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ח ע ® ז # ה ר י ר ד ע . ב ( ו ע ר ג י ל כ )

V ’

ס א ך ד ע ל ך י ען םי נ ע ז ק # מ * ױ ײ א » ן ע  װ
ען ל י ז ן ו ו ען א ם ײ ם װ א ו ו ו ן * ע י ע װ

נ די נ ע ה ? נ י בי ר * א פ ס ד ו נ ע5» ט א־ v 1ע  ם
ע ע טי ס ^י א צ *י ם א *ז ר ם * ס * נ1נ נ נ * ו ה י  א

ם ר ע שז ם נ ע ר ד ע דנ ע נ ר די ענ ה׳ ענ ם ם  טי
ץ ר א ם און ז ײ ק ם רי א ו װ ע * נ ײ ר ז ע ער ה :צו

ן ■ י א ם , ײ ק נ ני ײ ם א עג י צי ם ד כ *  1ם
ם ט םי ײ ק מ כ ײ ט א ענ ר ק ח עז אי ט א ע ־ וו פ י או

ך ז י ר !בז ז ם ד ציז א צי א ן ס ױן אי ם־ ש רוי  א
i p d p k i iw י םון ך ד ע צ חן נ ער א םון װי צ  הוי

ע, ע ד ן אי ער אן פו ם ש םרזז ם ע. אנ םי א אז א פי
ר ם חג ציז « צי * ט ם ר ע ט וו ײנ ט ח ען םי ר ע  י

נ, * ט מ ר םי ע ד ע ע, י ד נ םו צץ ע טי־ א ק א ■ר
ר ע ר. אוז « ע כ אי ד ענ  אנוו

v' ט טו p א ״ ip •י אוין ע ד ױו ט א ר ע פ א א־  ק
ז ע נ נ ו ג מ ו ז מ ד, אי אנ ל נ ר אין ענ ע r. ד ’« r 

ן ען אי לי א ט ך אין און אי * ע נ ר ע ד ענ־ אנ ל
ר ע d !ד * h אר אלע א ם ם א אל ט ה כ א ט ס  א

י ען ד נ נ ענו אוו ען ב ל ע ט ט ש ײנ ט ח ך םי י  ז
p u i p•! ח ם א א ז ד ו אי א ט ד חד, ני ע  ײי מ

ס א םי ם ש ציז א צי א ט ם כ לי ס ר װי ר א  און ם
ט כ א ר ב ע ג ײנ ר ז א ר אי ע כ לי עג ט אג־ ־ ם אנו ב

ג נ ״ און צו ! נ נ ו ד נ ת ט א
וי ם אז א ט זז ד ע ר ע ר נ ע ־ ד םי ם צי א צי א  ם

ip r* ,ר ע דנ ר און חנ ע ם ד ל ך האט עו י * ז נ י  אי
ט ר ע ח ן, נן ט הםתם, טן או ב ױ צ עג ם נ א  װ

u n ר ע דנ ע ט ר א ט. ה אנ עז ף נ י ר, אז  םי
, ר מ אבעז א ט ח ד די א ײ ם ר א־ סון׳ צי א  ם
ט, ס ך צי לי חר ת און ע ם ױ א ײ ו , ז ען נ י י  נע־ ז
ט כ א צן א מ ר ע װ ס. ש רו ד נ ך איי ט םי א  ה
ר אױם׳ן ע דנ ע ה ר אר ט ען, ש ם א ר ד ר א און פ

Df W ; —---------------------
ת ם p א p * d, »,נ א נ די צ צ ם א א ר וו ט ע א  ה

a r t ם ל ם עו אג עז ז נ נ אי טי כ צד. װי רי א נ
ר מ ב — א א ך ה ך אי י ט ז כ א ר ט ע  צי — ג

ט ך1 א ז וו ר םו d ע p b p  d p קען שי ם אפ׳ ע  ד
, מן נ רי ם א א עו ען ט׳ שו ש ו ד, טיין אז אנ ל ענג

׳ ר ״ ( ע ד ר אין א ע , ד ץ י ײי עו ש - א־ אין א ט  אי
f ׳ , ן ן י חן צו ל ע ס ז א *p מ ־ *p i i ' d * p p b ת  כוזו

p jp p  7M| םון ם ר ? אוי ע ם ד ך סען עול י ר ז א  ד
־ווי אי ט ס ען ני פ א כ ר ע ב רי הין א  א אי) א

,p ip V ע װי טון ענ ס י ע ײ טי א ער פ א א־ הן ה ע ן
ס. י ם אוי ם ך חײ א ם ד א ט ד שו ען ■ ג ױנ  צו

o n ם ען צו עול ב לוי ם נ ע ר ד ע דנ ע ן ר פ׳ י  או
ם. ' % אר ט מ י ני ו ? אז

ר, א ה מ ם נ איי ר װ ע ר ד ע נ ד ער רז ם ע  ב
i-M ען ד א ל ע מ ם איי ע עז ד ב על ם ז ד עול י ח ז םרי  מ

, צי ן ײ י ז ײי ג צי נ ײ ר א ע ד ען, אין א פ רו  נ
ן ח * ר מ י ר ז * ר אי ע ט אן 135 נו ט ננ םי פ ע  ל

מ, נ ת ױ צו ? נ ר א טי, י ך און םי י ם ז ר א  ד
ך צי ענ עדז ען • ענ פ א ט ב ם םי ם אעבעז, דע  מי

ער הרוננ ד ט און םי היי ט װז׳י׳ ב ה ל־ ע  פון ב
ר ע ד ־ ר ױ ■ ר נ ע ק ל א ־ י י ט י נ ױ  ״

״ ז ו א ן מ ו י ם ־ ד א ם ט ס ײ ו  ו
ם נ י ר ע ן ^ ו ל ם א פ א .25 ל
ם ארו d \ו p b v א פ ף די דו ״ ז או ה ־ טי ני ױ  ״

ז ^ אי י , ז ז ע י י ע ד נ צי נ ע איי ױו ט א עד פ א א־  ס
|J• ; ע צי טו טי ם נ ױ אין אי ? ג ר א ? י

ז ר אי ע : ד מ ר י ע די ת נ צי נ א־ איי פ
M' ■’ ע ױו ט א ר ע א ננ א םו ע רנ ע ט נ ז או ױ אי ? נ ר א  י

ז י י « ע ז אפ ט, ם ע די און ני ט ם ע — נר
אי ד ט, או ר, ני ע ב ם, א עג ט ש ז ער ר אין אי ע  ד

ם י י חנן ז ד ו ט חאב אי הער ע ם נ ע ר, ד ע ת ע ר
ן י ך נ ט אי ל א ט ע ד ד א ר ם נ א װ ר א ט נ א ה ע  נ

עז .., ט סו א ג ר פון ' ו ז « ב ר אין א. ־ חן טי ני ױ  ״
Jtyui.&m ר ע ב רי ע ז ד י אי ע די ז ם ש ר ער  םי

tP O W M ם׳ז פ אוי אנ עד ס, ;נ ענ ט ױי ז צו  אי
v ^ S י ד טי v א j ר ע פ ר א ״ י ז או ה ־ טי ני ױ n ״ o די 

ע ם חיג נ רי ע כ א מ ט ם ײ ת װ ם א י ב הנ־ ד ע ש
 —הויאטזאד די — און חזראיכםטע ,nab ■*׳

 אונ־ קא־איעראטיװע ערםאלנרייכםטע די
דרי־ אוז ;יארפ נױ גאנץ אין טעתעםונג

ם, ז מעג ם אי א נ אן ד נ מו ע ת ע ט נ  אר־ םון או
ך, ע ^ מ םי ־ ר ע ט ט ^י ר פיוז ע ד און נ םנז ױ  א

עז ם אל ז וי ־ פי ן ע ל ד י י ע אר אוז מ י ם • ד ײד ם

ם <ואס נ וי ט אז ל ע ט ך ש לי ם מ גז י ט אי  טי
ך ר ד א ט פ י א ױ ד ר נ מ רי א ״ י ז או ה ־ טי י נ ו י ,

אן אויןי ט ננ סי פ ע ױ ל נ ע ? עיו
ױוי ■ ם א ען צו ת עו ט ט נ ת, ן כו רי א  1* ב

ען ב ײ ר ש א ע ב ל ת א לו ע ר םון ט ע ־ ד םי ני  -,וי
tu rn• ט ל א ט װ ס ר א ר א ען נ מ ה ע ארנ  א ם

ך ר ט ח אז מ ל ױ ■ ך ו u אי p ך י א ו ר־ ד  ע
. ן מ ױ i א־ז ל p p  j jn n ip ט אנ עז חנן, נ ע װ

ח; ר א ע ר ד ע ט ם ע ד ג מ טי ו ב ײ ר ט ר מ :אי
י ז ד או ח ־ טי ני ױ ן ׳,,. ר אי ע מ  135 נו

אז ט נ נ סי ■ ^עניו״ * ױ עו פ, נ ר א ח י  א א
מ י צ צ נ ן ו ם, * ײ ט ח ך א םי ט, ס פ ם צו כ  לי

מ י י צ ז י ו עז ח ט פיי כ צי ם מ קו א ם ב  םי
ר 1» ע ש םי היי ד כנ ע ע ער ם ם א ס ט ־ :א רי א וו

ט, מ פ א ש ד נ י רי ע פ ג די ענ ם ש צ א ־ פ די נ  אי
צ ן ו ד י ו ט ו ײ ח ײ ר , ;ם ר ע ט כ ת ס, מ םוזי

ײ און צ ר ע צ ע א ש םי ײ ־ ח ג צו ײ װ ר א ם
; ע א » ג ח מ מ ׳ ט׳ו א צי ב ן בי * או צי ד מ׳ צז S tt1.1 - pi Ik ft* i
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 אטת־הײםישע, - ועצ־כוצם, און, מער;
םאצצייטען. םרישע און געזונטע ריינע,

 *נדערע סך א נאך און אצע די אט
 די פה אײכע יערע נעניםם זאכען מטע

 ב»• וואם טײדצעך, עםציכע־אוז־פערצינ
 װעצבע אוז .ױניטי־האוז״ די וואוינען
 איײ זײער געםיינשאפטציך דארם םיהרען

 רײך?א־אפע- א אויף װירטשאםט געמ
 יעדער, זײ סאטט עם און באזיס, ראםױוען

װאך. א דאצאר 10 ארום
 אר־ יארקער נױ דער .ווען דאם, אט
 דער־ זיך גאקענם און זעהט עוצם בײטער

 נע־ מעהר םך א דערםון ער יאצט1 םיט,
 ?א־אפערא־ און םאציאציזם וועגען צערנט
 סאציאציםטי־ טויזענד פון איידער ציאן,

w נאםען־םארזאמלוננען. אויןי רעדעס
 אז באמערקע;, נאך איך װיצ צעצט צו

 םון ,ױניטי־האוז״ יארפער נױ דאזינע די
 םיםנציןל די װײםטמאכערינם, הינע די

 נים איינענטציך איז ,25 לא?אצ םון דער
 דא־ די פון עפםפעריטענמ »; װי טזזהר

 עפםפערי־ דער ארבײטער־םיידצעך. זינע
 א זײן צו ארויםנעװיזען זין־ האט םענט

 םאר איז איצט ערםאצנ. װאונדערבארער
 ארבײםער־- טויזענדער צעהנרצינע די

 װייסט־אינדוםט* מיגער דער םון םײדצעך
 אין הײנט װאוינען וועצכע ריע,

 זײ װאו םאטיציעם, םרעםדע בײ שכנות.
 אלם באהאנדעצם װערעז און זיך םיהצען

 די זײ םאר איז איצט — ״גארדערקעם״,
 פאר באװענונג א אויפצוחויבען פראנע

קא־אפערא־ נרויםען א םון באשאשוננ דער

K M I mm a n־ n ׳ fT 3׳®

נעזע^י און רענירער זײנע •א^ 1W ייסצ אזעלכע צעהנדצינ עטציכע נאר כאטש נען
איהם; םאר טוינען וואם םענשצז, די געבער  אנ־ נאר אײנם־ררע; און ױניטײהײזער,

 רעם־ קלובע;, װי ױניםי־צענטערם, דערע
 און שוצען ?א־אפעראטי׳װע טאראנען,

װ• אז•
 װ״טגרײבענדע; דאזינען דעם םיט

 װייםטמאכערינס ה־נע די װעצען צװעק
 ריי־ א םיט םארזאםצומ, נרויםע א האבעז

 פא־װײצוננע;. אנדערע און ?אנצערט כען
 וועלען פארזאםצוננ די און האנצערט דער

 פאבליל פו; ;ע^יידע דער אין פאר?ומען
 סםריט, טער20 ח«ר אויף ,40 נומער ם?וצ

 עװענױ, צװייטער און ערשטער צוױשק;
ir דעם וענט, צ ׳צכת l• .נאיתדנעי

 זעהט אײנצעלהײטען װײםערע פאר
 אין׳ם פלאץ אנדער אז י1אוי אנאנם די

״נערעכטינ?ײט״. נומער זעלבען

 אם — רעניחגז״ ארם איהר און ירונג
 איצט זןאבען שפיאנען רענירמגם די

 אכמריפאגמר ־ נעוויםע tv .ענטדעפט״,
 מצהרעחן אױן• זײ צײיש׳מ םרויען, רײנע

 נעצט םיט געשטיצט האבען יארקער, נױ
 איז מװרנאצזע* את צייטוגנע! ראדיפאצע

 פארםאצנטע רי ארויםנעהאלםען וזאגען
 אזוי־נע־ ךי טאציאציסטצן, נעיאנטע איז

 טיט ״רױמע״, איסט־סיידער רוםענע
פארזאםצתגם־זאצען. זײערע םאר *רענט״
 דאם ^יז צעזער, ציעבע אייך, בײ
 .צנט־ גאנצע די פציעינפײט. א אפשר

 מי nrpipo'w םםתטא אייך וועם חמוגג״
 פארנזד נים טחט אנער,איהר װיטץ. א

 הער־ דער נטער1א רוםצאנר, אין אז םען,
 פאר האט ראםאנאװם, די םון שאפט

 מענ־ םארשיפם מע׳ש־ם־טובים אזעצכע
קאטארנע. אויף שען

 אבער — טעכה׳ן איהר װעט — יא,
 א אוך ;רוםצאנד יניט דאו איז אםערילא

 ניט דאך איז רעפובציפ דעמאפראטישע
 אלחר <חגט — דא !םאנארכיע פײן

 ?אנסטיטוציע, א םיר האבען — שרײען
 אתיםנעםען בײם האבען, םיר װעצכע

 1צ נעשײארען גירנער־פאפירעז״ אונזערע
 נא־ װעצכע ן1א טריי, ן1א הײציג האלםען

 םרײ רעכט דאם בירנער יעדען ראנטירט
 דער איבער םײצענ זיי| אױםצודריפען

אננעצענענהייםען! חןנירוננם און רענירוננ
 ויעצעז םריינדעצעך, מיינע דארױוי,

 זענם גערעכט אז עגטפערען, אייך םיר
 זײט טענח׳טי, טענה׳ן נאר טאהע, איהר
 איהר וועטען די, טיט אױם זיר טוחצ,
רענירען. 1צ אייר יסנעפציבען1א האט

 מם־ דאם ניט טאפע איז אמעריפא
 דאם האט דא ראשאנאװם. די םון צאגד
ים-1א םעוצינפייט די ן1א רעכט דאם פאצס

,-jJTfo

jm v גיט דאם אמ nw פיעצ
ומחצע?. די סח ײי עממהצמז^ די פח

 פת׳ט גאסריומכצ חנר »י« ךאס *ם
 אתיס־ חאמן מיר זואם נײעם, שטיקעצ
 .אױוניננ חיטנו חנר פון נענממז

מן דא עס 11א װאירצד״ מנן ר מ  איז אי
 ®סר־ דעם צמרטער. אײנעגע אונזערע

 איבער־ געדענגען, צו כדאי איז חשנצ
 on א»י 'פרוימן םיר, <וען איצם, הויפט

מן םענער, צױ  פאר אחצען11 די צו מו
 און נעזזוצמאכער שטאאט און שטארם
ייכטער.

ן ע ם ז י ר א פ ן א ו • »פ ־ ע. ק מ ם ני ױ ע ד א מ
 איז ר1בח א סצן ציעבעם־צרפצערונג די

 «ן אזן תטמ, אין טמנפ תאצטצר א װי
 פאצנתר א m — םאן פארהײראסען א

שבם. אין טדונפ
* * *

 פארזיכטי- דער # :ביהן א איז איעבע
אונפאר- דער און האניג, איהר גריגט גער

,י גיפטיגמז א — זיכטיגער
* * •

 יװײן אי? םאן ױננען א פיז אי*בע די
 װאסער, — םאז םיטע^יעהריגען א יז6

 איבעמע^טא• — סאז אלטען אן םון און
עסיג. נענער •/ •7 ׳

 םיט ברויט װי איז הײראט אזז *יעבע
 זאצץ װי — איעבע אהן הײראט ;זאאץ
עסעס. אהן

* • •
 זים געבאיבען איז װאם איעבע, די
פ»ר- הײנט וחןרט חתונה, דער נאך אםיא

ײןרות. סון׳ם זויןרט
* * •

 ציעמ די אנחאצטען ױיצ םתי א אױב
אמז ױ איחד־ס»ז,־־םוז פון  ציעבע די זז
jib םאן. װי.אײן םזויןר

ר ע םיננ ד םיװ דעס פון םי ד עסזעסו ו א ר פון & ע  ד
סט םאכערס און װיי אן דרעס ■ 25יל8ראס ױני

 װענען נײעם שםיקעל משיק&װע «
״ל״ו׳ניצעם״ רעװאלוציאנערע רייכע
 דערצעהלט טאז ערנםטען גאנ׳ו א אין

 פאראכטא־ פון װאירצד״ יא־קער ״נױ די
 רע־ נעהײמע אמעריהאנער אז שבת, נען

 א ענטדעקט האבען אנענטען גירוננס
 טעטינלײט רעױאצוציאנערע נװאצדינע

ם־ו'עי. אמעריהאנער רייכע צױישען
 די דערצעהלט — אציין יארק ניו אין
 צאהצ היבשע א מערען — צייטוננ דאזינע
 אנע:־ םו; נאכנעשפ<אנירט דאםען רייכע

 מעצכע ױםטיץ־דעפארטטענט, פון׳ם טען
 סעחר יעדען אויח אױנ״ ״אפען אן חאצטעז

 רעװאלוציאנערע דאזיגע >די פרן װע;ד און
״ל״רניצעם״.

 װאירצד״ ״אױונינג די האט נײעם די
 זיך באריהטט אציין װי,זי — געהראנען

 פערזאן אנםארטרױטער הױכער א םון —
ױםטיץ־דעפארטמענט. םעדעראצען אין׳ם
דאזי־ די װאם אינפארמאציע, די יט1צ

 נעגעבען האט פערזאז נעהײםניספולע נע
 די שוין האבען ננ,1צייט דערטאנםער דער

 װם־ צש צוגעשטעצט שםיאנען רעניתננם
 אצע )ון1אשינגט11 אין דעפארטםענט םיץ

 אט נעגען באוו״זעז נעזאםעצטע זייעת
 אריםםאקראטסעם, ,רעײאליציאנערע״ די

 אריםטאפראטישע אחןר
opp" ; זײ ן1א 
 11ם כאפעחצ א אוי<י איצט װארטען — עם

 דאזיגע די איבערצעעבען װאשיננםאן
 D'tip הענט די אין ״פאררעםעריגם״ רײבע

פראפוראר. רעניחטת
 איהר חןנסט ערך, אן יאם,1 אין אנער

 טעטיג־ ציאנ«רן1ואצ1$״ח די נאשגמהט
 רײכע ,פארדעכםיגע״ די אט פון קײט״
 ניט זיכער אײך װעט dp — ? ראםען

 אח דאםעז, אמעריתאנער אם1ו אײנפאצען,
 חײנםמע זיך ?ענען דארצו, רײכע גאך

I טאן 1צ פארנינען צייםצן
 חזפארםםענם, ייסטיץ פח׳ט שפיאנען

ד אתזצר פזן אמאשטעצט ז>מעז יועצכע  ח
 אן תאצנמן 1צ חנגירוננ טאפדאטישעו

רייך פחי, «דער ון ג« יערען ױיו״ אױנ

 ״רעוצאלוציאנער־ אטישע
חײםט שפיאנען, די —

 דער םון באארד .ipp פון םיטינג א
 ױגיאז מייפצלם דר?ם און וזייםט ציידים
 דצם דינסםאנ ןpאצט1רp;Bא 25 לאקאל

 IPMBPbpi אין 1919 א?טאנ?ר ט?ז14
טש?רםאן. אצם פיני,?לשט״ן מ. בר. האצ.

 ם??רצט?ר םון ר?וננ7אנט דער אוין»
 און סטאװט־טאנםקי ד. ברידער די ײ?ר?ן

 סצט־ אצם אויםנ?שצאם^ טאלקין ם.
 1אם?נד? ניט םאר באארד .ipp פון בעים
באארד. פין םיםימצז דל>י

 ר?־ האמים?ם ר?ליעױ א־ן םינאגץ
 אנ־ צװיש?ן אויפג?נומצן. װ?רט פארט

1 dppppצו )1 באשצאם^: תרט IPB'ip 
 רטpאנצp צום טםppםי דאצ?ר 25 פאר
 P'na, ד?ןד םון אראנזשירם רטpו1 װאם

 ןpרינnp' 20 איתר צז “שטיט? ארבײט?ר
 דאצ?ר 75 בײשטײ?רען 1צ )2 ױביצ?אום•

 װאם םאנד דאצ?ר םויזענד צװאנצינ צום
 ארבײ־ ,פרייצ רער םון tpa^ppa צרט11
שטימ?״. רpט

 הצטpתוp איז p^pn פאמיט? די
 רייזב?רג׳ם בר. אויפצונ?המ?ן 1נ?װאר?

 צאננצ נאןי יאס באריכט?ם זיננאציאז,pר
 נעןאיב?רצ״ 1צ ip»tfpj זיי איז םיה?

 ר?כט ?יין האט רp דאם רייזב?מ ׳בר.
 יױ אונז?ר װען צײט, איצטיג?ר צו ניט
 מיטװירקונג דער אין זיף׳ נויםינט ניאן
 צו םצמב?רם, pטר״pג pאיהר אצ? פון

o פארצאז?) n רײזב?רג בר. און לאקאצ 
 רע־ זײן צורי?צוציה?ן אײננ^טםימם האט

זיננאציאן.
dî בר. ppj’D!צ » םאר צ?זט ״pטpר 

 1אסם׳ סDרpטשורppםאנופ דרצם רpד פון
 'jpnpn אנפראג?! אייניגצ וו?צכ?ר אין

 דאם װייטצר אנאנםירט ?ר נ??נטפ?רם.
 אוד װעם אסם׳ן npn מיט ?אנפ?רצנץ א
p̂חאצטpן ipppii ט?ן15 ד?ם םיםװאך 
.1919 ,PP^DPk

 רpד jid מענ?דזש?ר האראחיץ, בר. ־
 ארײן dp’b׳ אסס׳ן קאכםראפטארט דר?ם
 אר־ דצר nmpii אײנעם נאריכםעז, צחי'
 דרזצט אין אויפנצטא; איז װאט בייט

 פאר ,DנpארםםBPד אםם׳ן ?אנטראסםיננ
 דצם ביז םא* ט?ן2 דצם פון צ״ם ד?ר
 בא־ רpט”ו1צ א און ,pp^paapo ם?ן27

 אםס. חשאבערס דער 1צ נ1באצ איז רינט
 אפרז-צ טעןdpi 22 פוז צייט דער םאר
 ביײ .1919 ם?פם?מנער ט?זdpi 27 ביז
גצחײסצן. »ם צרצן11 באריכםצן חן

 דער «ן םענ?דזשער ,1אי1צ בחדצר
 םאר־- «ו*׳»יעט ,10 צא?אצ יתיאן פאםצרס
 גרינחננ דקר םאר ■צאן חוס צאנזמדיג

 װײםם צר1 אי| באאװ דזשאינם א פון
 צױם אצט11 ײצצכער אינחסטרי, דרעס און
pn ,םײמננ IPiipj פאר 1גרזיס,גוצצ «ן

 בא־ װ?רט dp טרײד. אין ארבײם?ר אצע
 דער 1צ פראג? די א'בעױצו:?ב?ן שלאםען
 ארײנ־ זאצ װ?צכ? לאסאצם, אן פאמיט?
ipmpid רppאטp̂ציאנ  *ptpp צום זpנ̂ד

באארד. קוטיװ
 אזיפ־ ו?רט1 ארט8רע pאמיטp צpיBא

:ipdip םארהאנד?לט• און
 װ?רט רצפארט דיר??טארם אװ באארד

 »י י11* דאס ב*ריכט?ז זיי אױפנ^מען.
 1יגע1נצצ איז אויפט?ר?זאטק״ם זייער

 ג?האלם דער דאם פאקט, צום נ?ורארען
 נזד ניט איז Dנטpדזש”א ניזנ?ם די םרז

 דאם אנבאטראכט, איז in:pDPPi נינ?נד,
 בא• ן1א םיטלען o;iop< פון רײז?ן8 די

 אוננצהײער נעשטינ?ן זײנען װאוינוננ
 נע־ np"t דאם זײ רע?אט?נדיר?ן הויןי,
 *־ppn די ן.pרpו1 רטpכpהpזאצ^ האצט

 .ipp פון ג?הײם?ן נוט װ?רט מ?נדײשאן
באארד.
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 סיר ײיצצן, .נױר
 נפחמם זײז םותן
ד 1צ די, צו 1אפיצ  װ
 oiM זיד םם1נצ dp ס׳ש

 אתגערצכם״. זײן צו
urmni .מיצםאן

 צא1 תחזקתי בצדסתי
^ ארםח ײ א ״ ( »>; ,1כ
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םיציעלער אן ןג נ ער פון או אל ד שאנ םערנע אינ
PRICE 3 CENTSNew York, Friday, October 31, 1919., אקטאבער טע[31 פרײמאג,

 םומ;ז גרויםער
נארניט צולמןכ

 מעםעגי־פאלימיק אין אינטערנעשיאנעל אונזער ארײגצושלעפען פארזוך א
נא־ אב. דזשעגעראל־סעקרעטער פון אוםערדריקט גרינדליך און שנעל
 פער־ שלעזינגער׳ס — באארד. עקז. דזשענעראל גאנצען פון און ראף

 אונ־ פאר ערלויבניס און װיסען זײן אהן אױםגענוצט בריעןש, זענליכער
 אונ־ קאנדידאט — צוריקגעצויגען. גלײך קאנדידאטור, טערמײער׳ם

 םענע־ קאםפיץ זייינע פון האדלונג די פאר זיך ענטשולדיגט טערםײער
דזשערס.

 דריקט ער װעלכען אין יטלעזינגער, טין זיף האט גאס אידישער אונזער ןיא
 געשעהע־ דאס איבער פארדרום זײן אויס ׳לעצטע די ^כטיגעק נישט־קשה׳דיג נאר

 ה$ט שלעזינגער אז װײס, ער װײי ׳גע אויפ׳ן עפעס, קלײניגקײט סענ.
צז m אגדער קײן געטײגט גארניט אוג־ סר. פת פעגעדזשערס די ה#בען גאם

 אונ־ װעלכעס אײנדרוין, פאאשען אויס
דולדען. כיט קען ױניאן זער

גאנ־ די װאס אײד טיר טוט ״עס
 צײט דער אין פ^ר קוםט פאסירונג צע

 אב־ איז שאעזינגער פרעזידענט װאס
 זײן צואיעב האט ער װײא װעזענד,
̂ר א מיט געזונד יטװאבען  װאכען פ-

 איז עס י^רק. נױ פארא^זען צוריק
 צו זיף צײט קורצער א אין אונפעגאיף

 איהם מיט פארבינדונג אין ״טסעאעז
 ערקאעהרונג אן איהם םון קריגען און

 אנגעאעגענהײט. :אנצער דער װעגען
 ער װי שנעא אזוי אז זיבער, בין איך

 ער װעט ־נײעס, די ערהאאטען װעט
 ערקאעהרונג פאאשטענדיגע א געבען
זאף. דעד װעגען

 רעכט װי טעהר ניט װאאט ״עס
 און ובײינונג עםענטאיכע די אז געװע;,

 סאציאאיסטישע אונזער ספעציעא
 ארויס־ פון אפהאאטען זיף זאא פרעסע
שאעזינגער גענ. ביז אורטײא אן געבען
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 1צ אלײן ט’יpנליכpמ די |P3*n װעט י
פאזיציע. זײן לױקאעהרען

א ר א ב ב. א
 סעי״־ט־־עזשד דזשענעיאא

 צו אאזא כיאכט בריעף דאזיגער דער
 אג״ װאס אינטריגע. גאנצע די גארניט

 דענקעז שאעזינגער, װיעדער באטרעפט
 געװאוסם גארניט האבען מיר כאטש םיר,

 האט יטאעזיסנער און #בריעף דעם װעגען
 םיט דערטאנט ניט ?ײנכיאא איהם װעגען

 או זי־כעי, מיר זײגען דאך װארט, קײן
 אינ״ דער םין פרעזידענט דער שאעזינגער,

 געםײנט, ניט קײגמאא האט טערנעשאנאא,
 גע־ קענען זאא זײנער בריעף דער אט אז

 סען קעמפײז. דעם אין װערען ברויכט
 איהם ער װאאט געגאויבט, יע עס װאאט ער

 ײען אדער, געיטריבען, ניט קײנמאא אדער
 ער װאיט געשריבען, יא איהם װאאט ער

 שונאים, זײנע אז אזוי, איהם געשריבען
 און ׳ביסעא היביטע א האט ער װעאכע

 ניט זיך זאאען אײגענע, די צװישען דוקא
רעכטס. עפעס װי אנכאפען קעגען

®ip;

i  XL i  sw

 א פארשפרײט קאנדידאטור טערמײער׳ס
גע־ שאעזינגער, בענדזשאמין פון בריעף
 אינ־ דער פון אעטער־העד א אויף דרוקט

 װערען עס װעאכען אין טערנעשאנאא,
קאנ־ דעם פון טאטען צום אויםגעדריקט

 געפיהאען אונטערמײער, סעטועא דידאט,
 פאר אנערהענונג און םרײנדשאפט זיפ

 האט ער װאס שטעאונג, עהראיכער זײן
 פיעאע אין צײט אעצטער דער אין נענושען

 אין פראגען, געזעאשאפטאיכע װיכטיגע
גע־ מורא װאאטען םענשען פיעאע װעאכע

 װער װײא ארויסצורײדען, װארט א ואט
פארטײ־ צו אונטערשטעאען זיף עס קען

 גע־ קריגען גיט און רענד־סקוא, א דיגען
 ״באא־ נאםען דעם קאורט אין שאײדערט

גע־ זיך שטעאען עס קען װער ? 4שעװיק'
 נאןי אדער, טעאטער־םענעדזשערם די נען

 םראסט־קעגיג שטאא דעם געגען כיעהר,
 עס האט אונטערמײער סעמועא גערי?
שאע־ בענדזשא׳מין און געטאן, יע אבער

 אנערקע־ פון געפיהא א אין ה^ט זינגער \
טו־ שטארקען, עהראיכען, ידעם פאר נו;ג

 בריװעא א געשריבען איהם םענשען, טינען
 אויס־ םרײנדשאפט, און אנערקענונג פון

 זײ#טײ צײט זעאבער דער צו דריקענדיג
 װעט זײנע שטעאונג דאזיגע די אז ׳גו:ג
 זײן פון קאנדידאטור דער שאדען גיט

ווהן.
שאעזינ־ װען אז פארשטעהן, קען יעדעד

 א*ן געדאנק דער נאר געקומען װאאט נער׳ן
 קען פרײנדשאפט־בריװעא זײן אז ׳ק^פ

 פון קעמפײן דעם פאר װערען אויסגענוצט
ברי־ דעם ער װאאט זוהן, אונטעחמײער׳ם

 ער׳איהם װאאט און געשריבען. גיט װעא
 גענוטען געװיס ער װאאט גע׳טריבען, יא
•גע־ װאאט און פארזיכטיגקײט נויסיגע די

אויס־ באויז ער גיט דא אז לןאאר, טאכט
מײ־ ע כ י א נ ע ז ר ע פ זײנע צו דרוק

#אבער שײנט עס געפידזאען. און נונגען
 דעם פאר געטראכט גארניט האט ער אז

 א זיד קען בריעף דער אט אז כיאטענט,
 קעםפײן־ אאס גאס אוים׳ן װײזען כיאא

 ה^ט ער װאס ׳דאס דוקא ריטעיאטור.
 געשריבען אוינטערמײער׳ן צו בריעף זײן

 אינטער־ דער פון אעטער־העד דעם אויף
סאאר. עס באװײזט ;עשאנאא,
 דען איז פאאיטישען דעם פאר אבער

 פער־ שאעזינגער׳ס הײאינעס? עפעס דא
געװא־ אויסגענוצט איז בריעױ זענאיכער

 מד. פאר קעמפײךפראפאגאנדא אאס רען
 גאייף אבער זאא זוהן. אונטערמײער׳ס

 איז ד^ס אז האבית, איטען װערען, געזאגט
 ס. פון וױסען דעם אהן געװארען נעטאז

 דעם זוהן, זײן פון אדער אינטערטײער
דזשאס־ קאורט סופרים אױף קאנדידאט

 האט ־דדטוכיאר, אונטערםײעי כיר. טיס.
̂ט זײן פאר נעהאאטען עס  קוםען צו ם̂א
 אויס־ אינטעדנעשאגאא דער סון אפיס אין

זאף־ אזא װאס באדויערען, זײן צודריקען
ש ער פאסירט. האט  גאײכער צו אויף ך̂,
יבדיז א אנמרשריבען צײט

 סעכיועא צו בריעף א פערזענאיך שרײבען
אונטערמייער.

 גאנצע די דערשטיקען צו כדי ׳אבער
 רי פון זײט דער םון אינטרייגע פאאיטישע

 װארצעא, םאמע אין קעםפײןמענעדזשערם
 האם־ באײבען קענען ניט זאל עס כדי און
 אינ־ דער אויף פאעק מינדעסטער דער טען

 מינדעסטע די האט זי אז טערנעשאנאא,
 די װאס בריעף, דעם אט כײט וםשא סגע

 ארויסגעאא־ האבען קעמפײן־מענעדזשערם
 אונ־ איהם'באאד האבען זײ כאטש — זען

 דזשע־ באראװ, אב. האט — טערדריקט
 א. דער פון סעקרעטאר־טרעזשורער נעראא

 דעם םון גוטהײסונג דער טיט י., וג ג. ל.
 ארויסגע־ ׳באארד עקזעקוטיװ דזשענעראא

 ערקאעה־ פאאגענדע פרעסע דער צו שיקט
:רונג

דעכיא־ דעם םון כיענעדזשערס ״די

ר ע ער ו הױנ א עד הײ־י ש טי ס אל אצי סאמפײו פ ׳
 גוטע האט װײם־פרעזידענט, ערשטער אונזער ראזעגבערג, עלמאר ברודער

 דער — אםעםבלי. דער אין װערען צו װידער.ערװעהלט שאנסען
דעם א־ טעטיג איז ױניאן קלאוקםאכער דער פו אפי׳טעלם אװ באארד .
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קאמפיין

דיעזערקעמפײ; קראטישעז
 גע־ בריעף, א פארשפרײטען י-טטאדט

 שאעזינגער, בענדזשאטין םון שיקט
 ארגאניזאציע, אונזער פון פרעזידענט

 אלס אונטערמײער, סעטועא מר. צו
 סע־ פון בריע̂ן א אויף ענטפער אן

איהם. צו אונטערמײער טועא
 פון כיענעדזשערם די װאס ״דאם

 באנו־ קעמםײן דעטאקראטישען דעם
 פרן ״לעטער־העדס״ אפיציעלע די צען

 ןײערע פאר ארגאניזאציאן אונזער
דורכ־ א שאפען קען קעטפײךצװעקען.

 מיט איצט קאכט םײד איסט י.א:צע די
 ספע־ און קאטפײז סאציאליסטישען דעפ

 סא־ דרײ די פון קאמפײן דעם טיט ציעא
 מױניסי־ פאר קאנדידאטעז ציאאיםמי״טע

 דזשודישאא טען2 פון דזשאדזשעס פאא
 דזשאדיז קאהן, איצעקסאנדער דיסטרילוט,

קארלין• װיליאם און בלאח
 סײד איסט דער אויף אײנװאהנער די
 ער־ ביטערע א געהאט יעצטענס האבען

 זיצען עס װאו ׳ר,ארטס די אין פארורונג
 דער װען דזשאדדטעס קאפיטאליסטישע

 הויט די שינדט לענדלארד רויבערישער
 אז $הז רענט די רײזענדיג רחנינות, אהן

 גע־ זונען װיא טענאגט דער אןן אויפהער,
 ער געפינט הויז, געריכט אין דעכטיגקײט

 אויף איז גערעבטיגקײט די אז אויס, גרײף
 ארבײ־ װען אענדלארד. דעם פון זײט דער
 װעגען ב^ס א כייט סנסוך א האבען טער

 דזשאדזש צום קופיען זײ און װײדזשעס
 זײ געפינען באס, דעפ גענען יטוץ זוכען
 זי־ ניט איז דדטאדזש דער אז אױס, בארד

מי־ קיי; איהם פון קענײז זײ אז אין כער

אר װאהלען ער פ 25 לאקאל פון עהמהוםױוע ד
 טען6 דעם ד^נערשטאנ, קומענדען

 אין װאהאען די $ן זיך פאנגען נאװעמבער,
̂ן־ ױניאן, מאכער דרעס און װײסט דער  ל
 די עקזעהוטיװע. נײער א פאר ,25 קאל

 כדי שבת, ביז אנהאלטען װעלען װאהרען
 מעהר װאם אז געלעגענהײט א געבען צו

 באטײאיגען קענען זיך זאאעז מיטגאידער
 מיטכלי־ עקזעקוטױו פאר װארזל דער אין

 פיה־ די פאקטיש דאך זײנען װעאכע דער,
. ױניאן דער פון רער

צײ־ דער אין זײט צװײטער א אױף

 נע־ די טיט אנאנסמענט אן דא איז טונג
 אויפען װעאכע לאנדידאטען, די פון םען
 אויך דארט איז עס אטט. דער פאר

 קען םען װאו פאעצער אאע די אנאנסירט
שטימען. געהן

 גרויסע די דאס האפען, צו איז עס
 די אין באטײאיגען זיך װעט םעמבערשיפ

 אינטעאיגענץ מיט שטימען װעאען װאהאען,
 זײ I מענשען פאסינע. בעסטע די אז זעהן און

* װערען. ערװעהאט זאאען

ערװארטען. ניט רעבטיגקײט
גע״ דער װאס דערפאד, ניט איז יאס

 דוקא ציעאט געשריבען, איז עי װי זעץ,
 װ^ס דערפאר נאר ארבײטער, דעם געגען

 און אויסטײטשען זיך אאזען געזעצע די
 טײ־• דזשאדזשעם קאפיטאאיפטישע די

 אױנט עס װי נאטיי־איך, אזיח, זײ טשען
 רעפרעזענטירען, זײ װעמען ד׳/ פאר זיןי

 אענד־ אין ב^סעס די פאר הײסט, דאס
אארדם.

 געהאט אויך האבען סײדער איסט רי
 אזוי װי געבען אכטונג צו געאענענהײט די

אין אויסגעטײאט װערט גערעיטיגלןײט

ס י כנ ײ צ ר א פ ־ ט ל א ה ײנ א

.42 נרםער גערעכטיגרץיט

בוכװאאדי נ■ — װאך די .2 זי־ס
ט. ײ י ז ״ ײן היי־י^דזריגער ד אד״ ב. — ר

יעװיטיז•
ס ײ דע״• עדױקײשו>:>ןל 4אינטערגעשאנאי .1 ז

עקזע־דעי פון מיטינג דער פאי־טמענש.
טעהנ־♦« (__ס2(. 'אדאי־

'4
אױפםערסזאם הלאוסםאכער ־ |

טאנ• עלעקשאן איז נאוועםבער, טען4 דעם דינםטאג, קוםענדער
 דארפען םאנופעקםשורערם, די םיט אגריםענט יעצטיגען אונזער לויט

 און טאג האלבען צװײםען דעם ארבײט דער פון םטאפען קלאוקםאבער די
 דינםטאג, קלאוקאמבער, זשע, געדענקט באצאהלט. קריגען איהם פאר
 א 12 ביז װי ארבײםען ניט מעהר איהר זאלט נאװעםבער טען4 דעש

צײם• מיײאג זײגעד
קלארק׳ דער םרן באארד דזשאינט פון נאטען אין

ױניאן, םאכער ריפער אדן םקוירט
ר, ל. ע נ אנ םעקרעםער. ל

A

'% בענדזשא׳ צו עף

 פין באאיד קוטױו
האאץ•

 בעדריה ראזע — פיויעז־װעלט די .5 זײס
 דזש^ינם דער רןc בזײנינג דער באינדער.

— ױניאן קראוקמאנער דער פון באא־־ד
אאגגערי א.
 — ױניאן בזאבער ריפער דער אין .0 זײט

 — רעדמק=אי צום בריעף העאלער. דדט•
האפמאז• ס. ליבסאן, סערי

 אין קאנגיעס זײב** און טי־ייד דער .7 זײט
V בייױײאך ״טובערט. דדט — קענעדע i 

קראפעװע. א. — פילאדעיפיא
 פאלינא — ליעבע נאך געיעג א .8 ט

װאלמר
 אין סשרײק שײיאי־ס רײדיס דער וי. ז"ט

פעםערסאן.
ײ פ פרן סן. טז ^י׳ ־ א ד ע  ביכעל. נאטיץ ר

ײן און סשרײק שטאי דעי•  ־טי״ ןיתרעד ז
פ• ס■ דדט.

̂שער דער אין .11 זײט  דער — ײעלם םע
קריטיקעל•

 אײנציגע די אדלער. י. — ליעדער .12 זײט
 ־ לעבעריגער. דער — סעליצאן) לײזונג

 אינדוספד iTt קבד לישען8 אויפ׳ן .13 זייט
נפערענץ ריעלען  מײמאן. ב• — ̂ק

*— (סקיצע) איבערגעבראנען .14 זײט
 אװאײיםש. בתיה .

 שםועםען. קורגע .15 זײט
4ן>דװערשײזםעג«נ 19 און ,18 ,17 ,10 זײט

̂ל •1JPJP* גע״זחעזו מוז מםרײק ששן
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 געריכמ, דעי חאורט, פענהין׳ם דזשאדזש
 םאציאליס־ אײנציגער דער זיצט עס װאו

 אין יארס. גױ אין דזשאדזש טישער
 איז קארט םױניםיפאל םענהין׳ס דדאאדזש

 גלײכער א ארימאן, דער ארבײמער, דער |
 לענד־ דעם םיט באס, דעם טיט *םױחס
 נע־ איז ארבײטער דער אויב און לארד,
 אפילו מעג הײס, די ער געװינט רעכס,

לאיערס. בעסטע די האבען באס דער •
 אפט װערם קארט מױניסיפאל דער/

 אהין וױיל גןארט, אריפאן׳ס דעם גערופען
לײט, אריפע םון קײםעס די אן קוםען

 אר־ און באס צװישען ב., צ. װי םכסוכים, ׳
 נאף און לענדלארד »ון טענאנט ביימער,
 איז ארבײטער די פאר קײסעס, עהנליכע
 מױניסיפאל די אין אז װיבטיג, ״ידמרפאר
 דזשאדזשעם, זייערע זיצען זאלען קארטס

 אריםען דעש פארטרעמען װעאכע ריכטער,
 סײד איםט די איז דערפאר און פ#אק.

 די ערװעהלען צו י$הר דיזען ענטשלאסען
 קאדי!, אל/גקםאנדער סאציאליסטעז: דרײ

 אאס קארלין װיאיאם אן באאק דזשאהן
 דזשו־ טען2 אין דזשאדדשעס םױניסיפאל

דישעל.דיסטריקם.
 די דזשאדזשעס, רי :אר ניט אבער
 קאנדידאטען סאציאליסטישע מעהרסטע

 ערװעהאם געאטגענהײט א פאל דעש האבען
 א אפיאו צוגעגעבען האט ד$ס ווערען. צו

 *אריז *נױ די װי ציייטוגג סאפימאליםטישע
 ספע־ א אין זונשאג, אעצטען װאירלד״,

ארטיקעא. ציעאען
 דער פיט גוט עם ׳טטעהט באזונדערס

 אין אסעפבלי דער צו װידער־ערוועהאונג
 ראזענבזדג, עלפאר ברודער פון *ולבאגי,

 אוג־ פון װײס־פרעזידענט ער׳טטער דער
 ראזענבערג עלפאר אינטערנעשאנאל. זער

 דיסםריקט. אםעפבלי טען0 אין לױםט
 עלפאר ברודער איז צוריק יאהר צװײ טיט

 ער־ דיסטריקט יענעם אין ראזענבערג
 צײט יאהר א האט און געװארען וועהאט

ojn דער אין פארטראטען דיסטריקט 
 טע־ די האבען יאהר לעצטען אםעפבלי.

 זײנע פארצעהאט פאליטישענס מעני•
 אויט געפעהאט, איהם האס עס שטיפע;...

 קאײגע א זיך, פאריטטעהט צעוזלוגג זייער
 װעט אבער יאהר דעם ^טטיטען. צ#הא

 פאאיטי־ די און היטען, בעסער שוין טען
 די אײנגעבען נ״ט מעהר זיך װעט מענס

פארצעהאעך. ״צו מטיטעז ׳
רק י^רקער נױ דער פ,ן בעאטטע די  ק̂א

 װאס פאראײן א האבעז ױגיאן סאכער
 פון אפײטעאס ^וו ב^ארד ״די זיף: רוםט
 ױני^ן״. מאכער סקוירט און קא^וק דער

 בײגע־ ה$ם אפײטעאס אװ ג^ארד דיזער
 סאציאאיסטי־ צום דאאער loo מטײערט

w\ ,איז, װיכטיגער נאך אנער לןאטפײן 
 ארײנגעװארפעז זיף האט באארד די װאס
 אויף רעדען זײ ארבײט. יןאטפייז דער אין
 ארומ־ זײנען זײ טיטינגען, עיר אפען ךי

 ;אסען די. איבער טראקס אױף געפאהרען
 טעניטען טאסטן גרויסע אדרעסירט און
 פאר־ אײטע די אײף זץ•־ קאנט איהר ̂און

 האא־ קאן זײ פין אײנער יעדער אאזען,-''
רעדע. איבערצײגענדע אאד״טע, א טען

 אװ בארד דער האט דעם חוץ א און
 נאך טאן צו א־נטעיניטען זיך אפײטעאס

־,גרו א צוצױטטעאען ארבײט, וױכטיגע א
״װאט^טערס״, און ״קענװעסער׳' מח;ה סע

 פאאיטי־ א אין :ויטיג אזוי זײגען זועאכע י
קאניפײן. עען

מפער סלאוק  האלעס־ ש
ר׳ן שאנם א  טױ־ ioo פ
ד ענ או ז ל א אנד ד פ

סט. טע20 וג 30 אײבאװיץ, דזש.
14.50------------ראטיטטײז דורד

ביזנעס־ דורף סאקס, און אימט
 25.00 — *טוסטער אײדדטעגט

 20.50 אדאער א. דורך באנװיט, דז^טאן
סט. ט<27 װ. 118 דרעסקא, א. ל.

26.00 -----------------ראזען דורך
 טע25 װ. tp. 36 קאאוק קחנסענט
 33.75 — עדעאסאן דורך ׳סט.

ײ. 151 קא. און װײנשטײן א.
 15.00 סאאאפאן דורך סכו• טע30
גאיה־ דורך קא. קאאוק מארווין

1-----------------------׳טטײן ^ 6 .5 0
 ראקאוױי 387 צגיר»בינאװיט דוש.

 13.00 באביטץ בראנזוױא, עװ., * *
 ,222 ערענסאא, און געקםײער

7 f>  5.00 — פריסעפט .1עו ט
קאארא דורך קא. קאאוק •ימװעא

9---------------------םעני:נ .0 0
50.00 פאנופעקט״טורער נעףי, דז׳טאזעף 228.25 --------------טאטאא . §1
2069.93 — קוױטירט פריהער פון

2298.18 -------------׳צרזאםען
קאפלאט^, פיליפ
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םײגערס. קױלען די ביי סםרײק ערב
דכער, וױ כמעט איצט יטוין איז עס

 םײנערס קויהאען די םון סטרײה דער אז
 די צוױנגען צו אום װערען גערופען װעט

 פאדערונ־ די נאכצוגעבען קויהא־ײאגנאטען
 דורכשניטאי־ דער מײגערס. די פון גען

 הערענדיג כיעי־ ׳טוין איז װאס מעניט כער
 װאס װעניג שוין שענקט און סטרײקס םון

 װעגען בעריכטעז צו אויפמערסזאמקײט
 באדײ־ די קוים באגרײפט סטרײקם, נאך
 םײ־ די פון םסרײק גענעראיל » פרן טוגג

גערס.
 הונ־ פינף װאס אלײן פאקט דער יטױן

 בא־ זיף װעילען ארבײטער טויזענד דערט
 גענוג געװען װאי!ט סטרייק אין טײליגען

 פאדער־ סאטע צום ארויסצורוקען איהם
 מײנערס די פון סטרײק דער אבער גרונד.
 : דאס װי פעהר ברענגען זיןי סיט װעט

 אינ־ דאס אפיטטעלען פאקטײט װעט ער
 דער אויב לאנד. םון געבען דוסםריעילע

 אײניגע באויז אנהאלטען זאל סטרייס
 אילע אײזענבאהנעז, אילע װעאען װאכען

 ?ארס.אפגע־ איצע יטיפ-(ן, א^ע פ^בריקען,
 הונדער״ ניט מייליאנען, און װערען שטעלט

 זײן װעלען ,ארבײטער טויזענדע טער
/ ארבײטסילאז•

 םטרײ־ מײנערס די װילען װאס פאר
 פארפואע, געװעהנאיכער דער פאר קען?

