
רעפארםער. סטען* א פון

 נײעם א פון ערװעהילונג דער צמיס
 גייער א אן זיך םאנגט ב#ארד ממהוטיזו

 או? וױיסט דער אין מעטיגקייט און פבען
 גרעס־ דער ,25 אאהאא ױגיאן ד#םםאכער
אינטערנעשאנאא אונזער אין <#מא?

 גיט, סוד קײן קײנעם פאר איז עס *
o f לעצטע די׳ ה$ט דעם אין

 אינער־ קײן ניט,געםעהאט ןןד׳ס^נאטען
 עהזע־ אילטער דער און םוזובעלס, 3!י&

 גאנץ געהאט רערפון האט באארד !וטץוי
 םאר־ אעצטען דעם פון פארלױף איך 1*נוג.

 איגדוס־ דער אין סטרײק ;יטמךטען
j n i װא־ 11 געדויערט האט וועלכער 

.T\ ,גע־ געבענשט לאגןאל דער איז צייט 
 מעז יןען װיל, מען אז און — ױארען,

 א םיט — געװארען *עשטראפט ו$נען
 םאראורזאכט האט װעלכער יו*דנםיל״,י

 ־װניאן. דער אין בורענינע שטײמל ןי■
 *קאוג״ דעם װאס אויס נים אנט6 נס

 די אנצוםיוזרען וױ אנזיכטען״ פיא׳ס״
 םאאשטענדיג שטימט יוני#|־טעטמהײט

 בא־ אזעאמג פון אנזיכטען די םיט ייח
 דער װי םרײנד״, ״ארבײטער ןואוסםע

 און טדאסט אױל םון ראקעפעלער ̂ווגזנר
 טראסט. שט*ל םון לועניג דער נערי, םר.

 םארזארגער״ ״ארבייטער צוױי די אויך
 לײטע די יצהבדיל, וױ, פונלןט מענה׳ן,

 אז קאונסייד, ״װײסטםאכער ;דעם4®ון
ײטער מ  ױג־ תײן האבען ניט דארםען ן

 פאדהאנד־ זאילען וועאמן יאןיבעא^טע,
 סכטוף א פון םאל אין באס םים׳ן <ען
 ארבײט. און לואפיטאיצ צװישען שא• אייז
 .אר־ די דאס זײ, זאגען בעסער, איז *ס

 צװי־ פון זאלען שאפ יעדען פון ג״טער
w\ םענשען, פאר א אױסיןלײבען ויןי 
 מיט׳ן םארהאנדיצען זאאען דחןזע און

 ״יןאונסיל״ םון א״טע די .און באס.
 זײ אוין זעאביגע. דאס אױןי ןמנגח׳ן
 גע־ װאאט ארבײטער די םאר אז !אנען,

 דורןי זאא שאפ יעדער װען בעסער, וועז
 דעם םון מענשען אויסגעהאיבענע «אר א

 מיט׳ן םארהאנדאען אאײן גופא שא•
נ*ס

M צוזא• דא זיף־ קוםען זעהט, איהר וױ ׳

 *רויטע העכםט די עקסטריפעז. צװײ מען
 שװאר־ גאר די םיט צוזאמען ויןי הומען

 •>ײנ־ זעאבעז פאר׳ן שטעהן בײדע אוז צע
 בעאמטע!... ױניאן די מיט ״ניעדער ציפ,

 פארטרע־ שאפ אײגצעאנע די אעבע עס
־־־ ; ״ טערי״'

 חד נויםימ װײ־קאיזי די םון ?אםקײט
 ײגיאז דער און דארםעז וואס םארםעז
 ןןזױ אױןי- און ווערען, נעםאנט
 שא״ דיחנמםען א ױמאן חןר עס ברעגגט

#דען
 זײנעז* געדאנקען עהנאיכע און ̂אזעאכע

 שבח .אעצטעז געװאחנן ׳ארױםגערופען
 &ון רעדע n דמרענדיג *נאכםיםאנ,
<:דעם שאעזינגער, |.ירעזידענט  אינע א\
 אין %25 אאקאא םון סיטינג םטאאיישאן
 אײננע״ איז עס װאו האא, בעטהאווען

 באארד^ נייער.עק?. ךער געװארען שטעאט
 ער יאהר, נעקססען פאר׳ן ימיאן דער פון

 דעם אויןי אפגעשטעאט באריכות ?יך האט
 אנשםאט און יוניאן דער םון צושטאנד

 באנאאען געװעהנאיכעז דעם םאכען צו
 וחןרט עם װאס ספיטש״, ״צערעםאניעאען

 געאעגענ־ אזא בײ געהאאטעז געוועהגאיןי
 אאגע די דיסקוטירם בעסער ער האט דיײט,

 גאנץ אויף אגגעװיזען און אאקאא דעם םון
 װאם חנפארמעז גרונטאװנע װיבטינע,

װערען. געטאכט יוניאן דער אין דארפען
 דיעזע פאאץ דער ניט דא איז עס

 גע־ דארף דאס באריהרעז, צו רעפארמען
 ארטיקעא באזונדער א אין ווערען טאן
 צװײטער בײ~א טאן דאם וועאען םיר און

געאעגענהײט.
 מײסטער״ שאעזינגער׳ם םון שאום צום
 צעגא־יע־דערונג און באטראכטונג האפטע

 דעם באדאנקט ער ד»אט זאכאאגע, דער םון
 אר־ זײן םאר באארד עקזעקוטױו אאטען
 נײעם דעם אנגעוױזען אױף און בײם,
 ארבײט םאראנטװאדמאיכע א פאר װאס

 און געטרײ אום םאר, איהם ס׳שטעהט
 צוטרויען דאס אױםצוהאאטען עהרעגהאפט

 צו •האמ מעמבערשיפ גרויסע די װאס
אנםארטרויט. דעאעגאםען ערװעהאטע די

 אנװעזענדע אאע“ םון איז רעדע זײן
באגריםט װאריט

 אוץי זײנען רעדען זאכאיכע הורצ^
 בא־ סעקרעםער פון געװארען געהאאטען

 דער זײדמאן, װײס־פרעזידענט און ראף
2אאסאא׳ םון מענעדזשער געוחגזענער 5. 

 געטראגען ניט האבען רעדען זײערע אויף
 ״אינ־ צערעםאניעאען געוועגאיכ^ דעם

 גע־ זײנען דאס כאראקטער, “סטאאיישאן
 ארביײ נריטיגע די אױף אנװײזונגען װען
 עקזעקו- ניײערװעהאטער דעי װאם טען
 אוים־ דארפען באאד װעט באארד טיװ

 םון בעסטען און װאויא דעם םאר נעהמעז,
 אין מיטגא־יעדער די םון איז ױניאז דער

 יױ די װאס שעפער דרעס און װײסט די
קאנטראאירט. ניאן

 איד אױסען... איף בין דאם גיט אבער
 אט אז באמעדקען, געװאאט באויז האב
 א באםת איז װעאכער ״האונםיא״ דער

 ױניאן טדײד ידער אין רעאקציע שטייו
 יױ מאכער װײסט דער האט באװענוננ,

 שוין םראבעא, אביסעא גיאך״געגעבען
 ארויס־ האט דאס װאס ארײן דעם דורןי

 פאך־ און צאנל,ערײ אינעראיכע א גערוםען
מיטינגען. טאנכע בײ טוםעא אורזאכט

 גענוג ניט נאןי דאס איז טאמער און
 אויף אעצטענס אאקאא דעם אין איז געװען,

 און איעג״, װעאםעיי ״א אויסגעװאקסען
 און מיאד אזוי האינגט נאמען דער כאטש

 אויף אאץ אבער דאם טוי< אופשואדיג
 האבען סען דארח װאם צו וױיא, כפרות...

 ארגאניזא־ דער אין ארגאגיזאציאן אן
 זיף מיט ברענגען .דאןי מוז דאס ץיאן?

 יענער אהער, ציהט דער ־~‘ רײבוגגען,
 מען דארף װאס צו און אהין... שאעפט

אאעס? דאם
דאר־ ױני^ן דער אין אז זאגען, אאמיר

 רע־ געװיםע װעחון געמאכט טאקע םען
 געװיסע און אומעגךערוננעזי םארמען,

 דעם צו םען דארח טו — אױסבעסערונגען,
 װארום ״איעג?״ באזוסדער א האבען

 דער דורך װערען געטאן ניט דאס הען
 ? אדגאגיזאציע ־יוניאן באשטענדיגער

ש אאגישער יעדער זיך, ראכט ענ  I* מ
 עף א קאז ארבײט אזא אז אײנזעהן,

 רעגעא־ דער דורך װערען געטאן בעסער
 וױ^דורף ױניאן־ארגאניזאציע, מעסינער

 אין איז װאס איעד ״װעאפעיר א עפעם
 מיכד וועניג און זאןי, גײע א םאא, בעסטען

 דאס איהר צו האבען האנען גאיעדער
צוטרויען. נויטיגע

 עלר קענען םראקטיקע דער אין אאזא,
 הײן ױניאן דער אין ארגאניזאציעס סטרא
 און ייוגיאן דער גיט ברײננען, ניט נוצען

אודאי שעפעג די אין םיטנאיעדער די

 7י מניאגם רי םזן אײנעם םון
פארםםענטס.

וואחנן, געזאגם קאן אאנעמיין אין
 אײנא/ זאהר א (עווען א^ טיםינג דער דאם

 ;אבען5 אנוחנזעגדא אאזנ דרוקסםואאר.
נן. עתסט נאגץ זיך  האם מעז גאחאא̂נ

 • •גים׳ןנד־ n םון א^זגטעראעומן געקזןגס
 r im *ו דעאאגאטען ערוחוהאטע די םון

ח^ גײעוי מיו עקו מז jw ן t ײ  פארשם*הן;ו ז
 האכזנן זײ ארבײט וױכטימנ א םאר װאס
 םאקטישזן די דין צו געטמען, אויוי

 םיט ױניאן, גרויםער דיעזער פיחרער־פון
 :#;םאמבערשי* םארשיעגענארטיגער אזא
 זיי־, וועאען זײ דאס חאםען״ קען סען און
 ד*ס ;ערםיאען עזזרזןנהאםם ארבײט ער
 פױטגאיעדערשאםם די אז ועהן, וחגאען זײ

 נים וועאען #וײ פאר געשסיםט האט װאס
באדויערען. צו אורזאכע קיין האבען

v עק־ נײע די דאס האפען, צו איז עם 
 דער אין אז אויםפאסען װעט זעקוטױוע

 אײניג־ הארמאניע, הערשען זאא יזניאן
 !געםיהאען ברידעראיכע אמת׳ע און קײט
 אויב דאם זעוק, װעט עהזעסוטױו די דאם
 אין אײנצוםיזזרען זײן נויטיג וועט עם

 זאא חןםארמען, נײע געוױםע ױניאן דער
 רעגעאםעסי־ דעם אויף װערען געטאן דאס
 יױ דער דורך ארגאניזאציאנס־װעג, גען

 באשאםען דערםאר ניט און נופא, *יאן
 ניט דערגרײמןן װעאכצ ^איעגס״, עקסמרא

 װי מעהרםטענטײא, האבען און ציעא זייער
 גאנץ א אנגעװיזען, םריהער האבען סיר

 ארײגברענגעגדיג װירקונג, םארקעהרטע
 חד נײע אנשמאט ױניאן דער אין כאאס

 און אימער זײנעז רעפארפען םארמען.
 אכער זיד ווענדט עס פיאץ, אם אומעטום

 אונטער זיף נעהמט עם װער פיעא זעהר
 אוםן וועאכען ארירי און איינצופיזזרען זײ

געטאן. דאס.װערט
 ער־י םיר הארצען!ניגשזנן גאנצען פו;

 הא־ מיר - י עקזעקוטיװע נײער דער םאאג
 לןערםער־ וײעזע דאס עתוארטען און םען

 דעם אויף אװעקשטעאען זיןי וועט שאםט
 און שטעײז דארף זי װאו בארוף הויכעז

 איהר טאן איבערגעבען און געטרײ װעט
 םאר און ױניאן דעד םאר ארבײט נוצאיכע

 ארייג־ דער םיט זאא מיטגאיעדער. די
 אנ״ זיד עקזעקוטױוע נײער דער פון קומען

 ערא, נײע גאנץ א ױניאז דער אין פאנגען
 אאגעמײנמר און פראגרעס םוץ צײט גײע ־א

 אאץ װײטער װאם טעטיגקײס, ױניאן
 אא־ די םארבעסערען צו מעהר און םעהר

 ארבײטער טױזענדע צענדאיגע ׳די פון גע
אינדופטריע. דער אין

אױפמערתזאם. קראוקמאכעה
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 םון טער,ם דער אז אנצוזאגען אײך אונז פרעהט עם
 דורכגעגאנ־ איז םרײקערס שטאהל די פאר דאלאר צװײ
מאיאױטעט. גרױסער זעהר א מיט גען

 בעסערע םאר קאמןש א םיהרען םטרײקערס שטאהל די
 און באהאנדלונגען, טענשליכע מעהר םאר באדינגונגען,

 גע־ נאנצער דער אין ארגאנידרט. זײן צו רעכט דעם םאר
 ארבײטער םון עמםע)ר די און קעמפע אונזערע םון שיכטע

 בולט אזױ האמפ קײן ניט זיך האט אינדוםטױען, אנדערע אין
 ארבײט׳ אח קאםיטאל צוױשען קאמןש א אלס ארױסגעוױזען

 אינדוסטריע. שטאהל רער אין קאמח יעצטיגער דער וױ
 צו צװעק, איין מיט םאראײנינט זיך האט קאפיטאל נאנץ

 װערען טיליאנען־ראלארס ארבײטער. שטאהל די באדגען
 אונ־ זיד ר,ערםײסטר שטאהל די צו׳צוױנגען אום געסםענט

 נע־ מיםטער פון םארלאננ און װילען דעם צו טערצוגעבען
חברים. דינע אןן

 א־דדיליגער איז ארבײטער שטאהל די פון קאטוש דער
 זײ דארםען נאר ניט באװאונדערוננ. ארױס תפט ער און .

 אױך דארפען זײ נאר װאםע, הונגער דער געגען סעמפען
 זײ־ װעלכע װאפען אנדערע פארשיעדענע געגען סעמםען
 װען מיםעלאלטער רעם אץ נעווארען געברױכט נען׳נאד

םאלקא־ דאם געװען איז פאמיליע זײן טיט ארבײטער דער
הביוז\ בעל דין ®ח אייגענטום !מענע

וד,שמאהל.טטױיקעדם.טא־ וואס דאס טאכער, מלאוק
»  מעחראגגמ-ל^^מ,אתז- (נארנגמט iai9 אץ חרך פ

M אױןד; איז:סו&ו., חדכגעטאכט f S אוצײססגמס

 זיץ צו רעכט א האט איהר אז אנערקענען געװאלט ניט בען
 א םאר וואם אונטער זאגען צו דעה א האבען און ארגאניזירט
 איײ פאר גלױבען רער ארבײטען. זאלט איהר באדינגונגען

 און וױלענם־קראםט שטארקער אײעך זאך־, גערעכטער ער
 ארבײ־ גאנצער דער םון שטיצע פינאנציעלע און מאראלע די

 אײערע םון. עקשנות דעם געבראפען האט באוועגוננ טער
הערען. צו נעמחט אײך צו זיך האכען זײ און הבתים בעל

 גע־ זײער אץ גלױבען האבען ארבײטער שטאל די אויך
 פאראײנינט זיין צו קךאםט וױלענם זייער קאטןש. רעכטען

 װען אויסחיער האבען װעלען זײ װערען. באדעגט ניט קען
 בא־ צו טיטלען םינאנציעלע שטיצען. זײ װעט באװעגונג די

 אױם־ ארבײטער צוױננט װעלכע װאפען הונגער די ר,עמפען
דױנגענד. זעהר איז קעטפע זײערע צוגעבען

ברידער־ אונזער אויה װארטען סטױיקערס שטאהל די
 אונ־ אױס שמרעקען מיר וױ אונז צו קוהען זײ שטיצע. ליכע
 װעלכען גענען תאמש זײער אץ העלמען צו זײ הענד זערע
 םאר־ שטעהט פרעסע נאנצער דער מיט קאפיטאל נאנץ

 װעט און נימ טאר קאטןש יעצטיגער דיער !ניץ אײניגט.
 ערשטער זײער וױ בלוט אץ װערען דערטרונקען אזױ ניט

 ארבײטער פאראײגיגטע געװארען. דערטחנקען איז ־קאמןש
. . דערלאזען. ניט דאס װעלען

 ױניאן אלע אץ נלייך געהט יבױדער, און שװעםטער
 איײ פון אפיטעם אדער באארד חשאינם ־עם

 הילז* קגעלע • פאצאהלט.אײער.טעטע־ און לאסאלס: ער^
מ . א ^ י ה ^ מ ס מ א ז ט ר ױ ז ן ו א י ע ט ם מ ׳ י ׳־ ׳ ד
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*״' ס־נאד פאהרפ שלעזינגער נענזשאםיז

/
 נױטיגע די אז אזוי, איינגעשטעלט אינטערנעשאנעל דער פון אפים אין אלעס

 גע־ ניט זאל טאנאטען פאר א פאר אפרײזען שלעזיגגער׳ס דורך ארבײט
 םון אפרײזען דעם לככוד טאבט אינטערנעשאנעל די —* ווערען מטעדט

 פרײנד נאחענטםםע די םאר כלויז באנקעט עעחנעם א פרעזידענט איהר
 כאנקעט גרויסעד דער — ?זלעיינגער. ב. און אינםעועעזואנעל דער םון

רעכענט, שלעזינגער — צורי?. קוםען װעט ער ווען קוםען, ערשט וועם
 אױם׳ן צדריק און הין רײזע דער טיט צוזאטען יוראפ אין זיין.ארבײט דאס
 םערין אנפאנג אין דאם אזוי, חדשים. דרײ כאלד געדױעדען זאל שיןז
 האט ער װאס דעם, פון עטװאס — פאסטעז״ זײן צוריק ױין ער וועט

ױראפ. אין אױפצוטאז בדעח

 .גערעכםינק״ש״. פון לעזער די פאר
 טעגד נאנצע די כרמם דיינם דאס װאם

 אינטעמעשאנאל,-איז דער יפון• בערשי■
 ניט ױראפ נאך פאהרען שלעזיננער׳ם ב.

am םירייז־״אממ םעדפריי^ עײ;  «upu 
 װענען באריכט אונזעי אין נעמעיחןט

 דער םון םיטיננ םעחםעל־יעהרלימן דעם
 דער פון נאארד עקזעקוטיװ דזשענעחאל

 האגען דאן באפאלא. אין י• װ. ג. ל. א.
 סייבל- א ומנען וױםעז נעלאזט זיי מיר

 צו־ לאננ ניט אננעקזמען איז װאם נראם,
 אינ־ די וועלכען »ק! יתאלאנד, א6 ריס

 נעװארעז איילנעלאדען איז סערנעשאנאל
 אינטערנא־ 1א «*י| באטיילינען צו זיך

 שלצ־ שניידער־האנםעיזןנץ. ציאנאלער
 אין געײענדעט זיך באלי תאט ױננער

 םיע־ נאר »ח ,dm א ווענ׳נן װאשיננטא!
 נעסרא־ איהם ער האס ׳ןוװירינקײםען צע

 ווערען, געזאנט דא סוז עס וױיל; נען,
 op סען “אונזערע/;,לינקע פאר כאם׳ט

 שלעזיכנער אז זזידוש, שט״קעל א זיין
 ווא• אין גראםא •עיסאכא *ייי ניט איז

 פאד. עס ויו ׳פטעלעז יײ ײי שימטא!,
 סאר נעםוזט האט נאטפערס םעמועל

 חלילה, װעט, ער tv זײז״ ערב איחם
i”P דאן סעם, אנתעל םאז נים נייז 

 עייויבנים ,ד נעקראגען ער טאט ערשט
»»אטען. «אר א פאר אונז םארלאמן צו

אינהאלט־פארצײכני־ם
• I ■ • »
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כ\ו»לד.1כ נ. — ד9<* יי ײם
פינם *יער •ילפיעל־ «ון *פמרוגגעז גײע n .8 זײט סןפרד. 1ד̂ו
 י. — ? באסם*ן ין9 ?יך חערפ ס9װ .4 זײט
 ױ״ םפנער רייןןו• דעל ײין זאריצקי. י.

חעאער. דזש. — 17 קפל9ל גיאז
 איגפערגדיפנפל אונזער «ון ענינים .5 זײט

w א סין — •רעסע חןר אין o חנפאר־ 
 קלוירקם Arn די ױן ספרײ^ חד טער.
קאםיםמ. •רעס ךי — י#רק גױ אין

 בעדייס ראזע — •רויצד%ועל• די ». זײט
 ®ון םיםיע באפרד עקועק^װ כאינחגר.

^ שפחנחאלץ. י. — 25 ק»ל9ל
 ח. — איקפגן «ון פלערלײ .7 5ז״

 םפרײק געגערפל דעם »ין לפגע די םאן.
ווזג«ס#כעד. ליידיס די וון

 — (יפםאן) ;*־,ליענע געיעג » .8 זײט
וואלםי. יאצינא

 רײנ־ די אין קאלעקאזאגם דןןםפן. .9 זײט
 םריד־ ס. — ao ל*#ל וון אעיעי קאום
־ ז םאן.

ביכעל. גפםיץ רעחו^מי׳ס .מון .10 זײט
 דעם אין דרעחדעל נײעד שפאגעל א .11 זייס

 םיײ ב. — קפ»ערענץ ס»רײק קויחלען,
•?r סאן.

 דער — *ועל■ *עפימןר דער ין9 .12 זײט
 חעל•® חילמ נעפןרע די קריסיסעה

 חןף.תבדיגערז-rr- )19(יעל^»
— *פוונדז זײן ז*ד!» זײם

I 9 1ײ (דעד^פער W?^2* )1י*י 
ךזגר4 ב ײ• 5 ם — לגיאווסקי.<̂י r w*

י ו

םו«
זײם*
וײמ

Lג -3 .  L

^«).* (ןײעןל איבלא־.ךן*^א״
אי ײג ן מ ו ן  •tT ^rw ע  ג י  !י

1 םעני י■  -  r v r P & r  «  זי*י
1 » ן1ו ז ר*ײז5-ןך*ח419 *  
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 אױפ־ טעני-ך נעװען איז ײאם אלעם,
 ־”אננעלענ־נה פאישיעדענע איז צוטאן

 א״דער אינטערנעשאנאל, דער םון םען
 א־יפ״ *V האט שיןי, אויפ׳ן זיף זעצט ער

 •,או יואמז. לעצטמ די אין געטא;
 טענ ואר אעצטע רי נעװען ער איז
 וױ כ׳םעט האט ער װאו שיקאנא, 1אי

 גיאיצ׳אכטער־ ׳שטארק א אויםנעגליכען
 טא־ אין נציתי ער איז אויד ;עסי■ טען

 אײנ־ ןעױ אאעם און כ־נס־נעטי. לירא,
 םאר אבײעזענהײט זיין »ז געארדענט,

 שטארק ניט זיך זאל סאנאטען ■אר א
סיהלע;.
 רע• אזוי געה( זאל ארבייט די כדי

 דער םון אםיס אין מענליף װי נעלמעסינ
 נע־ איינבארוםען איז אינטערנעשאנאל,

 דעם יארק נױ אין סיטיננ א װארען
 ■pp דזשענעראל דער פון דאנערשטאג

 זיי־ עט וועלבע אױוי כאארך, זעקוטיװ
 נעװארעז אננענומען און דיםקוםירט' נען

דעם. םאר •לענער נױטינע אלע
 םון חיםעל wn אויא װי אזוי און

 כיט זיר זעחען אינםערנן׳פאכאל דער
 *■־ זיך שלעזיננער קען װאלקצנס, הײנע
 מים ױרא■ אין אויפנאכע זײן צו גענען

 און עגעתימ באהאנטער גאנצער זײן
 ער־ דא זאל״ װארים באנייםםערוננ.

 שלעזינ־ אז םאל, א נאןי װערען הלעהרט
 אוםן בשום איי ױרא■ נאף רײזע נער׳ס

 ױרא•, איז םארננינעגס־ךיזע. שײן גיט
 דורןי האלב־פארװיםםעט שטצהט װעלכע

 און יאהר, בלוטינע םינף שרעתליכע די
 האט םנול נליטינער דער װעלכער אין
 אוים־ נים אלץ נאןי פלעצער םיעלע אין

 צו ׳צונעת5 א נעװען וואל^ נעהעדם,
 שלעזיננער פארנענינען. זזנען םאחחג!
 צו אום ערשטענם, ױראו, אין פאהרט
 קאגװצגשאן דער צי רעפארטען קענען

 im אינער אינםעתעשאנאל לער סון
 שוועם־ און ברירןר אונזערע jib לאנץ
 — נירצל־םרײדם אונזערע *לע אין טער

 העכסטען טון זײן םוז יואס עטװאם,
 אונזער פאר װיכטינקייט און איגטערעם

 םאהרט צװייםענס, אינטערנעשאנאל.
 אויב מחן״ צו אום־ ייראפ, גאד ער
 די אויםצושפרײםען םענליו ניט איז עם

 אינ־ אונזער םון ׳ םלינלען באשיצענדע
 קלאוהםא• ײ אױזי אויף סערנעשאגאל

 די און מאכאד. וױיםט לײדיעס די כער,
 mjram םון^ ארכײטער אנרערע אלע

• 1 ו ׳ י צ “יײאפ. איו םריידם
 וייער דאיוט . i»a»n זיי־ אז טענליך,

 פיעד (■יפאדנאג »לגע:ויי»םו< איינענעם
 *ur ejm פאא פד׳פטעד אין גי«< או ליד

 אדת׳ע אן *יטוםז<׳»יר איי עס אייג זעחן,
r צ« irftצוזישון ,ינעזגנ פאראי f ' פאײ

אין ובאניען. ס; יפאל ײגמו1ןויג יי מ  מי ׳ו
מ. & יי «ז מ *X יוניאגם

f׳ a *םרײוסואל׳נן םאדשימי׳נמ או**ד

י ניס איז דאס , ן #ן ה • ז ו ן ל m^מ  i

o איז אטעריקא, פון שכנה הענטע v איז 
 זאל װארום נרוגד, טינדעסםער דער ניטא

 מיס אינטערנעשאנאל סעכםיגע אונזער
 פארמאנם. «י װאם מיםלען, א־חרע אלע
 די םוו ארגאניזירומ דער חעלםען ניט

 ?יםם עם אײראפא. םיז םלאכות כעלי
 איי־ נ*ו ר״זע א יוען צייט, די באלד
 נע־,־ ניט װעם לופט־שץי א דורד ראפא

 צו איצם נעחםט dp לpוױםי מעהר, טעז
 און שיסאגא, •נאד יארק נױ פון קיפיען

 אינםערנ׳מא־ דער םון אייסנרייטוננ די
inpo נים ipp אייראפא איז אייי גאל

 חלים, ש?חנער א אלס װער?| באםראכם
 מענליכ־ pישDP•רא ז?הר א אלם נאר

P״D.
 טיר ם״נען ײאפ,’ 1>א« טיר ײען

 »לט?ר רpאונז םון טייל נרויםען * אויך
 — ט«ל>ך אייג — דארט אויזי הייג^
 np וועם דארט אין זײן, רpJזינpשל וועט

^ דאפעלטע א חאכ?ן א פנ  -ip די אוי
 עננלאנד, אין װי ז?לבע די זיין װעם שםע

 pצװײט די 1אי ײ.; ז. א. פראנ?רייך
 די אױב ז?חן צו זיין וועט אזיםנאנ?

 איחר ברעננ?ן ניט n׳P אינם?ת?שאנאל
 םלאנות, בעל pnpuw צו Dppnn חילוי

 איחר. אין ייד נױםיגען pלכpװ
 אינט?מ?שאנאל די האט איצט כיז •

סיםע; בארייטענדע נאנץ ביינ?שט"?רם
אכ?ר י־עליעױ. לסp■י■ דעם ײרד ,נעלי

 W»n די פון ג?לד דאם וױפי?ל י1אוי
 ® *ו (pc'pp^ וױר?לין איז טלאבות כ?ל

 אוג־ םון טלאנות לpנ PDPםאראונגלי די
 פרא־ א נאו איז דאם וזיים, npoP» ז?ר

op .pa ^ארוט זיו םראג am jpam 
 שלעי<נער׳ם •tpaaK'p םארשי?דענ?

 [pj'ppj'VD״.־׳ ואס זייז וועם אויפנאבע
 זײנ< אלע ipiapiwa און ריבםיג, אויף

̂' וזילוי די איז איצט כיז אױב נחות,  :גי«
 וחד פאר די, צו ipoippaa* אינגאנצ?[

ipo די tie rmpaopo po’na •אוגזןא 
 נןך צו נעםיינם וזאס אי:ם?ר:עשאנאל

װצרען. אנדערש זאל דאס t» בען,
np ניט חאט p״pp'd i פאר צייט 

 דר•* גאנצצ! אין ם?טינ?ײטען, אלע די
 רארט ער ipp רpנגpל ווארים מאגאט?ז,

i* פארנליינ?!, נים p i םיר t:״p: •וי 
nm  np ;« ru ts ארבייס די i״pa 

 רpגאנצ ר?ר סיט בשלוםװ/ םיזזרען
 איו ?ר װעלכ?ר אױף נרינדליכ?ייט,

E־ , םעהינ. f
i אין אין m ,זית »ז איב?רצײגוגנ & 

i״d vd  pt גרוי םון זייןpDוױנטיר.' ר; 
p״d אונז׳רי 1אי ארבייט?ר רי פאר סײ' 

sn ־ אוכר פאר סײ אין ױרא■ אין טריידם 
w -יא אינט?ת?שאנאל ז?ר Wb* rtf 

»ipp םון איחם םיר װינשען u •חארמן 
1 »ן אזן אננענעחמ? u שעהנע, א 9 

רי־זע. פאלנר״כע

ן ו א . ם ם ע ם א ד ע פ י צ א ר ם ס ג א ם ש ד . ר ע ױ ר ן ם ע נ ן ־ נ  m ױ
ת ו ס י ח ף ש ױ ן א ע ד י ן א י : א א נ י א ר ה ו # • א

/
True trantlatlon ■led with tbo 

PoetnuMter a t New. York City on 
Nor. an, 1910, aa twqnired by the Act 
ot CoagreM approred Oct. •th, 1917, 
known u  die “TradInf with the 
Cnemy Act.”

 נױ 1פי אידען טויזענדער צסהנדלינס
 *pa אנםײל סאנטאנ לעצטען האבען יארק
 ■א־ ■ראמעסט און םרױער cm איז נוםען
 נא־ ז״נען װאם ירציחות די jpapa ראל

 אין^אױ אידעו אויף imunpa נא«?ן
• סראינא.

 םים אדער שווארצען איז ג?טליידט
 זײ 1ױינ? ארב?ל, די טרוי?רב«נד^ראויו»

tpaaNapa און נאםען יאחסער נױ די איכ?ר 
 ליי• די ipapn װעלם ד?ר חנרןמוזלט שםום

i pc tin״pip מד אוםנליטלינן  א«ן נרי
 את דעני^נם םו| לאנד פארםלוכט?ר רpד

•?םלוראם.
 אין אריצז׳נ — אל? חאב?ן ?טרוי?רם3

 אוץ paav פרומע, pn נט?ר1פרי'ח רײכע,
 mp«t אין ips*n װאט אלע — אלט?,

 די פוך ^?לאנג om נשםות.ג?פיחלם
 ?רמווו, ipnapno די םון װעה־נ?שריי?ן

mptaw סדושים ?נרער1טוי די
tPO'iipaTtfpn om ipppp — דאם 

ppiw im. איז  iirnpa ר*ד. םין«• 
 ׳ד3ווזזלם־ א ׳ דא איז op אויב אוך

m>7 זיר ?ר חאט װיס?ן, r jp?n*D otiopa־ 
 *appio צעחנדלינמ די •jpp ג«לאנס, ליר
 *wa די א־בער ipaanapi זײנען עגלים חנר
jpo ויי?רע אין װ?חםאנ שםוםען םיט 

 און אױ״ן יייצרע אין אםער’ םים נשםות,
osMopa שםומע np"D ppm־’pa פאר־ 
w װאורפען n a  nm■ . ײויליזייחם?ר», 

ם, מל אנון pptiw ו צ ל ל v( י m a p ־••»« 
 רציחות שחמלינסםק חאפען.ערלױנס;זײ

jpapa nirtiri jsmnmw; im  rkt שוצ־ 
 ,רציחות pma»p טחי«ז.און ,npapa לאז?;

owlapa און opn’tpamw אימםענ־ פון 
i«y״p^am 1 אלם יאוצודיחוז« ■worn 

 פון סדפסי^ט ippph װעלכע אח ־.0חסלא
. .״ לענדער. םי?ל? «ן חגירוט?ן ׳י1

ek>; v איו.דעך uripb;־ppa ז שי^ול׳י* ... , ■ ; • 1 • ר ■ ״ ’’

H. י

pa om יארק?ר oioajnv די איןי זײז צו 
 באוחל ddpoit■ 1« רייח?ן םארערשט?
ipapa ivaaia אויו• שזויסות r w i נריחןח 

u■ ■ראטעסס יי איייאיא.׳ אח oaipn
pmtiipa א*נץחאלטען איז ײאס לאציע
Kf D'o״pa,a םי?ל־װע> חאט צוריט חרשים 

 ;|;חלג«י טזדז־ערליכע די לטpשטpא■נ 3ני
m •אנראםשטשיטעט. •וילישע די םון »ia 

 י ■לא^' ipottpa האט iPD'iiPi דער ײל!1ז
^, דאזיג? די ר מ  אױ די מײל נאר נ

 רpונזM ם9איבערהוי ײ?לם, לימל
 פייצרי: om 1?3פארטרא oapppa ניט הא«

>•a|» ,דע« םון סײל » װאם פאתואןרוי 
^ א חאס 'יתארטום  אי| I9DP1 שליי

 אוג*• רpomפארט אםיצי?ל? די אריי) גים1
jnpil זייגען שרים און Ntppa ureiapa^, 

 חאי װילען םיר א«צושם?ל?ן. דציחות ויי
m t/ive רער זיין איצט אויר װעם דאם 

 ר?גי ?לאים די ipapp איצט אויך • יפאל.
iiaan, או א־בערחויוט אוןaזpר aarpapn., 
» םון נ?גיט om אויוי אויפסאן םי?צ  א

om impo>« מpרmראנט. ר׳ם ̂
 I■ : האל^ סארנעני אין aa’O'D ד<ם אױא
 נאך נאלר tmipipa «חאלט?ן9א ויאםאיו

'Om ,נןמאל־' רעדעם פי?לע זיינען ׳■אראד h 
impppa ipd םון ipapo papnptpaag, -אײ . 

 אױן̂י זיו װ?ל?ן םיר .Jpריםטp איז ד?ן
w די װייל אישטעל?ז, ניט omm די t f4׳״ 

 Tra אדער ipppa דארם אלײן אדעד ז״נמן
 י4טעגליכע רער אין באריכטען דיי לייןנם י

pomfc. «םי ippo אויוײ•* 1«אנײײז אב?ר 
 Hj« װאו ,mm o׳a*n#p אב. פו| שסעל א

 כאטש-דיילאםאםישיי ,lPmwtar א םאכס
ipdp'Tip» ' ip, , •1«םרײנד* די פארװאורו • 

uwfwp inpirat,רי און פראכסרײר ־:< V 
jpaan’W*' panpyw, 9\ װאם t i v n 

 popp רקניסיז ,חוי«כדיאנראסשםשי?
ד.3יגםלא סיז ׳׳3.נאפרייאונ im סאר

*' ן , * , I

 אידיאוןן פון׳ם PHPamo ,די
 — oaptpa itriM,חאט —

w א*! איצט i ױאס op אזיםגמ איז 
פריינד mptaiw אפילו »( ̂»זוי,

afcr

*JL׳ar.l



איז tPD*v«H אוםן וינרירעסנמן
ד t«איז, אםת דער און ומען. ) ח

' |D האבען קןוזאסען און סאאדאטען
 ד«-במן&׳מ םים אידען םך א חןו׳ש^םען’

 4*ונעמי« זײ פאר האט עננאאגד װאם
.p״i טיר האבען עננלאנד צו טזןטת 
 נע*אנט, זױיטער קאהאן אב. האט — גים,

i— זי אז באפאאנען, ניט זיך קענען טיר 
 1אי געשםימט, פײגרליך אוגז גענען איו
 אויף פאנראםען מאכען ז$צ מע; אז 5װיי

 אױ אין שװעםטער און ברידער אונזערע
ז ם ע ■^ראינא; י ו א » נ  א *

פ d א | p, ס ז א ׳ ן י ק י נ ע  ־ ר א ד
p p ן ן ע ב א ך ה י  ט צ ו נ א ב ז

f i g* ש נ.ל נ ע ט  ר ה ע ו ו ע ג ■ ע י
נ1? י ד נ ע כ א ן ט ע ם א ר נ א  ןי י ו א פ
 ןויר, ם$דערע; איצט און ;ן ע ד י א י
j פאנראם׳טטיטיקעס די מעהר זאל ז• אז 

״ !חעלפען ניט

•V

בוכװאלד• נ• פוו :

נ נ י ט י ן מ ו . פ ש ז א ד ד8נ  ר
װ ר פ ע ר ו ע כ א ם ס ו א ל ס

I , מ י מ י
* ’

קאמיטעם. אױםגענומען װערעז עס
םארצאנגט, פרעסער, א העכט, בדודער

 װערען אױפגעםאדערט זאצ 35 צאקאצ אז
 בענעםישעא אצם ארײנצונעמעז איהם |
 בע־ אצע די געניסען זאא ער און םעםבער ו
וזאט. צאקאצ דער װאס נצםיטס '5

םראנע, אאקאצע א איז דאם װי אזוי
 איבעמע־ צוריק םראגע די װערט דאדום
צאקאצ. צום שײןט

צושריםטען. פארגעאעזען װעדען עס
 זאא 17 צאקאצ אז פארצאמט 1 צאקאצ

 װאס דאלארס צװײ׳ער די אריינשיקען זיי ־:■
 מעפד םון קאאעקטעט האט 17 אאקאא דער

 ססדײ־ שסאא די םאד 1 אאת. םזן גמוים—
קעדס. |

 און גוטגעוזײסען װערט צושריםט דער
 צו אינסטרואירט װערט סעקרעטער דער

 אוים־ ,17 אאקאא צו צושריםט אזא שילןען
 די אריינצושיקען אאקאא דעם םאדערענדי;

 געװא־ קאאעקטעט זיינעז װעאכע געאדער,
r 1 אאקאא פון סעמבערס בײ ןרעז.

םי־ פארצאנגט דוד״ מגן ״דויטער דער
 איבערגעשיהט װערט שטיצע. נאנציעאע '*

קאמיטע. פינאנץ דעד צו
 זי אז באריכטעט, לואמיטע םיגאנץ די

 גע־ שטיצען פון םראגען אויפגענוםען חאט
 רעקאמענ־ זי און קערפערשאפטען, ןךסע
:םאאגענדעס דירט

 300 פריזאנערס פאאיטײטע די םאר
 די ;דאאאר 50 קאױרקס n ;דאאאר
דאאאר. 50 סטרײקערס "•יאנא
 זי אז װײטער, באריכטעט קאכײטע ךי

 דעם װעגען נעהאנתגאט ניט נאך חאט
 פראנציסקא דער פון שטיצע םאר פאראאנג

סקוא. פערער
 רעקאםענדײשאנס די און באריכט דער

גוטנעהײסע,'. װערעז קאםיטע דער םון
 ברײ די אז באדיכסעט, טשערמאן דער

 װאר״זזאװסחי און סטודענמ שװארץ, דער
 קאמײ עדױסײשאגעא דער אין זיין וועאען

אינטערנע׳טאנעא. דער םון מע
װייטער, באריכטעט פײנבערג ברודער

גאא־ סטודענם, פינקאװסקי, ברידער די אז
 םאד״ וועאען ברעס און קאפאאװיטש #דיז

 באנקעט צום באארד־ דזשאינט די םרעטען
 װײנ־ ב. םוץ עהיע צו גענעבען װערט האס

געװערקשאםטען. אידי׳עע די פזן ׳פטײן
 װערם טיטעדמאז דעם פון באדיכט דער

נומגעהײסען.
s געיעאא״ מיטינג דער װערם דעם סיט 

jM .סעק. לאנגער, ל

דלילת און שמשון %-
m ,װעט דעצעםבער, טען8 דעם מאנטאנ 

 דאיאה׳/ און ״שנוש([ װערען ^ןנעשפיעאט
 טע27 טעאטער, אידישען נײעם דעם אין

םאר־ די • עווענױ. מעדיסאן און ססר\מ
 פיפעאם פונ׳ם בענעםיט זא אי אוננ
n קרבנורג םלחסח איוײשע די םאר 

 םון אםיס איז, באקוכתז צו טיקעטס
סטדיט, םע21 ו^םם 16 ,25 סאא
 י#ונזװיא1ב אין און ־■ ^

• T' ׳ יסעאום.

True translation filed with t^e 
Postmaster a t New York City on 
Nov. 28̂  1919, as required by the Act 
of Congress approved Oct •th, 1917. 
known as the “Trading with the 
Bnemjr Act**

צוריקגעװיזען. שלום־אפםעך
 אז שיקזאצ, פח איראנימ א איז עס
 וחד שטאאטעז, םאראײניגמע וײ גראדע

 און ם^ו־םואידט האט פרעזידענט םעס
 גאציאנען־ א פון אידעע די דורכגעםיהרט

 םון אאגד אײנצעע ד^ם זײן זאא איעג,
 נאציאנעךאיעג די האט װאם עאײס, די

 ̂ופ־ שאום דער װארים צוריסגעװארםען.
 נידערגע־ האט סענאם דער וועאכען מאף,

 דורכגעפאאען «יז װאף, אעצםע שטימט
 נא־ די װי זאך אנרער הײן צואיעב ניט

 םענא־ רעפובאיקאנער די ציאנעךאיעג.
 האנ־ די םאדיפיצירט אזוי האבען טארען

 שציטה איהר אז ציעג, דער פון סטיטוציע
 צושטערט אינגאנצען איז אסעריקא אויף

 זיך מעג ציעג די הײסט, דאס געװארען.
 מישען ניט זיןי קען זי אבער איעג, א זײן
 םון אנגעאעגענהײטען םאציטישע די אין
 ה$נ* אמעריקאנעם דעם אויף מדינות די

 צוױנ־ צו ניט רעכט קײן ד.אם און טינענט,
 אין אקטיײ טישען צו זיף אמעריר,א גען
 אײ־ םון אננעצעגענהײטען פאאיטישע די

 װיא־ װי איז, םאדיפי<*¥ציע אזא ראפא.
 מעסער א ׳אויסגעדריקט, זיך האט סאן
 שצום־אפמאף, גאנצען דעם הארצען אין

 איבערשט װעצען רעפוביניקאנער די אבער
 נרונד צו געהן אפםאןי נאנצען דעם זעהן

פון קאנםטיטוציע די אנצונעהמען אײדער

 בא״ זײנען גרויםמעכטע זמגרײכזנ די
ם געגען ענטריסםעט !ונדערם  סענאט. מ

 ^גגעהוימח שויז האט נאצי^נעךאיעג די
 פאאיססאן םזרא׳דיגער א וױ אויסקױןען

 מע? וועאמז סאאב, מורא׳׳דימן א םיט
 םעאקער, שװאכערע געגען באנוצען הען

 קאטינ־ קײן וײן גים װעאען יענע אויב
 הײסט סען יואס Wo נ^מ זועאען און קעס
 שטאר?ע א אצס אמעריקא, איז זײ•

 ארויס־ םיעא דעדיק מקזגנם האס מדיגד^
 נעקענט זי װאאט ערשטענס, העגםעז.

 און דארוי םען װען םאצדאטען, שיקען
 זי ה#ט צװײטענס, דארף. םען װאודוין

 װאאט, און םאכט עקאנאםישע גװאצדינע א
 באא־ א אין הויפט־פאקטאר דער נעװען
 װעאען װאס, נאציאנען, די געגען קאדע

 הײםט מען װי זעקבסט־באשםיטען ניט זיך
 מאבם און צונעהן סענאם דער קזםט זײ.

עםק. דעם סאנצען אין קאאיע
 ניט זײנען אײדאפא םון םעלקער די

 די'נאציאנען־ציעג װאס ענםוישט, שטארלן
 צאנג שוין האבען זײ געםאהר. איז איז

 רע־ םיז אאיעג איז דאס אז אײנגעזעהן,
 דאס או םעאקער, םיז גיט און גירוגבען

 אאיאגץ״*, ״הייאיגע צוױיטע א זײן װעט
 םעאקער אונטערדריחע! זוכען װעם װאם

 זיי- זײ אויםצעבען. העאםען זײ ניט און
 םון איעג די װאס צוםוײדען, דעריבער נען

 דער* איז פאליטישענס אינטערנאציאגאצע
דורכגעםאאען. װײא

חנד *ו יאז
 א-בײ- *אצע צו אםמצירעגדיג צאנד. אין

 אדעד הענד h םים ארבײמעז וואס סער
 פאאימיש* א גרינדען צו םוח דעם םלט

 דעתדײכען .צו צזחןמ דעם מיט רטײ1*
 דעםאקראטיע,״יאאציטישע אינדוםטריזנצע
 דעמאקדא־ סאציאאע אח דעמתחאטיע

ק ״םיד מנואגם: הזניז האט ,4מיזל ת  ם
 גע־• איינצוםיהדען אום ^רגאניזירנן זיר

 דעםאסרא־ און אײגענטום זעצ^זאפט^יכען
 םון מיטאעז די פון פאתואצטונג טישע

 (אײזענ־ נ^נאנדערטײצוננ און פארהעהר
 ז. א טעצעגראםעז טעצעפאנען, באהנע^,

 בירגעראיכע די צזריקןממנווינמן uvk װ.);
 צו און םרימזײסען קאנסטיטוציאנעאע און

צאנד־אײגצנםום״. עהסצעסױוע אפשאפען
די •  פיעצ אפ 4גיט פרעסע עגגצישע -

 די איו עם םאדטײ♦ נײער דער צו פצאץ
 בא• א זױז וחזם ױ *ז םײגונ^ אלגעטײנע
ר דײםענדער ^ א  נא־ תומענדע די אין פ

 אכדערער ־דער פון װאהאען. ציאנאאע
 אפע־ די אז געדענהען, אבער מען מוז זײט

 א אצס אײבאר $װ םעדערײשאן ריקען
 פאדםײ, ארבײםער אן געגען איז גאנצע

 די װײט וױ אויף זעהן צו באייבט עס און
 אר־ בײ״די ערםאצג האכען װעט פארטײ
u , אצײן. בײטער
 געאע־ ערשטער דער בײ װ^ען מיר
 דער וועגען אויסםיהרציד שרײבעז .מןנהײט

 דער צו שײכות איהר און םארטײ נײער
&ארטײ. ם^וציאציםטישער

mi

צײב^ור

 ארבײטער־פאפרטײ נ&ציאנאלע א
געגרינדעט.

