די פיסעטען צו םארבאס

אופן. םרידליבססען דעם אריןי
ײ! אין צר^ערט, םאבין האם בריװ ז

 שעד־ זעוזר איז אינדזשאכקשאן דערי ךאם
 בא־ אומבארינגט מוז ער דאס און <יך

 װע״ איבער אויך גיט ער װערען. קעסםט
 זיך האט ער װעלכעז אין סטרײס, 8 געז

 אינ״ אן דורך איז עם װאו באטײליגט,
 גע־ צו נעװארעז םארבאטען דזשאנקשאן

םרוי״ און םענער הוגגעריגע צו ברויט בען צז״
אינדזשאנס״ אן םיז שטרייננסײט רי0
 דער אז אפהענגיג םיל זעהר אױ שאן

 אזוי און ריכטער, Din םון כיםפאםיע
 מענשען, וױ מעהר ניט זיינעז ריכםער װי

 איז סארטייאיש געװײנליך זײ וחנרען
אוםן״. אײנזײטיגען אן אייזי האנדיעז

'12 וײ« אויןי («לוס

 צוזאמענקונםט שעהנע 8 זײז זיכער וועם
 האבען װעלען מיטגלידער אונזערע וואו

 ״8ב לטע8 באנײען צו געלעגענהײט די
 װע־ זיו דעירמאנען צו און האנט׳עאפטען

 הא״ זײ װעלכע שטונדען אנגענעמע די גען
הלאסעז♦ די אין מען8צוז כט8רבר8ם בען

 “8ב וועט האטיטע רעסעפשאז די
 סטױ דעם םון מיטגלידער די םון שטעהן
 זײן װעט אײנטריט קאנסיל. דענטען

 אונזערע װעלכע בילעמעז, דודך בלויז
 פון םריי באקומען קענעז מיטנלידער

 3 דעפאיטמענט, עדױקײשאנאל אונזער
 װעלען פלעצער די סטריט. טע16 װעסט

 טײועטס־האל־ £אר װערען רעזערװירט
 די װעאעז 8 נאך אזײגער. 8 ביז טערם

 ױניאן זײערע צײגען דארםען מיטנלידער
 ארײנקוםען סעיגען װעילען זײ איז קארד

 לאנגע 8 איז םראנראם די סאנצערט. צום
 אויפ־ דעריבער װעיען באזוכער די *\\

צײט. איז סומעז צו נעפאדערט
* * *

 נא״ טען20 דעם שבת, מארנענס, אויױ
 הא- עמארי װעט בײטאנ, 1:30 װעמבער,

 שםו־ סאציאלע ״א איבער: רעדען לאװיי
 ליטעראםור׳״ אמעריקאנער דער םון דױם
 אוירװינג װאשיננטאן םרן 530 רום אין
 נאװעכד טען21 דעם זונטאנ, םיןול. הײ

 דעם איז םריה, דער אין אזײגער 11 בער,
 נעכען מאסטי דזש. א. װעט פלאץ, זעלבען

 ^ארבײ• הורס זײן םון לעהציע ערשטע די
 אויס־ פרא^עו״, צײט סאציאלע און טער

 דיזע װעגען אינםארפאציע פירליכע
 אנאנדער אױף געםינען איר װעט יןורפען
 םים־ לע8 צו םרײ זײנען קלאסען פיאץ.

אינםערנעשאנאל. אונזער םיז ^ידער