 קיר־ און וױידדמעס העכערע — נאטיראיך,
 איז פארפולע די אבער <טטונדעז. צערע

 םײ־ די געוועחנאיכע, א אינגאנצען ניט
 גע־ דער אין נײעס עטוואם םאדערען :ערם

 ; באװעגוגג ארבײמער דער פון ^יכםע
 אדבײםס־ שט^נריגען !ציוס א פאדערען זײ

 ארבײםס־װאף, טאגעדיגע םינף א און טאג
 ארבײטס־ שטונדיגע 30 א הײסט, דאס

 אנבעטיאכט אין אבער פען נעפט װאך.
 םײ־ די װעאכע אונטער אופ״טטענדען די

 די איז ארבײטען צו אויס קופט נערס
 ארבײםס־ ^טונדיגער 30 א םון פאדערונג

 אר־ רעװאאוציאנער. אזוי ניט גאר װאך
 ערד, דער אונטער טא; א יטעה 6 בײטען

 אונסער אוםט, םרי׳טע אהן זון־איכט, אהן
 דער אונפער אנ׳טטרענגונג, גרעסטער דער

 קאטאםטראםע א פון געפאהר ׳טםענדמער
 זײ־ עס װען און פציאה. אזא ;יט גאר איז
 פרא׳ צו פײגעיס גענוג דא לא;ד אין נען

 קויהאען קװאגטיםעט נויטיגע די דוצירען
 טאג, א שטוגדזגן 6 באויז אדבײטענדיג

גערענטע. א געװיס פאדערונג זײער איז
 העכערע פון פאדערונג די איז אױך

 אפת, פורא׳דיגע. אזא גארניט ווײדזשעס
 60 פון העכערונג א פאדערען פײנערס די

 זײנען וױידזטעה זײערע אבער פראצענט,
 לאנגער א פאר געװארען געהעכערט גיט

 אעמגנס־ פון פרײזען די װעחרענד צייט,
 געװא־ פארדאפ־עאט כפעט זײנעז פיטעא

רעז•
 געיטאאסען האט ױניאן פיײערס די

 םײךאײגענטיםער, די פיט קאנטראקט א
 אזוי גיאטיג זײן געדארפם האט װעלכער

 אנהאלסען. . װעט פאחפה די ױי לא:ג
 פאיך זיןי האט מאחפה די װי אזוי אבער
 נאויעפבער טען1י דעם געענדיגט טיש

 צוריק, יאהר א פיט םהײסט, דא ,1018
 קאנ־ איהר אויף לניאז פײנערם די האט

 סעפטעפ־ אעצטען קאױולאגד אין װעניטאן
 פיט קאנטראקטען די אז באיטאאסען, נער

 הײסם* דאס קויהאעך״אפערײטארס״, די
 װע׳ באטראכט זאאען בתים, בעאי די פיט
 נאװעמ־ עריסטען דעם געענדיגט אאס רען

 אגרי־ נײער קײן פאא אין און ,1919 בער
 װערען, געפאנט ניט דאן ביז װעט פע:ט
סטרײק. אין ארויט מײנערס אלע זאיען

 פאד־ א צו קופען צו פארזובע; אאע
 גאר־ פיט געענדיגט זיף האבען שטענדניס

 אאע וױאען פײךאײגענטיפער די נישט.
 ארביטרײשאן, צו איבערגעבען פראגעז

 פראגע די אז זאגע:, פײנערס די אבעד
 זײ װעאען װײדזשעס און שטונדען פון
 תאנפערעגצען עטליכע ארביטרירען. ניט

 סעקרע־ געװ^רען, אפגעהאאטען זײנען
 גע־ זיך האם וויאס^ן .אײבןור טערי
 ברײט דער אין און אענכ דער אין לעגט

 פרא־ די סעפאען זאאען צדדים בײדע אז
 בײדע אבער אופץ, פרידליכען א אויח גע

 נאכצוגע* ניט ענטשלאםען זײנען צדדים
בעז•

 פרעזידענט ה$ט פיטעא אעצט א »אס
 אדױסטד בעכ, סראנלןען זײן פון וױאסאז,

 אאגע. דער איבער סטײטסענם א געבען
 די אױף ער פ^דעוט סטײטפענט זײז אין

 צוריקצרציהען מײנערס די םון בעאמטע
 די אין סטי־ײק א׳ וױיא סטד^ידרװי, דעם

 צײט איצסיגעד דער אין םייגס קױהאען
 קאטאס־ נאיאנאלער • צו פיהרען װעט

פת כעאפטע זײ *ױןי טוסר׳ם ער טראפע.
t- afflgwp T 7̂77' v- ' **t&V•'.'. . ״ .

̂בי?׳, זײ װארום ױניאן, דער  גאנ־ אין ה
 ה^בען, זײ גערוםען. סטרײק דעם צען

 צו דאס נעהאם ניט ר״נכם קײן ער, ז^;ט
 מײנש־ם די םון רעפערענדום א ^הן טןון

 פרעזידענט סטראשעט ענדאיך און אלײן.
 אאעס טאן װעט רעגירונ; די אז װילס$ן,

 אינטערעסען די באשיצען ״צו מעגאיכעס
פאאק/ דעם פון

 רעדען צו געקומען איז צײט ״די
 םרעזידענם, דער שרײבט דבורים״, ?א$רע

 מיר װעאכע םיט אנגעאעגענהײםען ״די
 דעם אן ריהרעץ טאן, צו איצט האבען

 נ^ר קלאס, אײן פון באויז ניט װאוילזײן
 דעם פאר װיכטיגקײט גרויס פון זײגען זײ

 דעם פון אעבען דעם ז$גאר און װאױלזײן
 פײן איז עס אז םיהיצ, איך פ$אק. גאנצען
 צו ם^לק פון איגטערעסען די אין פאיבט

 דודכצ*פיהרען םארזוך א אז ערשאערעז,
 ארום אזוי און סטרײק דעם פון צװעקען די
 לא:ד, םון אינדוסטריע די פאראלידרען צו

 פאר אײדען גרויסע צו פיהרען םוז װ^ס
̂אלו, ;אנצען דזגם  וזע״יען באטראכה פוז פ
 געזעצליבע 1או פ^ראלע ערנסטע אן אלס

 דעם און רעגירונג דער געגען אופרעכט
 שטאאטען. פאראײנעטע די פון פאאק

 זאגעז, ,־ױ װעניגצר נישט ט^ן קען איף
 אויפגעהאצי־ דועט געזעץ םון פאכט די אז

 געפו־ װעלען םיטלען אז און װערען טען
 איגטערעסען די באשיצעז צו װערען נען
 װ$ט קריזיס יעדען אין פאלק דעם פון
 דער ̂זט פון רעזולסאט א אלס קופען קען

אננעלעגענהײט״. אונגליקליכער
 דעם װעט אבער אויס װײזט עס װי

 םארהיטען ניט סטײטםענט פרעזידענםס
 ניט צוױיפעל לףין אױ עס סטרײק. דעם

 ז$:ט, ־*V ױאפ םײגט פרעזידענט דער אז
 פעגלײ אלעס טאן צו סטראשעט ער זוען
 די אבער ם^לק׳/ דאס ״באשיצען צו כעס

 װאס מין, דעם פון ניט זײנען מײנערס
 װע־ זײ סטראשונקעס. פאר זיף שרעקעז

 אויב אפילו אפשרעקעז ניט זיך לען
 םאר־ װעט פאלפער דזשענעראל אט^רני
 גרונד דעם אױף פיהרער זײערע פ$ל;ען

 מי־ ױסטיץ דער װאס געזעץ א עפעס פון
 די אויב אױסגעגראבען. האט ניסטער

 נ$*כנעבען נים וועלען פאגנאםען קויהל
 זיכער סטרײק דער װעט פאדערונגען די

װערען. גערופעז
 פען װעהרענד אז איז אינטערעסאנט

 די געגען געזעצען אלערלײ פאר של^גם
 װעהרענד פ'הרער, זײערע און מיינערס

 האלד־ דעם געגען דונערען סענאטארס די
 קאנגרעסלײט און ארבײטער די פון אפ

 מײנערס די ז$ל מען אז פ$ר שלאגען
 איז ארבײט, זײער פאר ״קאנסקריפטעך

 איינגע־ײ ניט געזעצגעבער די פון קײנעם
 די זאל פען אז פארשלאגען, צו םאלען

 פאדערונגען זײעיע נאכגעבעז מײגערס
 דעם פארםײדען װירקליף ארום אזוי און

 מיײ דער םון לואיס פרעזידענט סטרײק.
 אונ־ די לויט אז באוױיזט, ױניאן נערס

 בא־ קױהל די װאס פראפיטען, געהײערע
 לעצטע די פאר געפאכט האבען ראנען

 פא־ אלע נאכגעבען זײ הענען יאהר, פאר
 הע־ נישט ארבײטער, די פון דערונגען

 נאף אין קויהלעז פון פרײז דעם כערען
 צו אבער פראפיטען. שע־נע פאנען אלץ

 אונ־ זיך מײגען װאלט עצה אזא פאלגען
 דעם פון ״דיקטאטור דער צו טערצוגעבען

 דעפא־ אונזער קען דאס און “ארבײטער
דערלאזען. ניט רענירונג קראטישע

אפגע־ קאנפערענץ איגדוסםריעלער *
כראכעז•

 מיט שפאל געהאלטען האט עס אז
 קאנ־ אינדוסטריעלער נאציאנאלער דער

 אין שוין זעהן געהענט פען האט פערענץ
 געבורט. איהר נאןי סעג פאר ערשטע די

 קאנפערענץ די האמ אנהויב סאטע פון
 קאנגרעס, שלום א װי ניט אויסגעזעהן

 ארבײט־גע־ די שלאכטפעלד. א װי נאר
 צו ניט אהין ;עקוםען איז גרופע בערס

 נאר ארבײטער, די פיט פיידען שליסען
 בי־- צום ביז קריעג קריעג, ערקלערען זײ

 קאפיטא־ די האבעז ניט סוף. טערעז
 נעה־ געװאלט נים םארשםעהער ליסטישע

 ראדיקאלע נײע, די אנבאטראבט אין פען
 אר־ אטעריקאנער דער פון פאדערונגען
 הא- זײ — ארבײטעדשאפט גאניזירטער

 די אנערגןענען צו זאג^ר ענטזאנט זיד בעז
 אדביײ ארכאניזירטעל דער םון עקזיסטעגץ
טערשאפט..

 אן צו נעקיביעז איז קאנפערענץ די .
ני״ נײט גרופע ארב״יטעי די װען תנד  ̂ג

 םאו־לאזען האמ שפיצע דער אן פערם׳ן
 אנ״ װײטעױ ענמזאגט דף אי) דעם
אר״ די טיםמגען. ‘די אין נעחסאן צו טײ&

ז נעםאכט חאמ צרויע בײםער
נרד־ ארבײכדנעבערס n וױ נאכדעם שרים

vb רעזאלוציע די ניחןרגעשםימט האט״ 
 ארבײטער די גץםאדערט־יאז האט װאס

 פארהאנדלען צו רעכט א האבען זאלען
 דורך בתים ^עלי זײערע םיט קאלעהטױו

 ארבײטער, די זײ, װאם םארשטעהער
 איז אויסוועג אנדער ?ײז אויס. קלײבען

 נאטירליך פארשטמהער ארבײטער די פאר
 עספלאיערס די באלד װי פארבליבען. ניט

 קאנ־ גאגצע די םײנט דאס (און גרופע
 גע־ האבען גרופעז אלע װײל פערעמ,
 בא־ איז עס װעלכען אננעהםען דארפט

 פון באשלוס דער זיין זאל ער אום 'שלוס
 אנער־ צו זיך ענםזאגט קאנפערענץ) דער

 זײן צו ארבײטער פון רעכט דאס קענען
 איז פארשטעהמר זײערע פון םארטראטען

 פארשסע־ זעלבע די פאר לעכערליך דאך
 ?אנפע־ דער אין זיצען בלײבען צו הער

 בעלי די כױט פארהאנדלען אוז רענץ
 זיף האט פאריכאן פרענק װי הבתים.

 זײ מיט פױר האבען ״װאס אויסגעדריקט:
 אײן אין אונז האלט מען אז טאן, צו

םאלמעסען?״
בריעף, װילסאן׳ס פרעזידענט אפילו

 גרו־ פארשידענע די בעט ער װעלבען אין
 אפ־ ניט און הארראניש ארבײטען צו פען

 דאס אפילו — זיצונגען, די צוברעכען
 ראטע״ געקאגט ניט קא:פערענץ די האט
 נים און געקאנט ניט האם גאפפערס װען.

 דער אין װײטער פאיבלײבען געװאלכ
 םארלאזען האס ער אײדער קאנפערענץ.

 דער צו געװענדעט זיף ער האט זאל דעם
: געזאגט און גרופע עפפלאיערס

 ארויס־ האט איהר װאס װארט ״דאס
 האמ איהר גארנישט. נאד מײנט גערעדט
 גרופע... ארבײטער דער איבער :עזיעגט

 צוזא־ אניאל נאף זיף װעלען טיר אבער
 דאן און !רענץ,;קא:פ א אויף מענקוטען

 אז צופרידען גאר זײן שױן איהר װעט
 באר־ קאלעקטױו וועגען ,ײעדען זאלען םיר

גזןנעג״
 קאנפערענץ דער םון דורכפאל דער

 דעם םון באשמעטיגונג איבריגע אן איז
 ארבײט און קאפיטאל אז שטאנדפונקט,

 דער אפילו שליםען״ ניט שלום קײן קענען
 זײ־ אלע האט וועלכער גאביפערס, אלטער

 מעגליכ־ דער א*ן געגלויבט יא יאהרען נע
 אויס, וױיזט האם, שלום, אזא פון קײם

 פרעזידענט׳ס דעם םון געלערנט עפעס
קאנפערענץ. שלום אינדוסטריעלע

 — קריעג נא• שלום, אלזא,־קײן
 זײ־ בײדע םוף. ביטערען צום ביז קריעג

 לא־ בײדע איז איז דאס אנערקענען םען
 שלאב־ ריזיגע די צו זיף פעץ גרײט גערען

 האבען גיתען אין מסתפא װעלען טען.טיר
 דא״ די װעגען שרײבען צו געלעגענהײט א

 דאר״ ניט לאנג װעלקן מיר שלאבטען. זיגע
 אויסברע־ װעלען זײ אײדער װארטען פען

כעז״

טרעװאגע. קלאפט ל״ אװ פ״ א. די
 רעאס־ די װאס קלאפ ערשטער דער

 די דערלאנגען צו זיןי נרײטען ציאנערען
 א דורכצופיהרען איז באװעגונג ארבײטער

 ססרײקס. פארבאטען זאל ■ װאס געזעץ
 א מיט שוין איז געזעץ־פראיעקט אזא

 אין געװארען ארײנגעבראכם צוריס צײט
 שטאאטען, פאראײנינטע די םון סענאט

 זיך באציהט און קאמינס, סענאטאר פיז
 ארבײטער. אײזענבאהן די אױף בלויז
 דורבגעהן זאל געזעץ־פראיעסם דער אויב
 רופען צו פארברעכען א זײן עס װעט

 און אײזענבאהנען די אױף סטרײקס
 דאס אז סטרײק־רוף. דעם פאלגען צו

 איבער די פון פארשקלאפונג די מײנט
 איז ארבײטער אײזענבאהן םיליאן צוױי

 אײזעגבאהנען די פארשטענדליך. זעלבסט
 רי צו צודיה איבערגעהן באלד דארפען

 זיף הערט עס און קאטפאניעס םריװאמע
 ;;םיבאײט זיף גרײמע^ קאטפאניעש די אז
 װײד־ ארבײטערס די פארקל;גערען צו

 נעזעץ אלס ביל קאמינס דעם םי־ט זשעש.
 װעה־ קענען ניט ארבײטער די זיך װעלען

 זײערע פון פארקלענערונג דער געגען רען
שכירות

 םארשטעהען איבײטער אײזענבאהן די
 ;ױ־ אפען האבען זײ און גוכ ג>;נץ דאס

 ט י נ געזעץ אזא װעלען זײ אז קלערט,
 זײן כיסבים ניט װעלען זײ ן, ע ג ל א ם

 די שקלאפערײ. אײגענער זײער אויף
 זאגעז, בר^ודערהודס רײלראוד ביעכ^יגע

 פארקעחר דעם אפשטעלען װעלען זײ אז
דורכגע״יז. װעס ביל דער אויב לאגד פון

 ארבײטער אײזענבאהן די ניט אבער
 דעם געגע; אויפגטןבראבט זײנען אלײן

 פעדע־ אטעריקאן גאנצע די ביל, ק^טינס
 י:צ*־ אד בארײט איז לײבאר אװ רײשאן

 רע:ט דאס &אר ^ד^אטןי זיך זוארפען
 די װי גוט אזוי פיהרער די סטרײקען. צו

 ל• א. ש. א. דער פןץ. טיטגלידערשאפס
 םטרײיי א װעט אייצ^א אז פארשטעהען

 אין פארבדעכען א אלםי ווערעז ערקלערט
ער איןחסמייע^מעט איז עס וועלכער

 די האם עולם *מעםיעער דער *בער
אויפ׳ן ניײ»«ונם ליענ«ווו דער םיט םריםי
M m

■רעזידענםם דעפ בםל םאכם דןוס  
טום איז נעהםם םענאט דער און יועםא״.  

מעט אי*ם קאננרעם. <Kסענעז 1  tun גאן 
&י * ג ־ % 1» . י Tumiא אוי^ בלויז כראנםען אגיםעל קריגעז  a‘. , ' •' fcfc
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איגגמחד עולפ ח<ר .וו«ס ם

n ^קסאבער, פרײסאג,
 it אלס ײערעז ערקלערט ניכע; אין ג$זר

 און אינדזסטריען, אלע אין פארברעמגז
 <ײב םיט קעטפען צו בארײט זײנען זײ
 וױרקזיוםער אײנצינ דער פאד לעבען און

 צו חגכט ד^ס — ארבײםער פון רעכם
סמרייקען.

 םען \v? 3אי לאגע די ערנסם וױ אויױ
 ^נפע־ ספעציעלע א װאס דערפוז זעהן
 112 די םיז פרעזידענםע; די פרן רענץ

 פארבונדען זײנען זו^ס אינםעדנעשאגאלס
 גע־ פאררופען vn כ פ. א. דער טיט

 און לאגע, די באםראכטען צו אוש װארען
 ל. א. פ. א. דער פון פיהרער אײנינע װי

 א פאר םארבערײםונגען מאכען צו זאגען,
 ארגאניזירםזן אלע פון סםרײק גענעראל

 קאמיגס דער פאל אין לאנד פון ארבײמער
 ברא־ רײלראוד די באטש דורף» געהט ביל

 דער מים םארכוגדען ניט זײנעו דערהודס
 :למט ל-יבאר, אװ פעדערײשאן אטעריקאן

 א אלם קאטף זײער אויף לעצטע די ^בער
 ארבײטער אטעריקאנער דער קאםף.פון
באװעגונג.

 ל. אװ פ. א. די נאף האט דערװײל
 זיף װעט זי אז ערקלערט ניט אפיציעל
 אויב סטרײק גענלזראל דעם םיט באנוצען
 פינ־ דאס פארטײדיגען צו אום נויטיג,

 ארבײפעד, די פיז רעבט דאטענמאלע
 דער אין אז סוד, אפענער אן איז עס ^נער

 פאר־ געםאכט שויז רוערען פעדערײשאן
 איז זיכער סטרײק. אזא פאר בערײטונגעז

 אמעריהא־ די םון םײל ענד רענק די אז עס
 אפ־ מאן אײן װי זיך וועלען ױניאנס נער

 איז עס און סטרײק־װף, דעש אױף רופען
 סםרײק דער אויב אז װארשײנליך, העכסט

 װעט אפיציעל, ווערען גערוםען ניט װעט
אויסברעכען. סײ װי סײ ער

 אז װײסען, גאםפערס׳ן קענען ;װאכ די
 םאר םראזע א בלויז ניט געותן איז עס

 פארלא־ ערקלערט, האט ער ווען עפעקט,
 p* קאנסערענץ אינדוסםריעלע די זעכדיג

 אמא^ נאף זיך װעלען ,מיר װאשינגטאן:
 און האנםערענץ א אויף צוזאטענלומען

 צוםרידעז, גאר דין שוין איהר װעט דאז
 קאלעהטיװ װעגען רעדען זאלען מיר אז

 קרינערישער גאםפערס׳ס בארגענינג״.
 דעם אויס צװײםעל -אהז דריסט גײסט
 דעם נאך ל. אװ ם. ». דער םון גײסט

 חוצפה׳דיגער דער און סטרייק שטאהל
 דער אויח ארבײטס״גמבער די פון שטעלונג

 קא דער איז קאנפערעגץ װאשינגםאנער
 איבער־ האט װאס םרא&ען דער ביל מינס

 םון אםילו געדולד ־םרן כוס דעם געפילט
 םון ארבײטערשאפט ראדיקאלער ניט דער

אמעריחא.

True translation flled with the 
Postmaster a t New York City on 
Oct. 31, 1919, as required by the Act 
of Congress approved O ct 6th, 1917, 
known as the 4 *Trading with the 
Enemy Act.”

 און בראנםעז אי׳בער ביזי• קאנגרעם
נײשאנס. אװ ליעג דער

װאשינג־ אין פאבריק ג;מעץ דער אין
 אנטי־סטדײק בלויז ניט טעז טאנט טאן

 ביזי אלץ נאך איז סענאט דער נעזעצען.
 מיט ספעציעל און אפמאך שלום דעם מיט
 שויז איז איצט נײשאנט. אװ ליעג דער
 וועט סענאט דער אז ניטא, צװײפעל קײן

 שטעהט ער וױ אפמאך דעם אננעהמען
 נעגנער די האבען װאר לעצטע געהט. אזן
 זיענ. א געהאט ליעג נאציאנען דער פון

 אנ־ מאיאריטעט א מים האט סענאט דער
 דער צו ״םראװיזשאנס״ עטליכע גענומען

 ליעג, נאציאנען דער פון קאנסטיטוציע
 םאכען ליעג די אינגאנצעז וועלען װעלכע

 אזױ אויןי ו,עניגסםען אם גארנישט, צו
 אוץ אטערײןא. אז ריהרט זיי װיפיעל םיעל
 נא־ דער פון קאנסםיטוציע די די װי אזוי

 שלום־ דעם םון טײל א איז ליעג ציאנען
 כיםתמא װעט דײטשלאנד םים אפטאף

 נוט ניט סענאם םון אסםאף גאכצער דער
װעחגז, געהײסעז

 דעם װעט מען אז מעגליןי איז עס
 װערסאל קײן צוריקשיקען דארפזה אפטאף

 װעלען עלײעם די םיז רעגירונגען די און
 מיט אסםאןי דעם אננעהםען מוזען אדער

 םון סענאט דעם םון רעזערוױישאנס די
 אין אדער שטאאטען, סאראײדנטע די

 דער םון אםעריהא אױםשליסען גאנצען
 םיײ אייד װעם װאס ניישאנס, אװ ליעג
 שליםען סוזען װעט לאנד אונזער אז נעז

 דייםש־ םים ^לום־אפםאד באזונדעחגז א
 ױןי זאןי די וחנם אנדערש צו אזוי לאנד•

 כױר און צײט שםיס זזיבשע א םארציהען
 מלחםוז םיהרען אלץ נאך טעכניש װעלען

 ביז־ אונזערע כאםש דײטשלאנד, סיט
 חנם םיט געשעפטען שוין םאכעז לײט נעס

״שונא״.
עולם *לנעםימער דער אבער

ך ר ע ע ג י ר ה א י - ײ ן ה ײ פ ם א ה

פארבלי־ זײנען טעכ געצעהלטע בלויז
 פא־ די הדין. ױם פאליטישען דעם צו בען

 אי־ הערשאפט דער פאר שלאכט ליטישע
 יארק נױ שטאאט און שטארט אונזער בער
 דעם דינסטאג, קומענדען פארקופען װעט

 די פאר קאטפײן דער נאװעםבער. טען4
 כמעט שויז איז װאהלען פארשטעהענדע

 ניט עפעס זיך םיהלט דאך־ און פאריבער
 עס טאג. עלעקשאן םיז נאהענטקײט רי

 מיט רעש, דער טומעל, דער עפעס פעהלט
 עט־ לעצטע די פון קאספײנס די װעלכען

 אויס־ שטארק אזוי זיך האבען יאהר ליכע
 אידישער דער אויף אפילו :עצי^ענט.

 אי־ פלעגט טומעל קאמפײן װ^ךער גאס,
 אן זיך מערקם אמשטארססםעז, זײן טער

שטילקײט. אויסערגעװענמכע
 דער האט ? אורזאכע די׳ איז װאס

 פא־ אין גלויבען ז*ע אויפגעגעבען עולם
 גע־ םאלק דאס איז קאםפף? ליטישען

 פאליי נאנצער דער צו גלײכגילטיג װארען
 זיך האט ער װעלכער איז קאמעדיע טישער
 אימער איז און געשפיעלט לאנג יאהרען

? געװארען ענםוישט
 האבען הײ־יאהר ניט. אז זיך דאכט

 ביר־ םיליאן א איבער רעדזשיסטרירט זיך
 גע־ םיט ;װאהלען קוםענדע די פאר גער
 לעצטען װי םעהר טויזענד הונדערט נױע

 אז אויסזעצען הען מעז כאטש און יאהר,
 לעצ־ םון רעדזשיסםרײשאן קלענערע די

 צו װערען צוגעשרימגן דארף יאהר טען
 זײנען בירנער טויזענדער אז פאקט, דעם
 פון שלאכטפעלדער די אויף געװ^ דאן

 גע דא נאןי• חאם חנרצו און םראנהרײד,
 װעלכע מנםה, אינםלוענציא די בושעװעט

 רע־ צו בירגער םיעלע געשטערט זזאט
 ניט אויך אבער דארף זיך, דזשיםטרירען

 איז יאהר לעצטען אז װערען, פארגעסען
 היײ װי עלעקשאן װיכטיגערע א געײען
 נא־ א געװען איז יאהר לעצטעז יאהר.

 ערװעהלט האם םען עלעקשאז. ציאנאלע
 האם מען סענאטארען. או; קאנגרעסלײט

 דער םיט גאװערנאר א ערװמהלט אויך
 הײ־ ויערענד מאשין, שטאאט גאנצער

 בלויז װערען ערװעהלט דארםען יאהר
 עטליכע און אלדערםעז און אסעםבלילײם
דזשאדזשעם.

 זײן, ניט אבער זאל געשיכסע די װי
 דאס אז סםנים סײנע ניט זיך מערקען

 געברוײ צו באשלאסען האבען זאל פאל?
 קאםפםס־ װירקזאסערע און בעסערע כעז

 העכסט ארן באקס, באלאט די װי סעטארעז
 באנוצען זיך עולם דער װעם װארשײנלױ

 װי פונקט הײ־יאהר שטימרעכט די םיט
 פאר יאהרעז, א פאר נעםיהרם זיך האם עס

, װ. ז. א. יאהרען צװײ
 די אלץ דאך בלייבט אזוי, אויב אבער

 האמפײז היײיאהריגער דער װארום פראגע
 הײ־ פעהלט װאױם ״טױט׳/ אזוי איז

 די באנייסטערונג, געװענליכע די יאהר
 *1’ז*ינ װאו דעמאנסטראציע, שטורמישע

 פארא־ גרויסע די פים נעכם ״רױטע״ די
זשן?

 היײיאהריגען דעם פארשםעהן צו אום
 אוי־ רי באטראכטען מיר מוזען קאםיײז

 אונזער וועלכעד איז לאגע סעמעװענליכע
 םא־ איצטיגען דעם בײ זיך געםינם לאנד

 צױי־ קעספפע אינדוסטריעלע די מענט.
 די ארבײםס־געבער, און ארבײטער שעז

 און יןאפיטאל צװישען מלחםה בלוטיגע
 אננעפיחרט לעצטענס ווערט װאס ארבײם,

 ענטשלאסענ־ און ביםערקײט גרויס מיט
 ער־ האם לאנד, גאנצען איבער׳ז הײט

 די םין הלאסעךבאװאוסםזײז דעם וועקט
פאר- םיעל אויך האס און ארבײטער

 אונטערצושרײ־ ענםזאנם זיד געזעץ דעם
 א געווען איז ער זאגט דאס וױיל, בען,

 דעמארא״ םארהיטען צו כדי געזזןץ מלחםה
 אר־ די אז איצט ארםײ, דער אין ליזאציע

 זמהט נזארנאנדעינעלאזם שױן איז םײ
 לאזען ניט זאל םען װאס » אײן ניט ער

 נאד בפרט שנאפס, א כאםען עולם דעם
 סײ װי סײ זײנעז טעג ״נאסע״ די אז

 םאנאםען •אר א אין וױיל געצעהלטע,
 אמענדםענט ״סתקענער״ דער װעט ארום

 קראפם. אין ארייז קאנסטיםוציע דער צו
םאג. א לעבעז םענשען עס, הײסט זאלען,

נײן. — סאמחנס דער אבער זאגט
 םװזרמ איז נעהםט קאנגרעם דער ער, און

 מאיא א םיט געזעץ זעלבען דעם דורד
 און דרימעל, צװײ װי מעהר םון רימעט

 ■רעזידענםס דעפ בםל םאכט
טוס און נעהםס סאנאט דער און .
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 פון באװאוסטזײן ?לאסעז דעם שטארחט
 םײנדליכע צוױי די קאפימאליסטען. די

 שטע־ — ארבײט און קאפיטאל — צדדים
 צוױײ דעם אנטקענען אײנער איצט הען
 גרײט אײנער יעדער ריזען, צװײ װי טעז

 נעגנער זײן אויף זיך ארױפצואװארםען
 אםעױיקא־ דער איהם. םארניכטען צו אום
 דערװאקסען נים נאך איז ארבײטער נער

 ניס גאך איז ער און גרויס פולער זײן צו
 קא־ די קאםפף. ענטשידענעם צוש גרײט

 ער־ אפען נאנץ אבער האבען פיטאליסטען
 אויפצונעםען גרײט זיינען זײ אז יולערט

 װי־ זײ און קאפפ^ אופפארפײדליכען דעם
 װערען ארבײטער די אײדער טאז עס לעז
שטארק. צו

 פירכטעראיכער א םאר אלזא קוםט עס
 קאפיטאליסטישען דעם צװישען קאמפף

 פאשין רעגירונגס גאנצער דער מיט קלאס
 דער אויף ארבײטער די און זײט אײן אויף

 ניט שױן איז קאספ,ז דער און זײט 'אנדער
 װיײ אין פעהד דאלאר פאר א פאר בלויז

 װעניגער שטונדע האלבע א און דזשעס
 םאר קאפפו* ביטערער א איז עס ארבײט.

 פאדערען אן הויבען ארבײטער די פאכט.
 גאנצער דער אין ענדערונגען ראדיקאלע

 אויף הערען זײ סיסטעם. עקאנאםישער
 םריװאט פון הײליגקײט דער אין גלויבען

 אונטערנעפונ־ קהל׳שע רי אין אײגענטום
 סא־ זאל פען פאדערען םײנערס די גען.

 אײזענבאהך די ;מינען די ציאליזירען
 אננעםען זאל םען םאדערעץ ארבײטער

 זײ ײעט װעלכער פלאן״, ״פלאםב זײער
 םון פארװאלטונג דער אין דעה א געבען

 װע־ שלאכטען דיזע אין אײזענבאהנען. די
 דער דויך ניט גראדע װערען ענטשידען לע

 אינדוסטריעלען דורך נאר בא?ס, באלאט
קאפםח.
 שטאוײן צו איצט אלזא, איז, עולם דער

 קאםו* גרויסען דעם אין םאראינטערעסירט
 קא־ די ארבײט. און האפיטאל צװישען

 שטענדיגע די דורך פרעסע, פיטאליסטישע
 ארבײטער, די גענעז בלבולים און העצעס

 םארשארםט, םעהר נאך קאם^ף דעם האט
 ניט זאל ער װיכםיג װי קאמפײז, דער און
 ער איז לעבען, לאקאלען דעם םאר זײן

 גרוי־ דעם געגען קינדער־שפיעל א װי ,דאך
 םון שלאכטםעלדער די אויוי ?אםםח סען

 םעסטונגען אנדערע און פיטםבורג גערי,
 ביטע־ דעם געגען און טראסט שםאהל םון
 קוילען די צװישען צוזאםענשטוים רען

 װערט װאס םאגנאטען מײז די און גרעבער
 דער אין אינטערעס גרויס פיט ערװארםעט
צוקונפט. נאהענטער

 װעלכע רעאקציע, שרעיוליכע די אויר
 לאנד גאנצען איבער׳ן איצט בושעװעט

 יע־ און װאדט פרײען יעדעז שטיהט און
 טאן צו פיעל האט געדאנק, פרײעז דען
 דעם םון לעבענסלאזיגקײט דער מיט

 זײנען דעםאנסטראציעס קײנע קאפפײץ.
 אין איז פאהן רױטע די ערלויבט. ניט

 אײ אן מיט היטען זיך פוז מעז זוורם.
 בא־ איז מיטינג יעדער װארס. בעריגען

 דער דעםערוםיװס. און שפיאנען םון זוכט
 א װי נאך הענגט נעזעץ ״ ״סםיאנא'••

 װא־ װאס די פון קעפ די .עד גאשסא.
 רעגירענדע די װי אנדערש דענקעז צו גען

 אופ־ אזעלכע אונטער מעז קען קלאסען.
 באנײםםערענדעז א אנפיהרען שטענדען
? קאםיײן

 ניט װערם קאםפײן דער אויב אבער
 די אויף רעש און םוםעל סיט געםיהרט

 וױריד זעהר אננעםיהרט ער ווערט גאסעז,
 די אין און הײזער םענעמענם די אין זאם

 גרא־ זײנען אגיטאםארם די און שזגפער,
m נאר ארבײטער, ״םרעםדע״ קײן נים 

 םאגנא־ טראסס לענדלארדס, בכבוד׳יגע
 קאפיטאליסטישע םארשײדענע און טען

קאםפאניעס.
 די םון חוצפה די האט היינמאל נאך

 שםײז־ספעקולאנטעז די םון לענדלארדס,
 פרא״ און הויכדשינדער םארשײדענע איז

 װי םדרגה אזא דערנרײכם ניט םיטיחןר
 עס םאנאםעז, עטליכע לעצטע די אין

 זײער צו ברעג הײן זײן צו ניט גאר שײנט
 סטרײסס רענם םאסען די זשעדנעקײם.

 מא־ אריםע די םאלק, דאס אז באװײזעז
 וױיי־ דולדעז צו ניט באשלאסעז האבען סען
 ארױס זײנען זײ אין צושםאנד אזא מער
 רויגער די םים קאםפף אפענעם אן אין
םאלס. םון

 געײארען זײנען אוםרוהען די װען
 אבי• זיר חאבאן פאליםישענס די און גרוים

 אג־ כלוםרשט םען חאט דעחאראהעז, סעל
םיט־• שטחנגגא וחנניז חנחח גאחױמנז

 אענדלארדט, תיבערישע געגען זעצע
 באשםיםט כלוסרשט האם גאװערנאר
 יואםיטע״, פרײז ״פעיר ספעציעלע

 fit נעבען אכטוננ געדארםט האט כע
 אבער עולם. דעם בארײסען ניט זאל

 פר״זען די פארקלענערען צו שטאט
 װ* געװארען. טײערער נאך אלעס

 פרײן ״םעיר די פלעגט להכעיס צו
 פריה א באשטימעז איסער סיטע״

 גרא די װי טעהר סענט פאר א
 און, פארקויםען, פריהער םלעגען

 געםאלגט גראסערילײט די האבען ליך,
 האכען און קאםיטע גאװערנאר׳ס

•רײ, נײע די לויט סחורה זײער ?ויםט
 ח*ם םעיאר געבענשטער נאט אונזער

 אגאו קאסיטע, רענט א באשטיפט אויך
< עם און געײאקסען. אלץ איז רענט  א
 jrc דעם ניט. װאוגדער קײן גאר

 און לענדלארדס םון באשטעהט יןאםיטע
 ערװארטען דען םען קען הויס־שינדער.

ד האנדלען זאל זי אז קאםיטע אזא םון  מ
 ןק• נעגען הײסט דאס לענדלארדס, די גען

? זעלבסט
| צום געקומען טענענטס די זײנען ר ו  ג

 פאראיעימנן זין ײעלען זײ ײעז אז שלוס
 דעם דורך װי מעהר אױםםיהרען זײ װעלען

̂נען ׳עס ק^פיטע. םעיאר׳ם  עגגד שנעל זי׳
 אנגעםיחדט טענענטס־ױניאנס, שטאנען

 ומא דא און נאטירליך סאציאליסטען פון
 Tf3 ארויסגעטראטען זײנען םענענטס די

 קאמפף זײער זײ האבען פײנשאפטליך,
געװאונען.

 tm\ קאםפײן הײנטיגער דער און
 טא־• די אט איז װמרען ענטשידעז טײלװײז
 ױך האבען ארבײטער די הײזער. נעםענט

 סײ און הײם דער אין סײ איבערצײגט
 פריעד זייעחן זײנעז עס װער שאם אין
* שונאים. זײערע זײנען עס װער או

 חננט דעד םיט םארבינדונג אין און
 -ס&נ א נעטען ארבײטער די װעלען םראגע
 פון עלעסשאן די אין אינטערעס ציעלעז

 ארג^ײ םיעלע איז דזשאדזשעס מוניםיפאל
 קײסעס רענם אלע דיסטריקטמן. טער

 און קאורסס מוניסיפאל די אין םאר קומען
 טענענטס אריםע און ארבײםער די אױב

מ אץ גערעכטיגסײט קריגען װילען א  י ײ
^i ערוועהלען זײ דארםען האורטס, r n 

 אוי• זײ םארטרעטען זאלען וועלכע דזשעס
 און־ אלגעסױין אין םאלק דאס און בײטער

 (|0זא װעלכמ דזשאדזשעס ערװעהלען ניט
 .0רא לענדלארס. די פאר זײז איםער
 סאןױוד די ערװעהלען דארפען זײ הייסט,

קאנדידאטען. ליסטישע
ויי׳• דזשאדזשעס םוניסיפאל די אבער

 וױכ• זײנעז װעלכע אײנצינע די ניט נען
 גמזעץ• ׳די אין ארבײטער. די םאר טיג

 איצ# װערען קערפערשאםטען געבענדע
 גע• בילס שענדליכסטע רי ארײנגעבראכט

u האםיטאליסטישע די ארבײטער. גען p* 
 אסעםבלילײם סענאטארען, נרעסלײט,
 די׳>#ד- קריעג ערקלערט האבען אלדערמעז

 דאר פון געשטיצט זײענדיג בײטער,
 דאר־ זיד זײ האבעז רעאקציע שרעסליכער

 זײאר אין ארויסצוקומען זיכער םיהלט
 •: שאא• דער הינטער און האליר. ריכטיגען

 •pt האבען זײ ײעלכער פט םעל, סענער
 סטארכממט צוגעדעקט, לאנג יאהרעז
 א םים פנים, װאלםישער דער ארויס

 m* װערט עס אז חוצפה עקעלהאפטער
 דער־• איו עס זײ. אויױ קוקענדיכ גוט ניט

 ארבייטער די אז װיכסיג ועחר פאר
 געזעץ• די אין םארטרעטער זײערע האבען

 !*'; שםערען צו קערפערשאפטען נעבענדע
 קאפיטאליסטײ די םון ארבײט טייפעלשע

אגענטען. שע
 די חאמנן ײאכעז פאר לעצםע די אין

 ׳#ד ײיכטיגען א נאר נעלערנם ארבײטער
 אזעצמנ געװען נאך זיינעז עס אויב סאז.
 בײטאן אײן אין געהאלטעז האבען װאם

 און רעפובליסאנער י1אוי דעמאהראטען
p וועלען אײנע אז דענ^ננדיג םארקערם, f 

T!ױי האבען צוױיטע, די םאר בעסער t 
 אז איבערצימט גרינדליך איצם אבער

 דעמא״ די — פארטײען צװײ די צװישען
 איז רעפובליקאנישע און קראסישע

 ^ך חאנדעלט עס וחןן ניםא, אונטערשײד
ארבײטער. װעגען

 אנגעגאג^ן איז ערשם אט זיו דאכט
 דעםא־ די צװישען יןאםפוי ביטערער אזא

 tan צוליעב חנפובלײןאנער די און סראםען
 געזימלט, זיך־ האט מען אפמאך. שלום

 אנדערע די אויף אײנע שםוץ געװארםען
 ומד זײ *ז םײנען נעקענט װאלט מעז און
מן שונא^ם. אײבינע פארבלײבען לען *  ח
 רי אונטערגערוקט אבער ויך

 שנאח, אױס שא..״ און םםרײקס,
 םארנצ איז אלעס פײנדשאפם...

m גאםאבט חאנען וײ װארען.  T 
שונ^ נעםיינשאםסאיכעז זײער גען

 n אלמס טחוז "1 און ארבײטןנר
ו . . איחם. סען
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אל שאנ ײ ם זק ענ מ ם ר א עפ ר פזן ד ע ל*קאא I*|מטמנריוני וױיס* די *ון 69ד
 *מ*גי?ירם חאבען פיא*דעאפיא, םון 15
 און ק$מיטע *דױקיישאנאל דזשאינט א

 עדױקײ- דער אין צוזאםען ארבײטען זײ
*רבייט• שאנאל
 לאקאל ױגיאן, םינישערס קאאוק די

 קלאםע ערשטע אז אראגזשירט האט 69
 טען8 דעם אבענד, שבת םאר קאנצערט

 םון ערעפנוננ די םײערען צו נאװעמבער
 םטעלא םיסס סיזאן. עדױהײשאנאל דעם

 וועט סאפראנא, א יארק, כױ פון שרײנער,
זינגען.

וױיס־פרעזידענ־ קאהן, ם. םאגיא םיס
 סעק־ און איגטערנעשאנאל אונזער םון טין

 וועם קאםיטע, עדױקײשאן דער םון רעטער
 בייצדונ; פון נױטיגקײט דער איבער רעדען

מיטגאידער. ױ:יאן אונזערע צוױשען

r מהזעסוטױו i s h •םי 
25 לאסאל פון טיננ

 דער פון באארד עקי• פון טיטינג א
 ױניאן מײקערס דרעס און וױיסט אײדיט
 אבענד דינסטאנ אפגעהאלטען ,25 אאלואא

 בעטהאװען אין ,1919’אקט. טען21 דעם
טשערכיאן. װײסגאעס, ה. בר. האא.

 רעפארט דירעקטארס אװ באארד
 וױכטיגע אייני:ע פארטגעזעצט. װערט

 גאנצען דעם באריהרען װאס םראגען
 פארהאנ־ און דיסקרטירט ײערען טרײד
געהײסען. גוט װערט באריכם דער דעאט.
 טשעטבסי איטאליען םון מיטטײאונג א

 װע׳־ אין םארגעלעזען, װערט אייבאר אף
 א םאררופען זיי דאס וױסען אאזען זיי כער

 זונ־ און שבת פרײטאג, פ>.;ר קאנפערענץ
 נאװ. טען9 און טען8 טעז,7 דעם טאג,
 אי־ ד׳ פון קערפערשאפט צענטראאע דיזע

 געשטעאט זץי האט אדבײטעו־ טאליענישע
 אלע ארגאניזירען צו אױפכאבע איהר אלס

 נא־ אאנד; פון אדבײטער איטאליענישע
 טרײד איע פון טיטװירקוגנ די טיראיף,
 צו צװעק דיזען אום זיך פאדערט ײניאנס

 אונ־ דאס דארום פאראאנגען זיי עררײכען.
 צום דעלעגאטען שיקען זאא ױניאן זער

 איז רעקארדס זייערע .אויט יןאנפערענץ
 דעאעגא־ 9 צו בארעכטיגט ױניאן אונזער

 איבערצוגעבען באשאאסען ווערט עס טען.
 איטאליענישען אונזער צו פראגע די

 דע־ די ערװעהאען זאא װעאכער ברענטש,
 נעטען זײערע באדיכםען און אעגאטען

באאױ,־. עקז. צום
 אױפטערק־ די ציהט {‘שעהנהאא בר.

 קאנפע־ א דאס באארד עקז. פון זאטקייט
 פון אאקאאס יארקער נױ אאע פון רענץ
 אפגעהאאטען װעט אינטערנעשאנאל דער

 טען30 דעם אבענד דאנערשטאג װערען
 איז קאנפערענץ דער פון צװעק דער אקט.

 שא־ צו אזוי װי פאאן א אויסארבײטען צו
 שטיצען צו דארער ,,טיאיא פערטעא א פען
 אין ארבײטער שטאא סטרײקענדע די

 ביא־ טענשאיכע פאר קאכץש ביטערען זײער
 באארד עקז. אונזער װי אזוי דינגונגען,
 די בײ נוםען18ם זײן װעאען טעםבערס

 גערופען װערען װאס םיטינגען ברענטש
 אונזער װעט אבענד, זעאבען דעם פאר

 קאנ־ בײם רעפרעזענטירט זײן ניט ױניאן
 ברי־ װערען פארשאאג זײן אויח םערענץ.

 װאסי־ און פינקעאשטײן רײזבערג, דער
 רעפרעזענטירען צו ערװעהאט אעװסקי
קאנפערענץ. צום באארד עקז. אונזער

 טי:ץ, א;נא רײף, סײדי שװעסטער
 טאאי סיאבערטאן. אסתר וןי־יטען, סערע

 קראנ־ אננא דזשואיצקי, גאסי פרידטאן,
 טארי־ טיריאם און שאפירא פעני הארדט,

 רעזיגנאציאנען זײערע ארײן שיקען סאן
 רעזיגנא־ די מעםבערס. באארד עקז. אאס

געטײבעאט. װערען ציאנען
 שיקט מעטיאס רזשעני שוועסטער

 אמאגײ״ אאס רעזיגנאציאן איהר אריין
 צום איבערגעגעבעז ו,־ערט פראגע די זער.

האנדאוננ. פאר דירעקטארס אװ באארד
סעקרעטער שעהנהאלץ, י.

 איג־ אונזער פון םיטגליעדער
 גריײט זײט טערנעשאנעל!

 ערעפענונג גרױסער דער צו
 עדױקײשאנעל אונזער פון

שפעטער. גענױערעס סיזאן.

m•«
סענטערם. ױניטי אלע אין אנגעפאנגען שױן ענגליש אין "יקלאםען

. ס . | אנ ש ױי ס ס שי ח ע העו ר ן נע » ד § נ
 די ;באװעגונג ארבײםער דער פון פראבלעםען ;עקאנאםיקם אין קלאסען

גלײו קוםט קורס דער — דראםא םאדערנא דער פון באדײטונג םאציאלע , '
עלעקשאן. נאכ׳ן

 פאבליק אין אםען שױן איז סענטער ױניטי מאכער װײםט י1.
אוים־ אונטער׳ן יארר,, יױ םט.; טע20 איסט 320 ,40 סר,ול
רעטינג. לוםי םון זיכט

 באזוןי דער און רעדזשיסטרירונג די
 א צו גיבען סענטערס ױגיטי אונזערע אין
 רע־ ?אאסען די אין יטיאער די מוט. סף

 אונזער פרן אאקאאס אאע •רעזענטירען
 אאלןאא פון יארה. נױ איז אעטערנעשאנאא

 איז, באטערקענסװעיט .90 אאקאא ביז 1
 טענער סך א זיך שרײבען סיזאז דעם וו^וס
 פרויען ד• אי טענער, די אי און אײן,

 א ארויס וױיזען און קאאסען די אטענדען
 טענטערם יוניטי די פיאכען צו װאונש

 צוזאטענ־ פון ביאדונג, םון פאאץ א םאר
 פאאץ א — ארגאנױאציאז. איץ ארבײטען

 א?ס זײ אינטערעסירס װ^ס אאעס װאו
 זאי ארבײטס־פרויען און ארבייטס־טענער

װערען. דיסקוטירט און געאערנט דארט
 איז דעפארטמענם עדױקײיטאנאא דעם
 אעהרער בעססע די לןריגען צו געאוגגען

 פ$ר- גאנץ זײנען װעאכע קאאסען, די םאר
 גיד אזוי געװארעז. אויסגעקאיבען זיכטיג

 װע־ ק^ניפאיט זײן װעאען קאאסען די װי
 ער־ קאאס יעדען פון סטודענטען די אען

 דעם פאר דעאעגאטען דרײ צו וועהאען
 נייט װעט װעאכער ?״.7רןאנס ^סטודענטען

 יע־ פון עחזעקוטױוע די פ^ןרשטעאען זיך
 מיטען װעט קאנסיא דער סענטער. דען

 און אעהרער די נײט װאף אין כיאא ײן1>
 פריד־ דר. דירעחטאר, עדױקײשאנאי דער

 פאר־ ניאכען און דיסקוטירען צו א'א;ד,
האאםען. די באצונ אין שאעגע

אי״ אע־ט^ים פ׳ער פון ״ןורס דער
 עילאע; פין דראטא, דאדערנער דער בער

 ביז ;עױאלע: אפגעאעגט איז קענאן, א.
־ד  א װצ.ס ׳איז אירזאכע די עאעלדצ^ז. ̂נ
 פא־וטען דײען שיאער אונזערע pc סך

טפ•*! סאציאאיהטישען מיט׳ן  זײ אלן לן̂י
 עי־ די כיױואײנען קאנען ניט װ^אטען

 ;אנ־ דעם צו איינאייטוננס־ל״רטשזר שטע
̂־לטען נײי און ׳ורס)ר צען  גע■ דעם נײט װ־
 אונזערע פון עsפיע צו :^גירעכט אז ט^ן

 פון קורס אעקטטור דיזער פױטגאידער.
 אנפאנגען דאריבער זיף װעט קענאן מיס

 אום נאװעטבער טען13 דעמ ד^נערשטא;
 סענטער, ױגיטי טי־יד איסט דעש אין 7.45^

 ער־ און סטריט טע4 ,03 סקוא ״פאבאיק
ביגע דאס עװע;*ו. שטע  זײן אויף װעט *ע̂י

 טען14 דעם ,7.40 איש אוױ;;ט םרײטא;
 ױניטי בר^-גזוױא דעם אין -גאװעטבער,

 אין סטאון .s:pd 84 פאביייו סענטער,
בױרןאין. עװ. גאענט^ר

 1ר«וי פארפאסערס דעם אאס טא
? אעבען אויפ׳ן

 אײ זײן װעט *עקטש-ר צוױיטע א'הר
 דזשאן פון קעסטעא״ זיאבערגע ״רי בער

 פאר׳ץ ״גאײכהײט טעכיא: גאאסװאירטי;
 זײן װעט אעקטשור דרײת די :עזעץ״.

 ה^וט טען ״װי יט^ו׳ס בערנארד וועגען
 אי־ דיסחוסיאן א זײן װעט דאט חתונה״.

 פיערטע די חתו^ה־כיסטעם. אונזער בער
 ״פארשװע:־ איבער זי־ין װעט אעהטשור

ל/  בא־ ד^ס בארקער. גראנװיא פון דונ
 אויפ־ די װעגען פראכען די האנדעאט
 דער צו טענשען גרויסע פױ אפםערונג

 פון היפאקריטסטװא און אוטהעראיהקײט
:עזעאשאפט.־ די

 שאפונגען די װעגען אעחטיעררס דיזע
 גע־ װעט פארפאסער באװזדסטע גוט פון

 עדױלוײשאנאא כרויסען א פון זײן װיס
 קאאסען. די פון באזוכער די פאר װערטה

אופ :אװעטבער, טען11 דעם דינסטאג
 א:־ טאנענבוים פרײנה טר. װעט ,7.45

 אעקטשורס פיער פ.־ן קורם זײן פאנגען
 ״די זיימןר

 ארבײטער
 אין זײן

ם: סענםער,
 דא־ און יארל,, ;ױ עװ. ערשטע און סט•

אים :אװעטבער טען13 דעם יערשסא;
 סענטער, ױניטי בראנזװיא דער אין ,7.45

 עװ. גאעגטאר און סטאון ,84 סל,וא פאבאיק
 די איבעד רעדען װעט טאגעננױש ביר.

: טעטאס פאאנענדע
ײםער־ דער פון באדען ״דער .1  ערכ

 די פון אעבעז דאס - ״ באװעג־נג״.
אוטכאשטענדיג. זעהר איז ארב׳־יטער

 אזעאכע אונטערװארפען איז ער
 קאנטראאירט עי װעי::ע ײיעפטען

ניט.
 ארבייײ דער פרן פטיבא-אכיע ,די .2

 ארביי־ דע□ — באװעכונל׳, םער
אץ אונטעידריקט װערט אעבען טערס

גיט. ער באקוטט
ט ײ ק צלינ  פרן י

די — ודױונוגג״

 אין אעקטשור בײייעדעז שיאער די צװישען
ביכעאע. געדרוקט קאײן א

4c » *
י  אא־ ױניאן, װארקערס עםבראידערי /

 עדױהײשאנאא אוגזער דורך האט 66 האא
 אעקטשור־ א אראנזשירט דעפארטרענט

 דעם דורף האבען אאקאאס אנדערע קורס.
 אעקטשורס אראנזשירט דעםארטפענט

 םעםבער־מיטינ־ געװעהנאיכע זײערע בײ
 יעניגע די דאס ערװארטען מיר און נען

 דערװײא נאף דאס האבען װאם אאהאאס
 דע־ דעם מיט באאד װעאען געטאן, ניט

 אראגזשא־ דיזעאבע פאכען פארטפענט
פענטס.