 שיהא^ו אין איו ס*אםאג אעצטען ^ד־ אן װעאב* ^נעףאאציאנ דער
^פםאך. דעם םון טײא גאנישער

 אעצטע סענאט אין אםשטימוננ די
 צו־ אינגאנצען אויס, װײזט ד«אט, װאף

 אנהענגער די פון האםכונגען די הצאפט
^ דער פון  נעגנער די אויף אבער אי

 פאאשטענ־ קײן געהאט ניט האבען איהרע
 א געװען איז אפשטיטונג די זיעג. דיגען

 סענאט דער זאגען. צו אזוי נעגאטיװע,
 אפ̂־ דעם ניט װיא ער אז געזאגט, האט
 אין אננעהמען גיט איהם װעט און טאף
 מאדיםיצירמע די פארם. איצטיגער זײן

 איז גאציאגען־איענ דער פון ק^גסטיםוציע
 מאיאריטעט, א מיט דורכגעגאנגען אפיצו
 צוױי זיף םאדעדט עם וױ אזױ אבער

 אפ אן גוטצוהײסען אום שטימען דריטעא
 רע־ די איז םדינה, םרעםדער א מים טאך

 רעזאאוציע ־ ראטיםיקאציאנס פ.ב,־יקאנער
דורכגעפאצען.

 אין םראגע נאנצע די הענגט איצט
 הײסט אצץ, נאך זײנען מיר אופטען. דער
 כדט מאחסה פון צושסאנד א איז עס,

 איז שאום־אפמאד דער װײא דײטשצאנד/
 װי אזוי אבער געװארען. אנגענומען ניט
 מיט םצחמה אין ניט פאקטיש זײנען מיר

 צאנע. מאדנע א זיף באקומט דײטשצאגד,
 מסחר פרײען הײן אגםיהרען ניט קען סען

 גלה־ אנטײצ קען׳ניט מען ״שונא״, מיט׳ן
 םון ?אמיפיעם םארשיעדענע די אין מען

 אויט דײטשצאנד טרײבערן װאס עצײס, די
 ארוג־ ניט ימן מען אפמאןי; דעם :אף

 םצחםה־נע־ פארשיעדענע די סערנעחטען
 געזוכט רעפובציהאנער די האבען זעצען.

 רע־ א אננעהםען און םארריכטען צו דאס
 מיט שאום שוין זײנען מיר אז זאאוציע,

 אפמאך קײן אז הייםט, דאם ד־־יטשצאנד,
 מצחםה די נאר געשצאםען, נים מיר האבען

 דעמאקרא־ די געעגדיגט. שוין זיך האט
 סע־ אעצטער דער אין האבען אבער טען
 זאא רעזאאוציע די אז דעראאזען, ניט שאן

 איז טרומף־קארט זײער װײא דורמעהן,
 דער־ רעפובציקאנער די װאס דאס, דאך

שצום. א צו נים אאזען
 זיך װעט ארום װאכען פאר א אין

 און צוזאמענחוםען, װידער םענאט דער
 די שיסען װיעדער װעט פרעזידעגט דער

 יןײן אבער איז םענאכ^ צום טדיטי
 וױצםאן װעט נחת קײן אז ניט, צװײםעא

 די איעבאיגנ, זײן פין האבעו ניט שױן
נאציאנעךאיעג^
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 נאציא• א געװארען געגרעדעם אפיציעא
 גריג־ הער בײ ארבײטער־פאדטײ. נאאע

 טד אנוומזעגד זײנען דונגם־קאנװענשאן
 םארשיעדענע םס .דעצעגאטעץ 1^00 װען

 אײטענדער דער ױניאנס. נאציאנאצע
 דזשאהן איז פארטײ נײער ער1פור גײםט

 םון םיהרער בראװעי דער פיטצפעטריק,
 ׳אױך איז װעאכער שטאא־סטרײקער, די

 סםײט שיקאגא דער םון פרעזידענט דער
גײבאר. אװ םעדערײשאן

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
Nov. 28, 1919, as required oy the Act 

 of Congress approved Oct. 6th, 191 ד
known as the ‘Trading with th

Enemy Act״.
ן אין ט די ש״ ״קעאו  ער האם ספיט

 גע־ האבען װאם די.אורעוכעז. ערקאעהרט
חנג דער צז םיהרט רינ  נײער דער פון ג

 די ודעאכע אויף פרינציפעז די און פארטײ
 גרינדען. זיף װעם פארטיײפראגראם

ײס׳/ גרויסער א איז ״דאס  גע• ער האט שו
 און דעמאלןראםיע עטאבצירען צז״ זאגט,

ע  פאראײגיג־ די אין גערעכטינקײט אמת׳
 הײאיגע אונזער איז עס שטאאםען. טע

 דעם, ״פאר;צאנד דאס מאכעז צו םאיכם
 סא־ נעוואאט האבע^עם גרינדעד די װאס
 די ׳און בראווע די פון צאנד דאס — כען

 זיף גציטשען Tמ פרײע. די םון היים
^ מיט ן ז י רו  דעם פון אוועק שנעאקײט ג

 אוגז װאס װיים גאט אידעאצ. דאזיגען
ט פאאס דאס אויב ערװאםעם, ע ם זו  ער־ ני

 די באדעגעז ׳ ועזזן מוזען מיר װאכען.
 םיטרעפרע־ אונז האבען םארגדיען^װעצמג

 צױ א צו אונז געבראכט איז זענטירם
 קענע: ארבײטער די כאאס. םון שטאנד
 פאר* אאטע די םון ערווארטען גארניט
 םי־ זײנעז פארטײען דאזינע די טײען.

 וואא־ די םון ?אנטראאירט און נאנסירט
ט האבען סיר קאפיטאציםטען... סטריט  גי

 פרעסע די צ׳אנד. איז פרעסע פרײע קײן
 נעװא־ אפנעקויםם איז צאנד אונזער איז
 אײ־ קאפיטאציזם ענגאישמן דעם פון יעז
 ארײן איז שטאאטעז םאראײניגטזנ די דעד
 זײ ?אנםראצירען צד אום סאחםה דעד איז

מ עפענסאיכע ו נ י  דער םיז םארצויוי אק מי
 עננצאנד. ארן דײטשצאכד צװישען טאחמה

 פרע־ זײ תאגטראאירם תאםיטאצ ענגאישעד
ף סע ם האם זדדזר זזײנס. אוי  חײן ני

 סארסויפםע א »יזזד,ך.אט פרעסע, פר^יע
פחגס... קאנםראאירסע אזן

 אינדוםטריע־ נײע א כאשאפט װילסאן
־ קערפערשאםט. לע

 פארעםענטציכט זײנען װאך אעצטע
 מיטגאיעדער די םון נעמען מ געווארען

 וואם באארד, אינדוסםריעצער נײער א פון
 אום באשאפען האט װיצסאן פרעזידענט

 אינחסטריע־ דעם אין שאום אײנצוםיהרען
 פםטידענם דער צ^נד• אעבען צען
 אין םארציעבט אצץ אױס, וױחם נאף, איז
 תדך שאום אינזזסםריעצעז םון פגאן זײן

 איגדוסםריעצע אעצטע די האנםערענץ. א
 איבערצײגט זיך דאכט האט קאנםערענץ

 זינאאז און נוצאא! איז עס אז א<עםען,
 קא״ צװישען שאום שאיםצז ^ואװען צו

 רעד. שעהנע דורך ארבייט און פיםאא
 גע־, זזאט ?א.פערענץ איז עם וועאכע אויב
 זײן זאאען וואס באשצוםעז, םאסצן קענט

 גע־ דאס איז צדדים, בײדע פאר בינדענד
 . האנםערענץ אינתסטריעצע אעצםע די װען

 די פארטראטעז נעװמן איו דארט וױיא
 ארבײסערשאםט אתאניזירםמ אםיציעאע

 םאר־ גרעסםע זײ וױ גום אזױ צאנד, םון
 אבער נאכדעם קאפיטאצ. םון שטעהער

 האבען קאםיםאצ םון םארשםצהער די װי
 סאסע דעם גאכצוגעבען ענםזאגם זיןי

 מאא^ןטײ י1אוי דעכט דאס ~ מיניםום
 איז גןאגםערענץ די און פארחאנדצוגג, ווער

 זיי־ בײדע האבען געוואדעז, צושטעטערט
 אויוי האפנוננען זײערע אונפגצגעבמז טען

 גרױ פאבלײן די שאום. אינתסםריעצעז
 פדעזידענט, דעם געבעטען האם אבער פע
 הער־ נײע א צוזאסעגרוםעז זאא ער אז

 םאכמרעטען,״דאס זאא וואס פערשאפם,
 באארד איצטיגע די און * אצײן. פוכציקום״

 װעאכע קערםערשאפט, נײע די דאס איז
 *װאם איבצען. אוגזערע אצע אײזען װעט
 םון״דער באשצוםען ממשות.רי א םאר

 צו שװער איז האבעז, חענען באארד נײעד
 די ניט און קאפיטאצ ניט־ באגרײפעז.

 זײ האבען אדבײטערשאפם ארנאניזירטע
 םרא־ זײערע אײזען צו באפאצסעכטיגט

 דער םון וױרלןומ סאראצמ n בצעםעז.
 גרױסע. קײן זײן נים אױך dim באארד

 געוועזע־ די גאװערנארם, געוועזעגע פיער
 װי־ און גרעגארי ױסטיץ־םיניםטארען נע

 פראפעםאיען, ?אצעדזש עםאימ קערשאם,
 מאנוםעק־ א פרעזידענט, אײזעגבאהן אן

 רעפיב־ א םון אתיםגעבער אן טשורער,
 אימ־ אן םאד װאס — צייטונג ציקאנער

 פובאי- םון אםט6פארםרעטער^ פאזאנטע
 אײנ־ דאס װעאעז אײט די אט און !קום

 אט צו און !שצום אינדוםטריעצען םיהרען
 וױאםאנען, םון אויסגעקציבען אײט, די

 נאכדעם צומרויעז האבען דאס מעז װעם
 גע־ האם א^יניסםראציע װיאסאן׳ס װאס
ת א םײנע^ם! די צו טאן ^ו ח  אױ* י

 אויס, וױיזט פארשטעהט, עד ;וױאסאנען
נאר. an פשזט זיך םאכם עד אז נים,

—פאדםי/. נײער דער סון »mx דעד
 דןר זײ איז — געזאגם, pnסRiםיצ חאט
מ  בא^ינדןען.י צו אינןען אגדערע און זי

 צאגדע דאס איממעהםען סוזען ״םיד
ש^ן, ער ,דזאט  ®ארוואצסזןןי *אח אויסנע

 התד זײ םאר נאר חןצאדס. פאר נים
 ־: ;י נ־ז• ; סינלזנד״. און סרױעז נער,

 פא״סײ מרי-ןייצר פון פר^גראם די ׳
פון קאאר איז מ, ^ח טןג איר מו  דעם פןןו

גריגדומס־קאנװענשאן דער םון משער^אן

נעכמך.. קױהלען*םמ««טען די •
 ,סויהצע;־ רי ?אנפעתץ^^װימען די

 די &יז פ^רשםעהער :די »ון םאננאטען
 שטופע.'םון די דערנדײכם ה$ט םיינערם

 סיינערם 'די זיד״ .דימען
 מעהר ,tpsifynijo *ייעקע םוז ;מערנ^אזט

 ,op״r עם און, עדזוארטעם האט ץײי״מען
 נעווארעו נעצװאתנען זייגעז זײ ווי כיעהר

 *י ׳שטיםע! ןײ אוםעטענחמ. די אוגנ»ר
*ראצענט 31 פנן אאויךהעצערוע אויף,

ד איט פון חמ#מענדא*יע ת
 זיכעד »•יויוי איז װיימוז, אײג*ר אװ רי

^ שטונדינען ם- ט ביי ר ר א מ  םאנ־ די א
 דואי־ «ײ וועט Dip אז מרייען״ נאםען
ט 15 וױ כמהר אז נירען, מנ * ר  פענען י

 םון אין חעכערען, גיט וױידז׳פעם די זײ
 טר «ײ — ןופנערעלט מוין איז שטונדעז

 דאם *בער זעצבע. די םארבאייבען זען
 אםיאו אז טענח׳ן, זײ נענונ. ניט נאן איז
 וועם וױיחעעס אין חעכערוגנ פ<ײנע אזא

 זאצ קויהצען פון פרייז די אז םאדעחןן
וועו־עז. געהעמ^ט

*ײם <אנ*ע די חןובעז םײנערס די
 םא־ ?ויהלעךםאננאםען די אז גע׳םענה׳ט,

 אםייו ;*ראםיםען אוננעתותרע כען
 מאססיסום• די נאבנעבען זאצען וײ ווען

 אונ־ םאמן אויד זײ ?ענלז םארערוננען,
 די העכערענדינ נים פראםיםזן נעהײערע

 םיינערס די אבער סויהלען. אויוי -פרייז
 בא־ סײן עולם דעם אױוי .האבען טענות

 דאד — געםאכט גיק א״נדרויז זונרערען
 צו־ איצט קוםט פענ׳שעז. פארםײאימע

 דער אײדים, װילסאז׳ם פרעזידענט נעהן
 םעקעדו, סיניםטער םינאנץ נעוועזענער

 װעגען זאכען שםוינענדע רערצעהצם און
 קויהצעז־םאננאםען. די םון פראםיטען די

 מטע- װיכטינםםע די איבער דא גיבען מיר
 םעקערו װאם טעצענראמע, דער םון לען

 דער װענען װיצסאנען צו גע׳ציסט האט
:אננעלענענהײט
 אז צ״נעז, וואמיננטאן םון ״באריכטען

 אנצונעהםען נאריים זײנען םיינערם די
 םארנע׳מצא• איז■ װאס צויז־העבערונג, די

 אייכאר אװ םעסרעטערי םון נעװאחמ נע;
 םײז־איינענטיםער די *ז 'און װיצסאז,
 אוים־ וועצען זיי ניז צוריה זיך האאטען
 אוין־העכערוננ דער םון וױםיעצ ;עםינעז

 דעם אויף ארויםצעגע! קענען װעלען זיי
 חעכערע פון םארם דער אין ;פובליקום

iyt»ii >װײנ? אוין it^yip. 1ני איך
איז װאס חעמרוננ יי *ז איגערצײגם,

 טײנערס די פאר נעװארען םארכע׳פאאנען
 אכער םארגינםטינע, איז נערעכםע א איז
 אפרייטארם די אויב ׳צטאר? צװײםעצ איך

 פרייז די העכערען צו בארעכטינט זיינע(
קויה^ען. אויף

 די האבען 1917 יאהר דעם ״אין
 עטוינענדע נעםאבט ?ויהלעדאפרײטארם

 איןי פראםיטען. אוננארעכםינטע איז
 דחי אװ םע?ח$םערל אלס װייל דאם, װײם

 זייערע אונטערזוכט איר האב טרעזשורי
יאהר דעם םאר אײנקונפט-רעכענונגען

 בא־ זזאבען רעכענונגען דאזיגע די .1917
געמאכם חאבעז אפר״טאדס די אז װיזען,

 פראםיטעז פראצענט 15 ווענינםטעים אם *
 זײ םון אייגינע םון ■ראפיטען די אז און

 טויזעכד צװײ וױ חויו אזיי נעװען זיינען
■ראצעגט.
זײנע; 1918.אין פראפיטץן די ״אויב

 ,1917 אן ײי הויף אזוי אוסכעםעהר נעײען
 צו אםארדען םינען־אײנענטימער די ?ענען

 מיי־ די צו װ״רזשעם העכערע צאהלען
 נרעםערען א האבען אלץ ;אף־ און נערס

 זיײ זיי זוי ?אפיטאל, זייער י1אוי פראםיט
נארעכטינט. נען

פובלי?ום, דעם פון נאםען דעם ״אין
 אי־ באצעםטינם אויד אזוי שוין איז וואס
 איף־, םאחגר יסרות, דעם םון כחות די בער

 ניט ?ויה^עןזאפערייטארם די זאל םען אז
 דעם אויח ארויםצוצוױננע! ערלוינען

 ?ויהלען םאר פרײזען חעכערע נאף םאלת
 נים וועט אונטערזוכונג נרינדליכע א ניז

 אײנ?ונםט־ די וועגען ײערען נעמאכט
און 1917 יאחר דעם םאר שטײערען

 twyp םען וועט םאקטען וי פון .1918
 פר״ז םון העמרוננ די אויב אורטיילען

נויםיג. איז ?ויהלען אויח
 אײנפונםט־ די אז אייך, בעט ,איר
 םארעםענם־ זאאעז רע?ארדם ׳טטייעדען

 זאל םאלפ דאם אז אוױ ײערעןי, ליכם
 פרא• די װענען םאפםען אםת׳ע די וױסעז
 םאלפ דאם אפערײטארם. די־ םון פיםען

 דאזינע די װיםען צו בארעכםינט איז
 אורזאר t״p ניטא איז עם און םא?טעז,

 װערע!, צוריפנעחאלטען זאלען זײ װאתם
 נע־ אונטער ערלויבם געזעץ דאס װייצ
 צו םאפטען אזוינע אומעטענדעז װיםע

םארעםענטליכען.
םאדערונ־ מײנערם די אז ,pan איף

 באלר דארםען װײדז׳פעם חעכערע פון נען
 םײן־אײגענ־ די אוז װערען נאכנעגעבען

 אנ־ העכערונג דאזיגע רי רארםען טימער
 אונטערזוכונג אז כיי װארטעז איז ^עהמען

 םעםם־ װעט dp און װעחזן נעסאכט וועט
ײ זואם פרײז די ווערען גע׳פטעלם  מענען ז
ב קויהלען. פאר נאקומען  װעט dp אוי

ײ אז ארויסציינען, זיןי :t ז  ־Dpnka |p״
?; pכערpה צו טינטי ײז ר ט . ^  ,P>«fD דאם ו

ד אי ך זינער, רעם אין כין .  ענט־ גישם זי
צאהלזזז״• צו זאנ?[

 שט.'ינע;רע דאזיג? רי. װיםעיל ויױ
םינאנץ־ נעםpזpװpנ דעם םון ונג
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 אעצטע געםעאחןט שױן חאבען םיר װי
 קצאוקםאםנר םיצאדעצפיער די האט ײ¥זי

 םאדערתנען נײע ארויסנעשםעצט ױגיאן ,
 קא־ א איז אט םאטפעקםשורערס. די צו

 יד די וואס אגדיםענט גייצם דעם םון •יע
 בתים בעיאי די צו צוגעשיקט חןוט ניאן

:אונטערצושרײבען אויןי \
 אינדוםםריע דער אין אדבײטער

 און וואןי, םון ווערען כאשעםטיגט1זאצע
 וױ זײן זאא וױידזש־סקײא םיניסום זײצר

:פאאגט
װאןי. א $47.50--------קלאוקםאכער

״ 47.50 — סקױרםסאכמר
״ 47.50------------פרעסעדס
״ 44.50 -------------קאטערס

-״ ״ 37.50-----------םינישערס
 2b.uo — סקױרס<םינישער

 28.00 — באטאךנעהערס
 37.50 ־־־־ שגײדער סעמפעא
אםעריי־ סהוירט סעספעא

37.50 -------------טארס •
״ 37.50 —־ פרעסער סעמפעא
^00 — םינישער סעמפעא ״ .

 םון באשטעהען זאא ארבײט װאןי א
 זעקס אין )44שטונדען'( םערציג און םיער

 זאא טעג םעױ ערשטע די טעג. ארבײטס
 ביו םריח דער אין 8 םון װערען :עארבײט

 םיטאנ. פאר שטונדע א מיט פארנאכט, 5
 דער אין 8 םון ווערען געארבײט זאא שבת
צײט. מיטאג 12 ביז םריח

 און גאװעםבער םען15 דעם צװישען •־
 דעם צװישען און םעברואר, טען1 דעם

 זאא אויגוסט טען1 דעם און דושון טען15
ץ עראױבם נים סרייד קלאוקס אין  צו ד

 װאס יעניגע די אװערטײם. ארבײטען
 זאאען סקוירטס, באזונדערע םאבריצירען

 די איינצוטייאען זיד רעכט דאס האכען
 דער־ דא איז עס װי אנדערש סיזאךצײט

 םון םאדערונגען די אױט געװארען, סאגט
 די דאס באדינגונג, דער מיט טרײה דעם

 אענ־ זײן ניט זאצען ארגייטם־פעריאדען
יאחר. א םאנאטען 7 םון גער

 איז אווערטיים ײען צײט דער אין
 אװער־ אבער טאר ארבײטען צו עראויבט

 8 םון מע׳הר װערען געארבײט ניט טײם
 ־נעאר- ניט טאר עס און װאן?< א שטונדען

 א שםונדען צוױי װי מעהר װערען בײט
 ער״ גיט זאא אװערטײם מעהר טאג.

 אין סײדען ארבײטען, צו זײן צויבט
 דעםאאט אויף און פעאע נויטיגע גאנץ
 ספע• א חןרםאר געבען ױניאן רי דארןי

עראויבניש. ציעאע
 געצאאט זאא ארבײט אווערטײם פאר
השי״. ע און ״טײם װערען,

 באהומען ניט זאא ארבײטעד קײן
 דערםאהנטע םריהער די םון װעניגער
 נע־ זײנען װאס אזעצכע טײדען סקײאם,

 עאטער, דורך ארבײט .דער >ןין היגדעדט
פעהאער. םיזישען א צואיעב אדער

 ארביײ םאר שכירות װעמןנטאיכע די
 װאס םקײא מיניסום דעם איבער טער

 באשטימט זאא םארנעשריבעז, דא װערט
 םארטרעטענ־ מאםיטע שאפ א םון װערעז

 יע־ םון םירםע דער םון און ױניאן n דיג
ש«ם. דען

 וחד אזעצכע םון באשטיםונג דער אין
 ארבײטס־ דער זאצ שכידות כענטאיכע

 געסען האםיטעם די וױ גוט אזוי געכער,
 אר־ דעם םון פאסיגקײטען די אכט אין

 זנר װיפיעא ג^כזעהען אויף און י,1בײטו
 סײ םריהערדיגען דעם םארדיענט זןאם
 םואע א געארבײט חאט ער בעת זאן,

װאר•
 אר־ נײע אנגענוםען ווערען עס װען
 בא- װעחןן ײאד ערשטע די זאא בײטער
 דער נאןי •ראבע־װאף. א אצס טראכט

 באס דעם םאר איז ארבײט רי אויב װאך,
 אדגייסעד דעי ואל צוםרידענשטעאעגד,

 שטענדמער א אצם ווערען נאטראכט
 שכירות זײנע און שאפ. םונ׳ם ארבײטער

 שאפ־קאמײ א םון װערעז כאשטימט זאא
םירמל. דער םיט צוזאמען טע

 אגבא־ אין נעםען נים זאא םירמע זײ
 איעצעא- אן םון טארצאנג סײן טראכט

 העכערע םאר שאם, אין ארבײטער נעם
 גוטגעהײםען ווערט דאס סײדען שכירות,

ױניאן. דער &ין

 עס זעהן. צו באײבט קאגפערענצ דער
 וחנט רעגירוגג די א? זיכעה אנצר .איו
 אפערײטארם די עראויבען צו װאגען נים
אונםער״ אן ןוהן פרײזען די חעכערען צר

 װעט אונגמרזוכונג אן אןיב און !ןכונ^ .
 ארוים• םסתסא וועצען װ^־ען, גצסאכט

שטוינענדע םעהר נאך ורעחנן געבראכם

 עס און װערען, עראויבט ניט זאא עס
 אװער־ קײז ררערעז געארבײט ניט זאא

 פאאץ דא איז עס וראו שאא א אין טײם
 אזעקכע אויב און ארבײטער, נאר םאר

 צו דא זײנען ארנײטער קאספעםענםע
באקוסען.

 װעכענט־ וועחגן געצאאס זאא שכירות
 בא־ אין און טאג באשטיםטען א איז ליד,
געאט. רעס

 בא־ צאהוםען זאאעז ארכײטער אאע
 ױם געזעצאיכע םאצגענדע די םאר צאאט
אינדעפענ־ דעי, םעסאריאצ :טובים
 טהעגקסגױױנג דעי, אײבאר דעי, דע:ס
 אזעצ־ און ניײיאתר, און קריסטםעס דעי,

 װערען. אםגעהיט זאאען טעג טוב ױם כע
 צ רעכט א אויף האבען ארבײטער די

 נע־ ^חן אבער מאי, טען1 דעם סטאפע־ן
צ$האט.

 נע־ ניט האבען ארבײטער די אױב
 װאף דער ׳אין װאך, םוצע קײן ארבײט

 ױם געזוגצאיכער א אויס פאצט עס װען
 םאר׳ן כאצ^אם באקומען זײ זאצען טוכ,
 שטונדען די םון רײט דעם אויט טוב, ױם

געארבײט. חאבען זײ װאס
 תאנ־ קײן עראויבט ניט איז שאם איז

סאב־קאנטדאקטיננ. אדער טראקטינג,
 ניט שאם דעם םון זאא ארבײט קײן

 דער אין סאכען צו װערען ארויסגעגעבען
חײם.

 קײגע װעיען געמאכט ניט זאא עס
םירמע דער צװישען צײםמןאנטראקטעך

 סײ אינדױױדועצ, סײ ארבײטער, די און
גרופע. א אין

 די באוארגען זאאען בתים בעאי די
 באטריבען נעה־מאשינען, מיט ארבײטער

 מא־ אצע םיט און עאעסטריציטעט, תרד
 דער םאר נויםיג איז עס װאס טעריאצען

ארבײט.
 סאנוםעח־ א םון זאא ארבײט קיין
 א צו װערען ארויסגעגעבעז ניט טשורער

 מאנוםעיד םאב א אדער סאנטראקטאר,
 דער און נאסען דער סיידען טשורער,

 סאב־ אדער האנטראקטאר, דעם פון שאם
 אין רעדזשיסטרירט איו מאנוםעקטשורער

 שריםם אין זאא ױניאן די און מניאן, דער
 מאנוםעק־ דעם צו באשטעטיגונג א געבען

 אדער סאנטראקטאד דער דאם טשורער,
 אין אוי\י האצט םאב־םאנוםעסטשורער

 סאגיטארי און ארבײטם ריכטיגע שאפ
 רער װעט ױניאן די אויב באדינגונגעץ.

 םאב־מאנױ א דאם וױסען, אאזען םירמע
 האצט צאנטראקטאר אדער םעקטשורער

 ױניאךסטענדארדם די שאפ אין אויף ניט
 אגרײ דעם אין אויסגעשריבען איז עס װי

 ארבײט קײן אחין םירמע די זאא מענט,
געבען. ניט

 געבען ציט םאנוםעקטשורער~זאצ א
 ?אנטראקטאר, נײעם א צו ארבײם קײן

 אוים־ נײעם װעאכען איעגענד אין אדער
 אעסײד זײנען אצע סײדען שא•, סײד

 זײנע םון ארבײטער די איז ארבײטער,
 סיט באזארגט זײנען שעפער אױטסײד

ארבײט. גענוג
 אײן שטימס ארבײטס־געבער דער

 און נעסען די ױניאז דער צוצושטעאעז
 ער וועאכע פון םירמען אצע םון אדרעסען

 גע־ ארבײט, באהוםען װעט, אדער האט,
 מאנוםע?־ געשניטען. ניט אדער שניטען

 דזשא- פאר ארבײטעז װעצכע טשורערס,
 רעדזשי־ דזשאבערס דיוע זאאען בערס

 אר־ הײז ארז ״ ױניאז דעי אין םטרירען
 װערען, געמאכט ניט ױי םאר זאא בי'ט

 געסע־ האבען דזשאבערם דיזע סײדען
מניאן. ןער מיט טעאט

 א דאם םארשטאנען, דא ווערט עס
 בא* װאס יענינער דער איז האנטראקטאר

 אויםצומאכען. ארבײט געשניטענע קוםט
 איז סאב־מאנוםעלזטשורער א דאס יאון

 געשני־ ניט באהומט װאם אײגער אזא
 נאר־ מאנוםעהטשורען םאר װאארע טענע

םעגטס.
 ניט אײן שטימט ארבײםסגעבער דער ־

 ניט און םירמען, םון ארבײם צרקװםען
מירטען, צז ארבײם קײן םארקויםען צו

 ארבײצמ• דער װען צײט דער אין
 די געכצן צו איםשטאנדע נים איז נעבער

 ךן זאל ארבײט, וואף פואע א ארבײטער
 געםײאמ שאפ אין דא איז װאס ארכײט
 ארבײטער^ אצע צװישען גצײןי װעחנן

ט באצאצט באקוטען זאאען זיי און  ווצ* ני
 & ארבײט. טאג םולען א פאר װי ניגער

ע  האבען ײעאכע װאד־ארבײטעו/ צ̂י
 אי• אדער סיזײא, די באקוןטען איצט ביז

 אין עס װי װײדזשעס׳ פון םקײא די בער
 בארעכטיומ 1זיי ̂ע׳̂יז םאמעשריבען, דא
ד םון העכערוננ םראפארציאעאע א צו ײו  ז
שכירות.״ רע

♦ * *
ט צוזאמען  װאס אגרימענם דעם מי

 דער האט םאדערומען׳ נײע די ענטהאצט
 n צו צוגעשיקט אויף באארד דזשאינט

 סטײטיי פאאגענדען דעם טאגוםעהטשורער
:מענט

י :הערר ״ווערטהער
ט צוזאםען  ב בריעזי דעם סי

 am אגרימענט דעם םון סאפיע א איהר
 ;םאר.דער ארבײטס־באדימונגען די

 םי< םון אינדוסטריע סלןוירט און
 פאד פאר אײף שצאגען סיר װאס םיא,

i׳ אעדוסטריע. דער םון ארכײטער די n j 
H כאטש דארפען, מיר אז גאויבען, ||n d 

 ערהאערען פונקטען די װערטער׳ פאר
 אויםמערהזאצמײםי אייער ציחעז כױד
j§f| . :םאאגענדע דאם

^ באסראכטען װעט אי<זר וועז ו נ ו  א
 אײך דא שיקען מיר װאס באדיננוגעז

רטע די דאם זעחץ, איחר תאניזי  p א
ו11פיצאדעא םון׳ מאכער ססױרט און | 

 פון ארבײטער די װי גוט אזוי פונקט
?ז וײנעז שםעדט, אנדערע אין םאף ט  ענ

 אינדוטוצ• דער אין אײנצוםיהרען שצאסעז
 31 שטונדיגע 44 א װאןײארבייט׳ ריע

םום און בײטס־װאך  וו םון סצײאס סיני
 ראס שכא, אױם׳ן זיר אעגט עס דזשעס.

ט זײנען װעאכע רעםארסען דיזע /r מי # 
 חױ*ט די אין געווארען אײנגעםיהרט פאצנ

ב^יז איגדוסטריע רער פון צענטערען  אי
ח «יז יושר לןזניק, לוים זטלעז, ל«נד ?  ד8נ

ט. §pnp» אײננעפיהרט אויף טינ?יי ^ '* 
מו און pi*^p די םילארעלפיא. אין שי  ם

ף צװיעען איז איםעטום פון אינדוםטרי  ד
 • m טרײד אאנעמיינע דורף םארנונדען

ח op און רעגולאציאנען, מארקעם  6ני א
דינ.  דעג 1אי ז«ל םילארעלפיא ד«*ם ױער׳

m,■; אנדעחןו. זיין חינזיכט
 אײנ־ װערם װאף־־ארבױט וױ שנעל אזוי

 dp נאטירליר, נאנץ אי♦ נעפיהרט,
 םינ« ווער?ן לטpטtסטנע•:pם נאלד

ב' װײדזשעם. םון ם?ײלם אי ד א  ײ
 ארזש און םעטלען דאם *פ שאפט

 אנ נארטענטם, אויןי פרײזען פון
ש די ארײן ?ומם דעם סקײילם. ײיידז

ט צוםרידען זײנ?ן םיר ײו םי םצד א  אוי
w a n, רי ?*!לע?טיװ, אדער אעדיץוידועל 
 פרידליכען א אויױ אננעלענענהייט גאנצע
 ם«וד«* נײע ךי איינצוםיהרען אום אופן•
 ח«פ אין ארבײט די םענליף אויב רונען,
ם זאל טרייד  אוכטערכרןוכען דארםען ני

 אייןי םון באקינ״ען צו װינשען םיר װערע;.
•JPD וױ שנעל אזוי ענטפער אן רעם אויח
K: ׳ ליר•

ט P . • י אכטוננ׳ מי f§
ט מ א ש װ ח א א  אוו הלאוה ב

ר מכע ם ם ר קוי אז ם * פון ױני  י
א, ^ םילאדעלפי

. M אמדור. םאקם י !
עי שי <ן<ךידץ).** ם

 P נאניי איצט אלזא׳ איז זאןל, די
אן די  די םון ענטפער דעם אוירי װארט ױני

?, דער אין םאנוםעקםשורער  1«אינחםטרי
 4נעתטע צו שטעלוננ װעלבע גענוי װיסען
ע די א»י, צו אזוי אבער  באדינ ניי
 אין ווערען איינעפיהרט כיוזען װעלען

ר װי נוט אזוי פוג?ם לאלאדעלפיא

פיי*ן

■ *
m

יי״*

far
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ן דיי וועאכע נענען ^ אזזי איז געיוארען געטאז שױן ן *רקאעהרט האט ױנ
yiriMs* ;4 <*יי
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באםטאן? איין זיך הערט וואם
• *יפון

m■ גרויסער א יעצט איז װײסט, איהר װי 
 בא־ צו ראדילואא. א זײן צו םארברעכען

 ארגאניזאציאן ראדיקאאער א צו ||צאנגעז
 א אאס אײך פארדאםעץ צו געגוג שוין איז

שרעקאיך, א און אנארכיסט, אן *רויטען״,
 זענט איהר אויכ באלשעוױק. שרע?איכען .

אימי־ אן ״פדעמדער״, א צרות די צו נאך י
בא• ניט פאטעריהאט אײער אדער גראנט, \

ײזז איבערגעגעבען אײך דענקטערהייט
:יי

m

 גע־ אײער בײ :אמען אונאמערייואנישן
 פארפא־ א איהר זענט דאן בורט,

 חאיאה זענט איהר אויב מעהר, נאך לענער.
 זיך באטײאינט איהר און מאן ‘ימיאן %

pit אײער אז נאך איבערהױפט םטרײח, א 
 דאן אינקע, ראדיקאאע די םרן איז ױניאן

 יאהר צעהן און הענגען יאהר ₪|לדבעז
אײך. פאר װעניג גאר שיפען
 ! יעצט זין פיהאען רעאקציאנערען די

 הא װעאכע דיזעאבע, זאטעא. אין שטארק
 יעדען פארשריען מאחםה דער דורך ^נן

אוטפאטריאטיש אאס טענש אראגרעסיװען

זאריצקי.

 ציײ אאע זײמןן עאעהשאן דער נאך טעג
 דאס קעפ■ גרויסע מיט ארויס דא סונגען

 אנטקע־ אפים, פריװאם פעאעטיער׳פ אין
 ׳א געפונעז סען האט הויז, קאורט גען

 איהר װי דיקטאגראו*, א רילוטאגראף.
 טע־ א װי סאשינקע סארט א איז וױיסט,
 ניט מאשינקע, דער פון עק אײן אעפאן.

 געװען איז זײגעריא, דינעם א פון גרעסער
 שרײב־ פעאעטיער׳ס איבער באהאאטען

 א מיט פארבונדען געװען איז און טיש,
 אינ־ אזא מיט ארויף. פאאר עטאיכע רום

 צוהערען געקענט זיך מען האט סטרומענט
 אטױר־ דיסםרילוט אין נעשפרעך יערען צו

 װאס געװען געװיס איז עס און אםיס, ני׳ס
 געםױ אויך איז דיקטאגראף א הערען. צו

 טװאגער,’ םעאעטיער׳ס בײ געװארען נען
דערזעאבער אין אפיס אן האט װעאכער

אײף נעהיט מען האט בײדען יננ.ביאד
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 באא־ איצט ביאען *•רא־דזשױרמען׳/ און

 די האט װעאכער יעדען אױןי שעוױק
זײ. װידעריטפרעכען צו ,,מוצפה״

 םראסט דער זיך םיהאט באסטאן אין f ־
yo\ באזונ־ פארכיסענעם^לואנסערװאטיזם

פ « ר  באס־ האט אוםזיסט ניט יטטארק. מ
 איהר פאר אאנד איבער׳ן נאםע; אזא טאן ל
 צו װארט, פרײען יעדען צו ומועער״טאפט ;ז
;I הײם די איז דא געדאנק. םרייען יעדען 

np אריסטאקראטיע, אטעריקאנער דער 
 קאאעדזיט הארװארד םון הײם די איז ךא

ע ד ע ו ג א  אל־ *ץ אונױוערסיטעםען. ^
 מין א עפעס עואם דער דא טראגט נןטיין

 צוריקגעהאאטענ״ באסטאגער קפעציעאע
 דורכצױ יטװער איז עס װעאכער דורך קײט

 רע־ די דא קענען דארום דך. נדעכען
 זאכען, סך א אױספיהרען אןאעיאנערען

 בא־ מען װאאט *טטעדט אנדערע אין ויאס
 נאך איבערהױפט חאוםות. פאר מראבט
 ער־ איז קואידז׳ט גאװערנאר װען יעצט,

 םון געיטרײ דעם אויף נעװארען וופחאט
wwin טוין זײ זואגען ארדנוגנ׳/ און* 

זיך. פארנאוסט זײ װאס אעס1ו
 דער נאך װאך קײן ניטא נאך איז אט י;

 רעאלר די באװײזעז יטױן און א?עק׳שאז
 נאכ־ קאאירען. ריכטיגע זײערע יאגערעז4

 װאיטיננטאז, איז ברידער זייערע ^כעגדיג
 סט. ביחאן םון שטאטאײט אונזערע ו#בעז

k(• דאס געזעץ א פארגעיטאאגען באסטאן 
 זײנען װעאכע האר־אײנם, פון #*בײטער

 םאר־ זײן זאאען קאנטראא, םטײט ^נמער
 דאס םיינט, דאס סטרײחען. צו מוטען

 ארביײ װץאכע קאר־אײט, טױזעגרער די
 און עאעװײטעד״ ״באסטאן דער בײ נמן
 טארען ניט זאאען סטײט״ ״בײ דער נײ

 פארבעסערען צו אום ארבײט די םאראאזען
םו־ זיך ײאאטען זײ באדינ׳גונגען. ?ײערע

 די פוז גוטסקײט דער אוית פאראאזען וען
 גאװערנאר, םון אמעיטטעאט מראסטיס

געװי־ פון גערעכטיגקײם דער אױף אדער
 יטטי־ געװאגטע םין אזא קאפיטעס. סע

 האס ארבײטער געגען מאכונ; געזעץ קעא
 און געפרואװט. ניט קײנסאא נאך דא $קן

 םארגעיטאאגע־ דער דאס מיינט איהר אויב
 דורכ־ האפנונג לױין ניט האט געזעץ נאר

 אונטער טעות. א איהר מאכט ,׳ןןןעחן,
 דאס מעגאיך גאנץ איז רעאקציע יאצטינער

 צו אאנד אין עריטטע די זײן װעאען סיך
 נאר װעט דאס און געזעץ. אזא ®*מען

 פאאיסאײט, די פריהער אנהזיב. דער ץיין
 אנ־ דערנאך אין קאראײט, די 'נאכהער

 טארען ניט װעט לױינער ,4אדבײטעו דערע
 םאוײטטעהט סטרײיןער, וארום1 ססרײקען,

 באא׳טעװיקעס. דאך זײגען וויהר,
p פאר־ אײך איך קען *םארבײגעהענדיג 

 גע־ גיט נאך האט סײנער דאס ויכערען,
 סענטינע צעהן די געגען געזעץ א םון ומרט

 אין צאהאען םוזען מיר װעאכעי 'האר־םעיר
 פרא־ םואעז םארזיכערען צו אום כאסטאן

ט  םון סטאק געװאסערטעז חגם אויף מנ
האםפאניע. קאר

* ♦ *
 האבען קאמעדיע שטיקעא שעהנע א .

 קס צײט. אעצטע די בײגעװאוינט דא פןיר
 האט מען םענזאציע׳װעאכע א געװען וויז

 אײגגעהאא־ סוים םאטערנים גרויםע קיט
vp\ מעשה די שאן.1עאע< דער נאר פיז 
rjt ײ נאר געװאחנן, פארשטיהט יעצט  א
 זײגען,ארויםגזד אײנצעאחײטען די דןר

 נאר־ װארשײנאיך װעאען מיר און מסען,
 צווײטער א ביז דעם װעגען הערען

*{עקשאז• ז
 דעם װעגען געהאגדעאט זיך האט עס

מםאיכע םעאעטיעה אטוײני ^ליסמריהט

 דעם.׳דיסטריקט ניט זיך װיאט טרײעא »
אטוירני.

* ♦ * י
 געי װאאט עס װאס׳ פאר זיך שטעאט

 אט, הערנער. האט חזיר א װען טראםען
 דער םון םאיאר א אײנער האט אפדטא,

 ״;באםטאז אין זיך געםינס װעאכער ארםעע,
 אן-, זיך װענדעט עס װען דאס ערהא^רט,

 דרוקען.‘ צו פארבאטען ער װאאט איהם
 שפראך.־ פרעמדער א אין צײטונג^ן אאע
 װעט איוזר פארװאס? איהר װײסט און

 ער, זא^ט אאנג, ניט דא טרעפען. גארניט
 ער הא« םרײן, א אױף געפארען עד איז

 עפעס אין געדרויןט צײטונג א באײערקט
 אײנדרוק זײן נאך און יטפראך, פרעמדע א

 אויף צײסונג דער פון אעזער די האבען
װאא־^שיקסעס. זײ װי אזוי אױסגעזעהען טרײן דער

j יטךיט. יעדען
 אאע כמעס האבען אנהויב םון גאײך
 דעם פעאעטיער׳ן אפגעגעבען צײסונגען

 געקענט מען האט ערשטען צום װארט.
 ער דאס רעד, םעאעטיער׳ס נאר מייגען,

 אויף כאטש פארשיקען שואדיגע די װעט
ט אויב געפענגנים, אעבענסאענגאיכע  ני

 אריף געגרײט זיך האם באםטאן ערגערס.
 האט ערשטענס סענזאציע. ריכטיגע א

 װעיען באשואדיגטע די דאס ערװארט, מען
 צװײטענס, מעשה. גאנצע די אפאײקענען

ח זיך מען האט אוי  און ארעםטען געריכט.
 אאעם דעם םון ערשט טרײעא. גרויסען א

 אויסגעבאאזענע אן אויםגעאאזען זיך האט
זױי.

 דאס גארניט אײלןענען באשואדיגטע די
 דיקטא״ דעם ארײנגעשטעאט האבען זײ

 גאר זיך באריהמען זײ םארהערט; גראן״.
ט  םא־ װארד״ און ״װאטש די דעם. מי

 מאשינקע די אנגעהאאטען האט םײעטי
 נע־ יעדען צו צוגעהערט זיך האט און

ס דיסטרײןט אין שפר/נך רני׳  אפיס אטוי
 און היאסע צײט. יאהר צװײ גאנצע םאד

 פון געקראגעז זײ האבען דעם פאר געאד
 באס־ באװאוסטער א קעבאט, א. גאדפרי
 זײ מיאיאנער. און אריסטאיזראט טאגער

 רחפיס זיך בעטען איז גארגישט אײלוענען
 זײ זאא ער אטױרני דיסטריקט ביים

 אין קײס רי ברענגען און ארעסטירען
קאורט.

 א פאר מורא אפנים האט פעאעטיער
 דער* זיך םען װאאט דאן װארום טרײעא,
 איבער׳ן געהערט האט פען װאס װאוםט

 וראר־ ניט זיך אוינט דאס און דיקטאנראף,
 אזוי איז װעאכער עואם פאר׳ן שײנאיך
? סענזאצ\ע א נאך געװען זשעדנע
 ;אגצער דער װי אזוי איז, תירױן זײז

 און פערזענאיך איהם װעגען איז סקאנדאא
 און װאכדט דער םוץ אגענט דער װי אזױ

 משוגענער־וױיז זיך בעס סאסײעטי װארד
/ ארעסטיר ״פאיעז, ך׳  'פעאעטיער װיא מי

 צו־ דעם םון מארטירער קיין םאכען ניט
 און גוט איז נקמה טאקי אנענט. דרעהטען

 פאאלו םאר׳ן פראיווראר אאס ,אבער זיס
ט ער קען ײנע נעמען :י  געםיוד אײגענע ז
 בעסער װעט עף אנבעטראכט. אין אען

 פאר־ ניט װעט און כבוד זײן פארבױגען
 װעט ער שפיאנען. פארדאמטע די פאאגען
ט לױינעם  זײן װײסט און ארעסטירען ני

 םע־ אײנענער דער איז דאס גוטסיוײט.
 בארימם אזױ זיך האט װעאכער אצטיער

ט געמאכט  אויף פארפאאגונגעץ זײנע םי
ראדיהאאען.

 װאס אבער אזוי, זײן שוין זאא סיאא, ׳׳
 זײן אין דיקטאגראף דעם װעגען עפעס

ס? שװאגער׳ס או איז דאס אפי  שוין ד
ט  פארװאס עסק. ר,ײן^רײךפערזע:איכער ני

ט ער מאכם  דעם םאר ארעסטען יוײז ני
 פע־ שװײגט דעם װעגען ? פאיברעכען

 צײטונגען די האבען איצט און אעטיער.
םלואנדאא. דעם םארשטיקט גאנצען אין

 קאארע םיט ארױס ניט איז מען כאטש
 אין אנגעװאונקען אבער םען האט דבורים,

 װארד און װאטש די דאס צײטזנגען די
 זעאבסט־ אונזער איז װעאכע סאסײעסי,

 באשוא־ היטערין, םאראא אננעשטעאטע
 פאר* ניט האם ער דאס םעאעטירען דיגם

 זײ װעאכע אויןי האטעאס געװיסע םאאגט
 האא־ זײ דאט. באװײזע געכראכט האבען

 הײזער. אנשטענדינע קײז ניט אן טען
 הארץ טראגט װידעה קעבאט, א. גאדפרי
#וואס דעם, םאר אטוירגי דיסטריקט אויפ׳ן

 םאר־ נימ האט ער זאגם, קעבאט מד. וױ
 דעם אלן שוצדעע די גענוג שטרענג םאאגט

 סםאק מאטארם״ ״עםערםאן באריליסטען
זאנט אומאכע, אן דא איז עס שוױנדעא.

י־יטער. די פאר טײער צו װען  עקס״ א̂ו
צו נעותן איז העאפ פיריעגסד• ^  בא־ ני

 געקענם יע• האט מען װאם די און קוםען,
 איז אאעס צוצוקערט. סען האט חריגע̂ן
 אין ׳אאץ איו דאס גוט. און שטיא געװען

צ״ט. ביזי
 שעפער סך א סאאו. איז אבער יעצט

 אפען זײנען װאס די און צמעמאכט זײנען
 טרע־ יעצש צײט. פואע די ניט ארבײטען

 פרו־ װעלכע באאעבאטים <עװיסע זיך פען
 ארבײ־ ד\ מיט האטארועס טרײבעז בירען
 פען ידיסציפאין אײז פיהרט םען • טער.
 די װיאען טאמער און שטרענג, זיך האאט

 דעם זײ סטראשען #אײדעז גיט ארבײטער
 אריבערםוםען פאלכיאכען, אינגאנצען שאפ

סים ארבײטען און שטעדטעא קאיין א אין

 פארברע־ װעאכען םאר פארטיג ;עװען טען
 קאוגער, א אאײן. נאר װיאט איהר כען

שער  אפי־ ארמעע דער אט כיאז, סימפאטי
ט און ציר.  נײעס שטיקאעך אזוינע מי

 עואם. דעם יעצט דאס מען קארפעט
* * * *

 גוטע װעגען זיך מען דערװיסט װען
 יא פון צײט דער אין ? באאעבאטים

ײ די םון קאוירלום די זײנען אט סטרײק.  א
 ארויס״ סטריט אאועא אויף סטארס דישע

ט געטראטע} ך א פאר םאדערונגען מי ײ  נ
ט ארבײטם־טאג שטונדיגען  מענשאײ א םי

 בא־ זײערע זײגען שוין און געהאאט כען
 פױ אז גוטע אזוינע געװארען אעבאטים

ט צוגעהט טער  זײ םײאער. זײערע אין ני
 ביז־ די אין חאק א קאוירקס די צו זאגען

ײ אבי גוטס, דאס אא און :עס  זאאען ז
 םון ארויס און סטרײה דעם אויפגעבען

שע זיך דאכט ױניאן. דער  ביזנעס אידי
 אעבען, שעהנעם א מאכען װעאכע אײט,

שע פרן הויפטזעכאיך אן אידי מ ײ יו בי  אד
 שכא מעהר האבען געמעגט האבען טער,

ט ױניאן א צוברעכען טרײען צו װי  א מי
צוקעריןע. א םון צוזאג

 אויף פאראאזען זיך קען סען װיפיעא
שע אין זעהן מעז קען גוטסקײט נאאעבאטי

שרע־ ניט זיך ארבײמער די נאר זאאען
 זײערע - סטראישונ?עס.• אאע די פאד קען

 םאראארען ניט נאך 1האבע באאעבאטים
̂וען זײ זיגעז. דעם  שיק- די םיט דאס וױי
 מען העז ל אערנערקעס פרישע און סעס

 אוחןר־ אדמד זען,1׳נע סוספענדערס אפשר
 און דרעסעס אבעד אױפשצאמגן, אאם

 סאנופעק־ ניט זײ טיט טעז הען װײסטס
 בײ ipdipd'ik קענער זײ װען טשורען.

 אמרגערקעס, מיט גרינגער אדער איגער
 זאא געמאן. אאנג שױן עם זײ װאאטען

 װעאעז טרײד אין גיזי אביסעא װערען נאר
רעדען. אנדערש גאר שוין זײ

 דיזעאכע אוממטום זײנען באאעבאטים
 אאע קראפט׳פון פאראײניגטע די נאר און

 קריגען זײ םון קען צוזאכיע[ ארבײטער
באהאנדאונג. אנשטענדיגע

 ~ איז דאס און װארט, אעצטען אײן
 אין רעאקציאנערעז די געדואד! האט

 וחד אאנד גאנצעז איבער׳ן און באסטאן
 םאם. די אריבערכאפען ןױיט דער כדט אען
 װי ארבײטער, גע׳גען געזעצצ עםאיכע גאך

 גע־ םארגעאעגט שוין זײנען װעיכע די
 אע״ איז העבערונגען עטייכע נאך װארען,

 צױ ״ו<זנם רעאקציע די און בענס־םיטעא
װאג. איעענער איהר םון זאםעגבךעכען

ץ ר א ע ר ד ע פ ד ױ ע כ א ו ם א י נ 17 ױ
 ס״ און א. פון ׳טשערטאן שאפ דער

̂. ברודער אפצנהײם״  םינקעלשטײן, אי
 פאנד דעם פאר דאאער 25 געזאטעאט האט

רעאקציע. די באקעטפען צו
 דער אבראטאװיטץ, א. ברודער

 בראם. װײנסטײן איזיראר פון טשערטאן
 זעל־ דעם פאר דאאער 10 געזאטעאם האט
צװעק. בען

 דיזע םון ברידער די באדאגסען טיר
 די צו דאנק סםעציעאען א און שעפער

״ שעפער. דיזע םון דעאעגאטען שאפ

 זײן װאכען״וועאען פאר קוטענדע די
 די מעמבערס. אונזערע םאר װיכטיגע זעהר

 ארוים־ באשאאסען האט באארד דזשאינט
 בעאי־הבתים די צו םאדערוגגעז צושטעאען

 פאר װײדזשעס אין העכערוגג א םאר
 זאגען צו איבריג איז עס ארבײטער. אאע

 אײנעם יעדעז אן ריהרט פראנע דיזע אז
 אײנפאף איז זי מעטבערם. אוגזערע פון
 םון פארדינסטעז ד' אעבענס־פראנע. א
 ניט קײגמאא זײנען סעזאךװאכען םאר די

 אגשטענדיגען אן טאכען צו געװען גענוג
 אוכישטענדעז יעצטיגע די אונטער אעבען.
 דער ערגער. פיעא־ נאר עש איז א:ער
הויף, איז רענט די #:רוים איז יר«רות

 עס אז אזוי טײער׳ בראנד איז עםענװארג
 ארבײטער אן אז גס, א אײנםאך איז

 טאקע איז אעבען דער אעבען. א טאבט
 אאעמען איז עכ געסאטערטער. א דערםאר

 אויס- די םון פראצענט 96 אז באװאוסם,
 זײנען םאסיאיע ארבייטערס אן פון גאבען
 דער־ עסענװארג. און קאײדער אויף

 העכע־ די שטארק װי זעהן מע] הען פון
 גע־ האט אעבענס־זטיטאען אויױ^־י רונג

. ארבײסער. דעם טראפען
 די אז גיט םראגע קײן אאזא איז עס

 ײאס פארדיגסטעז די אויף חעבמרומען
זיײ פאדערען געהט באארד דזשאינט די

 איז עס און טימזוענדיג״ און ;ערעכט
 טעטבמר יעדען פון פאיכט די דאריבער

 א; זעהן איז סימיגגען די צו זוי) צו יזגצט
 עס װיפיעא אאעס, רןרמען זאאען םיר
ל׳ריגזנז. צו זיין מעגאיך נאר װעט

 וועאען דעצעסבער״ םאנאם דעם אין
גארד jpp םאר װאהלעז האינצן אויך םיר

 מיר בעאפטע, אאקאאע און מעטבערס
 צו אז זאגען, צו םאי׳־איבריג עס האאטען
 איגערגע־ און פעהיגע עהראיכע, האבען,

 « מעמ־ פאר אוצר אן איז בעאםטע בע:ע
 אבער דאר&ז דיזע ױניאן. א םון< בערס

 סעם־ גרויסמר דער פ,*ן װערען ערװעהאט
 איז זי״צען מצפבערס די אויב און בערשיפ

 פאר׳ן פ*אד דער נאטירליף איז הײם׳ דער
 וואס די אויף או; קאענער פיעא אױסװאהא

 מיט ערוועהאט װערען ערוועהאט, װערען
 איו עס אז שטימען, צאהא סאײנער אזא

 פארטחך זײ וועטען פראגע א אײנפאף
טען.

 זאאט איהר אז דערפאר װיאען םיר
̂והר אאע װי מעהר יאהר, דיעזען זיןי  #י

 םון ערװעהאונגען די אין אינטערעסירעז
 די צו אאע קחפיט פארטרעטער. אײערע

 און אאע ־זיף אינטערעסירט מיטינגען,
 יאהר נעקסםען פאר זאאען טיר אז זעהט

 בא־ ?#א װעאכע באארד עקז• אז ה$בען
 פון טעםבערס םעהיגסטע די פון שטעהען
 ווערען ערוועהאם זאא און אאיןאא אונזער

 װעט איהר מעכיבערס. אונזערע םון.אאע
 שטי״ אײערע דורך פארטרעטער אײערע

 צו באגײסטערונג און םוטה געבען מעז
 ברייטער דער םאר ארבײט זײער טאן

כיעטבערשיפ.
 די דרוקען וואך נעקסטע וזעאען טיר
 שטאהא־ די םאר קוױטירונגען איבריגע

 איז קאטפײן אונוער װי אזוי סטרײקערס.
 אונ־ אויםדרי?ען כױר וױאען ענדע צו שוין
ס ־ טיעפסטען זער :*  מעס־ אונזערע צו ר
 דעאענאםעךאוז שאפ אונזעד/ל צו ׳בעס
 םינאנ־ «דגז האבעז װאם יעגיגע די אאע

 מאכעז צו געהאאפען םאײאאיש און ציעא
 שםאהא^ די פאר אונטערנעטונג אינזער

 די אז האםען שיר סוקסעס. א סטרײקערס
 אא־ אינטעתעשיאנאא אאע פון ארבײט'

 און צרפאאנ ם4ם קרויגען זיך וועט קאאס
 באוח:-סםזי:יגע אאע פון היאפע די אז

 שטאהא־ רים ברענגען װעט ארבײטער
ענד. אדענרײכעז צו סםרײק
. . n .ppd העללער, דדם״ .
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«1 $t רעפארטער. םטעןז

ודי־ ,מרזןכםינקײם״די מון לעמר די
 אתזער פון ב%»אוס חנם פון ״ױן נמן

Nrwawm קקממםױו m a p,ד ר»ס ־ ח • 
 א״י־ ־np jjnnip ז«צ מלעזיגנער זידענם

אצמעצםלי־ »ן אויפזממבען ווידער
 ׳»נײדע~ םון ׳שנ״דןןר־נארסןנד מן

ם חור וועלם. דער )*יבער י»י*נם ו ^  ב
tjr ווענזע r̂ריימ יננער׳ס HPייחזפ• ־* 
 אין אינטערעס פיעצ ארריםנעחםמן האס

V ווערם אממםום צעמן. עפענםצימ; i~ 
 װןרם עס בײםאל, סים דערפון רעדט

 אינםערנעעאנאצ אומער אז אנערמנם,
נרויסע וױרקציך א אויפםאן חרכדזם וחןם

* ♦ ( A  •  *  f • - י . u - •. ־ ז>יך.
.םארווןדסס״ יארקער נױ דעם אין

 ספע־ א ער׳פיניז זורײ) צאננ נ׳ים דא איז
J> ric f׳am ארםיקעל ציעלער i n  }j ^צאנ 

 אויםצר־ אאר וא-« גיבען סיר װעצמן פיז
 דעם איך װערם אנדערעג^ צװממן גע;,

ארסיסעציצזמאנם: דערםאגנתן
 תערםה היסטארישען נרויסצן, ״דעם

 איגםעתעשא־י די פיז באשצום דצם פון
 י״ונ^:ווןזרקערס dimrup אײדיס נאא

 ^נײ- אאוחואםאימז דעם אױפצואעבעז
 TWPP ערשט װעט־׳םען דער־פארבאנד

 סח דעאעגאס דער ftm באםתי^משאמן
 *רעזײ אידזד אינטעתעשןינ»א, דער

 וועט שאעזינגער; בענדזשאםין דענם
מו אײן זיץ ײתו  ױך ואנם םען און א

 די *ײנצעאהײצזעז;' ׳םעהר דעריויםמז
 ה^ום *ינמממעש*נ*ל די װ^ס קײמגא,

 עס f* אצזטסצח־־אם, םח צרהאלםעז
ס א גמאאנ^ שוין װערם חנ  פון ^נג

ז אאע ע נ ו ר נ ח י י צ  דער פון ש
iw װײזם, װעא^׳ n ir  T *  m, אק 

סנ מצן tapr ,bitײ ^י ^  צצטראבט ײא
 אזא םיז נױםוו^ינדינתײם דער װעגען
* צמרבאנד.‘סארס

 שנײ־ *א״יוועאסליצצר דער ״אײב
 קײן געחאט ניט דער־פאיבאנד

גע־ גצזוען גים #•י♦ »ח םםשות ?גרויסע
 ער <וצט םאחמדי, דצר פאר פ*פואער נוג

 װירדיגען א פארנזןהםען יא אלצם ̂ובער
^נאאער;מינםערנאצ ד^י אין פאאץ

 װעם ססעצ^א באוחננמג. ארבײ^ר *
 פאד גתיס דין איצט באדײמונג זײן
באוחןגונג.״ ארביײםער א^דישצר דער

 דער פין דעאעגאס. דעד ווען . ־.
שאזןזינ־ •רעזידענם׳ אינםערנעש^נאא,

 די צו עד וועם אהין, קומקן וומם גער,
 א ברלנגק שנליחןר אײר^עאישע

 *רגאני- ^ניידצר ‘מעכםיגצ פון‘ גרוס
 עלפאררונ״ ד^גרויסע אױך און זאצימ^

 זקובען1 ארטוניזאצחמ: דיזע גען״׳יואס
 פאר קעםפפמ ײיערזו איז געהאם שוין

* אעבען.״ בעסערען א
. ״. עהזי־ הןומ פארבאנד דער װען .

 די איז מאחמה דער בעפאתר סטירם
̂וט אינםערנעש^ונאא  א אהין נעשײןם ד

 גע־ פארםרעטער דעד איז פאיםרעםער
 פרײנדאיכען קײן נים מים אהק קוכמז

 ארנאניזאציעכ שנײדער וײ צו געפיהא
 n װעהרענד אענדצת אנדערע די פון

 אײראפא פון ארגאנמאציעם ארבײמער
 מד םאציאאיסםיש סעתרסםענס זיעען

 דער פת רשםעהער1פ* דער איז שםיסם^
 װאס *זא, געװעך אינסצרנעש^ונאא

 פארנניגען א ה*בען שמענדיג פאעגמ
 סןוציא״ כױם מחאוקות פארפיהרען צו

 ד^רם אלזא, זיך, האבצן זײ איסםען.
 צונויפרײדען. ריכם»ס גע?ענם גים

 אינמערנעש:ןונאא די שי?ס אבער איצט
סאציאאיסט, א פארשמעהער איהר אאס
 צוטינד זיך אז גאטיראיך, אוז עס און

 ס^ציאאיסמישע די םים טרעפענדע
 װעס אײרןופא, פון פיהרער *רבייטער

 פאר- אננענעהםע ײין באנמגעניש די
 די םון םיהרער רי םאר סײ בײדען,

 »ון דארממז, ארגאניזאציצם שני^־קר
 ד;ונען.* םון פארשםעהער דצפ פאר סיי .

 דעם פארעגדיגט שרײבער־ דער און
 —:זאץ ^אג^נדען דעם םים ארטיהעא

אורואכען, <דעאא םיעאע, ״םאר
 בוד »רבײםצר אױץשצ די ךארו•

ד טרײד־יוגי^ן אידישע די װעגו^ ־ » 
̂ג .  ‘אינםערנעש^ ךי. גראטואירצ; יחנגו

מים זואדקצרס גארםצנס אײדים גאא
 מיט גמורבינלען1 צו זיך באשאזיט איהר ׳; *

דעם טים *רעומן ויד און ויײר««א ׳
jx ״׳ m n שױן חאלש װ*ס~רעך*פאשאוס 

-r דזדכגעםידירם.״ מערען בײם ... .m 
 אויסצײ אאר די np זעתן ftp ם?נן וױ

j i אאיין זיך פ*ר -ארסימא *דער רעדט 
op pW יט ד| נױטיגס״זיך> ftp 
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אונ• פיז כמםמסײם .זאם
כא־ װעםג^ דער אק ײניאנם צאקאצ מחל

 שײ דעם אין אױסדרו? אםם גאנץ תוםס
 .פאר־ דער ^רװערםס״. קאנא׳צר׳

 פאיכם דץ םאאשםענדיג םיט װערםס״
 אין »אס כ^טש, און . באציהתג דעד אין

̂וב צײסוננ אדבײםעד  םון Din ft*n םעז ט
 איחם ftn ^בער קומם צדזוארטצן, אידים

 אינמעדצם באזתצרן פאר׳ן קרצדים פיא
o אין נעהםט עד װ^ם n דצר און אעמן 

 צ^קאל אומערע פון :ננטײיקלוע
 גצנוג אפ איםמר גים ער נו#ס דמם פאר

 און אעמןן מונ׳ם אויסדרדק פאר׳ן יאאץ
אא?אאס. אונאודע איו טעםינקײט
 איז ״כמטיגקײטען קעפאא דער אונםער

 ברודער ד^ט טרײד״ײניאנס״ תיגע ר♦
 גזד די און אמאגײזער דעי שנ״יך, ^ײםאן

א, אק וחוימשאםטצד אג  צו- אאנג נים ^
 דער פון גריס גוטען א גצגדאכם אונז ױק

 אןוקאא אונזער יוניאז, ׳טאמר ריע^וט
M מ ב ריי ש ר :-׳ ״ — צ

 םאר זימצן םאכער ייעיז^ום די#
 גוס שיקאנןו אץ עואם ארבײםער דעם

 באשריעסמזנ זײער טראםץ ^בא?אנט\
̂ובעז םרייד זייעד םון פעאד ל  בא־ ױי ה

 געמהאצת װעניגע די םה צוזיק נויזמן
איןשט^דם. אצבוזאסםע*ױגי^נס

 הא- זײ ביזי. איצט איז םרײד אין
םאתאנגענע די אין נעז

שעפער. נרויםע צװײ ipdiwjp עםאיכע
 פון וחגרם 1שא שײן ב״ קאנראד די

ip: םיט םארבונדען םעחר אאץ םאג צו 
 װעסםערן די און ”אדנאניזאזױצ. דער

 אר־ חןר ם״ט אן מהם שא• םעק^ייא
גוט. זעהר בײם

 אין ברעגטש א האט אאקאא וײזער .
 דארטעז םון און װיסהאנסין, #םיא^ױף

 םאכמן אז באי׳יבםען נוצמנ אן תוםט
 צײם צו צײט פון פר*נרעס. דארם

 דער פײן, ברודער אהין דארט פאהרט ,׳
געהט אאעס און אײדזשענט ביזנעס

J> .4
 באשאא־ אאתאא דער ה#ט אעצטענס

 אינ״ זײן זאאען מיטיגגעז די כדי *•*סען,
 םי- יעדען בײ האבען צו םערעסאנט,

»יטינג  אינ־ איגער פארטראג צודצען '
ט>וג. פון פראגען םע)-עסאנמע

 באשאאםען אויך האט אאהאא דער
 שבת א דאס צורית, װאכעך פאר א םיט

געאר־ ןאא צײם שטונדען 4 נאכםיםא^
 געאד דאס אפכעבען און װערען בײט -

סםרײקער.״ 1%שנ\ זײ פאר
♦ ♦ *

 אין איז צוריה וראכען אײניגע םיט
 ערשינען ״פארװערמם״ שי?אגא׳מר ״עם

t פון ארמי?עא אינמערעסאגטער זעהר 
:j v און מאטעריעלע *די זיס^ינד, טאריס 

 דרעס און װײסם די פון יאנע ײסםיגע
 איײ װאאט מעו וחנאכען ױניאן׳/ ־אכער

 איבער״ גאנצען אין געדארפם ־לנטליך,
 אײדער עס עראויבט פצאץ דער ״דוקען.

 באנוגענען טוזען זיך װעאען מיר און ;יט,
—: שדײבט ער אױסצינע. אײניגע :ייט

גארמ. אײדיס אינטעתעשאנעא ״די
 אין האט אטעריקא פח ױניאן װארת.

 צמעתראגען מאנאטמן 9־8 פון פשך א
 דצר םיז בױם נרױסע״ דעם פון צװײג א‘

 װעאכער ״נדוסטריעיא ?אײדער פו־ױען
פרוכט. גימע שוין ברמנגמ
וױיסט, 100 אאקאא דער איז ראס

שיקא״ םיז מײקערם סקוירט און דרעס
 גע־ א פון צײט קורצער דער דורך :א.

 געװאקסעז אאקאא דער איז יאהר גויעש
 אריבער םון טיטגאידערשאפט א צו

 אוג- ארבײםזןן ײעאכע מויזענד, צװײ׳
 קורצע באדיעונגען, טטע זעהר מער *

 פײ א מיט װײדזשעס, טםע שםיכדען,
 פאו שטונחג א סענט 85 םח גיםוט ׳
p װאס עמװאס, םזץיעז, . p פרוײ אנדער 

 האבען ̂צ אנװײזען ניט קען ױניאן ען
 אדער צייט,' קורצע אזא אין ;־עררײכט

* צײם. אעגגערע א אפיאו אין
 דיזער ‘ ׳ פון םיטגאי^רשאםמ די

 עון ב%פטעדי$ אךגאניואןדאן ..,טרױען
 װעאכצ פתיק( יומק .*אעטעאמענטע

 באי״ דער אי) באאד אבער ̂יך ךיאבמן .
 צױ טם ױניאן וײער פון צלמ) וצמס 1

 צמטעריע־• דעם םים «ר*דע<געשמעאם
 אין זײהאבעןגעהאע װאס אעןמרפאאג

יןאבמן װאם צײם דער^קוחמנר
פון םיעא^ יײיאן. ^יער אוישמןבויט :

 מיכד איבעדגעמגע און
 בטגדיײ או״די נזןזאגם האממ UnrJj ״ .

} |»j פח באדינגתגען' םאםצריעאע דל אז 
 דער rk אגךגאגיןאציאן ארביי׳סער »ן *

 גים אאײ)איז ברוים פונדטשע^אנעד
 I אמי 4זזאמ דארוי םענש א זואס אאעס

^גיד  באזאד־ צו באוויתן ה^בע ו;י. װי ,
W ״ L םעכד די ®ן זייט מןםעריעאע ד 

־־0• באאד זיי מנן1?מדס־ה*

שע אנצוםיהרען נער  אעק- םיסםעםאטי
 מעסאס תיכםיגמ איבעד קורסען טשור .

 וײער ®ארםימערען צו כדי םראנען, און
שען ? צו און נעשסאק עססעטי ד טו  ענ

ח, גײםםיגע פאר םאראאנג א לצז  שפי
ס א װ ױ גראדע איז ׳ ױםינ אז  א םאר־ ג

אן ט איז אס װי ײ ױםיג .  דעם םאר נ
 םענשען. אימצעאנצם

ר ^ ח צװעה דיזען «  אויםגעקאיבען א
 אוים״ חאט װעאכע תאפױםע א ג*ווארען

ם  לעלד םריחנ דורכצופיהרעז נעארביי
ט םיםגאידעד, די םאר טשורס דר. םי

 םוזי?צר באװאוסםער א איביך, ר. י.
אע?טשורער.״ אאס רעוואאדציאנצר, און

.* .  טצטינ״ די װעגען שרײבענדיג .
 םיר אז םעז םיחאט מניאן א^א פון קײט

 ארגאניזאציאן אז םיט םאן צו האבען
 םאטערי־ דעם און נשםה » האם װעאכע

 אנדעחנ םימאזן װאם עםװאס גווי, צאזנן
 באדייערען גרויםעז אונזער צר ײכיאנס

ניט. נאך האבען
ס אנדערע םתאע אנ  אויך האבען מני

ך האבען #ערפאאג םארצײכענען צו  אוי
ס נוםע ע ש ת ױי  שטונדען. תורצע און ו

 גײסםינער דעד צו קומם עם irn אבער
ט ײ מן זײער פון ז ע  ע?זיסטענץ, און א

 קאינגט וחןאכע פוסט?ײם א זיך סיהאס
 װי אדער םעסעא פוסכת א פון וױ אפ
 איז עס ש.גוױסםענ דער אין עכא *ז

ען גרויכהנר א דזגרפאר עניג ת א  צו פ
 אא״ פון םצםינקײטען די פארצײמגנען

 פאר שטאאץ א איז װעאכער ״100 ?אא
 גארםענט אײדיס אינםערנעשאנאא דער

 אנ־ פיעאע װעאכער פון און• װארקעדס,
ס שיקאנא׳ער דערע אנ  זיך מעגען ױני

גאבפאצנע; און טוסד א -אראפגעהמען
בײשפיעל. שעהנעם דעם .

 װענדונג דיזע פארדאנתען צו פיעא
די איז ,100 אאקאא פון שטעאוגג און

 כצאססע אקםמחנ זײ
 אנגעשםעאםצ וײ מון און םיװע

 mtfn צכע1וח איגטעתעש^נאא
 םיחתע דער איז באגריצוי טיגען

ױגיאן. חגר
 אז װיסען, צו וױכםיג איז עס
 TT געפעען אאקאא, םרױעז דיזען

 נאציאנאאיכמסען. םארשידענע
מ סײן זאגאר גיט דארם םעהאט ע  כ

 ני אױך איז עם און אינדיאנער און
 צוזן ארבײכתר וױיסע פח נאויז

 דארט הערשם דאך שםעאם,
/ וײ אין אחדות און הארטאגיע דיגע י  די
 נאציאנאאי״ םארשידענע דיזע םת הען

. , םעםען״
^ *צו  אײנינסיימ דיזע םארדאנ

 געיי ײערען געשעםםען די׳ װאס איז,
 < םעםבערמ די און עגגאיש אין םיהרט

 דעד! איז חנדען צו זיך געװאוינען
 ז זיד, םאנגען זיי און אאנד פון שפראך

 ,איק םים פאא? אײן ווי באטראכטעז אץ
 . גמטד״ װערען אעקטשורם די שפראך.

ן  בא״, העאםם דאס און עננאיש אין מ
 1 שפראך די ?ענען צו םאראאנג א שאםען

אאנד. פיז
 ביי אפ זיןיניט שטעצט 100 אא?אא

 פון געםאן איצט װערט עם װאס דאס
 זפאר* נעמאכט ײערען עס ױגיאן. דער

 1k פאר חײם א ?ױפען צו בארייטונגצן
ןאזוי מעמבערס די םאר #הויז װניטי \  (י(
 םיטגאײ^ די יאר?. גױ פון 25 אאסאא

 אײפעדזיגי! זײנען 100 אא?אא פון דער
 V( פון טער6שװע זײערע אויף טיג

 ; חאםי 25 װאם־אאקאא װײסען זײ יאר?.
• « הויז ױניטי דער םיט אויפגעטאן

 »1צ נעחםעז זיו ענםשצאסען זײנען זײ
 אי^ זעאבע דאס טאן און ארבײט דער

p שיקאבא.״ L■
̂ז װאם דאס איז זעהט, איהר מי  גענ

 בשוח^י גוטע אםת׳ע אן שרײבם, ױםתינד
 גרום הארציגער א און גײע$ :וטע
 װי עס שיתאגא. םון 100 אאקאא זער
,fit סיטגאידער בראװא; :אויסרוםען ויך

 ■ :■ .loo_________Wm ! אאקאא

• «י
E H ״י/if;

M

ד ע ס ד ײ ו ט ן ס ו כ ױ פ א ד ם ד ס ר י א ל ן ה י ױ א ו נ א י
 אסס׳ן דראגיםם ריטײא יארין נמ די
 בתים בעצי טײא א פון באשטעהט װעאכע

 ארױסגעאאזעז האבען סײד איסט דער פון
 אד־ אן פון .פארם דער איז ע־וסקוױא א

 צײ־ אידישע אייניגע אין װערטײזטענט
סטיייה. קלוירין דראנ דעם ותגעז םונגעז

ערקאע־ ױניאן חאױדקס דראג די טיר,
 האבען היצקעפ פאר א ניט אז רען,

 זײנען מיר סםרייין.. דעם ארױסגערופען
 זיך ארגאניזירעז צו געצװאומעז געװען

 • אונ־ װײא סטרײקען, צו און ױניאן א אין
 געװאצט ניט האבען בתים בעאי .זערע

 אונערםרזןגאיכע אונזערע אויסבעסעדעז
באדינטנגען.

oppt סטרײק דער װי נאכדעם װאנען 
 ױ־ די האמ געװארען גענוםען איז חאוט

 סטרײס דעם אױסטײדען געמרײט נ״אן
 געװאלט ניט האבען בתים בעלי די און

קאטפראטים. װעאכעךניט־איז פון הערען
 נעװעגדעט דאן זיך האט ױניאן די

 זעתן זאא ער אז קאמישאגער, העאטה צום
 קאםי־ דער סטרײת. רעם אױסםײדען

 פון קאנםערענץ א פ^ודחפען האם שאנער
 דער אוין< בתים. בעאי די און ױניאן דער

 ׳בעאי די האבעז קאנפעדענץ דאזיגער
 גענען ארויסצוטרעםען געװאגט נים בתים

:פאדערונגען גערעכטע פאאגענדע
 א דאאאר 50 ביז 18 פון װ'ידזשעס

 עתטפיריענס און פעדױגקײטען אויט ׳װאך
 טאג א ארבײט שמזנדען 8 ?אױדק, פון
 ־הא־ זײ ױניאן. דער פון אנעדתענונג און
 חה א גאגגעכען, אאעס געװאאט אונז בען

 אז נוט גאנץ וױיסצן זײ ױניאן־ש^פ. «
p קאסט צוזאגען p יױ א אתן ניט, געאש 

 צוריקציהען<װען קענען עס זײ װעאען ניאן
 די׳גם פאר פארגאוסטען. זײ זיך וחוט עט

 א י1פו ױניאז א זײן מעג קאםישאגער
pדי טלר, אבער ודכטעקײט, אײנע 

 ד.אבען ‘םיר זואס דאך װײםען
 הא־ ניט פראפעשאגאצס אצס נצתראגען

דיג ױגיאן. ?ײז מנ
 איזנפער־ •פאאשטענדיג טיר",זײנען 4 ,

 £צד- דער אז בתים, בעאי י1 צדם שסאנען
 כאה־ פגן האםפאניאן דער איז טאציסט

 א*גען דזןם אײגםאך איז אטאא און םאר,
p .לאױב זדגעיהענד. אין פון,*.כחןגשען t 

ס ניכען בתים בצאי זײ  װאדום;הא- ״צו ן
 נ:־1ן»ip אמ^מזטעאט זיי פון םאגכע בען

 וױיטזור;צו אזױ און פר^נטערס טצרס,
 ךאױ־ רי און פאעצער, זײערע סת^בען^ין

m די .7װײ # רעצעפטעז ק»כעז חברה׳ 
̂ב אס ?p־''ido אין זײגען מ#יריזם  או

̂ן געוונד, דאם טייער װיזמןאיך איז זיי  ג
 םאר־ װ*ורום זי/קאײכתן, פובאי^ום^טי

 ז&זד און פרית צטארס די^ייערע טאכען
M־נען t o w *־'י־י־׳ז ̂ד5 ׳״ *׳:

iK
^ אז באױז, םאדערט יוניאן די ע  ד
 1 םעגצן, שטונדען, 8 ארכײטען זאא קאוירק

 %אי| אדער פריה דער אין זײן שםונדעז די
 קאױףק״ דער איז יעצט ביז וױיא אװענד,

ט געורען אײנפאך  גע• און דערשאאםען ני
; .*** םיסטײתס. םאכען קע;ם

א? זיך, באריהטען בחים בעאי די
ײט דער  ל - מג^!|« אינםאוענציא דער םון צ

 ' ג*ן< דראגיםטען די האבען יאהר אעצטען
ם ײ ב  mfSi דערצעחאק״ ויי גאכט. און םאג ^

ר מ  דן מ*ד, נעווען זײנען דאס אז ניט, א
די זועאכע ?אוירקם, טונן אאנגע האבען.  ש

ט אפיאו אפםםאא דען, ד תריגענדינ ני  בו
/ װעהרענד אװע-טײם, •פאר צאהאם י  ז

ט יענער אין האבען בתים בעאי די ײ  גע• צ
• דאאאר. טױזענדער סאכט

ל א איז ןןם אז צו, גיבען זײ- אויב *  מ
 h ײאם פובאיחום דעם ©צר פאהר

t גיבען ײק,1סטר אין ןײנען קצױרלןס ; |n 
ײ אז צו, *<יין שוין דאך שע?םינ ז  6"כא

 fto סטארם זײערע אין מענשען אזעאכע
 דער.געזעאש«פט• פאר געםאהר א זײנען

 כעא< די װאס ריכטיג איז oy אויב און
ט איז עס m זאגעז, בתים ײן‘ ני  פראגע ק

 װאדוס• ׳שטונדען, אדער װײד?שעס פון
ט ןײ װיאען זשע  *V imp אנערקענען ני

? אן 1^7 . . ני
 m& פראגע זעאבע די פרעגעז מיר און

 ;א׳ג? שטעאען זיי זואס בתים בעצי די
 אייגער אז זײן, טאל,ע װעט װאס און
ט װעיכער ״חברה׳/ די י ג , ן  אי

 דצ״ א א*ן טעות 8 מאבען װעט טעגט,
? צעפט
 R םאא, א גא־ו ערקלערט ױניאן די

 װערען ב^ץפאלען זאל שטאדס די זוען
 אונ״ אױפגעבצ; םיר װעאען עפירעמיע, אן

 צױ זיך אוםהעהרען גצײך און סטרײת זער
p n ארבײמ. דער צו

t די צצולשען אז איז־דיכטי׳ג, עם ip 
עען סעס ^ װעאכע #פראגרעםױו;ו דא ןי מ  ו
ט בען  y דער געםײנט^מיט גאײך גאר ני

 y ױניאן דער נעהאצפען אויך נאר ניאן,
ײמ) ב&דױערעז צום זיך. ^ארנאגיזירען ? 

ײ צװישען  װעא- אזעאכע, דא אויך אבער ז
ס אנגעשםעאט האבען כע  אז^ געגגסטעי

ט אוז־םײגען סטארם, זײערע  oyi םי
■ > J סטרײק. דעם נעוױנצן » ־

ײמעד די אן האוירהס דראג ױנ  ױני
ק^ דער צד אאנגט מערי  םעדעריח א

 פון ןן*ט1געפי װערט און לייבאר אװ
 קצוירקס ריטײל דער פון יו־יעזידענם

ײמר^י מר׳ ױניאן, טצרנעשאנאל  בי
 דמדי:) pb געװארען אינרארסירט אױך

.  אז באװײזם צס װאס ײגיאן, י
ם r ני 'P היצקלפ.־ םון או*פםו *

^rp 4c• די n

■

׳*•־

•». •
■



מנדע n ־פאר היאר :רויסע אבער ססחייי
דראג־תאויףקס.

דא־ די אז זאנען, צז איבעריג איז עם
ע ע  פאר־ סטרײקער די פו; בפשח קאיינע ז

 ווערע; ,צו ערפיאט און 'דפגעהיס דיענט
 םייחנא. און ארב״טער־פרוי יעדער פון
ט, םםה שום קײן אונז כײ איז עט  אז ני

 די װעאען שורות דיזע שון צעזערינס אצע
ער בקשה  זיינען זיי ארער זײן, מסיים ןין

 נע־ בצויז tp זויצען םיד םקיים. שױן זי
 ,נערעבםיג־ דער פון אעזעוינס די טע;

 אי־ בהשה זעצבע ךי- זאאע; זײ אז קייט״,
 און באלןצגטע זייעחנ אצע צו בערנעבען

 דעם אפשר אצייז האבען װעצכע שכנות,
 רראג־ םטריײןענרע די פון אויפרוף
C באםערקם. נים קאוירקם
די פשומ Dtp איז אנב,  אינטע־ אין-

ט םון רעסען א װ  רראנ־ אין קוסען די.
 זיי־ אז זיכער, זײז צו םעדיציז כאך ״סטאר

 נע־ .פארזיכטינ וועאען רעצע-פטען ערע
םאכט״זוערע!

ה*מז זיי וױ התמ#, זעצבער דער םיט
ײט דער אין ר זיך מאחטזז דער שון צ ענ  נ
 און ארכייט אינדוםטריעצער צו מען

 צאא די װעם װײזען, .םטנים אצע אויט
ט םון פרויעז־םמודענטען ײנ ט א; ה  יע־ םי

שטיינען. העכער אצץ וױיטער יאוזר דען
(כלינדער) בעדריק ראזע םון

מU»pp מיי טי מר ד דעאארם־ די״נן פון .י
p m םעט־ אונזערע םארדינסטען»| די 
p נזנרס, *  im.fPM w p אר־׳ וןט־עחנ/ 

 part םארשי ד♦ איז ימגנמן,1מי<»־ב«
 איג־ אונזער «ןו כאיאננ׳מ װעאכע טדײדם

 וחנרען באדארםט tpttfffl טעתעשאנאא׳
urrtfpn אום, ח»ארסטעגם, דיז׳נן איז 

ipnr ו סיי«*?&ימ» pnppwt מאנוםעסטשו־ 
מ  העכזןרע םאר פארצאננ א םיט ח

ױ פאר tPDfn םיר זאי׳ח ,n׳ןכױז  ד• י
 א פון נ^ר ניט םםאסיסםיקם׳ זנױמינע

JPdmw והאצ׳^ ontpr, טרייד, אחןר 
 וועמן ot»^ וויסקן אוין זןואען סיר נאר

 »צק 1אי צאיןאצם. א*ע איץ ׳מין, דיזעז
 אויוי און טרײדם. אצע 1אי און שםעדם״

 אר־ און טענות אונזערל םאכען אופן אזא
*ו טםענטען  איבערצײ־ נאך שטארסער, נ

 דיזער נרצסער. גאד םענציו מנדזנידאון
 םאר־ צייס דער םים הען ד^אאדממנט

 די נראד נרויםצן נאגץ א *ו אײכםערעז
 ס׳מרעםערן. <*תאצע די פון ארבײם

 אעדמוןך םעםבערש'■ רער wrn דעם ײדןי
 די־ פוז jrum געשיחרט נאנצען ןין ז*א
 ניט תרכאױם איז עס דעוארםפעכט. זען

 נעט»ך זאא ארביים דיזעאנע WT ג^יסיג
ײ םאא׳»י זוױי וועחק  *pve לאקאצ ױ נ

מ און רעטממ, מל ײ גאכחינר דןוס  דעם נ
nfw nט. ־ מנ ט אר  ו • ר /■״'•־ תי
 ד*ם ז*ימן, W איד וואאם סוןי צזם

דערוױ• נצטאן וונאח נאםת אומ ח«ום עס

 ל׳יידען. jnrn צו סו«י א געסאכט .חאט
w p.jro אויפגעחאנגען זױ w oli tan 

 מד יזאט אארסאנס JS89 גאיועסנער,
 פרוײ אח ״םענער רעחנ. א תאאטען וואאט

 יאויסגעת־• אר חאט !״ אםערימ» ון6 יזן
 חאאן זיין אױױ שמרית יי -אמגד:י «ז

 «דאס • אונטערבראמז. באצד איחם ה*ם
ר םייז םון םינוט נייהציכםטע די את  לו

̂■ נעף  אויםצו- אוטפייצט םישער וזאט ־
 שםרמן דעד ומן מאםענם דעם אין טריימז

p זײן אויוי מטאאימ זיינעז שאיושאן 
 פאר־ טאמנן :איו *נים •אנײםטעתמנן

ען.דייו8׳ם*י ענײחמט,ז מ ^ < מ

שע ם, פאציטי אי  שצום דאזינער רער אז גבי
 צ^ניש נאנץ קציננט ער כ#טש ם«צש איז
^זיי, ערשטענם, < אנזן  באטיי־ די איז ז

די פרויען די ®זן צינוננ  װאדו־ צעצםע אין.
ט אצײן טרויען די פאר נעװען אען  ני

 זייער און ;׳לקםפעריםענט ^ װי מעחר
ע טעו ױי  װעהצען און ׳פטימ^ן ארט ו

 ײי אויף רעם, אן גאנצען אין זיך װענדט
ײ, פיעא  באיי־ װעאען פרױעךװעהצער, רי ז

ט צוםרידען בען  פון רעזוצטאטען די מי
 — ד#ם און עהםפערינזענטען. ז״ערע

 איצט נאך מען קען — זיך םארשטעהם
 אויך סען ?ען דארינער און .װיםען, ניט
ט  חעצען פרויען די אזוי װי םרעפען ני

ארום. יארר א אין שטיםען
 די װייטער טענה׳ן צװייטענם, און

שע ם, פאציטי ט םען טאר נביאי  פארנע־ גי
 צעצטע די פון װאהצען די אין סען,
ע אין נאר האבען יאהר פן«ר  א־נ־ אײנינ

 געהאט פרויען די שטאאטעז דױוירועצע
 די א־ן באטייצינען •צו ריז רעכט דאם

ן אםיצו זײנען דאם, אי װאזזצען;  א'
 םרויען צאא גרויםע א נ$ן־ שטאאטען יענע

 רעכט. רןוזינען רעם פון אױםגעשאאסען
 זוען זיין עם װעט אבער עגדערש גאנץ
ש ״פעדעראא דער  אםענדמענט״, םאפחזדז
 װעט Dtp און װערע;, ראםיפיצירט װעט

 דע־ יאהר, הײנטיגם נאך אפשר נע׳פעהן
 1אי םרויען־בירגער vא א װעצ^ן ײאצט
 צו רעכט דאם .הןןבען שםאאטען אי־ע

 געבען זועט Dtp און װעהצען, או; יטטיםען
 א .פרויען־ארגאניזאציעם נאציא^׳ןיצע די

 זייער אויםצונוצעז מעגאיכקײט נרײטע
אי־ װעהאערינס די אױו* איינפצוס נאגצען

 דראג־ םםרײקענדע די פון בקשה א
 ארבײטער־ הינע די צו קלוירקם

םײדל»ך. און פרױען
 פון םטרײק־קאט־טע דדפענעראא די

 זײ־ .־ועצכע דראג־קאוירקם, יארהער נױ די
 פ«ר זוןוך טע4 די ׳טויז םטרייפ אין נען

 ארבייטס־ װענינער און שכירות העכערע
 או־ויםנעצאזען םענ די האבען ׳פטונרען,

 יןורקער נױ די צו אויפרוח װאריסען א
 אר־ די צי איבערתויפט, אוז, ארב״טער

 זיי־ װעאכע טיידצאך, און בייטער־.פרויען
 הינע די איז האסםיםער םײםטע די נען

 נעטעז אויפרוח זײער איז דו־אנ־םעארם.
מי יעדע אז דדאנ־קאוידקס, די  אדער פ

 הויז פאר׳ן האבען דארף װאם םיירעצ,
ױ עס װעאכען א זיך־ םאר אדער  ארטי־ א
ט װאס קעא, ־  דדאנ־ א אין נעסויםט ^

 די יוויפען צו באמיהען זיר זאא םטאר,
 םיע־ שון,די אײנעם אין ארטיהצען דאזינע

 נע־ שוין האבען װעאכע דראנ־םטארם, אע
 דראג־ די -פון *גניאז דער מיט םעטעצט
אינדירעסטע «ין זײן װעט דאס לציירקם.

v * r i תאצםען מעםבערם אונזערע פח 
 «פא' מארי׳םזחנד םחמעז איין אא אומ

 נ^חנסמר p».f באםאן מני*ן <»םאינ#ר
 *ז שזואדמר״זאארתכטיגענתנ, א איז
 באדייםין. ע«עם םוז שווארץ ?אאיער רער
 *ופרידעגשםעאעז דארימר »יאןן םיר

װיאען«מע טיר 4גי.י נימריגקײ^ זיתר

Hm ^אנרן א ז״ז םודא׳ םיר האגען P 
 צו כיט םעגשעז, אנשטענדינען

 אי:דזשאנ^*אן,.«ן שםיקעא א עיעס זיד
̂נל נעפעאם אינדזשאנסשאצם אאע די  א

 וואס חנר כעסטעז אס אנער
fp טײמרס, די נ«ימ נעװארען נענזבעז l־ 

 נעשיבםצאע * אן א^ז דעדמאנט כער
 גרזיםצ א אאםירט.. ־אםאא חאט וועאכעס
א נעשיקט d»iv—קאטפאנ• טעאעפא; , 

 םאופעס אויםצושטע^ען ארבײטער נענג׳
א'! א מדכציחצן nw>p צו בפדי

 cup ױו האט גראד געמנה געװיסען א
 נעםוומ האט םאו■ אײן או נעםאכט אזוי

 פאדםןיים א אוייוי וועחזן אוועיאעשגמיט
 אז דערזעזמגדיו פארםער דןר פעאה א

 •MP אאנד, *ײן זיד׳אויוי ■*רעט איםיצער
ס  «*■ ניטס «יין פים פיעא קאןחמדיג ד

 י1זי םשיחיס לאםיאניע׳ם n צוואונגע
» עםאימ אין א«ציטדאנעז. w ט s w; 

 אוךםרייןן ד* וױדעי *ײבזנן ^י׳ה ערשט
ם ארײנצישטעאען  ״fen חןם אויד סאוי מ

מן און ילאץ. בען K דער ו v c m i p 
W פארסריימ^ ג«וואאט1«ײ ווידמר a rn 
PMWMpp u טון ארבײטער די איוזם p 

 האסאאי די וטנאכן “,«ײ««ר א באװיזען
f׳n א םון געקראנען האט m  <m*e- 
 jransr tv tvojnt אירנענד שארנאט כער

V וי ארגײםער איחח| אחצר קאטשאגיצ* 
 פאר דעי טוט ײאס יױי׳נן. זיי וואט סאן

onn t v o י» « «p שטאדט, יױ.אין ״

 יאי׳ח כמסמרס אונזעדע או יירבאז<
וױיא^«^י| דאם  דעם שײכוח.מוט וװסע̂ן
א אמינטימר פארגונמן איז » »י  או־ מ

 הוייט־ און ^מעריסא שון חיםםארי נײטןו
 באוםוצער דער שיסאנא^מאו זעכאיך^ון

 ארבייםס־ און ארנ^יםער ןמזישען האם^
ט נ«ער אשמ׳ששיעצט. זיד ^

 זייטנךמײ#ן irtnp 1886^1886 די ׳
n יאוזד. 60 •אתאגגענ׳ג דיי אין «רנ#טע 

ד אוז טוימנמר ^ז מ זײ־ וןמײטער טוי

 פאר לעטפעד די געטאאען זײנען אזוי
סאג. *רנײםס שםונדיגען 8 דעם

חנר צו הײנם נעהם איחד 1װ« און
 און ערםאהרענסטע די

 זיינען דראנ־קאוירלם י קאםשעםענטםטע
 אין ארבייטען זײ אדער אי^־םטרײס אדער
 {*גדערע אאע אין דראנ־םסארם. ױניאן

 װאס קצױדקס, די זיינען דראג־םטארם
 םטרײ- די שון שאעצער ■די םארנעהטען

 פאר־ צו גענוג לאסשעםענט אפשר קער,
 פאםטעצ־קארד, א ארער םטעטש א קויםען
 רעצעפטען אויסצופיאע! אויף ניט אבער
קראנסע. פאר

m אין אותר 8 •ארגייט e  u n, פאר־ 81אי 
ם  אײער tV אחײם ׳*ויך איחד מווט «ב
 האב׳ע םיר אז ט,15װ'י שיגדעד, און טיץי
Dtp טענשען, נאבעאע יענע פארדאנשען צו 

מ תי  בא־ ppfv יאחר 33 םים חאגען ו
 ~9ל טייערע דיעחן מצט דערםאר צאחאט
ם. א־ םאנאט ־מא מנ מ ר,ו ע ב ט ע ײ א  נ

 מ־ ג<ײ*רען ערסארדעט זיעען זײ בזנן
 םאנאט, םרויער א דערפאר איו ז״יליה

 םאדכױדער, ^יאינע רי כאך *ייט גאוור א
 שווןס״ איעבע טײערע םײנע דערשאר אוז

 םאנאטאיכער דער איז נרידער און טעו׳
 מויי׳ור « טייאר׳ז, — 1באטא ױניאן

 יענמם אויוי אונז דערמאועט ותאמר
J םרױערינען iin ifo * ,'׳־ * .M ■ ־ *־ ׳

;אוןשיעאע *#יאדנייס, *ר»מגאנטמ נ#|
מ »ן4^וור׳»טעבאידןnfוי שטארממ' דזןנ־ *י

 צייט UOP «ז ס#1שאמ וױגיאז 8 עו.1
 ־■ ׳*אדמםיד w »אום5האטגאשאאסען,ת

 v|j» m «א־ניי«נר, די |tb דיי*«מ1חנ
*tn jm איז וזאשענדיג שטוגמז, די

 וואאטנ׳ד דאם ^גדי^אינעמײנטי^אז
 •umw אע^ג אאע צו כאשעםטיגוננ נ«נען

 נאשאאסען, דאן חאגןן ״t -,tmtP אין
ם םאי שין דאם  t מעתר ז*א ivpl, 1886 מ

 וחד נעארבייט םאדניט א שםונדען 8 (וי
 : אעבעז, אין דודמושיחרען דיזעס ow ח».