4c * */
 אאמע• ןון טײאארס אײדיס די פאר
 הא־ ,80 אאק>| ױניאן, ארבײטער רײשאן

 קאאסע־ ערשכמ אן אראנזשירט פיר בען
 דעם אבענד, שבת דעם םאר קאגצערט

 פון אדיטארױם דעם אין גאװעפבער, טען1
 אויר־ סלןוא, הײ אױרװינג װאשינגטאן די

 פרא• דער אין סט. טע16 און פאײס װינג
 קאא־ ערשטע באטײאיגען זיך װעאען גראם

 פון זײנען זײ פון פאנכע איטיםטען, סע
קאײפאניע. אפערא סטאר דער

 די םון קאפיםעס עדױקײשאנאא אאע
 װירהען זעהן צו געבעטען זײנען אאקאאס

 װאס זיף זאאען זײ מיטגאידער די אױף
 אום קאאסען, די אין אײנשרײבען שנעאער

 ג<״עגענהײט די פאראירען ניט זאאען זײ
 אעקטשורס. און קורסען אאע אטענדען צו
 אעיד די פון טעפאס אאע פיט ביכעי*ע א

 זײץ װעט סענטערס אאע איז שור־לורסען
װאך. נעקסטע פארטיג
איז דעפארטפענט עדױלױישאנאא דער

̂ זונדער ־דמי פיז
פאד און װעט דאפ באװענונל׳.

ױניטי סײד <:'סט דעש
אין פיער׳טע ,f>3 סקול באילו

 יטא ער װאס אילעס
 שאפענדע ״די
; ארבײטער דער

באױעד ארבײטער
װערט ױאם ;יע

פ> אדן קאגקויענץ
נ ,ז •־ ריבלױיט.

7.,

 : שטאגדען
פוז .1

 האבעז דרץטא א זאא
א א א אי  ?ט

י יװאס

אי פון סען
סען. ער פי רי ניי

י 1y♦*י״י•** ״די .5 דרא:יא ער
ארב דער ;עדעג־ דע
פראבא דאס

א איז הייט די איז יט
פעדזע: ב<ר ? אעבען
דױבטי דעד זיד א41 •

א־צטיגער
1» נ באװענו;; ױש״?

.0

.6

 ? פי־אפאגאנדא און ?ונסט
 פראזען: די פיט םען פיינט װאס

 ״קונסט און קונסט׳' אשש ״קונסט
 אעבעד? דאס אשם

 גע־ װערען דראפאשורג א קאן
 באויז געבען פאר רעכטפערכיגם

 שטע־ ל,ײן נעפען ניט און ביאד א
? אונג

 װעײ די נעכיען צו ריכטיג עס איז
דרא- א אין כאראקטער א פון טער

 די איז דאס און אדבײסער, די םאר
J די איז זי װײא פארטײ, ם^ציאאיסטישע 
 אײ די דאס זאאען פארטײ. וןרבײטער {

געדענלוען, םרויען און מענער ודיטענדע
/  װאומען. דינסטאנ נעקסטען נעהען זיי װען י

pXf ניט זוכט טיקעטס, קײן ניט סםאיט ,׳ 
 קאפי־ יענעם אדער דעם םון גאיר.עז קיעע *

 ניט שטיםט יןאנדידאט. ^מטאיסטישען
 פרינצי־ די פאד נאר פערזאנען, די ״מאר

 שטימט רעפרעזענטירען. זײ װעאכע ען,1
 דער פאר פארטײ, אײגענער א״ער םאר

 א שטימט פארטײ. מאציאאיסטישער
!טיהעט סאציאאיסטישען שםרייט

v

mm

 איז דאס אין — נלױיט.
 דער אין בײטראג טער

אדבײטער־ די װאם צײט

 שענטער, ױניטי בראנקס דעם אין
 אינ־ און סט. פריטאן ,54 סקוא פאבאיק

 גע־ דאטכראװ .ס. פר װעט עװ• .טעמועיא
 ״צײטאיכע איבער קורס אעהטשור א בעז

 אנפא;־ װעט ער פראבאעטען״. ארבײטער
 נאװעס־ טעז14 דעש אװענט םרײטאג גען

.7.45 אום בער,
 רוט פרם. אויף װעט שענטער דעם אין

 װי דראמען דרײ אנא^יזירען פארװיץ
 ;אאס־ װעבער״; ״די הויפטפאנס פאאגט:

 דראטא א אץ שטרײם״, ״דער װאירטיס
 שפעטער װעט װאס שאו, נערנארד פון

 אנפאננען זיף װעט דאס װערן. אנאנסירט
 נאװעפבער, טען11 דעש אװעגט דינסטאג

.7.45 אום
(תערפעראי־ גיפנאשטיקש, פון קאאהע;

 וױ האבעז פיר װעאען איבונגען), כע
 סענ״ ױניטי בראנזרױא דעש אין פאא;ט:

 דעם אין און ביינאכט דאנעישטאכ טער,
 צװישען שבת סענטעי, ױגיטי בראנקס

 דארט jycyr. כייר גאכפיטאנ. 5 און 2
 דאס העאטח־אעסטש.רס. האבען אויף
װערען. אנאנסירט שפעטער װעט

 אין אעקטשורס, אאע פון תטצית דעש
װערען םארטײאם װעט נאטיראיף, ?ורצען

סענ־ ױניטי פיאבער װײסט ם
 טע20 איסט 230 ,40 סקוא פאבאיק טער,
 אנ־ אאגיז פ. גענאסע װעט יארל,, נױ סט.

 סעריע א עאעקשאן, נאף׳ן גאײף פאנגע;,
 אידישע בזלסטע די איכער דיסקוסיאנעז

 אײנצעאהיײ פעהר פיעסען. ענגאישע א'ן
 באקאנט שפעטער װעט דעם װעגען טען

װערען. געדאבט
 אויר װעט סע:טער זעאבען דעם אין

 אײ אעקטשורס סעריע א װערען ;עגעבען
 סאסקין איאין פון ױניאניזש, טרײד בער

 פאא־ די איבער רעדען װעם זי ראדזשערס.
: טעטאס גענדע

 ױניא־ טרײד װאס — איינלײםונג. .1
אנדע־ מיט פארגאײך אין פײנט ניזם

 ארגאניזא־ ארבי־יטער פון פארפען רע
 אויף ערשײנונגען ערשטע — ציעס.

צעכען, און ױניאנס — געביט, דעש
 זײנען ארגאניזאציעס ארבײטער —־

 קאפיטאאיזאציע דער פון פראדוקט א
עלאנאמי־ די — אינדוסטריע. דער פון
 אר־ ארבײטער פון בארעכטיגונ; שע

גאניזאציעס.
 אר׳■ ארבײטער פון נעשיכטע די

 פריהע—ענגלאנד.־ אין גאניזאציעס
 דער — שפאאטונס די ־— געשיכטע.

— ױניאניזם. נײער דער און אאטער
— פעריאד. דעװאאוציאנערער דער
 און ױניאניזם סרײד פון װאוהס דער
ױניאנס. נרויסע פון ענטשטעהען דאס

ארבײ־ די פון ארײנטרעטען דאס —
פאאיטיק. דער אין טער
 ארגא־ ארכיייטער פון געשיכםע די

 דער — אמעריקא. אין ניזאציאנען
 פאר־ נעמישטע — פעריאד. ערשטער

 אגדערע מיט ארבײטער פון אײנען
 רעװאאוציאנערער דער — קאאםען.
 נאציאנא־ און רעפארמען — פעריאד.
1886 ביז פאראײניגונגען — איזירוגג.

 םע־ די — אײבאר״. אװ ״נײטס די —
— הײנט. ביז 1886 פון — דערײשאן

 איײ אװ פעדערײשאן אכיעריקאו די
- באר. שאוס. אאגעטײגער אן -

4» ײ‘ יי
 אין טעטיגרץיט עדױרדישאנאל

פילאדעלםיא.
אאקאא ױניאן, םינישערם קלאיק די
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י ן ד ע י ו ר ט פ ל ע װ
f (בלינדער). כעדרימ ראזע פרז

 פונ׳ם רעקאמענדאצ׳יעס וױכטײגע
קאנפערענץ. פרױען־דאקפזױרים

 אויף זײנעז װאכען פאר אעצטע די אין
 אינטערנאציאנאאען םונ׳ם זיצונגען די

 אױפגענד קאנםערענץ פרויעךדאקטוירים
 מעהרערע געװארען דיסקוטירט און. מעז

 פאר באדײטונג גארמרויסער פון פראנען
 מענשען אאע פון און.נוצעז געזונד דעש

 און מענער ארבײטער די םון און נכאא
 דיס־ היצינע און אאנגע די בפרט. םרויעץ

דאזי־ די װאס דעבאטען, און קוסיעס
 אויף ארויסגערוםען האבען פראגען גע

 קאנפערענץ, םונ׳ם זיצרנגען אאע כמעט
 אין פרעס היגער דער פון אײדער זײנען

 און ? ׳נעװארען? «?פארשוױגען י ואנצען
 פהעס־פאר־ דער םון זײנען אזוי פונקט

 רע־ װיכטיגע ועהר די געװארען• שװיגען
 חס^סיעס די װעאכע צו: קאמענדאציעס,

 און געפיהרט, האבען קאגפערענץ אויפ׳ן
 אפי־ פון פארם דער אין־ דינען, װעאכע
 קאנפערענץ דעם םון־ • רעזאאוציעס, ציעאע

 זײ װי נאכדעם געװארען. פארעפענטאיכט
 די צו געװארמן ,צוגעשטעאם• זײנען

 װאס באאםטע, און שטאאט־פארװאאטער
 באםרעפענדע די אוטאריטמט די האבען

 דורכ־ און אנצונעהמעז רעקאםענדאציעס
צופיהרעץ.
 ״בא־ אמעריקאנער גאנצע די װארום

 אזוי אםאא םיט איז פרעס אעבאטישע״
 דאזיגען דעם צו געװארען אפגעקיהאט

 םרוי־ םיז קאגפערענץ אינטערנאציאנאאען
 געד.אאטעז װערט װעאכער עךדאקטױרים,

 װאבעז, עטאיכע שוין יארק נױ אין דא
 ״באאע־ זעאבע די װעאכען װעגען און

ס גאטישע״ מ ד אנהויב אץ האט י  נ
 ענטד און היץ םיעא אזוי םיט רעדט
 ער־ צו שװער ניט איו דאס — זיאזם

?אערען.
נע־ זיך האט פרעס אםעריהאנער די

 קאגפע־ ״װײבערשען״ דעם אט אין געף
 צו אנשטאט אפגעגארט: שטארק רענץ

 די אין אױבערפאעכאיך ׳און אײכם זײן צו
 פיקאנט און אמזזירענד און דיסקוסיעס,

 (אויס־ פראנען פון אויסװאהא זײן אין
 פאד־ — םראגע װײבערשע שאיכא־יך
 דאזיגער דער זיך האט זיך) שטעהט

 גאר קאנפערענץ פרויעךדאקטוירים
 פרא־ צו ערנסט, צו זײז צו ארױסגעוױזען

 פאר ארבײטער־םרײנדאיך צו און גרעסיװ
 און סענזאציע־זוכענדער געאער, דער

 אמעריקא־ קאפיטאאיסטיש־אאקעיאיש^ר
 — שין פתח דעריבער, און, פרעס. נער

שא...
 אמע־ דעם םון האאסונג די װאס אבער
 זאא לואנפערעץ דעם צו פרעס ריקאנער

 דאזי־ דער האט אונז פאר — pn ניט
 כייט קאנפערענץ, פרויעךדאקטוירים נער
פארטשריטאיכקײט, און ערנסטלןײט זײן

 נאײ שאד א װערט. היבשען גאר א
 נימ אײדער, דא, זייף־ קאנען טיר <ואס

 אאע איבערצוגעבען פאאץ דעם פארגיגען
 קאנפע־ דעם אויף װערען װאס פראנעז,

 אדז באטראכט, און אױפגענומען רע:ץ
̂ע די  מײ־ דעבאטעז, אינטערעסאנטע א

 דאזיגע די װאס דיםהוסיעם, און גונגען
ארויס. דארט רופען פראנען
 רע־ װיכטיגע זעהר אײניגע זײנען אט

 א:־ האט ?אפערענץ דער װאס זאאוציעס,
 אעצ־ די אין פארעפענטאיכט און נעוטען

טעג: עטאיכע טע
 אז רעקאפיענדירט, קאנפערענץ ״דער

 פראטא־ (יןאטראקט, קאװענאנט דעם איז
 ארײנ־ זאא פעאסער־ליחז דער פון לזאא)

 עטאב־ װעגען פונקט א וועלען געשטעאט
 *,ח אינדוםטריעלער פאר בױרא א אירען

 פאר״ לאנד יעדען אין זאא װאס ניענע,
 אױםגעארבײטע אױט װערען װאאםעט

 קא־ פון־דעם רעגעאען און פארשריפטען
ווענאט.״

n םייה־ אי^נאד רעזאאוציע דאזיגע
 פאריזער דעם געװאחנסאויף געפאסט ער

 ביז נאך איז זי אבער פרויען־?אנפערענץ,
,בוכשטאב. םויטער א געבאיבען זײנט1

רעקאטענ־ אביגער דער םיט צוזאטען
 םרויעןן־דאת־ ׳רעח ■ רעקאמעדירט דאציע
 ן1פערזאנ* אז א\יך, האנםערענץ טויריט

 םונ׳ם זאאען געשאעכטעז *בײדע םון
דוגכצומאבעז. װערען ערמוטיגט שט#אט

 צושטעאען און אונטערזובונג םיזישע א
 ארױס״ בײם דאסטאר א פון אטעסטאט אן

»ז n זזײראטם^ײן. זײער געהםען
אויך, רעקאםענדירט מאנפערענץ דער •
 ערנסטע נעהמען ז̂א שטאאט דער אז

 גױ מיט פאאיו דאם באזארגעז ישריט^צו’
 םריײ םעסיגע צו שפײז נעזוטע און טע

פוב־ אויפסאערעזן^אם אױך זאא וון1 ״זען ;
 ^וחרונגם״ וץכטיג^ן דעם איגער איסום ן
J אנ־ שסייזעז, ^ארשיעדענע די ווערטיפון 

— ■ * - .mt _ -,mm *̂  * »1זײנען שפײזען וו^סעחנ דערנײ "ײזענדיג   — 

 און געזונטער א פאר נויטיג און װיכטע
דיעטע. נארמאאער

 רעקאםענדא־ מעהרערע די צװישען
 האבע; וועאכע קאנפערענץ, םונ׳ם ציעס

 אע־ און אעבעז צוש שײכות דירעקטע א
 זײנען ארבײםער, פון בענס־באדינגוגעז

וױכטיגסטע: די דרײ פאאגענדע די
 יעדען געבען זאא שטאאט דער — 1

 אונטערריכט מעטאדישען א שוא־קינד
 אדער מאאכה איז עס וועאכער א אין

 פעהיגקײ־ נײגונגען, די אויט פראפעסיע,
קיגד. פונ׳ם איעענשאפטען און טען

 אנגעשטעאט זאאען דאקטױרים — 2
 ארבײטס־קאנ־ די אונטערזוכען צו װערען

 אנ־ און שעפער פאבריקען, און דיציעס
 אפשאפען און ארבײט־פאעצער, דערע

 פיה־ װאס קאנדיציעס, אדבײטס אזעאכע
 אר־ די צוזישעז ערקראנקונגען צו רען

בײטעד.
 פאר פארזיכערונגס־פאנד א — 3

 אין װערען, אײנגעםיהרט זאא ארבײטער
 פאר־ זײן זאא ארבײטער יעדער װעאכען
 אוסגאיקס־ און תראנקהײט געגעז זיכערט
 אדבײטעד דעם זאא דאס און פאאען,

קאסטען. ניט געאט קײן
 רעזאאױ אזעאכע אנדערע און די אט

 םון קאגפערעץ דער אנגעוםען האט ציעס
 איז קאנםערענץ דער םרױעךדאקטױרים.

 װעט ער ביז און ;געשאאסען ניט נאך
 גע- א האבען נאך ער װעט שאיסען, זיך

 אי־ װארט זײן ארויסצוזאגען אעגענהײט
 אעבענס־פרא־ װיכטיגע אנדערע ג^ד כער
 טאגעס־ זײן אויף שטעהען װעאכע גען,

 פון מיה די אז האפעז, אאסיר ארדנונג.
 קו־ װאס םרױעךדאקטױרים, דאזי־גע די

 רעדען את אענדער פארשיעדעגע m 1סע
 װעא־ אבער שפראכען, פארשיעדענע אויף

 אין פאראײניגט און אײניג זײנען כע
 פארגרעגערעז, צו װאונש ערנסטען זײער

 טענ־ דעם םארשענערען און פארבעסערען
 אא־ — װעאט, דער אויף אעבען שען׳ס

 דאזיגע די פון מיה די אז האפעז, מיר
 איץ געהן, פארלארען ניט װעט פרייען

 רײד ױשו׳דיגע און אאגישע זײערע אז
 ארויסגע־ זײן ניט װעאעז רעזאאוציעס און

װינט. אויפ׳ן װארפען
* * *

 טוי־ ״לעבעדיען״ פון׳ם פעליעםאן א
אראפאז• טעט

 ״גערעכטע־ דער פון אעזערין א
 אינטעאײ און חנ׳עװדיגע ױנגע, א קײט״,
 אפ מיך רופט ארבײטעד־מײדעא, גענטע
 װאו כייך פרעיט און טעאעפאן אוים׳ן

 :טרעפען מיר טיט זיך קען זי װען און
 פא־ איהר מיט — זי זאנט — האט עס

 און אינצידענט, טראני־קאםישער א ס״רט
 פונ׳ם פעאיעטאן דער איז דעם אין שואדיג

 ״גע־ נומער אעצטען אינ׳פ ״אעבעדיגען״
 כי־ט דעם װעגען וױא זי רענטיגקײט׳/

 אורחא, אנב אין, דויברעדעז דך טיר
עצה. אן פרענען טיר בײ

 באנעגענט איהר מיט זיך האב איך
 רעסטאראן א אין אװענט זעאבעז דעש
 פרײנדאײ קורצעץ א נאף האראעם. א־־ן
צו אן זיך ד רופט ׳דך באנ׳ריסען כען
I •W ♦• ײייר

 װען גאױבעז, טיר מעגט ״א־הר
 נעכ־ טיר קיטט ״אעבעדיגער״. ר ע י י א

 דער־ איהם אץ־ װאאט הענט די צו טען
ײט!" אױף װאדנען  זיך צעאאכט זי px ט

געאעכטעד. קאינגענדען הוינען א מיט
?טויט אויף — — איך זא: — !

? זיצד װעאכע פאר ? װאס פאר
 זי רעדט — אײגענטאיך״ ״ס׳הײסכ^

 מײן אויף ענטפערענדינ ניט ,וױיטער,
 ״אײ־ — אאכענדיג אאץ נאך און פראנע

 דער פיעל אזוי שואדיג ניט איז גענטאיך,
 םײנער, אידיאט דער װי ״לעבעדינער׳/

;םה־נשתנה פון חכם דער חתן, מײן
עט־־-װאאט הײסט — חתן מײן — ער װען ־

 נים איהם װאאט קאוגער,' אביסעא געװען
 װאאם ער און לאכען, מײן פארדראסען

 פעאיעטאן. פונ׳ם נעאאכט אויך אלײן
 האט בהםה, כשרה א נעבעך איז ער אבער

 נע־ הענדיה, א װי אנגעבלאזען זיך ער
 איז און פאײצעס די םי^-אויף די כאפט
 אפשר װיעדער... און ברוגו׳ער.־ א אװעין

 האב אפשר שואדינ..̂. אויך אאײן אין בין
 • ע ד ד א ר ג געדארפט ניט טאהע .איך

 ;צואאכעז שטארה אזוי זיך ט א א מ
 אן װיסעז, ׳נעלןענם עם זזאם װןגך אבער

 דערםון זיך -װעט בח*ר נארישער דער
באאײדיגט?" אזוי םיהאען
 ארויס־ זי .האט װערםער אעצטע ־די

 שטיא, נאר אאכענדיג, ניט שוין ^ערעדט
פארטראכט. האאב און געאאםען

 מא־ דעם מיט באנוצט זיך דןאב א^ך '
 נעשװײ פארטראכט האט זי װעז םענט,

 איך אז דערמאנט, איהר ה$ב און גען,
םיט .ויגצן1א וואס גיט, אאץ ג^ך װײם » • t » ײ m « a (

בא- עס װ*ס אן ^אסירמ, האט איהר
אינצײ טראנ^קאטישער איהר שטעהט

 מיט עס וױא ױ װאם וועגען אוז דענט,
. ה^אטעז ^צה אן זיך מיר . 
J געקאערט, מינוטען פאד ״א ה$ט זי 

̂שאאגען זיך װאלט זי װי *זוי  דער סיט גע
 מיר ניט זי זאא אדער זי זאא צי דעה,

 געדריקט האם איהר װאס רעדצעהאען
 זיך זי האט דערנאך הארצעז. אױפ׳ז

 דערצעהאט מיר און םוט מיט אנגענומען
 א איז געשיכטע די ״טראבעא״. איהר

 אינטערעסאנםע. זעהר א אבער קורצע,
 עראוײ העאדק׳ס דער סיט דא, װעא איך

 זי װאס קורצען, אין איבערגעבען בעניש,
 אנגעבענדיג ניט דערצעהאם, מיר האט

 םון נעמען קײן — זיך פארשטעהט —
־ פערזאנען.
 pא חתן, איהר האט אװענט זונטאג

 — אויס װײזט עס װי — איז זי װעאכען
 אפגעפיהרט זי פאראיעבט, איבריג ניט

 דער װי איז, און טעאטער, פון -אהײם
 איהד געבאיבען.שטעהן.םיט איז, שטײגער

 גע־ געזיפצט, האט און ״סטופ״ אויפ׳ן
 צו װאס װעגען געהאט. ניט און געניצט
 שעה האאבע א אװעק איז עס רעדען.

 אמאא כײט ;שעה האאבע א נאך און
 און קרעכץ אאנגען א ארויס ער אאזט
 איצט װאאט איך װען ״אך, :זאג א טוט

 א האט מײדעא די עקטאר!" אן געײעז
 און פארשאאפענעם אויפ׳ן געטא! קוק

 בחור, פונ׳ם פ:ים האאב־םאר׳חאום׳טען
 גערעכ־ א ארויס שאס א געטאן האט ארן

 דער איבער אפגעהיאכט האט װאם טער,
גאס. גאנצער

 וױ( געװאאע חאט בחור דער
פאוצאונל דאס זיך האס ױ ו\אס

 אאננ ניט זי גןאערט צואאכט.
אןין ״פאקעכדבוק״ איהר פ'ון אחים
 ״גערע( נוםער אעצטען פונ׳ם .שניט

 פעאח דער געװען איו דאס הײט״,
 נאמעז מיט׳ז ״אעבעדיגען׳׳, פונ׳ם

 אז איהם װײזט זי עס?״ זיך
 אינ׳ם פאראגראף אויפ׳ן פיננער

:אזוי זיך אײענט װאס טאן,
ך און . . ״  IM זיד״ דערמאן אי

ש׳ן ך בין ",bicdw אוי  ד#ס אי
ט גען ענ  חונגעריגער, א אפש ׳נ

שקײםען,  געגלאצפ געקרעכצט, נארי
ען, ג ך אוי על• או.ן געשװארען, זי שפי  גע

ב דאן האםלעט, ך איך חוי  «ו אן זי
מ, פערה אײנער, בהםה : לען א די אי
ך ? עס זי ם נ לוי ע • ג

 דצם איבערגעאײענט האט בחור דער
 pH װאאט דונער א װי און פאראגראף,

 אױפ״ אן געװארען איז ער !ארײן איהם
 T^pnviVi באאס אזש איז און געקאבטער

 ינעקענם ניט ער האט רעדעץ כעס. םון
 פיס ױ געבאםט האט ער נאר װארט, א

 נא• װ< אװעק, איז און פאײצעס די אויף
 'אױןי — און ״;יט־גוסעז״, א פון יא;ט

' טאג... הײנטיגען
•שו^|ן| איז װער זיך, פדענט איצט

 אין ראכיאן? צושטערםען דעם אט אין
 .אןז& לאכערין, רי מײדעא, די שולדינ

- ̂̂ד דעם מיט בחור, נארישער דער י  פאןי
 ■^9Vt דער גאר אדער פנים, שאאפענעם

 ״אעבעדיגען״? פונ׳ם איעטאן
i■̂: ? שואדיג איז װער K

ר ע טיננ ו ט פון מי אינ ש ארר רז א דעו פון כ
אן סלאוסטאכער ױני

 אויםגענומען װערט קאא ד ראא. א
 זײ״ דעאענאטען פאאגענדע די און
אע־ ,1 :יאקאיזס אבװעזענד. נען

 סיאװער־ קושנער, ,9 ;רײך ,3 ;ץענטהאא
 פיש־ ,10 ;קאדזען און גאאדבער: פאן,
 ,11 ;ז^שראװסקי אין. פעראטוטער נער,

̂־ז בעיסאן ,17 ;אאפידוס  ,21 ;קעפטען >
 ,35 ;גרינבערג און קאיאן ^3 ;מעאצער

 ברילו ,64 ;טאליסאני ,48 ;■האנדעלפאן
 —ברענםש רוסיש־פויאישעױ דעסעא. און

שמידט.
 און באארד דזשאינט פון םראטאקאא

 אעצ־ פון דירעקטארס אװ באז.;רד די םון
 גוט־ און פארגעאעזען װערט טיטי:: טען

, . געהײסען.
קאםימעם. אויפגעגוםען װערען׳ עס

פי־ פרעס פרענקאין די פון קאםימע א
 אין זײנען װאס דױקערײען) (פון דערס

 װאכען, עטליכע אעצטע די פאר סטרײק
 ז^ה בו^ארד דזשאינט דער דאס פארצאנגט

 אנצױ גערד סוטע געװיסע א ב^רגען זײ
 װערט פרצגע די קאטף. זײער פיהרעז

לאמיטע. א צו איב;זרגענעבען
 דיס־ אםעטבאי טען6 פון ק^טיטע א

 עא־ ויאו פארטײ, ס^ציאאיםטישע טריקט
 פאר קאנדידאט דער איז ראזענבערג טער

 קטפײן. אין הילף פאדלאננט אסעטבאי,
 ?$־ א אפאױטען צו נאיטא^סען װערט עס

 טא־ אאנגער, טעטץ, נרידער די פון טיטע
 פריזאטט, קאהען, הײ:ס, שװארטץ, זער,

 העאפען צו װאנדער אין עטקין סטודענט,
 בא־ אויך װערט עס קעטפײן. אינ׳ם איהם

דאאאר. 50 מיט שטיצען צו שא^סען
 סיעם סטרײקענדע די פון קאטיטע א

 זײ ״טטיצע. ב^ראאננט טײקערס ביינדינג
 עס און סטרײק דזשענעראא א אין זײנען

 אייבערגע־ װערט אײטע. 800 סטרײקען
 קאטיטע. פינאנפ די צו שיקט

צדשריפמעז• פארגעלעזען װערען עם
 א װעגען 35 י^קאא פון צושריפט דעד

 מעטבער יעדעז פאר טעקס דאאארדיגען 2
 הונ־ צװײ די םון טײא אונזער דעקען צו

 די פאר דאאאר טויזענד םופציג און *־ערט
 אײנשטיםיג װערט פטרײקערס טטאהא

 דירעקט^רט אװ ב^ארד די און ^:;ענוטען,
 פאי ארא;זשעמע:מס טאבען גאײף װעט

 װײא םעטבעדס, די צו רעפערעגדום א
-ם  ווערט עס װערען. אפגעלעגם ניט קאן ̂ד
 דאלאר טויזענד Dtp 30 באשל^סען אויך
 צו אקאונט אן װערען געגעבען גאױף ז^א
 שםאהא די פאר אינטערנײשאנאל דער

 פ^ראוי־ טען ז?}ל געאד דיזע סטרײקערס.
 די פון טרעזשװ־־יס די פוץ אויסאײגען פיג

אאקאאס.
 פין ;;•ידזשענט ביזנעס גאאד, ברודער

 פו;.א$־ טעטבער דעפארטמענס, פקוירט
 דעזיגנײט^סאלס זײן ארײן שיקט ,23 האא

 װערט׳אנגע• רעזיגנײש^ן זײן ^פיסעד.
נוטען.

הײ־ זײ װיסען דאס א**זט 64 לאהאא
 דזשוירגיטען די פאר שטיצע די נוט סען

ם^איס. באסטאן די פאר און טײל^רם
 צו רעקאסענדירט -ק^םיטע פינאנם די
ארבטטעון אאונדרי סטרײ^ענדע די שםיען

.געתיו• גוט װערט ד^אאר. 100 טיט .
״:־די&ןי ---------- סעז• ן

דירעהסארפ♦ אװ באארד פון רעפארט
 ױגיאן־ רעזײנערס דער פון ק^נײטע א

 װןף׳ אײגיי׳גע טיט אז ערקאערט, 45 א^קאא
 m- םיטיע א צו געװען זײ זײנען צוריק כען
 פאר־ און דירעהט״ןרס אװ ב^;רד די פון

 םימי זאא באארד דזשאינט דער אז לאנגט
אראנזשעטענסס♦ פינאנציעאע מאכען זײ
 p געװא• אפגעאעגט דאטאאם ז א פראגע די

 -.׳/* יעצם ביז און קאטיטע, די ערקאערט רען,
ר נאף זײ האבען  | קא• געהערט.,לי :יט ̂ג
 0 וױ״ מעטבערס זײערע אז ערקאערט טיטע

 צום פער־קאפיפא געוױשע א צאהאען אען
 ’פאר•-. לאט*טעי די און באארד דזשאיגט

 אראנזשעסענטס פי:אנציעי:ע אז יא:;ט
 געסאכט ױניאן דעזײנערס דער טיט זאאען

f; ’./־"־ װערען. e
 צו איבעמעגעבען װערט פראגע די

 קאפלא־ און אא::ער פײגבערג, ברידער
 זײ או זײ, אינםטרואירענדיג וױטץ

 יױ דעזײנערם די טיט צוזאטענקוטען זיך
v פאריאנג. זײער װעגען :יאן

װעא• אין 23 אאקאא פין צושריפט דער
 דזשאינט דער אז פאראאנגט ער כען

 טאון אויט אין טאן עפעם זאא באארד
 ..|:ביד; דרעט און כקוירט רי װאו פלעצער

 £ #א'יפגענוםען װערט זיך, פארשפרײט נעס
 י;י| םדאגע די אז ערקהערט, זיגטאן ברודער

* די פון יטעפער װײסט און סקוירט די ןיפ
 און געװארען אויפגענוטען איז *־ים *־ קס
די

 .בא
•- אוש
|5!9אדוםט אא;; װערט א;ע ו. זעם

װיץ, :רידער ו«י רערט, אאנ״ קאיי־̂־
זעח|£; צו זיך *טפאינטלט

* אינסערנעשא״ דער ;
פראגע♦ די ־־נעהטען

: די ר$ם טעאדעט
•׳ אום סטרײק אין ; שעפ.. כאאנענדע

איבטענטהאל, ארגא: צו זײ
 געאב־• ז א קא. ?אאוה אטעריקאן נארטערז

װײסטאן. אדן טארקאװסקי יטטײן,
 C האט קאײזנער, און \h?$ פירטע די

 םון ארבײטער א-הרע אוישגעשאאםען
 האט פירטע די װאס אבטענריכ ניט !־שאפ

j צײם א ארבײמער איהרע טיט געהאט I 
 איבערגעגעבען איז קײס די אגריטענט.

אפים. אאנדאנ׳ס מײער׳ צו געװארען
 CI.70 פון סוםע דער איז פעי״ ״בעח

 די פאר געװארען קאאעקטעמ איז דאא.
 p,•פרעסערס די פירםע. דער פון פרעסערס

 L • גריװעגם דער צו :עװארען גערופען זײנען
טיטע . £יר־־ דער נײט א;ריטע:ט ז.;; פאר ־̂ז

^ * ױני^ז• דער פון װיסען דעמ אהן טע
דיס| אז באריכטעט םריזאשט ברודעד

 5 ארונטעמעשי^מ קאאיקא.האם ם.. פזרטע
 או*ס:^.תבמ(,פון דער ט.יט ארבײטער .אאע
^ם דעזז כאכער. סעטפעא .דרײ  ^•פיס

םידמע. דער געגען א.סטײמ* .ערקאערט
™ מיטיגג דער װערט דעם מיט . ד נ W.‘5׳ ־ ,א i י־ * v י .

jyD^ י • j׳
ל•.לאגגזןר, ,,

 האט באארד עקזעקוטױו ״אאי
איגאנײזעדם אגצושטעאען

 j און געד
 א_ די טיט
 נײי און נאא

נרודער

-־
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םון אייגער אויר קןוםיםעם, סטיםושןן

 טשערמאן חנר מטימעד• םיםימגנס די
 בעכ־ רעז*אוצ^נם־ק*םים^ דער םון

 און צײטוננם־םאז א אויך קראפט,
 רע־ דער םוז קאםיםיע א אין אפאינטעש

 עיוזע־ סױבעסער םוז ם׳טערםאז ; גירוננ;
 א״נענע אז האט מח־־וואס א קוטױו,

«• 20 *רום נאשעפם וועצכע •ריטינג ם

ן ע• « שוםערם ח

True translation filed with the 
Postm aster a t New York Cttjr on 
Oct. 31, 1319, as required by the Act

 ׳ וו*ד). אעצםער טון (שצוס
גחנ־ א טאמוטעצען תוים זיך העז ;ן  זיר הען םע(

 רעחג די צװישען קאנטראסט״ווי םערען
 םע־ סון נעװאמז נעהאצטעז איז װעצכע

 פון דעלעגאט םראטערנאצ גריגם. רועצ
 לײנאר, אוו םעחגריישא אםעריקאן די

ד םראטעדנאצ םיצעם, נען םון די און  ח
 קאנ־ ױגיאן טרייד בריטיש דער פון לעגאט
נרעם.
 םא־ נעװען איז גרי« פון רעדע די

 צעב־ כםעט האצילצאז, טרוקען״ נאטא[,
 נערעדט האט «ר װייםער װאם און לאז,
 אין נעװארען טוםעצ דער איז נרעסער אצץ
 געשו־ האט טשערמאז דער װען ביז זאצ,
 דער אז באטערקען צו נויטיג פאר נען

 אױםצוהערען איז קאנװענשאן םון םנהנ
 א ה$ט דא דעצענײםם. פראטערסוצ די

 נע־ און בוירס דעצענאט נענעבען שפרוננ
 כא־ א איז עם טשערםאן; ,טר. שריען,

ריזע פון אינמןצינענץ דער צו צײדיגוננ
 דעם׳,ביהאש״ חערעז צ\ םארזאםלוננ

 גאװאונדע־ טוז גתן דעצענאט*. דעם םו|
 פראטערנאצ ךעם םון ?אצטסײט די רען

 אנ* .וױיטער ז*ך איז וועצכער דעצענאג^
 נעשריבענעה האצב 1וײ םיט נענאנגען

רעדע.
 טיצעט בען פון רעדע די פאוסערט,

 צעבען מיט םוצ הארציגע א נעעען איז
 ער װאם צײט דער אין אוז קראפם. און

 געקענט עדשט 1«ט האם גערעדט האט
 איז ענגצאנר אבװאוז^אץ אז באפערקען,

 צו םטײצי jic סצאםע דער אין ניט ער
 די מיט פארנצייןי אין אבער מק׳צינס,

ר שטעהט דעצעגאטען פרזאםעצטע  װי ז
s דוגערט הױגען״םעצז, א אויף פראפעט 

 צעחרע, נײע א שסצאפען די צו ארונםער
 או> נציק און נאםרײאוננ פון צעהוע א

 צו װארוונכ א צייט זעצבער דער צו אייר
 טעג װעטעם סצאם האפיםאציםטישע די
 א ״װען געצעהלטע. זײגען זאגט, ער װי

 נערו־ ער האט — “מיף םרענט באס
 דאן “איהר? װיצט ״װאם — נערם

 ערד די .םי^וויצען — איהם איד ענטפער
 װי* םיר — װעניגער ניט און ערד די —
 איבערצייגענד און שטארק ;ציה״. צען

 םען און נעקצוננען, װערטער האבען״זײנע
 עם אויב אז זא;ע;, זיכערהייט מיט קעז
 די־ אין שטראהיצ צינםעער א נעװען איז
דאם. נעװען ער איו קאנװענשאן זער

 האט הארצינ און קצונ שעהן, זעהר
 װי־ די םון גױטאן פאוצין םים נערעדט

 עק־ אח ,ױ«יטי ױניאן.ציענ. םרייד מענס
 עם נאר — נעװען מאטא איהר איז שאן״
 אויפ־ רי אבװאהצ «ז ארויט זיך צײנט
 זעהר געװעז איז װערטער דיזע פון נאשע

 היבשע » נאך עס װעט ענטוזיאםטיש
 ווע־ װערםער איתרע איידער דוירען צײט

קאננרעם. פון םאטא דער ײערען צעז
 עררייכט ערשט איז קציםאקם דעד
 דזשים עקם־םרעזידענט דער װען נעװארעז
 ב§■ זיין אפנעבען נעװאצט האט װאטערס

 פוז קאננרעם ױניאן טרײד דער םון ריכט
^ עננצאנד.

 םרײטאנ אננעפוםען ערשט איז ער
 ארײנסױ און ענגצאנד םון פריה דער אין

 דע־ פאר א איהם האבען זאצ אין מענדינ
 זיד האט דא נאר נעטשירט, צענאטען

 דעצענאטעז אייגינע אז ארויםנעציינט
 עצעס־ בײ עם^האלט אז געםיינט האבען
 פרע־ טשירען צו אנגעפאננעז און שאנם

 ויד ם׳האט סורצען, אין מגר. זירענט
 םור׳ז םאר אװאציע א אין פארװאנדעצט

 ווא־ <מן װאטערם. דזש. םאר אנ׳טטאט
 געבען צו נעװארעז אויםנערוםען איו טערם

 זאצ םעז געבעטען ער האט באריכט, 1״ז
 םעז ווארום ערקצערען צו ערצויבעז איהם
 פאריזער צום דדײפער פ. נעשיהט האט

 איו1 וועצכער איהם, אנשטאט קאגגרעם
 פרע־ דער האט דא געװארען. ערװעהצט

 הע־ װיצ םען אז באטערקג^ איהם זידענט
 קיין און ענגצאנד םון רעפארט זײן רען

אנדערען.
באםערהט, ביטער דאז האט װאםערם

 אנײע־ מעהר \ועצען דעצעגאטמן די אז
 דער־ ניט םון ער וױ הערען נימ םו] רעך

 נעבצי־ עם איז דעם ביי 1אי צעהצען.
אפים. דעם םאר זיענ א — בען

װאם• טים פארשטעצען ייד I»p ®ע!
 דן»ר און נערערט, האם ער וז»;*ץ א פאי
 ענג־ צויישעז אונגארשיעד 1* פאר װאס

 <אנ־ קענערער רעם און תאמרעם צישען
גרעם״

,1917 ,of Congress approved O ct 6th 
known as the “Trading with the 

ffnemy Act*״. *
 די םאדערען, ארבי^ןער ענג^ישע די

 בא׳מ^יסט עגגצאנד אין בעטען. ?ענעחנד
םאר- דא דירעהטע םאר םען

 אין סטרײסס. דז^ענעראא םעז דאםט
 צו או^טיםאטמש אן םען ױמ ענגאאנד

 ארמעען די ארויסצוציהעז רעגירוננ דער
 די איבער מעז לאזם דא רזם^אנד; פון

 קאנװענשאז. דער נאך כמעט אויף םראגע
 נאצי$:*איזאציע פון מען רעדט דארט

 מען כעט דא און איכדוסטריען, די פון
 שעדס בויען ?#וצען זײ קאספאניעס די

 הענען דארט זאלען ארבײטער די כדי
 דארטען רעגען. פון צײם אין ארבײטען
 װע^כע מיניסטארען, די מען פארדאםט

 ^אדעט דא ;סטרײקס אונטערדריקען
 גיט מען און קאנגרעס צש אײן זײ מען
עהרע• זײ

 מען בויצט^ז צו איז יזאנטראםט דער
̂ קאנטראסטען. טאבען דארפען ז$יצ

־ 1 ־ ״. ׳

̂ציף עיצעק־ סארגעקומען זיינעז ענד שאנס. .
 װיע- זײנען אםיסערס אאטע אילע די

 אויפ־ דער םיט געװארעז ערװעוזלט דער
 װײס־פרע^ידענטעז, צװײ די פו? נאהמע
 ראדיסא־ דעם פאר געװען זײגען װעיצכע

 האט םעז ר^גסטראק״עאך&ר^גראם. אען
 ארבײ־ די אז אנצוהערען, געגעבען זײ

 דיעזער פון לעװאונען יא ה^בען טער
ן זײ אז און מ^חםה  אומגערעכט זײ̂נ

באהויפטונג. זײער מיע/
 האנוזענ־ אאע געוועהנאיױ װי
 עיצעקשאנס די נאןי םען ה^ט ש$נס,

 דעאעגאטעז םראטוירנאיצ די פרעזענטירט
 1דא און פרעזענטעז, טיט אנדערע די און

רעזאאוציעס. סי« װײטער אנגעפאנגען
םק׳קא־ דעיצעגאט דער זיך האט דא

 גע־ און אויםגעשטעאט טאראנטא פון אום
̂גענדע די זאגט װערט^ר: םאי

 םון אײנע װי אזוי ט^עגמאז, ״מר.
 קאגװעג״עאז דיעזער םיז אויםגאבען די

 עס אז סאשינעריע״, די ״אױאעז צו איז
 עילעק־ קוםענדע די ביז נעהן גאאט זאא

 אגע אונרעכט אן אז איר נאויב אנס,6̂
 פרעס־רע־ די געגען געװארען באגאנגען

 צײס םיעל אזוי האבען װעיצכע פארטערס,
 אפיסערס; די יצויבען אין אװעקגעגעכע!

 נע־ צו םאחמצאג א איף מאך דארום און
 שענקען אויך <וי פרעזענטען, זײ בען

 םאר -דאלאר100 צו דעצעגאט יעדען
?אנװענשאן.״ די אטענדען

 געשטערט. צוערשט איהם האט טען ׳־
 װארט דאס גענומען װיעדער ער האט 1דא
 די .םארשאאג. זײן זױעדערהאיצט און

 באיצײדיגט געםונען זיף האבען אםיםעדס
 און געלעכטער שטײכאען, רעם םון אבער

 הא־ דעיצעגאטען פיעלע װאס אפאאדירען
 האט םאחעיצאג, דיעזען צו גע^ענקט בען
 מק־ אז באטערהען -ילײכט געקענט מעז

 אײנצעער, דער געװען ניט איז קאאום
 קאנװענשאן די אז געגלריבס, האט װאט
 בא- האט עס װאס זײן םון װײט איז

זײז. צו דארפט
?אנ־ דער װארום םארשטעהן צו אום

 נעװען <ןאנסערװאטיװ אזוי איז גרעפ
 םונהצ״ע די אז זינען, אין האבען מען מוז
 זעהן צו הויפמזעכ^יף איז סאנגרעס םון

 װי פראװינציעאע די אין דורכצוםיהרען
 ־,in די פארצאסענט פעדעראלעז אין אויך

 בײם׳ אנגענוםען זוערען װעצכע וא^וציעס,
 סײן ניט טען האט איצײן גוןד סאנגרעס.

 מוז פאראאםענטען, די איז פארטרעטער
 סאר- אװ מעמבערס די צו אנקוטעז מען

 שטע־ וחנאכע םיניםטארעז, איז אאםענט
 רעגיע־ עסזיםטירענדע די צוזאםעז יצען

רוגג.
 דו^כגעפיהרט װערט ארבײט דיעזע

ס ׳&וז אםיםלרס די םון• ע ר  דער אין ^נ
 פראװינצען. די אין אויר מי קעפיטא^

 אםײ די זײנען װער זעהן אאםיר יעצט
 די םון טײא אויך און קאנגרעט םון סערם

קאסיטעס.
 טרעזשור״סארבײם סעהדעטאי דער

 זיגען אין׳ האט און רעגירומ דער פאר
 משעד־ דער פריגטער״. ״קינגס װערען צו

 האםיטע רעפארט אפיסערס דעם פון מאן
 צײטונגס־שרײ־ א וױ?סינםאז, געווען איז

 און צײםוננ) ארבײטער קײן (ניט בער
 קאטינ^נ״ די.םיטיזענם םון אײנער אויד

 געחאל־ האט ווע<מד װאנקואווער, אין
םםרײק. ־ דארטימז דעם ברעכען מען

 עמזזד
 אייגעכע

טענ־ 20 ארום
 לײ- דער פון טשערםאן א׳איעדי,

 א אונטער יעצנו נאןי איז קאםיםע, בעצס
 געצד נעהםען םאר טאראנטא אין קאאגע

 דזשענע״ דארםיגען חגם פארקױםען צו
 איז איהם געגעז קאאגע די סטרײס. ד*ל

 סיםפ* דזש. םוז געײארען ארײגגעבראנט
 ?אוננוייצ אײבאר און טרײד גײם סאז
 םון צײם דער צו איז טרײעא דער און

 םאר- געהאט ניט נאד קאנװענשאז דער
 אױבעך אצע די חוץ א אוז געקומען.

 הויםט־ די שפיעלעז װעאכע דערמאנטע,
 אויף םעז םוז פראװינצעז; די אין ראאע

 די אין ותחרענד »ז זינעז. אין האבען
 עס װעז ױניאנם, אידישע גערזפענע אזוי

 בעאם באצאהאטען א פאר ••״יעגג״ װערט
 ארבײט, דעד צו צורײ־, ער נעהט טלז,

 א אדער אגענט אינשורענס אז װערט
 םיעאע מיט אזוי ניט עס איז מרעװ־ילער,

 יזניאנס. גוי׳אישע פח בעאטטע די םון
 אךער 10 געװען איז סעז װאס דעם נאןי

 ביד א אדער ארגאנײזער אן יאהר מעהר
 אזוי ניט זיר װי^ט נעס־אײדדשענט,

̂ײכט  און ארבײט דער צו צורי? געהן י
 דיעמנר דזשאב. גרינגערעז א זוכט מעז

 זײן צו אשט אױס זיך לאזט נרינגערדזשאב
 אר־ אײניגע דזשאב. גאװערנסעגט א

 זאא עס אז ניט, װארטען גײטער־פיהרער
און ױניאן דער אין זײ פאר ענג װערען

p זײ עיקם m. ד§רום און 
 פון אײנעע אז זעלטען. ניט זיד

כע טיטמס,  פון םאדערעז סוזען וח̂נ
 צו גצזעצע תרבצוכיחרען רעגירוגג
 ׳Hd אאג̂ז ארבײמר׳ס דעם בעסעחנן

 א װי וױיןי זײן םאדערען שטאם
v װעם מעז אויב זוײ< t די םים קוײגען 

 אפאינםפמננט הײן סען קען םיניסטארען
באקוםעז. נים

 האטיםע די שויז מוז ׳דארום
 אויםגזד (נים אײנגעהא^םען סערװאטיװ

 “םארט םאנען א;שטאט און האיצםען)
^ םאסזנ די צודיס זי האאט עריט  אונג
 ״סײן זײן דארף םעז »ז אױרי־ײד, דעם
א^וציאנעי• ניט און סאכער״ און רע̂ו

הא&״^ שטיסעל א פאראן איז עס ׳יא
 אצצמ וחנט צוסונםט דער אין אז נונ;,

 וחנמ איכס םעהר אז בעסער. װערען
ז אין ארײנדריננען  אאנד• גרויסען דיע̂ז

גי© מעהר לV't סעז קאנגדעם דער
 |Ht מען אז יאהר 3 שויז צוריק. געהן
 tPP עס מװארעז. קאנסערװאטױוער אלץ

געהן. ניט װײטער םיעא אבעד
 ענגאאגד אין רעםארחען גרויםע די
̂ען איז מוזעז  וױר• זײער האבען אייד וחג
קענעדע. אויןי חונג

 וחני© סענעדע איז פארטי *ייבאר די
 אר״ n אהםױי. מעהר ב^סעל א יעצס

W ווערען מוזען ררעלען בײטער״ ^p. : 
 וײ וועצען זײערע׳״קאאסען־אינםערעסעז

 •1ארײ וועם אוז םוו איכם אעתעז. שוין
» דא! אוז אוגז, בײ אויןי דרינגען ח  ו

 וױ «גים אנחור אז האבען האנגרעס דער
 קאמרעם• םיז דער׳רעפארט אויף

, ש. ז ד ט ר ע נ ו ש
ב• דזשאינם םאנטרעאא סעקרי

פילאדעלפיא פון ברױולאך
קראפעװע. א. םון

א אזוי װי  פאר^עםםו נעבאך איז וילאדעלפי
ז װעלכער דזשאדז* דער — געװןןרען.  םו

ך געחן ®אר^יקט ה*ש ער װאו ■ריזאן אי
ט געסט די — אנדערע. * ײערע םי  »אר«ײ־ ז

ײ די װאו *ט#דש די — םזלות. דענע ר  פ
סגעקלונגען ח^ש חײטס־גלאק מ אוי ײ ח ריי ו

ײ » פ^רשטויסש מןןגמען, אלע ׳פאר •  פרי
הײגמדקעטופער.

 אונזער םון ,געזעלשאפט הויכע די
 מאראל די םיהרער, גרענדע די שטעדטעל,
 רעכט א געתאט נעבאך האבען פרעדיגער,

 הא־ זײ און צײט, לעצטע די שאנדע ביסעל
 אין אלײן זיך צײט דערזעלבער אין בען

 װאלט אבער דאם אײנגעשםירט. בצאטע
 װאל־ זײ װען שלעכט, אזוי געװען ניט נאך
 ׳אנדערע זיך, אײנשםירען זײער םיט טען

 אזוי ניט זײנען, זײ װי מענשען, בעסערע
געטאן. װעה פיעל

כסדר: ׳אלזא
 נא״ קײן איז שטעדטעיל אין אונז כײ

 זיײ װעלכע מענשען זאל מען אז ניט, װינע
 בא־ צו שםאדט דער פון אנגעשטעלט נען

 די םארהיטען צו גערעכטיגקײט, שיצען
 בארויבט װערען ניט זאיצעז זײ אז בירגער

 די אין איועקשײזען באשװיגדעלט, און
 גע־ געװעהנט שוין זײנען מיר םריזאגט.

 דאס איז או<ז בײ אז אזוי, דערצו װארען
 הוםט מען װען זאך. געװעניציכע גאנץ א

 קען פריזאן, ער םילאדעלם א אין ארײז
 םון פנים׳ער ליכטיגע די באטערקען מען

 צו אנשטאט האבען װעלכע פאליםאײט
 םארברעכענס אלײן ם^רברעכער, כאפעז

 ניט אנשטאט האבען װעלכע ;באגאנגען
 בא• הײמען זאל מען אז דער^אזען צו

 אײננעדרוננען הײזער אין אלײן גנב׳ענעז,
 ארויסגעטרא־ דארטען םון האבען זײ און
 םעגאיך נאר איז זײ פאר װאם איצעס :ען

 געפינען פריזאנס די אין קען םען נעווען.
 יצײטענאנט פאלים א פאליטיש&נם, הויכע

 גע־ אםאל האבען װעלכע אנדערע און
 האט איחר אויב אוץ.-־ רא^ע, א שפיעלט

 םםחםא זיר איהר <ועט זברון, ־גומען א
 םיטי אונזער זאגאר אז דערםאנען אויך

 גע״ אויך שוין איז םםיטה, מר. מעיאר,
 דער אויף באנק אנסלאגע דער י1אוי זעםען

 קאײג־ נאנץ םים האט ער אז כאשולדיגונג
 צו קאנסםיראציע א געםאכט נםשות יכע5

 געזעצע. עלע?שאז די געגען םארברעכען
בא־ נעווען זאגאר איז ער םעהר: נאך

 הא<םםירא• מארד א מאכען אין שואדיגט
 םזצ, גומען א האט ער װי אזוי אבער ציע,
 געיווא־ באםרײם הצאגען בײדע פון ער איז
 שוין םיר זײנען זעהט, אי.הר װי רען.

 זאכען; אזעלכע צו נעװארען געװאוינט
 אונז איבערראשעז יאם+ונגען אזעצכע

םעחר. ג>ט שוין
ארונ־ הררין אונזער »יז<אבער איצטער •

 W האבמן יעצט !געװארעז טערגעריסען
בראך! גרויסען אונזער דערםיהאם

גע• גים יעצם װאלטעז זעק װען און
 פיצוודצ*• םיר, װאלטען טײער, אזוי װעז

 fft אין געדארםט זיר אײמואױנער, פיער
 אץ גאסען די אין ארומגעהן און אנטאן,

 גרוײ דעם אוין• וי-יגעגדיג סקארפיטקעם,
געםראטען״• האם אונז װ^ס אוםגאיק סען

 דעםעחםױוס פאאיםצײט, אז םילא,
 כא־ געזעץ םון באשיצער אזעאכע נאך און
 פאר אױך איז סריזאן, אין ארײן זיך פעז

 צעבאן. אמגר שאנדע, קאײנע קײז ניט אונז
 נאך וױיצ נאר, מען קען דערםון בלײבען
 — פאליסלײט? די זייגען װער אלעמען,
 א אבער ודם״גיקעס. בשר ■ראסטע

 איכמר איז וועלכמר מענש א דזשאדזש,
 װעאכער אײנער אאס נעװארען כאםראכט

 םענשען געװעגאיכען דעם פון העכער איז
 אײנער, »אם ;הינזיסא מאראלען אין

 גע־ און טרינקט שלאםט, עסט, װעאכער
 אז — גערעכטיגקײט מיט אשיאו נעצט

 פריזאן אין געהן דארפען זאא מענש אזא
 יאיהר זעהט דאם, — פארברעכען א םאר
 אויםצוהאל־• כוחות די אריבער שוין איז

 געזעצ־ הויכער אונזער פון קרוין די טע;.
 געיחך געש^ײדערט באאטע אין איז שאפט

 געזזנא־ אונזער םת הארץ דאס און רען,
 םאר- געװארען איז שטאלץ שאפטציכעז

 פיאאחנ^- די פון אײלער װײל בלוטיגט,
 אין געחן נעבאך דארח דזשאדזשעס םיער

 1אי ער װעלכע שווינדצע^ײען םאר םריזאן
 60 אוטפיגע צוליעב בלויז און כאגאנגען,

 אנ״ איהם זײנען װעלכע דאילאר, טויזענד
געװאדען.... פארטרויט
 מרס. געװיםעי א םרוי, א , געױען

 אזן געלד, האטיגעהאם װעלכע דזשאיס,
 דער אז גענאויבט האמ זי װי אזוי

 װזזיצער, קאורט, םוניםיםאל םון דזשאדזש
 מים זיך זי האם ׳מלאך סארט םין א אי,ז

 יואם דעם װענען עצות געהאצטען איוזם
 וחנצכצ םענט״ ״פאר די םים מאן זאל זי
 עצח אײן *ענעבען איהר ער האט האט. זי

 איהר האט ער ביז אנדערער, דער נאר
 אגםזסי״י איהם זאל זי אז ארײנגע׳עצה׳ט

 םויזעגד צעהנד^יגע עטליכע איהרע טרויען
 איז עד װי אזוי באנדם. װערט דאאאר
 חנחזצל• צו ארן פרײנד א איהרער נעװען

 האם תשאדזש, א אויך ער איז צײט בער
 האם זי און ראט גוכמן זײן אנגענוםעז זי

 םצעגם זי אגפארמרױמ. געלד דאס איהם
 םלצי• זײ און גאםט צו אםט ?וםען נאכהער

 ריי־י די םריינד. גוטע װי פארבדענגען גען
יי םרוי דזשאדזש׳ס דעם און וױימגצ כע  ̂ז
ק װ. אז. א. שוועסטער װי געווען נען  י

י אבער חאט םריהםארגען שעהנעם א  ו
 אװ אז דערשםעקם װײבעא רײכע

 אק גים עפעס זײנען באנדס
א איהם האט זי וחגן, ארן
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n p  re re ,u w  rn to  h e ארזיסמד 
d און *יהם שגען װאדאנס א נוםען r  re
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m ־ ׳ * r n  ip i מד*נם, ין9» ה*ט «r 
ip באאײדיגם, איוזם ח*ס סוזי די  tire 

d r אי- איהס זאי זי ייז נעמםימ איהר 
ד איהם האם זי מדבזםען... מ  מומרם א

 נזמומען- את הײס די אח .ro*p די וױ
d דזשורי א קאורם. אין r אויםנעהערם 
 איהם האס וחנלכע םרזי, דעד םון סענות די

 אין אמזר באשװינדילעז אק גאשולדיגס
 אנפעד־ אמזם ה*ם זי װעלכע מלדעד די

 אויםגזד אויד האם דזשודי די |«רױכג
ס ד  און rrupm דעם םון םענות די מ

 אז איה<אורםייל ןנדױסנעבדאכם זזאט וי
in* שוצזײג איז דדטאדדש!

 די אק זיך עפזוז היסעצ געװען איז
 שםוהצ ריכםעד דער וױיצ פעגסםעד, חוימנ

 הײציג־ סארט םין א גזוותן א*פער איז
 םען ;םענשען צ*הצ גדויסע א בײ קײם
 םארשםעצען נעימנם ניט גאר זיך ד*מ

 בא־ צו ערצוימז זיך ז$א ריכמער א אז
 זאכען אזעילכע װײצ שוױנדצערײען, נמוזן

 םענשען, פראסםע בײ פאסירען קאנען
מר  גערעכטיג־ םון אויסםײצער בײ ניט *

-&ײם~.
 און געיוארעז, *•עצירם איז היים די

 דא »ײד נעבאד האט אננעקצאגטער דער
 ענםזאגם ה$ט תאורט די וױיצ םארצארעז,

םרייעצ. נײעם א איהם
 פרײ אין געוזן םוזען אצזא ער וועם

 וועם ער אז אםילו זאגם אאיער זיין ואן.
 אין קאורט, ־ העכעחנן א איז אאעלירעז

 צו שווער איז עס אבער, קאורט, מפוײס
 אנאנ- <זיײעז ומט^דארםעז ער אז -נ^ױבצז

אורסײל. ..דער
 דױ קןווין איהר פארמםעהס איןומער

דזשאדדש, א ז איז שאנדע אונמד נרדס
 » w נעהםם זייז דארןי װעאמר נמנש »

 סים ידנען דאדפען נעבאך װעם טלאך,
 גראכמס!.^ הינמער ביתער״ ״•ו־אסםע

p v אײב איבער׳ן קעלם א אריבער געהם 
 אוגתר אז גאר זיך דערסאנם פמז זועז

j גרויכמר n : * r...
* * ♦

אונ־ p* םיר האבעז ^ודיח אאנג ניס
 אײגער געסט. זחוײ כעהאט שסאדס זער
ײ םון םערסיעד, קארדיכאא נעותז איז ז
 גע־ איז ןווױיטער דער און מלניעז, ®ח

 םון פדעזידענם דעי װאאערא, דע ותז
 די אין געקוםען זײנען בײדע אײרלאנד.

 זור״ תנר לענדער. ײיערזז pt *דנםעדעסען
 םילאדעל־ זײ דאנתען :עלןדפיען איז שםעד
 הא־ זײ וואס דאס פאר אײגװארינער םיער

ז  צװײ־ דער און בעאגיעז פאר :עםאן מ
 בעטען נאר דאנחען, ניט געקוטען איז םעד

 פילאדעלפיער די םח געפיהלען העכעדע די
 אײראאנד׳ס ׳גונסםען ןװ אײמוואײנער

םדייהײט.
 זײגען מזלות זײערע פאדשײדעז וױ און #

 אויםגע״ האט הארדינאל דער !געותז זנס
 ציײ ענגצישע די פיאאדעאםיא. שטורביט

 גאנצע אפנעגעבען איהם האבעז םונוען
 איהם ׳וועגעז ב^רײבינגען םאר ■ײתשעס

 אױס־ האט מען ן קומען זײן וחןנעז איז
 נעװא־ געבארען איז ער ווען נעדעיענם

in ; ווען גאח, א געװארזנן איז ער דתז 
n אוז ת*רדמ*א, א מװאחגז איז אר r 

 גע־ האט ער װאס זאך גרױסע איז קליינע
םצחםה. דעד וועדענד בעלגיען פאד סאז

I* אונזערע פון חייסעז די פון םיחרען 
 פאר אפען געייעז זײנען הונדערס

 א פאראנשםאיצםזנם םעזיהאם׳
 פאדאדנע פיאאדזנ^פיער זץ אין

 זײגעז אדםאםאב^ם הונדזורםער
 און הערען <ײיכע זײ ;נ?װחע
 פאר נעפאאעז זײנאן דאכמגז

 און איהם פאד נעבוקם
אייגנעװײ נעװען איז

 ®ארדריסם םיד
 כבוד ®יעל אזױ אידט האט
w v <ײן, i נראד געװיסען 

מאר״ ׳דיזמד ומי^ גאםחנתם, םיד
ך בארידסאן, ?דים זיך, נ

האט עד

# (םארםזע«וננ>
 *ודיהנמר זיימן זיי וױ נאכדעם סא^ *וױיםען ־אוים׳ן

ן  »ל׳|8 םארטימן *ו ויך אותס אנדחנ איז באררא, 1קײ מ
 .1»^י אײנעד באזומז w נאראס ליעב האס ער וואם תבר,

v אוינ trim נעװאלם װאלם ער וױ אזזי פתקם w 4םיט' אוע■ 
x וואצם עד זחנן פאםער, a fm—גאוחק וזין באמצום זײן 

o םארלאמן נעװאלם זיך האס איהם :םעםם n ר סאיינע» 
 באװאוי־ די נעהאם פײנם האם ער שםעדטעא. פדיערעגע

o פיז נעד n ,אונם^ד םון האבען וואס שםעדטעל n םאר־ 
 נאמפפיא־ האבען װאס ע,ענדעה״גפארב n נאכנעקוקם הזמגען

 זיחל בארעדם האבען וואס בוײרסל, האקעםמזעד יעדער נירם
 דער־ האמז איהם פאײמ^ זייערע אוגםער שכנים רע

 זיך האט עס װאו הײזלעך, הצײנע די געםצעך, שמאלע די עסען
צעבען. אײנמ^ניג זײער נעצויגען
גע־ שוין ער האט םוםער, וײן כױט אדזײם םאהחגנדיג —

o האט םרוי ארעםע די צוקונפט. חנר פאר סלענער בױט m 
 אזױ — נזנפאהר, נײער א פון גערראהם וחגרם ױ אז געםיהצט,

 איהר םון פנים חנר געווען איז םארםראכם או; פארמצאםען
זוהן.

ענםפערענ־ געזאגט, ער האם — םאכמ פארשםעהםטו, —
 איז dp אז גצןיב, איך — &ראגע, מװיםער א אױף איהר דמ

 איך מאן. זאצ איך װאם גאשנדגמן צו םיר פאר צייט שױן
 קא־ די אין אוועס דערנאך און מעדיצין שםודיחנן וועצען װאצט

לאניען״
ס א ז ד עז אי עוו םער א נ א רויז ם קאא•. נ א ה א. ס » רי ענ ך ה י  ז
ם א ה םי ם, מ ר טע א ם אד ס״. פ ענ אזי ם ב ר׳ א ם ק מ ע ו נ חי רו  אונ

:n o r, ם װאם א ע ה ר ענ ם ך נעאעכצם ש א ם צופאאען, נ א פ־ ה  אוי
ר אין נעאעבט ה הן. אי ען זו ענ ם ג ס jrm חנ א י ה ר ז ם זי א ה םי  גע

נ םי כ ע ט הנ ם פיז :א אן דע n מ i p ד זי ^ ײ אננ אכעז ד א ע ב  א
D זוחן ip י נ ן עני ם ר ע ם ם אונ אכ ס ע ם נ ײן םי ם זי וויאען. ז א  ,ה

ט ם׳ או ח ע׳ ען צו נ אכ ם ם ה םען, א םאר אי ם ־ עס וומםען בעא י י  .ז
ם אאע םרעטד כען ענ םעז, א שםורםען, אענ ם d ווי בעא p ז  אי

מז עו הר נ טער, אי א י פ «י בי ען ם ע ט ײ א וי ה ^ נאײז^יך אז מ ע א ע  נ
י ווען ו ן תן אי עו ד, א נ ג ײדעא, ױננ א קי מ דעם אין ם ה ו ל ו י  ה
ס זעא, א ז ײ מ אי ח םעז מו ה א ײ א ם ב ען, םי ס ױעאכעז אין רויז א  ד

ד האם אעבען מן זי ײ צ ע ן מי נ י ױסער אי ב. נר טו ס ת י
 וואט אעבענס־אונםערנאננ, אזא פח מ׳חאי^׳ם האט .״זי

 זי אעמןן. איחר פון סארנענשטעח דעם אויף עהנאיך ז״ן זאא
 זוחן, איהר נעבען יאהרען איהרע דעראעבען צו :ע׳חאום׳ם האם

 און אויםהאויבזמ, אלייז נעװאאט האם זי וואם כאה, דער נעבען
 וױזדער פארנזמממג אזוי וואאט זי Dpi אײניסאעד, די בײ
■ ארוםמנומעז האם איהר דופאאען!״ איהר אדום אאץ זדז

 איז זי וזױיל םארבארנזק, Dip זי װעלכען םרויער, שרעקליכער
אגדחרעןי נעגעגשטעמן זיך שסאנו אים געװען ניט

p «ײ am ןוווענד, אין a p אריינ־ און אהײמנימקהרם זיד 
m apM איז inm p ,אימרדאאם זײ זײסמ אדיק ir n p n. 

prap d« זיים צוױיטער דער אויוי• r  r יזננע מזטוםעאט 
טיידא^.

i ס»א אציו |w טר־<1בג<רדו זיןי קוא אױפ׳ן האמס זײ ־ p 
 דאזינע די »ז נעדאנק, דער נעםען. זייערע נעהערם זיו בען

p זיי םים װאוינען װעאען פאוירער״זעס p  ■rresn אויסנזד 
 ג<ייזי איחם Dip םיידאעד די םון איינע *נדחמץ. חמט

מן ארט אויפ׳ן ע »  ומאען זײ וױפחנא אויזי ®אר׳אםעהז צו נ
 *ו איד־ממאען 5מ אוחד :אעבצז זײן אח ארײנריממן זיך
 םיורא־ דער אוין• מןשםאמנן א*ן וו*ם אימעא, רעם םון פים דיי

t o. ד האם אויפנעחןנטער, אן  גאכםראכנמן וױיאע « נאד ן
נ»א. אונשואדיגען dpi פום םיט׳ן מאחי:&טאז א

dpbp וױ הצרר׳ א dp פאטער דער או«ם*ױויועז, האט 
אחזג^ ם»ר פארגוינם זקי האט סיידאמי, די םון

 קיין אאנצבעז נעקצנם נים אנדרע זיף האט שפעםער
 אריבערנע־ איז *v.npn אוחאכצ, די נעיוען איז װאם רעכנונג,

ip* TOUprT rmDg»n נאסטאז פון רוןי או*ס׳ן נאננצן wn,,? 
 IPW»5wג» איהם יpp אמאא זיןי םאצנ?ן וואם אינגלעד, *זױי

 אין טײדאעןי די םים נעשייעאט איזם זיך jpann ותאכע און
i װיים? די p t ^ p, ?צואװעחג^ האט ווינד דער וועאב

 ם*םיאת psnip די dri ביאד, פראכםםואעז dpi אבער
nip פאטער, פארטראכםער דעד — פארנ^טפאג^ זיף םים 
 ipdio די סינדצר, זייגע נאכגצתוקט איצכפ םים e'ip װאט
o כאכע, די אומעז, אװשואדינ? די םים p i מםײבאעגדינ האט 

 T« אײבינ אויף גא׳״נרם ipnp: אח — זאין, א גזמטריקט
 נע־ ניט dp האמ ארט און *ייס און זכתן זײן אק איינקריצצן

ך רד ד . ״ ׳׳. ׳ . אפכיעקעז- ״ —ך ״
npur יק.יוגענד, אבפר שינדתײ* גצוועךאנריע׳ם אמ»

ג מצײגעז זין Dip א*דסמ, עתםס׳מ ®ח צייס די ״י  סאר־ ח
j ’D iiurrr ד :פרזכטבאר און  tpupirj איז באריא זמרד מ

ipoppunarw ז*ז  ppnpm&nv i» ,u m n. אווצנד, יייז 
 div אריימ?חן ip *צעגס «ז אחײםנ?גז«ע איו ער 1ווע

 pj”t אין *מ5«ח* איחס Dip ער אדיין. *יםאר אין אימ«א
 צום ויו tPi’DiPBiM# :?תאאםזן איתם ori ip אעישױצם.

dpji» ,tpowpp װי ip ןזאאט tpim סײאםאא זוזזן. דין 
 פצאדער n אק זיף םיט איחס jpoiip»’D בצריא iprr האם

 IPDJiporme dpi אונטצד גצכם, prnpoit י1 אין ;ײן1א
 Dippj pn:» iPD«tpipoD’ire dpi םיס ip האט חיס?א,

jptRiip dpi ipjpii אצבצן: ip איהם האט o-vtfpip ווי 
אויפ־ onnspj «יך nuft p־ru» בוט. זײן «ו איז dp וױכסינ

 ■זמםיא־ pc bpp די pc את אאדעאפ־א,
סטיים. וױיניא

T n »  tntsulaUon filed with the 
Postm aster a t New York City on 
Oct. 31, 1919, as required by the Act 
of Congress approved Oct. 6th, 1917. 
known as the **Trading with tbs

♦t

ipn איז p i אח װאאצרא ? וואאערא 
 אבער םאטעסאנדקס, pc פראפצםאר א

 םיט נצשטצאט ;pticiv נים זיך האם ער
 K אח ip ;ציפערען םדממכ? גאויז

 rino אייראאנד* אאט/ זײן pc פאסריאם
ip Dpi dpi נעבאד?ז איז :ipipip אק 

 יאהרען. אכ*עעד די ^נפאננ יארין נמ
 איז יאהד, צװ״ נעותן אאס איז ip וועז
 אאנד,1אײ איז jpimpp:pii* tpdid זיין
pc איז זי װאממ ipdippj, אוז in n זוון״ 

 “פאו אית־ סיט איז א,1װאא? איםאןדע
.jpoup באיבען
 -1אײ חאט ,1916 יא,18א סאנאט אין

 איז אאזזו־אpi 11 אח ם1אאסי1תװ אאנל
ipopar נעידאחמ ip i ’ רעזיחמם■ po 

ip נעזאנם: ipdpd ipip אײלאאנה i
ip עזיחמם1י i pc באיש.1צפ1 אייז־ישצד 
ip טדרעסםיא pnpipj איז א1»אצ11 i lie 

 א׳/ אםנ?סבױ ומן לעניתננ. צננאישצר
מן מ ע  פאו- יאאיםישצ אאע »jpipipj נ

n־ipap, איז ip אויר jpi»hpj .באפליים 
ip אמס* איז ipupip: i pupi r • ר1װי? 

ל ט1אייננמ#א איז ip pre או־צססירס  ס
tpupi ידיזןמ. «נאישצז אן אין m  pc 

i? איז נ«ן®־ renapc ipopp, א אױף
pmtnp ,אמן ppns pc נזד גאפוײים 
m 1 מארזמ. -ipנ?חײס 1אי אן ■nRpa

po 1איײ׳אאנ 
אויך

ip איז ]priRip די םון פאיק־האט כמעט 
sofap מעאכ? באיתצן jp:ipipp: d r  ip 

 אוו־ ■אאיטישצ בעאםםז^ שםאז־ט י1 פון
p־׳r זאכצן r i m p ר־1א1פא כאאםפײט 
זאננג
 נצ־ 1אב? תאם םפיאר טיטי 1נזא1א

mpt * tpa»ir י פרײנדאיכען ז ױ  «ו נ
 פיצאז־צא• אין אײנאאחאדינ אי.תם איהם,
 פאו־זי־ ס־חטי pre איד.ם תאט ip םיא.

d p i ip  m oipa א זיח ipip>vno mpt 
pap'J-ipira p& onpor ip נאסס i pre 

d אז. א. r  ip  .n 1<אנא D3papiP3Dire 
u n־pe jprapD pon מצא־ ,1אאנ1אײ 

n <i ;p p r  pa־”»MtpnpcD inp־* TP 
ip«t m אאניעס e g r e f y n y i אונאבהענ־ 
 •ipd איז װי' pre Dipipn םים ניגסײט

in צינ ir ןװז־יק; tpep: n  tpr’iw, 
 נמו־יממ1נספ1א זיך־ נעשײעו װצאבע

1 tpd:wי ipdk׳tp:bp ,אנסםיםויציאן? 
ipjw i אױך זיך ,rm> •jpop> p m » n 

d r  ip איהם ip t iir מ» ip ד אח  ם
oroapi א זײן *ו tpotti אח נאםט

upipn — pre p̂cppiup’d,: אזעאכע 
ptmni איז דיבוו־י̂ו.ip טאקפ !,Poippj

bpoiDirip o r  ip  pk י1 אז pppmcp
 סים tpoptCTD onret װעם תיצאז־עאפיא

t אח מגייסססיוננ » opn ipo m םיס 
ip »ן TPDPiDniB אאס jp^rar איהס i

D״ip rn «װי איפ...31רצ :eiprp, איז
ip סאסי iptjw ipap ,ipoippj סיטי 

irp o איז pre ניס חאתזיים jptipj״ 
o r  ip מאאזס jpp ip  w  tPonv ניט 

p t זדאיעב פיצאז־דאפיא אק ip d r  dpi 
 אםענחןן כיזנצט. וױפסינ? mpt םח

npjipmf: ip אױם^׳ז i ...D iR r, 
d !ועאכעל r 1אײנצ זײן נצואאס pe ת 

ip .אח אײד איז אויםנעםעז־, i יס תײם» 
אנחר יעז1נ? ניס זיתימ dp איז מײמ״,

 זוייא אתא*זזצננמ, זײן mrei pre פרײ
iPDippi t איז מאאפלא r אמ גיס f:״p 
 די אין זןאז־פח ,tPDpipoa»K איינצנ?

 ל/ר יא1ז pa>pn 1אאנ א pc אינםערעגסק
pc ^upDrooaJpt pia וועא־ פ*אס, א 

ipa אאציהצז מיל dpd» dpi איחר אויןז 
t אײנענעם r  ipaR .turn אאp יי־1ם 

n״neuron tparpo pnpar>OD איזזם 
xswm va איפבע םיס pre ,באנײםטערוננ 

n ?111 אוז  pram t r  — t rהאטע? 
po 1א' *שטצד »ז נענעבמן איהם פאאק 
.~P»1R

1םי פיהא?ז puru |1א  איעײאוי־ י1,
ip i wii ,m ip r ip i tic ip: אינחד 

 p: mpt* זיד, נעפיגט אR פ?נחמם
ip r i tie dp:pip » ג1א1ח  איז נראת נ

ip d ?אפיא1פיאא r, נע־ זיך, דאכט 
jpnp dctr א prrwn אױםנאםע — 

 וײיםלײהײטם* 1<וא פיאאו־צאפיא, אין
ס נאאק מינ  ױאו ?אםיא,1פיאא איז זיך, ג

op געפיגס »t גאך iprn’D ip i, איז 
ipipD n ?אמח11  dpjidpj d r  tPo סיט 

ipaJpn מ » 1 ipa’irp:ipo:w d rי 
tpdipii אאע אז tpeiR tpr:pn זיין

ip&t אא? אז פמי, r  tppSpc םרײ, זײז 
m po אאע TP-n'RPiwPD בא־ דינזח 

_ ! D«P»*D3P1P: W DTD3P1
םיאאתא־ אפיזי?אצ די ipa* 3אוי

an pe d:piipic פיא  dpi d r• איי־ 
p^aiapi ip m אוא נזמעבצז ■rare איז 

o ץי ו׳וי נאדז־עם אני̂נ r אייננע־ איחם 
 ײא־ פיצא «זױ מיט זיך, אכט1 אאז־?],

 סויזפנמר צצתגו־איגער jpapn ריםמײ^
p>r  pt ipnrp 3 אױןו nrwnיסט1אנ 

*P יײ ipdr 1:איתם? tprjTRp...םצאנ 
po חס״םיס n . jpaR װמדאײזר«

ipiipma ־״»tpa»p: iprra p יאטש א
 1זײנע ווצאכע יאאיטישענם, י1 פגים

 ipdop יnr jpirpj 1 «ס־װ?האס אײחס־
ס4גי rPm ץיי־זײנמ*a>pn װ« סי א *

'

pu איז pc ippuwr נאזי !»אעם?ן pipur m r  ipm טיה
pre ,אז־בײט opn ,|p::npaRP ,(poor י.סיםת-אוט־1 זיו 

tn R  t"P omppp:, א זיך םיזט כרטבלמנצנדינ :n re תיח 
.pj:n:*eip מיכטינ? ipap> o אסת, | r ‘ odrpj d r  o r 

»1 * dp pm ,h r  iPai» ionan t r ■איז tp:»np אין b
tpi»D”irea זשותאא ורישען51איסע n נעשיכטע ip i lie 

d מיסיע, r איז :tie tpupnp: tpa'irp אײנעם tie אג* די 
dp d גנ,עתססגײאב מים א1ם trct א 'םיס1:<הסצ טייא r 

ipcrwD’iiB 3 א . .iR 'cאנוײסס tpcd’J'd dpi pe, אתט־ 
ip טיט י::עאם1ג? i חניפח n  pc זוכעניש ppireor pe ̂ער־  אינ

tponp dip ipap:p»B p זיןי •הןוט אעבו:ג?ז, h :b אין םאא 
ieבpא זיין  dpi ip lp״p:n| ״ אק:dp נעםיתא איחס םאון tie 

v t d r  ip , jJUPDpmtS'tP’iic װארף א :upp נאף imb* 
ip ,o:p:’:p: אנםקעגען איז :ip .di:p: ipip’ ipubip איז 
u«:p:iP3’re׳n:np:it ,odpi* iv ddpi* pc p זיך DPJie 

 איחם האט jpd •tPDtgpapDBtiv ויך איז ער ײי אייבט *זײ
djppp: קװאלםאא, לאטיינישען אין באנענענ?ז ip wii איו 

:fpiip ?פז־ויעז, סחנח א פון ינגעאט1ןןתמנ IPC’ipiR  d r 
ip פרויען י1 יןד.1 i jib ?וועא̂נ1אתט tpaon d r איעכ אזוי 

 -nrt איאוםם,־ירם? n אין ipdpidir י1 1אכט?1באט צו
 נ?זיכט, םארבלענט זײז םון tpi^np: dp’pdjp זיינ?ז נ»א?ז,

 זיך ip האט צייט pdtip: א אפיא.tpr’:ip:p 18 זײז 1םי
ipdpjikc פײ װײאע א אױױ ip i ז״ט tie ,איינ׳ול ipao « 

ipo’iip: ^רו d r זי »em*cp:ppii קייז .pinjopo
ip ?א־פח1םיי pi't^i י1 i צאם111אונטצ d r איהם i p i 
d־ipd pe אעף1מיי פיטי י1 םאנס r  ,i r )בייס1נ?» חאכע 

d םושאיז. ׳ז1צ3אי r _ip זיף d r  d:r i p i ?1 גרינPDKH 
d r  nor: D'pnii'tTi .p*o ip i tie ׳עמ3ארימגפ׳גג ?יך 

pdud:poiip: ip:ip אוז 1ויע1א3 א i : א ipo'nar'iBC 
tic ,האט נאיק ip וי ponp תויס *ײט DpipcKa ?קאײנ 

pc o r im c זײז i:p:v. איךלע,״ »ן אין םאא, אייז פאויז 
ip d r  ,nnc כויג אייכט?ן א טיט יט?ן3גע1איב? זיך D'o 

ipdid ip• טיט ן1א ipoopnr צמײ צ1עאטצ די i
י«■1יא 1<ײארנייט. *וממפימוש געאײאם iptipaR :יי .....

 pip א נעװאנט ניט אנירע האט טרויער, א tie ארופנענומעןי
d ווצאכצ איז,1י־א1מא יןי1א טאן 1* r אזוי יסנ?ז?חן1א איחס 

iw im א זשעני, .1קאיי דונת?א?; איהו־ אין ptr א און 
 איז «י jpn איהס, 1« געטאן שםייכעצ א האס נא^אאשינ?,

ip אין יין1א i 1סי tic .ױאגאן n אאט :p:pibiip אס1סא 
.1ײטצנ1טפא1א גאנץ t”f זװ יסנעזפהן1א האט עליא3

p האס מוםער, זײן tie אאנ^1פא dpi ין«1א ii:b ניט 
icp:c’ik’׳db אאט יײזp זיינ? סיט באקאנטשאםמ nwar; 

 p*: זיד האנעז װאם ,ipnp tie D'nar'mc ip איז tpiip: און
tpeiR איהם אויף tic װ?אנע א̂י זײםען אאע ij>3r איהם 

 ip .d:p*:׳:p:ibd זינאיכע tic 1אהא1?א אין טBPאrpגpp1lא
 pafpn םיט טאיכפייט,1פרױ?ז־*? סיעא אז:י tie זיך w מצנלינ

ip איז tPiip: t’ir פאענט עחעטינם,3אי Deo. ip שט11י3אי 
ארומינעײ ipi פון פאתױ?גטער א ; הײם ipi אין באײכ?[1םא

pie,) ניס tkbiPi  dwph6 p:r  r*P an n pi ree את :oc 
X9  n ren riK a :ארײנ«פ?גז־י mep’o איז m ^גאסו 

dr tnpnpi ip d r ,סחיעד d r איז:tpiip !אין פאהאאגמ 
3 .,jpotpcp’d ptotoצריא ritPDiP d r את־ »י נעפיהאט

d 3װײ זיין פאזײיטענד r  ip tut jto 1א־י סים to rninn 
tin אצחן,.«אזמ«ם tpnpi אח re «*n ,idcipi t»i>a האכ
 !o'S:npr י1 01פאדסיח :n:por אן*, !נעבויט du און

ip d אימחױמתכ וױפתא םיט r אױןי pa tPf’«P«o dpi- 
 -p.ipo:* tr,'”i dp ipa?pn צו mwp: א אויף to ריא̂׳

p?o {p a ir אײמ ױטמ d r׳t tie D-.'j^airec jptpii״pip 
njponpuo *martmc: איעבע. 1פא זײ t ;'i:vi*,i:״p 

r רײד, n w  d r זיר d jr ip i אפטע אן tie tP”ip :ip זײן 
tP3R pâ ptt ,ipdidjun nil ip d r  opm uform c 1סא 

d זײ »ן אײנער p’p ;סמדחייס זײז ם1םניםם? r אפיאו •:d 
:tPtr'iiv dpi piponiw jp5p« it  duribp ; שטענ־ רי 

p: n 1ינומע1באאי :?:?נזײטינע p: ipaen4׳pd»:b ײננע זייז 
ip יא,1בע נשטה. i'ii, נאנצ?ן אין זיר חאט #tpap:p:B טיט 

w arm s ip i פון pru ינוי® d r  ip •ipoapn ,אז נעזאפט 
ip זיי i tpipn jptpii אכ?ז11 ?אא,1אי? d r  ip ניט :d:ppp 

uipj־”ipa. -
d 1יאה זעכצעהן צו r נעהראנ?ז איעב איז1םארײא d r 

tpap$ םיט Ipdjiip: « tie P3P’> ip i .טענשען nip'ap tnif 
opipw n d r אויןי n ?און ארעז8 איעב?ט־ *ipoaoDPa jn 

o ir p : n o r  o«»*i«PDpr יוי1א dp |jm ,d:p d r  dpi 
ipdip opn איהוי p n 'i אויסגע?איב?ן ».tpipn i

0*11 ,PDÎ lDDBDBP * D1'D*B DR 5*DRTO Ipa*
d r צוגיסס :oa*op אאע :*,p p::i> p rtR  ,i  1» ipui» r 

jpjtodr ,ip i אן אין איינמאא :נאאנץ איז 1םרײ םיס פוא 
*jpd d r  i:pn אתיים ipn~epi naRapi א ב?ריא tPD'iD 

no חאר׳ר׳יאןמ. א
:«jm איז זיד ה*ט וואס ’ip:P צייט :tp:icp 1א'י u p 

ikc o ד* i’iia r  d r  ip.i*n גאײד איז צט,1א ?*א^יאא א

1« אצזצר י1 ױי צ1 נ |1צכטיג<|1י, |  י
ipp:pip: דאי,1א jpaR מ ים1איי די |

Hmli** ip:״r ייש*ן1אאטע או| א*ו־ס i 
i*dipd םיט * ipr ip צזריש ציים jn* 
P* אזן מני*ן איזזו ם11*רנאני ljttDni 

jpd א ipr:m pc ipdikto •אינט?ת«ד 
apgnpDPB. : נ*«מ t'lpoim שאנאא

dtppir:* ם1איי  o:pdi א*קאל יײייין

d r איז n תים3 נ?אי iPDP* lie 
 9W כעווןורעז ip>pcp: ניט אגסאמס ס*ן

P^in:pD ויןי תיס,3 עאי3 צװיי 'inpi 
ipo«aiM pip«t ײ געײאי״; זײגעו }»  םי

ip i pc ip i ני*ן,1י P3R| זיי i*b ip i 
1PBPT. די םון א.ײסנעשא*סען

p: dr תיס3 בעאי צװיי די  tpaR* 
o צו jra*iB א ikc םאנט r  to 'tynpt 

inpe opn, 9 און»* opo*a pipiw n* 
dp tPo אאע נאכד?ם *:K-. V .tRPia 
 אייוי עכענט11ג jpaR תים3 נ?אי די

tern dpi ױגי*|. די ביעמ* צו p |*ױוי 
c d r  d r־«oipcq:pp: list tP:»Dr 

 אדי p*< םיז pi'ioo TOip:pm א םיט
ipo«a אין dpi ,אונטער סאף ip i ס*וד 

ipina tip d d b r pi ,םנײד?ר :*»ipt 
 SKr̂•. *תאצײז׳ס־. אינטזןת׳מאנאא

ip איז איצט i 01* סםרייסPDPB p!* 
n*i9a .ip נאנצען אין כםעט שוין a 'R R 
*ו זײנ?ן ipspr צװיי  P*< ססו־ײיג אין נ

^d אנדעוע dpdp: tP3*n סיס ip i יד 
(.PunPiR יtP3P:pu 1:* און ניאן

pir rert ip9R *אע די  d*ii tpbpt 
np'־Dinppp:p יוני*ן זײנ?ן ײט?ן,31א 

11 ,ipsprעאכע D9POPOP1 |P3R םיס
 ,dpi tic tpipor 1פאאט? dpi vim rip tPDPP> dpi זי?נעאס

p:איז װ*ם n  tpnp נייססינער ip d r. 
OR 9npa . פען1באג םעז* :d'p ii:* p?ap ז׳אםת? c־* 

^ - .TPO
d טאו־י־אואיז׳ן, r  d r גnpאאtPD |אײן אי ,jpipd’P 

d װ*ס זשעני׳ן, r ?איך1אונאויסח :iip:״d, יון pinpa** n 
ipocpnr, 1 ביי ipopiiי phnpiD 1אי *אט?ז1נ? זיו האבען 

 יtp«*9ipi Dior 1 אױזdjppp 3: אנװע o*n ,tptr: אײן
i איס זײענזײג ניס האנד, :*dt י?ען11אויםצו dpi 1טמיע, 
d הארץ. pre Dpmpupnsnp ד.*מ װאם r  ip געטראכט 

dpi ip:pii ?1 1גחים Ip:pii ,ipmidי :pm*cp,| װענעז dpi 
tobp, טיט *אץ וממז ppn o*ii װ?אכ? ינם,1ײנ10 ?אײנע 

t tPiRPU* jpa*n״ipi«n:pn ip, ינעד,1פארטײ ,ip d r 
i א נאנצען איז &נים. אא dtb tpcptd איצט זיך ײ?א?ן p i 

 אא? יtp:pn tPD3MiD ipdup: >»ipa 1 םאראם D*n שא*נ?נע
ipdrdpj in»* jpaR d אוםגאיק?! r אט*אט,1 1גרא IPii 

d אאץ r אם יםג?ועהן1א opn d r  .(poppa איצם tpipii 
? |pcp3» זײ טים

d r אעב?ז d r ניט :p’P IP'm:* tpapjp צו־ צײט
 nwar p.״:t tie שיהואא איים׳ז ייר אכם?ז1םארם *ו סיעא

ip זיך האט :n*a t”P tpmppDi* dtidp* ענדיגצז 1צ מ*י 
dup dpi 1א| ipoper איז אאם6י1 א מים piprpp אװעק־ 

 ppir- א ttntp: נראד איז op ikh ?*אאנתן, י1 איז פאיירען
ipa'C tp̂א̂י pa tio p’dpvbp p. די מען rnpisp שטי־ איז

 יבנמו1א1? וײ tPoipKa או[ tPDpapi ip D*n געײארען,
3 jpאנא״טזמ o*ii jf’D'D *i איז *ppii אין dpi הארץ tic 

ipi 1םיט«אע *.ppnc
dpi fie dbmtikc א ארט נײ?םpפd’ib r i:p ”i ,tp אא 

ip קיט נים8־ i ,1װעאכ? סיט נאטור tPo נעםוזט האט tpm*c 
n:* d אייבינ?! אן r  ,*»*p־p 1ז?אםענע שוין d:r i p i זיך 
*r t:״p ינס1םןײנ ?איינצ dpdpii ,iip ip c  tie ?טמיעריג 

 סאאס־ h אין סאועאאנט נ*ןי אאננ איהם jP3*n םיאו?טען
 עי״ י1 נעצעאט. אי_'נזאם?ן זײן אין נ?א?נ?ר ים׳ן1א ,oap: אאז?

tpp:ii «np:ut פאר אויםנעװיזען איהס ה*ט וײ npr npi־: 
.i:p:i’ pre tic Dn>a ipdd

i|p9i םאראי?בט? אײנינע זין חאבען pti*: ־אתם r צע־ 
fPt’re pipi:* ,ip::b: הן וױואםעננמוכמון זיד* cp pafpii 

 pip״t נ*בנ?ס*אנט jpaR םתיען י1 סאועיאאיםעמן. איז
o הײנער ,pptmdt אויסגעװאהסען דינזמ הינחס־ םע,3ג?איע r 

pm ip 1זײע ipn onimip: ניט d r; חיות י1 ־ pmp: tP3R* 
d אײנס' סען r ,צמײםע op'nn'p: tP3R tpraro מעגמען . 
d אויןי :’־uppip ניט און r  d r  ,a fa  dpi גסא*געז א״דזן 
to סװאא. א tPinpiD ,ipoapJp: ,tppapip אאוית אח? R• 

tPa זיך :drop 1 צו כזײ צוזאסעז'njrepp d r  tPJ'DDpcpa 
v .\rn rt fiat ocrp ;ic

v *» 4siR  tw »־dto ip:p ,ים tpaR םיידלעד סינף Vt 
 ICMP tPD*tre-־u can s'i:pcepp mna די pc אד־ויםכןמאאגען

)i«j .עקזיםמענץ m n f, היץ אין DR |ie*P tie סים * 
ipr*c*t*J’c צייכניאםעקייט נ :dpipp אױף איצט ip i •*־• 

cp>a, ׳ 1»צאבעp t ipip ךי U'P* אדיםגעקוטצ איו טי־דאעך 
c i* i אע׳ צי tr איהרע יױס tPDCPip און .djpd*ipbcpd

 | אד־ panpor 44 א ײט,31ױ*זי־א י געז
 םיניגצם tPDD'or*a א און גײטס־װאף

v םסײא.
 אצ*£■ או| טײא*רס אי^ס י1 אאז̂ן

ipo0״ r m  (*D1POPB t*M ipi'.rer i*r 
a״pir tPD 1* ! יןי1אM paJpt u  ipcjiM

 tto • ײט«•31א די װי כאדינטננ?(, מיטם
0 DPIאך tPD’UTM 1 איזP13M P>P’B* 
3 .dipdtצוױי :עגען אויז DlPii tpoi’B 

P”1DD ip i נ*זי '* VtM PM DPPtP:D1*P 
 bpi tpap:aip םוזען 1אאIP 3אpװ זײ

tpoapip: י1 פון פאראאגג jp  .tpp« ido 
iDO JP3P: jp:*p ip dim״' *PUra p 

n םיט  ip בייטער1א n  tic ױי1צ f *po 
ipb, נאןי זייגען װעאכע idd pm״g  <P 
d r 1 יתיאז די ddppdpjי aiM״#iPD 

v װצאכע t jpa*n 1שוי i  ompppw'iip iptr'aiM יזע1 מעאכען ארגײםען,D*n ,!p::iip:'mip ip tpap:p:e* vt ip dr שטיאסי״ט,
 אכט1ט1םא יא'ם1בע צען.1הא זײן אין אױפגעסאאמט האבען

 אנייע׳ם אין איהם, ער3אי אײננעמעען זיך האט נעזיכט
 מיט א1ם נעװען זיינען װאם װערטער, געקאוצנעז האבען אויערען

 1סא אנען1ײנט31פא ייך האבען עם :עואנפען. איכע1פייע
ע איחם תנ אתוי ip האט אםע1טע ijn 1אוי ביאדער. פ i שעה־ 

ipi ריך 1אפיצי ipip’ii אאם תױ־םיהאט ip i י1 פיז איננעא 
ip’ ןpאינRא i .|pmK זײן אויף געשטאנעז איז פאויט i i־' 

tprupi ...פאאץ ip אײנ איזRא ipa'M איתם *p:ipan־ 
tp::nctr, אין ip i י1 װאס צייט״ :pp:b איז יא1ב? פאמיאיע 

PUP:( [אי *.pm
t״ d:p» : m3 dvr tpa*n װי ,tpm*’ p:^*dm h. pR 

 איהם i*dp: װאח* א זיך ה*ט איגאPD • אויםנ?שרײען. טימ
 ־p:ipa א איהם ’:prt האט ,n:pipn חיט *^.n יפ׳ן1א

p v,; 1 זיך נרײם עװריא?ס1 גאםט*ן אז *.pcMtpp d'ipזא* 
jia א?*ני tpa*n אונpנטrא*םdpipp: tp *א איז איהם אזין 
p: v אPD:י t׳n׳:D איהם. פ»ר t:1״ tpאר a» אאע איהם -pp 

ipup: dp:pk קא״ני:קײט?׳ טיס סוא pc די pr’DMtpp • נ אז

tpa סיט n:pi’icip״ipdup::* D• ײ .pj 
3im ip:pd״t ipd:״**,:^ttp: ddppdp: tp 

ipi 10 םיט *im iP'iic »i iiM d:pprc 
3”ipd 5 מיט tic d:pprb ״(pip װייד־ -U 

oprt.
Dpipcsa pir 'v., איז ipi *סטריי ■,pv 

f׳cp: i*dipdpb אין e  |»  tPi*np: Din 
ipi:im רגאנײזעי־, אא1חש^ע* p  **nna[ 

d&.' גיט ip וױ .ipi’ם:י r  ,ipa’« t:iM 
 : topipoj'M tPD’n: א p”idd dpi אין

ipj d̂ipdpc ipi jpoi:p: אא1״ם?נט ■;'
 VC tUP’iPD* IPI tic § ?אעסיא*, 1א3”א

n* t*r”ipi *א .1אײנ TPipc pd’d*p 
'? DPireip»’D noa o*n dcmidpcipp

DTPil D*1 |1M PD’D*P p”1DD IPI D’D 
 pc/Ti באצזג אין i*dp: אױןי איצם נ*ך
' IP01R נ*ך )pnPDB׳ pאכP1ו ipapr צױ״

PPH»^  .  •P”1DD I’M 
 E.' אאטעריישא און טייאארם איידים 'ויי

p:pd tRiPDPo tie ipi”:r| ,אאו*, זיר H 
 ־! ׳PM DP jpre ip”t 8 סיט ע|1אי1אט1:

tpc*n, די אז tiMO ipd”31m ?י. 
tnpDr װי ip”t D*it tpppr ip ייני*ן \>f 

o*n סאר t” נעטאז t tiRיצאעו1 ״ r* ,tPnPi 
ip«t o*i ו*א ני*ן1י א*?אא r*SWM tpipn 

I!;?■• V •iPPIRDr tIM IPPIBDr  dpbp ; DJMiP9PT’Dioaren אזױ tpiip: pm מארי־אואי!
orep c 1 1באטערקבארע pm ipreioורכ:?א»פעו pm’M ipa’M 

p:r ,אי«עז Dr * o r  re tpn”כpא :pin’M ipa* .i*qp 
 י?רי:*איר*ניש?,1םר און p^עאםpארנB די אױנ?ן, אכטםוא?1«

jpnpj jp-*: ייט.3צערטאי סיס א1ם?
ipip’i־tpr,p: tpipncip jp:”t ipdid זײ piet pa*a די - i 

u*inpt ip1 * c \1־P1*11PJ pm DPI PM 1PT11 t’M ip Xi 
ipd’i  ip:’dimcdd:p’i  ,ipina ,ia'n ■%ipo5p, װי ip 

op r«* אRא :n  i*c tpiip טיידאער, סונז?אדיגע ip i tpn iiM 
pin*cppii8 DtiDp: d; ■.׳.*אױי r  ip pm d:»i :pp: v t d r 

-p *איהס איו ,1סאדנאםה :jpnp נאנץ ipi”np  ip ipiir 
סרױעך־װעאטצא. קלימצם dpi *ט דים ־

. . )npptoiR: (ם*אנמ

 און סעלןרעטערע פאר ײיכטינ
 אונזעח^. "ײרעדזשערם.םמ
*& , !לאסאלם

■באי ר* ילען1! םיר

»PD VM P1PDP1PPC

< ל*ה י:ט?ת«ש*:אל : 
)*P n  pc װי Di: זױ,  
JPD ip i ipjpii ־יכםען

ײיצי זײ  d r  .DTOp*‘־ 
 tpi:pcre> DPI pM טם
are P’PPRin |’M jp:
ana pa9p»- ׳יס • ׳׳-  
tnupuRopiR :און
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ביכעל ־ rm רעדאסטאר׳ס פון
 שטמל־ די פאר הילןש באלדיגע

םטרײקער
 און םארגעניגען םון געםיהא א םיט

L' םארציײ דא מיר װייצען שטאאץ אםת׳ען 
 םון םיטימ דעס םון רעזויצטאט דעם כעגען &;

 םאר־ נויארק פון עהזעקוטיװס <א?איל אלע ״
 םראגע דער ^יבער דאנעריעטאג ^^<עצטען

יאן םערטעא רעם פוןי^פען ^  דאלאר. מ̂י
 םיטינג דער שטאצ־םטרײסער. די םאר ^
 אז מיטאען, נויטיגע די אגגענוםען ^אט |
.f געשא״ זאא דאאאר םיאיאן םערטעא דער י 

 און צײט; 1תירצסטע דער אין װערען סען
m׳*'m ביײ באשאאםעגעם רעם םון דריטעא א, 
§|m װע־ אװעקגעשיקט זאא סטרײק צום «ראג 

נעק־ די אין שוין סטרײקערס די צו חנן
טעג. עטאיכע סטע

 האבען ױניאן דער םון שונאיס די $׳:'
 סרובירט ממײגעם־־^סייגער זײער אױןי

i אז קאאנגען, אאעראײ םארשפרייט^ *ו 
וענעחאא דעם פון באשלום דער  ־־yrpy ד̂ז

 ;עוואדען געםײנס ניס nr ?וטיף־־עןא־יר
 גע־ ניט ערנסט אויף דארף און *רנסט,

 םאראױמדערי^ע. בײזע די װערען. נזםען
 דעאעגאטען די םון מיטינג דער !*ױננער

 האט אאקאאס יארקער נױ אאע םון
 דאס אז באשאוס, םעסטען זײן מיט

 שאר״ געטאכט װערען, געשאפען זאא נעלד
ורעא־ גיםט־םאר^פ-ײטער, די אט שטושען

 זײער אין ׳אויםגאבע אײן נאר חאבען נע
 םאר־ צו :?עבען קאײגאיכען חעסאיכען,

 גרעסטע דאס םאר^סײען צו און אוםוצען
הײאיגסטע. *ון

 באזונדער א אויף אוגז פאר ם׳איז
 די דאס זיך, דערװיסען צו ואדמיגעז ;

 אמערײ אװ װארק. קאאדינג ^טאאגאט.
 הינטער^טעאיג באײבען גיט װעט

J םער דער »ין  זארגען, צו אויםגאבע גר̂ו
iil ניט זאאען שלאא־םטרײקער בראװע די 

 אמא־ זײער צו װערען געטריבען ^נןענען
 הוננער־ דעם רורך שקאאפערײ ליגער

 איז אויםטו גרויסען אזא אין *גײטש.
 געםיהא קײן זײן ניט טאר עס און דטא

צוזאמען, אאע נאר ;״האנקורענץ״ סון
 מיר מוזען קרעפסען םאראײנינטע רםיט

סטרײ־ טויזענדע הוגדערטע די אז ^וארגען,
רווג־ געגען פארדכערט זײן זאאען מערס
 םון אויםצושטעהן זײ האבעז גענוג נער.
 װעאכע קאזאטשינע, שױדעראיכער דער

 דער וואו איבעראא, איצט נושעװעט
 זײער װעט אבער דאם אן. געהט קאםןי

 דאס םארקעהרט, צוברעכען. ניט פוט
 ענטשאא־ און שטארקער נאף ױי סאכט

אנהוי־ װעט װאס חיאף, די און סענער.
 צװײ אונזערע םון שטראמען באאד בען

mm] נױ םון ױניאנס ראדיקאאע און םעכטיגע 
 סטריײד גרויסער דער םאר זײן װעט יאמן

 װאם ערמוטיגוננ, שטאר?סטע די אחמעע »
 זײן ױי םאר װעט דאם זײן. נאר קען
 דענקענדע די אז באװײז, ?ןאארססער דצר

 גיט־ זײ. מיט זײנען וורבײטעױ־מאסען
 דער םאסטער, ז. וױאיאם האט אוםזיסט

 שטאהא דעם םון *נטער־&רעזשורער
 באזאנדערם אזױ זיף געפיזזאט ורייה,

פיטס־ םון באריכםעט װערט עם וױ וס,
 כװ םון צוריס געקומען אמ ער ווען ות,

 טויזענדע אדרעסירט חאט ער חן,׳װאו1
 װממען פון און ארבײטער, מויזענדע

םאר־ שטאמןסטע די געקראגען חאט
חיאף, און םיםפאטיע דער אין ני*ונג
 זײנען ארבײםער יארקער נױ די

 גרויסען דעם אין געבעז צו גםמאאסען
•סטרײק.