םון און שיסאגא «ון ארביינמר די זײנען

טינג א  דער פון באארד עהז. פון םי
 אאס. ױגיאז םייהערם דרעס און װייםט

 טען18 אבענד, דינםטאנ אפנעהאצטען ,25
 זיאבער־ ה. כתךער .1919 נאװעםבער,

טשערםאן. אאם מאן
 טאקא־ םטרײהענדע די פון קאםיטע א
ערהאערענדיג ער׳שײנט, ארגייטער ראני

טיננען, נענדע  פאררעכענט ער װעט םי
 אויםנע־ װעט איז אכװעזענד אאם װערען

 ן1סיידו באארר,• עסז. םון ײערען שצאםען
 אננענע?ען װעאען אורואכצן נענינענדע

א?װעזענהײט. זיין פאר װערען
 באארד עתז. םון מעמבערס עאף )4
און סװארום א צוזאמענשטעאןן זאאען

 אונזער 1שו נחים זעאבער ו*ער שון תאאס
ntp אין אנדערשוואו. אינטעתעשאנאל׳ ״רע . אינפערנעש^נאל

דער סמרײס. פון אורזוןבען און ^אגע די אוץ כדםיננ א עפעמץ צו רעכם Dip ה#בעזצי באוועגעז ךײ איז ׳ל«נד נאנצעז :עיץ
 קאנדיךאטזז די ■פאר און .אזוי ׳טסימען

 און פאאיטישע די װ$ס ^רטײען, און
 אתאניזא־ ־־ פרויען טרײד־ױניאניסטי^ע

 די מיט — און ^עװײזען. װעלען ציעס
 דער־ איז םרויעךארגאגיזאציעס דאדנע

 ניט פארטיי אײן יוײן הײנט, נאך ווייא,
 די פון ^טארקסטע די איז אגב, זיכער.

 פרויעךארג^וניזאצי• נאציאנאאע דאזיגע
 טרײד־ױניאן .ווימען׳ס ״נעיטאנאא די ׳עס

 צװײ די צו םרײנדאיך ניט זעהר איעכ׳/
 פאאיטײטע ארבײטער־פרעסענרע אאטע

פארטײע;.
 וױ הײנטדפרגתט אז ׳איז סוף דער

 צוױי םיט צוריק וױ און פאר־^ייאהרען
 פאר װעתאער • םרויען די זײנען יאהר,
 גביאים &אליטי^ע קאוגםטע די אפיאו

 רע־ םאאיטישע ניס־נעלעזטע א אלץ נ*ןי
טעניש.

 50 מיט זײ ?זטיצען צו באשליסט באארד
דא^ער.

 אר־ אסינאף׳ם וױליאם םין האזטיטע א
 דער דאס פאדערנדיג ער^ייגט, בײטער

 אין ^טעלונג א נעהמען זאל באארד עקז.
 דאס ערקלערען זײ יטאפ. זײער צו באצוג
 גע״ האט םירמע זײער יװאס דעם טראץ

 װא־ פאר א גאןי ױגיאן דער טיט סעטעלט
 קיין ניט װײטער זײ קריגזז סטרײק׳ כען

 די דאס אויסרײד דעם אונטער ארבײט
 װי דעם :אןי לאפט. א.נײעם זוכט פירפא

 לאגע די ערקאערט ראזעדבערג ברודער
 שװ׳ פון באשטעהענד קאפיטע, א װערט
 סערעה און דזשענ^ט ראוז פערןער, אױוא

 אונטער־ זאל װעאכע ערװעהלט, גאאדבערג
 רעקא־ זײער און'ברענגען הײס די זוכען

- באארד. עקז. צום טענדאציאן
 פון םארגעלעזען װערמ מיטטײאוגנ א

 סעחרעטער׳טרע־ רזשענעראל באראף, בר״
 אין אינטערנעשאנאא׳ דער םון זשורער
 די דאס וױסען, אונז אאזט לר װעאכע

 גע־ ערװעהלט איז װעלכע סאב-קאםיטע
 מיטינ: קװארטאל אעצטעז בײם װארען

 באצונ אין באארד, עקז. דזשענעראא פון
 טשארטער א גיבען י*ון פראגע דער צו
 ררעס און װײסט איטאליענישע דיי צו

 דעם כײטװאף מיטען װעט ארבײטער׳
 אפיס איץ כי. נ. אוהר 2 נאװעטבעו/ םען19
 קאמיטע, א .אינטערנעשאנאל. דער םון
 פינקעא־ האראװח, רײזבערג, בריךער םון
 ראוז שװעסםער און לואהן און וין6ש

 אטענדען צו ערװעהלט װערט ידזשענעט
 םאר־ וױכטיגע די כואנען און כײטיננ דעם

בערײטוננע;.
 פון פאדגעלעזען װערט טיטטײאוננ א

 אונזער פון בעאטםע די םון קאםיטע א
 אויפ־ די ציהען זײ װעלכער אין ױגיאן,

 פאקט צום באארד (.PV פון טערקזאכיהײט
 װען געענדינט זיך האט זײעדטערםין דאס
 אוים־ זיך האט באארד עקז. אעצטער דער

געאײזס

 זאא באשלוס הײן *ביזנע^ פארהאגדלען
 בײם אויב געזעצאיך, װערען אנערקענט
טינג םון ערעפענוננ ט איז םי  הײן געװען ני

• : • קװארום.
 זאל באארד עסזעקוטיװ דער )5

 סטענדינג םאאגענדע די םון באשטעהן
אארד :?אםיטעס  םײ דירעקטארס, אװ נ

 אפיס קאמיטע, קאנטראא האםיטע, נאנץ
 בילדוננ האםיטע, ארגאניזײשאן קאסיטע,

טי קאםיטע, אונטערהאאטוגנס און  הויז ױני
 גריװענס קאמיטע, םעםבערשיפ קאםיםע,
 קא־ פרינטינג קאמיטע, אפיעל קאםיטע;

 רע־ און רואס קאמיטע, פובליסיטי ׳םיטע
קאםיטע. בודזשעט און קאמיטע גואײשאן

f »רױס איחם צאזט און t m •ייר םע״  ̂ג
 חאנע ארבײםזןר די ארבײםער. די אױןי
 ־W ןײעדע (}ri אורעסגעוואר ־ שתק פאר
 נע;ױ זײ חאבמן *נטאעפענדמ איז צײג
 זן^ עײ דאש םארמער צום ^רײען םען

^. חנם איחא^םעז  1« ®א־ימזד חנר א
 5א* האט, געאעכט׳ןר םאר זיד (מומגדיג
 »א• צו וואחסי נאכגעשריען: זײ ענטטצר

m ^ווארצע די r,- ניט איחם איוור צ^עם 
יענעד יוי םײנערס די חינים «ױאער! דעם

 רע«ארםטענט דיזען םון באמאמער און
ײ  באס״ אין קאנוחנ^אן אעצטער ינובזער ב

 צױ זײן צו אומאלעז אאע דואבען #טאן
 דיזער «ון רעזואטאטען די סיט םריחנן

 גױטווענדיגער דורכאויס •ראקטישער
 חניארט״ חמארד דמי אינסטימוציע,

A ’ ■ ס^נט.

 םון שייצע חנר אז סםרײס. גענעראצ
T חאבען באוועגונג סעכטיגער דיזער r 

 איבער־ אמת ־םון גרואע א געטטעאט דאן
 חער־ װעםענס מענ״עה נאבעאע נןנבענע

וױ זצחענדץנ געבאוםעט האבען אער

אימרטרי״ חאר א זײז ניט וועט עם
 אאנג נים םון דאם זאגען, צו במן

 אונזער אין דעאארטמענםס אײנגעסיזזרטע
 דע״ *רעקארד דצר זאיז אינםצרנעשאגאא

 אראסםישסטער דער גאר נים )ט״5פארםםע
 רעזואטאט״ מעחרסטער דער אויןי נאד

 טאל עדות בעסםער דער • ברײנגענדער.
 וועצ- #ח»ארט ז^ר איז באחויאטונג מײן
 -n סון דייעקטאר מינתאיג ברודער כעז
 צוריס יאמ m חאם חגיארםטעט 1זצ

 זעחר איז רמאארם חגר פארם^רטיגט.
 אק סמ־ גצמינען נאר ני^ אינחאאטסרײד.

 װעגען םאהםצז מתקעגע די רעפארט רעם
 דזנאארטםענטי די<צן נונע איז וואס אאעס

 דײ װאס שוחןריג^ײמצן אצע vn אױך נאר
 חאט און געהאמ חאט דעפארטמענט זער
 גױטמע די סרינצז אין אזץי. יצצט נאו

 נאג- אימד״ן סציןרעטעחג די פון /wwh״
 װייס ערשאדוננ אײנענער &ין אאד״ צצז

 א #צו שוטען צו עם.איז שװער װי איך*
 געוויינ־ זיזל טיזזאט ומןאמגר סעגן׳רעטער,

 סיס־ םון ערפיגדער גאנמז א טאר ליד*
גזר ד*רפעז חמאר׳דס אזױ וױ טעסעז,

 אונםענשליף^אז ווערען ארבײנמד
n חאנחנאט r 'r  |tc די — םענשען םיט 
 געגאסען די געווען דיגעז דאס באסעס.

f יארסאנט,^ מפיז, t w ;פישער 
̂י חאבען וועאמ םיאחנז, אח שוואב  וי

 אײג םיט קאמי דצם אין ארײנגצװארפען
ל זיך חאבען נאמיר^ך, אעבצן. און ל * 

 #די געגען מאראײניגם כומות שװארצע
 אחנסע די ^הרער. זיחנרע און סטרי^ער

' n און ערשטע די געשייעאט חאט ס\  ש
 סתם און •אאיס םיאיטער, ראאע. צעםטע

אזױ מםעהאט, ניט אויך האט גענגםטער

אינדזשאנקש#נס -
נצייכותרטעצ וןידישער  « ip  op איז 

. tPipt דאם םיר נחםת״. חצי רכיס צדות  
י«צט ציז ־װאם דעם גענען Dtp םען  

ג׳ד איצינאיז שטאאט  >«t און אין גלויז
ב«ארד, עקז. פון םיטינג םפעשעל «

נאוועםבער. טען22 דעם שבת,
 רעסאמענדיישאז די פון דיסהוםיאן די

 קאמיטע רענוצײשאנם און רוצס דער םון
 פאצנענדע די און פארטנעזעצט ײערט

נוטנעהייסען: װערען פונקםעז צײיי צעצטע
 ז#וצ באארד עקז. םון םשערמאן א )1

װאכעז. םיער אצע װערען ערײעהצט
 $דער ערװעהצט קאמיטע, יערע )2

 ער־ זאצען באארד, עקז. סון אפאינטעט
 סעק־ און םשערמאן איינענע זײער װעהצען

 םאראנטװארט־ זיין זאצען װעצכע רעטערי,
 קןומיטע. דער סון ארבייט דער שאר צ־ך

 שון רעלארד א האבען זאצ קאסיםע יעדע
םארהאנדצוננעז. די

 דאם באישצאסען װײטער װערט* עם
 הענען זאצ באארר עקז. שון מעטכער יוײ;
 שטענ־ צװײ וױ מעהר אין מעםבער א זיין

 אויםנע־ ווערעז רואס און קאמיטעם דיגע
 פארשײדענע די װעצכע אונטער ארבייט,

םונהציאנירע;. זאצען הןוםיטעם םטענדיננ
אן דער אויןז  דער םון חןקאמענדאצי

 א װערט קאםיטע, רענוציישאן און דוצט
 צופ־; ברידער פון באשטעהענד חאםיטע,

 פעקיער, שװעסטער און םיאװערבערנ און
 אום, ערװעהצט נאאדבערנ און עששטײן

 נצו-8 אזוי װי שצאן א אויסצוארבייטען
 »דער ערװעהצען ה. ד. בעאםטע, שטעצען

 זײערע ארײגנרעננען י און זייי אש^ינטען
 צום װי ששעטער !ניט רעהאםענדאציאגןיט

טיננ נעקסטען באארד. עקז. שון םי
די װאהצען  האםיטמם םטענדיננ םאר,

 װערען פאצנענדע און אוישנענוםען ויוערעז
:ערװעהצט

 םאר באארד עשז. שון טשערםאן א )1
 זיצ־ העררי — נואכען פימר נעקסטע די

נערםאן.
דא־ — דירעהםארם אװ באארד )2

 נאצדבערג,. סערעה םשערעצשםײן', .רא
א דזשענעט.. ראוז  םיידי עששטײן, אננ

. ׳ ראפאוי.
 ;בערטהא — האטיטע םינאגץ )3 .

 ■ בצע־ פעני עהרציר, איזראעצ ראטשטיין,
כ<ר.
i r*p מאצי. —־ שאםיטע נריװענס )4,.

t ״«t אוי^ (׳•לוס i p,  .(.dO

 נןנאננען זײנען ארבילסער רי ווןן אז
 *אכצנ־ און שאש איפעטעז,מעקא«(רם״

 ציון סשעבם די אשצורייחזן שארזוך א דינ
 נאםאצען זײ זײמן אלנייטעז, געהן צו

 חד אצם איז •אאיצײ, דער שון נעײארען
 פארװאונ־ ערנטט שיעצע זיינען זוצטאם

 גע־ ז״נ׳מ ארבײטער 6 און נעײארען; דעט
 .jpVip •אאיצײםמע די פון טוידט םאצען

Dtp ענם־ *רבײמער.ניט די *בער חאט 
 דעס .אננעהאצםען האבען און םוטינט,

 איינגעששארנר גרעםטער חנר סיט קאמוי
 *ר־ די 1װ« טאנ נעוויםעז א אין ניז סייט,

 שארזאםעצטאויןי־״ײ* זיך בייטער^^נען
 םי־ א איצוחאצנתז אום ססוושר םארקעט

u איז וועאכער עטיצמר, חאט טיננ, p ניז 
 א^נאםבע, נעװארפען אוםבאסאנם, .יעצט

דער׳חרנ׳עט שטעצ אויש׳ן ה«ט וועצכע
 ײעא־י «א$יצ*י איב«ריגע די ■אציסצײט. 6

 באצד האבען נמיחיז דארטעז «ײ<מ כע
 פארזאםעצטע, וי אויןי שאגראס א נעםאכם

 וײ־ אר^ייטער f>tpe אוםגאוואוםטע אן און
 נעװארען. שאתואונחןט נעטויםעט־יאון נען
 נאײר זיינען ייאדען 1אי ש«יז רעתער די

אנרערע נעווארען, ארעםטידם אויפ׳ן׳^רט
 ,’ציננ װי שןורשנמחער טעםינםטע רי פון 7

 וײנען שװאב און נעבע עננעא, םישער,
שארסאנ^ נעוואךעז. ארעםטירט שיעטןר

ױינע שון שישזאא

 אלע אין שרויען פון צזפלום גרויםער א
פראפעםיעס.

 םון כאריכטע! יעהרציכע צעצטע רי
 װייזען צאנד אין אוניײערזיטעטען אצע
 םון צויםצום נרויםען אוננעהײער .אן אויף

 פאקוצטע־ אצע כמעט אויף סטודענטקעס
 דאזיגע די אין צ־םעיעז די צויט טען.

ײט סורצער נאנץ א אין װעט באריכםען  צ
 צוקי־ שראםעסיע יערער כסעט אין ארום

 שראקטי־ פרױען צאצ ;אר־היבשע ׳א סען
 צוא־ דער איז באדייטענד .אזוי יןאנםען.

 פראפע־ אױױ תאנריראםלועס -פון װאוקס
צינ אײניגע אז ם־אגארען,  םטאטיסטי־ פיי

 אױם־ 'באצייטענט שױן ךיז נעהטע; קער
 ;עהדעז נאך װעט עט אננ‘׳ וױ צורענענען,

 אדײאלה.ן• דאלוטױר־ט, פרויען צאצ רי ביז
שינירע;, דענטיסםען, טע;,  אנרא:א- אינז
 פראפעס־א:א־ אנדעדע און כעטיקער, כע,
שטײנען װעט• צע;  טע־ פו; צאצ די א־יער
פ-אפעס־עם. זעצבע די א־ן :ער

ם זײנע; אציין אראינם נ־ו אי;  אינ׳
װערדםעט״ ״םוצע־ן דא־טיןע•,  היינ־ אוני

 אכט־אוז־דרײסינ אגנעיזוטען יאהר ט־;ט
 .ױאס לורסצ;, אזעצכע אויוי םטלדענטיעס

ז ח^בען  םטורענטקע אײן סײן תײנט ני
 אוגױתרזי־ ״אא-אצא אין געהאט. גיט

 זיד האגען א־אינס, נױ אץ אויך טעט״,
ס פיו ײנ אהר ה  ניינצעהן פארשריבען '

 זײנען װאם סורםען, אזעצכע םרויעןיאויף
 םאר נאר אויםשאיםאיך געווען איצט ביז

מענער.
 פדט דעם אין איז אראינס נ<ו אבער

ס תי-ין ; ^׳ י r או j p j באריכטען צחגאיכע 
utftp; פון ױוערזיטעטען אאע כטעט א;,  אונ

 לור־ די אויסער ר.1צא גאנצען א־בער׳ן
צין, פון סען  דענ־ און אדװאתאטור סעדי

שע םטי םי א־ ווערען װעאכע כ״רורגיע, .  נ
 םטודענטקעס, מעהרםםע די םון זוכט

ע^  טאר־ אעצטע די צאא.פון היבשע א ז״נ
ך טראםען ט םון קורםען די אויח אוי ם  ?ונ

י וױםענשאםט. י1א
ו לזא^ען םרויען די ,<ןורץ, י י  K איצש ז

im 1<עסא געם W L v lW f .]I*aCLWf

 נרי או;בא;רע;צטע די און שאםי׳ דעםםון שאםף גרזיםעך^היםטארישער דער
yn זײ װאם אונטעושםיצזנ^ דעראינע  זייערע םאר ארבייטער opn אײדיס די

 אײננע־ יעצמ איז רעכט עאעםענטארע
 דעם אין ויאו צעתנםער זױן אין טראםען
 זיכע• דער אין און דיםסרושט אפםאון

 דיםםריסט. דאון־םאון. דעם אין ײאו טער
 זיו, פיהאט יאידטאון םײ אשיטאון. םי♦
 װיכטינטטער. דער if זיך פאגנט יעצט אז

 פון טאמענט ענטשײדעגטטער דעד
 םטרײ־ די «ח שטיטוגנ די 1או טטרײש.

 םארשטעחען זײ אז סאאר, וװײזט6 שער
 באדייטוננ. ׳ אזננעחייערע די פאאתאם^

 קאטף ביון װאכצן עסאיכע נעקםםע די ונ*ם
 ווז טעוזר זײנעז זיי אז און האבען, וועאען
 >ר ענטשאאסען פעסם ־ אײזעז אימער

 1» צו ביז 1לאס נרוים׳מ דיזען גדילגנען
 'ל : .art '«נס#ײד«נעם

 איינענטאיך »ז װייםעז. סטריישער די - -׳
 פאא־ יןגצט ערשם םאברישאנטעז זײ יוויהען

if  ;’iPDfp 1 באדייםוננ די פיהא׳מ צוid 
 נעגערא* דער איז באקאנט^ װי םטרײס.

 ארויםגעצװאוננען אונן אוין• סםרימך אער
 1אי אש־טאון אאשאומ רעט געװ^דעזחרד ;

 צו «ווען איז םיואן דער ווען צײט. א
 זײ־ םםרייק שון וואכפן ערשםע די »דע.

 דעם : מיט צוזאסעןגעפאאען ft>f נ׳»
 אינ־ די ומן ,tfםיז “«עהד<ימנ,םאעש

 כאםעס ד־ טױם. מטיאא איו ,דוםסריע
;uafn פון, װאגען שאר ערשםע די דארום 

 איחם *ג נאוױימי »קענט זין <סנ»ױיש
 זיי גאײכניאנױנ. ווענינער urtf גתחר
װא־ ביז אביוו. בינו אז נעהאםט, ה*בעז

 B־ טיטנאי־ נאנצזר אונזער שון בא^טעז נען
 . מעחר נאף צונץנעבען זיי חאט דערשאם«ו.

 -גרוי• iWa׳ נאגײםטערוע־שאר און םוט
 s וואיי ניינטער דיזער אין און קאםןי ם«|
 םםרײמר־.״ די טיר נעפינען םטךײס םון

 ־ נא׳" אן( פ^זיציץט זײערע אויוי שעםטעל
 <וןז■ ענטוזיאזם, טיפערען א פון ושרשט

Pure .באגייםטערוננ J6pj^ivnpt#f ־ 
 ןר»• p אין׳ וױ קאםפםאוםטינקיינ^ און

 םטרײה. פןן טענ שטע
 די ענטשאןוסענחייטפון פעםם& דיזע. -

 . ^■נעשפינ^אט שוין זיר האט םטרייקזנר
 ״ חיידםאח דעם םח םאבריפאטען די אויזי

 םיז*ז פ» תרגעחנטערוננ רי ריםטריהט.
 סטרײש&ר די אז איבערצײמננ, די ײח

 נוי• װי אאנג. אזוי םטרײשען צו מיינען
 םאדערונגען ;ערעכט^ 1זייעה ביז טינ,

 נזד ת«וט װערען. ipuwp»fנ ותאע)
 שראטעפםױו העט איידים די צװאוננען

 | טאש־ איהר ענדערפן צו אםםאטיאײשאז
 סםרײה טון אנםאנג אי[ ^ועהרענד םיס.
 אדותנרנױיזמענםס גרויסע מיט זי האם

 וועם זי או צײטוננען.ערסאערם, די *ין
 ױני»׳ דער םיט פארהאנדצען נים בכאא
n אננענוסען יעצט זי האם

 פע־ עםאיכע צו םוןי א טאבען ומאכע
 ־rtf’ פאד שױן־ האט ער וולאכע טענטם,

 ער װעאכע אץ. פראלטיצירט, אאנג רען
 Dtp איז Dtp אז שאיטח, גאטונח גאוי^*

 אםור װאאם dp און בעסטע, און קאוגשסע
 דעפארםטעגם. rifpri-un אז נעשאדעט

 איי־ “״פעםענטם זײנע אננעהמען ז זאא
 אזעאכע אוגםער אאוא, םארסעהרט. דער

 וױ־ דיז «ושער ז^ך סןן «|p אוסשגמנד?!
Dיpנעדואד א dp אום כענויטגג^ ױד חאט 

 איגםאר- געפאדערמע די קרינען צו דאד
dp v P m  inf tftput אבסאאוט ײאאמ

װיי־ דאס דארום פאדערע; זײ
 נעטאכט זאאען ארענדזשםענטט צע1טערד

 רענואיי־ און רואם די וױ אזױ־ װערע;.
 נע־ האבען נאטיראיך װעם קאסיטע שאנם
 אנ־ דער װענען רעקאםעצדאציאנען װיסע

 אפנעאײנט פראנע די װערט נעאענענהייט,
 װעט קאטיטע דער פון רעשארט דער ביז

װעיען.. אויפנענוסען
 רענר אוז רואם דער פון רעפארט דער
 די און אויםנענומען װערט קאפיטע א״שאן

 אמענומעןל וזערען פונקםען פאאנענדע
 אאעזt באארד tpp ןוון מיטיאקן, די 1 י

 7.30 דתנסםאנ יש־ען ווערע) נעהאאטען
נאכםיטאנ.

אנװע־ זײן זאא טעטבער יעדער )2
 נעט־ ײעם װעאכער ראאא־סאיא, ביים זענד
 אוהר. 8 םון שפעםער ניט ותרזן מען

ס ותאעז װאם די o ני n  tnpoDjp ראאא־ 
אב• אאם װעחןן פארושכענם קאא,ומאען

.*wptpti
ענט־ גיט װעם טעםבער א אוינ )3 ״

נאבםאא־ צװײ בײ Jtp^tp ןשס פערען

wpo’tn n־Tt r
 1א» 1איבעתענענ« אאײז זיך האם חנרים,

ר פין הענר די  אנטייא אום פאאיצײ, ון
o 1אי נןזזמעז ׳<צו n זײנע פון םזא שא.ים 

י ׳ . ■״■w* :׳־ ' ׳, ■tfזובריס.
un פועדי 6 נעריכם^אם *PBTpopn 

 ־צום פאלאויטיי^ ייי נ?פממ.שוצדי^«#ו| ■
ך טוידס op o חו fu  np*t rofTD ,ipaapn 

;p»««fa PDonrD די נעװעז גים ^איי
 איר־ <עה»ם האבעז םאראורםיילםע די ,;,.אז ,

ר .  WDfa un tm שייטח p^pyi תנ
א ו י י ^ p C t u n t p  t w w ^ n:׳׳ >ip»i«i 
thtp• איי W JPtJfTOD’W m ע ם ר מ |1• 

w p .fjif. k 1יםםיחל?ן»1א o n אא״טײ׳ן״ 
U * * ; % ? * ײ״יגײ <**< ^י־ «מ»סימ *

אטגנ די אננענוסען יעצט זי האם א רינ  ז
M ותאכער אײבעאםאן, דר• פון fc  Dfn 
ת  lPOtpttui איניציאטױוע איינענער יי

טאנשערענץ. f צו צךדים ביידע רוםען צו
 נעווען כסדר 1אי זײם איהר 1פי ױניאן די

פארהאנדאונג״ 1אי :אריינצונעהן נרײט
ט שאז רn טי n אסםאםיאיי v i m  1PJW1 

Dtp i ױני די םאדערוגנען. f ,סאר• דארום
 .איײ דל.. אננענוטעז אויר זיר׳ שסעהט

ס ם^׳ א מ.. בע ח א א ײנ ■ •<־• ‘ ־ א
ע «י o 11* םמרײשער אונז n 

tw o נ r״t צריסם די u  tPl* נ »ן| א ש ט  »נ
iSMsm xt rirtPDJfP un םון צייט אין

p טטי א־ב״ם םםרייה t ד מיט | אויפנענוםען  im e



jw Dpm w n« י<מר. הי ענערגיע* «  ח
m די פיז צײם איז *יסעםעו a n M u vp 

 פארדדײשאכט |i«t פארצוױיפאכם וחנס
a דאוןטאזן סםריישער די וחנרען. s p•*״ 

m אונגעתײערע די פאציןאמען vwBva 
 אויב סטרײש סון אױםגאנג נאגצען סאר׳ן

m 1זאצ« זײ b* * זייער אפמײאמן םיטמ 
 די װען «נסט םאנטאנ, טאכזאםקיים.
a םיט קאנםערענצען n אסאםיאיישאן 

 פארנעהומען איז אננעפאננע!׳ זיר האבען
 םאנהע־ אין םאםםיטיננ גואנריעזער\ א

tp סטרײשינר די און צײםעאונ(, 190 a p 
fie•* ו וױ ווייםצן זײ או באוױזען׳* 

 זײ וועצען נויםיג אויב או און קעמםען
 װי שיעצ, *זוי סאצ צװיי נאף םטדייקע]

d יעצט, יז5* m ר זייערע נעוױנען צו» 
p רזגבטע u n p u p.[ םיטימ דיוען אויף 
j p m p אויף זיר צװישעו םטרייקןר די 

 דאאער. טויזעגד זעקס איבער גןזאטצאט
סםרייק פאר׳ן םרייהײטעאנצײהע א אצם

.anp
 םאב־ די האבע) דאון־טאון װעהרענד

 אגערקענט םארטע^ אצענםאצם רישאנטען
 *IP םאר ארבײטער די פון רעכם ד»ס

 אג־ האבען און םארהאגרלוננען אעקטױוע
ען נ י חו ט תאנפערעגצען מ אן, דער מי  ױני

« צנ *  פאבריקאנטען אפטאינער די זיך 1ח
אך דיג אצ*ז נ ת׳ פנו ײ עק׳  אצטער זייער נ

 *י אצץ נ*ר זיף ענטזאנען און טאשטיש
ײטער די םון רעכמ ראם *גצרהענען  ארנ

רט זײן *ו אניזי  חנה א האבען צו און ארג
a »י| n םוננ  ארבײטם־ זײערע םון בא׳אטי

ען. מוננ ײ באדי ר וזאצטען ן  אצץ נאןי זי
ם  ברױר ,ציעבעם שרייבען פון םעטאד ביי

 1אי אבער ארבייטערינם. די צו
ע  אנ־ אן שוין זיך םיהצט נרױוצעך דיז
a n .טאן a n ם ייר האצט אן1סי ײ  נ

ער און אגםאננען עע די אין טאן ו םי  בא
i אין םײדצאך רי צו בריװצעף ' i r ם  ני

א  ם»ר צםשצ, האבען. םיר זיכערער. אז
ד ־ םאםע םון צירשוצאר־נרױועצ אוא זי »

(ראםאן)
וואלםי סאלינא פץ

(פארטזעזוע)

ה נאד פוםען איך וועצ ארום שטוט־ע א אין —  *יי
איוןם- *ו צונעצאפ׳ק איו וואם זאתני׳ן, געזאנט ער האט
I פראגה איז ער —,

— ur »נעווארןן!. גמענצ אי
1«את5סארי־ נעזאנם, איחם האםטו וואם —

o ir p y p n iK  opr Kfin ך גדם o ד #mnT״n«D ד p i
^jr 5 סעציגאץ, און זמעניץ אויןי אעעמיוען איהר mםיט אמז 

סקוחנד• דעם חדכ&^אציר□ טריט זיכזנזינ

m נים דא םארעז סיר —  ,iw m r אוי«■ גױד ווןצזנן גיס
“ DDTI ,JTiX |7R |ײ אין 03MTWD י  pD pKPIR 

ס ןיי פווארםא^ חנם אין כײטעז״ מי׳  זײ־ סיד nk סײג׳ס. י

ײ, סיט פאנימריחח געתוטען נ«ן n«ז  m ,tmp ^ח טי״סנ י ׳
...אויגען םיינע חויך זןהר !

A P I A אזזי אויסנ^חז <ואס דאז■

̂אני און יאיא  פארנאגדער־ אײן אין געהא^םען האבען צז
 נים %וארט פיין ואום ותצכע ׳פוועםמער, עצםערע זייער פרעגען

־־" ■ ארויםנש־עדס.
 ײאט — גצעזיצ. איברינ אן געבאפם האט ער פ״טוט, —

מז אין אונז דאם ארט װאס — םעצינא. ארייננעםימט זיך אנ 1 ג
, . נערעכט! ביזט דו אטת, —

םארײצואי« זיך תאט אועען אויסדרופצא^ע האצטע, םיט
«צאץ. איד,ר טון אויפגעהויבען

 וועט אנדרע נעווים, :גערעכם נעײען איז שװעםטער די .
 מאיד חנם םון פרימםיה,״ גוסען דעם פון צוריקקוטען. באצד

 «ר געװארעז ער איז םיידאעך טעזזנע ■שיעצ אזוי םון פאגיער,
 וועט ער - וואם פאר װיםעגדע ניט אצײן אויפנערענם״ פיעצ

 «וי װעט, בארוחינעז, זיך וועט ער צורי<ן<ןוםען, ניכען אין זיבער
פרעהציך. צוםטינ, 1«ײ ׳!וטענדע,
איגןמעכאטט! זיך, דאכט הײנט, אצע האבען סיר —

!פאמעבען איהם עם רארוי םען
 צװײסער דער אייגע נעשטופט האבען צעאני און דאזא

טארי־צואט. אויוי אויגען די םיט וױיזענדיג עצענבויגענם, די
t ידארו• םען זיך, םאר׳פטעהם— v ער טאהנצגען, איהם 

!מטער אזא דאך איז
מז םארי־צואיז האם איראניט מ ע םיננאצ. דעם ג

גי• א אויפטרײסצוון- זיך טוסט, ער אײדער צאטיר, —

זיף חאבמ זײ
uאנ נזמצנם זי חאט םען אז מאנטזזצ, איתר אין קציץ n o טאד 

 טוואר׳דאמצ איהרע jib נצאגץ רער גיט urn םײרעצ, קאײן א
u נאצחננע איוזרע פוז «ראנט און־ךי p, זײ״ אין זיינמ וואס ן *

 - גאימז. איזיר איבער ־מהאננען אאה<ז רעכע
t דורכגצזמר די . ■ » t»i»n דאזיגעד חמ־ 1אױ אוסממופט 

מן איז עס פדידצצך. ױננע נרואע  אז דערפעגןן, צו צייבט מז
מ נצטהאגצז זיי חאגמ םאגטאצן מווארצע די אונט** ױ״  פצײ־ ז

 וױיסאך אדומאעמטאױס תאס םאנםאה דעם אונטער םון דער
אנטאױטען. געװאצט וואצט זנר »י נעריםען, ייך »ת םו׳יאיז

D רי פזן כציקצן חוצ«ח׳דיגע די אויןי ip  ,■bm w >»»i»b 
 מד ׳*•אםחאפט האט זי .*ואם דערםי׳ט, נעענטנמרמ צעאני

פימערצ. מים׳ן רראהט
ו זיי האכצן ארייגנאנג פאר׳ן י xtMו ז atvm

 מפחננט Dip — ביצעטען? נאך גצהן <ועם ותר —
יואאס Din װי סינזג אזא סיט אי) אםעגדינ װי רוהיג, ועני,

rwMt.nnDw frmmu צו,צצטגי m  fpMHB d ’bdpi •prm־ 
D»t״

* * 1, t e־V׳J ■ ' * ־ ־״; l ,, **־* Y

םארײצמױז, וורויסנאוארא חאט — גיט \ואנ איך —
אױס נים גים — מליגאץ פארטטאנ/ איחר דערכאנגענדינ

p אתיים נאך דארןי טען זױיל נעצד, נאנצע דאס rv iip טדצו סי ־׳׳■ י . . * •
jro ix נעחז און דראאזתצ א wcyi אדער באהן,  p n 'N D

D וחמעז איתר האב איד ;ציםטען p tvu y o n.
 «םיץ w סאמון, זאצען םיר מען נצוחנז, וואצט מםער —

i אין און טיטאג א אױו \rnvi אונז זאצ n אוזיים עד׳טם טריח 
D — פאהרען ip האזא. געזאנם טינע ערנםטער אן םיט .

:האגר חנר אונםמר נעגוסען איחר ijp סארי־צואין
איד ותצ נאר״ןמייטען, רמדןן אצץ נאך מעםט n אויב —

ך אײך. םים םיטנעחן ני«

u א ו״נען אט און אסטאבער p נא
ר : אויסציגע ךאקטעריםטי׳פע םי (די ,

ז זיך האנען םאנריקאנםען) י ט יעצט נ  ני
 «צ»ץ■ אייער אױםפיצ׳ס צו געבאדערט

 גאך דאן איז סםרײק עקםפרעם דער וױיצ
 איז עם וױיצ אויך און הראפט אין געווען
 גר״טען םיר אבער םיואן. ענדע נעווען

 דעם אגצוסאננען װאך נעקםטע זיך
ף ניבעז םיר און סיזןןן, ם<ריננ  דיזע איי

 איהר צו זיך ערהצערען צו געצענעגה״ט
ײט ט ז ר״  ארבײט דער צו צוריקצונעהן נ

.“נים *ו
זײ־ רןום אז דאף, פאר־שטעהט איהר

ע נען  איהר תירוצים. פויצע נאר טא־
־ יעצט ביז גע׳פיכטע. א נןור וועדם  הן

ען ט אפיצו נאסעם די דאם נ  געפרואװט ני
 הערט װאם אי״ םסעבם. קײן זוכען צו

ו י נעננ־ נערוננענע אלע םכח עפעם ז
רעטעת־ פרױואטע

 האבעז אצע אח פום־גאצ רער געסאן שפרוננ א האם עט
איהם. נאר געצן<זען זיך

ם גמװיזמן האמן פייערען עצעפטרימע  *ו ארײגנאנג מ
 םייעחנן עצעטטרמוע פארנעקונתן. איז באצ רער װאו זאצ דעם

 כא־ האבען וואם דראפירועען, ידי צױיטען נעכרענט הןובען
 גאנצע א פארמצוננען האט וועצכער װעםםיבױצ, דעם *פיינט
 הא־ זואס נמנער קאםםױנמז, ׳פרײענדינע און םרויען דעננע

 צייט ױבנע און פראקעז״ זייערע איבער פאצטא׳ם געטראגען בען
 נע־ חאכען עס צאצען, די איז בציסצער סיט םםאקימם, אין

׳ בעאםטע. סצײנע פריתאזט־פיקעם, ׳שטדאמט
וױי־ אצע האבען רראשסעס און אויטאמאביצע! נערוננענע

שויפיט גײעגרינע צונעפיהרט צע ר באשײרענע אין בורו םי ס א ק
ע כזע;. ענ אויןי אפנע׳פטעצט זיך הןונען אויםאכיאביצעז איינ זאנענאנטע םטערס.

 אין רזשמנגמצםעמן עצענאנטע גאס. פון זייט אנרערער דעראץ ם־ױועצאר ציעגעם אונענדציכע מיװם׳
 מיןצײחנטע רייר ז״ערע זײ םון ארויםנעפיזןרט האכען םרימ

י , • דאמען.
 ארױסנעשוואוסיט זיינען םארן רער פון אינדינען םינוי די

 טער־ בוינזאםע, און שצאניוע נאהזל דער םון טונעצ דעם פון
 זיײ פארשטעצט חןוגען ojm םאנטצען, שװארצע אין ײיפעצט

 אח <אכם זוי שווארמ טייצ חאר מיט פציידער, װייםע ערע
 שטײ די אויוי אויפגעהױבען זיך זײ דאבצן העצ.בצאנדע, טײצ
 זייערע אויןי שאטעכם געװארפען האבען היט נרויע די נען.

■ פנים׳ער. ארױםרופענדע אוז אונרוהינע א־ראנישע,
 אחער ביס וועט »נדרע אז םעצינא, ז«כער, ביזטו —

 װארםעגדיג טארײצואיז נעפרעגט אוםרותיג האט — ? קוםען
זײםען. אצע נאך בציטען די

 זשארזש׳זס און נאםטאנ^ז טיט איז ער !ניט נע־וים —
 ם*צ צװײ שיין ראך דיד עם הןוכ איך אוועקגעפאחרען. ערנעץ

נעזאנט.
 אויט־ אביםעצ טעצינא זואט זשעסט אוסרוזזיגען 1א טיט
• .T'Jp צאננע צו דאס םאנטעצ או׳נמער׳ן געהויבען
 אונז וועסטו «ו !םארי־צחאיז אונעחםרענציך, ביםט דו —

 אונענמשצ^אמנ־ דײן סיט פערנענינעז נאנצע דאט םאכעז קאציע
 אויב חײנ^ רער אין זיצען בעםער נעדארפם תאטט n !הײט

מחן. נים דא דיך «אצ u« אז אווי, ציטערטט דו
? «מנ׳» פרייער פײן ניט רען גיםםו —

 אונ־ םארי־צואיז׳ט «ן זץ• אויםער גמײארען איז ראזא
 רי אויף tnpcr נעבציכען איז םארײצואיז ;ענטשצאםעגהי״מ

סחוי•
. — n תאט דאפטאר רער אז םארי־צואיז, טט, גאגץ װייםם 
 סאג *וזיי איז אונז. סיט אויטעו־ פארנעםען צו זיך װאט םיט

פאר־ ימט עד אז םארשנמנדציך, און אוועס ער פאד״רט ארום
4«רזי« סיט צייט די םארבתןנגען צו ציחען ,# ״*< - ̂ ̂ י

d טעז !••גשזן שוין צאםיר — pp אונ«. אויף

פארי (צגאגגצז איז סעצינא - ארײגמנאנמן. זיינצן זײ
 לי־ סטרײס־ברעכערישער מינים אצערצײ

 אדווערטײד אונאויםהערציכע טעראטור;
 אין נאר ניט םטרײק־ברענער םאר םענטם

 אץ אייר נאר צייטוננען, י^רקער נױ די
 פצענערע ארומיגע אצע םון צײטוננען די

 םכח עפעס זיף־ הערט װאם שטעםצעך?
 בע־ «אר די םון םקעבעריי שענדציכע

 םכח און העטערס ױכײטעד די פון אםםע
םאר־ די םיט צערנעיים פאר ״סקוצם״ די

ױיד דאצארדינע דרײסינ שפרןוכענע  ו
 :ע־ ניט ״זיו הייסט אצץ דן<ס דטעם.