 אינדוסט דער םון צרזאםעגברוך יר
קאנפערענץ וײעלער

 נאאיװע געװען זײנען עס אז טעגאיד, ^
 חאבען וועאבע אמעריסא. אין גשען

 אינדוסםריע־ ז־ער פון אז געגאויבט,
 פחנ־ פון אײגבאחםען ^אנפערענץ,
אתיסקומען. עפעס \vp .זױאםאז,

געגאויבט גיט מאמענט א אױןי האבען
י

 צוזאמענ־ אזא םון מעגאיכקײט דעד אין
 די אז גוט, נאנץ װיםענדיג זיד, .־ײדען

 אינטע־ די םון םארשיעדענהײטען שארםע
 בא־ גיט רײד שעהנע דורך ?ענען רעסען

 געװען זײגען מיר כאטש װערען, זײטיגט
 זיך ״דורכריידען אז םײנונג, דער םון

 דעם, צואיעב נאר שױן און ,“ניט שאדט
 איבערצײגען, זיך זאאען נאאיװצ די כדי
 שאום אײביגען םאכען םון פאאן זײער »ו

 פוס־ א איז ארבײט און קאסיטאא צװישען
חאום. טער

 אײד, גיט אױף נעוױס אונז טוט עס
 איז אינדוסטריעאע־^אנםערעגץ די ױאס

 פונקט דעם אויף געװארען אפגעבראכען
 האט װעאכער בארגײנינג/ ,קאאעקטיװ

 ארױסגע־ שוין זיף װענינער אדער מעהר
 אײנ־ דער אאס פראקטיק דער אין װיזען
 שאיכטען םאר יאוםן מעגאיכער ציגער

 קאפיטאא, און ארבײט צוױשען סכסוכים
 װאס םרינציפ, אײנציגער דעד אאס און
 טרייד א םעגאיכתײט א איבעמציפט ;יט

י עקזיסטייען. צו ױגיאן
y ארבײטס־נעבער די װען a w האט 

 אײנצושטימען ענטשיעדען ^נטזאגט זיר
 קאאר איצט עס איז םונחט, דעם אויןי אט

 אמערײ דער אז װעאט, גאנצער דער םאר
 דעם איצט האט סאפיטאאיזם קאנער

 באקעמפםען צו גאר ניט װאונש גרויסען
 ער נאד ׳װ. װ. א. די באאשעוױזם, דעם

 דער פון טױט דעם פשוט טאקע םײנט
 ארבייטער־ אמעריקאנער ארגאניזירטער

 דער םון געםיהרט װערט זי װי כאװעגוגג,
 באא־ דער אז מאאר, איז עס א. אװ ם. א.

 עקספאואטאטאר־ דעם פאר איז שעװיזם
 מאנ־ װי סטדאשונאק אזא גארניט קאאס

 אײ־ אנשטעא. דעם עס מאכען זײ םון כע
 ארויסגע־ עס האט קאמיטע רער פון נער

זעהן דארםען מיר :אפען גאנץ זאגט
 אװ פ. א. h פארנ־יכטען אאץ פון םרװזער

 די מיט און באאשעוױזם דעם מיט א.
 םארטיג אאײן שוין פיר װעאען װ. װ. א.

יוערען.
וױרק־ עס איז צײט זעאבער דער אין

 אאײן גאםפערם װאם באדויערען, צו איך
 באאשעװיזם דעם םיט באנוצט ?יף האט

 געגען סטראשונאק אאם װ. װ. א. די און
 װע־ פזן אידעע די ארבײטס־געבער. די

 יע־ די װאפע א םיט אע;\איבערשמ»עז
 אויס־ אאײן איל.ר האבען װעאבע ניגע,

 גע־ באטראכט איצט ביז איז װאס אאעס,
 אאנד! אונזער אין הײאיג אאם װארען

 אר־ די םון ענטםער דער איז דערפאר
 דואט ער װי אזעאכער, געװען בײטסגעבער

 סםרא־ :זײן געקענט ניט אנדערש גאר
 מיט און בא^שעװיזם םיט ניט אונז שע
 קײן מיר די'האבען פאר װ. װ. א. די

 וױ גוט אזוי נאף װײס װער גיט. מורא
 גע־ דער םון טײא גרעסטען דעם אז מיר,

 האבען באװעגונגען דאזיגע די סון םאחר
 װײ אויח און ? אױסגעטראכט אאײן מיר

 װירקאיכקייט, דער אין דא זײנען זײ םיעא
 םארניכ־ קענען שנעא גאר זײ םיר װעאען

 אמע־ איז גענוג דא זײנען םריזאנס טען.
 ביק־ דא אויך זײנען נױטיג, אויב ריקא.
 מיט פארטיג איז מען און קאנאנען, סען,
 איז אונז םאר געםאהר אמת׳ע די זײ.

 םים די מיט טרעטען צו אום געטראכט,
 ארבײטער־ אדגאניזירטע גרױםע די אט

 באװעגונג, ױניאן טרײד גאנצע די שאםט,
פאדניכטען. מיד ײיאעז ױ אט

 אינדוםטריעאער דער אין גוטע דאס
 דער װאס דאס, אאזא איז סאנםערענץ

צאיף האט קאפיטאאיזם  אראםגעװאר־ ג̂ע
 שטעהט ער מאםקע. די זיך םון םען

 נאנצער זײן אין וועאט דער םאר איצט
 סיײ jyp איצט נאקעטסײט. העםאיכער

 און יוחנחנן, אפגענארט ניט מעהר נער
 וועאען אוםשטענדען אזעאכע אונטער

 וױ באגרײםען, מורצזיכטיגסטע די אפיאו
 איצט יאיז עם ^ורברעכעריש ווי נאריש,

 קאײז־ םארשיעדעגע צושפאאטען.אין ̂דןי
םויא־־ צואיעב קאײנעמייטען, צואיעב אער

tirt אי ומרכמר.;'די איז 
 ליד טטער זיין גאדאחי םעחמץ

wd װ ם. א. די םאר םיי* J די םאר םײ 
 זײעחז אצע באנראבען *ו װ. װ. א.
 אצזז און אוכםזןרמײדונגען ט'רינע8חמר׳5כ

דעז ^ווזאמעז  ארבײטער־ נרויםע די כ̂י
 .5bb'b«p םיט hbdkp םאר ארמעע

 םאר n^p זײן איצט מוז עם װי װעלכער,
 נןזכ־ נימ םינדעםטע דאם װעט אלעמען,

 נע־ דערצוי זיןן ותט ער םײדען נעכען,•
צװאונגען.
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 אין וואהלען בעפארשטעהענדע די
.25 לאקאל

 וואדר שטאםפינדען רארפען טענ די
 ע?זע?וטױו דער פון םיטנאיעדער םאר אען

 זיד, םאחצטעהט .25 אא?אא פון ^סמיטע
 ווי ,i״Kpyp » #וננעפיהרט װערט עם «ז

 בעאסט׳מ־ בײ ׳טטיינער דער איז יצם
 נאר־ קײנער קען דעם גענען 1אי װאהלעז,

 ?אמםײן א צו ?עםפײז א ה$בען. ניט
 ?עםפיינם פאראן גלייף. ניט איז ן»כער

 עהרליכען »; אויף ט אננעםיהו עתרליכע,
 ׳פטו־ פאראן און )אוםן אנשטענדינע; און

 װערען עם װעלכע אין ?עמפיינם, צינע
 םארלוים־ און ליגענם איערליי נעגרויכט

 קאט־ דער אז האםען װילען םיר רונגען.
 און אנשטענדינ וערט'#<נגעםיחרט1 פײן

 די » האםען, אױן־ װילען מיר עהרליך.
 בא־ זיף װעט מעמבערשי• גרויםע נאכצע

 Tftpy די װייל װאהלען, די אין טײליגען
 װיכטיגםטער ^ער איז ק^מיטע פוטיװ

 • דאם און ױני^ן, דער םון אינםטרומענטי
 אויםנע־ װעלען װאהלען ?ומענרע די חרן

 םע־ די בעםטע, םאםע די װערען סלינען
 ביזנעם רי פיהרען jyjpp װאם היגםטע,

 וױ־ טיר .pftfo « מיט ױניצן דער םון
 טעמבערשי■ גרויםע די אז האשינן, לען

 1א פאר פאסעגדסטע רי אז םארשטעהט,
 די ניט זיינען פאמיטע - עפזע^טיװ

 זימען זײ פראזעךװארםער. די שרײעך,
 iyp עס םענשען. אונםעהיגע גאנץ אםט
ע גאנץ אז זײן ל טי  ־yp װאט ז,yנשyמ ש
^ אזוי ניט נען  טרא־ װאס און #|yiyn ש
ײ מיט ארום ;יט זיף גען ל ר ע ל  ניטע^ *

^yiyr ״ניט און yiy^o yiyi>i^yi ̂
iŷ T̂ אבyד אין רyםא־ די זײן אמת׳ן ר 

 װאס קאמיט^ וטיװpyקזy אלס סענדסטע
 פאראנט״ גרויםע אזא זיך אויף טראגט

 גצדײ־ איז לעבע\ דאס װי רוארטליכקײט,
ױניאן. א פון הען

 קאםפןש צום זיך גרײט פילאדעלפייא
 מיד האבען צוריק װאכ^ פאר א מיט

 רyד lyiyii ןyשריבyג פילאץ דעם. אויף
 סל*(<ז~ רyד םון קרײז^ די אין אויפרעגונג

 האט oy. םילאדצלםיא. אין ױניאן מאכער
v רyד אין אז ̂ןyזעהyאויסג m t װאך םון 

 מינימוםי־ א באשטימצן םון און ארבײט
 ־yםארשי בי םאר םyוױידזש אװ ססײיצ
y:yi ארבײטyאין ר Din לאוק־טרײד? 
vi"i\ קאאוקמאכ דיyאין צוטײלט אזוי ר

''?iny ,^זײ דאס מײנוגג y^yii| שוין 
 רyאב ן.yומp ניט טאלה קײן צו קײנמאל

 וײנעץ מיטינג^ שטורמדיגא פאד א נאזי
 רyםטyם א צו געקומצן נדלירy דאך זײ

 םסײל רyרטyםאדyג רyד אײנשטימיגקײט.
 פאר פאיצגט: וױ איז װײדזשעס אװ

pלאוקמײקyסײ ס?וירט ר̂סypפרע־ און רס 
 אר־ רy־שטונדיג44 א םאר 47.50 רyס

 דאלאה 44 רםyאטp פאר כײטס־װאך.
 רסyינישD םקו־ירט ,37,50 רסyםיניש םאר
̂ yaoyD םיזאן ,Dny^D 28 באטאן ,28

 .25 רסyםיניש סעטפ^ ,37.50 רyמאכ
 inyo זײנען ןyרונגyםאד yריגyאיב די
 רונגעז,yפאד די &ו הנליףy רyניגyװ רyאד

 ־ya זyװאונyג און יצטyשטyג זייגען װאס
̂אוקםאכp ד• םון ויא,^ן 'או־ח. נױ אין רyי

 אוים־; iyi''i זyרונגyםאד די אז ״איצט,
 אײנשטי־ חגר םיט נעװאר^ ארבײטyג

 רyד םון רyדyיטגאיD vלx פון מיגקײט
 א ארויםגעשיהט גyט די װערט ױניאן,
 װאס רם.yקטשורyמאנופ די צו כריעי

 ןyרyנטםy ײעאעז רםyטשורpyמאנופ די
 דאם ױנ־יאז, רyד פון זyרונגyםאד די אויף
 אז ,T^iyo ניט,װיסעז. נאף כמנן ?ען
y זײ ^ i| זײן pליגyאון פריםצר, װי ר 

ŷ אהן גאר ורעאען y'D טyנות ^ ג כ א  נ
 אבער,. סעגאיך ן.yרונגyםאד כטעyרyג די
 ר1ח םאר טyװ נאטירליך דאז ניט. »ז

^P ny'h^msלאומtאכyניט ױניאן ר 
 ארויס־ וױ אױסומגג אנחנר ?ײן בלײבצן
tpym אין iokp,• ,האפצן, םיר און — 

— איבערציעט, םיר זײנעז חנם אין נײן,
געװינען. n»oifp איחר וועט ע אז -

פיהרער דין און
און •אסםער «. װיליאם אימר (א״נדייקע

•)P״ibo דעם «ון י»ילדערו<ג ז״ן

s £ דזש. פון

טיעף גראבט װאםער שטילע
מן וועלכע ארבייטער, ״די  pri« גי

 איגדוםטריןג אן צו לעבען גאנצען זײזוג
 *זוי װעניגםטענם אם האבען דארםען

 םארװאלטיג^ איחר ז^געך׳איבער צו פיעל
 גאר גיבמן וועלכע ארבײםם־נעבער, די ווי

 אג־ יװ^ם און אלצרינג. בא^מען און ניט
 נאך נענאננען איך ױאלט םיר, כאלאננט

 ,וס1ו ױננערמא!, חנר װייטער״.״ םך א
 װערטער דאזינע די ארויסנעזאנט יזאט
 לעצ־ טיטיננ א י1אוי מגיאן קופער אין
 כםעט דך אױף טרןונט ^װענד, שבת טען

 שט^ל־סטרײק. דעם &ון לאסט נאנצע די
 אמעריפאנער• אן איז םאסטער ז. װיליאם

 אביםעל אקצענט, איינענארםיגען it$ מיט
 ן1א ,,םלענג׳׳ םך א מיט נאז, אונםער׳(

 אםענ*, אן אויםדריפעז, פאלקסטיםליכע
 געלאםעכע רוחיגע, טיט טענש העדציגער
 אראטאר. פײן ניט איז ער מאגיערען.

 װעלכע טיט זאכען״ מעגען בצויז רעדט ער
 — נעזיכם זײן ניאקאנט. »ט איז ער

 גתי־ א |1א ליפען םעםםע ינען,1א כלויע
 ט.1ם אןן נלויגען ים1א דרי?ט שםערן, סער

 הא־ ivp טען װעלכען 1צ טענש, א איז ער
 עגאאיזם, אהן םענש א טרויען,1צ כען

 םענש, א אליין, זיך אין םארליעבט נישט
די םיז ילזיין1ױא דעם בלױז זוכט מאס

ארגיי־ די jib םריאוםוי דעם און מאםען
.. . ___________ סער;

̂ור זיף שטצלצן װעלכע די, םאר  א פ
^וyר  אלס פיחרער ארבײטצר זyרyױ^נfװ
 װיליאם איו רצדנצר, ןyנדyפײער־שפײ «
 איז ער איב^־אשונג. אן רyאסטD ז.

 ארביײ םון שול א אין נשו*חח ערצויג^
 איז לאזונג וואו.חגר ט^^רגאניזאצי^

 רy וחגרט^ ניט אוז האנדלונג און טאט
 ניט און ,yycrw אן פון ראלyנyג א איז
ט רםארyד און חגמאגאג, ?ײן עס ר  םצן ש
ע\ און inyo איהם םאר ןיף  איהם האסט מ

׳ םעהר.
 פיטס־ אין ליעב ניט מיד 1ה*בע ״זײ

 א זוכ^ .u:^tyi רy האט כורג״,
 אפ״ יםyםר״ א מ^כען צו גענד,ײטyאyג

 זײ ביז בלויז ןyװארט זײ םיד. נענען
y^yu| אויסגyפינyב דאם ןyסטy .םיטעל 

 אז לײצנען, װצט איהר אויב ט,pנyדyנ
 הויז, טײן אין דינאםיט געפונצן האט כמנן
ט, אײף האב איף »ז ג ^  א איז oy אז ג
 מיט גצטאן דאס |yn^n זײ אפ. יםyפר

 מסתמא דאס ly^yn זײ און מוני, טאם
 געך רyד זיף דטyר אזוי םיר״. מיט טאן
 רוחיג דיד unyi און רמאןyױנג רyנyצאס

ארבײט. זײן מיט אן
םיטינגם. «חן םטרײק «

 זיך נויטיגט שטאל־סטרײ? רyד רyאב
ר פשוט ר,yדגyר yi״p אין ;יט א ^  ד

 ?יין ןyהאלטyאפג ניט װעדען עם װאס
 האט רypשטאל־םטרײ רyד ן.yםיטינג

טןן\ צו 'יטpגליכyמ ^;p ניט  זײ־ מיט טי
 ־yn צו טאג, זyנצKג א nyp'nDD^'D נע
 א םון טויל םyד פון נײעס לעצטע די ןyר

 פון, רטyאנצp א םון נעניםען צו ר^דנער׳
 לו?סוס״' ^זעלכע ((ענען צײטי צײט׳צו
 נסילװײ־yפ אין ניט םען רטyה סטרײ?ס

 םאר־ רםypסטרײ די ןy?יצ דארט ^גיא.
 האב^ און שקיבלצף yרyזײ אין שפארט

חגר אויף צו זיף אםילו מודא
 םיער yנyאײג זײנע ׳אין אפילו און נאס.

 םריײ זײן מיט רyזיכ ניט רy איז װענד
 צרװארטצן, רy iyp םינוט יערע הײט.

 ארײנרײ־ זיף װצט םטרײ?־?אזא? א אז
tyo, טאyp יג^ ט ײ  צו םערר, אויפץ ר

t איז איהם p אװע?־ איהם וחנט און ארײן 
tyaŷ er םריזאן. אין

 מיטינגען ?ײן ניטא זײנעז Dy נײן,
 ןענסיאװיײ רוײל שטאצ־סטרײ?, רעם אין
 צערyלa װעניגע די םון nyj^' איז ניא

 רyזיכ ניט איז װאם װעלט, רער אויףי
 y־i»Diyoy^y די - .yראטיpמאyד פאר

 פאר״ פרײצר און רערע םרײער םון כטyר
 די אין uiyp^yis ניט ^yii זאמלונג
 שטאל־ צום נעהערען װאס שטעדט,
 רטyהyג שטאל־טראסט ״צום טראסט.
 םאס* .זאגט פצגסילװײגיא״, אין אלצדינג

nyo און בצנ?ם די געחערען איהם *צו 
 די גצהערען איהם צו ̂ןyנבאהנyאײז די

 קידבצן די מיטינג״האלס, n ?ראםען־־איז
 אױך &סז*רט איהם צו סאלונס, די י*יז

ע/ י1 ח ע גי וחר זאנען iyp טען װאס חן
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, .
י ־•  ■ %, #|jl* ^י ז  m I ■Brwfii * * » m * » tm » m m * * *

ini
 ימנ־ ווענצן אמת באזאגעדס איז <עםיין,

o םילווײניא. ir !ש דער אי p ־ א ל 
. ם א א ט ש ־ ן ע  םענשען אלע װאו פ

 נוט א»י קענד זײערע—שפלאאן זייממ
 אלםעכםינען דעם פון—טחות זײערצ וױ

 שט#ל שױארצע גרויםע זײ פאפיםאליזם.
 זייערע םיט גיסער״ען און םאגריפען

 זיי־ ירנעסעם,1ם די אוױוענם, םורא׳דיגע
 |1ם םולך דעם םח טעמפלען די וױ נע[

 מענ* םפריב איז םען וואו אינחםטריע,
 םון ,נפנאט נייזען דעם 1צ װי »ױי שען,

 יױ געזונד, האםטננען, וזערצער, אםצל.
 ט,ונ אוים^ופפערט הערען לעבענס גענד״

 נאט רעם םון ־מזבח דעם יף1א נאכט |1א
שטצל. פון

 ■ענ־ אין ניט עפזיםטירם רעדע םרייע
 ה*ט ?צרפארײשצן םטיעל די סילוױיניא.

 ,ונשטרעננוננען נרויםע אכװענדען נעםוזט
 אײננענעבען איהר זיף ״האט עם אײדער

 רער אין רעדע םרײע דערשסיפען צו
 vn,’ א שויז ,ובער שטאל־אינדוםטריע,

 רער־ ד,»רט איז רעדע פר״ע אז דרײ
 אעטעררריקונג סון םיטלע[ אלע שטיפט.

 םאדערנער דער װ,ום פארםאלנוננ, |1א
 םאוםא־ םילישאריזם און ?אפיטאליזם

 צו אוס ו,«רען1נע צנגעװענדעט זיינ׳ע גען,
 צו־ א אין שטאל־ארבײטער די האלטןן
 םינםטער־ |1א אוניויםענודיט םוי שמאגי

 דער םיט העלםען םשטענדען1א די גיש.
 אין ארבײטער די ,»|.e*n*rnp סטיעל

 דדײסיכ יױ1א רעדען םאבריפען שט,ל די
 ניט זיר פענען און שפראכען םארשיעדענע

 באלעם־ זײנען זײ צױא^צנרײדען. ליינם
 אםט נאנץ םאםיליעם, <חיםע טיט טינט
 איידער |1א פ^םיליע, א אין פינדער צעהן

 הונ* לײדען פינרער זײערע וױ זעהן 1צ
 בע־ םאטערם זײערע זיף םארפויפען נער
 אונטער זיינען זײ שקלאפעדײ. אין םער
 ן1א יםהעצער1א אלערליי םון װירפוגנ דער

 צו אפעלירען װעלכע םיהרער, פאלשע
 נאדיןר ^דער חןליניע םון נעפידזל זייעד

 שטרע־ זײער רערשטיפען צו אום נאליזם
 ניט קענען *יעלעי םרייהײט. נ,ף מננ

 און שפראן־, I"P שרײבען ניט און לעזען
 $הן ענגליש. פעכען זײ iib װענינ זעהר

 עלענד 'בלינד, שפראף, א jfii, פרײנד,
 דער 1צ שטרעבתג זייצר אין זײ ?עספפען

ליכט.
 אן מיבען ארבייטער די אז איצט 11א

 שטרענגערע אננעהמען מען רוז ועהן, 1צ
 צױם. אין. זי^ האלטען צו אום מיטלען

 1״P רענםען ניט קענען ארבײטער רי
 זיף עגטזאנען אײגענטיטער די — האלם

 װילען םעיארם די פארדיננע(. צו «ײ
 גאם־םיטינ־ ערלױ^נישען. j״p נעבען ניט
 באטראכט װערען פערזאן 5 טון 1אפיל נען

 ריזי״ טיטען װאס די און ,“,רײאטם אלם
 װע צו צוטראטען אדער דערשאםען קירען

 זייערע ״אםילו פאזאפען. די םס רען
 ספעציעל ״זײנען פאםטער, זאנט םערר״,

 מענ־ טרעטען1צ 1צ נעאיבט און נעלערענט
 אױו• שםענדינ 1ר״טע פאזאפעז די שען.

 די טעראריזירען 1צ אום טראוארעז די
 באשאםען און באפעלפערוע פריעדליכע

 פריעד* אין ארײז םאהרען זײ רײאםען.
 האלטען סטרייקערם װאם מיטינגען, ליכע

 נע־ װאס פלאץ. אםעגעם אן יאויו* •8
 צוטיײבען און ארגייטער, די צו הערט

 זײע־ שפאלטעז און לינפם און רעכטם זיי
 כאפען זײ פלאבם. שמערע מיט ?עפ רע

 ?ענען זיי װיםיעל ארבײטער םיעל »זוי
 מען װאו פ^רט, אין וײ שלעפען און

 בייל ראלאר יזענד1ט 3 אװטער זײ שטעלט
 זײ רטײלט1פארא םען ן1א םעהר אדער

 ״אױם־ םאר רםע1ט טערםינע! לאננע 1צ
רײאטען״. העצען
 פאױע פון צזויט םראגישעד דער

םעלװם
וױ׳א געמען איז ם1סעליא םאניע  

 םינםטער. דער אין ברענט װאם ליפט,
 זײנעדםארשיע־ באםיהוננען איהיע ײרף
 דיםטריפט נאנצען א jib טריידס דענע

 איהרצאכ־ זזאט זי געױארען. איתאניזירפ
 דעם אין אריינגעװ^רםלן ענערני/ צע

 האם' םאננעטיזם איהר שטאל־סטרייפ.
 זײ און ארבײטער שטאל די ינען1נעצ1צ

 װאנ־ םח םילם די |1א צחאםען, נעהאלטען
 פצנזיננטמ, נױ מ־עפעגריחש, דערנריםט,
 ארנאניױרט זײנען אפ^לא און ליעםשבות
 א נאנאנגען איז n ^בער נעװ$רען.
 נעזינדיגט האט זי םארברעכען. שװערען

 ה»ט םען איז שטאל־טראםט, דעם נעגען
י פרבן. א פאר אויםנעהליבען ׳י

 ,אלעגהעני דער םח פאבריפען' די אין
 ארבײםער די וזאבען “פאמפאניצ סטיעל

 (נעוועסנליך שעריםם דעפייטי די אה
 םפעשעל אלם אייננעשױןורען גענגםטערס
 דישע־ בשלוט. געלעבם גיט פאליסלייט)

 צנ־ ארבײםער רי באשלאםע; הצבען ריםס
̂ג;.  |1א בראנםען מים אנמגלארען צולער

ריײ תפגעל*זםt «1« יײ ה^נעו ני?םין,

ײ *ימנן נאם. — ך  ז
 ח,ד סגזרייפער, אײניגע 6כאגעמנ האנעז

י' נען  םע־ םאניע שיםען. אננעהויבען ז
 בא־ האט זי דערניי. נעײעז איז ליאוס

am w, אין זייכען פינדער עטליכע «ז 
 נע־ אין זײנען און זאון״ ,דײגדזשמר יער

 אן טיט װערען. צי' דערשאסצן םאתר
 אלײן י1( אינםטינקט םוטערלינעז אםת
̂ט  נע־ לאז » זיף זי האט אייניפלעך) ה
 אוועפצוםיהרען זיי פיכדער ידי צו טאן
 ױ ד״אבען זײ |1א פלאץ. זיכערען א אין

 אין יל1? א ארײנגןשאםען רערשצםען.
tvpn\ בען און נעםאלען איז זי ^ו  זיי
 און טאל א נאך סעז8יםנעש1א איהר אױוי
 איז םאז אןיצננעזעהענעצ םאל• א נ^ד

 נעזעל־ דער iib זייל א נעשטאנען, דערביי
 בי?ס א נעטאן כאפ א ה,ט ער שאםם.

 שםע•1צ זײט טעטפער דער טיט האט און
 דערש^סע־ דער ״פון שארבען דעם טערט

 האט 08י1 מ»ן. דער מארטירעריז. נער
 באפרייט איז ם,1סעליא פאניא ערמארדעם

 ארן כייל, לאר8י 2500 אװםער נעחארען
 ט8ה נערעכטינפייט פאפיטאליםטישע די

 אינ רבענע8,נעשט די אז אױסנעפעען,
 םון רײאט א אי! נעמארען יער׳הרנ׳עט

“נעז.8פערז אוננאקאנטע
 — ארבײטער די נעליעבם האט זי
טיעף! ױי אבער םארזיכטיג, גישט

 פרײע געװאעען- ה«ט םען אזוי ױי
דאנארא. אין רעדע

 דא־ ל־שטאדט8שט נרױםער דער אין
 שטאל־ דער הערשט בײשפיעל, ם1צ נארא,

 לענעז• iib געניעט יעדע[ א!י(י םט8טי
 גע־ געטריבען ענדליף זיינען ארב״טער די
 ז״ 1װא לאםם, פאר א קויםען 1צ יע;8י1
 שטע־ אהן פארזאמלען סענען זיןי 1לע8י

 מאם אלןןדינג געטא[ טען.האט מננען.
 די jib ארבײטער די אש מענאיר גאר

 אראג־ האט מען ציהע;.1םצ8 מיטיננעז
 )8418 נאל־גײפם אח כאגצערטען זשירט

 בײ םען האט נעהאלםען ניט האט דאם
 —‘״פיקעטם׳ אװעסנעשטעלט מיטיננען די

 ריזירען8טער 1צ נעננסםערם און םארלײט
 ־8ה ארבייטער רי כער8 ארבײטער. די

 די ן1א שמען. אײז אין נעהאלטען כען
 אפצ!־ ייר נאשלאסען בען8ד< ארבײטער

 זײער םערני, ביל רא.8נ8י םיט רעכענען
 יו«1א םײנער. א נעװען איז ארגאנ״זער,

 דער jib םייגערס די האבען ם^רשלאג זיין
 ־8י ב^יקאטירען 1צ באשלאםע[ נענענר
 it נעזעה(, האבע; סרעמער די נאוא.
 קלן־ אה ?לעגער װערען ביזנעם זײערע

 האט אנדעדער דעד נאף קראם אײן נער.
 ביזנעס־לייט די ציגיאבע;. געםוזט דף

 מיי־ די בײ נעטען נענורע; זיף־ האבען
 און דאנארא!״ אין צור־ק ״קוטט : נערם

 ״מיר :נעענטםערם האבע; פיינערס די
jmni| ט  װעט דאננארא אין ביז ivoip ני̂י

 1מע האט באלד איז רעדע." זײךםרײע
 שטאל־ די םאר פיטינג־ה$לם די נעעפענט

םטרייפערם.

טראםט. פון געװעהר « — העגער

שטארחע־ א האט םט8ל־טר8שט דער
 די אדער פלאב דער װי געװעהר רען

 םיעלע אין ננער.1ה איז דאם — כי?ס,
 האט ױאס ארבײטער. יעדער איז שטעדט
 ן־שארד,8ני1י א ארױםצונעהמען כענואנט

 באלד מיטינג, א אטעגרען זאנאר דער8
 טויזע;־ מכשטעבליך געװארען. עגטזא;ט

 טע־ (BiK אזא יף1א וײנען ארבײטער דער
 מען צײט דער אין נעװארען ראריזירט

 אננעגא;־ איז ארגאניזאציאנם־ארבײט די
 נע־ זיינען נעננםטערם און שפיאנען נען.

 און םיטיכנ־האלם אלע נעבען שטאנעז
 ארײן איז D8H אײנעם יערע; פארשריבען

 גסיזאשקײט טײמעלשער מיט און אהין.
 פרי־ רםען811ארויםנע טראסט דער האט
 װעיינ־ אם ײנען1 װאס די אלע םאר הער

 א:־ אז פריגעז iv אימשטאגד נעווען סטען
 םערס8ם אלטע, די — באשעםטיטננ דער
 .11 ז. א. שװאכע די יליען,bפא נחיםע םרן
 ער םיענער. םשארלי iid פאל א איז אט
 ניט האט ער טױב. או; ם1שט נעװעז איז

 דאף שרײבען. ניט איז 1לעז« נעהעגט
 םיהזאמע. יאהרען פיעלע תרןי ער האט

 א י1י1א אמיםנעארבײט זיך ארבײט
 בא־ »ם נאניז זיך ה»ט אס11 חשאב.
 די אננעהױבען זיר האט דאן צאהלט.

 םיעמער טשארלי ארנאניזאציאנס־ארביים.
 זייי .דאך האט ער אבער יב,1ט נעחען איז

 סאלידארי־ צו *in דעם פון רערױאוםט
 !8 אגנעשלאסען זיןך האם ער ן1א טעט,
 האט טאנ צװײטען דעם אױף •18מני דער
 שטעלע. וײן iib אפנעזאנט איהס פען

 ײ1ט א — נעהן נעפענט ער האם װאהזין
 נעפענט ט״ער8יי װאם ? שטוטער א בער,
 1זײ 11א ייד םאר לעבען א םאכעז 1צ טאן

ארזםנזד עד איז מגגל»:נ811 ? םאםיליע
).17 זייםע ■pm ס1(של

װנלם םעאםער דער אין
 ד׳ד איד מז pnw טןגג אײגיגע מיט

 ,״,yD«yo אידישןגן oy'^-om *ין ווען
 הײחסכואן׳ם owDyiD'is מען ױאו

וטש און כמגנשזח״, ^אײנזא^  האב איך ̂כ
y*' די שוין r r w  inytya v o v אויפ״ טאל 

^ םון יר.רטcyג ז נ ו  דרא־ אמאטאזײשז! א
 םיע־ די כאטש און ן,yאראײנD םאםישע

yo געהyדי צו רט tyoy'• inyo^y פון 
ר און.כאטש הויפטסאן,  םון טyשnס חן

 פחגח״ די םון ניט װײט איז yoy'B חנר
̂וגע( איןי iyp ד$ף יכע,5  נ״yװ*סyג גאנץ ז

ט חאב איך אז ־זאםם, ^ו  •njyn אמת ג
^ lyi^i ן״yנשyמ ״אײנזאכמנ ג ײ א

 ־yi נדיגyם•לשט « ז.yנשyמ ?ראנ?ע יף5
 ־yi א ‘אײנזאם. נים איז םענש רyזונם

 לעי 1מיט! םארבונד^ איז נשyמ זונטער
^ ŷ« מיט בען ב י גשמה. זײן םון ם
 ניט ס.yרyאינט אן אלץ אין געםינט ער

 מיט־ זי־ינע םון ניט רy אנטילויפט נאר
 ״y: רyזײ און זײ זוכט iy נ^ר םענש^,

ש א ווערט^נער ז^שאפט. &  פרוש, א מ
 זײן צו זוכט צעבען, םון אפ זיך יעהלמ
 רy אז סימן, סטערyב רער oy איז איײן,

ריציןי,yר•yק אזױ ניט ?ראנ? תראנק. איז
 צואװעהט^גט ^יז oyiy גײסטיג. װי
 נא- און, נײםט. זײן צובראכעז׳-אין און

 בלויז ניט ארויס מענש אזא רופט טירליף,
̂ור םיטאײד, רyאונז  זyסטpארDש אונזער נ

 האט װ#ס זיד, iy;ync מ^ד ס.yרyאינט
 גאנץ זןונסט דעם, און דעם נטypמ

 אנט־ זyמאכ ̂ןyנשyמ lyi'.iyc און קלוגען
 איז װ$וס םאר ? װ^ט רyד פון ^ויםען
 אזוי שװער, ארום׳אזוי װעלט די איהם

? גאיךyרטרyאונ
— y3 אח ס pbd pip,שויצדינ אז יט 

 אונ־ Din אין גראד jyo’w א צו ביז rn ׳
גוםא.־ װ^ט די ^pyo y^y«? םון :ליס

 *jyo די #׳ט מאכט איז, זי װי װעלם, די
yr; בער פרושים. פאר אײנזאמ^ םאר^ 
 רyד אויףז ארויםווארם^ שוילד yגאנצ די

o^yv ניט. אויך טע\ ?ען jyi'n די דאף 
אײנזאם^ ?ײן גיט iye:״yo נמנהרסטע

 yרyזײ םון ניט אנטלויםען זײ ראיה, א
jyoo'D,  און זײ, מיט זיך חבר׳^ ^

 יאה־ yביסעל רyזײ אויס זײ לעב^ אזוי
 מים־ yרyזײ םון געז^שאםט דער אין ןyר

 אײנ־ די אין oyay זײן ד^ך מוז מענש^.
 זײ םארדאמט װאם גוםא, נשעןyמ yזאמ

 אפגע־ זײער צו אײנזאמרןײט, רyזײ צו
? oy איז yproifii ;ונדערט?ײט.

 רyד פון ה^יען װאם ן,yנשyמ םאראן
y פײנד פשוט גאטור o ^ o  jny''i. ^ : 

m די iyi!" יאס wט : *y .^סיזאנטר*פ 
 איז נשyמ מין אזא םון נשמה די אויף
 רyסאנטyרyאינט אן פםיב$צ#ג דעם פאר

 װאם ,Dyרyאינט רyד איז דאך שטודױס.
 א בילױז אזעלכען, פאר iy^n קעגען מיר

d ^ y jy ^ n.*א שפיר^ מיר ־ y®'iiyi 
 ביײ אזא איז רy וױיל אבער נײג^ג?ײט,

yr^ של אזאy^כטער jyjyp םידר נים םיד 
װארימ?ײט. ?ײן איחם צו \v־$

Dy אב זיינעןyגוט דא רy מyגשy,ן 
 iy:yp מיר ןyמyװ ̂זyנשyמ

̂' גיט ניט »Dy ^  ןyנypבא מיר ווען האב
 םון אגטילויפ^ זײ דאף און זײ, מיט ןיף

 אונ־ זײנען זײ אײנזאס, זײנען ױי אונז,
 זײ זyהעאם צו װי פיזזלען מיר נאי?איך.

 םאכטילאז. זײגען מיר ניט. |yiyp און
 איג־ װיר?יליף אונז םאר איז כמננש אזא

 א אױ.ז םאר איז רy װײל רעסאנט,yט
 איהט? האטyפ װאס רעטעניש. שטי?

 ,1אא״ מיט lynyic ניט זיןי ער ;yp װארוס
ט ױאם ^ ר ני•yפארג און םרײד אונז ב

jyj ?
פיע־ הויפממאן׳ס םון i^yp דער איז

 מאן רyר.ױנגyד ,M|yr:yo y״אײגזאמ םע
 יא־ כיענש? מיז אזא ראט,yp*װא אשאזזן

y- *iny? :ױר
yא האט ר 'yi:i ,פרוי yD̂ ini ער 
^ גאנץ האט '  באג^ענעז םיר זיוען ל

 ער־ צוס נאר־װאם עך איז איהס, מיט זיך
» נעװאיען "\i אין מאא

 אוםשט^־־^ רןאנאפישעy yi''t ׳ ט^טןן.
 כאטש וןר, גומ^ גאנץ זײן צו שײנען

 הע־ םון רyשיא א פרײחגנ?ער, א אאײן
iyiiyp^ ,̂ yp זײן און דארװין םון 

y-װאאוציאנסDעאריy, ,ו גים כדי דאף\ 
 שאעכט, ןyיyאטy זײנע סאכ^.םיהא^

 ויײ זײז איב^ר אז |,yiy^»i ניט עד איז
 װערען DFiim»yi זאא ?ינד נעבארעגעם

 טױןז־צערעמאני^ yריםסאיכp yנאנצ די
nip, אא אויםy איז סמניט yגאנץ א ר 

 דאם נעהכיט װאס מאן, ny:iv װאויאאר
 אץ יא איז Dpay דאף און אײבם, אעבען

 ־װאם מנגען Din פון נשמה חנר
מס%א טאבט װאס אײנזאם, איהם םאכט

h: a

 ?ײ צו גראב און נןרוחנז• בײז, איכמסױ
i; - . ז.yנשyמיטס ;
j איז װאס Dy ? צולאד׳גו א ער איז 

 נזננ *;ױן האט וואס פופנדאוךפאסני?,
 װעטען אדן אעבען, טון אלץ סען

 T ג רy האש ?lyomri שוין האט
ס קיין ^ ט נ  װאס ניט גאי בען,1אז אין אי

. ? טאן צו
 ניט איו ראטypװא דזשאהן נײן.

’y«r yiy ,פדיחצי^.^ זײגען װאס איים, 
 שײנט, oy םאר?עהרט, װארען.yג אאט

i «ז y i  j'K איז הינזיכט yדו?א ר 
i די פון y  .yi'iyn נעחאט, חתונה האט ? 

 * -כאלד ױנג גאנץ געוחןן נאר איז רy ותן
ט האט רy װי oyi נאר ^יג ̂  שטױ זײן גע

̂® איז רy 1א ס,y שײנט דױס. “־יןןי
 באשעפױ רy מאן. ױנגער רyרנסטy נאנץ
 א שרץבם רy ŷםיאאזאםי סיט זיף טינט
o וױ און, כוף, y טיינס אויס, װײזט 

 װיכםיגקיימ גרויסער םון איז בוף דאס אז
i פאר y i •גמנ:שהײ.ט y9* »א?א ?זאט ר 

^ אין cyרyאינט אן ב ע  איו װאיש טו ל
W ירנג^ םyד מיט כיעהר דער פארט ill | 
ראט?

 מןמרי א םיט טאן רyױנג א איז דאס
 yצארט זעהר מיט נשמה, רyנדyיהאcפײנ

:linny, װyאכyר jyp םארטראגען ניט 
y iג םyפיאדy,ר Dyi חןך פון ג^ץיש 
^י־ען און אט.yװ  א אין דו?א רy איז ג

 שטדעבט ארבײט, ראשט, Dyאא ,װען צײט
oyay אין דאס און ן, א ט ו צ ם י ו א 

 דאס איז איחם פאר נאטור. זײן אין ניט
 פאר ״זyבyא y'DDK דאס ןyבyא שטיא^

 דד, אין זיף םאראיר^ דאס איז איהם
jyayn ;״?y ד^ם טדוימען i'jicit ̂ 

 !יןי ער םיהאט היגזיכט ז^ר אין אט און
אײגזאס. װיר?איף

yא םרײנד, א ׳*אט ר ^ ר מ ט ^ א  שו
 מעני* נעyדyםארשי רyאב זײ |yj'>r בראון,

 סאכמנ אץ טאןyארײנג איז בראון ז.yש
, םון ?אך ^  אן ניט הויבט איהס און א

ר זיין װאם ןyסירyרyאינט צו ײג ר  m ס
ypהאאט ער דארט. שרײבט ראט o y פאד 
 רy צײט. םון םארשװ^ונג y'D^a א

 םײד א פשוט איז פרײנד זײן אז האאט,
 ארונט^טוד זיך םורא האט װאם איגג,
iyp אין y iא ברויזענז^ן םyבy.ן ׳ נס־■ים« 

yזי איז םרוי, א האט ר ̂yנוטע, א חר 
 ניט אבער ״הוידפרוי״, yדײטש yט'כטיג
nnyo ב איהם האט זי נאאיװ, איז זי  לי

 נשמה׳אע, רyאײנp רyגאנצ איהר מיט
 איז מאן איהר םון yרyאי: דאס רyאב

}»27זיעגא ןynyu מיט בוף א איהר פאר
םארשטעחן♦ צו אן ניט איוזפ הויבט זי
yד ניס האט זי o o y i m  Dy\ ס ^ ט נ  אי

:ז פאר ^. y״ ד  מאך נאר זיעען זײ אי
 חברים, yאמת' ?ײן ניט אבער אוךװײב,

"\ גיט ײ בעט און טיש רyאױס פאר. ?  ל
 מזגנשען, yםדyםר פרא?טיש זיף זײ גען

 על• אויו האט ראטypװא רyױנג רyד
iyiyD, װyאכy האבyאיהס ן ^  על• זױ אי

 וו*»1 אײנציגן אן בyאי האב^ ןyרyט
 yנאטיראיכ yדאזיג די ר•אחוץyאב

 די״םיג׳ ניטא זײ צװיש^ איז yאטגיסyה
yDoyi .די שײכות yאטyרyז jyi'v פרד 

y r r tfi ,yo, ,נאאױת אײנפאכע 
פון pyiis װײט װײט, איז זודןן רyד ש^,
- זײ.

ג/ רyד ארום טyבאאגדזש אזוי ־און מ
 רyאיב הויז, זיין רyאיב װאקעראט נער
 זיף םאו נעפינט איז ײיאץ׳ רyהנyש זײן
 אױםמד רyאימ איז רy ניט. ארט ?ײן

Day7, אײד& ער אוםצופרידען. אימער 
 ווערט רy ד^ס אײנרײושניש, רyד פון
 ארום ןyנשyמ די םין םארשטאנען.. ניט

 םרעכד א באײבט און איז רy דאם ; איהט
 ,£* אײג־י א*ז ער .yנyאי'ג די ןyצװיש דער
י־ אײנזאס. זיף שיהאט און יאם,

 א ניט זיך פאר אאזא מיר ה^בען דא
yo^ >  נאד אײנזאמ?ײט, די זוכט :

 םא'־* האט שי?זאא דער jyrtfyn אײנעם,
 װעאכער אײנעם, אײנזאמ?ײב^ צו י־אײט

 אוךזײנזן פרײנד yooyn yi''T צװישען
y\ װ׳עאכצ אײגצנע, ^ r\ בא־ איצב, איהט 
 אונםאר• נאנצען אין אאס זיר טראבט
זיי. םון שםאנצן

 ראטypװא ױנגער דער ורען נאטיראיך,
 איבעי הויף אזוי װירהליד געווצן ױאאט

o אז םביבה, זײן y נעקענט ניט װאאט 
 םארשט*־ זאל רy אז זײן, גצםאאט נאר
 ארױ זײנצ םון װעחנן אפגצשצצט און נען

 «|p ןײן oiypyi ניט רא װאאט סיגצ,
o נאר ?ראנקחײט, 8 םון יצרצ y וואלן 

 אי דאכ אונגלי^ זײן פשוט ;צווען
ט װיר?ליכ^יס דער אין אבער  ?וי8 ד

גיט איצצסען גאך איז ו^קעואמ
'(nPif t'ibf'i* ■גי

Wm&dj



ײנן מ מורנים איחם זאאען פצסעחגז ז מ  1י
■nror a.} די tm tm, יוד־ ד*ד װאם 

 4אײ אלײו עם זיך חנדם Dinjtwnt נ*ר
ד, פאר זיך ט5ה* *־ מ מ  ־,arar a *mt ו
 ~ro RTS jin ער tm רערצו .tm ער וױ

 *ריבערטראגען נים קען װ*ם מראםעגם,
P״T .פון ציידם ער מנעךמײנוננ K 

 VP■ נעשװאצענעם v םון ראזע שםארקער
 פון ■*רןױע היבשער v כדט גײמםישט

 *נ־ טון םײנונגען די *ms טינםאאעראגץ
j n m ט* atp -»=ז-̂  פון םיבה אםת׳ע אי

 ייד פיהאען דין פון אייטפםקײם״ «ײן
אתג^יקאיר.

 פין אנפפמ דער נאר tm ואט אבער
 אוםעםאני נעוױםער v .p^uix ןיין

 םאםע צום ביז אוםנליה ןײן סריינם
rav. באנעגענען זײן דורך קומט ראם 

 איז וועלמ פמי, אנדער אן מיט יױ
אײנמנעד. זײן פון נענענזאץ דער »נקט

הילםילאז. און באשיידעז און נאאױו
 אזױ קיימע, פרוי אײנענע ױין איז עם װי

 כאנע־ ער װעלכער םים מאהר, »גנא איז
נעבילדעט סלוג, צושפל, v דור־ זיך נ«ט

vav איז םאהר

 |גתים.ג מלי יײערע

 ־ און ׳אטונחנן ־גײסס
« ווערט באדיננוננען

a ״דימם n* גיו 
 ב«ט v פלס ווןחמ
 ז אירגעגד םון רענם

 פו ענטזאנען צי ויך
 אדער אתאניזאציאן

 ו בעל םיט׳ן דעסט
אזױ״. ײד וזילם

 דעלע< פרבייטער די
 דעזאצו דיזע סצרשטיצט

 t מוואופ נרופע. ליח
 ות “גרופ .עמאצאיערם

 ח* תיינער *במר איחר,
tv װו גרו• פפנלית די 

 t אייגענער איוזר מנ*ן
 ח v או נציענסע;, םוזט
 שארגי קאנםעחןנץ דיזען
 צושטיםמ דער םיט נאר

 רעזאליצי*; אויבענגעבראכםע די גרויע.
 פמר צוױי פו> נעװארען םארפאםם איז

 פ*ר*•׳ איו פאראגראוי ערשטער דער :שען
 עדווארד טשטרלם פון נעווארען פאטט

 דער ,tururtva צווײםער דער און ראםעצ
 !ארבייטש״ פון רעכט דאם גאשטיםט װאם
 פאר־ איז ױגיאנס, צו באצאנגען צו נים

 גחי־י v עכדיפאג^ םר. םון נעורארען פאסם
 i אוןיטרי 1א (אױןי שוף־םאבריתאנט סזד־

 ■ םון«ר* פרזהע דער אין םענ׳פ טייאישער
 .• E*»tj»nri די אבער באם.״) ײח בייםער

 ח»ןך םשעדבײדן ,די אעעתפען װעדט
 פון ט׳צערמאן דער איז ער װייצ צתיע׳

i אויסממצימז האםיםע םטירינג דצר t ■ 
 םר. ער, גרופע. •אבציס די םארסרעטען
 םארלץ־ רעזאצוציע דמע האם ט׳צעדבויח,

או דער איז ׳פצאנ׳ח • »ת נעארבײט נ  «י
מר נעוחזן' אח צד איחר. פאר מירס  איי

»r װאם סאפיטאציםטען די vi'‘ir ^ n'- 
 • צטוזאס ארבייסעד רי םוז םעז tv נצויבט

< airnp םארסײדעז צו אום נאננעבע;  ,א
 #רי* נױ קיץ אוחמ נערי ח׳פאדזמ אבעד

 םיט קאנפערענצען צאננע נעהאצםען און
 נצנואסט האט ער םינאנציחון. גרויסע די

 טר. ןאוריט• תאצ םון בא׳שצום דעם צוריק
 םםדיגדטטדי• וואצ א איז אציין טשעדטיח

 < PVDD נחיסזנר א זאנם, מעז וױ אין, נאם
 jnvb׳* טירײעיל דער אין אײנענטימער

m רעזוצטאט דעד קאמפאני. n  tm 
ע ו דאם / ו p v נ ז י א ם ן ו  ij| ם

ס ו ן צ ע מ י ם פ ם ׳ א ■ ה ״  פו
ן ר י ו ב ד ע פ ׳ ן ט י י צ .ג א »i;T 

ט ם י ם ן ש ע נ ע ר נ ע י ד ך ן פ ס  ■ ״
ן ר י ו . נ ״ ע י צ ו צ א ז ע  די«אב• ר

ד דעד מים נעשטיםט הן-;ם נרופ ציס » 
ד .חאצזקםיוו גענען נרופ פלא״ערם ס

j ו j n n םת באפרײס איהט תאט װאט 
 די יתאמ די אבער איינזאנזקײם. דער

 שםאר־ איו א*ה̂ס ארום וועצם שלעכטע
ja זי jm ־מנר a n ווערם םאהר אננא 

 «ייו הויז, Dtp נוארק^זעז xt געצווזווגגען
 נינדפאו־מכמר דער •ײנמוםער, דער ער,

מ וײ וועםען םאר דער #נעמר  װע^ם םונ
o גאך וויז r k געווןך פינםטעךןנר םיעצ 
or בא־ זיך האם ער אײדער פריהער, ווי 

 I”p נים געפינם נמהר״ »נג» סיס נעגעגם
זעצבסכד באגעהן «ו וא *ויסווזנג ןןגדזןר
TUfO•
ח oipi סיעסע ד^זימ די ן י  ד
 תפם םען וו^ס ד^ס, פדן װעגע נאנץ

 שױןןרמר n ליזנגם עס שסװזסענס.
v אוםעס םון ײשלקען m נאנצער דער 
 is דורך זיך ברעכם ועלםעךרוען סביבה.