 ריי־ דער זיו, פארשטעהט באדערט׳.
 מו־ םאברישאנטען די אז איז, אםת גער
 אצע אז צוגעבעז, אינדירעקש ;עבעך זען

 דעם אםצעשװאכען םארזוכען זײעיע
 םטרײקער, די דעמןוראציזירען צו סםרײפ׳

 צאהצ נענינענדע א נעפינעז צו אדער
 םיאום געבא־ זיינע; ברעכער ־ םטױײק

 אנקוטען דעם מיט אז זוון תרבנעפא*<ען,
 מאכען צו ערװארטען זײ קענען םיזאן פו|

 רענעצטעםי־ די םיט בצויז ארבײט זייעו־
 בע־ זײ װעצען דאן אבער אדנײםער. גע

םאדערונגע[. זייערע גאכגעבען םוזען פאר
 דיזער 1אי איז אפטאיז םטרײש דער
 ^עםערען א אין םטרײש װאף'םון גײנםער

בעפאר. איז עם װען װי צושטאנד.
 אונטער־ םפעציעצ גאר םוז שצוס צום '

 װאם דעם אויםער m װערען, ממומראנעז
 חאפ־ באזוגדערע קײן נים צענט סײגער
 שאנםערענץ יעצטינער רער אױןי .סכגען

 דיודטאומור דער טיט ױניאן דער &ון
 שאנםערענץ דיעזע האט אססאםיאײשא),

 די םים גיס tip צו גארנישט אבסאצום
 אפםאונער דעם מיט ניט םײקערס, טרײם

 אין טינמן םינאנציעצע , די םטרייה.
s םים זיד» םארשטשזט וחנרען. םטרײה r 

 םון אױסצאהצונג די נרעםער. טאג דען
 און טאון דאון tv יעצט געהם חנציעז
 םינאנ־ אצע .Dip םוצער א אין אאטאו;
 נאנ־ אונזער םון אנשטרעננונגען ציעצע

 צאנצען איבער׳ן גיטגצידערמאפט ,פמר
ג*ט םיטט שײן אויו• נאר גיט מוזעז <אגר

גאריד מייצצ א Tt וזאנ׳גרזײ יןאסע־םעגסנמרצ םאר׳ן

 D*inmuo>M גמצינא זיך חאט אניט פארםרױערט א םיט
:שותטםער די *ו

 אוחמו״, םמציצצןר א איז תיינט אז אוים״ זיד לאזט עס —
dp טםער א פראנש פיט• שאסט! o p t o m רעחצו איחר f

d סארי־לואיו ־ ip מענטפערט:
j איך יאזזצ פיעצ אזױ נײן, — • y j ומל «רייז רעם םאר 
dpbp tram tpp v וואו אפערא, ־an אין jnpj ציעבערשט איד n

' ׳ - אנשטעלדינעם.
d ראזא ip צוש א ippi| ־ פצ״צשם. די סיט

 קאלסראצוד די יײ צו צוגענאנמז זײמן שטיידצענדינ
tpn אק jppmD.

tppp \ועט tpo װאס דערפאר, םארש םינף צאחצען —
z • ! אונו אויוי

tPvwnpniDjrw P כאװעטמ גיכמר א טיט m  o p 
tpnm אין סארװיס«ל«ר א שטאם סאנטעצ. איתר פון«ױ w, 

 אין איימןװיקצצם נצום mm חמרציד איאט^א לעשמאגזק איז
n אימ־ סױאצי!• v שצייחנצ dip וואוגמרבא־ איחרזנ ג«ױתן 

 tPD*m אין כאצירט נעטציך pnwi זײנען וגאט פיםצשר, רע
זאגמג

 ארױסגזד ױ ז׳אס — ,timpn טיינע יתז, «ן און —
xevn די אױ% אנװיתענדיג ureojmr, -  פאחט־ט וױפיעצ ־
? ניצעטען פאר איחר

 ארױםרוטעגחנר איחר א»ן באצױנעחאר jimp איז «י
פאוטסאנא, םיט׳ן onpnpi זי Dip oeMnomr און גדאציע

u ותרעז, אפנעשטעצם p פארימרט םוזען 
 צאקאצןן אונזערע װערען. פארנרעסעדט

 א ארויר»|רױז«ן האבען ציהד איבער׳ן
 אין םאצידאריםעט די נײםט. גצענצעגדען

4» אפפערוױצינשיים רייממ״׳די אונזערע

מר אוזג«ד, אנ p נ r n  DWimpT^JOP 
tpomnr שאםפסצוסטיגשײט, דער םים 

 אזן אימתעבןנחייט «ם׳»צאגמלחײט׳
 םטריי• opn לײדיס די ®ח באוייםטערזננ

tp u m  urn r w ענטשיידץ• א צו כיז

a n ח« צג  סיי שאטוי, גיייםעז אמזצר זי
ײי אזױ דיםסרישם׳ אוטאזז חנם איז ט  ט
 1»י יון דיטטריפם דיידםאון חןם אין

ר p מ n r o lm .סרײד , .

* םארי־לזאיו. n ררעהם
t אױו• זאנסגא o«n ^יציאטארי־ ט״ — o n
— w א/ םײן חאסט, וז י י - חומה. סך א זאחר ס
t נאאױחמ־ « סים חאם — I באםוז — r o רא־ נעפרעגם

fm . 4
 ןאלוימתן ipnit איז own זאל, אח 1ארײ זימצן זיי

ציכ̂נ Trup־uy?a םיט
I  ‘ *S' B •- • י' - ■; , W tci סאנםיעז, ד ^ראוגענוס^ן pmpn ^•ורעססער ךי מען

dpbp Bftwagpnmi f םיט זײ’ בען t זײ ;אימענםיםצימס 
tiMnap |P3ip אויםנעשנײ קציידער, סראציגענ? שיד, *ױיסע 

tpo איז פארלנם p m יןאצירטע די כצויז פצייצע. חנר *jpp 
 זייער &ח תארםאניע די געשםערט tpup םאציעס רי ארום רער

מר דוביגען :מואצעס ענ מז, און םארי־צואיז גײ נ  בצוי? מצי
 ארוס־ Dip םיגור pontru צעאני׳ם ז׳אמי׳ז, אין ראזא׳ז גײ

נאנד. ‘העל-בלוחט א נעטםען
pn| די npoopnr מאמס ;t ,סורםעצ א איז טיײיזען

 PD* טח נרופע *an רורך דורכנעצאםעז םאחואונדעתננ א און
ארתעסםער. ניים ipjmdvpj זײנען װאס נער,

w זיד tPBip גליפמ ג״נעריג? i n אונםער זײ. אויף 
אויגען. Baron חאנימ tP^npip רי פון גצעזער די

ן זיד טארליחמדינ גיס י צן־ און דאזא jn»n חאר, א *
זאצ. איבער׳ז נעאימסטערוזייט רורכגעגאמען טלי

י געשסיטס«טן  אױןעם־ ne גאטועם אארצעך, אחכדמ ו
tpaip ,*am םארי־צר אוינ «ון *ארצאושן ז׳אעגי און סץציגא

om םאסיליאר  tpounm חד rw סיי e .זיד ח*ט זי קין 
י יים א ם 4מ

״pm. ■ת גיט r» T« !א• צאזס —
o זי m אויוי אנגעצייגם rmao *an ,האט װאס םענמען 

טססויג אנ ת ראנען. סון טריס «או א מוסוסעצט א
d איחר אזױ?.״ — _ ip תמאצס tpim גאך ושתזייצ 

tPDunMH $pn tm p —״pm. גיט־הין u. ׳
צווי־ פארצױדןן זיך «־ חאם שםייכצץנדי^ איראניש איז

ז ׳ סאסע. חנר מעז
זוכענ־ םרעא, די «ו גאנאנגען איז זי וזאס .דײמ,דער איז

 אויס״ איחר ןװ חאם אאזורדוחען, ביסעא דך►* urn ארם, אן די<
d ומגד די 8גמױמ w ױנגערםאן צאגגממיקסיגער א:

םאנ־ צו אײד םי« בױר ער<ויבם !םיינא מהנחײט —

 וני•&r*ipt דעם מאר איממוםען
 ארגאנחיסױ^גד ®אר חח־םעקם

מ ןןיןםןןכער נמז6 דעם ®מ ארבײם״  כ
4019 גאוועסבעה םעז15 דעם .

---------בראדערס אײבראם
קאמא רײנקאום ןאמזרכתא

--------ױראאעען אםעריקאן
------I---------אויםאםאביא

—־---------------סאאיםא^
— רײנסאוט קו־און

ש ײדאולו• ---------------רײנז
------------------------דאגאין

--------------------עלאיעס
----------סענטײעם עגגצימ

----------------עקסקאאוזיװ
------------------דמאן5גא וצ

--------------------גאלעעד
-----------קריעגער עדווארד

------.--------קרײנער הערי
-------קאמס. קאום סלײםאז
-------------םאריס אעוױםץ,

— טערקעאמױב און לעײיז
------------------- לאזאראס

 6701 דע®. רײנהאום ם^לבערגnםאנ
— דעא. קלאטה םאגדעלבעדג׳ס

----------------------װיגען מאריס
— רײנקאוט •אלעםטײן

------------------------ ■ערפעקם
----------------------------םעניקס

---------------------------אלאםעלל
---------------------------יוריסאן6

 — קאם■. רײנקאוט אײ^גיר
— <ז*ס*. רײגתאוט •ראגרעסױו

-------------------פןורםעלי וױםא
— קאכיפ. רײנקאוט סװאליםי
---------------------------רײגג^לד

--------------------------ראבינם^ן
ס -----------------------ראטמטײן׳

------- — קאמפ. קאוט רןויאל
---------------ריעסס מגנעדיקט

------------קאםפ. סאוט טסבאום
icq און ׳*אאירא p.-------------
-----------------םאנום. סאנבארן

ט ט א ------------------בראלערס מ
-----------------------------שאקאף

------------העטץ און ראזענמאל
ױינסטאה און סטײן ~-------ו

— .ip זײיכק. םטײמם ױגײטעד
----------קא. רײנק. וחנרבעםם

----------------װאקער און װאלד
---------------------------זעליננער

חף טדווער אטערנ -------------װ

 כראנזװױןער ארן כרוקלין
. שעפער.

םי. רײגתאוט אםלאנםיגן — סא
----------ס^תאלאוי אוך ביץקער
--------------------------קואער
---------------קאחט און קוםער

-------------סייםאן און הארמעל
------------ג^לדבערג און העלער

ײדער ------------בערםאן און ^ג
--------םאגולעװסהי און ראזען

ם װיקטארי - האמס. ריעקאו ־
-----------------בך^ודערם וױלהס
^bc רײגסאוט ױנידא p.--------

שעפער. םאון rt« אױם
.bdrp רײנקאוט ראזענםעלד

---------------װערנ^ז ^אונם
קאוט רעגײעבעל

------------------ד.ילל ױניןגן
קאמם. רײנתאוט רעלײעבעל

̂ורק גױ וועגט --------- — י
קאפ£. רײנהאזט יזני^ן

-----------?אננ. סםעײפ^דד׳
״װ^טעראר̂ו וױקם^ריא

-------ק$וננ גאדװ^רק, םאוט

4092
170.42
92.54
87.27

246.35
23.85
7141
2030

144.85
ן מיט *יד —

 אי־ אוועת, זי איז הירשין א פון לײכםקײם דאר טים
ערשםוינטען. אן גאנזמח אין ױנגעניםאן דעם מרלאתנדיג

 םאר• און אויוי שיםערם וואס זאהוע, ־וױיסע א װי
טרע•. די איבער נעטאז טהאג א זיךי זי חאט שוויגדט, V
ר איז שא־ פארשירען נ;סראנען פארצעך האנץ; ײויד ת

*)tpmnopi pm װאונ־ און האטישםכמ רי פון נצעזער אק 
 אן כײ נעבעםען האס םרוי א dpbp .itd*md רערליכסםע

»am |pe9i* וואס צװייםע, א ;קאנפעשטע! קזיפ?ן צו פראנש א 
האנד: די אויסנעצוינען Dip ,tpunon<'rMB אח

o n w .« _ r* װיל איו «ויי t a r a u
A A A A A  A t a  A ^ A  A  A A  B A A A  A A *  A  A a a a a — a  a  A  *  ^ B A B B A A A A  A  ^ A A A  A M Pprs שווארצע די *ווישען געדרעחם ויך .p n c

 נעבציב?ז װןצכע־איז טארי־צואיז, נאפאצ?] איו ppm׳ א
T «י ;אציץ ’J* T t  D p i דערטאנ̂ג m אט־ זיך חאמן זיי 

D זי ;אחןעםטער ניים tPBno w נערערט ip ביםעצ א זיך 
m* בארי״ימ^ m  d p p p jw u כצי־ גײגערעע םיט און זיך 

צעאני און ראזא וועצכער אק ארסכעבנול, די אט באטראכס קען
tp u p שעניגען. *ו אמאצ גע׳וזצוס׳ט

׳ / > * •

H״fppomna•^ p r i ציםק?ט, די .פין סאגסורס אזיפ׳ן
 p«p< בצוזעם. צײוואנסנע אין מצ אין onp*npj זיד האנעו

^ אױןי tpjjBnpi ipj*m ant irrtyp אצערציי ון0•  שציי־ זיין
י צעס. ־־ , ענטבצױזט. tprp:זײו*ן פיס י

p רי u p d םא־ אװעשלקטראנעז און געםא; טיג א זיך חאט 
um אק רי־׳צואיו m p u n חאבפז װאס צושויער, «ן רייזז 

prw רי אחםנעריגגעצט cr ,װאט ואצבע־םיידצעך, די פרותן 
jpaip אח נעצש וױיםע, חויכע זייקרע גןאו־דיצ.״ א געטאגצס 

 וױיהגנדינ סאשט, צזט וץחייבעז זיך jprap שיך, מװארצע
 הא• פיס נערװעזע די ריינ^יס. ע̂רDצחאשPDצווײ po װעש
jpa אננפריתרט שױם a n -זױדער' את דיצ»p* א איז מצאיפו 

מר שוױנדפציינפז  dkv נאצשנאסים, די פון װיצזח צויט׳ן װי
,̂.tpap ׳׳ - םאנצען. פאר׳[ נעצאהצט זיי

 די אויןי נעצעגען איז אויסדרוס סויטער ,apjnp*no א
o םיס טעגצעדינם, אצע n אט פו] פניס׳ער אנגעפארבםע n 

pn d 1םידע 1עצנע1 d p t iא פארווארפ?[ אײנע ס mB י  ױי
o n אתםעצ »a n  t וױיסער* ; tPHnoapi/pt d ip  op nm 

xt זײ dpbp ׳ באםעחשוננ, אונאנשםענדמע אןIP5IP זײ T t 
o< ^םרײנרציו n׳*e^pa סיס t”׳p*a צײ רויסע צופשצ שיון 

o מארי־צזאיז י טען. n p n  D ip אויוי o n ,וחוס אצעטען dp 
ipopmip; t'K הארצען *ין את .פחסד אזױ נע*תן איתר איז

f  #  'f - - *
f  ^ A A A y  B A A■7VPH |W

ip n t.a p jp e שםיצען צו כדי מאןוםימ אחאר r m n נד 
n ,tpoM חטיינסטע 'oont* ״ סיאום׳טע>tP0B nrjn, •מאל

A A M A A A  a  A A A a  A A A  a  a  A A A  | y A B  * A b A A A A A A A A P A A  . A A  A A A A D M A  a A a  m  A B B A M i m  A  A  A  M | A• P9 זיי n w n n  m j fp sip ז אדױםציאוױיזזל w ז ip j p a r’t 
p y< .ד מ D םארי־לואיז ײיי ip זיד n m  d p w p jt m די m

DPTIPJD'M 1PTW IPBM IM DP P9$911 V W  ,*at'D’JA p n
|

A A A B a  A A  P a  A A B A I i A f l D A A ^ A A A  B B f e A A B D A  a a a  a  »- a  a b 4 a A  a  a  a  m  A  A A B M A A M a a 4 ײ ליידאגשאםט, וײאר מ ו ש גאיואן א עוז עג ותר און א
b M A A A A  A  y i  A  B m m  A  B A A A k A A  I ^ M A A A  * M A k H ^ M M I ^ A A A D A  A  A  M U L  A  M I M A  f e n די r* גאחענסןײס m  ,tpaasrtPDMi ׳ חאנעןT תײיד־ 

t it, ווי pn אן tpmeaoVap פאר׳יירייט און אגפאצ arm
t  I  A A M ^ A a a ^ M B  A a ^ a  M A A a A  ■ d a B?B tprwor po tra o n  t־«• .DW 

op < איז jp im סאמענט, א pn] חאט םאיי־לואיז a r r נים 
fp a n n א dub׳s ון אײנעם» a* ,זמצכער םמנער *PPTM jam 

paanijpp סאנצענדיגע, די *ח זיד trafan דה איחר אױןי
י ״4" י . • י . י A <■**• י ♦ - * • ” - * 1 - ~ i

« rw n ,ד ^ ע awn papa jn או rw  pn n u p n * M D 
p,n ym, » זי a «'| 4ו n רײט^ dp /qpSpir pD גאתאנ־ איז

* •&r u t i \ y y * * \ n ;  ';V jm o  ww H a pwewp.'eh

 פארבײנעט־אגען האט רייטען, אין אננעמאן נעגער, א
פאםעראנמן. םיט הױשעצ א

K a חאם מחינ nצapD װאם פצייננעצד, דאס צוטײצט 
ap האט. tpwappj םון a n פה העשענע o n וועס־ וױיםען 

a אױו* נעבצאנדמט האט האט־ *װייםע pn. טעצ. n פצײ־ 
a פון צע n פתי. שםייכצענדער

 האס שטינען, רי םיז •אחןנםש אויפ׳ן ויך יגaנpגpאגצ
 םענ־ םון ים שויטינען Dn אוח• איחנםערנעשוקט םארי״צואיז

d ip  , t ■\vv האבען װאם צעאני׳ן, »ח ראזע׳! באםערסט 
 טיצועטען po״n שנײ די <ײט. ינעע opbp טיט געםאנצט

 זיך, נעםראנען נעררעהט, זיך האבען פראקען שווארצע 'a אין
ארוםגע־ האבען םענער, גרו«ע א זיך. צוזאט׳מנ^פצאבגת[

79.09
151.43
119.89
147.60

29.26
61.65
« .4 4
92.94
65.75

115.49
49.99
96.68 

109.88
49.69

שווארצע די אונטער. םון סעצינא׳!. tut p’opn רינבעצם
apn, מן װאס א  סעצי־ האכען םנים, איהר איבער נעותהם ה
 צײכט צײט... ק״ז םארצאיצז נים בציזמן ברענענזײג? נא׳ס

 נע־ }חורסציו און אונשוצדינ זשעני האס מיכדותרעט־ינ,
 אט פארבײ פארבײנענאנגען זיינען װאם ®־ויען, די סאנצט.

o n נעשטופם. כעם םים עם האבען פארצ, סאנעצנדינען
 האכען עם טוםעצ, א אויםנעהויבען זיך האט אםאצ םיס

 א^צא־ פײפערײ, א באנייםטזס־וט, פון tp״arpi געחערם ןיך
 חאט ינaגpטoא שווער נעטאז.״ סיש א זזאט זי ;ריסטענםעז

 ניט זואס זי אבער צוריש... אוי^ סריט אאר א נעטאבם זי
pnmjpppM אוינעז• רי

 bpp סיז׳ן םיס די 1פי האר״• איהרע זוצאזען האס ראזא .
 סאנטעצ, צאננען נאצדענ?ם א אין אײט?היצט געותן n איז

o* ויך, בייגסנדניןן א דוז־נזיכסיג^, אח צײכטען א p א «ױ 
apjpt>pertv .נעפאצען איז אפשײן נאצדענןר א ם«טאצ 

פון כוואציעם וױ שציית םושצינען אויפנ«חויבען איחר אוי^
״ 4* • * *■ •»

anw it פארצאגנ?ן Tt זואנע יס  ipwaopa צושזקענ־ די 
dbuspijd t » ptaip »n jrt קינ־ איהר אן סאציע, איהר אן

 בצי־ אונבאווענציכע אנגעשטעצט ipaip mapt ברוסנג דישער
»p m  n איחד »opepn pa j a אוימז dp אתיםכע־ תאט 

a נלאגצס n אױם־ זײ האבען סייצער, םײכםע כףס ;חיםפצ 
a n  tt-a W  Parn oon orp j ,צאסינער נאצו־ צויכםענרער 

 אויפ׳ן צינעשניטען שאםטױם א אין םרוי א dpbp װיויאן״
tprapiPD ,חו־כ׳ן איהר אױױ אייננקשפארם ג*קוהם תאם ארס 

>4«P3*M
 טיײ cpa Tt חאט ציפען די אויןי אםייכעצ סצאכים א <ױם

tpjnaon V t װי והוצם, איז n נאכצע די באטערקט ניט וואצט 
a טיט אױפגעהױבען. זיך האט װאם אױפחעילנ, n בוינ־ 

 איעדס, די א*ז נ׳ס־חןהט Tt n תאם צוױי^ א t» זאסתײס
tpwaon n tPsip Mm ׳ רעם איןditdc שצײד־ <ױיםע פון 

ײד•
uttptDaip) ,,i (פאצנט

62.52 
 -׳י 88.22

6^119 
77.31 

06&4, 
 י 286.05

94.60

66.06
36.89

19.90
107.48
106.44
154.47

67.77
135.90
101^7
113.98

64.12
11630
117.55

W8.97

142.69

9782.44 — אײננאפע טאטאצ
 % םרידםאן׳ םעם
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Wife

 םײנער־ דעם פון לעסאן » גאך
סטרײק

 הויסט־ די פון אײנע איז באקאנט, װי
 סטא־ צו א. אװ פ. א. דער םון ארבייטען

 בע־ און בעסערע אאץ שאםען צו זיך רען
ארבײטער־געזעצע. סערע

 פונסט ערשטער םאםע דער איז דאס \
שאן איהר אין טו  *אױסצוםידד :ח#:סטי
 םון אינטערעסען די אין געזעצגעבוגג רען
ארבייטער־פאסעך. די

ע איז ד*ס וױיא דערפאר,  די םון אײנ
, ען ט י קי ג טי ע ט ^ •D א. די װעאכער צו הוי

 האט ענערגיע, גאנצע איהר וױדמעט א.
 װאשינגט*!, אין העדחװ^טערס איהר וי

 גע־ םון יןװאא סאמע דער עם איז וועאכער
 א.. אװ פ. א. די האט דערםאר זעצגעבונג.

ע ר ח אי  האני םון אאביס די אין מענשען -
 שטעג־ ארבײטען װעאכע םענאט, און גרעם

 זאא ערשטענם, אז, כחות, אלע טיט דיג
 געזעץ ארבייטער־פייגדאיכער אן אירגענד

ט  אז צװײטעגס, און, דורכגעהן, קענען ני
 יא װערען װאס ארבײטער־ג^זעצע, אאע

 מעג־ וױ װײט אזױ זײן זאאען געשאפען,
ע ט ס נ י נ ־ ו ארבײטזןר. די פאר ^

 גע־ די •נאר ה#ט איהר װען דערטאר, *
 םאר״ די םיט רײדען צו געהאט אעגענהייט

 אװ ם. א. דער םון פיהרער אגטװארטאיכע
 דער־ זײ געהערט באאד איהר ה#ט א.,

ט צעהאען  גוטע װעאכע שטאאץ, םיעא מי
 די פאר אױםגעםיהרט ה*בען זײ געועצע

 דער איז עס אמשא, װי, ארבײטער״מאסען,
 רעגירוגגס־אר־ םאד *כט־שטונותךגעזעץ ־

קינדער־ארבײט, געגען געזעץ דער בייטער,
זאגענאנטער דער אאץ, םון מעהר און, ,
 ;אינדזש*נקש*נס געגען ®אעיטאךגעזעץ •

ן י «  װאס געזעץ, דער װערטער, אנדערע -
ט * ח רעכט ד#ס םעסטגעשטעאט בםי-רוש '

סטרײקען. צו ארבײטעת ®ון
 טאראננד די האבען סכיף דעם אויןי .

טאק־ זייער געהאאטען םיהרער װארטאיכע
 אוים־ חאבענדיג בעסטע. די םאר p'O י

 גאענ־ אזעאכע ריכטונג דער איז גמפיחרט
 דער דורןג אאץ און רעזויטאטען, צעגדע

טאדע: בארי׳המטער ^  דײ ״*:איטטר#ױ מע
אין. םריינד׳/ דײנע הערף און םײנד נע

 געםי־ גיט זיף זאאען זײ אאגער װעאכע; .
ט זײ ה^בען נען,  אויך און ׳פט^אץ מי

 שטאנד• זײער פון ׳ה^נזער«װענט גאנץ
■ונקט, םארשאאג, יעדען צוריקנעוױז/גן .'

 אפװײכ^ן האר א אויו» נאר זאא װ^וס '
םוןי  אויםכױען אמ׳^א, װי, טאקטיק, זײער .

 ארבײטער־ אונאפהענגיגע אײגענע אן
װעא־ טאקטיק, א פון רעדט װער •ארטיי.

ײ אנדערע אגגענומען האבען עס כע  ארבי
 זײ םען האט ד^ס רןערפעייעאפטען, טער

ט אךני ^נ דערמאנען. געטארט -
 םון םיהרער די ה^בען ־— װאס צו

 אנל אן סיט גע׳טענה׳ט א. אװ א. דער•
 אײגענע אן ביאדען — רעכט םון בליס י

 אר־ די קען װעאכע פארטײ, •®איטישע
 טילךו װי װײס װער אעפען1םאומ בײטער

 עוײפט דאן און זופפ, םאאיטי׳שען דעם אין
 די אױב צװײםעא, גרויסער א נאף איז

 עט־ מיט קען םארטײ דאזיגעיפאאיט״מע
 אויס־ אאעס קענען מיר אז זזעאפען, האס

 אונ־ האאטען םיר װאס רעם, דורף ®יהרען
 און קאנגרעס־אײט די איגער בײטש .זער

 דורך און •ארטײען, אאע םון סענאטארען
v דעם m\ װאס אאעס, אויסםיהרען םיר 
פארנינפמיג. און רעכט נאר איז

ריכטוג־ אנדערע די אנבאטרעפט װאס
 םאד ארבײטער־באװעגונג\. איו%דער ^־נצן

ײ האצען ײו  םאר־ ד»עכםטע n געפיחאט ז
מ טו כ ײ און א ט האבען ז  אר־ אםיאו זיי מי

ט גוסענטירען געװאאט. ני
אז םאהט, א עס יאיז אאגעמײן אין

* rגעגאױבט האט א. אװ ם. א. די װי טארק 
’.p p ,זײן דארפען ־ארבײטער די אז דעס
ערע איז םאראײנינט .  טרײד־ױניאנס, די

 נעגאויבט שטארסער נאף אבער זי חאט
 גוטע פועא׳ען פון װיכטיגסײט דער אין

ארבײטער־געזעצע. |
גאוי־ דער געװען איז ^זטארש אזוי און

ע־ גאר איו קײנעט f» דעם, אין בצן  הי
א א ס ט צוױיםעא ^יגחנסטער <דער ^  גע־ גי

m אז , w  n, זאאוןןי ?ע גוט וױ

f .

* /

ט  א גאןצען אין אבער באײבען זײן, ני
 א צו קנטט עם װען בוכ^וטאב, טויטער

 די צווימען צוזאמענשטויס װירקאיכען
 ארבײט. און יןאפימאא פון אינטערעםען

סט מזי  אר^ז־ םענשען אײגיגע האבען או
און רט. טי ט באװיזעז מענ  פון םאקטען םי

 אין און אמערײןוא, אין דא, געיןזיכטע דער
 גױ זאגענאנטע די אז װעאט, גאנצער דער
עז דער אין האבען געז^ןצע טע  קײן אמת׳

װא־ דעם םאר אויםגעטאן גארניט מאא ^ 
 הער^ענדער דער דאס און קאאם, כערען
 געםונען נױטיג, װען אימער, האט קאאס

ר אאד, א  דורכקרײ זאא ער װעאכער דוי
 פאר־ װי און געז^צע, בעסטע די אין כען,

ט זאא מען זיכטיג ײן ני  םאר• זײער בײ ז
 געהאאטען האט א. אװ ם. א. די םאסען.

 װיכםיג־ אגהר םאר ארב*יט דאזיגע די
 ! װעט װאס אײנציגער, דער םאר און סטער

 פאר־ םעהר און סעהר אאץ ביסאעכװײז
אז־־בײטער. די םון אאגע די בעסלען
 שטאא־ דער מײנער*סטרײק, דער
 גאר בײ געעםענט אבער האבען סטרײה

 דער־ <זאט מען אויגען. די מענ״עעז םיעאע
 אױספיה- ן l אדבײט מאנצע די אז זער.ן,
 גוטע װערען געשאםען זאאען* עס אז רען,

ט אוםזי&ט. איז ארבײטער־געזעצע, א ח  ס׳
 נוײ*־ איז עס נאר װען אז ארומגעזעהן, זיןי

ג ט װעוזנז טי ײ זאגענאנטע נאר ני  ארבי
ײ איגגארירט, טער־געזעצע ײ װי אז  װאא־ ז

 נאר געװען, גיט װעאט דער אויף גאר טען
 ביר־ יעדען םון גרונד־רעכטע סאמע די

ט געטראטען װערען גער  פון םיס די מי
 םליכט, זייער אאס עס האבען װעאכע די,
 געזעצע און רעכטע עקזיםטירענדע די אז

װערען. אםגעהיט זאאען
 אעצטער דער אין געװארען איז װאם

 גרונד־רעכטע אונזערע םון אמשא, צײט,
 און פרעסע. םרײער רעדע, םרײער םון

 שטאאט דעם אין םארזאמאונג םרײער
 שטאא־םטרײק דער װאו םענסיאװײניא,

? מײסטען אם װערט סגעפאכטען  א אוי
 סענאט־האמיטע, א האט %אס איטי בארג

 אאגע, די אויסגעפאחטט ה^ט װעאכע
ט איז דאס ן1א צוגעבען. געםוזט אאײן  ני
א בלויז א ^פ ע  דאם פענסיאװײניא. אין ד

 אךער אזא אונטער איצט םאר קומט זעאבע
 מעטרא'םא־ אונזער אין אויסרײד אנדער

 אאנד. גאנצען איבער׳ן און יארח, נױ ׳איס
 אי־ איצט ׳װערען גרוגד־רעכט דאזיגע די

 װי אזוי געשענדעט, אאנד גאנצען בער׳ן
ױ קײן געװען גארניט װאאט עס ט סטי  האנ

ן יעדען גאראנטירט װאס #יע, ^ נ ע  אין מ
ײ צו צו״רײדען, רעכט דאס אמעריחא רי ^ 

זיך. םארזאםאען צו און בען
 סע- הערען צו קאםיש כמעט איז עס

 דער פון פרעזידענט דעם גאםפערס, מועא
ט ;אםערען א., ם.״אװ א. םענע טי  כאנו

 ארבײ״ די און איהם זזאט מען אז סואות,
ם אפגענארט טער  אע־ זאגענאנטען דעם מי

 צו־ בפירוש איהם חאט מען װער־אסם.
 םרעזידענט םון גאמען דעם אין נעזאגט

 דער אז ?וטאאטען, פאראײניגטע די םון
 גמציעאעװעט װערט װאס אקט, דאזיגער

 קײנ־ װעט ש«ײז<ןםעקואאטארס, געגען
חע אויםגענוצט ניט קײנמאא םאא,  װע
 אין ארבײטער די געגען װאםע א אאס

ט און סטרײקס, זײערע  וועדט אמאא מי
 די געגען אנגעוועגדעט אקט דער׳זעאבער

ט דאס איז !מייגער  ? הימעא^טרײענד ני
ט דאס איז ? װארט־בזצך שרעקאיכער א ני

א- װאס אבער ריכטיג< גאנץ ב א׳ ר' א  ם
 נאמ־ סעםועא צו צוזאג דער האט דײטונג

 דער אין צזױי אדעד מעגשען א פון פערם
 םון צוזאנ גרויסעז דעם געגען רעגירונג,
 םאו־• און שרײבען רעדען, םון םרײהײט

 #מעהר צו, זאגט עס װאס זיף/ זאמאען
ם יעדען גאראגטירם װאס ע ע  אונז םון אי

ציע די טו  םאראײנינטע די םון האנסטי
. י % ? שטאאטען

 דער םח פארשוועכונג שרעקאיכע די
 אטע־ נאנצען דעם צו גאראנטיע ראזיגער
נער  ירעוידענם ניט זעהט די פאאס, ריס̂ו

 זעהענדינ, ני© ויד מאכמ אדער גאמפערס^
װאס#נאר פרנערק »יתם  גע•; האם מען .

 גמתרעטאדי װאם װארמ, דאט בראכען
פדעזידענט םון גאמצן ךעם אין װיאסאן,

 האט מטאאטען, םא^יאײגיגטע רי םון
געגעבען. איהם

 פאפם דער ויין, ניט זאא דאס וױ #גאר
 אז דײטייד, און קאאר גאנץ איצט איז
 ארבײטער־ םאר הארצװאניע גאנצע די

 ארויםגעװארםען, געוועז איז שוץ־געזעצע
 איצטי־ די װי צײטעז אין געזעצע, די אז
 אונםאחצעהמט גענצאיף אדער ורערען גע,

 שוין זיף געםינען עס אדער איגנארירט,
 דזשא- און תשענעראאם אטוירני אאיערס,
 אזוי, אויס זײ טײטשען וועאכע רזשעס,

 הע^עענדען דעם פאי- נויטיכ איז עם ויי
 דע•־ פאר וױאט, איר,י אויב אדער, האאס,

ארדנוננ. עקזיםטירענדער
 װעגיג־ קאאר, אויך איצט איז עס

 אאע, םאר סאאר זײן דארױ עס סטענס,
 עק־ װעט ארדנוגג די וױ אאנג,־ אזוי אז

 דזשא- די זײן אימער װעאען זיסטירען,
 דעם זאאען װעאכע אאיערם, די און דזשעס
 עקזיס־ די אז אויסטײטשען, אזוי געזעץ

 אנ* גיט חאיאה, זאא, ארדנונג טירענדע
 דאןי איז דאס װאקאען.. צו זיך הויבען
 עק־ צװעק דעם םאר אויםנאבע. זײער

 עקזיס־ די אויםצוהאאטען :זײ זיסטירען
ארדנונג. טירענדע

 װאס דאס, אערענט^אונז װאס־זשע
 דער אין זעהן צו דעראעבט האבען מיר

 טאן מיר קענען װאס און ? צײ$ אעצטער
דערצו?
 די »ז זיד, חאבט קאאד, איז זאך אײן

 םארװענדעט איז װאס ענערגיע, די צײט,
 גע־ אאעראײ םון שאםונג די םאר געװארען

 אאנג, גוט.אזוי נאר זײנען װעאכע זעצע,
 האבען פאםיער, אוים׳ן שטעהען זײ װי

 אין כימשות מינדעסטע די ניט אבער
 םאר״ אאע די אט 1א אעבען, וױרקאיכען
 ניװעץ. אין אװעס זײנען כחות ײענדעטע

 אונבאשטרײטבאר. און קאאר איז דאס
 םראגע: די אנבאטרעםט װידער וואם

 דעם אויף ?״, טאן צו איצט באײבט *װאס
^ .םארשײדענע דא זײגען ענטםערם.

 אונ־ דארף םען : איז ענטםער אײן
 זעאבסנד א אייגענע, אן גרינדעז באדינגט

 שי־ אין פארטײ. פאאיטישע שטענדיגע
 גע־ אײנבארוםען װאף אעצטע איז קאגא

 אויף ארבייטער־קאנםערענץ, אן װארען
 טױזענד איבער געײען זײנען עס װעאכער

 געווא־ בא^יאסען איז עם און דעאעגאטען,
םארטײ. אזא גרינדען צו רען

מיר^גאוי־ אז זאגען, אבער מוזען מיר
 ריכטיגער דער שױן איז דאס אז נים, בען

 זועט אזוי *זױ אײז, ניט זעהען םיר םיטעא.
 קענען ארבײטעתאארטײ דאזיגע די אט

 דעם אויף װירהונג מינדעסטע די האבען
 װעאכער נןאטף, שרעקאיכען שװערען,

 אין ניט אויסגעםאכטען אײגענטאיף װערט
 די אין גאר סענאט, אין ניט האנגרעס,

 — מינען די אין םיאען, די אין שעפער,
 אובער־ ארבײט. און סאפיטאא צװישען

 ערטאה־ בעסערע די אונז אערענט ׳הויפט
 צו קײן האבען ניט טארען מיר אז רוננ,

 מיט ״קאנגרעסאייט די אין ב^חון גרויסען
 איז עס קעשענעס״. די אין ױניאךביכאעף

 ארבײטער־םאאיטי־ די אט אז סברא, א
 טין. דעם םון ערגסטע רי זײנען שענם
 שױן זײ װעאען טיר אז אגגענומען, אבער

 קאמרעס, אין צאהא היבשע א חאבען יא
 געזעצע. םארםאסען שוין װעט מען $ז און

 ‘bp דער װי אאנג אזוי צעזאגט, װי אבער,
 הער־.־ די זײן װעט קאאס םיטאאיםטישער

 װע־ געזעאשאםט, דער אין מאכט שענדע
 איםער זיך געזעצע גוטע »אע די אען

 וױרקונגס־ גאנצען אין אדער ארויסװײזען
 שטארקסטע די אאס גאר נאך אדער אאז

 איןדערםאר ארבײטער. די געגען װאםע
ריכ־ ר ■ע ד אין אײזונג די ניט םיר זעהן

׳- • ״ טוגג ; %
 מ״נער־ דער »ז זיף, דאכט אונז
 װענ. ריכטינען דעם געװיזען האט םטרײס

 זײם, איין םון געװארען באװיזען איז עם
 ארביי־ דעם םאר זיינען נעזעצע נוטע אז

 אנ־ דער פון נאראנטיע. קנאאע א טער
 באװיזען'נע־ קצאר אבער איז זײט דערער

 ענט־ םעםטע און איינינקייט אז ווארעז,
 שטעהן צו ארבײטער די םון ׳פאאסענהיים

אײנצי־ דער איז שןידערוננען זייערע אויח
 קאטף־ אױםפרובירטעטטער דער איז נעי

מיטעא.
 נע־ איצט װאאט עס װאם באטראכט,

 מיי־ די פון קאםױ גאנצען דעם םון װארען
 דעם פןואנען םיינערם, די זײ, ווען נערם,

 זיך־ קעהרען םיהרןנר, זייעחג םון באםעהא
 וא־טען1 און ארבײט, דער צו צוריק אום

 טיגעךאיינ׳מטי־ די װ«ם ביין, דער אויוי
 וואם — צונעװארםען זיי װאאטען מער
 נעװען! װאאט ד^ס גיין מאגערע א םאר

 נע- זײנען מיןנעדס די אז אבער, איצם
 זיך חאבעו זײ »ז ,db»p ׳שטעהן באינע;

 איז איבייט, ijrr צו צוריפגעקעדם ;יט
 זײ אז צויוײפעא, םינר׳(םםער ־מר גיטא

יןאכיו^!עוויען. *ייפר ותא׳נז
 .א^הר, םאדעסעחט ,1אינח׳פאנק?)א אן

prp ןמגעװעצדעם oh m עטאיכע נעגען
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 -jM גיט אוםן ב׳פום #בער סען פיחחנר,

ען װירקונגםפוא ווןרען םאכט מ «נ אי ט  ע
סםריײמר. טויזענר חונרערם
*ן איז ואט  אצסאנט רי פון איינער נ

םײנער־סטרײת. חנם פון
 דער אומ אערענם נ*ןי און נאר, ן1א

 צר נ«וןי זייך־ וועאען םיר םײנער־םטרײס.
 אא־ מכין. װיכםינען Tijn צו ריקעחרעז

 ארבײטער די םאר םײ אז ה$םעז, םיר
 וועט ם*ר׳פטעהער זייערע םאר םיי און
 א זײן םײנער־םםרײפ גרויםער דער אט

 וועאען זיי וועאכע אעהחן, נרויםע נחייםע,
 קאג- די ראס און םאתעםען, נים ײנםןוא1י

 דער פון אײנבארום/ע איז װאם םעחגנץ,
 םון םןור׳פםעהער די םו] און א. אװ ם. א.
 פאך ױני#נם, אייזצנבאהז־ארבײםער די

 זועט ווא׳פענם^ן, אין חןצעםמןר 13 דעם
 «ז פםוין, »אטעז םיט׳ן ענדינען ניט זיר
 אונםעהאבאר נצווען איז א. *װ ם. א. די

 וועט און טאקטיק בידאיצטינער איהר אין
 וחנ^ זעאבען דעם י1אוי אננעזזן װייטער

 די יוופעז צו םוט דעם האבען וועט זי נאר
 איינ־ 1אי און אזיגע;, די םאקטעהאין

 זי ײעם אעבען םון די,(!אקטעןי מיט קאאננ
 נע־ איז וואם ווענ. אאטען דעם םאראאזען

 איהר ה#ט װאס פרוכטאאז, װי כמעט ײען
 זועאכען םון װינסעא, א אין םארםיהרט

 און ארוי׳םגאננ, פײן זעהן צו נים איז עס
 דעם ויענ, נייעם דעם אנשאאנען ײעט
 מא־ ענטיעאאםןנעם ברײטען, s ׳פון װענ

 'אײנצינער, דער איז װאם סען־קאטוי,
ציעא. צום םיהרט װאס

Vmm.
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און ק«םפןן בעפארשטעהענדען צום
' קלאוקםאכער יפון^די זיעג ן י א

• • . - • םילאדעלםיא ,
 נעישריבען, ײערען צייאען די נ׳טעת

 םון ענטפןר דעם גיט נאך םיר וױיםען
 איין* םיאצדעאםיא םון אסס׳ן באסעם דער

תי די ע ײרך 1אי מ ט ענ מ 1אי »ו ו  .סג־ט
 זיי,פואאדעא־ פון םאיעװגגען םעסיגטע

 אז־די חאפצ;, טור קאאוקםאכער. פיעד
 צו ווערען גאװיאינם' וועאזןן םאדערוננען:

 בא־ די ווייא האםוי, א אחן ארבייטער די
 כא םוף אז ערםאחחכנ, םון װייםען םעם
 מו נאביעבעז, מוזען דאך זיי װעאען םוף

 נוטע׳ אוםזיסט םאױשװענדען װאס צו
 באוט נייז ׳פאראויזאכען װאם צו ? כחות

אוננויטיג? נאנץ איז עס װאו פאא, א אין
 םיאאדעאםיער די װען גאטיראיך,
 ער׳טטע די געװען װאאטען קאאוקםאבער

 ב^םעס די װאאטען םאדעחננ, זייער מיט
 האבען, נאו געקענט םיאאדעאםיא אין

 זאאען װארום : נמגה ׳טטיסעא א אםשר,
 אפער םאקט דער ער׳פט^? די זײן מיר
 םיאאדעא• איז הינזיכט דער איז אז איז,
 ׳פטעדט אעצטע םאמע די םון דו?א םיא
 םא־ די וחאו סאאױדאיגדוםטריע, דער אין

 מײם־ די אח געשטעאט. װעחןן דערונגען
 איז אםעריקא םון קאאוק־צענטרע[ טע

 -44 די אויף םאקט. א װאף־ארבייט ׳פוין
 םי־ ךער אויך ארבייטםװא־ שטונדינע

 ׳שװאר־ אאע װיידזשעס. אװ םקײא נימום
 אײג־ נײע צי ן«ט אז •־אםע^ײהונגען, צע

 די חאיאה, רואינירעז, וועאען פידורונגעז
 צו ארויםגעװיזען ̂־v זזאבען אינדוסטריע,

 אינ־ די םארקעהרט, נרונראאז. פשוט זיי]
 נעואוו־ םיעא האט אאנעמײן אין דוםטריע

 סיםטעם די ענדערוננען. »אע די םון נען
 געװען איצט ביז איו זי וױ ארבייט, םון
 צ«יט דער צו געהערט םיאאדעאםיא, אין
 םאראאטעטע א איז עס מבוא. םאר׳ז פון

 אוכטער םיסטעם, א איז עם םיםטעם.
 ביםעא א האבען װאס מענשעז, ײעאכען

 «ועהר ניט קעכען אאײן, ייר » רעספעקט
 אױ טו ארבייטען, םעהר ניט װעאען 1אי
 באםעם די אז אוננאויבאיד, «שוט דאף עם
 אײנ־ ייד ײהא זאאען םיאאדעאפיא׳ אין

 גענען קאמפ^ א ריזיסירען און עקשנ׳ען
 אננעגומען זיינען װעאכע םאדעחנגען, די

 האאוק־מאנוםעפ־ מײ^טע די םון נעװארען
אאנד.' 1אי טשורערס
זיכער״ װי כמעט םיר :ײנען דארום

 רעװאאוציע די םיאאחגאםיא.וועט אין אז
 גע־ איז זי װי שטייאערע, םיעא א נאר זייז
 װאר קײן נאר ניט יארה. נױ 1אי װען

 נאר אנד,אצטען, ניט רעװאאוציע די וועם
 זאאען נאר, םענ. פאר ?ײן גיט זאגאר

 ארוים־ זיר באםעם פיאאדעאםיער די דאד
 רע;* מיר װי נארישער, פיעא «אפ ײייזען

 ענ־ 1קײ אבער עם וועט זיי, װענען סען
 םאכען. ניט רעזואטאם דעם אין דערוננ

 1אי זיכער איז ארבייטער די שון זיענ דער
 אויר וועט רעװאאוציע די און םעםס.

 פײן זידװאם רעם אין שםיאםםע, די ז״ן
 סײן אין םאן דדעה' א ניט ויד וועט ראד

 'אין.םיאאדעאםיא״ קא*ופ־שאפ אי*גצינען
 נאכ־ ניט וועאען באסעם די וױ אאננ, .אזױ

 איבער םאדעהננע!. געשטעאטע די נענען
 נע־ א■ חאב׳ע^יי^ ארבײטער די ויעאקע

 נאנץ אין oin װי געאמפעדט, װיםע.ציים
ר מ » ד״ אי ר םי א e וועאכע jjojm נ j וזסדשט

»y .Q U .ו   <»—

איינ־ טעהגםטע און הצבסטצ די איצט
טטיםינסײט.

נ*־ די וואס אויוי דאם, אח טטםער
 געפונמן געװים איז עס װײצ הטפ׳נן, מם

נעגוםזנ! האם עם אז ז״ערע,אויצדען,
 זז«* *רב״נמר די בין צייש, אעננמחנ א

 םאחנחננען, ז״ערע אויסנעארבייט מן
 ־M געםימן זיך נאאד געװים זײ וועאען

םאר־ פונסם ׳איז םעשה די נענארט.
 הא־ ארנייםער רי װאם'אעננער פעהרט. ׳

 צעםעא דעם איבער געווען םיי׳פב זיף עןב
 םעחר-אײ• דאם פאדערוננען, זײערע פון
 איהם איצט זײ זיינען ענטשאאםע[ און נינ

׳ י דורכצוםיהרעז•
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דעם אץ דרעהדעל נײער
קאנפערענץ ק
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עד «ן רעגירונג די שיקט .רעגירונגם־םארטרעטער, 8 פון פארשלאג דער ניט געפעלט כעלי.כתים די װען אני
וױלםאן. םעקרעטערי אנשטאט גאדפיעלד דר. — פארטרעטער .
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י :Cמײםאן. כ• פוז

שטאל־םטרייק דעם װאםיאנבעטרעפט
 נײ םען .םרעננו. װידער און אנער

 ? שםאא-םטרײק םי#אחןם איז װאם ;אונז
 צײטוגנען וי װאס אםת, ט»קע עס איו

 איז שטאא־סטרײפ דער »ז דערצעהאע!,
? געבראנע)

 איז דאם אז איז, ענטםער אונזער
 אז אינען. נעםיינער » דורף און רףדו

 דעם םון מיטאען די םון אײנער איז דאם
ם ברעכען צו װי שטאא־טראסט םטרײה. ת

ארוםגעזעהן, זיו האט פרעםע די װען
 געברא• ניט קען שטאא־םםרײס דער «

 או נעװאאד־געשרײ, דעם רורף ווערען נען
< j״p ניט איז דאם רי ט  רעווא־ א נאר ם

 םעהכ נעהענט גיט זי-האט אז אזציע;
 “״רויטען דעם םיט עואם רעם אםנארען
 ארנאניזירטע גאנצע די װייא פאסטער,

 אויםנעשפראכען זיך חאט ארבייטערשאפט
 חאט סטרײס, דעם םאר דייםאיך און קאאר

 אוים־ געטוזט נאטיראיד טאקטיק די םען
 טאק* אאטע די ■רובירט םען און נעבען,

 אאט םטריית, דעם םארשרײען םון טיה
םאראארענעם. « שוין

אינען; נעמיינ׳ער א אינען״ א איז ראם
 מטאצ־ןארבײםעי טזיזענד- ײיגרארט דריי

 װאני, אײזערגע אן װי םזןםט, שטעחען
 אונגעאכטעט שטאא־םיאען, די •אין און

 קײן ווערם אגשםרעננזננען, »אע אויןי
.י׳ ■ראדוצירם. •גיט שםאא ־

נאנג. םואען זײן אין איז םםרייק דער
 נעװאונןגז םוז און װעט םטרייס דער אוז

 ניט םטרי^ןער ךי נאר ןאאען ווערען.
 ארי חןי־ צו צוריק ווערען געטריבען םוזען
 דער און קעאט, און הונגער דורך נײט

 םוזען װעט נערי. סעעג, שמאא־טראםט
 וועט עם נחנםער װאס אונטערנעכען. זיך
 אר־ אנרערע די םון היאןי די רארום זיין

 שטאא־ די ברידער, זײערע צו בײטער
 קאמף חגר מון גיכער »אץ דאם סטןײהער,

 די םאר זיעג גרויסען א םיט עכדיגען יך1
 ץועט אינטעמעשאנאא די םטרײקער.

 םיאיאו םערטעא םארשפראכענעם איהר
 אמאא־ די שאםען. באאד נעװים דאאאר

 חאס• איחר טאן נעװים װעס גאםײטעד
 נרוײ אנדערע אין און אחן’ נינ אין אנער

 נאר דא זיינען שטעדט פאענערע און םע
און'פארשיעדענע ױגיאנם אנדערע פיעאע

 טא־ זײ אויו ארנאניזאציעם. ארבייטער
 סאיין װי װייטען. םון שטעהן ניט מן
 אבער בײטראג, זײער זיין ניט זאא *ם

 גרוי־ םון זײן ער װעט םטרײסער די פאר
 העב־ען ױניאנם אאע ניט באו״יטונג, םער

 אנער דאאאר. םיאיאן א־םערטעא געבען
 W דאאאר עטאיבע פון םומע סאיינע א

 ארבײטער־יןעופעו־ יעדע ױניאז, יערע
 אזעא־ אאע פון און בײ׳עטײערען, שאפט

ווערע] געשאםען קען קערפערשאםםעז כע
 די םארזארנען «אא װאם םוםע, היבשע א

 יןניאען װאך א נאך מיט שטאאםםרײהער
ברויט. און

 רי פאר ד,יאף מאא, א נאך אאזא,
 נויטיג־ אס איצט איז דאם םטרײקער.

 שנע־ װאם קוםען טוז ■חיאנ* די און םטען.
אער•

■ כונגו ־8נ»ןאנפם װיכפינע '
 איצט ערשייגט “״נערעכטיגס״ט די י

 — אםאל װי םריהער טהג א םיט
 אנ־ י1םיטװ«ו «חןם צום נעהןן סיד

 דאנערשמאנ. שטאט
 שרייבער, ארםיסעא אונתרע אאע -

 פא־ און אאסאאם די און םעקרעםערע
 אוים־ דעריבער ווערען רעםפאגדענטען

 מאנמױייא דעם צוצושיהעז נצפארערט
 ש«ע<ד רער איז מאנטאנ םריהער.

 ז^ײיננעה־ קענען םיד מאם ^אנ םסיער
צומער.! אויפעגדען םאר׳ן זאכען מען

. '
:1

 די צװישען פארהאנדלועען די אין
 םײ־ קויהלעז די און מאננאסען קויהלען

 א| אפגעשפיעלט לעצטענס זיך נערט.האט
 איז װעאבע געשיכטעלע, אינטערעסאנטע

ט םיעלע םון  גע־ א געװארען, באםערסם ני
 האל״ זץ כאראיןטעריזירט וזאס שיכטעלע,

 תא״ דיזען אין דעגירונג אונזער פון טונג
׳- . ״ סכסוך. פ^טאל־אזךארבייט

 אז װערטעא, אםערײןאנער אאטע דאם
 װאסעו/ צום פערד א םיהרען קען מען

ט איחם ט׳קען אבער ױמען ני  טרינ״ צו צו
 םי*גערס די בײ איצטער זיך האט קען,

ײגט םגעצ  אמת. םאאקאמעז זײן צו אחי
ע  אינ־ דער אז צו, איצ&ער שוין געבען א̂י

 דעם חאט געריכט דעם פון דזשאנתשאן
ט סטרײק קויהלעז ײ די געסעטעלט. ני  מ

 דער איז אםיציעא ניט. ארבײטען נערס
 אבער צוריקגערוםען, קויהאעךםטרײה

 דע״ אםיציעלער דער פון ארוים לןומט װאס
 אין בלײבעז םײנערס די אז קלאראציע,

ט װערען מינעם די און דערהײם  בעאר־ ני
? ט ײ  איז דעם םון רעזולטאט ׳אצם ב

 צװײ קאנםערענץ א געװארעז אײנבארוםען
ט בע^י די שען תי  צו ארבײטער די אין ב

 סאנםע־ דיעזען בײ פראגע. די שיציכטען
 לײכאר, אװ סעקרעטערי דער איז רענץ

 םאר־ אלס ,געזעסען םאז,5װי ב. װיאיאם
 בײ־ אז זעחן צו רעגירוגג דער םון טרעטער

 םארשטענד־ א צו קוםען זאאען דע-צדדיס
ױיט אזוי אויןי ניס.  גע״ די אאע וױיסען ו

ט אבער שיכטע,  דא וואם וױיסען אאע ני
 און טעג פאר אעצטע די םארגעסומען איז

דערצעהאעז. איצטער מיר וױאען דאס
 בא• חאבעז םיהרער ארבײטער די װען
 אינדזשאנק־ דעם אויסצוםאאגען שאאסען

 אוים־ געזאגט זײ חאבען קאורט, םון שאן
 די װי אזוי אז האםען זײ דאס דריקאיך,
 םטרײה דעם געצװאונגען זײ האט רעגירוגג

 םארטרע־ די װי אזוי און צורײוצורופען,
 אאײן דאד געבען רעגירוננ דער םון טער

 איז םײנערס די םון םאדערוננ די אז צו
 זיך זײ םאואאזעז גערעכטע, א טײאװײז

 זעהן, צו רעגירוגג דער פון דעם.ױשר אויןי
 זאאען מײנערס די פון לןרױודעס די אז

 װערען. באםרידיגט נראד געוױסען א ביז
 מײנערם די םון םיהרער די האבען אאע

 צו פארשאראכען און בע^עא אין נעקניפט
 בתים ^עאי די װאויא. און גוט זײ צו זײן
 אנ־ םון גוידער דאר האבען םינעם די םון

 רעגײ דער אונטער געשטעאט זיך אן םאנג
 אײן אין געהאאטען און פאײצעס רונגס

 אונטער־ זײט, זײער פון זי^ אז שוייען,
 רעגײ דער אונטער אבסאאוט זיך װארםען

 װיאסאן סעקרעטערי װען באשאום. חנג׳ט
 קאנםע־ בײם זיצען געבאיבען דארום איז

 ער דאס אאע.םארשטאנעז האבען רענץ,
 װעט ער דאס און רעגירונג די םארטרעט

 םון ענטשײדער דער ״אמםײער״, דער זיין
 אװ סעקרעטערי דער ער, שיפזאא. דעם

 אײנציגער דער איז עס, הײסט אײבאר,
 אין רעדט ער צד; אוםםארטײאישער

 האנ־ וצ אױ׳ב און רעגידוגג, דער פון נאמען
 אן צו הוםען קענען ניט װעאען םערירער

 באשטיםעז: ער װעט אײנפאדשטענדגיס,
. פשרה די

 אײנ־ געװןנן זײנען צדרים בײדע צי
 אילגאנצען ניט איז דעם אויח םארשטאנען

 מײ־ די אז דאך, מיר װײםען ז װיכטיג.
 איינ־ געװען ניט אינגאנצען זײנען נערם

 םראגע די שאיכטעז סוזען צו פארשטאנען
 דורכאוים האבען זײ סאנפערענץ. א בײ

 דעם אויח םראנע. די שאיכטעז געװאאט
מעגאיך, . שאאכנדםעאד. אינדוםטריעאען

 נים אויך זײנען אײגענטימער מינען די אז
 װאם דעם פון צוםרידען איבעדיג געװען

 םארטרעטער דער איז װיאםאז סעקרעטערי
 און צדלים, בײדע אבער רעגירונג, דער םון

 זיי, םיט םאאה \אמעריקאנער גא־נצע דאס
זײן* דאם װעט אזוי אז םארשטאנען האבען

 אר־ ־די װ' םעהר אײגענטימער, םיגען די
ײ אז געשריען, כסדר ,האבעך בייטער  ז

ך םאראאזעז  רע־ דער אױוי אי/נאגצען ד
' . ־ * גירונ^

? געװארעז איצםער m װאס
 די האבען דינ^עגיש, אאנגער א גאך

 םון העכערונג א בתים^אנגעבאטען .ב&אי
זײ האבען דיזעס ®ראצעגט. 20 ערך אזי
היעעפ ארבײםמ^אר n.np ר^ףעטער1ט

 אצשטאט אעעםען נים.געװאאט םאאם
חזןמד יראצענס GD גצפאדערטע זײעחנ

. * i i s r •

 lie װארט דאם נעסוםען איז ראן רוננ.
 :רןנירוגג דער פוז פארטחגימר דעם

 דאם נעזאנט, האט וויצסאן םעהרענמרי
 31 פון ערך yt זײן י1דאר חעכערוננ די

 איז ריכטינ פינסטציך זײן צו פראצענט.
 נעווען פשרח וױלםאנ׳ס סעקרעםערי דעם

םאלנט: װי
 העכערונג םענט 27 אינער עטװאם

 טאן א ארויסגראבעז פאר געצאהאס אאם
 טאנ םון ארבײטען װאס די צו ;?ויהצען

̂וצען  םיט װערען געהעכערט שכירות די ז
 איז אוז טאנ. פער סענט 68 און דאצאר ׳א

 נעהעכערט שבירות די זאאען יארדם די
 1א״ איז דרײםיג אין אייז אויף װערעז

 עם איאצענט. זזונחגרטצעך זעכציג און
 םון א׳מעכערונג דורכשניטליך אוים מאנט

פראצענט. 31 א
 אװ סעקרעטער דער האט פשרה, דיזע
 אױוי באזירט כאר ניט איז נעזאנט אײבאר

 *רינצי■ מענשליכען געװעהנליכען דעם
 םא• װאם דעם םון ארונטערנעחםען פון

 וואם רעם צו צוצענען און צו,יעצ דערט
 איחם חאם דאם ניט נײן, — װעניג צו ניט

 ■שוח,.כאטש דיזע םאנען צו באװאױגען
 עוצח נרויםע הײן אויך װאלם אצײן ראם
 בפשטות «שוט האט ער נאר — נעװען ניט

 נעהעכערי די פון ציפערען די נאכגעזוכט
 דיזע אז נעזעהן און לעכענם־סאםםען םע

lg»im nmmaim צי !ויטיג <ײז MOW. 
 הענעז הײנט ןײןזאצע; אוס םיינערם די

 שצעכט אזוי אדער גוט אזױ אעבען כאטש
•1914 געצעבט-אי! האנען זײ װי

 טיט זיינען צוםרירען איבערינ ניט
 א װייל ארגייטער, די פשרח. דיזער
 די ארויםהוםעז װעט טובוז קציינע גאנ׳ן

 חענען איצטער װעצען זײ ווען ארב״םער
 1אי נעצענט האנען ז״ װי אעכען אזוי

 דע־ אז אמת, דעם װיים נאט .1914
 צו םסנת װאם נעװען ניט זײ איז מאלסם

 האנען זיי און צעבען ארם זײער י1אוי זײן
 איז נים וױפיעל אויו• װעאען צו רעכט א

 אבער לאנע. זייער םארנעםערען צו זיך
 ןיינען ר יט ארג די פון םארטרעטער די

 אױף אײנצוגעחן נענךײט געװען שוין
 חעאםען? זיך םען סען װאם פשרה. ריזער

 םארםא־ איז רעגירוננ דער י1אוי םארצאזט
 אויך בתים בעצ< די אבער זיינען ! <*ען
 צי־ ניט זײנען ז״ װען און צוםרידען, ניט

 1אי אנדערש, עפעס נאר שוין איז םרידען
 נאר צוררעהע; אן זיך הוינט רעדעא דאם
ריכטוננ. אנדער אן אין

 צו אן מען הויפט צייטוננען די אין
 םעסרעטער דער אז ארטייןל^ שרײבען

 צו פארטײאיש איז וױלסאן, לדבאר, אװ
 אז זיך, דערמאנט מען ארבײטער. די

 געװען אלײן ער ^יז עוריה יאחרען םיט
ft דערצעהאט ק^ננרעט, אין ;םיינער 

 אייבאר דער אז דזש^נםאן, קאננרעםמאז
 ״ראי םיט אנגעםיאט איז דעפארטםענט

 ײי ערגערם עפעם זײן (הען דיקאלס״
 אומגעריכט, נאר פאוצצים, און דאס

 דר. אדםיניםטרייטאר, םױעא דער הוםט
ר נארפיעאד, ע כ א ע ו ם ו ג נ א א א  ב

ש י ם א נ א ס ן ע ו י א צ א א י צ א  ם
י ן ך ע א י ו , ק ז ע ט א נ ג א  און מ

 מיי־ די ^ון קאנםערענץ םאר׳ן םאר איינט
 טעאענראמע א בתים, בעאי די םיט נערם

 טע־ דיזער אי; װיאםאן. פרעזירענט םון
 איהם, פדעזידענט דער בעט אענראםע

 ?אנםערענ־ די בײ ןײן צו נארפיעאד׳ן
 שאיכטען צו טאן טרײעףעפעם 1אי צען

 רי אין װערט םאהט דיזער םכםוך. דעם
 $הנע און טרויןען דערצעהאט צייטונגען

 צײטוננעז םעלורםםע די האםענטארען,
 וגיכטינע היין אאם ניט אפיאו דאם האבצן
 פאר־ דאם האט םען ;געבראכט נײעס

 דאם װאם װינהעא. א אין ערנעץ שטופט
 הײנער האט דאם — אמת׳ן אין טיינט

 צוי׳־ערקאעהרעןל נויטינ םאר- נעםונען ניט
 טום דא װאס םארשטעהן װאם םענשען

 איצ־ ײעט גארפיעאר דר. אז װײםען, זיך,
 פרע־ דעם הייםע) האנפערענ־נ בײם םער

 דער פארםרעטער. «עיזע:איכער •יידעגט׳ם
נאטיר^יך, װעט, אײבאר אװ םעתרעםער

mm

 סען דאט — ײערען צוריהנערופען ניט
 *ip וועט עם צוען אבער טאן נים םען
 ווען וזארט, אעצםע דאם ז^נען צו סען
 םרידאיבע צו׳?ײ! װעם ?אנםעחןנץ דער

 און פוטמז קענען ניט א״נםערשטענרנים
 פאר ארויםגעחז אפען דארםען ױעט מען
 רע־ די וואם ער?אעחרען און וועאט דער

 די וױ און אאעם דעם אויף זאגט נירוננ
 tv דענהען, רענירוננ דער פון םארטרעטער

 — ײערען, נעשאיכטעט זאא םראנע דיזע
 םון דאס״װארט זיין ניט ׳טוין װעט דאן
 םעקרעטער דורך נעזאגט רענירוננ דער

 מאגכאטען קויאע; די װעםען םיט וױאםאן,
 װעט חפוזות, אכא נאר אײן, ניט שטיםען

 דעד םון םארטרעטצד אײן נאר זײז שוין
 עם אנדערש• זאנען וועט װאם רענירוננ

 תא׳ מאנגאטע! די tv הייסען, ניט װעט
 מאנדאם דעם םאאנען צו ענטזאנט זיך נען
 זייגען צדדים נײדע אז נאר רענירוננ, םון

^i '■ 3 שוארינ. נאײך ■ '
װיאסאן, איינאר, םעפרעםער^אור דער

 וױיט זיך האט װערען, נעזאנט דא רארף
 זײט דער או*» זיין צו ארויםנעצײנט ניט .

 *פאאיטישע גאנצע זייז ארב״טער. די םון
הו ״|p ניט איז מאריצרע  א

 ױניאף נעװעז׳העם דעם װיאסאן, צו דיט
 מיי• יןױאען דער םון נעאמטער און טאן

 5םא -אאע זיו■ חאט ער ױניאן. נערס
nv, ,נעפיהרט tv זאא םען catv, ,חאיאח 
T אאוט ער דאם tשואדינעvנ קענעז ניט t 

 *.1W אסא^גיע זייגע םון בעאיינםאוםען
 • ארזיסד ויר ננvראvם דעם אין םיחאען.

 r י י ט ר V פ נ ו א . פאאקאם צייגען צו
 וױיט '.uvMPtovtpt אםט ער t'v י א

 עקםטרים. צװײטען צום ppttv אח ער דאם
 אאטער דער םיט טעשח אםעv די איז עם

 פיון ראאע די שפיאען וױא םען װען צרה
 אידי־ איין אוידי ״ט״.pאיש”רטvB״אונ
 'tv דעיצעראט, סען האט תשאדזש שען
 v אאיעז איחם םאר זין־ קומען עם ווען
 דער מאא אאע ראירטvם אידען v מים נוי

 האאם מען, ואנט דושאתש, דער און איד.
ptגוטען א נאר א יםאר ■־ j p ’v ם״נט און 
tv דעם םיט טוט ער v דעם טונח נרויםע 

 וועאט, דער רvB צדנט ער ײאם ױדענטום,
tv ײעז v ט די האט אידvער אאזט כט 

i't נעפיח־ .אידישע פון באהערשעז ניט 
 זיינן צו פ^טייאיש איו.נים און אען״

 פון ואטאט1רן רער גאויבענם-נעגאםען.
• ר א ם , ייא ו י א ר ע tv rv דעם

 v.Jjf ד י *א י ד ן ע נ נ ש י א י י ט
 ';הא חיאםא; םע?רעםער םון האנראוננ די

 םון אײנדרופ דעם נעםאכט אפט אויך בען
• vי א י י;ם ר v «נ ו א ״ סארט דחער

p אױז פשרה םעפדעטער׳ס דעם . ״ ט י 
v פר#• 31 םיז שכירות די אין העכערוננ 

 אנערקענס ניט דכער onvn ?ען צענט
 םריינד זײ־ םון טvואטtרע אאם ײערען

 tv t^v װי טעהר םײנערם די צו איכקײט
 צו רענירוננ רער ײטענט1 פראבע ערנסטע

 ברײננען \m םטרײ^׳װאם א םארטיידעז
םאאק. optvp'npDV נאנצען צום אײדע;
 ניט רעם דינען,םים כתים בעאי די

 נעבען כיט םעהר װיא«ז וײ װייא צוםרידען,
 t'v נאוםיעאר דר. און פראצענט, 20 װי

 אינ־ פראמנט tv 20 םײנוננ, דער מיט
 ,פאענטי״. t'v װײתשעט די אין ?ר־עז

 צונעזעצם •#רעוידענט םון ער אט דערםאר
 ,tV יעצט םון קאנםערעמ. צום געײארען

 וחד צייםוננמן רי tv רם«ן,vערײ םען םענ
 ׳ .Tt 1פי םײנוננען די מעהר ברעננען אען

 פון םארםחנטצר רעם אאם רפיעאד,vג
 פעצינעט bjn פון די װי רענירוננ, אונזער

 דערפאר וױאםאן, ב. וויאיאם םיטגאיעד
 גינסטימר זיין װ<ם טיינונג ויי׳ וױיא

די « וױ נווים בעאי די
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 m ג*ר p* געװען טעג די זײנען םיר
 םע*םערעצ׳ רימױנער, טע*סזנד, *דמם3

 זעחר 9 געמאכם אוגז אויף חאט לועצכער
 ברעמהאל דער איז ד*ס איעדרו<ן. נוטצז
 ק*ר. סטריט טער27 דער אין הויז, &ינעי

עװענױ. צעגןסינגטאז
 מעאטער. מערהװידדע א איז דאס

 און אונטען אםשר, ער ד.אם אינגאנצען
 ער צעצער,9זיץ־ הוגדעיט דרײ א אויבען

ר «יז מ  ער און ציכטיג, שעהן« זעהר א
 טעא־ ציאצקע א םון אױםזעהן חגם האט
מער.

פט דער  טעא- דעם פון אויםטוער הוי
 אן דײװעןנפארט, מר. אײנער, איז טער

ט אםעריקאנער  הארץ, מעגשציף א מי
ט  גע- אונז האם טען הונסט. פאר ציבע מי

ט װ$צט ער «ז זאגט ^וג ע ײן ג  ער־ אן ז
 בר^ד־ די ־פאר דראטאטורג ם^צנרײבער

 צוציעב *בער ער װאצט טעאטערע. װײער
ע אונטמדדריקען געמוזט דעם ײנ  איבער־ ז

ײנע דודך דאז װאיצם ער צײגונגען;  ז
ט דראכיען ײנע פרעדיגען געקעגם ני  ז
 גצײבדןײט פון מעני&עדציעבע* םון אידעען

 א םון ראםען, און געשלעבטער צװישען
 ציװי־ שעוזנערער און מענשציכער מעהר

 םדיבידט, עס האט ער ציזאציע.
 אזעצכע אז ערקצערט, איהם םען האט

 אױף טחודה הײן נים זײנען דראמען
ט ער, האט בראדװײ,  װאר־ היצח, דער םי
 אזעצ־ כעגשען עטציכע נאף פון שײנציך#

עם זײן אויםגעבויט זיף ׳כע עענ  נעסט׳ אי
ע ^״שפיע^ם ותרעז דארט און ײנ  דרא־ ז

 אויף װידקט איצײן ער װעלכע אין מען,
ט אהטיאר. אילס טי
____\m ר דער איז גצוועז, דארט ײגעז1 טי

 געװען איז׳ ער װי סלײן« טעאטערעא,
 בראדוױיער די אז אפנים, ליידיג. האלב

 נע־ אביסעל זײנען טעאטער־מענעדזשערם
ט װיילען זײ װאס ךעכט׳  אויםםיהרצן ני

 איז עס דראמען. דײװענםארט׳ס מי.
 זוכט עויצם אםעריקאנער דער אז קלאר,

 םיר טעאטער. אין אנדערעס גאנץ עטװאס
 מענ־ רי כאטש אז זאגען׳ אבער מוזען
ײ און טעאטער חגם םון סײ דענץ  םון ס
 צום ^טארה אונז איז דראמען סארט דעם

אזעיצכע, אלס דראמען, די אבער הארצען׳
איבריגס אונז זײנען ־ ט. געפעלען• ני

גע־ זײנען מיר װאס אװענד׳ דעם אין
 אײך אײז געװארען אויםנעפיתרט איז װען

 און.א /4סיננער אײ ״סײװינג אקטער:
 די ״דטאםטיס״. — דראםע דריײאקטיגע

 גוטע♦ זעהר א איז בײדע פון טענדענץ
 און געזעהן האבען םיר װאס #אאעס אבער

 דעם געטאכט אוגז אויןי האט נעהעדם
 םון וױ דרשור^ שעהנע םון מעהר אײגדרױן
 זאלען װאס ביאדער״ ריהרענדע צעבעדעע

זיך. פאר רײדעז אאײן
 ווערט אײן־אקטער ערשטעז דעם איז

 ־דאםע געזעצשאפטס־ א װי ךערצעהאט,
 איהר םון דינסט איהד באפריתז וױא
 דורף טראנעדינ׳ איז וי װעאכען מיט קיגד

 אין האבעז זי קען װי װײא אפעראציע, אן
 ‘גע איהר װאאט זי םײדעא? אזא שטוב
 איהר דארןי זי אבער אװעקשיקעז, ?אנט

 שטוב. אין דינסט גוטע א איז זי נויטיג.
 דער בײ זאא ער דאקטאר״ בײם זי בעט

 טאכען אאזען זיד זאא זי פועא׳ן, דינסט
אפעראציע. אן

 שװערען א אבער האט דאקט^ר דער
 וױא זי דינסטמײדעא. דער מיט דזשאב

 עפזןנטאי־ די וױ זאך׳ אזא פון װיסען ניט
 וואדט שרעתאיכעז דעם פון טײנוג^ כע

 יזיך־ זי אאכט קינד״ אונגעזעצליך ״אן
 מומענדע איהר אויף שטאאץ איז זי אויס,

 קלינעם, גיט דארח זי און מוטערשאפט,
״חגספןמטײמא״. סאכען איהר זאא וואס

 אײ־ דער בײ זיך נעםעז װאנעז פון
 אזעאכע דינסםםײדעא פראסםער ךישער

ײ או זיך׳ פארשםעהט געדאגקעז?  תוםעז ז
ױועגפארט, מר. פון צ\^איר.ר  װארום די

ב ם. אוי  װי פארשטעהן, צו שווער איז גי
ם םײדעל אזא אזוי  געדאנסען אזעאכע מי
ם ד ביי נעהאנט הא  ־1איבעו זיןי פחגא׳עז זי

מנן  טויגעניכםם׳ א ד\ םרעספ, א צו אמע
ץ דוקא עס נאל צד *ו  םון פאםער דער זי

׳ היגי• איהר
 װען השה מעהר גאך װערט זאך די

 בחדר׳ דער װען אז זיןי, דערװיסען םיר
 איהר וױא געאעבט, 6ד,א זי וועמעז םימ

 איזזר געבען ״רעספעיןטײבעא^ סאכען
 נע־ א װערען, נעבארען דארױ וואס העוי,

 דארף זי ניט. ױ װיא טאםען, ועצאיכען
 טענה׳ן עס װיםיעצ און םעהר. ניט איה)ש
 נאכי דאגןטאר, דער צמרשם איהר םיט
 אויף פעסט באײבט זי גאזז, דער זזער

 מומער״ פדײער םון שטאנדפונהם איהר
י . • י שאםנסי

וויכטי־ העכסם א נאטירליך אי! דאם
 גאנצע רי אם הערענדינ אבער עגין״ געד

 םיז םומערשאםם .םריחנר וחנמן דדשח
 אײדישער ■דאססעד א םזן אי«עז די

 סאטיש. אביסמא עם קלימם דיסםםײדעא,
 א צזוישען אײנע דא קוים איו חנרװײל

 נעביאדעטע וועניגצר ^דער מעהר מיליאן
 ״עמאג־ פאר זיך ןןאאטע! וועאכע םיױען,

 אזא צו געקוםעז איז װאס סיפירטע״,
 דא און םיהאען׳ און רענקען םון טדרגה
 דינסט־ אײנפאכעד פון^גאגץ םיר הערען

םײדעא.
 דער אז דענהען, אײגעם םאכט דאס
 <עמאכט װי אזוי איז אײףאתטער ג^צער

 עם האט װאם ״דער דאם און מױארדער,
 םען אז געװען, אויסעז נור איז נעסאכט

 הא& איהם און דרשה, זײן הערען זאא
 ער מויא װעםעם אין נעארט, װענינ גאנץ
אריעגעאײגט. דרשה זײן ה^ט

 ‘רײ ב. סר. אז זײז׳ ?עז עס אדער
 צוױשען אז געדענקטי האט װענפארט

 דאטען ציװיאיזירטע זאגעאנטע אונזערע
̂אם אײנע, געפינען <ןוים טעז קען  זאא וו

 די אױף סוסען און אאגיש, אזוי דענהען
 ער אױנעז. קאארע אזעאכע םים װעאט
 איע־ #נאאיװע א גענוםען דערפאר האם

 װעניג איז וועאכע דעסנגדידעא, םאכע
 פאד״ אאע סיט באריחרוגנ אין מקוםעז

 וועאט, דעד פון אײגװירקונגעז דארבעבדע
 פון פרעדעגערין רי פאד געמאכט איד.ד אוז

טוטערשאפס. םרײעד
דיזעא־ אלץ ד*«י בלײבט דאן אבער

 קאאר-זצהענרע אזא האם וזי קשיא׳ בצ
 אויס־ נעמאנט דיסםםײדעא חננקענדע און

 קינר איתר פון טאטזנן א פ*ד קצײבען
גארנישט. אזא טרעס^ אזא

אה־ דרײ אק ״זשאסטים״ דראבת די
 זעאכעץ דעם אויןי נעבויט אויך איז טען

 אט־ אין םאר תימט פאסירונג די שניט.
 װײסער קײן װאו דזשארדזשיא, אאנטא,

 טיט תאבען חתונה געזעץ״ אויט ניט, טאר
 דרא־ דער אין ד^רט װערעז שװארצעד. א

 װעמנע אין ביאדער, אײניגע געװיזען םע
 גאנצע די אז בעשײנפעראאך, זעוזט םען

 דזשאד־ אטאאגטא׳ איך ,גערעכטיגהײט״
 אוגגערעכ־ שרעסאיכםטע די איז דזשיא״

 ײערען שווארצע די װעהרעגר טיגקײט.
 םינד־ דאס םאר רחסגות אהן באשטראפט

 םאר־ װײסע די םיט איז פארברעכען׳ סםע
 גוטער גאנצער א דזש*תש דער ברעכער
ברודער.
 איג־ דער אורחא. אגב איץ דאם נאר

 א :פאאגענדע איז דדאםע רער םיז האצט
 און באציזנבט גאנץ איז וואס לעהרערי!,
איהר# קענען וואס אצע, םון געאכטעם

 חופח w טאן 1ױנגע א םיט אעבט
״ 1 זק?דר»ץ.

 דזשארדזשיא, אטלאנטא, *ין אח דאס
 א עס איז דאך אבער םארבאטען, אויף

 גע• גום איםער קעז וועאכעד םארברעכעזי
 זזיי• געזעצאיכער א דורד װערען םאכט
 ער־ לעחרערין, די טיידעא׳ די און ראט״

 אבעד* געליעבטען, איהר פין עס זוארט
ym קאורמ, אץ גערופיז בײרצ ווערע; וײ 
 געלימב־ רעם נעהטט דזש*דוש דער און
 צר אז ער.צז, גיט דאפר^ס, א אוי* 1טע

 דצד או^ #טר געלעבט^ איחר טיט האט
 געזעצ־ איחר טיט װיל ער אויב םראגע׳

עד. שװיעט ר״אבען, חתונה איך
 אויםגע־■ באצד זאד רי וועדט זוארום^

 איז זי חאטש מיידעל׳ דאזיגע די קצערם.
 צל־ איתר אבער מײס^ אלע װי וױים״

 ניגערטע^ א געזוען איו טער-עאטער־ב#בע
 בלוט נינערשע טראפען א אלוא זי האט

 םים דערפאר םאר אדערען, איהדע אין
האבען. זזתונה נימ וױיסעד קײן איתר

 וױיל נידערגעשלאגען, און דערשלאגעז
 אז געוואוסט, ניט אלײן האט םײדעא די
 קאורמ/ די זי םאראאזט גיגערםע, א איז זי

 יואס סריםטוס, םס בילד דאם אבער
 דעם איוור װײזט װאגד׳ אזים׳ן הענגט

 װאנד• איצט מוז ױ װעאכען װעג ריכטינע!
 דאס האבען צו ענטשאאסעז איז זי לען״
 ריכםימגר א זײז צו איהם לערנעז #קינד

 אונסערשיעד קײן מאכען צו גיט קריםנ^
 וױחגר און וױיס, איז עוואדץ צוױשען

 געדאנק דער אױסגעדריסט וועדם אמאל
םוםערשאפט. פרײעד ניח

 צו צוריק קוםט ס*ז ױמער דער וחנז
 שטאט# n פאילא!^ איהר װילסיט׳ #איתר

 וױל עתעץ״אנדערש♦ איהר הייראטעז און
 טאן צו אתוםענםעז זײנצ אלצ נים. זי

 ניט איהר ײבען5 סער, דעם צוליעב עס
 דורך וחגט קינד דאם װײל ריהרעץ, צו אן

 גע־ נים און בעטיער נים ורערעז ניט דעם
הייליגטער.

 םעהר נים ד וזיל ‘נעליעבםען איזזר םיט
 זי הןום איצט ערשט אט וױיל לעבעז׳

 קיעטאל איהר האט ער אז אױסגעםונען,
 זי וױ ליעב^ חנר טים געהאט ליעב ניט

 גמליעבט ניט חאט ער ליעבע. סארשטעזזט
 אױסער־ דאם גור טענשען״ דעם איהר אין

ליכע.
איהר, םארלאזט םאן ױנגער דער און

 איחר עדםילען צו אצײן בלײבט ױ און
 פרײע פון 1לעבע אין טיסיאן נרויסע

י . ־ ' סוטערשאפט.
n איגטע־ ג*נץ א איז םײחנצ 

 פאר־ דער װאצט כאדאסמער. רעסאנטעד
פאר טיה די מעתר זיד געטטען פאסער

W * * ״ *

h י גלויב&ז איץי ייי ®טו
ם אדער י  גריי- גןןר קען ז»ך ןןזא נאר )נ

 דאש אז שכל אויש׳ן זיך ס׳לעגם •אסירען, ליך
םעגליך. <וערען בקרוב גאר גאר קען

̂ס — ? װו
I חערם —
 ער«פ דא הן*ש עקאנאםיס^ באװאוסשער א

 ערקלעח־ ם*דגע « געםאבם דואך װ^ך לעצםע
 םיש איבעדגײגם און ער, זאגש «זוי רונג,

 װע־ לעכלן אויןי ק^סשעז חויכזנ די אז עד,8*י
 והג® חזןכער״ אזן חעכער זוערען לאנג נאך לעז
 םענער ״n* ®ז ער, ?אגם דןויצו, יד.דען8 עס

 אײן םים בלויז האבעז חתובח סאען װצלען
 ם«ן, אײן »אר װעם שרוי ג^נצע * זו״ל ״«־וי
אויסצוחאלשען. אומםעגליך זײן

געלצרגפזנן. * ®יז װערםער די ז״נען דאס
ײ.  כיסןנלע א אויס ^:פאנג ®ון קווןען ז

 גאמר• גימ און אוםםעגליר װילה ״דז^יקי״,
ן אויס קו^ו עס װאס םאלע אבעד —ד%ל ו  י

? ״דזשיקי״ ײיז וזילי *נפ*בג
גאפורליר? דען איו אלײן יקרות דער און
 נ«- איז ציםער » »אר דאלאר 15*20 און

^ירליך?
,״שלי־ צװמנגיגער אדן מינן* א געבען און

»יא־? גיפ איו חויוקיסערין א צו געלם״ סעל
. נו. זיד סעז געזואויגש זאך יעדער צו

 דער אויןי ז»ד װילדע קײן ניםא ס׳איז
 כל סו^ זיך זאלען מענאזען װעלכע צו װעלט,

*וגעוראוינען. נים םון»
ח ?ס וועם מאן דעם »אר אםת, ייותו־. יי

 זוילעו* און םופ םן » חאבען םויעז װעט ער
 גו« אזוי «יין םוזען דערגו און
«ז

ר איז ט גן  «ימ ויך צומײלען געװאוינמ גי
 דאם *ז גלויבען, קען גאןן אבעד ? 1עםייע

 אויןי בלויז װערען. •ראקטיצירם דאך ז^ל
 •ןך עס װעט •יאנירען די אויןינ ערשםע, די

 קזםען וועלען זוןןם די ביי אבער ״װער, לעז
געאסיר*. זוי געמן עס װעם ײי גאך

 לםאי # םצז זזאמ בדידח א עיקד דעד ײיז
מז מעקיצז א  ?יך גזמעגט e»i אריחזנד » ח

 דריקען.זיך גימערען, 6*6 אין ״^םעסטיען״
ריי איצפזאין 1 ? צזוײ p* ו
איז א ס׳  םוז סוז ®עז אז נחרנ.. קײן ני

!םען
 איצט עם סאכען ®אםיליצס וזיפזצל און

? שרמות׳דימנ ען תג  חוווינ
% !גצנוג דא ס׳וויז

מו »ון ע ל 9 נעםזגז ם*ן קען ד קן ״י  בייי י
®צדקצז• די מון אזייצל

או ײז <יער  דעם «ין ?אגען צו אזוי נ
 צזויי״ ■ארק? א יז^ בעחיזוענמ ״<זײב ^נין

צי דרײ«  I חאײיעז ***M וגגיב^י! «י
T לעז *ונדעסמזו^גען, 1«י  אימאןר, &ז ,9
מ1® די בײ זיי, בײ דאחט קזמט ן וײילו 1ו־ י  או
ײן״: ויאויגער דצי אין קריזיס « ®אר  *ל

ע ק  לעבעז״ אויןי קאסטען חויכע די צוליעב מ
מד, טזגו־קען ,די סײעז ע  יייער מרקלענאחגן נ

ד אימאנע און ״ארעמס, ג»נו• *ו זי
לויז *ען ײבער.- אײנצזגע טים ג  זו

ן — יחנ^ק • ו ״ן בלח* י ב «  1«יי
חר עט דאם װאס באגריף t גאר האם יי  םי

I מןןרק א סאר

ט ׳ג»ר«<אאר ^  I עם װ
ua ידן װערם םען r twn c n .Tnי«ד ׳> 

o קצאר, ײימר ס׳אמ «בער, ראםור. ft  W 
ofn קי מנחאס גים פארשאסער חנד ת

 jn reant■ טו איז איהם נמר זינען. אין
pm די runnjtfאלם ״ kb crape k- 

tin זזתיםחגחנז #לװעלכעד נ«נד*י,
 ootp דערפאר m אירעזן״ זיעע איהם

 »m חס־ יײן יצעבעדינם^ די זי.
בלאם. נאנץ ארוים ד«ך
סם זואס • טחנ מנ חנ די *נ חנ f אנ r w a- 

ר איזור ,1« א מ  K דאן נעליעבםער, ויי
ר גיגער׳ מ ל ע ם5םאר׳ איז װ ץ «  אימד, א

ץ *ערזאנמן »גדערע אלע די אוז  דער י
מ דראשע, ײנ׳ ײ ז ם״ ב<ױז ז ת עאםענ  -5ו

ע מ ײז ױ ײ א י ד Diit ביתנו^ דער אוי  ט
i. דעם סאח^רינמ צו f o u c.'״ o fn .םך 

e דיױמכ«ןורם f n ע די צי p *ו *טבי p n t 
om 1אי עויצם םאר׳ן peam דראפרג א &ון
ה 1»י « ט ח דינ ני  •ym אוי*י אכםענ

r u n ^ ען,0א « * » ר 1<<תאב ז ט םי אי  ד
חג אנגעגעהםן «*ר » םארבראכט ג טו  4א

ם האביז םיר םנמנ  אין םארבראכט װענינ
ת אן ע ס ס א ס ט , סון א מ י ו ־ אײרעלע ה  מ

ע דאנפען. םת׳ מ א י ל ע ע ען מ ע בו חג ט  ; ע
ד impn םיר ד פיעצ עיעצ׳ נמפיהצט זי  ג

ר ווען אפט, זוי םער,  דעם םארצאזזס םי
ם פזצ טעאטער׳ D איבער עקעל טי fj 
 tpn וועניגסטענם נעהערםע. און נעזעהענע

prn»w םיר בעז  f t ם אטת, םארווך, א  גי
 עטוואם tvoatr צו געלוגנענעם, זזדזר קײן

טצן די םאכען זאל וואט  אײדעצער׳ טענ
ען. זיי ווי בעסער׳ ײנ ו

o ו אנבעטרעסם װאם f ין ׳*«יצען& n 
ס איז זעלבםט אסטריםעס און אהטיארען  ן

 £אר טםרעבען קיין נוט• זעהר נעווזע
»p ,p w w״i ױ ײםעח  וועגד♦ די אויןי ר

 װי גאטירציד, «ןזיי נע׳ןאיעצט תאבען אלע
 םיײ םוךדער זיעען טיר און טעגציך.

 ימן מעאםערעצ ראזיגער דער tv טנג׳
i צײט רער םיט r n i ך אײגע » n־ n* 

 ד״עצםען tv^ft <ואם אינסטיםוציעם סעדע
 פארעדצונג אח םארשעתנעײע דער צו
לענען. אונזער «ן

m םיר .dvbp גאך fn אין געםונעז 
 צײטונ* טמטערעצ דעם םון דעו*;צ»בי

 פון ארויםנענעבען פאםםלעטען, און נען•
 ניט וחנרט אסם׳ן. םײענם הריםמשיעז די

hpoa און טיצם8אוננמר׳ טעאטערעצ דער 
 םייעג־ קריסט׳צעז די םון אױםגעהאלטען

טיםםם
 זיכער tstsfn םעגציר, איז-׳גאכץ עט
 איז יא, אשיצו אויב נור ניט. מיר זיינען

 דרא־ די וזארום ערקצערוננ. אן נור ראם
 דרטת־םןםי^ אזױ נזמוריבען׳ ווערען םען

 ומרטח דעם ניט םארמצענערם דאם אבער
 איחמן, 1מאכע צו םארזוך pmu דעם פון

 *צץ #פוצער,Bנים- _ אזױ זיינעז ותצכ<
פאפוצערער. םעהר און םעהר

קריםיקער• דער

• איז ייצס *ז ו tjr חזיען, *ו י י • י
eput : « פ *י םעדק ^ ?יין גי מ  »יזט קען •ן

b»o רוי, ו*נצע » «ל״ן «ויסח,לטען זויינ■ •
v י ו *■ejmr יייז ״ײז ײעט

• זוי און מ פ י ו װיי׳קען ן י ו תי| דך־ • »
סןן. «ום m גלויב, איך גו
י װע« דוכ*, םיר װי ן י ן י מ ן • י י י ן חד י  י

גום. צבםצלוס י?ז
* «י א*אר און ׳ילעגפ. אי גו
ײן נ*ך קעז װאם •װ״ל — גוס ־ אןר בעםער ז

״ ת*בען *ו װי *רוי, ספיערנער » װ  םאנס־ ג
! אין בילצז ז י חו

ײן אין ם*נםב<ל צווײ  ם*ינ• תויז. א
 •ו יחסנ׳ימ■ סעחר װערפ ?י *ז «»נ**ר,

ו ,נ*יחען, זו װעםען םעחר e^n זי  קען ז« ,
ijpujfcw 1« »לוס.1א>> אייור אויסח־יקעז] 

ן ד*ך איז ד*ס י ו י גזנװינס• , ׳
״ז איז פ«נסביל *מײ ן םיינפ חויז, א  אוי

צ איז עם — פ םעחר י  וועסען םים א״נעם, םי
ײעז. ײו קעז םעז ״י

u *וונסער *חאפ — *ײגעי n  et'D
םיארכלי.