 ^כגמולגעטײג ל^סס^$ובער פזן שסדאזזצ
 זע־ וואקעראם, יוננעץ ם פון שיקזאל רעם

 זיך דורכם #קעםא«נז צײדען, איהם הענדיג
 נזד װאלם אליק אמזר װי אזזי אויס «ײד
ism אין פארפל^וגנמרם osn פון געץ 

 פון פאראירטײיצע, פון אוםשםענדען,
 איהר און פצאםקעס, קלײנשםעדסעלדינע

 אײנזאםעז אוגגליקליכעז דעם פים <ײדמ
װאקעראכ^

 נעשפיעלט האט וואימראם יתנען דעם -
 נאםזק njn צויט עםי. p אויסנעצײמנט

 וחננינ־ r״t םומן פיעםע חנר םון אבער
 איינ־ זיינמ וואם םענשען, צוױי םםענם

 .אײנ־ •יזנסע דיי דאך הײסם זאם.
 דעד איו עם ווער אבער מענשען*. זאמע

 סיר וױיםען איינזאם, איז װאם *װייטער,
 באדארפט האם דאס אז מגציך, נים.
p*t האם דאס אבזןר מאהר, אננא Tt 
 הענ־ םון שפיילזק דעם אין נצמהן נים

נעשפיעלט האם וחנצכע שניצער, ריעםא

םײםאן .3"1«

ע  וואם ־ פאנפערענץ דעס אױר חאפטע ס
 צזזאכיעגנןרופען האט •רעזידענם דער
am צו p a tr o סאפיםאל צװ״שען שצום 
 ip-» פןנציםישע די 1אי ארניים״אבער אין
 געצענם חאפנועען גרויםע חפא זיינ׳מ «ען

 םיט נים טײן איד דעם. אייי נעמארען
tv iwvt tv art תאבע) יאציםישמנם רי 

 אפשאפען וועם ריזעם tv נעםיינם טא^ע
a n »1סצאם qaavp, גאדאנים אזעצכע 

a זיי זיינע u זיי אבמר aaapiu psvn 
זנר tv ערשטעגם, :ppvt צוױי אויו•
 tv י ;צײט צאנגע גאנ׳נ א ציהען דןי וועם

 ־vtw 1פי pa^vnav דאם וועט דערײייצ
 ארבייט און קאפיסאל צװישען םענשטויםע

 איינ־ אגיםעלע זיך ומט צאנד דאם ביז
 אונ־ די םון אויםטשוכען ייר 1»י ארדנמו

 צװײ־ אח״ ;צושטענדע םצדוםה נארפאצע
 תאגפע־ דעם געציננען װעט עם tv טעגם,

n n ]ארויםצוברעיגע v dvki אפגזאך םין 
 וועצבעם אדבייט און האפיטאל צװיש^

 גילםען צייט שטיהעל א «pm באטש װעט
 כאטש יועט םען םארגצענרעגיש. v אצם

 *prta םריעדענם א ווענען בלאפען קענען
 םעצד. אינדאםםריעצען דעם אויוי םאט

tv דיזע iw«t ענמוישט ביטער איצטער 
 אנער ערקצעחון, נים שוי> יאך נ״מ דארף

 געגוען ז״נען וועצכע אםילו^אונועריגע׳,
tvp p פון דורכםאצ דעם אין ויכער tn* 

 כיט םאצ j״p אויך אבער האבע] שערענץ,
געקזטןן. איז עם וױ םוח אזא ערװארטעט

 ניט םענ׳פ קײן דר ה*ס ערשנתנם,
 צד װעם יממםערענץ דער tv נער^ט,

 פון םאחזרוננ vtv איבער [rum שפאצםעז
 .“כאתזןניננ .ימוצעפםיװ וױ ארבייםער די

 או ׳שרין דאך דןוס מזיססידס פוקםײמ
 ^ודער דאס אנערקענט ^נםערענץ דער
 די אז געדיכם, נימ זיד ה*ס קײנעד גיכס
 אײנטדאמרס *וױ ויק is^sm בתים בעאי

 אר־ םאםע רעם נאכגעמן ומאען גים און
ע\ ס  שטעלזגג קריעגערישע דיזע שריט. ש

 אלעסעז. ענטוישם האט קאפיםאצ פון
 נעװארען עננצישם trs tm צוױיטענם,

 דעאענאםמז פון צאהצ די- tv נעפינמן צו
 גאכנע־ spar ראר<י נמז tv נצזיבען װאם
 קליי־ לזןמגרליך אזא t'v ארבייטער די כען
 סרױ־ די tv און יממפעחמץ, דעם אויןי נע
 rrr’t דעלזןגאכתן די םו[ סאיאריםעם סע

ם  ארביי־ די דארוי מען tv םיינונג דער «י
 צוברעכען צו אום באסעםפפען אםען טער

j» v o  i r ' t פמן rv געװארע) ענטױשם 
 רזשאדזש פון נײםט דער tv נעשינעז, צו

קאבםערענץ. רער אויף הערשם גערי

 נדז»ל אוגפארםייאישע די pn נעדארפם
p צוטיזי p*nB װעט דואם a n s די jv* 
ru n צװײ Djtaru — קאפיםאצ tv |m־ 
מ ײ iw זיר ptpt jtpwtna r» נ v 

 אםיצו וואצם dp pn tv ארויםמציינם,
n םענציד  paruntPDVtnt ptpa צוױי 

 אינ־ דער אק עצעםענםעז געגצנממצםע
 פון ^tavnpa דער אכער tm דאסטרי,

 יואם אתלכער געווען pent אבציס8 דער
4טא atpppt ניט pm בשום יאם ײאצט

עי איז p ״ant p’5avv« י j« t p»>v
pnpt םארשיעדעגע דריי םארםראמען 

 אין tv ,ptvt טענ מען אינםןרעםען.
pt'T ריע אײנצם pt«t פאר־ דדײ נעיוען 

p שיעדענע a n, תאכעז װעלכע Dsitpt 
ptprrm דרײ p3Pt צו vs םארשםעצוד 

 ?צ״נע v iPtipt רארםע[ tm עם נען.
 ?צײנ׳ס v *up ppvo( דעלענאםמן Sup־

 די פון טונה n באםת:עם״נט האט װאם
מ טואלדינ די ארבייטער. רוי  םאיארי־ נ

 pant TPtn jm חןלענאטפן n פון םעט
 פון אינםערעם^ די פארטראטעז האנען

עןן אליי[ ו*י צװישען אבער קאאיםאצ  וי
 סיינוננען: םארשיןדענע צוױי ijnwt אייד
 tpcv נעשםעצם ייד האם זיי םון םייל איין

”D דער י1אוי אםען, לvםnכ זאנאר t פון 
 גאמע־ נצוואלם ניט איז Svamvp נתים

 ערשםצ! דעם אםילו ארכײםער די כען
 ארויסמצייגט זיר האט דאם וױ שריט,
 ,םשער־ דעד נענען שםיםען דיער טיט־
 בארנעי־ rimppSp tvs pmt^vtpr כייח
p האבען אליק ייי וזעלמ ,“ניננ trn v- 

ש זזײל דערםאר כראכם, שאח  איו נע־י ח
 .נעצאזט jm pmp יו4םון. potppt דאן

its a וויםע[ iS n a  o n פינאג־ גרויםע רי 
ן tv צירזן,  ארביי־ n באיןעספםען םח מ

 אגרעד דער םדים. אה שתם אױןי םעד
 dkiiop םח םען tv נצגלויבנ^ תאס צד

 פארםיי־ צו אום וצ־בײטער די כאכנקבמ
 וואלט םזן וועלכען Tin *taavp V דען

p אפשד m עבען5נאכ מינהר n ארכיי־ 
 טaלאvב האב^ לעצטע די w םער.

י וױ אתלכע רנ ן איז בארוד « י  דער *
ואקעםעלער. ױנגער

optn אלעס v o םארשטא־ נרינדליך
 P’^a א כאפען וױל מען אויב ווערעז נעז

רעזול־ די |m *ובײם נאנצער דער אױן•
a a t e A a t e a a a v  a ^ f c i  v > v  a Vfc h i■  אינדאסט־ ןװשפ^ולטעסנם דעם פון סאכמן

 [ppip גים tap םען סאנפערענץ. רתלע)
 ,rtgmuvP דעם פון ריגנ pm mm כלוח
p נעהמען נאר t םיס שייכות אק ארבייט 
m p אנרערע אלע ttn] 1 יזציינע^«p an, 
ir דארום םיר וױלען און, i’in v ]נעבע v 

 םח d״tiv דןר םח נאר ניס בומדיזסי
 'tv אלע פיז אויד נאד נרופע לײבאר דפר

.jpovm םון«ךלע און רערן

ען ו ם ו ב « ד א ל נ י . ס

דיװ *up *ױגעד־םע^אריע « הער ז*יך ח ת  ״םמיק• איז ױ^
 ־־ ײ•ס « ®ז לױייען עם װמםערלעך רױ אױס ןיך דאכם עם

םיזיק׳ אױם שמינען זײ קוחןלכעלאן* פריעע יוננע און
— 4גלי< אין געכױרענע ®יינעלעך יתגע pa םחיג^

■ ׳ ־ •
 ריעגט,א וױיטען p< זיך ציהען זיך, תןכם טענער, די

jm ע פון זיך §עדלען איז שטיל פליםען דינ מ׳  ׳ חעגגי• מ
 «יח» * אױם וױרבלען rat םםרונעלעך לוםטינ ס׳טאגצען אץ
׳ “קראנ׳ז* א זיו מענער פון םלעכם םכש^ דער ד#רטעז, און

־ ־ , -- ׳ -V ■ י ^ V. ־;״ ’ <

 םחױ׳ פױשעו א װי פוגקם הארץ דןןם םיר קװיקען טענער די
 »?ױ; םיך גערםלען את םרײ קמזען און ליעב נלעםען און
 $וזן«אהל, םעשח׳לען־ םיר דערצעהלט דערצעהלט, םאן יעדער א.ץ
 םהאל גרינעם v pv דארט אום וױנטעלעך שטילע ם׳בלאנחעען וױ
 אום קארעךפעלדער אין פריש אוץ בשטים׳דיג שפריחען און
—כלום יעדע יעדע, « םוםערליך דארםען קרמען אמ

 םתים׳ א oat םליגעלם עם הימעלם־פאהן בלױער דער tpat אח
 שױם. וױ וױיסינקע און װאלקענדלעך אויןש פליהט ער טרױם דער

 אויעק׳ העמ־וױים טרױם דעם םראגט און פליהם םלאך יונגער א
חןג- עםערען א אױן» דארם הױך היםעל אין וויים, היטעל אץ ו

 - דיםענם־לימ; תי םרזים דעם גוריק ברענבט אוץ aoip םלאך דער
 זוגענשיץ״ וױ קלאר זטץ פךײ און םרוים דער איז ליכםיג אק
 — םארגען־וױנד פון נעוועבט סםחנעלעך, די כישדפ׳ען עם

קעד~ א לאכם עם ײען — ־אמ מוזיק דער פון גאך שענער דאך

עולם איי״ץ שוק זויז קאנםערענץ עלזנר
fc ,  . .  . ,a ^ -* — ■»- י a a a v  £ a a ^ ^ a k A A  ^  &  • M V■ ^  אױגד אביסעל שוק וויז מען וחס גזאסת״

ד שעהךקלימזמדא די פון נעםשוכעס ח  ס
מ אזן זען ױ מ רעקלאס^-סיס ה ן מ5ו  מ

 דעם זוגעבען סוז םען אן — נעזוכס הןמז
 מלונמון אױך םיילוױיו איו עס iy אסת,

 ד אין הןוםטבגען ערוחמען זװ —
 ייז ױמגעאנ^יסנר סך א םת ומנדמד

כמגאמד דער »מ מװאד־־קעאיגע-םעמרנן
TWDrmtP {jlUFYi* Dlyez OfJjjrD IS o"p

 os^s ומס אימזער״ ערשס — אדביים• ארן
 קען גיכז, ג^ר כדט אויסנעלאזס זיך הפס
R כמנן o r a o{ די םיעפער אביםעלע 

 את אײנםצוםען מארשתתננע די ארבײט,
 שפא^מדננ ענדליכער דעד םון אודזאםס די

קאנפזד ארבײם איז קאאיטאצ חנם םת
• j m

 זעלבםטשטענדיג און
 שםודירם, וחגאכע םרוי, די םרױ, נײע די
 אזד ד*ס דורך קעםפפם װעאפע פרוי, די

 םאר זיןי באםראכם װעאכע םרױ, די #מס
 דער אין םיםגאיעד ניצאיכען גאײכען, א

 וחול־ םרױ, די ;מאן דער װי נעזעצשאפט
 און נאאױחג הײן גארניט שוין איז מו

 ײאס נענום, גאנצען דעם אעבען אין וזכט
געבען. נאר הען אעבען דאט

 אננא איז װאקעראם ױנגען דעם םאד
 ״שײגם עם ענטפאעקונ^ אמת׳ע אן מאהא

 ער־ צום פרוי אזא באגעגענט ה^ט ער אז
p אין מןןא שםען f ,םיהלם ער און אעבען 

 םס מאםענם עישטען דעם םון שוין ויך
 צו צונעצױגעז אזוי באקאנטשאפט וייאר
פאר־ צו אײן איהר אאדעט ער אז איהר,

ציד־ א אין מסחנן איחר זײם
 גרוײ די טון אײגע^ אין םײז איך I קוס
מ מ ג מ י bipn יא, אריב S ױ

 isnim ם^רשסעלזננצן די m מועהן אמור
םנן ד^רמנן מ  באזונחנחנ דרײ אין מ

 אכץוצ אויך tsroup איהד ה^ט 4ריגמ
 צום זיינעז וו^ט כאזומר די כאסערקם

 ציר־ א אק צעמגז וײעד »ין 5ם* עדשימס
?jm נײיאת אזוי איז אצעם ומםפן נמר 

 חנר־ צו וחגג לײכםםער דער t שטוינענד
 אסעבײ זײ וױ אדאי *נריגאם*, א קאגזס

 צו איז םארסער״, ״ אי׳הם, ריפען קאנער
mrt 9 ער װיm אזיוי אוהאז •srM ידדיי 

 גע־ ניט דיזער \\*לם אט^• םים רינגצז
דין מונצענסרידם כעאבאכסאד נעמד

. ז לי * C ומוי איבערהױפט, ר T *rnv״ װאקייש^ן. איהר פון צײם נאנצער דער
 ׳ םרא־ זײן אן זיך םאנגם ד# ?ט און
 איהר םים פארזזעאטניסע זײנע נאדיע.
iw^n איהם, קאמעראדשאפטציכע. רײן I 

o n ,גאר קוםט נאאױוען p p ר מ  גע־ אנ
 קען איהר םיט ארײן• ניט קאפ אין דאנה

urײ פאענער. זײנע װעגען רײדען ״  ב
 I סימפאםיע פולסטע די ער געםינט איהר
 1 ג^ר ןיך םיהאם ער און ארבייט, זײן פאר

 I די אין שװעבם ער מענש. נײער א
 I דין װי נארגיט באמערקט ער ק*נס.

 ער קראנקער. און קראגקער װערט פדוי
 האאט שטעדטעא ;אנצע די אז ניט, מײם

 םארכרענגט ער װאס רײדען, אײן אין
ל פרעםדער א סים חן ײ  I און טעג. גאנצע מ
 און םרוי ?ײן און םוטער זײן ענדליף װען
 | אויפמערקזאם איהם מאכעץ םרײנד ?יין

 פאד־ ער וױלד. ער ווערם אלץ, אוקי
איהם. פון זײ װילען װאס ניט, שטעהט

 זײ װ^ס װינשע, און געדאנקען אלע די
 א אלם np באטראכט ׳צו איהם שרײבען

 פארהעיצכד רײנע זײנע םון פארשװעכונג
 ער קאמעראד. דעם מאהר, אננא צו גיסע

̂ור זײ תען װי באגרײםען ניט קען  תוםען ג
 איז איהם פאר אפ.)ר אין געראגק אזא
פרױ זײן או זאך, םשוט׳ע גאגץ א צס

 אין ד»ןום ער װײל פרױ, זײן ביצייבען
 I ה#ור א אויף איד»ר צו פארהעיצטניסע ?יינע

 אזוי איד״ר חאט ער געביטען. גיט ?יך
 איז םאהר אננא און פריהער, וױ ליעב
 װע־ םיט םעגש, דער קאפעראד, זײן נפר
 דער פארברענגען, רײדען, קען ער *מזןן

̂יך האט ער װעטען בײ ׳מענש געפו־ עכדי
 פאר פארשטענדניס די סיםפאטיע, די נען .

 ג/ד לאגג אזוי ה*ט ער ײ^ס ארבײט, ױי\
ווכט.

 אז גלויבען, זײן אין םעסט איז ער
בא* איהם ארום אבער אלע .dp איז »זױ

 קײן .rnsn^ גאנץ זאף זײ םראכט^ ;
בא־ צו אז ניט הוינ^ זײ פון •'ינאיגער

 םארהאלםגיסע מןדנא אזעלמ נרייטפן '־*
ipm״ *r חןרםאר, און פרוי. אח מאן 

 שוגםערשיעד דער איז םריחעד וועחרענד
ק און איהם צוױשאן דאנקפז און פמזלפן י

 דער פון טגהאט הנאה גום גאנץ רp וואלט
 ארײנכא־ npnis וױל עד זחס ם^רשנמלונג,

ipb נעד»םס און אסאל מיט אלעס IPP1P 
 דאן — צוזאםפן pwan דריי אלע אויפ

 ברענזד םזן שסאםי^ר א ה*פ אין ודקרם
 כאפןד אוז לויםעיש שפריעאגישד ניש,
 םון אויג, גענימע חום בלויז איז dp ניש.
A צירקוס ערפאהרעגעם דעם tto קוקט ײןוס 
 און npi:nw פיצזולע יעחס אויוי נים

* נאגצע. און גרויסע Dip זעהמ
 אינחוסמריעלזס דעם אויף ארבײט די

 צהג־ שטארק ^מפנאננאז איז ?אנפעחןגץ
*V צידמוס א אין פ^ןרשםאלונג דער צו: 
pבאזונחנחנ חרײ איז נעארבײם ד.#מ ר 

 ג?רר ♦n םען האס ״נמפעס״ — רינגןס
̂ובליפ די — פזס  -itf«tip* די גרופ/ ^פ

די גרופ״. .״לייבאר די און נרופײ יערם

p'f ס, גזמאױעלט איז ^ ײי  םאר בלייבס ג
 םון כאראקסאר דאר אונהלןור זאהר אייןי
 װארום נים, וױיסט איהר מאהר. אננא

 װאקע־ די בײ לאנג אזוי געבליב^ איז זי
 פאדליאבט וױרקליד זיד n האם -אטס.

 געםייגם זי האט מאן? ײגגאן osn אין
p םון אפצווײיסעז איהם t םא־ און פרוי 

 איהרע פון קענםיג איז dp וױ מיליע?
ר לעצםע מן ^  איזזם n האס אמזם, צו ו

 אײנגע־ ניט זיד ה^ם n .Dבp^pג יא
 אזאלמנ pn ipjpp ךײ צוױשעז אז דעדם,
p:»'t ,ױננ רער וױ פארזמןלםגיסעpותר ר 

ppראD האם dp ,5ורארום־זשז ג^לױבם 
 הןך זpרpלמp זײנע ביז געווארס, זי ה*ם

V2\ ארוי וױ כםעם איהרDנpםדיבpםון ז 
̂וס הױז?  אמאנםוריסט־ אן וי? איז רו

rpp איינע ארץי ^חןר tins אײנואסע

ץ אף־ןש י - מ . ר ב ה

 קוטען וועם שעה לעצםע די דוען
 שםום וחןרען וחןם הארץ םיק און

 קבר םיק אױ(» וױנשען איך װאלם
כלום.״ רױםע « זאל בליהען

 בלײבעז תםיד זאל בלום די און
 — «לית און עלענט אײנזא^

 פײגעל,. קיץ פון כאזוננען ניט
זונענשײן.״ םון נענלעט נים

pa םענשעךליפ קיץ
נענערט טהוי טראפען קיץ פון

.הפלעה בנונע רעזאלוציע ערשטע די wצױם ittttm 4*איחר זאל הענגען «t pant צװײ לעצםע טחיעריג  שפיעלען שניצער׳ס מאדאם םון נשםדז
ם פעז האט  אתיסזעהן, נעקענט ניט ן

 כסר נוםע מאנכע נעהאם האם n כאםש
מזנננמגן.
ר לםpנעשפי הןןם גוט רסpאנדrבא  מ

 tpdto ס/ראםppװא אלס ^pbk דאס
נ^ולדסמיטה, י. אדלעד, ipn^n אויך

 פ^בליק^ דער פון לpפי בלױז . נעינינג
t̂ר ipntsn גרופע ppרדpזײ דpרP -שםימן 

^ די-״ארבײטזנת iPODiis צו ס א  ספארי ד
pddpijsd^ באר־י םיסס און מק׳נ׳יפב 

V!; *22 פון pנרופ א םון םיגף בלויז — נום.
 1« אימדעטפאר די ה^בען אנםאנג םון *

 זיי 4מ0פארי אביסעלע זיך ארבײםער די
 יצום חיילע קורצער א אדיןי זײנעז

 פארשטאן ניט iPiisn זײ װןודען,
Dtp .באדייםעט ipd צו זײ תפם 

 דער וואד ק^נפערענץ, דענס
ם/pl איז ״גיב איז פרינציפ  t ה

 אױקגלײכ^ זיך איז ניט װי זאל
 זיי IPO צײגט סוף צום און זאטענקומען.

 או^ o-us פיז ריהרעז ניט זיך וזיל כמנן אז
ipd אזוי ארויס דאס צימם ?ipdi, ?א OP 

 ציהזןן צו װי spii np״uK קײן ניט בלײבט
 I פוץ האלטונג די שײד. םון שװערד דעם

 אוים״ שטאדק ןpװpג איז בתים ליpב די
 געשםאלס גלײף־ י1זי ה^ט dp גד.pפאל

ײ ן p ל י ו *ו :פראגע די ^ י װ  װ
ך י  ,חאגד• np״t לויט ?״ ף פ מ «p א ל
ײ\ tippp:בלויז גטפערp רpד ה^ט לונג \ 

 אויםגעקוסט Dtp dp !״ א י״ :אייגער
 מאר אײגם#ל באשלאסע; ה^בען זײ װי
>»p5א פ י ד ז א מ$צ ע ר ״ ג י ר ו  - צ

i׳ p e י ס ד נ א י ג ט ױ י W'מ p 
ז ם p d $ ב ו # ו א ‘ן P ר p ו ו מ ס  י
:d d b d d p p p י ו  '״רזגם «1א

^ ד ג י ן א ע ^ ע י ר ט  ״ מ כ א ל ש ס
 ' ד ב י ו א ז א ן ו א , ד ל p פ

ע ג א ר ז פ ו יp מ ל ד  •; ע ו ו יlנ
ט זpר & פ ם ? ק ע נ ס י ו א יא Cז 5 

ס א י ר p ם p ב ד ע ם צ י  gpjfji א
ן ה ע י ש ו .#ר p ט p פ ש ו

 כןד האבען דעתננאטען *דבײטער די
 מאכען צו pובsםר אײן תוף ןpDשצ^

 :dd«op5 זי האבען זײ פראב^ pלעצט רי
 רעז#לױ א ופרײנגפבמכמ הןום ג^מפעדס

p'v, גרזפ^ איבײכתר דער פון נ*םען איז: 
p ^ i פןןחאנ^ ניט זיד איז שױז ה^ס 

Dtp פ די ״ױני^ך. װ^רט י צ י ל ^ | | י א

prrn3|pipp,״ ארםלעבען י ל ר י ם א ג  
ע גרזפזן, פןובצי^ די ; P כ ^  פון איז ו

 צו isrupw אפןוינטעט פרעדרפנמ דעם
 can םרן אינםעחנםזס די פארםחנםזס

אנרזיסען ז י א ס ״ נ ײ ד ד ב נ ם נ י ? 
̂ןרי אין . P כ י ל נתפע דיזע Dip טהע

 מד בראכםpארײנג איז בארגזױניננ״ מיװ
 רטpװ און psna ם^ובליפ דער םח ײארעז

 .>״pזאלוציpר כממןדבומץ ״די זpאנגערום
:םאלגם װי זיד לײענט זי

 זיף ארבײםער לוין פון רעכם ״דאפ
זיך ױניאנס, םד־ײד אין זpארמוניזיר צד

ערד כערגעל שםוםען דעם צו

 אם^נם־פײלעז זאלען קײנםאל
 ־י־ ;בלום רײםע די אם םויםען
 קכר שטילען םיץ אויף אײביג

שםום~. בלייהען בליהען, n זאל

ײ\ איז כמננש^ אונזעחנ צװישען ס
גדוײ זעהר ?ײן נממאחנן גטpלpג גים םאל

 מיט װײב דןןם און י*י£) *ון ^םועס (»יך
דןןן, צװײ&זער דער אויןי ■ןןעזיע בזך א

1 יןזעשימ און זים
אלײן, זיך דוכם אוין זעתש איחר װי

1 iyצו מישעל דער^א'ונציגןןר איז ןןעזיע 
פסעריקא^. אין יקרוזז־שראגע די לײיעז

 ליײ צו א״ן ארנז זיך גיט עס װען און
 םיר ליײעז 1ד* פראגע אזװערע דאזיגע די זען

p ir ס״:רײק־*ר#גע. די אויך םסילא
יא־ לעזען ליעבעז װ*פ םענשען

 אזע־ די אין גים געהן ,pnpy■ ^רײבען ׳זיע
ני^״ ־nn םען סשרײקש חון םער.

 והנז רעגיערתג אזגזער : V? ?*- איך אח
יואלס *ר*ש*בד,1 ה#ש זי

 &ז בירגער איתדע py עיפדםיגצז גזנד?ןד*ש
 דואלש TP גיךנזיצ• *ו נעחםעז זיד זעלען זײ
 ד*ך .nnt py די מון IPIPP* *שדר זי

̂לש  »ון קא^יםוןל זע*ען crtyry: גיש זי וד
שיסיעס, ̂לש דזןן אדבײש־̂ק  גזך גים זי רד

 בדומ^לע םיש ?דבזישעד, די ששד**ען י*ש1ד
...eבyמ

 יאלשיאחן ע#אםת »r f געז op דאן
 ביר- יאעשישע ודת׳ע די םיש רעגיערונג.

גזד«.
̂י־ איז אושגליק גדויסער דער  אין וו«ס ג

ftyv np ון* »pp ,מעחז רעביערונג «ny 
כים־קײו יון םענשען, paMאyזy■ר זשםם

■פעםמגז״י
װיײ tpw:po ז^ויגצ די יון

 שזרי Jewtp ^זוי אי? חילןו די ?y ניש סעז
חןןנפס בײם

 גזןבען גזזשר•® םען eyn ייתשען די וװ
 ית>ל־ וײ !װ#ם sy חןןנש אין רעגיערוגג די

ן םעץ י  דימדגען up געמכש ייחר ■ון «
. איחר? #aap m תבלי^

pװי ctp און לייבחןרי אין p.ר
 «אד לyםyנyנ *tiyytsp רp ^ל »ון

riyn* מסש לייבושרי, די םיאוס »ײך 
*ין ״על״״ iy ייויר y אויןי

xrufi ®ip
 npnap• דp און בילי^ אײך toy? עס

ם$ל_ דריםען ונום •לאיען װעמ
וועל־ מפזךתײזער p זיינען ןןװענש אין

̂ם. ptagi \pv$ זײתז כע  מען זעמ p גע
...IPO-UT ®ip מעז און זיך

*שילו iptn םען קזס ג*כש נאך
 י#ר* <1עלדעמד און ®שווולצ̂ז דדײ אויןו

קענ»... איתר iy םםילא, ®וין דיז *סעתם
̂רש, אײן םים  ייד (ווון epys y ®אר װ

t זיד ®yn איחר מען iy ו«כעד, בין e r mן 
מייזג 1*יי tjm ני® סיד דזעלען • p לזןנג 

 *גחויבזס #לײן ווע® איחר »ךן חשישמן.
מעזיע)• שרײבען
• ײך: jy? װארש. *יי\ םי® א ן ר מ

 םזיערעז^ אזן ip»® py*i ipry זײנלץ עם
p  npp yחײם. קײן נים רף 

epyi y די איגנפיידעז קען DTUpr^P 
* יקדד̂ו או^ו׳ך פײיען אזן

Dp לץ§ i p p® 9 זײ* אימד וזען 
 דותד לײנ® זעוזד op ךp איז ip בחור

tpn»m. רחיײ וײס איתד ײלז ®מי®® 
i p  « n סיסעלע זפד די *יו® — w*tjra9 

*לוודליך.5ג? tya ני® •ייד »בעי
 ,r»«yip® זעזןי בשבל איז װײב y אם̂ו

 #בי- זיך גי® סלן װעז iy גלוי^ »יד פבעד
 9 מיר ם*כעז אזיך זי nr® קען םעל

 יפי »ילי ®יז riry® און ל^בח#בערין
y .מ»עסע^וויך?*

o אזסעקש TP ױן p ידיליע. ®«® ®וין•
r כוד ns* 9 איחר ; w ױ pep »ײז ױ

 דזרמיחרלן עס זןןלש איזזד «ity װי װיסןמ
I P P l’«?

ey װי ... : •ny
 •ריו^ רp אין אוי^ ששעח® איתר זזי תיכף

ipp® גyעס?מ ומגאן ני« ר# J p t® עס niy® 
 yyp, ®זנ׳ם o*ny ®jr ®oner זינען, פון
ip לילדלר, םי« בוך y pm געחם® נ»ר y 

 נעחסש און בעט אין אײך ויך ללג® *יז ימײ׳
לײענלו• צום זיך

 באגויבע־ niy אײד 1»ללל לילדער די
iy tP יגעסלן װל® איחר#® iy .איהר עםען 

piv® אין ®®מליהען ip:y®t מ־ און  יי
p ליעו p ^  py. לײלג® לסעז? צו װי און 
^ שזיי  איחר איינדריסלען. װעט ®יחר ביז ל
̂ש מעזיע םימ ty ,\rvpr זיזנ®  גןך זיך ®לן

i *ײד^ pyo״
געלײז^ יקרות־ערןןגל די ®ת on 1יי

ר א ג*ך . v לײלנלן װ*בעז ון r tm. װלם 
npoyi: i וולרםלר, םיעל ולחן איזזד p  ty•־ 
jyo און i p אײד ןו קדםעז יזללזמ במכדיזגר 
 ויצס בררדעד נעם® אײך גײ בלפעז זיד יייז

 יגעביל ®yar אויןי tpy® און. װילם איחד
i אייד^ו ®ײיזלן p ײלם ילדדת IP יוע־ 

m ס , יקדו»!.» יוי
payirta^n. די םי« זלצבע'איו op אןן

 — ®®עזיע *ו נעחנזען ייד יימר ייזװ
IP די ייז papriMp ײן ®עתר? •p^p 

ני&~.
nn®. i »ין או^ ששןךז® ®יתו• - p נלחמש 
r םיס בוך ®pipy געת® פזן prny איז

IP  — oru y מלנש. »ויס זײ וײנמ IP 
 • איז ip געקזילעמע, מי ®ny «t גלחען

i צו p*p y ו«י חםנות.אויןי1 p. וילז ײז 
 כםע® — גישם? קיין on® גי® זײ *עתלמ

i ®ז גלויב, *•ד *יז 1א»ענד^ p םל»ר 
 Ipi»ipjnit *ו psn קיין ני® חןןש חכות

y מן איז מלנעען  װיכפזגעוי yiy וון םי
בןין*®♦גוטג״ ®דוילריגלד•

i איו סברח y נאך און p  it  : p םאיד 
ל ypy® ®yn חםדת או׳יך... א1םו #ב«̂ג

pp y® ער יולן pa y ®oil® איו y נזך 
 איתם *ו קוס® ®יחר וולן סלנש. ליכלד1•®ה
 צללע־ אייך גרײ® ip איי ®״,X *יז

 איהם ןיך ®®to עם oyu םי® •VP op כערעז
ppaw :»  *גססי^ילדיי IV ״סול, t מנ

מ • ®ילי * i •^לו און •י p םלאן-חםות 
Jan® i'iy® p< אויו ®yn ®ליין u.. 

 ייזיקיחנז- ני® זיד ^<װיל®
lytprps o װי p  ,®ayip®םשײ®־ ׳ 

MW® iy jmjtc] איז m in  y געזוני *ום 
 םיר »יו ,ttoi riz^m tt םי*על y »ון

jy® i ײי קלפי p״ to t* װיל ®ל*ין »יד 
I יחס. 1» ווײנמד גזנוון בץד« )y גלהם וולטיד 

רגי׳ן.) •נג׳ס וױישעו שםלנדי!
- v o דוכ®״ pnry® if א»ז y צו לייוונג

p* מר p rm ip .לײדונג׳ ®ייבגיגע ןןן%ך
w• סלן nr® ®«vry« ®י» בלוײ או ^ n t“ 

op .די רעז  ipyn tm yoprrap לענד־ 
i »נן לןץזי p «רי® ^a L z*

יוילם איתר 1ornoarrm**Mnm זי»■ אימר

י . ד ע מ נ ײ נ א נ ו ז ײ ל
(®לליעםןז•)

לעבעדמען פון

®םי־ V איממעלײלג® ל»נכ גים ה®ב איך
 ijronip y iy צײםונג, y איז גײלס, קעל

jn jp  iy ,eayi lyoyepi איו y ום םיםעל* 
שענ׳ס y מרלזןנבערס ynpys iy געזדנד.  ! ם̂ע
p און ״ללנען n קלז מעזיל לעזלז ®IT 

ip פארשרײבען p p  op כדײ אויף חויו »ן 
e 1םי און — װײמ» לזנז p גל־ *®ו& ןיך 

 בליץ׳ v ווי ,papya y אויגען. די לסלנש
yn®זידtyapeyarm ײ :םח סײן אין נ  ע

ך י ו ל י y y א i ג ג ו ו ל ם ל ו צ  
 אזלעילז oyii nrw ®לע צו און . ת ו ר p י

...eapy^nt ^ון חינשען fit נ*ך »יחם ויך
lyopep■ i p איו y»iyy» .®opp יו« 

ipopp ip גלוונד. גום םישעל
 ®ידלידyנ a»ivt םיר iye •יו ז«ד די און

t ?לזדליד:1ל איז  nm רײן ®י®«יד סענש# 
 ״•® Jk’W 1יי מממו און *u jpaya םים׳ן

 מי״יקייםעז כללל#ו iy• ני® ®mi קי̂י ®ר
pspp װי —

®f® ®עמלזם עס מי בלזיו עו•  cm 
ip םען y ג*® ■יחלם ער m וס עס® ♦•on

i p  njm *־־־. ^
 תיםלנן די םעחר איז wapס tty ז

i» חי p  ^n -ין ®דד« ore «t יז® •V מײ 
e סעל. p ני® םזװ T P  *m tt® w ®pi

ja> >.• ,• A- ^ — —' %» ׳ * י t^־ , ,*'•׳ ־ •־ ■* ^ a f k  it T ®...p*1M
ת ייז ד*ם תיםעי׳ ne artan trtr* n י

oyii וײ n?cip It^p »קײן גי on n tp p 
ל קי און ללגדלארדס i״p 1אי יסלײבס״ יזיי

*ײ® גסנצער זײן װידםל® *ײנזד* 1ײל
ip צד  ,yupya די איחם איו paya

ס - װללם ן י  ייו oy it ^ילי אזן — ג
y ו איד גלויב יםיס אריכת *ו םיטעל גזם 

ך י ו א
yn ,toy® y® ®ײיב® fy״t געדיכשע 

p ו ו ם fiyp ®y -sap ip pר tipay ®גי 
I «ײן

ny® is p מ»ן yiy װ״ל c  y c p  r̂ayo 
®iyoy מלניגלר נים sysi® ••ns •n לילד־ • 

i ןט״צו ,iyn איז ays » לוו p סלאך־ 
man ,®רײשגלרעכלנ® p i® ויך o p אייג־ 

י t *ײזי nroip is ללמו op *שעלזנו  מ
? סעכזזען yiy is זוך

i ?•ך a®p® נו, p :םלאדזוםומ *t it  i 
iyo»®®yp ײעל *r נים is lyanqrwnye

igggts^ ®בישעלע קוסלן |
 iy ױן ײיזי^ וייז ®t■ לשג® לי *דן
T אײל® t רחכל: »יז יי®׳® i p -ליעז־לו 

n ip  ®sia iyy»ir̂ל  נללעגלנזויים יonat 1 י
t»nt« ללב® »זן

n® ״שכל ױי»'ז im ויך מד״למג® ®ון  i t 
 סכרזז: tm •יז נלםזמ T« קלז י®*® אריכח

mWP •n nreyf® I״® nyo yrip  fypt 
3* •ty# I& oypp® 1ײ i t: ®ןחל« m אויס

n מן ?•יגיגע %ו»ןר t סיז מו  וחנל־ #«ר
ר  טד ויך וױ מפיחלם^ msro Tt ה*ס מ

 מר איז וחנממר, איז אוימיריהען תננט
 װעה־ אױסגעשטראמן. הלאר oshTאבפו
 דים גים באמדים ער ns נלויגם, פר ריגד

proonro ר פארבחובען  «כד יײז תי
anir בווםרווכם און סאהל, אננא םים wr
 גלימ־־ די *לס 4»י רמבסט־נאםירליה »לס

p ליכםמעוױים t m ,אם ותרען לןןבזס n 
 םוכמר# rn טון םוטושכט ומומעלםנמ*

 מױיגו יימ ײת פרוי זיח םאםונר, ^ין
 זעד׳ א אלס טקאגדאליפזע, אײנםאזי אלס

isrp opt אײנפם״ וײן גצםפלמ גאר 
opt וואסימן איז מזימס״ קיק נימ האס 
םרוד urooru חנר םיס שגדעען זיך

^ ׳<ר - ־■' ? מ»ײע,ד ־ י ר V י
?1 ®»ר שר קעמפפם כהות אלע םים

i p  Tp ל i iysp® “ ,yTiif 
ipm  it® pm• ar> p t s ודאומוגג 

ל ̂ *' : jn*m *ון די ו«*גען ביו
ט •י־ייז r« נ*י= »n יןמנמע W וזוי

I ' M  (
J L ,

ia I
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 זין ארבײנמר pi* םון חובט
:ijrrr דעד מטערונג *חן* 

 דיםקריםיניײ (װיםוואום
 וחד צו סאצעסםיװ, דימען צו זיןי

 אציין ויי װאם די דודו וטען
n ס  בעצי די םיט האנדאעז צו *וי

שטונ־ »רבײטם יטכױות, ננונע
 באדינגוננען ארבייטם אנרעחג און

.“אגעחןענם
 איבער שטימען צו געקוםען איז עס ן

T אאע ׳טוין חאבעז «יע1חןזא* ii 
אואסי׳ אן םאקטי׳ט pm דאם אז

 אויב דאס ארבײטער; די «ן ם|
צי־ אנגענומען ניט ווערט רעזאאיץיע

מאנפערעמ• דעם םון ןגוריס זיך זײ
 גרויע «אב*יק די pits׳ חאט דעם
 י5 אבער ארבײטער די מיש *עיצטימט

די־ נענען אויך האט “גח#
ר הא־ װייטער נעשטיסט. רעזאצוציע מ
דאר־ נעיוענט ניט pit? ארבייטער H גען

 דאם נעענטפערט, און פארבאײבען טען■
■jpfig י ם י * ע ב ר י ת ־ ב י ו ו
׳ל . | ח | פ מ א ו ן י ע צ ע ײ װ  ז

. ס » ! ד ן ע נ י ר v ק
אײ־ נאמפערם׳ן, סיז רעדע אעזטע די , ‘3

קאנפערענץ, דעם וזארלאיט האבען זיי דצר
 םיט פול או( ביטערע א זעהר נעװען איז

 נענונ לאננ שױן איז נאטפערם ,פ-ים׳׳. י
 װיםען צו באווענוננ ארנײטער דער אין
 סםנים אלע לויט סאםפף. םײנט עס ווען

פארגיטער־ א פאר איצטער טיר שסעומז
 סא־ צוױשעז סאמפף םאר׳עפ׳פנ׳טען ס»ז,

k דזשאדזש װי פוניוט ארבייט. און •יטאצ 
i j אין םטרייפ א איצטער געװאלט חאט מרי 

ר מ ג |  האם ער װייצ אינראםםרי, ׳פםאחל |
 נאו זיינעז ארבייטער די אז גענלויבט

 צײכט זײ װעט ער או; אתאניזירם גי^3»;
ען |  באסעס אלע םיינען אזוי באןיענעז, מנ

 לייבסער ויי וועט איצטער או *אגד, «ין—
 כאװעניננ ארבײטער די באזיענען צו וײן י 1
 י י ז i ו א עפעטער, װי לאנד אוןי ?י1

ך ן ע ר י « א ו ז א ר • א ם נ י י א  
p o n אפט הערט איהר ף. פ ס א 

 נאך װענעז זייט זײער פיז ווערטער פאלע;
מן ארמעע, דעמאביליזירטער p’p ניס מ  ו

 ראדיסאליזם. םאר מורא *לגעםײנער
DVtn אום נאגוצען צו ןײ האפען אלעס ,

 ארנאני־ דער םון םאכט די *ובתכען <ו
 דענ־ איצטער, ארנייטער׳עאםט. ןידטער

tp\ ,י  זיי װי שאנםען םעהד זיי חאנעז זי
דערטריג־ צו ישפעטעד, האכען דאם יועלען

9  די כאוט. אין אויפ׳שטאנד יעדען ]9
 פערד אויפ׳ן איצטער זיו םיהלט רעאקציע

 דאפ כוחות. די םיט סעסטען זיך זויצ און
 דעאענאטעז ארבײטער די חאנען א^גט

tnpnjn קריענערי׳פער דער םון דייטליך 
 האבען זיי' און באסעס די פון חאלטוננ

 זיי מענער. וױ נעענטפערט דעם אויןי
 י׳פלאטאטישע אלע אפמכראכען חאבען

 אויש־ נרייט שטעהן אוז פארהאנדלוננעז
 בת'ם :עאי די װאם הריענ דעס צונעהמען

אנצופאנגץן. זוכען
 קאנפערענץ אינדאםטריעלער דער

 סײן געםײנם נישם מ»ל כײז ה»ם
ארבײט, אוז קאפיטאל צוױשען ■שלום

פאר־ דער אן צושפאלםונג, די ר1 .
 םײנט געקומעז, איז זי װעלכער אן וע

טויט• און לעכען אוי^ קאםפח א

איגערנעגראכען

ד

'0,

' 3
■

1

ן י ר א ע ר ד ע ם א ע ס ם ל ע װ
).12 זייםע םון (שלום

 געשפיעלט איבערינע די און םײזעל ח.
 איר־ אהן רעאליםםיש, .נוט,ראליען זייערע

 עםעהטען. נעמאבטע וועלכע גענד
M' הערר קרעדיט געבען דא אויד לאטיר 

מר ײ  אויםשטא־ פראכטפולער דער םאר ו
 אזױ נוט, אזוי פיעםע. דער פון סוננ

 דא־ די װי אמת־נאטידליר, אזוי שעוזן,
 נעײארען, אויםנעםיחרט איז פיעסע ינע

אוים* געזעהן ניט סײנםאל נאך איך
ביחנע. אונזער אויןי פיעסע 1סײ שיחרט

 נע־ חאט װאט סצײנינסיים, סינד^סטע ,-
t מן א  טעחר אצץ םאר פיעםע די ם

 «עײ«ר חרכנעצאזעז ניט איז ירציך,
 אײ נײער דער דאם פצאר, איז עם ן.

 צו בעםט זיין טוט פונםט״םעאטער
דראםא־ דער פון הייד דער אויןי

. v קונםט.
קריטיקער• דער

 אינ־ אונזער פון םימגליעדער
 צרייט זײם !םערנעשאנעל

 ערעפענונג גרויםער דער «ו
ן  עדױקייעאנעל אונזער «

שפעטער. נענױערעס

יצ5>י

ע) צ הי ס )

ה פון 8ן אוױמש<1«ו בתי

 חאם דרײםיגער, די אין םרוי א סאאי,
 טאג םון װערט זי אז ^יינעא, אין געזעהן

 זיכער איז זי מעהנער. און ױנגער טאג «ו
 אינ• םיעיצ אויס זי קוקט יעצם אז געווען,

 א געװעז איז זי ווען װי טערעסאגטער,
 עס ד.אט א^ײז ^•יגע< חנר ניט םײדעא.

 הא־ באקאנטע אצע נאר געצײגט, איהר
 סאפי׳ן איער דעם. אין סארזיכערט זי בען
 הארך אױם׳ן םרעהאיכער ניט דעם פון איז
 בענרףטאםט * און אוםעט געװארען. צען

געפרעסם. הארץ ד^ס איהר ה$בען
 אין אװעה איז ?ינד דאם אײדער

 געהאט ניט צײט פיעצ קײן ס^םי ה$ט
 ; נעדאנקען איהרע םיט זיך עבען3*פצו

 םארנוםען געװען יטטענדיג כמעט איז זי
 ד^ס אז יעצט, ^בער אינגעלע. מיט׳ן
 אן איהר אויף פאאט אװעח, געהט יןינד

 סײן זיר םאר געםיגט זי און ?ןחװ־־ה מרה א
 גיט זי וױיםט עפעס, זי אעזט ניט. ארט
 זײטעא, א דורכאעזענדיג אעזם. זי װאס

 װארט אײי ױײהט ײ אז ׳זיך זי כאסט
 עפעס װענען גאר האט זי אז ׳ניט דעם םון

 איו — װאס װעגען געטראכט. אנדעחט
 אום־ מיט אאײן. איהר םאר אוםבאשטימט

 קומען זאא קינד דאס ׳זי װארט געדואד
 איהם מיט זי געהט דערנאך שואע. םון
 גע־ איהרע װערען דארט אװעק. סארק אין

 װע־ זיך פארטראכט זי לןאעהרער. דאגסעז
 איהר קוקט לאגע די און אעבען, איחר גען

 זי ווען זיך דערמאנם זי האאר. ניט אויס
 האט דאן — מײדעא א געװען נאר איז

 געהאט, איבעראעבוגען עהנאיכע אייר זי
 געםאטערט, זי האט בענקשאפט דיזעאמי

 פארליעבט *יף האט ןי זוי נאכדעם אגער
 צוריק איהר האט ער און עדי׳ן, ^יהר איז

 דאזיגע די איז געעגטפערט, איעכע םיט
געװארען. םארשװאונדען בעגקשאפט

 בענק־ די זיף האט װאס פאר אבער
 זי איעבט צורײןגעקערט? איוזר צו שאפט

 דעם אױף גאײף קאן זי עדי׳ן? איהר ניע
 זיף דוכט עס געבען. ניט ענטפער הײן

 טוט עס אטאא. װי ניט טאהע אז איהר,
 אזוי איז עס םארװאס װעה, שטארק איהר

 זי טראכט — שואד זײן ס׳איז נעװארען.
 גיט ער — כיאן, איהר אויף םארדרוס מיט
 דאריבער איהר, םיט אפ װינציג אזוי זיך
 פון געװארען פארפרעטדט אזוי זי איז

 באשעםטיגונג, זײן םון ער קוטט איהם•
 געהט ביכער, זײנע צו גאייף זיף ער נעמט

 א אויף ארוים זעאטען זעהר איר,ר םיט
 מים אלײן. זי איז שטעגדיג שפאציער,

 װעאכע פויױעז, אנדערע צו זי קוקט קגאוז
 מענער. זײערע מיט שטענדיג שפאצירען
 פרויען די גוט און שטאאץ װי זעהעגדיג

 םיע־ זײערע םון שוץ אונטער׳ן זיף םיהאען
 אומעטיג, זעהר װערען סאםי׳ן פאעגט נער,
 נאך זיף םאעגט בעגקשאםט איהר און

 םארדראס שטאררןער א צעװאססען. מעהר
ארומכאפען. איהר םאעגט מאן איהר אויף

 מאמענטען געװע; איהר בײ ס׳זײנעז
 איז קינד דאם װען באגײסטערונג, םון

 צו זי םאעגט דאן געזוען. ק^גנער נאןי
 װע־ און באגײסטערטע א צואויםען איהם

 דורכרעדען. איהר סיט זיף זאא ער אען
: בעטען גוטמוטיג זי םאעגט ער

 םיר שטער סאפי׳אע, גוט, אזוי זײ —
 נעדאנ־ םײנע איבער ניט מיר רײס ניט,
. װײאע אאע קען

 םארקאעםטעס א טיט באאײדיגטער, א
םאראאזען. איהם זי םאעגט הארץ,
 םרוי די װען פאםירט, אויר האט ס׳

 איהר זיןי ס׳האט ערװאכט. איהר אין האט
 ער װערען. געאיעבטע זײן צוריק געװאאט

 איהר םון זאא און צערטאעז קושעז, זי זאא
 זי אז זאגען, איהר זאא װערען, ענטציקט

 םאעגט דאן שעהן. צויבער^יד שעהן, איז
 אין האר די םארקאםעץ אויספוצען, זיף ?י
 סיט שםײכאענדע, א םריזור, שעועער א

 םאעגט אויגעז, גאעטענדע׳ און בעטענדע
 און ציטער אין איהם צו ארײנקומען זי

־ װארטען.
 1או ?אפ דעם אויםהײבען םאעגט ער .

:םרעגען
סאפי׳אע? געװאאט, האםטו -^׳װאס

םארסאעמען, ןזארץ דאס םאעגט םאפי׳ן
 םאעגט םארוױרפע און װעהטאנ םיט און
אױסרוםען: זי

 װאאט איד גארנישט״• װיא איןי —
 וױנציגער זאאסם דו אז — אז װעאען, נאר
 גע־ םעהר און ביכער די אין ריהען זיך

אעבען... פון׳ם ניםעז
 אינטע- אזוי דאף ם׳איז סאם•, —

; , רעסאנט.
אז איך און — אנ,  איו דאכוצעבען ז

 זיך צזשוקענרץג אינםערעסאנטער, פיעא
אער־ מעהר פיעל םען קאן אעבען, צום גוט

 ביײ צום נעהם, ביכער. די םון וױ גען
 פאר- םים זי םאעגט — ״אאײן זיך שייעא,

 סאר־ אזוי גיזם דו —־ זאו*), צוױיםאונג
 םארזעתםם דו אז גימגר, דײנע אין טאז
 װעט ױגעגד די לעבען.- אײגענעם דײן

 און עלםער, די אנסומען ם׳וועט אוועה,
 גע״ דיד ביכער דײנע זועאען וואם װאס?

?... בען
אנקוקען, םארװאונדערט זי םאעגט ער

:אויסרוםען םארװירםע םיט און
 סאם/ דיר, אויױ װאונדערט מיף —
 די געהאט איעכ אויף אלײז דאר האסט

 אאײן ילעזטו יעצט יעצט? און ביכער.
 םארװאס פארװירםע מיר מאבסט און ניט
אעז. איף

 באאיײ טיעף סאםי שוין זיף האט דא
 כמעט זי האט טרעהרען דורןי און דיגט,

אויסגעשריען: װי
 זיף אין זאפסט דו און ניט לעז איף

 ׳אז ,5איף 'גלויב געדאנקען, פרעמדע אײן
 םעהר מיט לעבען דאס אויח קוק איף

 dv וזען װעםט דו דו. װי אויגעז אפענע
 םען לעבט אזוי ניט האבעז, חרטה איז

 הארץ מיט זי האט — װעלט דער אויו*
נערעדט.
̂וט האריזאנט^ סאפי׳ס אויף  זיך ה
 לעבענם־לוס״ שעהנער, א ראזען, באװיזען

 אנגעהויבען האט ער ױנגערםאן. טיגער
 סאפי הויז. אין זײ צו ארײנתומען אםט
 באפרײנדעט. זעהר *יהם מיט זיך האט

 שםאצי־ צוזאמען אנגעהויבען האבען זײ
 אײנ־ זי ער האט צייט צו צײט פון רען.

 קאנ־ און טעאטער״אפערא אין געלאדעז
 אנ״ םאתןןגיגעז סיט האט סאפי צערטעז.
 לעבען דאס אײנלאדוגגען. זײנע גענומען

 געװא־ אינטערעסאנטער איהר םאר איז
 ביםלעכ־ איז אונצופרידענהײט איהר רעז.
 ױנ״ איז זי געװארען. םארשװאונדען װײז
 שפעט ביז געװארען. שעהנער און גער
 םיט ארומג^הן זי גט7םל גאבט דער אין

 און גוט געפיהאט זיך האט ראזען.
 זאגאר און שפאסען רעדעז, םלעגט ױנג,
 זי װאס מאכען, נאריש זיף מאל םיעל
 מיײ איהרע אין קײנמאל אפילו עס האט

געטאן. יאהרעז דעלשע
 יבײנאכם שפעט קוםען םל/גגט זי אז
 קײן איתר בײ קיינטאא עדי האם אהײם,

 גע״ איז זי װאו אפנענוםען ניט .רעכנוגג
 םאדדרא־ שטארה איהו* האט דאס%װעז.’