ד פ — *ח״אעך ח גי. די זויןג  ניי
ר- ע ײנ *אין7* » גרצסערי. לוי

 קל״ד. די •*רא^ילןם — צוו״פער יער .
ן זױכפיגע גרויסע די *יי *װאו חיינם ו , 

 tjagnf םי« : •יפכלןםע ױנג־יפי׳ליבע *לע
^ יי ייגער פעז ל*«• ײבין נ

«ר*כלצפצ -,וידערליכע דן>זיגע די אם
פ על״ז• «*לקצם יון < ג מי י ׳ • •1י

<ועפ אבענד

ר א  י װארום #מרפױקלען סעריע v «ד פארדרארם א אלס װערםער מ
 ײת חעגען ®ראגען נדס ןרעעסירס<יגםע«ו דך םוז ארבײטער דער

• קראנקחײםען. ps אויסצוחיםען ?יך אזד וױ און קערפער
•ערעלםוםער. ס» פוץ

y a t זיינ׳מ עם panes f t מ צ  תי
 *צצם prw קער*ערע זייצחנ םיסברוימן

t< דאך אי] גינ^ םאר סען וזאט n r ײ» 
 אנחד ותחרענד נעזמד, זיינ׳ק איז לאגנ

 A זיו דאכם היםצן וועצכע panes רע
מ ijp נעזעצזנ און רולם א rn  m m 
 apt Jav טםארבימ און החונקעװאטע גצן
צ קיין אוי^ אבער איז ד קיח « ח י  מ

o םים נים טפרזך n פרי־ חאב איך װאם 
 ורעס אױבײמער יערער עריןלזןר̂כ הזןר
מ םאקױנעז פון דערצעהלען אײך צ מ  זײ־ ו

 P*wsr אזוי נעווען ציפעליגצרוו״ת נען
o טראץ דאם n יןאצימ פיאצע וואם 

 נזנארבייפ זײ אויא profn אמרײמאיב
paipn ס זײ  .סוצ אויםנעהאלגײז. דאך ז
 אי| 4םאטינצ אזעלמ p» eon *רוןי״

r דא זיעזס *ײט ח»־מצבצר a r v m ד »  נ
o זזאס םאאימז, n  np*m װאס pm נים 

 איבאד־ אנעצ זײ pram אנםומ זײ אויןי
 B«p ארך !אסירם זעצמ דאס נעםיהרם.

tv טים 3 V o.  •רײ״ .פוצ pnipn םאגנע \
 אצי אויסהאלםען ימנען װאס ימרםערם

 00זײ טאנכצ און סיםברויכונגצז סארםצן
o סראץ דאם עחןל אזוי n װאם pm ניט 
ד ניו זײ pram אכטונג זײ אױןי ע מ י א

 פרא־ מזמדודיטם ורענדן או״םיסצצן
prj? ארסיהצען pram !ווענעז סראנצ 

 זין r»P P׳o אזוי ווי און סראנפחײטען
 געהמ• ,par נצהם זיי? פק אויסהיםען

 וואד אחי אדסיסצמ, אזעלכצ צעזט װער
 םאנ א נאך םים זיד אינםערעםירם

 געצעגעגהי׳ם א האם איינצר אויג ארבײט
ר ער זויצ צטייאס צעזען צו מ  א צימצן מ

nt»po wnjrr, א prujrjeer ארער ראםאן 
pr םרא־ םים ןרצצהלומ. אינכתחזםאנםז 

 אינמערד קראנקהײטע! און געןונד גען«ן
 קראנמ װעדם םען pm דאן זיך pro סירט
“ ... ■ םריהער• נים אנער

 גמחרסםע די פיצײנס דזנהזן אזוי
 יוארם־ די אויך אפיצז און צעזער, אידיטע
 צייטונ־ אידײצע טעתוםםע די פון םיהחןר

pro ח«ר װאם 1ב»׳*םינמ דארפען ומלכע 
צמז׳ח• צעמר־זאל אידימער

 םעדסםי די נמקי זיך םיהחנן אזױ »ון
 צרנםם װצדס pm ביז צעזצר אידיעע

pisnp. ט דאן ה  איז Tfopn א צו pm מ
pro דאם אויס נעפממ pm א מוין אין 

 o«npjBtp די »יז קראנק צייט לאננע
p חאם ir נרוימז » פאראורזאנם prwr 
u ־.umtpp אין n f נײ tffp p n r,־ fP־»

 /1*0 אינ׳ם ס*ד< אינ׳ם
 ס*ד, פארלאזענעם אין

 אראפ, בארנ אראפ, בארנ
 :שםןךם הינטער׳ן

 פען/ א אויןז ליג איך זעה,
 פען/ םאכיגען א אוין)
 זילבער־צאזור, אע׳ם :קאפ סיץ און
 םירעז, נאר — ארום און

 . סירען, פון אראמאם
 ;לופגדאבאז׳סור א חעננם םירען «ץ

 . ליג איך זעה,
 v וױענ א אין
 האניג־זים, סידען, «ץ

n t r ם'»
 ;םאלינע־קוםט * בליחם

לוםם, די גליהם בלוט אין און
A b t A  A k I M i i l A A  A A A  A A Aט, םאלינעס די וױ  חי

םרילם, זי און
t a f i a i a A A i  a a שפיעלם זי און- 

פלײט~ א אױף

pm no ותהםאג מיך אדער afommפארבראכם םאג נאריש-ליעבען גאנצען א
in  po pbvooא צי צויםעז און ארבייט ־ 

 װאם נים *צימ װייסם pm וױיצ דאהסאר,
.If ס צו

װעצ־ וסיוי םאאין די rapפ זיך שסעצס
ע די אין ארביים איהר כע צינ  םאשין אײנ

ײד פאר ז«ך נעפינם װאם י א י  נאנ־ m או
ר ?יין װעלם. צער חן איתר קצנס םאשין אנ
ם p גי u n p אתן און S n סאשין o» p

ם צעגען קיין איהר  איהר װ%לס םאכע;. ני
ס ם ני  pm *זוי וױ אויםצוגעםמען נעזונ

a m געבןן אכסוננ ^  זי אום איהר אוי
 נעדאנס דער ארדנונג? נוטער אין זײן זאל

o n אסין די ווען  רענם חאאיע ווערם מ
ט מעהר איהר ב און ארבייטען, ני  זי אוי
ך תוםט צובראכען ײערט  כאט׳ס אוים איי

ײר ויאלם שםארבעז, צו הוננער םת  זי־ א
עחז אױםצונעפ־נען נעצװאונגען כער  י

סין אייער ווענען קליינינקײט א  װי און ס
n' נעבען. צו אכםוננ איהר אויןי אזוי p 
 םאשין אייער צו באצאכגס ײאם זאך

ר פאר וואלט  און אינטערעסאנט, נעװען איי
ס פיעצ זיכער'םארבראכס װאלם איהר  ציי
ם דעם שםודירען צו אויוי מכאניז  1פי נ

ט אםשר ברוים־געבער. אייער אזוי? ני
לע א נאר זיך פארטראכט היינם ױי  ו

 םיס םאשין די אין אײערער ?ערפער דער
אוי איהר װעצכע ם. ענ  צו prop? א י1פארדי
ײו םאר איז יןערפער אנדער i״p םאכען.  א

כ נימא. װצצם נאנצער דער אויןז  די• אוי
ם קאליע װערם םאשין זע מנ ם איהר י  ני

 צובראכען וחןרם זי אויב און ארבײטען,
ט נעזענזןנען זיך איהר דארפט  אייער םי
ד «ײט דאך, און צזןבען.  װייםם םורר., זי

מי איהר  סערפער אײער ווענצן םיעצ א
 אוי» םאשיז חס־ װעגען װייסט איחר װי

ר מ צ ת ארבײם? איחר ו
 שאפ־ w און אפערײמאר יעדער •

o אייס ותט ארבײםער ft prnpt נעזד א 
 מציימ » at ארײז פאצם וועצכע כ־א׳טין,

ס אריין הענד די אמ טלאכח בעל א תי  ו
I דיסא װצתױענד אידעונעפיהרם, ׳ככעל t 
 איזריי־ נוםער א גקחם op po?p» אי*ןי
tfo, אכסומ וױ ודיםם ומצסס־ אײנער 

 pp• ציתנער prp ם»«ין, » אויוי propa צז
o זיםםיחמ. n ?םיט אויך יאסירס זעצב 

o n ם?נשציכ?ן Ofn i n  .tpotpp װײסם 
 ג?זונר יייז אויי pran צו אכסוננ װי
tw סוט jmon צצנמד ל?בם חס־ 

i וחמדמד נעזונד, איז און n ווייסם װאם 
 מר־ זייז אױוי צו\געבעז *כםונג ווי נים
ipb !צײדענ mpo פאר־ אין ?ראנסחײטען

אויסססד pran p*pr אזןלדע אבער  אױפדערנאכט און
 לאםם םיזעראבלע די זיך ח*ם

 אריינגעקלאםערם נײ אױסם
 בחםט םײן אין
האםט גיט און

 געהאםערמ און געעגבערט אלין
 :פוסט און טעםפ
~ !טוזט !מוזט ט! םוז

 ציים די pmnprutc or זיך צױנם
p סיט an s װאם profti שיינות א oar 

׳. |.pnpt צאםיר ? נעזונר
זײז״ ד» אום .קאםו• גאנצ?ר אונזזס־

ײ אויי לעב?| אונזער אכצ;0 צו אי«  דיז
mpo u p .ר «רסרעגל'ך ח  אנגעגעחס מ

 veena רי אװק? ניבין סיר איו. op וױ
”pm־m אויןי ל?ב?ן iptaw פון טייצ P 
ip אםים, שאפ, אין i f ,ויד״ פאר םםאר 

i n f סאר ארנ־יםער אלס 'javiv אום 
־ צו לר93 ג?נונ ipap'Tuw זאא?ן 1םי » 

־ י1 אין לעבען ואס נענ־םען נע• מו אי

 — !שרייבעז מיץ אדיע, «דיע,
 נאלז• *ם1 מיר אין זיך זאםלען ז*ל
 טארבלייבען ד*רם זס־ן
 באצאהלם גאט וחןן שעה, יענער ביז

 — ליידען, זײנע םאר םענש דעם
 ה»רץ אין פרייד םים איך ערשט,דאןוועל

 שגייהמ םיעע זאעען די
 קלײבען״. שייער אין «וי און

!שרייכען םײן *דיע, *דיע;

[name׳ נזבליבענע
 Pinpn פאר ipcbopp ,|pp״iDD םיר

 ארבײםם־שםונ־ pippi’p און װיידזש?ם
 בזסער עםװאס ipapp זאלען סיר אום ד?ז

 צײם• p״ib קורצ? אונזער נ?ניס?ן
ona'iiriK ןpבpצ םון oupa אונזער t 

ipof אזױ par? חר ניט פיהצען 1םי װי 
ip .1זונ i רייכסםער ippaKip גמגא א־ז 

p1f  pnairpa o nםאJ, 1«י װאצם און 
jipa ײעז נ?ביםען איהם םים o n װןוצם 
papa.| > םענלױ נור

 איג T» .laarpa אוים׳ן prop;33אכםו
ipi'opipo םים cm''manpa 3פו־א^ p f 

 t'3 אוינ װיכםי^ *«וי opaao דארום
 tram prap'im סו־יתן וױ ,1וױנסינ?

i?pa איביים ך1ת oparo i n f. און m 
i האט ifa צו n פון 13צושטא ipraar 

laarpa אוג<צד או־וי אייעצום די־עכםע; א 
 nptam אויוי און ארב־־מס־פעהיגסיייט,

i n  .iPOoamBB פיהלט וואם t i ױם« 
 ־«*npafp o־a ה־־נטאל |pp אלזזםען״ םים
pn מים r'־»of« cpa זיך פ־חאם Off?ft 

.laitpa
 PfO» איז op .ipopaat איתו־ װעם :ו̂ג

inpt צו זיך װיבםינ t־*in ,onpoa,f 
 םרא״מ םים און פראנעז הײסס1נ?זת כדם

jn־w אזוי װי ,mapo .הראנסחײםען 
ipof װזס pra»ip pm jpp אוים־ אזצצמ 

 ענם־ o־a ?ft efn שפו־אך » *ין סינפמע
 ־־am n?־iapor»־Baaf ppm ה»?םען

 אזעצכע prrip pm prp *זוי וױ םער?
poea'po'at ש«־אך א אין >i n r  o n 
 A «*י «ר1שנײ w און אפער״םאר

■f  P A W -
o n איזדי p m t’ar כ וו*ס ס ח ד  יי

 מד די״נד »ין ש־פיצ׳ה צו געשםעצט ׳דך
ת m צרםיקלען. ר

 װי און 1קום?ן דערצו םוז עם
 םען אויד. *ונעװאןגען דערצו זיך זועם םען

 דעם #ביסעלע ענדערען םוזען בלויז װעט
׳ נוסרנ

 םײן :4זןןגע גים שוין ומל*ן אייצו
חעל»ם. ה»לבע ’ בעסערע
ן9 וחןט טרוי 9 און י  םײן ?^גען גים י

ד נ*ר — ״ה^סהןכד״ םײן ^דער ם*נסביל,  םי
״ת^סב^נדס״... מײנע <ון ס»נסכיל, נע

®רזגגען, רועט איחר »ײ«ערזוכ»? די «יי
ײן זועט יואס • ז  ומך. װי ? *ײטערזוכ* דער םי
ך קענצן םענער לצז  I אײנ«ױילצז זי

 ײיד, גלויב םיך *ײך אי? ם9וי אין ~
 אויםגעאיגען עםיצעו־ חםתם םן װעט בקדוב

 אײגאמריצוגג אן •ײטערזוטס *ו םיםןל 9
ריז״ 9 י9ג iwm דער9 9י9 ד ז . •9?

 די *ון גי« שפעחט *ייט די װײם, װער
גי&ג פען9«ל געלעדנטע

: I'fuye ײעט איחר בית? «לום דער אײ
9t9 09מײר no שלמכט מירקען ר9י

-----------אכ«ת?^ עלרם
T* ײצל '«  T 19 עדאמענסי :ענטיציזמ 

 שוין װעט אײזוןןרזונ^ די ען»9919 זחנ■ סען
ן9 צווײטעמ^ און ביוו לזם9 ^יז  *יז אימ^ ו
W י 9י י9ז 9י9 ייייעט

*• וי*נ םצז ? ל9י9ם די אײ און נימ י
מצז״ ויי

N:- ■ “ ־.,%' . 'י K- • ’ *־״ ^

P'P p« ײד9 «יד קעז דערויזי ווזין״ - i 
ד געבעז״ נימ ענטפער י ר עס ז9ל י מ י  די *ו י

ליסיעז״.9ו9ם

 ד^ר םי® געחן ווזנם זגרעממ* דער און
דיגער, ת׳ מו םואװים... n אלן מוו

 «לזגבעז•9 *אזוט זזעלען רלעך9« ױנגע
מ װעלעז קינחגי  סם.9«ול זך«9 לזנז9« גי

or ײ| װעט 1גו« ז
 u.*» אײן ®ון tin ך$ס
p i ןנװײגןער חןר ^ יי ײן עס װ^סו ן  ז
ך *שאןגט מ בער9 אוי  נ»>ר ט1ב« •רו*מן ךז גי

בנלל. •רויען ךי
 1*רײע נען9םילי נ«ד *וקוכ״מ ען<ועל עס ־

זיגקײם9םסל9תײזי #%ן רק9® ווויי׳ן
ojn 9 מזןז נעחמם <ואו <ון *י^בלעם 

Tjnm• מראגיאחגר ך9נ ווע• נסביל90
ײ  סכלל, גצ9טי #נדעד |9 שוין איו 09י ג

ירצן.9יי9•ר •רױ די וועט בער9מוש
מג םיר מייל,  סון םעחר •רוי ךי ליידמ די

w ט9»ײגס ^ו ל בי  •יינ־ p■ t90 דצר וו« כז
4«»&ליכקײס

 »9ח ז9ם חןר וחנן צײם חןר אין יןײל 1
י •9» 4«רײי םזןתר ®9ג^ח סאל לע9  «ייי י

nap* T f» ײן ווױוד םים בלויז גיגצנעז9ב י
^ליסזל״.
ו תויו• «י ו י ו  f צוױי״יײדעס״ די ׳r?9« ו

« rm צוזלי,נייידצס״  ,!•יי־ 1«ווי 1»%ינצ ני
ס״ ד \jp ין דז ^ לו ד ^י ^ בי  ײ9לעגדל רוי

pn ענעס ײצקנעחםצן,9 ניט נ*ען9ג no חמ־ 
מון מן. חנ ״ ל ב

f ײ דוכפג םיד װי י י  געד ם9םי9נ9« ת
^ מנ  כע9עי דער צו דעחגו. געחם װעלט n י

מײב״. סײן ס^צדיסיס צמ*י#*ון-



ft M
g r m n T n n r r r r ^ ״»* W i L ^  f l̂ Sr

״פארנלאנדזשעסעי-
)ny * ny ו י ( . נ ג

דייקםעל• שםואל פון

'J , (ש<וס)
 כיט 1W l״t< םון זי n*o *י*ם —
m m, גאײר *בש־ ,שינד. *ואיענ׳ען.״ 

ע:*ן איך מ»ך דעתאך ד אלזם• זגו «
 און MP םיט׳ז םרוימרינ ץ^סלעס ןי

־1 — —.— *ווױ** “ — — — ז

 עצוי ארום אתײםסוגמנדיג םאצ, אײן
 א אוישגעךעגטער, »ן ביינאכט, ןײגער א

 םייכטע״ סיט רח^׳ן״מוד po גציקלימר
v«f>8iirvaTbk«DV איוורע טון ?יאען 

 פאר* טיר רי געםר^םען ער אאט קף»ן,
 געזאנט, איהם חאם שכנה א און שצאםעז,'

 רער* עני זיך האם צוריק ׳עעח א םיט אז
 א•* אציין זי Dtp זיי און גום גיט םיזזלט

תאסאיטא?. אין געםיזזרט
 נע־ <אןלט אםאא םו* איחם אי« ־«ם !

urwm זזעאכעס גא״ס, סון גמטיח^ דאם 
 חאט איב׳גרגעטיאט, נאר<ו«ס• איוןס חאם

tvouyj םים די און דערמייוס׳ןרמן ו*ו 
 » ציטערען. אבגעהויבען איהם חאגזןן

מ)«אס ױי ם ,«ר י  יי epipyu* *(טי̂׳
tMin& o $ m n  ,rupr א פאר װאם אין 

 *במר זן,««געשיוורט, «אט זי האסאיטאצ
 זזודש א טיט אז דערםא(ם, זירןנלייד «*ם

 אין עני׳ז טיט געגוען אליין ער איז «װרי<ן
 מיט׳ן אאנערזנדט bvto אוז האסאיםאל

Ufoptp. -
 ׳טוין געח איד איץ*.״ דאנס איך —

 זאנ b 'טארלזירעז, ער,' tap — !ןאוזין
tkDVJ די םון צויםעז נע<<טט זיך און 
׳ טרעי.

י איבער געחענדיג .  העא־ רוישענדע, י
 ווענ א טאבענדיג זיך גאסען, באאויכטענע

 שםא^ע די איז עואם אנעדיכטען *^י׳שען-
 אא׳ו איהם זיך האם געסאען־, דאוךטאונער

 װאוהיז װייסט איימר יעדער אז געראנם,
 זייטינע אויןי-איהס װאהפט און נעחם ער

 כע־ ניט בשוס־אופן האט ער און בצ״מן.
 שמײכעא, יאײכמען א פארטרײבען הענם

 זיין צו צוגעקאמט װי זיך זזאט זוצעמר
«יבט.1

 <אזען-« געדארטט רחלען װאאט :סען
 ארום* װי געדאגקען די האנען — מיםען

autumn נײז, ;ייז, — מח איז אי״ם בײ 
 אין אויפען גאייך דאך טוז ער :ער קען »י

 טא־ א עס, הייטט ער, זועט וואסאיסאצ...
 נאריש װי אך, אנער, יא, יא, װש־ען״. םע
 דאד איז רחא טינ איז... נע׳שיכע גאנצע רי
 פאר־ עני^. נאר קינד, זיין פון סוטער די

 װאל־ ? רחא ניט איז עכי זי טײםט מאם
 &אר אדער געװען... רחא׳ען צוױי דאן טען

 עי וױ *ך, ?י... רחל וױ נים זי איז זואם
 מארגען געקושט... היינט עם זיך זזאבען
 ׳טאפענחויערעז״. אעזען ענדיגעז זײ ווןצען

 סענשעז־גאיק, אין גענאויבט גיט האט ער
 נע־ שויך קינד דאם איז אםשר האט... ער

 ׳ װי הארטען... שױן שרײט און גױרען
 —שרייען... קינדעד נעבוירענע נײ סאדנע

 באלד אבער צושם״כעאט, זיך האט ער
 פון דערשראקענער א נעהן נענומען גיכער

 אםשר, ײייסט, װער — :נעדאנק גייעם »
 דןום האבעגדינ נעשטארנעז, גאר ױ איז

 אזא איידעלע, אזא דאך איז זי שיגד?
צארטע.
 אריימעאאזט גאייך איהם האט פען

 דריטען אויים׳ז אדוישנעהן נעהייםען און
 נעקראפט תאםטינ האט ד״ארץ זײן שםאס,

 רײהען די םון װענט, וױיםןנ די שון און
 םפעציםישען טון׳ם און בעםאאך .װײםע

 נענומען אי.הם זיך האט ריזז .חאסייטאא
קאפ. דער
נע־ איז זו דערזעהן. גאײר זי האט
 אױוי חענט די טיט ארײגנאנג, ביים

 דעד *ו נעסוקט און pjn װײםער
 סאן, רוף א נעװאאט זי האם «ר .

 אנכאפען, חענם די סאר זי צואויםע^
a אנצר m i ער אאנעהאאטען. איחם תאט 
 1אי נעגעבען קוש שוואכעז א איזזר חאט

איאען. האאטע די
— u, עגי םיחאםטו, וױ ?
געטאן. זיטץ טיעפען א חאט וי

— tPPMrt ,אימרנעסר אכי גאט 
 אעצטע דאם און ערשםע׳מאא דאם םען...
טאא.

 אימאע u ;פרענען געװאאט חאט ער
 נעענט״ tun אנשטאט אבער מיידעא, א צי

 צר שוועו־ — אזױ.. חאױ איד — :טערט
? גןנאנגען

 זאאםט דו .נעוואאם װאאט אין •— ג■
r o ts פיהאעז... אזעאכעם סאא אײן.

 נרינגזר דעם &ון jm «־יר <ואאם —.̂־י
1 מײארעז?

« איקן, .  בעםער־ ך*.ן ח*לט ׳•<5«
r *ו אונז װי ואר*טאכצ] t v t.\

 צי שוגאים, םיינע אויןי םזא דאס —
 חאט — 1 שעצען צו אונו וױ װײםען זײ
 געװינערין « א*נ«ועפען זיטץ א םיט ויך
 מתר אן אאעם סוטט זײ — רצכטס. םון

נרינ^
ו't <ו«ט נוידס, זיי בעט — ײ צוײ־ א

 די באםינ׳עז צו חאט — סיגד, דאס ז«ן
 — נעזאנט, שםיא אינקם, פון געוויגערין

נאי... k מאא איי! שוין
 א װי איהם אין זיך האם חארץ ..ראס ;

 אײכטען » אזש דואט ער מגעבען. רים
 ער — !באי א .נאם, — מטאן. ציטער

זוהז״• א זוהן, א כאי, א שוין חאט
 די נעשםאנען איהם טאר איז באאד

 יא, — :נערעדם שםײכאענריג און נוירם
 אײער ער, איז דאם אט באםין, םיסטער

 » איוום האאם נאט, סדיש. אײער מחן״
דער׳תרגעט •פאהזינטינ, אבער זױילע,
׳* ■ גיט... איטם

 — געדאםען דיר אין גאנצען אין —
צונענעבע!• עני תאם

 איז קינד דאם געהאאטען חאט גאםין
ם איהם ם׳איז װי נעטי-הלט  חײם אםאא מי

 איענע־ גײגעריג זיך האט ער געװאױען.
 סארצואונדערטער א און קיגד• אין קוקט

 איבער כדייטער «אץ זיך האט שטייבעא
 עם איז דאם ״אט צוגאםען. *נים זײז

 שטיהמא רויט 1קײ ניט :אר עסדאיך...
 נאנץ א געמײנט... האט ער װי םאײש,

 אט מענשעאע... פאייז א שינד... םארםירט
 אן... איהם קוקט אויגעאעך, רי עס עפענט
 ם׳חאט ,^וט, «ך סייאכעא... דאם עפענט

 <אײ־ םיט׳ן אפיאו אינש»צען, באז זײן
 פינד... זײן או׳יכען... טון הערביט^א נינהען

מ יףנדעלע, ןזירפ... מ צ קאײגס...״ מ
 .צום .^פען די ■צוגעאענט זזאט ער
 אוןיװא־ װ״כקײט די און נעקעאע ?ינדם

 1זיי איבער זיד ד״אט דעם םון ריס?ײט
 אע־ הינדעאע, צוגאטע(״. יוערפער גאנצען

 נענױ װי יאיהם אין האט עפעס םעאע.״,
—-----------ציטערען. מעז

ם .ארויםקומענדינ  איז האםפיטאא, פון׳
ײ געבאיבען שטעהן ׳ער ף אאמטערן א ב  אוי

ט ענדע דער א ט או^ ג  װאוהיז נעװאוםט ני
הם געחן.י צו ר האט' אי  אז געדאכט, זי

ײענינ, איהם פעהאט עפעס  שטיק א «ז איג
ײן •פון  אונ־ דארטיכן, געבאיכען אין האדץ ז

פ׳ן איהם, טער ם שטאק צװייםעז אוי  סון׳
----------האםפיטאא.

ע־ פארװאונדערט זיך האט ער םנ ױ  א
ס־ איז־ום ביי האט ארום ןאאעס :קופט  אוי

 ער זץי״ פונקט •פרעםד, ניי, אזוי געזעהן
 אוז נעװאחזז, פאו־באאנדזשעט ױאאט

 נעזעה;. םאא ,ערשטע דאם אאעס דאם
ײט, «  האט היאםאאזינקײט א שמאכק

 זיך האט איהם און ארוסנעכאפט, איהם
 אראפלאזען זיך קניה רי אויױ ;עװאאט

 אוגזיכטבא־ דעם בײ רהמים בעטעז און
ך שפיעאט װאם אאמעכטינען, )רען  אזוי זי

ט זארנאאז ם די מי שענ׳  אעבענםױוע־ סענ
א זיי נען,.פאאנטערט ן י  חנויא נעדיכטעז א

 אהן און אטזויב אן אהז הנויא » צונויף,
עהמט און םוף, א  טויזעגדער שון אװעק נ

ק און צװעק דעם מענשען  זייער ®ון געדאנ
עקזיסטענץ.

ט װאם — טײנער... ,נאט טען טו
 טיין רחא... עגי... מעז?.״ טוט װאם

 טוט ײאם ?... מען טוט <ואם סינד...
מעז?.״
 צום צוגעדריפט פעסט זיך האט ער

 װי יאוז צאסטעדן פון סאופ אײזערגעם
 יא,1שצ זיך קיסר, פארבאאנדזשעט קאײז א
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 »י אריבער, ז״נען חדשים זעיזם
 הא־ פאדשאאטעגע אדער סאר׳כשופ׳טע

 םאר׳חחט׳ע־ א אין דריי אאע זיד זײ נען
 םון אויםנעהענריג געדחגדט, פרייז טען

 צאה־ שערצער זייערע פון באוט טיט וועח,
 סארנעגינען ׳פטייןעא יעחנר פאר אענדי;

 אעבענם. פאדנאסגענע זײערע ןינד אח
 צו־ װענעאאד זײערע צו טאר^םשפם׳ע, װי

 ניט־גע־ Tt זיי חאבעז אזױ נעשאװעטע,
 און צװייטען פון׳ם איינער אפר״םען סענם

 פיינאימן ח(ם ם'יז ארוים נעקענם ניט
 און ווןח פא «ךד דער צו פאאענדיג ריננ.

עעי יעדער האט אנגסט,  אויך זײ פון אי
 טימה׳פצעפט V« טיט צװײ איגריגע די

 חער־ רי זזאט זוארט איינעם׳ם יעדען אוז
געדי־ שםײמד אי| איבריגע די פון יצער

-------------םען. .
 פאר־ זייערע נעשעחן. ojr איז עסדאיר

 אור T* חאמן װענען אעמנם פאאנםערטע
 חנו׳ און ׳אױא יײעד געביסען געריםען,

זיך תאבפן זיי ח*נרם.1אוישנז האט פאמי
ר

ם צושיירט. י ס  אזױ ^,
 tw צו״םערט מען חאם נןםם, געבױםע

ט זיך זײנען כויע־ רי  םארביטערםע סי
 זיײ פארשיעדעגע אין *וגאנגען חערמר

י <מן.  א נעדוננעז טינד, צואיעב׳ן האט «
 םים בחום אןן שטאדט רער אויסער ציטער
ד חזא׳זן «י אמן ר א אין באזעצט ה אי »  ם

־ ; י ציטער. טען
 גאו ניט געהאט נחום שוין האט אצינד

 װע־ טיט חבר נוםען א אויך נאר יװײב,׳ »
 ער רעחגז• צו צועםען טיט אעזען, צו טען
 האר־ אין טיעןי אנער געווען. גאיפאיך איז
tvs באהאאטען, נעאענען בענטשפאט א איז 

 צייטענװײז פאזונט װאם בענפשאפט, א
 זײן װאונד• אויסרענענמ אן ווי גרענען

 ער װעז בײנאננ^ ?ינד. זײן אי»עאע,
 טראכםען ער םאעגט שאאפען, גיט פאעגט
 טוט עם װאס פארשטעאען זיך דעם, װענען

 נלייך וױ פיהאען און טאםמגט דעם אין
 שאד־ אהין. אויטען און אויפצושפריננען

 זיך פאעגעז דעם פאר שיעדענע'נע&אהרען
 ציין פארהאעםטע םיט און םאאען. .איהם

 אויוי ןײט איין &ון דרעה; זיך ער פאענט
 זוארםען אוגגעדואדיג און צװײטער דער

אויש[.פריהםארגען.
 איוזם אין װאם נעםיהאט האט רחא

 םאר־ אנער נעאיטען, שטי^ םאר, קוםם
 פאחד ניט איהם נײ קען זי או שטאנען,

 םון חאש אײן ה»רץ,.װייא נאנצע דאם רען
 הײזעא, היאצעתעם אין דארטעז, איז דעם

שםאדט. אונטער׳ז
 אעזען, סיטען אין םארנאכט, אםאא

 אויםהוי־ פאאץ פון גערװעז זיך ער םאענם
tvs, או[ נוט נים פיהאט ער אז זאנען 
 װאם םארשטעחט רחא הז.vדורננ זיך וױא
 םיט־ זיר ענםזאגט םאר, הומט אױזם טיט

o פאר אויס זוכט צונעהן, n נוטען א 
 1או צימער. אין אאײן באייבט און תירוץ

 .פאר־ אאנג ז.י זיצט אװע?, נעהט ער װען
טרעהר. א אוים אטאא װישט און טראכט

 אי־ חאסטינ- חןרװײא שפאנט נחום
 ןעננ דינטננג ptj גאםזע מישעגדע נערדי

 ױאם 1טרײ ערשטזנ די כאפט ער סאנװײ.
 וואו ריכטונג איז שטאדט, אונטער׳ז נעהט

 צײטוננ, א אין קוקט ער װאוינט. ^ני
 װיארם rvr'B t״p אבער פארשטעהט

 רעדער, די םון רויש צוים צו זיר הערט ג־ט,
 נעבעא־ dpbv איהם דערצעהאען אכעvײ

 סינד דעם עני׳!, רחא׳ען, װענען .אפטעם
 םארשטעהם ער אעבען. איינענעם זיין און
 רעדער די ײאם קאאר צאנצען איז ניט

 עם־ ס׳איז אז אבער, םיהאט ער מיינען,
 װייטער זיך הערט און טרױרינעם װאם
איין.

ש״ א אמאא ״נעװען דערצעה־ — מענ
 װעא־ םענש, ״א — רעדער די רוישענו־ אען

 א םיז באםיז״ נחום ■נעהײםעז האט כער
 1םו טרוימט,vג רy האט נעםט, װאריטען

 ציכטיגע, א צערטאיכע, א חבר, א װייב א
^כטער... סינדערשעז קאינרענרען, םון  נ

 נע־ נעקענט נים און נענישטערט נעזוכט,
 ענדאיך נעקענט... ניט געקענט, ניט םינען,

 אוי־ די םאר דערשרא^ זיך ער האט
 אפנא• װאאטvנ זיר און יאהושן פענדע

 צו תאפ דעם באשאאםען אאײן זיך רען,
 םאא ?ײן סעז טטעם הייז פארדרעהען...

 ניט, םאא הײן ארויםסומען, דעם םון ניט
 דער איטער איז איינזאם ניט... מאא ?ײן

 אבער םרעםזע זיינען אײנעצע םענש,
 חןז עם ivp װי שרעתאיך... זײנען םרעםדע
 איין אפנענארטצר א און ?... זייז אנרערש

 זיך מאא vט”צװ דאם אויד ער האט םאא
םרעמדע די :אפצונארען באשאאםען

 נעוירען״. קינד א איהם םון האט םרוי
 פון אםיאו אײגענ*, איםער זײנען ?ינדער

 דאם געבוירעגע... jvm־ib פרעםרע וויאד
 צײ־ אאע םיז *זוי, שטענדיג םון שוין איז

 םו־ דער פון איננאנצען זײענרינ טעז...
 באי? ערשםע! זייעו■ םיט רייסען«ײ טער,

 אוז הארץ םאט^־׳ם שטיק,םון׳ם א ארוים
 הארץ, מוטער׳ס דער אין dv באהאאטעז

 װײ־ זיי Dvאכpוו פאא־ן זיכערסטען אין
 נארישער חגר אויפט צינד א־אין םעז״.
 םענש, הארץ.״• שטיס זיין זוכען‘ארום חום

טענש״, נארישער םענש,
_גןןבאיגען. שטעזזן איז טרײן רער

 זיך, נאם, איז ארוים שנעא איז באםין
 אוז נצהן צו ײאוהין vװײא א ארוטגע?ו?ט

 געדיכט־םארװא?־ די פארטיעםט.אין זיך
vsvd ,חא־ זייפמן בײדע שון וואו נאסען 

tvs צוויײ ציכטינע, סאײנ^ גןגצוינעז זיו 
: נעבען הייזהעם. שטאפינצ '^dv זײ םון 

 םצנםמר *װײ׳ ען,3געבאי שטעהן ער איז
 ivuvrtvru שםאק הינםערשםעז פון׳ם

ttp זיד האט ער פ^אויכ^ן. »v»n u. 
 חאט tvrsvc איינצימן t״p שטיא, שא,
tvo 'נאס.גיט 1א nvrn.\ נעדיכ־ די דורך 

»v תרכגעװאונפען האגען טזםטןם tfv i 
וויימר. ארוםיגע די פון םייערצאך

 נערטעניךיא, אין ארײן שםיא איו ער
זיך נןןצוימן, חויו ארום זיך האם װעאכעם

 אײט w *ונ^ננב׳ןנט
tvdojvv vunss*U אזן « ײ » ט י רי א

נעקאאפט. חאםמינ האט הארץ דאם
 dvbv אוז געזעםעז«י בעטאיז אוים׳ן

 ראם נעשםאנען איחראיז נעבעז נענײהט,
 חאט ער װיענעאע. קא״נע נאסאנטע, נוט
 אפנים נאר קינד, דאם זעהן כטvpvנ נים
ov וױ־ 1יאיבצר װײא נצשפיעאט, זיך האט 

jvstn v>va צוגײ נאזוענט ןיך jtswJp 
 אי; פיםעאאך און הענםעאאך טונקעלע

 אאינ זיך האט מוטער די■ זפמאאך. װײםע
 b*unvi dvbv סינד, צום צונעבוינען סאא

 םיט. פיסאוע• די און שםייכאזגנדיג דעם צו
שװינמד דאז זיר tvs$n חענטאאך די  נצ

j מנוםימ  • tr im s ו 
 די י1אוי אויםנעצויגען זיך האט נחום ־

 קינד׳ם רעם נעוואאם אאץ םיננער, שפיץ
 םאחמזנ־ vd״u דאס חןרזעהן, פניט׳עא

 דעראאזנס ניט ער3א איהם עס האט אvג
 םים־ אוז הענםאאר vעאpטונ צװײ אױז3

 פאר האבען א«וvpvז װײםעי איז אאר
t)״V גזד װי זיך און נעטאנצם אוינען 

איהם. טיט רײצם
 םאר שרייעז םארװאאט זיר האט איהם
 י איז אדער אױםס־שכען, שויפ א װײטאנ,

 1אי ?ינד דאם איז ארײנאויםען *ים^ד
 דאדזהאט ער ושרשטי^. ארימם זיינצ
iv ?ינר צזם רצכם  jtm צושוםעז, װיא •» 
 זײנם, דאר ס׳איז אוים, דאר dv וזאאט
איחר׳ם.״ װי «נ?ט

 , ראפ אװעהנעאצנט דערװייא חאט עני ־
jv i״n, ד  וױ• איבצר׳ן v̂איפערנע^וינ זי

dvbv ,v5m אנ א  תאט ער און נעטאן ז
o רהערםvד jn ס ד׳  פוגתט ר.vכטvאvנ ?ינ

ט וױ  איתם וואאט מצםער ןvשאחפ א טי
i^vn'K א־ב ען4הארvרנvגאנגv.ט ער ן א  ה

פ׳ן זיד ! נראז, אוי ^׳ ם נ ר \ או מ ס צנ  פ
o^ vaB t^s ו 1אי י ^nvaurpuny ז * • 

מ איחם צו זיד חאט ניך מ ח ט ^  ד
jv׳'d .אעפ^רינ קול ש ײנ ך דאס א  פינ

tvaauv :: שטיא זי האט
טרײפט 1םײ קינד, מײן ״שאאף

שעהנ׳ט־, מייז
 זוהנןענױ, שאאןי־זשןן,

 איינ¥ר, ?דיש םיין קרויז, מיי) ׳פאאוי
איױאױ־אױ.״״ י שאאױ־זש^

 םענסטער אין ר1װיח האט נחוס ײעז
^?ט »SBh שוין, ?ינד דאם איז אריינג ' 

 פאר־ dv האט רvמום די װ״א ז,vDשאאvג
 שאלר־ צװײטען א םיט Dpjnvaiv זיכטינ
נ«מ. די אײנגעדר¥הם און'עטװאס יעכעא

 *svdw פונ׳ם ארויס שטיא איז מר .
חנא״

ט ״איחר א ה ״ ױ » נ ח ו  פײנאיך sv ז
aamtoVi, װײ,3סא צוס נצהענרינ _ ■

 » ין3 איך ״״.PHP איחר ,pnp .איוור
 אחן אויסװא?ס^ dv« nv פרעמדער...

 נאר־ א... מאכזא יאיהס םון dvu זי םיר,
 אך3vנ זי איז װאס װ״םער, און «... יניט,

I ײי ?••• שואדינ »t, זיך און ג׳מוכט, נאיס 
. . ט. ז א ^  ניט דאז אויח איך ייען אששה א

 »־3 צװײטען א זי װאאט האסםינ, אזוי א(
:djvjv, גזך גאי?איד וואאט זי װעםען‘םים 

 שרעפ־ ווי שרע?איך, װי «ד, זיין... ?ענט
איך!...
iv אז רערםאנט פאוצאוננ זיר האט 

vרחא איז חןרהיים םין אאננ שוין איז ר 
 ט1ח* ^ פר.3אי םן־הסתם, ,1שוי םראפט

• טריט. זײנע םארשנ¥אט
ר ער האט באהן א;ז  איז פאררופט זי

ען׳ די tVDשאאvצונ טיער װינ?צא, א  אוינ
^ װי איז ה רי  נ<ד זיין tVD»av«VD*tw ם

נ אנ ע ק ה אנ ט׳ז ד ם צוי«י םי  - און *ונ. פון׳
ר רי חן  א•3 חגרסעגם, װי איהם האבעז חן

 רױ־ נענוטען פריחער ײי איהם און נריסט
 . א «םאא איז tv«VJ : tpוזאvרצvך שוןלר
m v o, חאט yבאפין... נחום גצהײםעז ר 
 נע־ נאיס נאי?-נצײאאט, מענש חגר האט

tvusa ו יייז זוכען י מ... ז שז  םארבאאנח
ר יא,-יא, ש ־W3VDP8vnv חן נ ײן. האט מ ז

yuv j צוײי נאר 1אי םאראויחצן vpiva\ 
 : פארמאםזןרםע און זיך... םיק םיטנמםיהרט

 I .!' tnDinB טויזצנחןר באאנדזשען«יבצר פין
t ,tvivu״VJ! 8 זיי?v זיך נ^אא«ן% דרײ 

 ivn~ זיחזמ פוז פאום סיט׳ן באניס׳ןנרינ
 דריי אנפאל זײנמ tvauav< יא. יא, צער.ל

 יקמחנר, קאייני ײי ,tV3i»n און םימ׳י^ז
nj»j3i»B׳Dve..יײ .״ vr^P .־—קינחזר
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שמועסען סורצמ
 רעדאקטאר דעםי צווישען

לעזער. די און

װירק־ אונז ד^ם אידד• — העאער. דזיט.
 ל«:ע. אוג«:גע:עחםער אן אין ;עשבעיצ ליך

 :עח־ גים :יש, קען ״גע-ענעטיגקײש״ די
 דורכאויסיגע אזעלכע אין שטעלונג קײן מען

 אויסגעפאכ־ מוז יאס ארגאגיזאציאנס־פרמגען.
ײ װען גופא. םישינגען די אויף װערען ןםע  ס

 ד#כש איהר׳ זײש אויסגעחערש, אײך האבען
 חאבען םיר אז ׳נא:חער גערעבש. געןןען ך׳ו*ז

 אין באעולדיגש איהי־ װעטען די םיש גערעדש
 אויך #ז אײגגעמחן, םיר ה»>בען פארראס,

 פון גונסטען צו זאגען צו פיעל ;אר האבען זײ
 דעם אין >>בער װילען מיר ה*:דלונג. זײער

 פײש דזעאדז׳®. מלס אויפשפילען :יש זיך £>>ל
 ״גערעכשיג־ די לאזש און זיך צװישען אויס עס

צורוה. קײש״
 עם קען װי — קלאוסמאכער. דער ברור

 ̂רג>>ן אונזער אין אז ׳אײנפ*לען ג^ר אײך
 װעלכען דויך אדװערשײזמענש, אן זײן זאד
 אונזערע אפנארען אבזיכשליך װעלען זאר סען

 קליניק דע:ש»»ל דער מישגליעדער? אײגעגע
 אינשער־ דער פון אויפשו דער דויבאוים איז

 חצי פ׳אר פל>>ץ א גאי־ניש איז און נײשי^געל,
 פ#ר ענפמזולדיגונג אײנציגע די ת.5םיאכ בעלי
 אפ;ע־ אפש זיך האש איהר װ*ש די איז אײך
 ניט ד*ך ד»רף מיסשרויען דער אנעו ׳בריש

 אלײן זיך זאלם איהר אז װײש, אזוי געהען
 שייל, א גיט דען איהר זײש און ;עשרויען. גיש

? אײער פון םישגליעד $ אן י ױנ
 םיגז טיר ששיםען פרינצי־פ אין — שוטץ. מ.
 גיש צװײפלען םיר ס*לששענדיג. אײן איזך
 דעם פון נ#דירפניסע די אז מאםענט, אײן פאר

 אנדעדע אלע פון װי דיזעלנע׳ זייגען «רעסער
̂ס ^רבײטער,  פארשיעךענע די צו געחערען וון

 םיר און אי:שערניישי$געל. דער פון ל^קןןלס
 ארביײ װעט יעדער װען צײט, א צו *טרעבען

 קריגען און פעחיגקײשען, זייגע לויש מען,
 דערװײל אנעד ב#די*פ:יסע. זײגע לויש ׳אלעס

 נ»>ך װערש עס געקונזען. ניש צײם די :#ו איז
 און ארבײט צװישען אוגטערשיעד אן געמ»זנש
ש אײנע ארבײט. ל ה ^  ^גיןג־ בעסער׳ זיך ב

 װי־ ׳דעם פין אפ חעגגש ד#ס ערגער. דערע
 אויסצולעי־ זיך נעהשען מוז עס צײש פיעל

 פיזי־ און גײסשיגער װיפיעל או־נײש, די נען
 אין װערען איײנגעלײגט םוז עס כח שער

 פון אונשעישיעד דעם פון אויך און איוזר,
 איבײצ. ס^רש יענעם ^דעי• דעם פון ^נגעבאש

 דעם מיש אײנקי?ה; אין גיש געװיס איז דאס
 קאפישאליסטי־ אוגזעי אבע• ױשר. העבסשען

 דעש אויף געבויש :יש איז געזעלשאפט שע
 ניש שי־עשער דער קען פאלגייך ױשר־פרינציו.

 דעי צו נור ױניאץ, דער צו םעגות קײז ה^בען
 נרינציפ דעי־ :יט עס איז אויך געזעלש*זפש.

 פון יסודות די ענדעיען צו ױניאן *,דע פון
 T- צו איז פיינציפ א*הר געזעלשאפש. דער
 די אין ענרערונגען מעגליבע :עששע די כען

 געזעל־ עקזיששירענדער דעי־ פון גדעניצען
פאיבע־ װײשערע די מכבעטרעפש װאס שאפצ.