 ^יפערזיכ־ גיט ער איז װאס םאר סען.
 םיט ?י האט — ! פענער אנדערע װי טיג

 אז ציעט, דאם — געטראבט פארדראם
 אין האט ער אדער ליעב, ניט זי האט ער
ניט. לעבען הײן גאר זיך

 איז זי וױ לעבען אין אויסגעהונגערט
 הונגער גאנצען םיט׳ז זיך זי האט :עווען,

 ארײנגעװארפען, איהפ ^ין דורשט און
 גע־ גליק איהר ד.אט לאנג אויף ניט אבער

 זי אסn אז באמערקט, האט זי דויערט.
 אר ראזען װערט אלץ פרעהליכער, װערט

 פאר־ שטיל, געװארען איז ער מעטיגער.
 אויםםגעחערט װי כםעט האט און טראכט

 אין דערהאנעז צו ניט גאר רעדען. צו
 לעבענס־לוסטײ םרעהליכען, יענעם איהם

 גע״ איהם פון האט סאםי אז ראזען. גען
 ״איז איהם םיט װאם פאדערען, נוםען
 עו אז אויסגעזאנט, ביסלעכװײז ער האט

שםארק. זעהר ױ ליעבט
 םיט װי סאםי׳ן האט ערהאערונג דיזע

 ער־ ניט עס האט זי געטראםען. דונער א
 זעהר איהר איז ראזען, אסת, װארםעט.
 םיהלט געזעלשאפט זײן אין און נעפעלען,

 אזוי זאל דאם אבער נוט, זעהר זיך זי
 פארגע־ ניט זיןי זי האט םיהרען, װײט

געסראכט. ניט דעם װעגען נאר שטעלט,
 האט םארץװײםלונג ראזען׳ס זעהענדיג

 אוםצופרידענהײט איהר םאםי׳ן צו זיד
 א אז געפיחלט, האט זי צורמןגעקעהרט.

 אז האבען. ניט זי סאן ױגענד צװײטע
 איהר םאר אלעס זיך האט הײראט םיט׳ן

געענדיגט.
 האם פארס, איז זיצענדיג אײנסאל,

 זי געמראכט. אנגעשטחננגט זעהר אפי,5
 װאס באשלוס, א צו פוםעז געװאלט האט
 לעבען איהר אין יעצט זאל זי װעג א םאר

 געמאטערט זי \זאט איבערהױפט נעטען.
 זיך זי זאל װי ראזעו׳ז• װענען געדאנש דער

 איהם, םיט אוועקשהן באציהען? איהם צו
 טראכםען. נימ גאי זי װיל דעם װעגען

 א םאדברעכען? אזא טאו װעט זי זי?
 אזוי האט װעלכענוזי קיגד, א םין מאםע
 פחגמד? איהר ער איז מאן? דער און איעב!

 קא־ גיט קײנמאל איהם וועט זי ניין! #א
 גע• איהר איז ראזען אמת, פאר^וזען. נעו

ר םעצזנן, מ  האר- אין ארס םאדס איחר א
קאן אלעמען נאך נים. ער פארנעםם צען

ז
ו pm עדי״

DO_______
םחנזד v םאקע pm ער רןוזען? «ך\ שאםם,
 סעווד. גים ייון ױננערםאז וס»יצער צימר,

noM, האם ר*תן, ער״ m שםראם גייעם 
^'m ,dsmiwu צעבען m w m  i’Mר  מ

>on’M n i t̂ פוורבייםמ vim ?עדי׳ן
 צזנצנמ ר*זען׳ם ויף דערםסגם זי

 נים א״ד אד-! t*fP איך ,םןוםי, װערטער:
 אויף אצץ םיר ם*ר זענט vpm ...“צעבען

 ווען נעציםערם האם ער וױ ותצט*™ דער
 חאנען אוינען זײנע את גערעדט. ח»ט ער

 נע־ סיעצ אזױ םיט נעקוסם אױזר אויןי
 דאם פארסצעםם םאפי׳ן נעט...

 ראזען איידער טאז? יזמנט זי זאצ װאם
 גע־ זיינע װענע: אזיסנץזאנט איהר האט

 געפיהצם זיך זי האט איהר, *ו פיהצען
 אבער איהם. םים נום אזױ פרײ, אזוי

 םארברע־ א זיןי זי םיהצט יעצט — יעצט
 װעצכע יענע, צו שוין באצאננט ןי כערין.
 איהם וועט זי׳ נײן, מאן... דעם נארען

 ניט איז זי ניט. עס ji>p זי נארען, ניט
 זינדערי! p’p און פארברעכערין קיין

 פארט זי זאצ װאם אבער ניט. אודאי
 צי• װײטער צענע) איהר זי זאצ וױ טא;?
 װי ערגער נאף יעצט דאןי איז איהר הען?

 נעײיםען איהר אויןי צינט ראזעז שריהער.
 טרעפעז זיד װײטעד זינד. שװערע » וױ

 צו םעהר נאף זיר ער װעט איהם, מיט
 זי װעט םיצייכם איז צונעװאויכען. איחר
 װײםט װער ווערען... אנדערש אויך אציין

 םוז זי םיהרעז. נאד ?אן דאס וואם צו
 םא* צעצען איהר אין ענדערוננ 1א זעה,־
 אין איהרע צאנע ׳•עצטיגע די זאצ עם כען,

איבעריברעכען... גאגצען
 איינ־ איהר איז זיף מאטערנדינ אזוי
 שװאננער װעט זי נעדאנן: א געפאצען
 ויט םעהר ראזע׳ן זי װעט דאן װעחע,

 וײ| זיד מים אויו זי װעט אצײז געםעצשן.
 קינד Dip אז דערנאך, פארנומען• מעחר
ס ת tn ?;דייבענ ו n i, 6ווע I” ? tip n 
םארגומען. איהם מיט

 דעם םים דערםרעהט אטת זיף האם זי
 בצויע םיט םיידעצע, א איינםאצ. דאױגען

 חערעצער, ^צד־זײדענע ^וון אײנעצעך
 ןןרויםנעשװאוםען אוינען איהרע פאר איז
נעחאט. ציעג שטזורפ שוין עם ר,#ט זי און

 צעבען׳םאר־ איהר אין האט פרוי די
 מאז צום זײנעז וועצכע װעגען, ב#רנענע

 םאצ דיזעס האט םאםי פרעםד. נאנצען אין
 PPI# גצײד איז זי זײ. פון אײנע באנוצט

 א נע?ויסט און נצוםעךנעשעפט א אין
 האט בצוםען, דוםטענדע בוסעט גרויסען

 אוים׳ז עם־ציםער אין אװעפנעשטעצט עם
 םון םאצצייט « נרײטען גענוםען אזן םיש
שםעקט. זנדי׳ן אי־ר ױאט טאכצים אצע

נעקוטען, אהײם פארנאכט איז ערי אז
 האט ער נט.5דערקן ניט pin ויין ער האט

 םרעם־ א אין אריי; pm ער »ז געםײגט,
 ארומנע* םראנענז־ זיף האט ער .pin דעם

 געזעחן זײט דער• םון ci>n סצםי ש?ט.
 ענעזpנטM Dn’M אי/ זי ^:ערראשוננ. זײן
 *i'im אויך :עצענטער. א טיט םען1נע?

m ’M עדי האט rpipvi םארװאמרע־ םיט 
 אננעטאן, שעהן אזוי געװען איז זי תננ:
 ער מי צאננ שױן אױםנעזעהן. םריש א»י
נעזעחז• ניט אויםנעצע־.טע אזא זי ה$וט
— Dtfii גע־ 1האסט ב1ט ױם » םאר 

 נע־ נדערטlאllרMפ ער ה$ט — מאכט?
 נענרײטען דעם באטראבטענדינ םרענט,

 ם׳האש 1װעצכע יף1א עם־ציםער, אין טיש
געםעצט. ניט וױין p’p אםיצו

 נאף יןותר אבט י*ד איז הײנמ —
 ער־ םיצד סאפי האם — ,n:inn אונזער
?צערט.
 » פאר ײנטn איז d$ii אבער —
 אזא ניט דאף מארםטו ?יינםאצ נײעס?

 נע־ מעהר נאף זיף ער ה$'ט — פאראד,
מאונרערט.

 1מ»כ« איר ױצ1 י•נטn עדי, יא, —
 זעהר סאפי האט — טוב ױם נתיםען א

 ’11 צאנג ין1ש — פעז,1יםנער1א ערנםם
 ױם־טונ א צעמז נזער1א PM האבען םיר

װאכעדינ. אזױ איז צעבען אװזער געהאט•
 lVDipyii* אימם 1צ נאהענם איז זי

 זײן יוי1א אנטn איהד ארױפצענענדיג ן1א
נעבעטעז: צערטציך איהם זי האם פצײצע,
ב,1ם ם1י ח־ינםינען צוציעב אין —

 איבערטצז, זיף זןוצםט דו אז איך, מיצ
עדי.

—’איינגעצאדען? װעטען 1האסט —
געפחגגם. עדי הצם

 איינ־ ניט סיינעם האב אי▼ נײן, —
איז1ם ױם דיזער נעצאדען.  פאר נןור בי

 אבןנר •דיזער אז װיצ איר ביידען. ז«נז
 נ־1א פון טונ ם1י נרעסטער דער וײן זןןצ

 וןוצ אױן צהאמענצעמן. י*חר אכט זערע
 א פאר צומגפט נז«ר1א איז בצײבען ןר

»n — עדאינעתננ »םע  בארײטענד וי #
 איז עדי. איפער, זיף « — ג«נעמן,1צ

איהם סאפי ה*ט — טיש, ם1צ זיד ז׳מ

m׳ *Uc.%5

ם נעבעמעז י נדױס ם
^ שטים. איחד

 זײן געהאט ליעב שטאמן האם עדי
 יענעם צו באלאנגט האט ער נאר םאפי׳ן,

 ארוים ניט צײגעז וועלכע מענשעה םים
 ער ה*ם נאך דערצו געסיהאען. זייערע
 װאם צוליעב דערפון. געהאלםען גיט טאקע

 פאסט זאכען אזוינע םאכען? נאריש זיך
 ליעב ניט דען ער האט קינדער. ױננע פאר
 װעלכע מעגער, אגדערע די װי סאפי׳ן זײן

 א, פרויען? זײערע םאר זיך ברעכען
 איז ער ליעב! זעהר סאפי׳ן זײן האט ער

 פאר טאן צו װעלט דער אין אלעס גרײט
 אבער זײן. גליהליף נאר זאל זי אבי איהר,

 םרוי א צוםרידען... ניט איז סאפי זײן
 װאס זאכען וױכטיגע די פרױ. א בלײבט

 צו־ ניט זי שטעלט איהר, פאר טוט ער
 צו־ אונצופרידען שטענדיג איז זי פרידען.

 זי האט ער װי באלד קלײניגקײטען. ליעב
 העכער געשטעלט זי ער האט דערקאנט,

 אבער גראד, איהר אין פרויען אידערע פון
 פרוי דער איז ארויס זיף צײגט עס װי

 גע־ גוט האט ער פארשטעהן... צו שװער
 פאראינטערעסירט איז סאפי אז זעהן,

 װי געזעהן אויף האט ער ראזען׳ען, אין
 געזעל־ אנדערנס דעם אײנער זובען זײ

 פארדראםען. גוט איהם האט דאס שאפט.
 אהן האט אײםערזוכט םון נעפיהל דאס

 עד אבער געמאטערמ, איהם רוזטנות׳דיג
 דערשטילןען. צו עס געסטארעט זיןי האט

 און זעהענדיג ניט געמאכט זיןי האט ער
 זי זאל — זי זאל פארשטעהענדיג. גיט

 ער גלוסט. זי װאס לעבען דעם פון נעמען
 זאל טא געבען, ניט דאס דאןי.איהר גאן

 האט ער אנדערען. אײן פון נעמען עס זי
 קײן װעט זי סאםי׳ן, זײן אין געגלויבט

 עהרליף צו — באגעהן ניט פארברעכענס
זי. איז באשײדען און

 בא־ ער האט צײט לעצטע די אבער
 איז זי איהר. אין ענדערוגג אײן מערקט

 אײן צוטראגען. און אומעטיג שסענדיג
 איהם צו האם נעפיהל אדנרוהינער

 ער געםאטערט. איהם און אריינגע׳גנב׳עט
 םיט װאס פארשטעהן, נעקאנט :יט האט
 איהר זעהענדיג יעצט פאר. קומט איהר

 טיט װאס םארשטאנען, עדי האט אויפטו,
 אין עפעס װיל זי אז פאר, חוטט איהר
 איבעררײםען. איבערברעכען, לעבען איהר

 איבערגע־ זיף האט געפא^ט, זי האט ער
טיש. צום געזעצט זיןי און טאן

 אנידער־ איהס נעבעץ זיך האט סאפי
 װיי], גלעזער צוױי אנגיסענדיג געזעצט.

 אויס־ ערנסט און גענומען אײגם זי האט
: נעדופען
 פאר און עדי! געזונד, דײן פאר —
צוקונפט! בײדענם אונזער

 באגעגענט זיף האבץן ליפען זײערע
 לאננען, א אין צוזאמענגעגאסען זיך און

קוש. שטילען
סאפי! גוטע טײערע, מײן סאפי! —

אויסגערופען. געריהרט עדי האט —
 קינד דאס װי באםערקט, האט סאפי

 איהם האט זי אץ, פאר.*ואונדערט זײ קוקט
 זיר און ביאלצײט זיין אייפעסען נעהײסען

שפיעלען• געהן
 םאפי האט ארויס, איז קיגד דאס אז

 שטיל און האנט םאן׳ם איהר אנגענוטען
: ארויסגערעדט

!,געגע בין איף עדי! מיר, פארגיב —
: שולדיג... דיר

םיר? געגען דו —
 געשא־ ערנסט זי ו;אט ׳עדי יא, —־

 םין געקאנט האב איןי קאפ. קעלט־טיט׳ן
 אבער זיף האב איןי אראפ. װעג גאײכעז

שפעט. צו ניט נאןי ס׳איז װעז געכאפט
 שלעכטעס װעל איף סאםי, נײן, —

 ניט מײן דיר. אויף גלויבען ניט קײנפיאל
 געזעהן, נישט האב־גאר איף אז םאםי,

 דיר מיט װאס פארשטאנען נישט גאר און
 האב׳פארשטאנען, איך פארגעקומען. איז
 געפיהלט, האב .איך זײן. אזוי כיוז עס אז
 שטע־ צו דיר ניט רעכט קײן האב א;ף אז

 אין געגלויבט איך האב נאןי ד/גרצו רען.
אױםריכטיגר«ײט. און ײט1עהדליכר דײן

— עדי? נעגלויבם, האסט דו יא, —
 שטארק אױמערופען, צופרידעז זי ה^ט

איהם. צו זיף טוליענדיג
 ער האט — טײערע, מײן :עוױס, —

פארזיכערט.
 דעם ױעגען ;ײב װעלען אזוי אײב —

 נאכדענ־ סאפי האט — רעדען מעהסניט
 זאך א זײז עס זאל — אויסנערופען; קענד
פארגאגגענהײם. דער

 ליעבע שטארקע א דערםיהלט האט זי
 ה^ם זי טאן. איהר צו דאנקבארקײט און

̂וט זי אז געזעהן,  פאר־• שלעכט איהם ה
 העכערע טיט טענש א איז ער אז שטאנען•

/ זי. וױ װעצם־אנשויאוגגען ׳
 א־הרע ־סאפי ,חאם עסען גאב׳ן

 מאן איהר ארומגעשלענגעלט העגט צארטע
 געטך איהש צו זיןי האט און האלז אדום
̂סי װײן ביסעא תיגד. א וגי ליעם  װו

 qםy.צעװארזי האט געמרונקעז, ה#ם זי
jw ̂צ בל<ט איהר שטאחונר, נצםאכפ

•X ־: ״ ׳ . .
. .

סװצעשםועסען
 רעד«קם«ר דעם צמישען

לעזער. די און
ו;יו

אן. מערי מ ב  שארעפענשלינען םיר — לי
 קלוגען און שעחנעם אײער פארגעניגען םיש

 איז קינדער־ערציחוגג פון פר«;ע די בריװעל.
 $בער זענש איחר װיכשיגע. זעחר א װירקליך

 צו אויפגעפ^דערש או:ז ד,#ש װאס ערעשע, די
r די אש פ*ר לאץ8 געבען ; t r c צײ־ דער אין 
ר טוג;. ס עס װעלען מי װי ר ש$ן. גע  װ^ל־ כי

 אגדערע. פון אעי־ען געװאלם אויךי אבער םען
ײ ברױועל אײער װעש אפשר  צום מאכען ז

ען עס װאו ׳פ>זל אײער פ«)ר רײדען. ײנ  דיז ז
 געפינען צו שװערליך איז קינדער 5 גאנצע

ען צו שװער עצח. רינטיכע ח צי ײן עי  קינד א
 וועלכע ׳די .5 גאנצע שוין פשישא א גוש,

 אײגס, חאבען צו ב־־ירה א דערװײל :^ך הן^בען
ך עצח בעסשע די איז אדער צװײ  הי־ צו זי
 ציפער, לעצשען דעם פון טעגליך װײש װי שען
ך האלשען און  ׳איז עס ערששער. דער בײ זי

שיג, העכסם נאשירליך, ױנ  פעלע אלע אין אז ו
 פאיששעחן. מעד,ר אביסע^ע מאמעס די זאלען
 מען ש כ * מ װי איז, פי^בלעם דאס א:ער

 דן>ך, גלויבען מעהיפשע די פ>>יששעזזן. צו זײ
ײ אז  פון לערנען צו װאס גןןרניש האבען ז

 אויפםערקזאם ד* שוין אײך ל^מיר קײנעם.
ט זײש איהר אז ׳מ#כעז שיג :י  אינפאר־ רינ
ש  :יש״למנג־^פגעחאלטענעם דעם איבער מיי

ם. די ר^נגרעס^פון  דןזרש) פרויען־דאקםוירי
עד װעגעז פראגע די פא־־געקומען יא איז ד ג  ?י

חונ;, ;ערןאישען גילמאן םיס. און ערצי
 האט זי װעלבע,־ אין ׳רעדע גושע זעחר # דוקא

 ז^לען מושערס די אז דע^געדאנק, פ»ןרטײדיגש
ך װאס־װעניגער ט אשגעבען זי  ערצי־ דער מי

 זא־ קיגדער די און ׳קי:דײר זײעי־ע פון הונג
ײז לען ^עה פון -שות דעם אוגשער ז װעל־ מענ

זײער פ^ר ?יגדעד־עדציהדגג ;ןית#ב ע ,
 צו ה«>ש געד^נק ד^זיכער דער י•.פעציאליטעש.

^ט ששאײןע א ;עפוגײן ערשש ש ר ע עגנ  פון ג
 ןןבער װעז אנװעך;נדע. די פון זײש דער

 ענטװי־ ח^ש גילטאן פעי־קינס שאיל#שע מרס.
 געפונען ער האש ברייטער, געדאנק איהר קעלט

מונ; פולסטע די טי ש ײג  אורחא אגב ;.,1א־ פון א
 V פון שארפןןסערין די איז פי־וי זעלנע די

ג נ*מען אונטערן בוך גוטען זעהר ר:י: סוי :* ק  ״
ט דון^לם עס טשילדרען״. ^רני  פ&ר געשאדט ;

 לעזען צו לערגען׳ ע§עס' װילען װאס פרויען,
ײט פון אז מעגליך, איהם.  װעלען צײט צו צ

ע די פ^רעפענטליכען מיר ט פ טיג  קמפיט־ װינ
ען פון לען ך דיז ו ײט״. דער אין : ערעכטיגק ״;

D■ .פיעל װיי־קליך האבען טיר — האפמאן 
ען עניג ענדיג געהאט, פ^יג  אײנפא־ אײער לעז

בען, טיר ברױוער. בען  װעלען #:דערע אז גלוי
 אײער לעזענדיג ש^רגניגען, דעמזער^ען האבען

 ^:געשדי־ איהם הן>ט איהר װי פונקש, ברין*
ר און בען, ך ד*רום האבען טי ט אפילו זי  :י

ט איהם צו צוגעריחרש  בלויען אונזער מי
 נחת א װירקליך איז עס אזוג, »זט «ענסיל.

עי דעם חערען צו רוח ט ײ ב  רײדען, אלײן אי
 צו װערם איז עס װעלבע פון זאבען, פון און

ען םיר רײדען. ג ד, זיי ע  רײדענדיג אז זינ
 קענט ארבײטס־װןןך״ ס־שעגיגער v װעגען אזוי

ך קודצען אין איהר  דער־ דערר״דען ט>זקע זי
צו...

 איהר װאס פיאגע, די — מאריס. ג. טיט.
 װיבטיגע. זעהר א װירקליך איז באריהרט,

ט האבען מיר טעי :י  ״גע־ די ד.א:ד דער אוג
ײט״ טיגק ר און רענ ט װײסען מי  און ווען, ׳ני

שיע־ איז עס אומשםענדען װעיכע אוגטער  עי
 אדװעי־טײזמענט. דעיטאנטער דער אט נען

 ד^ן שי־ײבט, איהר װי אזוי איז זאך די אויב
 דער אין גערעבט. פ^רשטענדיג איוזי־ זייש

ט די#ט ״גערעכטיגקײט״ ײן באד^יפט גי  אזא ז
 אין און אונטעי־זונען, עס װעלען טיר אד.

ען אײך נומער נעבכטען  ב^שטימטען $ גענ
ענטפער.

ײלו:;, אזיז — װעבער. מ• ט ט  די װי מי
־ זעחר איז צוגעשיקטע, אי ^  װעל־ ׳די ש^ר אונ

ט איצט ביז ה$בען כע ך אינטערעסירש ני  זי
ט ־ אין ב*זװעגו:; קןןאפעי־אטױועי דעי טי ו  :י

ט זי איז דאי־ום אדמגעגענה ארן י*רק י  ־,פאי :
געװארעז• עפענטליכט

צופאל א דוי־ך איז בי־יש אײער — צ. ה.

 און גוט געפיהלט *ין האט זי של$גען.
אויפגעלענט.

 אונטער געװען אויף איז װעלכער עדי,
 בא־ זי ה$ט ׳וױי; פון׳ם אײנדרוק דעם

ושען.)ר מיט שאטען
 םיט אבענד דעם עדי, :עדענקססו, —

 באצוײ א זי האס — צנריק? יאהר אכט
 בלו־ ה^סטי'טיר דאן — געדעדט בערטע

̂וב הײנט :עבראכט. פיען  זײ דיר איך ה
עדי? שטעהען, זײ ו-ױ הערםט ןןפגענעבען•

 דופם דער אבער טײערע, טײז ׳יא —
שטארה^רן גאף איז דיר .פון
 ארוטגע־ איירענשאפטליף זי האט ער *

באשאטען. תושען םיט און גופען

מ פ עי ציי אחנן י פ מגיי jn םי jrw t •סאפוםקדיפ־ 
ן ו ו י י ם געבליבען דארום י §»ר- ני

פ װאס עפענטליכם, ך אונז טו ד. װירקלי  ל״
ן, איז איצש לען ««עט. צו נאטירליך, שוי  װי
 אז םאכען, אויפםערקז#ם אײך דאך אנער

־ *ן גיזנצען אין איז טעגח אי,יער נ רי ג ^ נ  או
, גוטער א • דעשע. אן ס ך א  נעמם ער װען ױגי
 ריכטיגער, ן^דער רעבט, פ^ר קאמף » אוין»
 טר#כש ׳רעכם חיזלט ער װ#ס ׳דן>ס פ»ןר
ט  ט«>מענטא־ םעגליכען א פון בטעח־םעשח גי
ס ־ געלד־פמרלוסם. געם  ביז־ אײער ח*ט געװי

 איתר אז נעטטע, דן^ס געטרייט נעס־&גענם
ט זז^לם סען א צו ביז און פ^רלירען, ני  געװי
ך עס ער הו>ט גראד ס;^פיחרט. אוי  װ$ס שו אוי

 חן^ט איחר אז רעש, אזא םאכען צו איז
? עטװאס ד#ך ען ר לוי מי  ה*ט *רינציפ אין פ
*ן די ד>זך  פאל^פןזל־ געגעבענעם דעם אין ױגי

און שטענדיג ש•.  שפילען סענט פ#י די געזיעג
 יר־ אמת׳ן אן שאר אומשטעגדען די אונטער

מאן אן־ רןזלע. קניזפע גמנץ א ני
צע ד^זיגע די — לאה. ײסקי  ה^ט קינדע

tf לוי ^בער, אינחעלט, איגטערעס*גטען ג^נ״ןL 
ײגונג, אוגזער ח״. גאנץ נ^ך זי איז מ רוי  עס ״
 זי נעמרבײטונג. געניגענדע די איהר פעהלט
 קעגען םיר װערען. געשליפען שטזןרק דארן״

ט זי ך איז. זי װי אזוי פאיעפעגטליכען :י  אוי
ט ד^ס איז כ די ט גן  פאר־ גערן^םענע. די פון :י

ר טאלען, ײן אײך צו ה*בען סי ניט. מזל ק
ס— ש. ב. אל  ניש און לײט־#רשיקעל, א '

ר םיזי ע נז  גןזנץ א געװען עס װאלם צײםוגג, או
 קע־ אוםשטענדען די אוגטער #רטיקעל. גוטער

ם איחם םיר גען  װאונק & פ#רעפענטליכען. ני
ט : צוקונפט דער שאר טגי ײנ; ר ײן ב  די אין מי

*ן סי סקו ען און םערז^נען די :»  וועל־ ^חן ׳ז
ך װאלש מען כע ט גאנץ געק^נט זי  בז>געחן. גו

ך ם עם ד#רף אוי  אין יוערען געשריבען ני
ט זאך די ם*בט דאס טאן. געהעסיגען ף :י  אוי

בעסער. הןןר א
 פאי־עפענט־ װעלען מיר — לאנט^ט. ידט•

ע כ װע דןןס פער 1יל« אײער לי  *ײג־ ;אלעקטי
ען אונזערע אין חןןטט קויפען, ג  ד^ך איז אוי

p פ#רםע פריםי^יװסםע די נור דאס c ק»>ג־ א 
 יד געװיס עראטױוע.8סום־ק#*
ט ^י־פרגדען ר#טױוע  אבער ׳עגסעס8עקס מי

ך װעט אזוי ען אוי ײן מוז  ד^לעקטױוע ד^ס ז
פען, קוי ײג נ א י ײ פן^דערען זיך װעט עס או  דע

 ער־ אן חאבען זאד ד^ס כדי און ארבײט. בײ
 גן>ר און פאדערען, געװיס עס זיר װעט ׳.פ#לג

ען װעגיגע ײנ ײעך געבען זאלען װאס ד^, ז  ז
ר דענקען ד*ך אומזיסט. צײט און ארבײט  ׳מי

ט איז ד^ס אז  צו שריט עי־שטער אן &לס ׳גו
ש אזא >ןים און ק#*!ער*טױוע, א י  דער אין עי

ר פארעפענטלינען ריכטונג, געהעריגער  מי
ך װעלען מיר פלאן. אײער  פלאץ געבען אוי

אן א פאר סי סקו  ד^ד קען עס דעם. װעגען די
׳ז ז זז אלעוז ײ° אז ײ ױ, ײ ב אי לי סע צו  געװי

 אונ־ צו געגנער *מארקע ג^נץ אורז^כען,
ען מיר עטװאס, :^ד טערנעחמונג. נ לוי  :יטר ג

 און קען אינםערנעשאנעל פון ^פיס דער אז
ע די ד^ט ג טי  דא איז עס דעם. פ*ר צײט גוי
ם, זיר גלויבט רס ט*ן, צו פיעל ^זוי  קוי

ך קענען זי>ל מען *ז ט אוי  דורכ־ ערפןזלג מי
 כחות. פאיחאנדענע די מים אײער פיחרען
 צװײ־ גרויסער א איז נײע, ^נשטערען װידער,

ב פעל, ך װעט ז»ד די אוי - באצ^הלען. זי
!איין אײך פאלם ײאס — ל• •2
ױ ניגער ש. *— גראסמאן. ס.  איינער א

שע בעסטע ס^טע די פון  ער קריטיקער. אידי
 סנים קבלת שעהנעם דעם פארדינט כשר ה»>ט

ט. קופער אין פרײט^ג רעצטען טו  דער אינםטי
 או- געװען איז ח^ל גרויסער דער ד#ס פאקט,

ן אדיךן אז צײגמ׳ בעיפילט,  ^םעריקא, אי
שען פאפולער כאנץ עי איז ;רו-יסע א 'צװי

אוי פדן חן^טש װידערשפרוך, ןי :י בען־  י1אוי
ס עס קוקש ײן. צו אוי  וןרםיקעל יעגעם אין ז

 טטרזך #לגעםיינע פון געװ^רען גערעדט איז
 ;עח»ט יןיר היןבען לעצטען דעם אין שוגגען.

ג אין םען א אוי  די מרבײשעד. כ^־ט געװי
ט פ^דערען )םשל}י טײנער,  זעקס־צטונדי• * גי

ײ װײל ארנײטס־ט^ג, גען ען ז ײנ  דורבגע• ז
 ב$לשע־ אדער סיזצימליסטישע פון ד־־ונגעז

 זיו פון מאי^רינזעט די געד#נקען. װיםטישע
ױיט זעחר װ#חרשײגליך איז פון. ו  יזבעי דעי
ײ :יי ען צז פון פי^גע א פשוט עס איז ז ענ ;‘ 

̂ר באשעפטיגונג ם שײנער. אלע ש»  די_ דאיו
ר פןזדערוגג. ד*זיגע  דא• ניש עס חןןלטען םי

̂ס פ^י־־קערט. שלעכט. פ*ר חלילה, רום״  :א־ ד*
 דעס רעכטפערטיגש אלעס אלעס, אז װייזט,

 כאצימ־ אדן יאדיקיזל דעם שון שט^נדפונקט
ליסם.
ער. ד• ג«;• אין איז שעשח א״ער — לאמז

ך שיעבט זעחר און ׳אויכגעטר*>כט צעז סגן  אוי
ט. מנ ט רעדט רעדצ, חעיד אײער װי ׳אזוי טי  :י

 װ^לש אישיצער װען מענש. לעבעדיגער קײן
ע אין ערקלערם אזוי זיך  מיידעל, ♦ז צו לינ

ט שאנס טינדעסטען דעם ער װאלט  געחיזט. :י
ען איהם װ^לט זי װיז ע ע בײ שוין טיי־ די ג  זיינ

ײן׳ װערט*!״. פ^ר ערשטע  ער״ אייער איז נ
 לענען. קײן און לײב קיין ניטןן איז צעחלונג

שזיסט גא:ץ איז עס  #אי הא־עװאניע. אײער או
ך אין *ז מײנט, איחר ײ ל רג / שיט ^  .*ועלכע ד

ך דרוקען ען, די אין זי ײטונג  א*-עיע איז צ
 אין טאקע איז פעיעל, ליטער^רישע א ג^ר
עי איחר שאנט דעם ײ סען א  האטש טעות. גרוי
ט אמת, איז עס קם װעיי־ט װאס ץ,>אי ני עדיו ; 

ען, די אין װע־ צו געדרוקט שאידינט צײטוגג
רעז•

̂י אר םון קלאוקמאבער  די א
!אױפמערקזאם

 קרטען צו אױםנעפ$דערט װערט איהר
 אוהד 5 נאװעםבער, טעז3 דעם מאנטאג

 דזשאינט דער םון אםיס אין נאכםיטאג,
 אויפ׳ן סטריט, טע23 איסט 40 ב$ארד,

װיכטיג. זעהר פאאר. טען3
׳גרוס מיט

מענעדזשער. ׳רוד.ין דזש.

שמערצען קאפ
מאגען שרעכטען א פון ר,ומט

עקם־לאקס
צוזאמען קראנקהייטעו בײדע הורירט

סטארס. דראנ ארע אין )קס ב א סענט 50 און 25 ,10

*םציי• אין קוצועז 1וײ לעזער. ««חל
מג די און צ ע םז ^ר ײן פון ו ^ ארבײט ז אוי

ײן קען באדעז טםעריקאנער דעם ן ז ו  לרויסען ו
שע די »אר צוצען  דער »ין ליטעראםור. אידי
 בעםטע די חןזבען אוס׳י,. זעחם עס 'nv םאם,

ת חו טער דער אין נו די  ?יך ליםעראשור אי
ען שוין ^ג ט ע רג ע רינ  *לןם ^םעריקא. אין זז
עז, אברהם ^ש, ײן p• רייז ב ט ר ען הי ײנ  ד^ך ז

 געקוםען איז איצט אשעריקאנער, כשעט שוין
ך  »ר1 די ג^כקוםען װעלען באלד :יגער. אוי

 .ty און נ#שבערג ;ןריששאן, דוד װי אנדערע,
וי, װ.,  ;־& בןןלך־ װעלען נעסשע סאמע די דאש אז

ײן ך װעש ד$ און יןשערי־א, אין ז  זי
צטיגע די אונטער איז װאס אי־בייט, די גע<  אי

 רוסלאכד. אין אוגדענ־־ןנאר נשעש אוששטענדען
 עםליצע לעצטע די אין אז איז. פאקט דער

 גןך געשאפען גן^־ניט רוסלאנד אין איז י$דזר
ף װארעז  ^שע• אין װעחי־ענד געביט, דעם אוי

װי, דאך׳ איז ריקא ט־ ײני  גע־ ;עשאפען עפעס װ
ך געוריס װ^רען. ען דא אוי ײנ סן דא ז רוי  ג

 רע^ק• איצטיגע די איבערחויפש שטערוגגען.
«, ניש איז װן^ס אלץ, געגעז ציע לי  1PP ע;;

 ן>שעי בעשישיסטיש, שםארק מאבען אײנעם
ען9ה ל^םיר  אינער• אן בלויז איז עס אז ׳ז

ט דאס און גאנגס־צײט,  גושען א און טא?ט םי
ר װעלען װילעז  זנשע־ ?דער סריחער ד^ך, טי

מען טער, צטיגע די בײקו פינסטערנים. אי
ט די-ידקליד איז עס — םרידםאן. ג. י :

kJ*** 4׳-i'
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9 לאק. ױניאן פעישערם קלאוק
:מיטגליעדער אונזערע צו

 רעגולע פאלגענדע די אטענדען צו אויפגעפאדערט זײט איהר
:מיטינגען םעקשאן

.1919 נאװעטבער, טען5 דעם אבענד, מיטװאך
 עװע• טע2 םט.,קאר. טע1 בילדינג, פלארענס דאון־טאון:

־ ■ בראנקם. עוו.< טע3 3875 קאםינא, לאדאן :בראנקם

ש • ט ענ בו ס ע ױ ײ ל
נאװעטנער טען6 דעם דאנערשטאנ,

* עװ. צװײטע 228 בילדינג, אפים אין

J אן ״ ש ס ע ס ר ע ל ױ אנזו נו
, ד נ ע ב א ^ עד טען15ךמם. ש מב װע א נ

םט. םעקםאן 229 לײסעאום, לײבאר' בראנזוזילער אין
* • * •

אינמערע־ די װעםען םינישער יעדען>הלאוק פון דייפליכט איז עס
i אנוועזענד טײעד, זײנען יוניאן דער פון סען t* רעספעקטי־ די בײ זײן 

 4 פאײ װיכטיגע פיעלע די אין עהײען און.אנטץלי בןיטיגגען װעסעק^אן
'* *י האנדילוגגען.

אדד עקז. א אל ב אק .9 ל
םענעדזשער. האלפערן, דזש.

I »

אכעו אלע מ ס או עו סל ם ײ נ ען וואס או אנ  ה
ם י ארכײ ע אר נ עו און םיםשעל פ ם ײ סו
'J_________40 l_L 1____________םטליט טע25װעסטי

א צו קומען צו אויפגעפאדערט זײנען

מיטינג שאפ
ס. מאנםאנ ע ד ״ ד ענ כ ער טעו3 א טכ ע װ א  נ

ץ האנ־ ז4ס קאסינא, סםײװעסענפ א עװע. פע
 שאדם אוהר 6 אום

װיכטיג. זעהר
*

ש. אן טאכער ססוירם אװ סלאוס כי דו ױני
מענעחשער. דיםטריקט ניםענעוױטץ, ד.

&coooooooooooooooocccooocoeooooooooBooooocoo»oooaaoo«
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רינג ארבײטער
אי־בײטער אידישער גרעסטער און טעכטיגסטער דער איז

װעלט. דער אױןש ארדען

 האט װאש אױדען, אידישער א״נציגעד דער איז ריע ארבייטער דער
מעטבערם. קאנסאםפםיװ זײנע פאר םאנימארױם אײגענעט אן

 געזעל; א אױך נאר ארדען, אן בלויז ניט איז רינג ארבײטער דער
. ’ כאװעגונג״ ארבײטער דער אין צענטער שאפטליכער

 — קאמפ,ה. עהאנאמישען אײער אין אײך שטיצט ױניאן די
 ליעמ־ זײנע צו פױינד א איז רינג ארבײטער דער

. פרײד. אין און בויט אין בערם
^ %

4 f  f « / • » # • * ♦ י * ׳

45 ביז 18■ פון עלטער דער אין ארײננענומען װערען םעםבערם f ״ ̂ ■% * »
יאהר.

םעם־ דער װעלכען אויף פעלז דער איז באװעגונג ארבײטער די
; • װערען. געפויט װעט צוקונפט דער פון פעל

. פעלזען• די פון אײנער את רינג ארבײטער דער
!אן גלײר זיר שליםט מעמנער, קיץ ניט נאך זײט אי־הר אױב

:װענדען זיך אויםקינםטע נאך

LL. 175 E. B׳WAV, I• *» • .

wm

-jm£׳ ■-iw* ורעסםאכער און וױיסם
!וואהלען ױ צו אויף

V *

 אננענױ האנען האנױדאםען פאלנענדע די
דער צו םעםכערפ פאר נאםינײשאן די מען

. :נאאדד עסזעסופיװ
:ברענטט איױשע( פארץ

 עקערפעניע1
 דארא טשעתושין
 דזשאזעי- אײכענבוים

 אננא1 עפשטי^
 םערעה גאלדבערג

 העײי גאלוב
 ליליען גארדאן
 דיױו האבער

 ליזא האראװיטץ
 ראוז דזשענעט

 םערעה קאפלאן
 םאליע קאטץ

 םערי קערעפםקי
. דארא קארםון

 איזידאר לײבאװיטץ
 אײברעהעם לופאו

 אםתר מינקום
 אננא מינטץ

 ראוז םירםקי
 אױוא פעקער

 ארטור &יער
 פיליפ פראגער
 םײדי ראקאןש

 בערטע ראטשטײן
 סעם םענדלער
 לואים שאפירא
 םעם שרײער

 פאוליע שטײן
העררי וױיםגלאם

:ברענטש איטאליענער באארד עקזעקוטיװ
 ארנאלמ בארטאלא
 לאורא די׳נוליםא

פראנציסקא דזשיאנאנע
 דזשאו רעעננא

 אראױקא ראזאריא
פאטיטא װידזשילאנטא

:ברענטש פרעסערס באארד עקזעקוטיװ
 לואיס קאהן

 ם. פארבער
 י. לײכטערמאן

םאיר לאעװ

 ם. שעפפער
 ה. שארניק

 י• סילװערבערג
דזשײקאב יאםילעװםקי

ברענטש: טאקערס באארד ער,זעקוטיװ
הערי זילבערםאן • מר. םיעגעל . איזראעל עהרליך

:ברענטש בראנקפ באארד עקזעקוטװו
 ד. אראנםאן
 לילי בארריט

 עללא בעק
סערעה בלעבער

 אננא גאלד
פרידא רוכין פעני פיילים ראוז קראום

:ברענטש ברוקלץ באארד עקזעקוטיװ
 לואיזע טשעםא

אננא מוסטער גאטי פאקם טעי קולען

עדיטה סטעפען איזידאר פפעקטאר חשאזעןז פאלטערי םערעה נײםענםאן
:ברענטש בראנזוױל באארד עקזעקוטיװ

אײדא ראזענבערג םאיר אםטראפםרץ
 נאמינײ־ רי אנגענומען האבען װאס קאנדידאטען, אלע
 דער פאר עדשײנען צו אױפנעפאדערט זײנען ׳שאז

 שבת, מיטען װעט װעלכע קאמיטע, אבדזשעקשאן
 םריה, ךער אץ אוהר io ,1919 נאװעמבער, טען1 דעם
 װעלען זאנסט ,n רום ׳םטרט טע2ו װעסט 16 אץ

באלאט. אױפץ װערן ארױפגעשטעלט ניט נעמען דיערע

וױ טים כ־מננעו םוזען סאנדידאטען אלמ
, ביכלאך. ױניאן זײעלע

 געגען אבדזשעקשאן אן האט װאס מעמבער, יעדער
 װענדען קענען. זיך װעט קאברידאט, װעלכען אירגענד

נאוועטבער. ויטען שבת, האטיטע אבדזשעקשאן דער צו
אכטונםםאל,

* ן * ׳״

 און זוײםט לײדים באארד עקזעקוטיוו
• .25 לאקאל ױניאו דרעםטײקרס / ־

םעקרעטער. שעהנהאלץ, י•
 1׳פריה דאגערשטאג אנהױבען ןיך װעלען וואהלען די ב• נ•

»1919 נאװעםבעד, טען8 דעם שכת, ע{מגען אץ נאװעםבעל., םען6 דעם
j  ■ *tl-1׳Lk
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תרשטאלסםױק
פיהרער זײן און

).11 זײט םון (שיצום
 דער ביז געריהרט זינען םון וזאאב גאנגע;

 םאר האט רחמנות, אויס ארגאנײזער,
 צום רעזיגניישאן א ארײנגעשיקט איהם

 צױ שטעלע זײן ה$ט ער און מענעדזשער
 זעילבער דער אין געװען זײנען בײטער ארי אנדערע טויזענדער ריקגעקראגען.

 בע־ םיעיל אהן סיענער טשאראי װי לאגע
 בא־ נײע א הריגען צו אױסזיכטען םערע

שעפטיגונג.
באדײט. םטרײק דער װאם

 םיעיצ א םון איז שטאיל־סטדײק דער
 ארגא- די אפיילו װי באדײטונג נרעסערער

 איהם שרײבט ארבײםערשאפט ניזירטע
 פארמעסטונג ענדיליכע די איז דאס צו.
 רןאפ־יטא- ארגאניזירטען םיט כחות םון

 ריעזיגער א פרן קאכיף א איז דאס ליזש.
 ריעזי־ א געגען ארבײטער־ארגאניזאציע

 אײגענ־ אײנגעםונדעוועטען םון טאכט גער
 איז םיהרער, די זאנען סטרײק, דער טום.
 גרעסםער דער װי גרוים אזױ מאא צװײ

פארגעקומען. אהער' ביז איז װאס סטרײק
 ארביײ טויזענד הונדערט 4 ביז 3 פון

 מיט צוזאםען און סטרײגן, יאין זײנען מער
 זיף מיט זײ שטעלען פאםיליען זײערע

 דאס מיליאנען. םון באםעלקערונג א םאר
 ארבײטער, פשוט׳ע די םון םטרײק א איז
 אן פאדערעז ארבײטער די ^סקילד.״ די

 די װאם ארבײטס־טאג, שטונדיגען אכט
 פראגק־ ענגלאנר, פון שטאא־ארבײטער

 האבע; דײטשאאנד און איטאאיען ׳רײך
 אז אויד, פאדערען זײ געװאונען. שוין
 ארבײ־ אאע אנשטעאען צוריק זאא טען

 ‘געװא ארויםגעװארפען זײנען װאס טער,
 אפשא־ די ;װאןי יעדע רוה טאג א ;רען

 אאע ״שיפט״ שטונדיגען 24 דעם פון פונג
 װײדזשעס אין העכעדונג א ;װאכען צװײ

 אעבען, אנשטענדיגען אן פיאר נעניגענד
 די ;אװערטײם םאר באצאהאט דאפעאט

 אונטערזױ מעדיצייישער פון אפשאפונג
ארבײםער. אנשטעאען בײם כונג

 סטרײיו איגדוסטריעאער אן איז דאס
 װעגען אזא מאסשטאב, ריעזיגעץ א אויף

 גע־ דער אין קײס^א ה$ט טען װעאכען
 פעדערײשאן אמעריקען דער פון ש.;כטע

 באזונדע־ 24 געטרויפט. ניט אײבאר אװ
-גס רע  אין פאראײניגט זיף־ ה^בען ױנ̂י

 שטאא־טראסם. דעם געגען דעם׳קאטפף
 זיף װענדט סטרײ״ק פון אויסנאגג דעם אן

 װעט ארבײטער דער^אםעריקאגער אויב
 מעגש. פרײער א אדער שקאאף א זײן

 אין אינדוסטריען אאע פון ארבייטער די
 דעם פון װירקונג די פיהאען װעייען אאנד

 װע־ ארבײםער די אויב שטאא־סטרײק.
 רעאת־ די װעאען װערען, געשאאגען אען

 אינ־ יעדער איז ארבײטס־געבער צי^נעדע
 ארבײ־ די אויב מוט. צויןריגען דוסטריע

זיעג זײער װעט געוױנען, װעאען טער

מלחמה פון ענדע
װעלט דער פאר גליק ברענגט

ל8מ א . ם ס8ר ס
 מײ אבפיהר קענדי פרזכט געשמאקע די

 םון צײט דער פיר געמוזט האט טעא
 ךער װײא מארקעט, םון אראפ םאחםה

 וואם שטאױ מעריצינײטער טײערער
 איז מארמאאאיוס אין ארײן קומט

 די אין געװארען פארברויכט גענצאיך
 ענדע די יעצט האספיםעאער. מאחמה

 נײע געבראכט האם װעאכע מאחםח פון
 גע־ צוריק אויך האט צײטעץ, גוטע

 םא־ אאע פיר רפואה גרויסע די בראכט
 איז ײאס מיטעא אבםיהר פרוכנדקענדי די ״םארםאלאקס״, אײדענדע, גען

 קענרי טײערסםע די פין געשמאקער
 א אין םאגען דעם אב רײניגט און
אנגענעהם. און אייכט שטונדען פאר

 האאט און מאגען אויפ׳ז ניט אײדעט
 אין קינדער אײערע םון םאגענדלעך די

 א צושטאנד. געזונמען און רײנעם
 מאנען געזונטען א םיר פארזיכערונג א איז הויז איז מארםאאאקס באקסעא

קראנקהײטע̂ן מאנעץ אאע פון פארהיטען װעט און
באקם. א ס50 און#25 ,10

 כיט אדער סטארס דראנ גוטע אאע אי;
פאסם

MARMALAX COMPAN Y. 
NEW YORK י י

חנם זm מ5מו די םארגרעסערעןי
 ארבײמער־באוחך גאנצער חגר םון םיזש
 שםאא־אר־ ענגאישע די אאנד. אין נונג

 זײערע טעאעגראםירם האבען כײמער
 װערטער: םאאגעגדע די אין נאיק־װאונשען

 געניסען מיר װאס ׳דאם פאדערם ,איהר
יאהרען.״ םיעאע זײט שױן

אידעע.* זײן און פאסטער
 כדט מאן א איז פאסטער ז. װיאיאם

 איײ געװען איז ער פארגאנגענהײט. א
 הײוואוד ביא פון אנהענגער די םון נער
 אין געםאהרען איז און װ. װ. א. דער און

 אד־ די שטודירען צו 1912 אין אײראפא
 גע־ האט ער װאם דאס בײטערבאװעגוגג.

 אין און דײטשאאנד םראנקרײף, אין 1זעה
 איבערצײגם, איהם האט אענדער אנדערע

 םון איז קאסםף אײדוסטריעאער דער אז
 אױ־ די םאר װיכטיגקײם גרעסטער דער

 קען באםרײאונ: זייער אז און בײטער,
 אינדום״ דורך באױז װערען דערגרײכט

 איגדוס־ דורף און ארגאניזאציע טריעאער
 דער אנבאאאנגט װאס סטרײק. טריעאען

 ער זאא באװעגונג ארבײםער אמעד׳יקאנער
 זײנע אין א*:שויאונגען זײנע אויסדריקען

:װערטער אײגענע
»ין ע מיש ׳ליןרבע ״ ײניג צו־ א

^ו, ה^פז ריק שו רן דער ז מ פ ע ־ קי ע  ״צענ־ דער ם
 א אוין״ ר^ג£עדעראציע" ארבײשער טר^לער
סען רוי שינג עפיעגשלינען ג ײ םי  געראשזגן ז

א צו פארזוך זײער איי£צוגעבען
ע ײ װעגוגג : *  ק^נסער־ די אין ארײן און נ

װע ס, װאפי ^נ ײ װאו ױני בען קענען ז סאי  אוי
ן אײ:£לוס. ששארקען א  ער, ה$ש בודאסעסש אי

 װ״ װ. א. די סזעלבע ד̂י געראשען שיר, דורך
ל איך און  עס אז ^ן׳ןנחערגיג, גא:ץ זןןגען װי

ײן ױ*לש ײן ש$קשיק גושע א זעהי־ ז  יאש ז
ע דןc #:ןנונעהמען. ײנ  באאבאכ־ אײגענע ם

ן בונגען י  איבערצײ־ דער צו געקומען איך נ
עי זיע* נונג, ג צי ײנ ל, א מ  די אזוי ווי םי

ך קען װ. װ. א.  ארבײ־ די אז אײנגעבען זי
ען שער ^י צי6 די *::עתמען ז  די און ען6רי:

ם, רעװאלדצי^גערען £ון שאקשיק ^גז  ױני
 באשא£?גן צו שארזוך זײליר אוי»צוגעבען איז

r ע ײ ך באװעגונג, ארבײש;ר :  פ^רװ^נדלען זי
א8 א אין ד אנ אג £ ך ׳ליעג ^ ן *נשליסען זי  ן
ג און, באװעגונ;, איבײשעי• דער די ענ בוי ס  אוי
ס א^שע די אין אנ  קםאפס־םאשי־ בעסערע ױני
 רעאר^י^נערע אונזערע װ^ס ׳די אײדע^ :ען

ם צען, שונאי רען צו באזי אגיזו צי אלו װ ע  די י
ם, דאזיגײ ^נ ע די דױ ו:קש6 ױני ש צויזי אג  פי

 זייערע םיש געשאן עם סינדיקא^יםשען־ה^בעז
ס. ^נ ױני

שען די ״צודישען אייס  דער דואקסש ס^צי
 אדיער ביז איז װ^ס שאקשיק, די אז געפיהל,

ען, ^גגעװעגדעש װ^י  און ש־^עכשע׳ א איז גע
ען »>:ששרג*;ג.*גג*;ן אז  װערען געםאכש מוז

 די אין שאקין ארן ל. אװ t א דעי אין שאקע
ען ידכיאבם עקזיםשירענדע  םינדיקא־ די מוז

קאמף. ששענדיגען א >ן:£יד,רען ליםשען
 װאס סינדיהאאיזם, איבער בוף א אין

 גאכ־ באאד פארעפענטליכט האט פאסטער
 אײרא־ פון צוריחגעקוםען איז ער װי דעם
 ערקלעדד אויסגעצײכענטע אן ער גיט פא

פון פראקטיק און פרעציפען רי פון רונג

נ .
 איצט םרייד־ױניאניזם. רערואאדציאנעחגן

 און םלײש־אינדוסטריע דעד אין ערפאלג ע.ישטויכענדען אן געםאכט האט און ריען טעא״ זײמ אױס קענטיג, ער, פחבירם
 שעחםט ער שםאל־איגדוסטריע. דער אין
 ער און שטילערהײד ארבײםען צו ניט זיך

ארגאניזאציע. גרינדליכער און דענקען קלארען דורר ציעל וײן צו דערגרײכמ
 שטאצ־אר־ די אויב םראגע א איז עס
מיט ?אטפף זײער געוויגעז סעגעז בײסער

 אוםמטעניי וחח קאפיטאלױם פון ריעז דעם
 וײ, םאר אונגינס^ג אזוי זײנעז דען

 א םים םעגאיך איז זיעג א אויב
 םעג^יך זיכער ער ״איז פיהרער, פעהיגען

 וױרק• איז ער םאסטער. ז. װיליאם פיט
 אמאיי, םארגאנגענהײט. א סיט מאן א יף
 TD װײלד, אסרןאר פון װערטער די אין

 םארגאגגענחי^ שעהנע א אז האפען
 י צי־• חןך אין איהם םאר םאר נאף שטעהט
קונפט.

םײהערס דרעס און וױיסם

.םיפינג םפעשער א
אידישען-כרעגסש פונ׳ם
װערען אפנעהאלטען װעט

 סען5 דעם נאװעטכער אװענד, מיסװאך
ססריס m איסם 2io האג כעםהאווען אין

םענליכ־ א נעבען צו איז מיטינג דיעזען םון צװעק דער
 עקזע^טיװ דעם פאר קאנדידאטען נאמינירטע די קײט

 פיה־ דער איבער אנדכטען זײערע ערקלעהרען צו באארד
-• . . װניאן. דער םון רוננ

י מיטינג. וױכטיגען זעהר דעם ניט םארםעהלט דארום
גרוס, מיט

קאם. עלעקשאן טשערמאן אח,)מאל ר,. מ.
.25 לאקאל ױניאן דר^םמײקערם און וױיםט לײדיעס

ארבײטעו אלםעױישאן און סײלארס לײדיעס
so לאסאל ױניאן

דאס באר,אנט מאנם יוניאן ױ

חן ערעתשאז
 די װעלכען אין טובים, ױם געזעצליכע די םפון אײנער איז

באצאהלט. קריגען און ארבײטען ניט דארפען ארבײטער
 ארבײטענ־ װעערען נעםונען װעט װעלכער יעױגער דער

 בא־ שטרענג װעט ׳טען4 דעם נאװעמבער דינםטאג, דיג
— • װערען. שטראםט

אובײפעו אלםעױישאן און טײלארס לייױעס
so לאסאל ױניאן

םעשרעטער. ה־יפמא;, ה.
!joooooooaoocosgoaooĉ eooogr

אפים דענטאל דער
לאקאאס די םון

ױניאן װארקערס גארטענט לײדיס אינסערניישאנאל וער פון
געװארען געשםעלט איז

ן אהטאכער ־םען15 דעם פו
פון אייפדכט פואער דער אונםער

. . ו ■ םאדאף לואיס ד
 אונזערע מיט צוזאמען װעלכער דענטיסט, באוואוסמער זעהר און ערםאהרענער אלט אן

 געבען צו בעםט זײער טרײען װעלען מייער, דר. און עללים דר. דענטיםמען, פריהערדיגע
 אונזערע פון ארבײטער די צו דענטיםטערײ װירקזאמע און וױםענשאםטליכע עהרליכע,

V• •״״ מױידע זי װעט םאטטא םאדאף׳ם דר.
ע נימבילינענאר ר ע ם ע ט ב ײ ב ר א ־ ן ה א צ

פרײ - ראטה און אונסערזוכונג
:אפען איז אםיס דענטאל דער ־י* ־

אבענד. 8 בי« םריה סגסו םמ 7טעגל
םט. וטע6 איםט 23 ארײנגאנג םקװער. װניאן 31 :אםים

אבענד. 6 ביז םריה io פון שבת



 עוועגױ םעהאנר איז םט• האוםמײז
.2612 ארטשארר מעל.

 — פרױ. אדער מאן יעדען פאר שטעלע אנשטנעדיגע אןמענ. םטיידזש םאםאשעװםקי, הערי
גוט. זיר בעצאלט — לערנען צו גרינג

דעזײנער ערםאצנרײכער אן װערעז און דעזייניננ לערנען קענט איהר אויך
----------------ל--------—------םעו פרױען און מענער

 סוקסעסי גרעסטער װאך! טע4
 היי־ און ריינםטע שענםםע, נרעםםע, דאם

 נעזעהן אם*ל האבען אידען װ*ס לינסםע
םעאםער. אידישען 1אי
 נײע טאמאשעװסקי׳ם בארים

 אפערעטע
ליעד הײליגע דאס

 איינצי־ דעם פון געזאננ, נוםערען 28 מיט
 קאםאאזיםאר אירישעז אםת׳ז נען

 ל ח א ו ו ן 8 ם ר ע ה
 םטארם נרעםטע די םון האמפאניע א מיט
 עקסטרא אן און בירנע אידישער דער םון

 סיט־ א אויך װי פערזאז, זעכציג פון כ#>ר
פערזאן. 24 פון ארקעםטער פאני
פרעזענטירט גאלדבערג, ל.

 קעםלער דײװיד טאםאשעװםקי, כארים
 צוסערבערנ, רענינא קעםטין, םעם לער,
 יא- קלמן נרינםעלד, ראזא װייסמאן, נעםי

 זיבעל, כיאד. שװארץ, װיליאם וועליער,
 נרינבערג, ה׳ םאנע, םאד. וױלענםקי, טאר.

 און צוסערמאן ה׳ נאלד, ה׳ גילםטאז, ה׳
 צװײ םיר האבען אויר מי םינקעל, נעיא
 םעראנ־ ה׳ און טוכםאן םאד. זיננער, נײע
זא.

 אידישע; םון נעשיכטע דער אין ײמז
 אדער נעזעהען נ$ר איהר האט טעאטער
 אזעלכע פון פאםבינאציע אזא נעהערט

 א־הר װי צוזאמען זינגער, און שוישפיעלער
 םאםאשעווסגןי׳ם אין הערע; און זעהן װעם
ליעד״? היילינע ״דאס אפערעטע נײע
 און טען1 אקטאבער, טען31 אװענד, און

אבענד, דיענםטאג נאװעםבער, טען2

_ | )im biibo  wart ם<יי
י1 צװענייו) ס»ן

S£jE רייכער, «מאנועג '•r
I קונסם • אי א ת רז יי

*fcg .שניצער, ל
«#ױו׳ןל«ןי געי»ע»סם

679 סק. םעדיספן םעל.

a נעלד. מעהר דינט
A? קורם פראקטישען א אויף נעמט  W
flf l אין אונטערריכטוננ און  m  g

j. טיטשעל־םקוהלם. y j v
ג אין נ ײני עז מיסעס פרויעגס, פון ד

I/ ®ױ קורם * קלײדער• קינדערשע און P S ^
ן אוגטערריכוטג ס די אי y סקולס םיטשעל׳  A  U J f

ט ײנ / )JS םעהר און ששעלע באלדיגע * מ H I  ■ H f
p סקולם מיטשעלס די געה#לט. c דיך W  7 J  / \ j h  M M
ג, נ ײני ג, פעטערן ז קינ ; םיי נ י ד ״ ר Z אוז ג S ^ \ Z / p j H\ ך
טינג ען פי ײנ a t געװןןרען געגרינדעט ז

ערגרײכט האבען און יאהר 50 װי מעהר
סיסטעמס, נײע געדאנקען, נײע

/ רע־ בעסטע םעטאדען, בטפטע /! t TMMEfl
X זולטאטען V /m BW K // I

II I אויםמערקזאמהײט אינדיװידועלע
| , מעסיגע קלאסעז. נאכט און ט$ג — ]/] ;;•.*.• .:':•j י // \

II 1\ I באדינגונגען.
m 8 י פאר־ $דער טעלעפאנירט שרײבט,  1| /  \  I ^

\ דע־ ׳בוקלעט פרײען א פאר לאנגט | 1' p | \  I
& V ^ אינפ^ר־ פואע און פאנסטדאציאן

_מאציאן. _ _ _ _ _ _ _ _ _

םרײטאג. און מיטװאך מאנטאג, :אבענד־קלאםען

םקוהלם דעזײנינג מיםשעל
יארר,. נױ סט.) טע2ו (קארנער בראדװײ 919־920

רייכען א מיט זיעג איהר פײערען װעט

 אבענד, און בײטאג זונטאג און שבת
נאװעםבער טען2 און טען1 דעם

הירשבײן׳ס םרץ
»אל;ס־קו)םידיע רןןםצנםייק

$65ססס,׳ססס איבער ריסארסעס

ױב ^  איהר אדער לענדער אנדערע טיט ביזנעם טהוט איהר %
 איםפארט דורך ביזנעם אײער םערגרעסערען דענקם

 בענוצען צו זיך נעלאדען איהר זײנט עקםפארם, אדער fc ך
כאנק. םטײט דער פון פאםיליטיעם אויםערנעװעהנליכע די מיט

לע־ קאםוירשאל קרעדים, אװ לעטערם ארויס געבען
7 j נאר דרעפטם און טשעקם טרעװלערם קרעדיט, אװ טערם 
MW וועלט. דער פון םהײלען אלע
MB' בע־ אױםלאנד, אין קרובים זײערע העלפען װילען װאם 

 טשעכא־ און גאליציע, רומעניע, ®יילען, אין זאנדערם |
I ,ע געלד שיקען קענען םלאוואקיע  רעיםם כילינסטע די םי

באנק. םטײט דער דורך
קארעםםאנד־ אונזערע פון אײניגע זײנען בײגק פאלגענדע די

אויםלאנד אין ענטס

ENGLAND
Credit Lyonnais, London.

FRANCE
Comptoir National d’Escompt 
de Paris.

BELGIUM
Banque Generate Beige.

SWITZERLAND
Swiss Banking Corporation.

GERMANY
Deutsche Bank, Berlin.

HOLLAND
Rotterdamsche Bank Vereeniging.

CZECHO-SLOWAKLA.
Bohmische Union Bank, Prague.

GERMAN AUSTRIA
Wiener Bank Verein, “Vienna.

POLAND
Polska Krajowa Kasa Pozyczkowa, 
Warsaw.

 זײערע אין שטארקסטע און נרעסםע די זײנען כאנקען דיזע
 פרײנד אײערע צו געלד שיקען וױלט איהר אויכ לענדער.

 זיכער, זײן איהר װעט אונז, דורך שיקט דאן — קרובים און
 דעם רעכענען םיר און װערעז, באזארנט שנעל װעמ עם דאס

טאגעם־קורם. דעם לוים םרײז, ביליגםטען

ד און םיטװאר דיענםטאנ, מ^ונטאנ,  ת
־ .7MP 6 און 6 ,4 ,3 אבענד, נערשטאנ

הױפטםאן נערהארר םון

.83 גדעםערםי — טעלעפאןםאפראנאלאעװ אניםא זיננערין, טאלאנטםולע די דעי) (עלעהשאז נאוועםבער, טעז4 דעם ר-------------------לאנגטין טעלעם טענאר, באװאוםטער דער א ענ ט
וױיאליניםט — ניטקע יטארים שפיעלער, םידעל טאלאטםולער דער

ײן םאלי םיאניםטין, באװאוסטע די שם טין---------------בעת ם אי פי
וױליאםס, עםערםאן האםער ארנאניםט, באװאוםטער דער

ט אנים את

 .4346 ארט׳שארד טעל. באוערי. 235
JVO נאטי, הערי ד־רעק. נעביל, מאקם

 ליבע״ ״הײלינע געביל׳ם מאקס
איבערטראםען. אלעס האט

(װאך טע10 !װאך טע10

 ס»טיגעע זונט^ג און שבת פרײטאג,
טען1 ^קטאבער, טען31 אװענד, און
 אװענד דיענסטאג נאװעםבער, טעז2 או

דעי). (עלעהשאן נאװעמבער, טען4
 קאמפאױ קינסטלער גאנצע די

מייסטערװערח גרויסע געביא׳ס טאקס איז
 עליאס גאלדשטײן, דזשעני געביא, מאקס

 יאקאב שאפירא, גאלרע ראטהשטײן,
 _• &ע«י קאצםאן, יאקאב האכשטײן,

 יאקאב סינקאף, אײב סינקאוי,
 גראפער, אידא גאלדשטײן,

 איזײ און בלײכער םרידריך
אין האאענדער דאר

 טילם• .נרויםע געביל׳ם מאקס
טערװערק

 װאהל׳ם און טאמאשעװםרןי׳ס
אפערעטע נײע

ס א לגזן ו ײ ד ח ע ל
 אקטען. 3 אין פראאאג א מיט אפערעטע

 אידי־ גרעסטע צװײ די פון אויפגעפיהרט
 און טאםאשעװםקי ה׳ רעזשיסערע שע
 מיט מוזיק, נומערען 28 קעםלער. ה׳
 םון מאן 4̂ םון ארקעסטער סיסםאני א

 ה׳ דירעגענט און קאםפאזיטאר אונזער
 אראנזשירט טענץ איצע װאהל, הערםאן

 פראדױסער בראדװײ באריהמטען דעם םון
 הערי פון עםעקטען קונסט דודי, דען ה׳

טאםאשעװםקי.
 סא־ רעליעף און ױניאה לאדזשען, חברות,

 קע־ פערזאנעז פרױואט אויך װי סײעטים,
 םאר טיקעטם און בענעפיטם קריגען נען

 םר. צו װעגדען צו זיך סיזאן. נײעם דעם
מעגדעלסאן.

 לעה־ מוזיה א איהר דארפט
רער?

 כאװאוםטער דער גאלדבערג, ל.
 די האט װעלכער שפיעלער, פיעדעל
 פרא׳ זשעניע, נרויסעז דעם פון הסכםה
 לעהרער דער אוער, לעאפאלד פעסאר

 :אך און עלמאן מישא ציםבאליםט, פון
קינםטלער אנדערע

 שפיעלען םיעדעל אין לעםאנם גיט
 צו ספעציעל פרייזעז, מעסינע גאגץ צו

קלאוקמאכער. םון קינדער
:אדרעס

 בראנקם. עװ״ עדעז מאונט איםט 507
.1505 טריטאנם :טעלעםאן

 עלע־ עװענױ דריטע נעםט — ב. נ.
 םטריט םע171 בײ סטאפ און ײייטעד

פארקװיי. קלעירמאנם און

עװענױ. םעק*>נד 35
 מענ. דזשענ. עדעלשטײן, יאזעף

.1643 םארםײטה טעלעפאז,
אדװענס אין װאכען 8 טיקעטם

 איבער פח אורטייל איינשטיםינער דער
 ביינע־ האבעז ײעלכע מענשען, 50,000

 יאזעף םון פארשטעלוננ די ײאהנט
 שעהנ־ און לעצטע רומשינם?י׳ם
אפערעטא סטע

שײקאב דזשאדזש האנ. פענקין. ס
 י• װ• ג. ל. א. םעק.-טרעזש. דזשענעראל כארא,ס, אבראהאם

 אינטער־ דער פון פרעזידעטין וױים אײנציגע די קאהען, כס םאניא
נעשיאנעל.

 עדפאלג־ םון פיהרער און םרעױדענט װײם לעםקאװיםץ, םעםױעל
ערפאלנ! ערפאלג! גרעסטעראבענד. פון טשערםאן םטרײק, רײכעז

געזאנג. נומערען 30
 און טען1 אקטאבער, טען31 אװענט, און

 אװענט, דיענםטאג נאװעמבער, טען2
דעי). (עלעהשאן נאװעמבער, טען4

אפע־ נײעםטע רומשינםקי׳ם יאזעף
רעטע

A. DELBON ן
 jsL שערם. שארפט און םיקםט

ע6 484־90 ױ, ט ענ װ  ® ע
ױ ^ יארלו. נ
םםריט טע30 איז םע29 צווישע(

 אפי די אין באקוטען צו מעמבער, יעדען צו פױי טירןעטס
 אה )׳יארר נױ עװ., לעקםינגטאן 725 יןניאן, דער פון סעס

1359 סטיױועסענט טעלעפאן,ברוקלין. סטױט, מעקיבען 99
 מענעדזשער װילנער, םאקס

 םאר*• א מיט אקטעז, 4 אין מעלאדראמאדירעהטאר. שװארץ, מארים
געביל. מאקם פון שפיעל

 קאמפאזיטאר אונץער םון מוזייו
םערלםוטער. ארנאלד

 צו זיר טיקעטם און בענעםיטס װעגען
מעאמער. םון אפים אין װענדעז

ע ז י ג ר נ ו ט ײ צ
ו װי י ו ע צנדערע פיעלע א * רי י ן י ו  ענגי י

ע!, ליייע ג נ טו ר *״ ע נ  ז׳םירנאלען און ני
די i'K Ep\*T;׳. װערען

קא פױנטינג אפ־טו־דײט
יארכ נין םט. קאנעל 195

פרענקלין. 6425 םעלע&אז

ײאך! טע10 װאךו סזטע
!ערפאלג גרעםטער

!איבערטראפען אלעם
 זונטאג און שבת אװענד, פרײטאג
 אסטאבער 31 אװענד, און םאטינע

■ נאװעטכער טען2 און טען1
פרעזענסירפ װילנער, ר. מאקם

סעקרעטעי ודלםפנמה ה•
 װניאן־רןאאפעראטװו די

םאםײעטי
 ױניאן װ. נ. ל. 35 אאהאל

אויםשליסליך םעוקױפט

 באדער ג. פון לײברעטא
רוסשינםקי יאזעף פון אויפגעפיהרט

 רע־ זאץ, אודױיג ראזענשטײן, סעמױעל
 ‘ראזענ באריס קארפ. ראזא פראגער, גינא
 לוב־ פעני לאקסער, סאבינא פרס. טאל,

 יאקאב און דזשײקאבסאן הײמי ריצקי,
 אפע־ דיזער אין זיך באטײאיגען םרענק
 טשאר־ ה׳ הײמאן. לואיס אויך װי רעטע,

״לײבענױ.״ אלס נאטאנסאן לעם
 פרא־ ססו איז נגון רבינ׳ם דעם

צענ^פערפעקט. *
 אוים־ ארטיםטען, פערזאנאל, םוזיק, אין

 שעהנסטער קאסטױמען, רײכע שטאטונג,
 װאונ־ באלעטען, און טענץ שעהגע קאהר,

 אין ארקעסטער, גרויסער עפעקטען, דער
הינזינטען. אאע
דאל. 1 פאר אמױזםענט װערטה $10

 סימם)ו־ און כאר גרויסער עקסטרא אן
רומשינסרױ. א־אא ני-ארר«עסםער

 ױניאטם, סאסײעטיס, לאהזשען, חברות 4
 ̂וי רעאיעםס, ברענםשעם, רעג ארכײםער;

 מ^ל־ זיך קענען פערזאנען פריװאט אויך
 זןין טײזעטס און בענעםיטם םאר דען

i_________ םוזמןטוסער* אםיס

2441 גרעמערםי םעאעםאז
 פרעט לענארד די

נ סטריט, טע23 איםט 42

בענערם און בעדזשעם
בר. פ. ם. און סאם״עםים ױניאנם, פאר

ארבײט. ױניאן םםריקטלי
יארק נױ םטריט. קלינטאן 134

סו63 גרעטערםי טעל.עוזענױ, פערטען 238 אפיס
שאפוגג גרעםטע THE STATE BANK

יארה^ נױ סטױט. גרענד 378 און 376
:ברענטשעס

ioo םטרים םע26 וחןםם 7 ;םםרים עםעקם;
 עוועם װעםםשעססער און יוניאן 158 עור.; פינםטע 1400

כתקלין. עווענױם, םטאון און פיטקין
כחקלין. םםרים, ווערעם און עווענױ נרעהעם

 די האט טרייד אץ סלעס אוגערװארטעטע די צוליעב
 גע* ניט זאל אװערטיים קיץ דאם באשלאםען עקזעקוטװוע

 לײדעע פאראן דעען עם וואו שאפ קײן אין װערען ארבײט
טאשינען.

 אױספאלגען ניט ארדער דעם װעלען װאם שעפער די
 װע־ קאמיטע.און נריװענס דער צו װערען געחפען װעלען
װערען. באשטראםט שװער לען

אםטישען און אפטאמעטריסט
215 East Broadway 100 Lonox Avenue
ML Pitkin Aye., Brooklyn t 896 Prospect Ave״ Bronx

 צו זיך טיהםעס און בעגעפיםם תעגען
«לײס אוירװינג אפים.םת אין M ,ותולכעדג, ם״ םמנד. קאמלער nttrwD. נג ־ m. סיח רמגע̂ך
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—!ערפאלג גרויסער א צװעק דעם םאראינטערנעשאנאל זײ . קאנפטרענץ
 דע- שיקען יארק נױ אין לאקאלס אונזערע אלע פר עקזעקוטיװעם די

 אונ־ זיך נעםט באארד עקזעקוםיװ דזשענעראל דער ־- לעגאטען.
 די —־ ,םומע. ריזיגער דער םון דריטעל אײן שאפען צו גלײך מער

 רעזא־ א — טײל. זײער מאן אויך װעלען קא;טדי דער םון לאקאלם
 םעגליך, נאר אייז װאם אלעם םיט םטרײק דעם שטיצען צו לוציא
 באארד דזשאינט דער — באגײסטערונג. גרויס םיט אנגענוםען װערט

 יעדעז טעקסען צו באשליםמ ױניאן קלאוקםאנער יארקער נױ דער פון
 דאלאר טויזענד 30 — פאנד. דעם פאר דאלאר צוױי םיט םיטגליעד

 אי־ לאקאלם די צו אויםרוף באראף׳ם םעקרעטער !געגעבע שוין
^ לאנמ בער׳ן

 סעקרעטער װאם קאנפערענץ, המר
v v .נאםעז אין אײנגערופען האט באראו* אב 

Mפאר־ באארד עקזעקוטיװ דזשענעראצ פון % ׳ 
 ״פיםאס דער אין דאנעדשטאג, אבטאגען

 אין ערפאאג גרױסער א געװעז איז הויז״,
VJ: באאררס עהזעקוםיװ אצע הינזיבטען. אאע 

 האבען אאקאאס יארהער נױ אונזערע פון
 אויף האט עס פארםרעטער. געשיקט

באגײס־ גרויס געהערשט האנםערענץ דער
דזשע־ דעם םון באשצוס דעם םאר טערוננ
 אונזער םון באארד עקזעקוטױו נעראא

םער־ אעצטען דעם אויױ אינטערנעשאנעא
צו באפאאא, אין מיטינג יעהראיכען מעא : |

 מיט סםרײלו שטאהא גרויסען דעם שטיצען
 אמת איז עס דאאאר. מיאיאן םערמעא א

 אורטיײ אבער ריזינע, א איז סוםע די אז
 די פון װיאען שםארקען דעם םון אענדינ

 צו אאקאאס אונזערע פון סארטרעטער אעא ^
 געװיס סומע די װעט געאט, דאס שאםען

װערען. געשאםען §
 אויף זײנעז באראף סעקרעטער אחוץ 3*1

 אאע געװען אנװעזענד קאנפערענץ דעם
אינםערנע־ אונזער םון װײספרעזידענםעז

יארק. נױ אין זיך געפינען װעאכע שאנעא,
 דזשע־ דער זיעגמאן, מארריס ברודער

l.׳v באארד, דזשאינט םון מענעדזשער נעראא 
ע. דעם פון טשערםאן דער געװען איז טי מי

 צװעק דעם ™לאערס האכ ער װי נאכדעם
עואם, דער איז צוזאםענלוונםט, דעם פון

 צו אריבער גאײך ענטוזיאזם גרויס מיט
 שנעאסטען אם װי פארשאעגע פראקטישע - ד

 םון פארטרעטער די געאט. דאס שאפען צו
 האכען ױגיאנס אאקאא םארשײדעגע די

נא־ דעוי פאר באנײסטערונג מיט נערעדט
גע־ האבע; אאע אונטערנעםוננ. בעאער

 זײער דאס :עמייך, ׳מא; זעלבען אין רערט1 !ר0\
 ריזיגע די בעםטע דאס טאן װעט אאקאא

 העאפען צו שאפען, צו גיכער װאס סומע
פאר־ דעם אין סטרײה שטאא גרױסען דעם ^
ארבײטער יענע װאס לאמפו» ביטערטען ^

 פרינצים ױניאן דעם פאר אן איצט פיהרען
בארגע־ ״קאאעקטיװ פון אנערקענוננ פון

נינג״.
H , סעק. דער קאפאאװיטיט, פיאיפ ברודער

 םון באארד דזשאינט דעם פון טרעזשורער
 פארגעשאא־ האם ױניאן, קאאולומאכער דער
 איז װעאכע רעזאאוציע, ./אאגענדע די גען

 מיט געװארען אנגענוםען אײגשטיםיג
:ענטוזיאזם פיעא

 די דאס אנבעטראכט אין ״נעםענדיג
 אינדוסטריע שטאהא דער פון ארבײטער

 בײ א אין א־צט שטעהען אאנד דעם אין
 אדבײטסנע־ זײעי־ע גענען קאםפף טערען

 אײרער ענטזאגט, זיך האבען װעאכע בער,
 צו אויסגעבראכען, האט סטרײק דער

 װעאכען א״רגעני אויף אייער אנערקענעז,
 פון ױניאן דער מיט פארהאנדאען צו אוםן

און ארבײטער, די
 די דאס אנבאטראכט, איז ״נעמענדיג
 פאר־ זײנען אאנד דעם םון ,ארבײטסגעבער

 פיז אנשטרענגונגען די ברעכען צו אײניגט
 ארנאניזירט זײן צו ארבײםער שטאהא רי

 דורך פארפאאגונגען, םארשײדענע דורך
 אויף צוזאמענצוקומען זיך זײ, שטערען

 זײ װארפען דורך כייטינגען, פריראיכע
 און אומשואדיגערװײזע, פריזאנס די אין

 — מיטעא, געמײנע אזעאכע נאך דורך
 ארגאניזירסער דער םון פאיכט די עס איז

 װאס בעסטע דאם טאן צו ארבײטערשאפט
 סטרײ־ שטאהא די העאפען צו נאר \vv מען

װערען. עררײכט װעט זיעג זײער ביז קער,
 באשאוס דעם מיט אײנקאאנג איז ״און

 טי־ פערטעאיעהראיכען אעצטען דעם פון
 עקזעקוטױו דזשענעראא פון׳ם טי:ג

 איײ אינטערנעשאנאא אונזער פון באארד
 ^אפען צו ױניאן, װארקערס נארטענט די׳ס

 די שטיצעז צו דאאאר מיאיאן פערטעא א
;סטרײקערס יטטאוזא בראװע

 דאס באשאאםען, דעריבער עס ״זײ
 אינטערגע־ אונזערע פון עהזעהוטױועס די

 םארזאמעאט ׳יארק נױ אין אאיןאאס שאנעא
 באשאיסען ,1919 אקטאבער, טען3 דעם

 אין סומע דערמאנטע אויבען די יטאפען צו
 די דאס װאכען, עטאיכע געקסטע די

 באקױ אמשנעאסטעז װאס זאאען סטרײקער
שטיצע׳/ נויטיגע די מען

אונ־ אאע דאס ערװארטעט, װערט עס
איבער׳ן אאקאאס אינטערנעשאנאא זערע

 אםײ א ארױםאעגען װעאען אאנד נאנצען
 צווײ םון מיםנאידער די אויף טעהס ציעאען
 אאלןאאס די און צװעק דעם םאר דאאאר
 טרעזשוריס זײערע פון דערװײלע ײעאעז

געאט. דאס אויסאעגען
 נױ דער םון באארד דזשאינט דער
 פרא־ די האט ױניאז האאוקמאכער יארקער

 אװענט, שבת אעצטען אויםגענומעז גע
 קערפערשאםט דער פון מיטינג דעם אױף

 גע־ באשאאסען אײנשטימיג איז עס און
 צװײ פון טעהם א ארויפצואעגען װארען
 יױ דער םון מיטגאידער די אױה דאאאר

צװעק. דעם פאר ניאן
 די געװארען באשא^סען אויך איז עס
 מעסבער־ דער צו איבערצוגעבען פראגע

 איז עס װאוט. רעפערענדום א דורך שיפ
 קאאוקמא/ אונזערע אז זיכער, גאנץ ^בער
 דורכגע־ אאײן שוין האבען װעאגע כער,

 װי קעםפפע פארביסענע אזעאבע מאכט
 װעאען סטרײקער, שטאהא די פון דער

 שטיצען צו איז עס נױטיג װי פארשטעהן
 שטיםען װעאען זײ און סטרײהער דיזע
טעקס. דעם פאר

 דארםען סמרײקער שםאהא די אבער
 דער און ׳באאד טאקע שוין, שטיצע די דאך

 דער־ באשאאסען האמ באארד דזשאעט
 טויזענד דרײסיג געבען צו גאײך װײאע

 װע־ אױסגעאענט זאא געאט דאס דאאאר.
טרעזשוריס. אאקאא די פון רען

 זײט איהר !קלאוקםאכער בראװא,
 אר־ דער פון אװאנגארד דער אימער נאך

אםעריקא. אין באװעגונג בײטער
 דעם איבערגעבען אויך דא שוין אאמיר
 בא־ סעקרעטער װאס בריעף, אפיציעלעץ

 אלע צו ארויסגעשיקט װאך די האט ראף
 יױ אינטערנעשאנאל אונזער םון לאקאלס

:םאלגט װי זיך לעזט בריעף דער ניאן.
 זײט אאקאל. פון עקזעקוטױו דער ״צו

:געגריסט
 באארד עקזעקוטױו דזשענעראל ״דער

 האט ױניאן אינטערנעשאנאל אונזער פון
 מי־ יעהרליכען םעיטעא לעצטען אויפ׳ן

 ׳טאפען צו באיטלאסען באפאלא, איז טינג
 דאלאר מיליאן פערטעל א פון פאנד א

 איג־ יטםאהא דער אין סטרײקער די פאר
דוסטריע.
 זײט ארבײטער ארגאניזירטע אלס

 גרויםען דעם מיט באקאנט געװים איהר
 שקלאפעץ 350,000 די װעאכען לואפפף,

 די פאר אן פיהרען טראסט שטאהא פון
 מאא ערשטען צום װאכען. פינױ לעצטע

 אין סטרײק האםסטעד גרויסען דעם זײט
 האבען מאגנאטען שטאהא די װען ,1894

 פאר־׳ ערשטען דעם באוט אין דערטרונקען
 פאב־ שטאהא די אין ארבײטער די פון זוך

םארמד צו און ארגאניזירען צו זיך ריקען

 ur י^ויפגזףאמאנען וױדער f אדג^נמר
 שטאהל פון ארויםצורײסען אוז סעסיםעז
r םיט שםעלם וועאכער טראסט, t םאר 

 תאםבינא־ קאפיטאליסםישע נרעסטע די
 םענשליכע םעהר — וועלט, דער אין ציע

 שטאהצ־ דער רעכט. און באדיעונגען
 גאנ״ דעם הילף זײן צו חאבענדיג טראםט,

 גאג- דער םיט סלאס, קאפימאליסטען צען
 זיך האט פרעסע, ?אפיטאליםטישער צער

 ױניאן דער םיט םארהאנדלען צו ענטז^נט
 אן װענדעט און ארבײטער שטאהיצ די םון

 דעם ברעכען צו םיטאעז י נידערינע אלע
ױניאן. דער םים צוזאםען סםרײס

 װאס ױניאן, אינטערנעשאנאל אײער
 ארביײ קעסםענדער דער םיז טײל א איז

 פיהלט, לאנד, דיזעז אין באװעגונג טער
 קוםען צו חוב הײליגעד איהר איז עם אז
 נאכדעם, םטרײקערס. שטאהל די היאף צו
זשענעראא די װי  באארד עסזעקוטיװ ̂ז

 חד אזיבענדערסאנטע די אנגענומען האט
 קאנ״ א םאררוםען גאײף זי האט זאאוציאז,

 1פי באארר על,זעק,*טױו דער פון פערענץ
 • יארק, נױ שטאט אין אאלאלס 23 אונזערע

 פיט אגגענוטען האט קאנפערענץ די און
 רעזא־ א ענטוזיאזם אונבאשרײבליכען אן

 פערטעל א םון םאנד א זאםאען צו אוציאן
 עםאיכע נעססטע די א־ן דאאער מיאיאן
 דערמאג״ אלע פון פראפארציאנעל װאכען,

 םים פארבונדעז זײגען װאם קאקאלס טע
 גארםעגט לײדיס אינטערנעשאגאצ דער

ױניאן. װארהערס
אינטערנעשאנאצ! דער פון סיטגאידער

 סםרײק שטאהצ דער ױי אזא סטרײק א
דעם פאר באדײטונג גרעסטע די האט

 צאנד דיזען פון קצאס ארבײטער גאנצען
 דאס װעלט. גאגצער דער פון אויך און
 אפ־ װעס עס װעאכען אן סטרײק, א איז

 אר״ גאנצער דער פון צוקונפט די הענגען
 אונ־ צאנד. דיזען אין באװעגוגנ בײטער

 אז באוױזען, אימער האנעז ױניאנס זערע
 עס נױטיג װי גוט זעהר םארשטעהעז זײ

 סאצידא״ און אײניגקײט ארבײטער איז
ריטעט.

 שטאהײ די אויב אז גיט, םארגעסט
 יזאםף, זײער פארצירעז װעאעז םמרײקער

 בא־ קאפיטאציסטען, איבריגע אצע װעאען
 פים די מיט טרעטען אנהויבמן צעבאטים,

ארבײטער. די פון רעכטע די
 מײ ספעשעא א רוםט אפ! ניט אײגט

 בא־ און ױניאן צאקאצ אײער פון טינג
 זאמ־ פון פראגע די װעגעז גאײןי שאיסט

 סטיא אינטערנעשאנאא דעם פאר געאד אען
 שריט ערשטען דעם פאר פאנד. סטרײסער

 פיט־ יעדער אז געװען בעסטע דאס װאאט
 װעט דאס און דאאער, א געבען זאא גאיד

 אר־ דער צו אוז װעאט דער םאר באװײזען
 מים שטעהען מיר אז באװעגונ:. בײטער

 שװעסטער אונזערע זײגען זײ אז זײ,
ברידער. און

׳ב»רא,ס אײכרעהטם
סעה.־טרעזשורער. דזשענעראא

!שפיםען אלע קוםם קלאוקםאכער,

4f *.

 טעהס א ארויפצולעגען באשלאםען האט באארדם, עקזעקוטיװ אלע פון גוטהײםונג דער מיט באארד דזשאינט דער
 דיעזען פאר״ קאטןן. גערעכטען זײער אין סטרײקערם שטאל די העלםען פאר מעמבער יעדען אױןש דאלאר צוױי םון

 נאװעמ־׳פױיטאגאוןשבת׳מעמבערסמיטװאך,דאנערשטאג די פון װערען גענומען װאוט רעפערענדום א װעט צװעק
טען.8 און טען7 ׳טען6 טען,5 דעם בער

 5D23 איסס 40:כאאװ דזשױנט פון אפיםעס פאלנענדע ױ אין סענען םען װעם שסיםען
 נראנוװיל, סעהמאןסטױם, 219 נױהליג סםרים, םעקיכען 99 סםריט, טע2 איפס 35 םםריט,

אזו הארלעס. עװענױ, למססיננםאן און
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 אױ 9 לאהאלס עוועבױ, טע4 236—1 יאקאל :אפיםעס לאקאל פאלנענדע אץ שטימען קענען אױך װעלעו םעמבערס
ם־טריט. טע21 װעםט 57 — 64 לארןאל און טטד״ט, וטע4 א־סט 231 — 43 און 23 לאלאלם עװעניו, םעקאנד 822 -

שפימען סוטם און םטרײסערס ארכײפעד שטאל״•« *5*פליכט אײןןר סוט סלאוסםאכער,
t דיער אז נלױבען דעם םים o װערען. נעװאונען װעס און מוז ער און סאםןז אונזער איז

ױניאן מאכער ױפןר און פהוירט פלאוק, כאארד רזשאינס
םעפדעפער. לאנמר ל.

«1 Mr > i י
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 סםױיקער שםאהל ױ פאר םיפינג - םאסס גרױםער
גארחןן סקװער םעדסאן אין שנת, חןפ ׳

 די ױגיאן, םעדעריײטעד םעגטראל די אםאלגאםײכזעד^ די איגטערנעשיאנאל^ די
טי/ םאציאליסםישע די ם^ריערם, די םײקערם^ זןע■  אםעריקאן די פאי

 קערסער- אײן אין ליענ מניאן םרייד וואוםעגם די און «ארםי לײבאר
פאס־ פייםצפעמריק, — םםרײק. שטאל דעם געדױנעז העלםען *ך שאפם

 — שבוצ דיזען גארדען סקררער םעדיםאן אין װאלש פ. םרענק און טער
 אדן ארבײט גתיסע דתע אגגעפאעען האם איגטערניישאנאל אונזער

םיט. העלםען אלע

אקטאבער, םען30 דעם דאנערשטאג,
 צװײםער * בעווארען אפגצהאלמעז איז

 יארקער נװ אאע די פון קאנפערענץ
 אין אעםערגײשאגאצ אומער פון אאכאאם
 פאס־ ז. װאו האטעא. סענמראא בראדוױי

 סםריײ שטאא די םון פיהרער דער טער
 אאיער, סםרײקזןרס די רוביז, ד. און קערס
 זײ און געײען אנװעזעגד זײנען
 די איז אאגע די געשיאדערט ה*בעז
 אײנצעאהײטען, אאע םיט געגענדעז שםאא
 זעהן געיזענט האט אײנער יעדער אז אזױ,

 קאפיטאאיסטישע די זײנען עס םאאש װי
 װעגעז באריכטעז זײערע אין צײטונגען

 שטעהן סטרײקערס די סמרײק. דעם
 װי •וגהם ענטשאאסען זײנען און םעסט

 די סםרייק. םון טאג ערשטען דעם אין
 פאר׳ן איו עס װאס געםאהר אײנציגע

 בײ דער אז םעגאיכקײט, די איז סםרײק
 אונגע־ דער םיט צוזאםען הונגער טערער

 הערשט װאם אוננעזעצאיכקײט הערטער
 טריײ ניט זאל שטעדטאעך שטאצ די אין
 זײערע אין צוריה סטרײקערס די כען

שקאאפעךםאבריקעז.
 אינטער־ אונזער פון םארשטעהער די

 נע־ זײנען םיםינג דיעזען בײ נײשאנאא
 װאם ערשטע דאס אז שאוס, צום קוסעז

 םאםענט, דיעזען אין נױטװעגדיג איז
 אוגזער וואס שםיצע פיבאנציעלע אויסעד

 אונטערגענױ זיך האט אינטערנײשאנאא
איז סטרײקערס, די פאר שאפען צו טעז

אינהאלט־פארצײכניס
43 גוםער גערעכטיגקײט

 בוכװאאד• נ — יואד די .2 זײט
 א — ״ברידז^עס״ באפעסטיג:דג .3 זײט

 »•1סאדא צואיס דר.—געזונד פאר׳ן ;עפאחר
 פזך די װעגען פארדאטונגס־דעזאלוןניע.

ארעסםירםע. ליםיאזע
 באארד דזשאינם פון םיפיגג דער .4 זײט

 צאנגער. צ•—ױניאן קלאוקםאכער דער *ון
9 לאקאל מניאן מיניאזערס קלאוק דער אין
 באירד עקזעקוסױו האאסעריז. יזש• —

שעהנהאלץ. י• — 25 לאקאל פון סישינג
 בעדריה ראזע — פרויעךװעלם די .5 זײט

 דרעסםאכער און סקוירם די באינדער.
 וראנחנר. ה. — 23 לאקאל ױניאן

 אינמזגרנעשןך אונזער «ון ענינים .6 זײט
 רעפארטער. nyoo א—«רעסע דעד אין נזןל
— 64 לןקאל אין װאחלען די צו .7 זײם
 ם. — גרעניץ *ום רײזע » בריס. א• —

■עראשםײן.
םאוצינא — ליעבע נאך # .8 זײט

װאאמי.
ײט  פרן געזעל׳אאוט קאאפעראשיװע די .9 ז

 םעניז ה• — רינג ארבײשער
ײט  ביכעל. נא*יץ רעזיאקפאר׳ס ®ון .10 ז
ײם די .11 ז  רעגי״ די און גרעבזגי קויחלען ,

 I נעבאך גיםיערס, זעצדין. א. — רונג
 *■ העילער. דךע. — (®עייעגאן)

ײם  *ום דע*ארש באי־אןי׳ס יעשעסלאר .12 ז
שינג׳ ילחרליכען וזדםעל לע«*ען *ין םי

 ׳ באארד. עקועקומיװ ד׳אעגעיייל
 קעניג וזעלל — םײדליד jjnrr* .13 ז״ט

 י r ו * ־נראס• גטתלי h• ליעדער
ט  זזגחם ארןייםער אםעריקאנער ייעין i .14 זיי

̂ר אין איז עי רו»ו ארדם זיך — וועלס ד
לאגג ה•
ט ײ iS קורצע .15 ז W a r ״■!*4 ׳ 

אדרוערםײבזזננטס. ימן אךן 1«#17,10 זײט«
̂ארס ,א«דיס ,20 זײפ itױג איז i80 אמאל

לען ץ

 גמװיסעז פארשאאםענעם דעם אויפײעקעז,
 ארבײטער אםעריקאנער ברייטער דער פון

 אז זעהן, סרז םען יארס. נױ םון באוועגוגג
 אג־ זאלען ױניאגס אידישע די גאר ;יט

 אאע נאר קאםוי, ײזען אין נעםען םײל
יארח. גױ פון ױגיאגס אלע מרבײסער;״ון

 געווארען ערוועהלט איז קאםיםע א
 םון רעזואםאט אאם און צוועק, דיעמנן פאר
 דיע־ איז קאםימע דימזער פון ארבײם דער

 שטמנ־ א געײארען, אראנזשירט װאד זע
 שטאצ־ די פאר היאפסײןאםיטע דיגע

 םון באשטעהט קאםיטע די סטרײסערם,
 דער םון צװײגען אלע םין פארשםעהער

 נעכד יארק, נױ םון באוועגוננ ארבײטער
 גאר• אײדיס אינםערניישאנאא די איך:

אםאאגאםײטעד די ײאירסערס, מענט

■1

^נג א  די םײקערם, קע« די װאירקערס, ק
 געווערסשאם־ אידישע . די םאריערס,

 w סי די יארק, גױ םון ױ עןי סי די טען,
 מרײד װאוםענם די ברױןאיז, םון ױ

 «ארטײ, סאציאאיסטישע די איענ, ױניאן
 ״םאר־ דער •ארטײ, אײבאר אםעריסאן די

י״^יאא^ די און וחניטס״
 גענױ גאײך זיך האט האםיםע דימזע

 סקײער םעדיסאן ארבײט. דער צו בען
 דיעזען םאר געװארען נענוםען איז גארדען

 דער נאװעםבער. םען8 דעם אבענד, שבת
דזשאן פון װערעץ אדרעסירט וועם םיטיגנ

fcir i r<ווןוריח ■ttMntiii mm ו— iM, *1̂ iwl?•! mי1יי י^י• 0י| י י ן j
 די םון םיהרער די םון יןענאן ד. י1דזשאזע

 און װאאש י. םרענק סםרײפערס, שםאא
 אינםערנײשאנאא, אונזער םון םיהרער

 ארגאניזא־^ אנדערע און אמאאנאםײטעד
ציאנען.
 די םון איינער זײן וועם מיטינג דער

 גע־ װען האט יארק נױ װאס ריעזיגסטע
 פרא־ גרויסע א זײן וועט דאס האט.

 םון בירגער רעכטדענקענדע אאע םון טעסט
 װערען װאס געמײנהײםען די געגען אאנה

 די סםרײהערס. שטאא די גענעז כאגאנגען
איהר אז ערװארטעט אינטערנײשאנאא

 דיע־ ארויסקוםען זאא םעםבערשיו גאנצע
 אר־ גאנצער דער םיט צוזאמען אבענד, זען

 אג־ איז יארח נױ םון באווענונג בייםער
 חנם און גאאיעז סקװער םעדיסאן םיאעז

 דער \vm פראטעסם איז ארום סקװער
םראסם.. שםאא םון אויטאקראםיע

 די פאר קאםיטע היאםס יארקער נױ די
 אינטער־ אונזער װעאכע םטרײקער, שטאא

 ױט זיך װעט ארגאניזירט האט נײשאנאא
 םעדיסאז אין מיטינג חגם םיט אסשטעאעז

 םאר־ קאםיטע די באויז. נארחנן סקװער
 ארבײטער אאע םון האנײענשאן א תםט

 fyDii דעם סאנםאנ, פאר ארנאגיזמציאנמן
 פאר •אעגער אאגעםײנע װאו נאװעםבער,

 װעאען סםרײקערס שטאא די םאר היאםע
װערען. או^סגעארבײט

 אין זײנען סערזאנעז םאאגענדע די
:ארבײט די טאן צו האמיטע דער

 חיא״ סידני דעניש, מ. שאעזינגער, ב.
 דזשױ סויםמאן, ם. צוקערמאז, מאקס מאן,
 קאחן, אוירנעסט האוארד, בען גערבער, אים

 4שנײ־ קאוםאין^.ראוז ם. דזש. האננאה, ד.
 װאאינסיױ, א. פיעבעמ, איז. דעימאן,

 ח. און ברעסאאװער ם. העאאער, דזש.
װאנדער.

 ארגאױזאציאגס־ פאר דאלאר 7 און 5 םים זיך מעקםען םיטגליעדער יי
 גע- אלגעמײנער דער איז !סיםםעם באנוס םיט׳ן ניעדער — ארבײט.

עפענט־ דעם אין קראםט גרויסע א געורארען איז ױניאן די — שרײ.
קלײדלאינד. פון לעבען ליכען

 ענ״ דעצעטבער טען14 קומענדען דעם
 טרײד־אגרײ דער קאיװאאנד אין זיך דיגט

 ױניאן ?אאותםאבער דער צװישעז מענט
 ױניאן די מאנופעקטשורערט. די און

 הענם די פאראעגט ניט דארט זיצט
 אויס* ײעט אגרימענט דער ביז װארט און

 פי־ א אן געהט עס געגענטײא, אין געהן,
 פאר־ גאנץ זײן צו טעטיגהייט כערהאפטע
 קומען, װעט צײט די ײען אז רערײטעט,

האאוק־שעפער די אין ארבייטער די זאאען

 נאר אגרימענט, נײען א נור ניט כאקומעז
 אזעאכע ארבײטס־באדינגונגען, נײע אויך

 אין קאאוקמאכער די שוין האבען עס װי
 און שיקאגא אין באסטאן, אין יארק, נױ
שטעדט. אנדערע םיעאע אין

 מענע- דער פעראשטײן, מ. ברודער
 װאך אעצטע איז ױגיאן דער םון דזשער
 אנ־ דער װעגען טאקע יארק, נױ אין נעװען

איבער, אונז גיט ער װי און נעאעגענהײט,

פאו שםונדען דױי ארנײטען םאכער ריפער די
שסאל־סםױיסערם ױ

 באשאום דעם םיט איינסאאכגא-ז
u םנן n א שאפע, צו איגמערגע׳שיאנעצ 

 עם*א די *~t דאלאר מיציאן ®ערםעצ
 בא־ פאסער ריםער די האבען םסריײמרם,

 די־ אז כמגליכעס, אאעס מאז *ו עאאםען
 אינגמרנעמיאגעא דער םון באעצום זער
 אעבעז• אי; ווערמז רירכנעפיהרם זאל

 אהםאבער, םעז30 רעם ד^נערעםאג,
 םאזד א נעהאם םאכער דיפאר רי האכץ;
 שרא־ ריעזעד וחנגעז םארזאנזלונ; ציעלע

 אײנער נעות; א־ז םיםיננ ד«ר און נע
pie ר ךי וואס בזןנײםטמימסמע זזיי «  רי

ד די מהאם. אראל האמן ניאכער  ח
 פון באארר עסז. דער jib;סאפ^נריי׳פא)

מר ריפער חןר א  ר־פער די אז יוניאן, ם
מן זא^זוז 'םאכןר מ א  אײ מםונדעז 3 א

 אנ־ איז ■םו־ײמרם, שםאל די פאר בײם
 ענ־ נרעםטע! דעם ם״ם נעזוארען נענוםען

י פון' נןופבערם זזונדעדגמ ו

 דיפער פיערע געטאן. און געזאגט
 שטונ־ דרײ די שױן ארבײטער מאכער

 ארבײםער די סטריעןערס. די פאר דען
 די פון אײנער בראס., װײגשטײן םח

 הא־ טרײד״ אין שעםער ריפער גרעסטע
 שסו;־ דדײ זײערע אפגעארבײט שױן בען

 סיעאע דעי. עאעקשאז דינםסאנ, דען,
 דער -ןון פארצויף אין געארבײט האבען

 אדבײטען װעאען איבעריגע די װאך.
 זונ־ אדער םען,8 דעם שבת הײגט, אדער
 ער־ םען נאוועמבער. טען9 דשם מאג,

 ריסער אי':צ#אנע די אז אויך ווארטעט
 אגדערע איז יעצט ארביײטען וואס מאבעד

 זייע* אײנצינוױיז ברענגען וחנאעז טרײדס,
שטונ־ דרײ די ס*ר םארדיענםטען ־ײזש

 מאכער ריפער די וױיא אםיס, אין דעז
 פאראיײןענען צו גאמור ?ײן נים האבען
 בײשםײע• א פון זיך אױסדדעהעז אדער

 זאך. הײאיגער א פאר רוגג
ר יפער1 בראווא, מנ ״4 !מ

טעןדעצ.24 ץ פאו דך גרײםען קליװלאנר פון קלאוקםאכער
 םארבערײםונגס־אר־ די צו דארטען נעהם
לעבעדיג. זעהר כײט

 קאיװאאגד אין ױניאן קצאוקכיאכער די
 מיטנאײ• טויוענד פינף איבער שוין האט
 באמערהענסװערט באזוידערם און דער.
 ייי ו ו צ ארום דאר פאיזט, דער איז

ד נ ע ז י ו  זײנען מיטגציעדער די פון ט
 זײנען זײ םון כיעהרםטע די און פרױען

 מיס״ מענער אי-די מײדאעך. יזריסטציכע
 שטאד א נעהםען פרויען די אי גאיעדער,

 דער םון פיהרונג דער אין אנטייל קען
 העכסט ױניאן זײער פאר זײנען זײ *וניאן,

 מיטגאת־ פרויען די פאר !כאנײסטערמ
 סםעציעאע געשאפען ױגיאן די האט יער

 ^דזשימינײזױטס״ און ק^בס״ ^טוזיקאצ
 גאנ־ איבער׳ן באװאוסט. זײנען װעאכע

 • איו ױניאן קצאיקםאכער די שטאדס• צעז
 סאציא־ גרויסע א געװארען דארט בכרא

 דעם אין ראאע א שפיעאט װאס יוראפט, לע
קצױויאנד. פון אעבען עםענטאיכען

 דעם פאר זיך גרײט ױניאן די אאזא,
 אר־ אזא פאר אבער דעצעפבער. טען24

 נאך און געאט, האבען מען •דארף כײט
 ךי האבען צוריק װאכען םאר א מיט

 סםעשעא א םאר געשטיםט מיטגאיעדער
 םאר און דאצאר 7 מענער פאר טעקס,
 . א םאר איז טעקס דער דאאאר. 5 פרויעז
 פארבעוײך דער מיט אנצונעהן אױף םאנד

 צאהאןן מיםגאיעדער די און טוגס־ארבייט
^ איצ^, אםיאו װיאיגיזײט. גרױס מיט איהם

 צאהאט טרײד, אין םצעק איז עם כאםש -
 מען צוםרידענהײט, םיט טעהס דעם סען%

!באגײסםערוגנ מיט זאגען קען
 * ז*י וואם ענגעז1.םארבעסעי די צװישען

 וואןד זיד ג^פינט פאדאאננען װעט ױגיאן
 סתײא^ םיניפום באשטיטטע ארבײם,

 ־־ta נעבצאפסעז דעם פון אפשאםונג די
 סאס־ םון אפשאםוננ די נום־סיסטעם,
 : םװעט־שאפקן^, די מיט האנטראסטיננ

מווונ באדײטענדע א כואם, ועא און  הע
 יק^וןו נרויםען דעם אויט שכירות, איז

ר ותגען סיטעא. אעבענם אויף ע  פו ד
דייױטאן חאס ארבײט וואך פון

-
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