-------------------י--------------------“־
נ ער?לזןרוגג« זײן דורך פעדט י ה| או  װאלם אי
 בא־ ליש עס ד^ש ער #ז געלײענט, :וד איחר

 בריוי א אלס :ור בײף, פריװאש א מלס שרזןבש,
 אינשערנײשיא• דער פון רעזידענש2 דעם פון

 פ#ר- געקזןנש גיט זיך עי ד.#ש נ^שיי־ליך, :על.
 אויך װעט לעשער־העד זעלבער דער אז ששעלען,

קיזשפײן. דעם אין װערען אויסגענוצט
 נא־׳ און, מליצח, סך * — בראנדוױין. ט•

 די גײן, אינח#לט. אן אייגענד ̂ד־ין שירלױ׳
 פאר פלאץ קײן ניש איז ״גערענטיגקייש״

שײיבעריי. שארט
 אונז װעט איחר — ברוינ׳טטײן. פיפא

 םיר, שוזען זאגען אבער ענששולדיגעז, טוזען
 זעחר גערעדש, םילד ׳איז בריװעל אײער אז

 װעלכען װעגען ברױועל, יעגער ב;ת קינדיש,
 און קלוג געװען״אי װירקליך איז רעדש, איחר

 אז זעהן״ שוין איהר װעט ־דערפון שעהן. אי
 עלעגאנםער w גיש ג^ר איז רעד^קשאי דער

״:ע ביןהיזנדעלט װאס קאװאליער,  לעזעריגס ז
 פארזיכערען מיר הענדזשקעס. זײדענע מיש

 יעדער אז געװאלט, װאלטען מיר כאשש אײך,
 גע־ ז^ל ״גערעכטיגקײט״ דער אין ^יטיקעל

 קענען אײנע אדער אײגער אז װערען, לעזען
 איבערחייען און מענשען געשזײשע גאגץ זײן

 ראיח קיין אײד איז עש #יטיקעל. געװיסען א
 ער ווען ׳ג*ר א אימער איז לעזעי >> אז ׳:יט

 ניט אויפםערקזאם. אזוי ׳גיט עפעס לײענט
 אויפמערקז*ם. זײן אײגער קען מאל *לע

 גאנצע אונזער אויף קוקענדיג ניט בקיצור,
 ענטזא־ זיך טיר מוזען עלעגאנטקייט, עכטע

 קלוגען זעהר אייער פאיעפענטליכעז פון גען
בריװעל.
 די פיזיששעהט. איחר װי טוט׳ — נ. בר.

 אזעל־ אין אז געלערענט, אונז האש ערפאהרוגג
 יעדער, זא־װײז^ טוש אגגעלעגענחײטען :ע
 ער װי ׳נ*כדעם פ^רששעחט און פיהלט ער וױ

 ײ—״פ םיט װעלט גאנצע די געממכט דול האש
עצה״. אן גען

־ - .st לאקאל ^יקאגא, האםםאן׳ סעם
 טישײל ;אנצען דעם איצט אײך גיבען םיר

̂ל מיסטײק קיץ כדי אײערען, IZXP ;ים זן  
 אויסגיסען קענען זאלט כדי־איחר און ׳זײן
 יסיעכטע אײערע פון קעפ די צו חלומות אלע

 װע־ אזוי האבען װעלבע קיבעצער, שיקאגאער
 אײגענעם זייעי דערקענען צו :יש שנל ניכ

 קײן ניטא איז עס װעלבען צו האפטאן, סעם
 אי־ לײענש װעלש. גאנצער דער אין גלײכען

 זאל און אידיננע׳ אײער צו ענצפעי דעם בעי
 זאגט װעי ^בי ניט זע:ש איהי װיסען, זי

 טיר זועלען זעצער דעם טיט אז אויך, אירזי
 :סקאנדאל אזא אפיעכענען. א־־ײ; שווין זיך
<:<:! יא־אל אויף ts לאקא^ פאיבײטען צו

*אס׳> א־עז; אזוינש דען איז
מי־גלויבען

• • •I#*"1̂י״) ׳ ;י

̂י־״» שוין װעש אונז א^ען2ט
ח״י

לי זי *וא־טען טיי־ א]
, א פאי פיאץ פיעי אזוי אפצוגעבען אויך

 .;ע־ ענ-טװיקעייטען שטארק א.*:זעי אויש דױקט
 טורא״ ־,אדע טיי־ האבען רעבטיגקייטש־געפיחל,

 מיס־ א ע£עש :אך טאבען :יט זיך ;אל עש
 :יש שטך דעם אויף זא־ט איה־ און טײר,,

 איחר ;י־ויס אזוי דא־ צװײ עפעש, אנשיײבען
 גע־ ;אי־ניט װא־צ עס אז אודאי, דאך טיינט

 ^זא :שעות א איה־ מאנט אוצג^יק, אזא דרען
א־וים שםופט אייעי־ע װי שיײבעיײ לאגגע
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 גע־ לײנשזיניג ניט טאייען ניט, קענעז צייט׳
 שובה דער צוליעב דוקא און װערזנן, ביאנעז

 איהר גיט אײנבאןי װאייים א־־בײשעי*, די םון
 גיט צוזאכ, זײן בי־עכען םעג צד אײן אז ׳צ,*

 מעגלינקײמ דיזעינע געבען איחר טוזט *,,איר.
 װעייען אטאל •;;p דאש .און צד צװײטען דעש

 טעות, א אויך האט איהי געפעחרליך... זעדיי
 די אנבאטראנט אין :עהטעז ניש דאײן״ טען אז

 פארגאנגענ־ די עס. טוז טען פארגאגגענהײש.
 װעלנע מאבט, און רעבטע אוהײע האט הייט

 איגנאי־ירט מיר־ניט־דיר־ניט אזוי, :יש קענעז
 גע־ א צו ביז אוגז האט ביין״ אײער װעיען.
 סיעלע אין א:ער געריהי־ט, גיאד װישען
 האל־ דערפאי און נאאױו, זעחי־ ער איז פרשיפ

 פאלעפענש־ צו איתם נויטיג פאי־ :יש טיר טען
ליכעז•
געלעזען׳ ניט דען אידזל חאט—בלײמאן. י•

 די װען ׳צײט דער אין געװען ניש איז עי ןןז
 יאי־ק, גױ ״אין געװארען געמאשט איז ?זטאקע

 עס װען געקדםען׳ צוריק עישש איז ער אז און
 זײן. װארום ? ?זלעםען נ*ך געװען שו\ן איז

 װאו ׳ד*רט מיםשרויאיש און פא^דענשיג ^זוי
 װאו און גרונד ^ינדעםשער דעכ :יטא־ איז עס

 אײך וואלט אויםמערקז#םר,ייש עשװ^ש גור
 נזןרישזען אזא האבען צו אונמעגליך געםאבט

 האלטען *ו אײך םאכש װאס און פארדאכש?
 בעסער זוארום לומפ? k פאר םענשען יעדעך

 און עחרליך איז םעג* דער אז גלויבעז, נים
ם1 ו  דעם אין זיך איבערצײגם איהר אײדער ׳ג

 צו לײכטער פיעל דאך איז עס :עגז^זאץ׳?
 גוטסקײטווון די אין גלויבם מען װען גבען,

ן אײדער םענ״עז, פון זרליבקײם י  זײער י
 צוױיםע די פארדארבעגחײם. און *^שםקײש

 פארענשד פאלשושענדיג אריד איז אײערע ןאגע
% \

 ־א ק;ן עם *שעפעי. זײעיע פון לעשער5 די
 דערצו און טיחטױ,, ערנכט־; אן ?)ל̂ז דועי־ען
ײ זײנעז  דע־־אזען. צו גיט .ענששלאשען ט

:יט איז דער נאצש :.״•':ד, דעטזעלבען צוליעב
פאי־ :יט
אוגז האט

אויך גזײ־ * י k«k*k* *\* ■ 0% י b «*• * *
איד.י ױאש וזנטות די

שריהער. װאך א :יט
עס ז?*.ט װי — . :ar» —

ו: חבפ אלטער - ־ י ײ י י
U  .  m 'm . • » לזירזשניתיד

 אדע אדע פאר ־,:*prtn װירקליך אײך זײגען
 ״גע־עכטיג־ דער אין פעהלעלען »ן:;עצײגטע

 אז פארגעשען׳ ניט אבער צוזט איהי קײט״.
 רזוצפדי די געה^ט ניט קיי:ט*ל האבען מיי

 אזא :־יט ״גע״עבטיגקײט״ די פא״גלײבען צו
 די געױען איז עש װי פערל לישעיא״ישען
 אײנ־ גאי געקענט א*גז ת*ט װי ״גלײכהײש״.

 שעד.ן זעהר אויך איז עש !ז^ך אזא £אלען
 ראטי^כעז אויף אנצואװײזען אונז אײך פון
 שרײבער, אידישע אנדעיע פון און זאלא פון
 גע־ גאיגיט איצש ביז האבען םיר װעלכזן פון

 נעטען זיך איצט אודאי מעלען מיר הערט.
 געפעלען אייך װאש ׳דאם ארבײט. דער צו

 אישיק־ און,אנדערע פעליעשאנען געװיםע ניט
 זיײ זײ פון מײסטע די װאס דאס, און ,לען
 דערצו, ס?ארבא,*וע, אזיגען אײערע אין גען

 הןןלפען, גיט זאך קײן שוין קען איחר, זעחט
 רעדאקציע. אנאנדעי פון װאהלoויR די װי

 אײן, טיר זעחען איצט אגגזןנוםען, װײל
 ארםיקלען. יענע ניט םויגען עס װײט ײי

 נעקסםע חעלפען אונז עס זועט װאס אבער,
 שכל, אײנענער קײן ניטא איז עם אז ׳<י?ך
 לםאזל, אט, אורטײלם־קראפט? אײגענע קײן

 פון גענעראל־אזםאב, דעם אויןי סאטירע אײער
׳*טאר? זעחר חאלמזנן מוזט איהר װעלכער

 ׳ ־%■ ־ ■̂,י ̂ . .י ־ ״ .
* ̂
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 פעחלם עס אבער ביטער, בלויז איז זי וױיל
 די אניסעלע און זאלץ, מביסעלע כאשש איחר

 הא־ מיר מענשענפיײגדליכקײט״. פון ״םילך
 איהר װעט ־חינזיבט דער אין אז ׳םורא בען

 דער םיט זײן צופריעדען גיט קײגמאל שוין
 ניט אבער לײד, אוגז טוט עס ״;ערעכםיגקײט״.

 געשמאק פיעל אזוי באזיצען דאך קענען אלע
 חאלפערן..״ י. װי מנינות, ליטרארישע און

 איז װאש זאך, א לםשל, מײנונג, אונזער לויט
 װײסט־באסקעט אין געחן מוז #■אוםדרוקב#ר

ײ און ערקלערונגען. װײשערע אהן  אײך נ
 אנצושרײ־ אומדרוקבארע דאס אויף רעכט איז
 אז ניט, מיר זאגען טגילח. גאנצע א בען

 פשוט ^ויז עס :אר אומגערעכט, זענש איהר
 געשטאירפארשײדענחײט. און מיינונגש־ א

 צײ־ דער פון אויסזעחן דעם אננעםרעפט װאס
 חאט אינטער;עשא:על די װארום און ׳שוג;

 *י־ויס־ געקענט יע זשורנאל מאנאטליכען איהד
 דעם אויןי פארמאט, שעהנערען # אין געבען

 גע־ עס איז עי־ששענס, תירוץ. אזא דא איז
 האט װעלכער זשורנאל, מאנאטליכער א װען
 אונזער טויזענד. עטליכע כלויז געדרוקש זיך

 צייטונג, װעכענטליכע א איז ״גערעכטיגקייש״
 צו־ אוישגאבען אל^ — זיך דרוקט זי און

 איטאליעני־ און ענגלישע אידישע, — זאמען
 פאי־־־ שויזענד. חוגדערט קארגע אין — שע

,אונטערשײד׳} דעם שוין איהי־ שטעהט
ײ אז ניט, דענקען סיר — װאלאק. מ.  ט
 אומרעכט. טינדשטע דאש געטאן אײך האבען
 מײ;ט, אי־י־ .*וען טעות, א אויך האט איהר

 פאנאטילש צום װײבתעיציג זײנען מיר אז
 צ;גע.*וא ניט זוא־טען טיר אבע־ פארקעחרט.

 א בי• פאנאטיזש פון שפ־א־ן קײן אפילו זעהען
 '־Kt ׳יע אבעי עש טיר זערזען פרײדענקעי־.

 איז גלויביגעי א אז טילא, אונז. עש ד־־יסט
 ו.;־ טיר ק־;:ען פאנאטיש״ שטאיק דעלצו :אך

 ביויז דאך איז ער זשות. א איהם אויף פינעז
̂ך. גרז«:» עי• ;לו*ג*געי. »  ^בעי, זי

 א זײן צו יע פ״עשענדירש װאש טענש. א אז
 דאש פאנאשיקעי״ א זײן זאל דענקעד, פײיער

־ א איז :* ד; ך,ץי  גיט איז זאך קײן אין ׳ו
װידעישפרוך. א ,ץי אוכעיטײעגי־י{־, אזוי

 - אײדערסען. ס;ם
 יא״,י<- געװישען א פון

 א;דעי■ קײן :יט אבעי איר.־ חאט אייך, קוטט
 אזוי ״;ערענטיגקײט׳/ די דויך װי ׳גזיט-;י*

 אי אז גיט, דען איהי װײשט V בפײזםידז
 אײך איז װאש אײנעם, פון דאנען :יט טאיש

 אפענער אן דורך ׳שע:ט יאי א שולדיג ״לױואט
 מחײב, איז שני דעי־ און ? ;ל־קאדד,£אשט

 איהי, סײנט דאך און זײן. דאי־ן. אזוי אז
י אז י  לא־ בי־יעף. אײעי־ די־וקען דא־פען ד

ך טיי  איהר װי אזוי עצח. אן געבען א̂י
אנאנדער צו געחעי־ט שא£ אײעי פון די און

1- געזעלשאפט. ראטװוער .
 ב^וארד דער װ$ס לו^נפערענץ, דער

 3איי גערוםען דואט דירעקטארס
 pk נ^װעםבער% טען•12 דעם מיטװאר,

 פארגעקוםק איז בילדיננ, ״פ^רװערטס״
 בדענטשעסג 54 פון פארטרעטער כיט

ברעגטשעס. 70 זײנען אנגע׳טל^סען
 םרײנד טישערטאן, דער װי נאכדעם

 און מיטינ־ג דעם ;עעפענט האט ׳ז«ק
 רע״ װארימער אבער קורצער, ^ אין ה^ט

 דיעזען פון אויפגאבע די ערקרעהרט דע
 פארגע׳פטעלט ער האט קאגפערעגץ,

 דער פון פרעזידענט דעם ׳גראף פרײגד
 אענ־ א אין האט װעלכער געזעל^אפט,

 װאס ארבײט, די ערקלעהרט רעדע גערער
 האט און יעצט ביז :עװארען געטאן איז

 דער פון נאמען אין באריכטעט אויך
 טרע״ מיר אז דירעקטארס, אװ באארד

 און ארבײט פרארטייעע צו צו יעצט טען
 סיר װעלען ארום װאכען עטריכע אין אז

 רינג ארכײטער יא־ק נױ אין ה^בען שוין
באריכט דיעזער ברויט. ק^אפעראטױוע

 מים געװארען א.יפ;ע;ונ*ען װירקריף איז
באגײסטערוגט אויסער;עוועי.:/ייכער א;

 פאר- םאטענטאל ;יט קען ניען
 קאאםערא־ עריצטע די װאו ;.־ענטזיכע;

 #זיף געפינט י^רק :ױ אין בעקערײ טיװע
 פאר־ אײניגע פאראן זײנען עה וױיר

 עס בעקערײען. קויפען צו װאו •טרעגע
 נעד13 :ײע א געװארען ערװעד.רט איז

 װעט װעיכע ק^טיטע, זאצי^נס ^רגאג
 די־ אװ באארר קעט כײט באי^טען זיף

;vu*־y&opy נײט א,ן דעדיט^רס

• ן  ן ז  « u  * i i w t m■ 0- פ י -< ׳ <0

װי זאט,

V  »  u

 אויסקלײבען װעט ניען־ און קער־טדײד
בעקערײ• פאםענדשטע און בעסטע רי '

 ברענטיטעס ארע זיך דארפען יעצט
און ^:־טסיעגגען רי:; ארנייטער פון

נ*א:*_י איך,ר
טיטגא-עדער, די צװי״צען ־צעיט קויפען ! שע אז ׳זײן זא-

 ״עערס דאי־אר טויזענד סט פאי־ ג^ך װײ? י
 יאײ טען1 דעט ביז װערען פארקויפט כיוז

.1020 נואר,
פאריטפרא־ האבען ברעגטיצעס פיעי^ע

 קויפען װעט נ״ען װי sy;i״ אזױ אז כען,
 אניפאיםען זיר זײ װעײען בעקערײ, א

קא^פעראטיװע• רי:ג ארבײטער דער אן
 צו געפלעחיטט זיך האט ברעגטיט אײן

טערס»י דאראר 100 און 250 פאר קויפען
:עקבט? איז װער

 פלע- אי:ע די אז ערװארטען, מיר
גוט װעלען פאריטפיעכוננען א*ן דדטעס

u « י U• *»
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 דא,־ א*ז שײדע:«טעלע:ד,
 אינטעי־: אן דא איז ניט,
 װ; פאיאינטערעשייט קען
 : אויך עש װעט און כע

ד האט ״;עלעכשיגקײש״ דער
• י » ף

b ■ י   I 1 *  ^  •*  j :יט. ב״א־ן ן:יו4 

םעק־ א דא בזכת ־
א עז ײ ■יי 0 י• 0

װאש ־אקא־׳ ' דעם
אײער ײט ,#נעיוז

עװיס ; יױ.ם א ועט
צו־ ן זײ עט װ־ £ער

א-י: י̂« 1י4 1• י * אודאי
װאס אפיש, טאנע•־
־ ס דער ן אי ען
איז #:עי ן  « k ^ % A• \ 0 * •».
• % •  • • אנצע ; די

¥ י • יעריענפאיש
ײ לען סעקיעטעי דעש טיט דורכיעדען זיך ט
געטאנט האבען עס זא־ װאש לפןקאל, דעם פרן
עקספראפ״יאציע. באי־יחטשע די

 זאריצ י•
» > » « . < > • ^1«

 ע•1ך ק> אונזער װײר װער/גן, געטאכט
פאקט. א יעצט איז בעקערײ ראטיװע
 װענדעט אײגצערהייטען טעהר פאר

 װאו רי:ג, איבײטער פון אפיס אין זיך
 םרײנד סעחרעטער, פיגאגס אוגזער

 און :נטאג;־יכ אי!ע זיף געפינט בארטטטיין,
 אין אוהר, (! ביז 7 פון אװעגד, נײטװאך

רינג. ארבייטער פון אפיס
גרוס, פרײנדייכען כײט

 ערד פון דירעקטארס אװ באארד
געזעאיטאפט, קאאפעראטױוער

סעק. [, י נ ע מ ה.
= = = = ̂י —= ־ל־

״״* ־ײי ׳<״ 1-' <-־־־
 איז ער װייל :וטער,

ד אז זינען״ אין ד.אט

 איצש.
מי: און

M י * «י % • kkkk«Bk יי**ױ ״יז־* ׳ו׳״ל א״טי ע״
אײך *יז nr,: הןזבעז :א \0 ■0 “ % *•kk1 0 •י לעצ ן י א % k*«k ** * ** 1 * 0 י

צו 1 # -י ז אי •* kk :ײבאר. יל ש«עט. צו ען  ̂• • • «י» * ׳»| p י
;עקענפ :יש האט א;־־יד U « « **•» ■י [0 י 1 אי IM *י kk *״־׳ •״-» kk 0 ייייײ ־י״י «ץי * ̂יי ^ • « ײ *

אין אי־ײן :־ט ן או , ו < * • •ץייליוי %kktt|k̂ M« kי -א א :יט ביז װי פי־יהער, »*.
־.,ומע נ דעם איז י י • kkb*%* * »a m n *11 •0 * * '• ••י י י צײשונ MM י  0 -  * - י : ״ ̂ ן י זייגען

י •* י*» י ו י י « ו יןזײ ען v j # <•» • I * •י
 דיט אי־בײט אײעי טיט אנגעהן זא־ש א־הי־

טיך און איצט, :יז װי התטדח, דערזעלבעד

N

 ענשוער אונזער זעהש ־ - זאלצכיא;. א
 דער איב^ר דעבאטע די קײטקאװיץ. ש. צו

געשלאסען. דעדרוײל £א־־ איז שבת־£יא;ע

? אפעםיפ מען נעהמם װאו
אוים ג,־ש נאר רײניגנז פ־ינד, נעװער — איהר פרענט

נזיט כאכען אײער
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ר ע ט ײ ב ר ג א נ ױ
ארביי־םער אידישער גרעסטער און םעכטיגסטער דער

װעלט. דער אױןש ארדען

ר ע ז וײננ אדבײטער ד י ר א ע ר ד ע ג י צ ג ײ ר א ע ש י ד י , א ן ע ד ר א א ט 5״ א  ה
ן ם א ע נ ע ג ײ ם א ױ ר א ם י נ א ר ם א ע ס נ ׳ י י ו ז ױ ם פ ם א ם נ א * ק ם ר ע כ ם ע  :ם

ר ע ז רינג ארבײטער ד י ט א י ז נ ױ ל ן ב , א ן ע ד ר ר א א ך נ י ו - א א ל ע ז ע  ג
ר ע כ י ל ט פ א ר ש ע ט ג ע ן צ י ר א ע ר ד ע ט ײ ב ר . א ג נ ו ג ע װ א ב

 עקאנאםישען־קאמפ^ אײער אין אײך שטיצט ױניאן די
 מעמ־ דינע צו םדײנר א איז־ ױננ ארבײטער דער

םרײדי. אין און נױט אין בערס

t ., ׳

ם ר ע ב ם ע ן מ ע ר ע ן װ ע מ ו נ ע נ נ ײ ר ן א י ר א ע • ד ר ע ט ל ן ע ו ז 18 פ י 45 ב
. ד ה א י

י ד ר , ע ט ײ ב ר ג א נ ו נ ע װ א ז ב י ר א ע ז ד ל ע ף פ ױ ן א ע כ ל ע ר װ ע ־ ד מ ע ט
ל ע ן פ ו ר « ע ט ד פ נ ו ק ו ט צ ע ט װ י ו ב ע . נ ן ע ר ע י < װ

ר ע ר ד ע ם ײ ב ר ג א נ י ז ר י ר א ע נ ײ ן א ו י ם . ד ן ע ז ל ע פ
!או גלײר זיר שליסט מעמבער, קײן ניט נאן־ זײט איהר אױב

< < 1 4 , ,

ך ’ א ר צ ם י ו ע1א ט פ נ ך י י ן ז ע ד נ ע י ■’׳* :װ
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אפטישען און אפטאמעטריסט
215 East Broadway 100 Lenox Avenue

1709 Pitkin Ave., Brooklyn 8^5 Prospect Ave., Bronx

ן ״ ו ט פ ײ ו צ ט צ ײ ן צ ע כ ײ ר ג ר ע ו ד ז צ נ ו ן א ע ג א ל ז ק ר א ע ר ד ע ד ר א ע נ ע י י ם ע  ם
ר ע ב ט י ם ו ־ א ט ב י ר נ ע ז ג ו . א ג נ ו ם ײ ם צ ע נ נ א ל מ א ן ם ע ג י ר ר ק י ט ם ק י ש ע ג ו ׳ צ  י

ע ל ע ו ױ ר ן ב י ן א ע כ ל ע ו ר ו ע ר ד ע כ ם ע ם ם ז א ז ל נ ו , א ן ע ם י ז װ ר א ט ע ל א ה ר ט ע י י ג  י
, ג נ ו ט ײ ן צ ו ט א ב ײ ר ר ש ע ט נ ו ן א ײ • ז ן ע ם א ר נ ט ע ם ע ג ר א ר פ ע ב ו א ן צ ע ז א / ל נ ו  א

ו ז ן ־ ־ י • ם • ע ו ל א ק א ל ד ן צ ע ב ל ע ר װ ט ע ג נ א ל א ן ב ו ם א ע ר ד ע ש ז ד ע ר ל ע מ ו ) נ ־ ו פ
. ך ו ב ן י י *‘ ,

ר י ן ט ע ב א י ה ו נ ע ם נ ב ו ז ר ע ט נ ו י א ם ד ײ ה נ ע ג ע ל ע ג נ ן א ו ר א י ן ם ע ב א ־ ה ם י ר א
ן ע נ ו פ ע ם ג ע ד נ ע ג ל א ־ ם . ,

, ם נ ע ט ש ר י ע ם ד נ א י נ ױ ־ ל א ק א ן ל ע ב א ן ה ע ם ל ע ן ז ע ן א װ ע ל ו ן פ ו • א י ט כ י ר
ן ע ט ג ם י ן ל ו ע פ ל ן א ע ם ע ר ד ן א ד ע פ ר ע ײ . ז ם ר ע ב ם ע ױ ם ז י א י װ ׳ ד ם ר ע ב ם ע ־ ם ד  א

ן ע ם ע ן ר ע ר ע ו װ ז צ נ ד ט א ק י ש ע ג ו ן צ ו י פ , ד ס ל א ק א ז ל י , א ך י ל ג ל א ב פ י ו ר א ע ־ ד ד  א
ם ע ז ר י ם א י ג ג י ט כ י ן ר י , א ל א ק א ט ל ר ע ו י ו ג ד נ ו ם ײ ט צ ק י ש ע ש ג , י ו ־ א א כ י ר ־ ט י  נ

ן ע ג י . ם ם ע ר ד א
, ס נ ע ם ײ װ ע צ ב נ א ם ם ר ע ב ם ע ן ם ע נ ײ ג ז י ם ע ל ב א ן נ ו ן א ע ם ע ג ר א ו פ ־ צ נ י  א

ן ע ר י ט ר א ר פ ע ײ ל ז א ק א ן ל ע ײ װ ן ז ע ר ע ד נ ר ע ע ײ . ז ג ג ו נ ה א י װ ו ז ל א ע נ י ש ־ װ ײ  א
ר ע ט נ פ ו ט ם ז א ז ל נ ו ר א ע ם ד י פ א ־ ט ם א ן פ ע ם ױ ן ו ו ר א י ן ט ע נ ײ ן ז ע ג נ ו א װ צ ע ־ ג פ י ו  א

ן ע ר ע ן ה ע ק י י ש ג ד נ ו ט ײ ו צ א צ ז ר א ע ב ם ע ז ם י ר ב י ן מ ע ג י ר ם ק ע ן ד ע ג י ם כ י ־ ר ד  א
. ם ע ר

, ם נ ע ם י ר ם ד ע כ נ א ל ט א ם ם ם ע ג ר א ר א פ ע ב ט ע ן ם ע ב ע נ ו צ נ ם א ע ן ד ע ם א ײ נ  ב
ן ע ם ע י װ ר ז ע ד ר א ט ע נ י ו א ן װ ו ר א א פ ר ע ט ד ל א ה ר ן ע ע ט ם י י נ • ד ג נ ו ט י י צ

, ם נ ע ט ר ע ן פ י ע א כ נ א ע מ ל ע ן פ ע ב א ט ה י י נ ם ד ר ע ב ם ע ע ם ר ע ײ ן ז ע ם ע ן נ י  א
, ס ק א ב ־ ר ע ט ע ן ל ו ר א ע צ י ט י ן א ו י פ ם ד י נ כ ר ש ע כ ל ע ט װ ה ע ר ג ע ם נ ו ר ך א ע ה י ר  פ

ט צ ו נ ע ך ב י ט ז י ר מ ע ם ד ײ ה נ ע ג ע ל ע ן ג ו ם א ם ע ו נ י צ . ד ג נ ו ט ײ צ
ג י ד נ ע ק י ש ס י ו ר ע א ג י ל ד נ ה ע ע צ ד נ ע ז ױ ן ם ע ג נ ו ט ײ ז צ י ץ א נ א ך ג י ל ר י ט א ז נ  א

ם , ן ע ע ל א ן ז ע ר י ם א ע פ כ ל ע ז . א ע ל ע ר פ י ן ט ע נ י ״ ר ז ע ב ג א י ר ע ג ײ ז נ ע א ל ־ א נ ו  א
i ע ר ע ם ז ר ע ב ם ע ן מ ע ל א ן ז ע ג י ר י ק , ד ג נ ו ט י י ר צ א פ ר ע ן ד ע ג נ א ל ר א ר פ י ן ם ו ך פ ײ  א
ם | א ע ד ד נ ע ג ל א :ם
j ט א ן ה י ן א ע נ י ז ז י א ; ד א י נ ױ ־ ל א ק א ז ל ו ו ם ע צ ל ן א ע ט ײ ן צ ע ב א י ה ־ ד ב י  ר
j ע ג י ן ט ע ם ע ר ד ן א ו ע פ ל . א ם ר ע ב מ ע ן — מ ע ו ר ו ה י ם א פ ו ם מ ז א ך ל ײ ל ז ג ע פ י  װ
ר ! ע ײ ל א א ק א ר ל ע ט ע ר ק ע ר ם ע י י ן א ע ט ל , א ם ע ר ד ם א ע ם ד ע ײ ם נ ע ר ד ן א ו ר א ע ײ  א

j ר ע ש ז ד ע . ל ר ע ם ו ט — נ י ו ר א ח י ט א ג ה א ײ װ ע ב ד ם ע ר , פ ע ט י י ם ל ם ע ג ד א ם פ י  נ
ן ע ב ע ג ו צ נ א ר ' ע ײ . ז ן ע ם א ט נ ע ך ב י ו ר א ע י י ר א ע ט ע ר ק ע ר ם ל ע א ך ז ײ ל ־ ג י  א

ן/ ע ק י ש ר ע ר ב ע ײ ט א ע ײ ם נ ע ר ד ו א ר צ ע ז נ ו , א ס י פ ג א י ד נ ע ט ײ ד נ י א ך ד א ר פ י ש  1א
ר ה י א ־ ר ע כ ל ע װ ט * ל י ן װ ע מ ו ק א ר ב ע ז נ ו . א ג נ ד ם ײ , < .י צ

ט ע ר װ ה י ך א י ן ז ע צ ו נ א ט ב י י ם ן ד א י צ א מ ר א פ נ י • ; ? א י :
. ליבערמאן, עליאם ר ע ש ז ד ע נ ע ם

ן ע ר װ ה י ט א ג י ר ט ק י י נ ג ד נ ו ט ײ ר צ ע ױ ן א ע ר װ ה י , א ט פ ו ט ם ל י ם פ י ו £ א א  ד
ע ד נ ע ג ל א ן פ ו ט א ק י ם ש ד ע ע ב י ו א ד צ ע ־ ־ . א ר ע ט ע ר ק ע ם ־ ל א ק א j. ל
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A

, ר ע ב א מ ־ או ל £ ק י ו א
 פון טער,ם דער אז אנצוזאגען אײר אונז פדעהט עס

 דורכגעגאנ־ איז סױיהערם שטאהל די פאר דאלאר צװײ
מאיאריטעט. גרױםער זעהר א מיט גען

 בעסערע קאמח־פאר א פיהרען סטריי־קערם שטאהל די
 און באהאנדלונגען, מעגשליבע מעהד פאר באױינגוננען,

 גע־ גאנצער דעד אין ארגאניזירט. ז־יז צו רעכט דעם פאד
 אדבײטער פון קעמפע די און קעמפע אונזערע פון שיכטע

 בולט אזוי קאמןז רךן ניט זיד האט אינדוםטױען, אנדערע א״ן
 אדבײט, און קאפיטאל צװישען ר,אמה א אלס אדױסנעװיזען

 אינדופטריע. שטאהל דער אין ר,אמןג יעצטיגער דעד וױ
 צו צװעק, אײן מיט פאראײניגט דך האט קאפיטאל גאנץ

 װערען דאלארס מיליאנען ארבײטעױ. שטאהל די באזיגען
 אונ־ דך םטרײקערם שטאחל די צוױנגען צו אום געםפענט

 גע־ מיםטער פון פארלאנג און דעש:רױלען צו טערצוגעבען
חברים. זײנע און רי

 הײליגער א איז ארבײטער שטאהל די פון קאמח דעד
 זײ דארפען נאר ניט ים--באװאונדעױנג.1א* רופט ער און

 אױך דא־פעז די נאד װאפע, הונגער גענעךלער קעטפען
 זזײ װעלבע װאםען אנדערע געגען׳םאךשיעדענע קעמפען

 װען מיטעלאלסער דעש אץ געװאועז; געברױכט נאך■ נען
 פאלקא־ ■דאם געװען איז םאמיליע זײן מיט ארבײטער דעד

; ' הבית. געל זיץ פון אײגענטום מענע
מא־ סטרייקערם די.שטאהל װאפ •דאם מאכעד,• •קלאוק

 איהר האט אנזדץת) מעהר' מ־ט (נאד tsis אין דורך כען
הא* ארבײטםגעביער אײעדע אויר .1910 אין דורכגעמאכט

 זײן צו רעכט א האט איהר אז איעדקענען געװאלט ניט נען
 א פאר װאס אונטער זאנען צו דעה א האבען און אדגאניזירט
 אײ־ פאר גלױבען דער אדבײטען.■ זאלט איהד באדיגגונגען

 און וױלענס־קראםט שטארקער אײער זאך, געװעכטעד ער
 ארבײ־ גאנצער דער פון שטיצע און'פינאנציעלע מאראלע די

 אײערע פון ער,שנות דעם געבראנען האט באװעגונג טער
הערען. צו געטוזט אײך צו זיך האיען און-זיי הבתים בעל

 גע־ זײער אין גלױבען האבען ארבײטער שטאל די אױך
 פאראײניגט זײן צו ר,דאפט נױלענם •זײע־ קאמ^. ־עבטען

 װען אויםדױער האבען װעלען זײ װערען. באזיעגט ניט ״ען
 בא־ צו מיטלען פינאנציעלע שטיצען. זײ װעט באװעגוננ .*י

 אויפ־ ארבײטער צוױנגט מעלכע װאפען הונגעד די קעמפען
דרינגענד.׳ זעהר איז ׳קעטפע זײערע צוגעבעץ

בױדער־ אונזער אויןש װארטען סטרײלןעדס שטאהל די
 אונ־ אױם שטרעקען מיר וױ אונז צו ר,ור,ען זײ שטיצע. ליבע
 װעלכען נעגען האמןש זײעד אין העלפען צו זײ הענד זעדע
 םאר־ שטעהט פרעםע גאנצער דער מיט ר,אפיטאל גאנץ

 און׳ױעט ניט טאר קאטהו יעצטינער זײער נײןי אײניגט.
 ערשטער זײער וױ בלוט אין װערען דערטרונקען אזױ ניט

ש אמן  ארבײטער פאראײניגטע געווארען. דערטחנקען איז לן
דערלאזען. ניט דאם װעלען

 ױניאן אלע אץ נלייך נעהט ברירער, •און שוועםטער
 אײ־ פון אפיסעם אדער באארד דזשאיגט דע̂ב פון אפיםעם

 ה'לו» שנעלע טער^ אײער באצאהלט און לאקאלס ערע
היל^. וױרקזאמםטע און בעסםע די איז

:ױניאן- )ייפעו-^פעו און. סקױרפ יןלאוס, נאארד דזשױנם«* *
4םעי לאננעו, ל• ...........י

S

\m

פרייג
׳י

י — מ^חיטה םון ענדע
ט ג נ ע ר ק ב י ל ר נ א ר פ ע ט ד ל ע ' װ

ס ה א ל א ם ר א מ ,
 מײ אבפיהר קענדי פרוכט די:ע^ביאקע

 פון צײט דער פיר געכיוזט האט טעצ
פ מלחמה א  דער װײיל כיארקעט, פון אי

שער םײערער  װאס שטאף מעדיציני
 איז פארםאיאקס אין אייין קופט

 די אין געװארען פארברויכט נענצליך
 ענדע״ די יעצט האספיטי׳גלעד. כילחטה

 נײע געבראכט האמ װעלכע כיייחײה פון
 גע־ צוריק אויך האט צײטען, נוםע

 םא־ אלע פיר רפואה גרויסע די בראבט
ס׳׳, לײדענדע, נען ק א אל ם ר א מ  די ״

 איז װאס טיטעל אבפיהר פרובס־הענדי
 קענדי טײערסטע די פון געיצביאקער

 א אין מאגען דעם אב רײניגס און
אנגענעהם. און לײכט יטטונדען פאר

 האלט און מ$נען אױפ׳ן ניט לײמגט
 אין קינדער אײערע פון טאנענרלעך די

 א צושטאנד. געזונטען און רײנעם
 א איז הויז איז מארמאלאקס באקסע^

 מאגען געזונטען א םיר פארזיכערונג
 מ$גען אלע פרן פארהיטען װעט און

קראנקהײטען.

ן 25 ,10 ו . א ס50 א ס ק א ב
 מיס אדער סטארס דראג נוטע אלע אין

פאסט
MARMALAX COMPANY, 

NEW YORK

זי?*

A. DELBON
 שערם. שארסט און טיקםט

 עװענױ, טע6 484־90
יארל). נװ

םטריט. טע30 איז טע29 צװי^עג

ר, סקזירם ע אי ;■■אױפםעוקזאם. ם
אנריםעננז• אינ׳ם פוגסם דער וועפ ױניאן אונזער פון כאשלוס דעם לױס

םאשעען צאהל די כאצונ
iװערעו.חרו שסרעננ y u i

 דיעזען אפױיטארפ
ארכײפט װעלכע םעמנערס ־ע

אויפנעפא־ יינעןאגר דעם נאו נישם סוטען וועלכע שעפעו אין
העל וועט אפיס אונזעורעדזשי צו ז

 בעדעגסם, ארנײס. וער צו פלקצעד סריגען שעפער אזעלכע פון לײטע
אזעל־ אין ארכײםען צו װע־ען ערלױנם נישם װעט סיזאן נעלםטען

אנױםענם, דעם נאכסומעו נישפ הענען װעלנע שעפעד פע
 23 לאקאל כאארד עהזעסדםיװ

םענעדושער וואנדער, ה.

אן אל און דענפאל ױני ק עױ ^ ם קליני
פפ. םע16 איפט 23:ארײנגאננפקװער ױניאן 31:אפים

 אננעי װערט ארנ״םער, די פוז א״נענםום די את קדיניק מעדישאל און דענטאל דער
. ב״דיארנ״טערארן:א נעםענעחשט און פיהרט ן ע װ ־ ט א ר ע פ א א . ח ס ־ ז א ב

סאסם־פרײז פאר נטיספױ5ד װיסענשאפםליכע עהולייע,
ארכײם בעסעדע אכער בילינערע ניט

ע נ י ־ ם ע נ ל ע א ש י נ י צ י ד ע נ ט נ ו כ ו ז ר ע ט נ ו ן א ו . א נ נ ו ל ד נ א ה א םב נ י ר ד א ק ר א ן ק ו ר פ ע ײ . א ל א ק א ל

!נערװען־רגאנקהײטען און אויערען האלדז, נאז, מאגען, פאר׳ן קליניקס פפעציעלע

ף א י י ט ן ם ו ר פ ע י ן פ ע ט ם י ט נ ע ן ד ע ד ע ג י א ן ט ו ה 10^0 פ י ר ז פ י ר 8 כ ה ו • א ם נ ע ו ו א

ארנײ־ אלטעריישאן און םײלארם לײויעס
so לאהאל ױניאן, טער

אױפמערהזאם.

םיטינג ר5םעמנ א:־זשענעראל
ט ע ן װ ע ט ל א ה ע ג פ ז א ע ר ע ד ד

 אװענד, 7.30 דעצעמבער, טען2 דעם דינםטאנ,
עװענװ. םינפטע 1362 האל, מאדרים מאונט אין

ק װע :צ

 בעאמטע. אלע םאר נאטינײשאנס לעצטע און צװײטע ס
בעױבטען. באארד עקזעקוטיװע וױכטיגע )2

ס ז ע י י א ט ד כ י ל ן ם ו ע פ ל ם א ר ע נ ם ע ו מ ן צ ע ם ו ו ק ן צ ע ז י ג ד נ י ם י  ם
ן ו ן א ע כ א ך ם י ל ג ע ו ם > ן ■ ע ל ה ע י ו ר י ע ע ד ט ם ע ר ב ע ם ע ר ט ר א ר פ א ר פ ע ז נ ו  א

. י א י נ ױ

!י

י so לאסאל נאארד מהעסוטױו
. הילםמאן, ה. ר ע ט ע ר ק ע ם

ס קלאוק שעו־  פיני
אן, .9 לאקאל ױני

 די אלע אךיה פארערט באארד עשזעקומיװ די .
 אין באשעפטינמ יעצט זיינען װעלכע מיטגליעדער,

 אין זײנען װעלכע יעגיגע די און טרײדס, אנדערע
 די־ רעדזשיסםרירען צו נלײך ארבײטסלאז, גאנצען

 צוױימע 228 ״וניאן, דער םון אםיס אץ נעמען ערע
עווענױ.

 מעמ־ די נענען װערען נענוטען װעמ עקשאן
אױספאלנען. ניט ארדער דעם װעלען װאס בערם

9 לאסאל נאארד עסזעסוטיװ
םענעחשער. האלפעריו, חע.

il



$65,000,000 איבער ריס#רםעם

ב  איהר אדער לענדער אנדערע םיט טהוטביזנעם איהר ד
 איםפארט דורך ביזנעס אײער םערנרעםערען דענקם

h i בענוצען צו זיך נעלאדען איהר זײנט עקםפארט, אדער 
כאנק. םטײט דער פון פאםיליטיעם אויסערנעװעהנליכע די םיט

T fc k לע־ קאםוירשאל קרעדיט, אװ לעטערס ארוים געבען 
M נאך דרעפטם און םשעקם טרעװלערם קרעדים, אװ טערם 
M r װעלט. דער םון טהײלען אלע

בע־ אױםלאנד, אין קחבים זײעחן העלפען װילען װאם
 טשעכא־ און נאליציע, רוםעניע, פוילען, אין זאנדערם 1
I ,רעיטם ביליגסטע די םיט נעלד שיקען קעגען םלאװאקיע 

באנק. סטײט דער דורך

m אטעג־ צו םיטגליעדעו־ אלע אויןש פאדערט באארד עקזעקוטיװ די 
דע־ טען3 דעם םיטװאך, דיזען םיטינגען םעקשאן םפעציעלע די דען

V ,בעאםטע לאקאלע פאר נאםינײשאן לעצטע און ערשטע װאו צעטבער
 וועל־ םעםבערס די װערען כלויז קאנען נאמינירט שטאטפינדען. װעט ■

װעלען װאם םיטגליעדער יעניגע די מיטינג. בײם אנװעזענד זײנען כע
 דעם אויף פאזיטױו װעלען װערען נאטינירט װעלען און אבװאזענד זײן ■
m ארויף. נישט באלאט
 אינטערע־ זײנען װאם םעםבערם אונזערע פון פליכט די איז עם ■
םע־ און בעםטע די נאםינירען צו לאקאל פון װאהלזײן דעם אין םירט 9
 די פיהרען צו װערען צו אנםערטרױט פאםענד זײן װעלען װאם היגםטע ■
m יאהר. קוםענדען דעם פאר לאקאל פון ביזנעס

 פאלגענדע די אין װערען אפגעהאלםען װעלען םיטיננען די
W האלם:
M עװ• טע2 קאר. םטריט, ערשטע בילדינג, פלארענם — טאון דאון 
m ם ע ארל סט• טע103 איםט 143 כילדינג, ר• א. — ה
ם ■ ק אנ עװ. טע3 3875 קאםינא, לאנדאן — בר
ש, לײדיעם 9 ט ענ אין דעצעםבער, טען4 דעם דאנערשטאנ, — בר
, עװענױ. טע צװײ 228 ■
m װיל  לײםעאום, לײבאר אין דעצעםבער, טען6 דעם שבת, — בראנז
M ■ םט. םעקםאן 229 ׳

קארעפפאנך־ אונזערע פון איינינע זײנען כײנק פאלגענדע די
אויםלאנד אין ענטס

ENGLAND
Credit Lyonnais, London. 

FRANCE
Comptoir National d’Escompte 
de Paris.

BELGIUM
Banque Generate Beige.

SWITZERLAND
Swiss Banking Corporation.

GERMANY 
Deutsche

HOLLAND
Rotterdamsche Bank Vereeniging.

CZECHO-SLOWAKIA
Bohmische Union Bank, Prague.

GERMAN AUSTRIA
Wiener Bank .Verein, Vienna.

POLAND
Polska Krajowa Kasa Pozyczkowa, 
Warsaw.

 זייערע אין שטארקםטע אוז גרעםםע די זײנען באנקען דיזע
 םרײנד אייערע צו נעלד שיקען װילט איהר אויב לענדער.

 זיכער, זײן איהר װעט אונז, דורך שיקם דאן — קרובים את
 דעם רעכענען םיר און ווערען, באזארנם שנעל וועט עס דאם

טאנעם־קורם. דעם לױט פרייז, ביליגסםען

Berlin9 לאסאל כאאװ עסזעסוםיװ
ש. םענעדזשע)־, האלפערין, ח

S T A T E
יארק• נױ םטױט. נרענד 378 און 376

:ברענטשעס
ioo םטרים טע26 װעסט 7 ;סטריט עםעקם;

 עװעם װעםטשעםםער און ױניאן 168 עוו.; פינפטע 1400
ברוקלין. עווענױם, םטאון און פיטקין

ברוקלין. םטריט, ווערעט און עווענױ גרעחעם
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ק או ל ס ? אר ט עױי פ א
ל א ק א ל

! ם א ז ק ר ע מ פ י ו א
 אן בײ ארבײט איהר אדער פלאין קײן נים האט איהר אויב .1
 זאלט איהר אום אפיס, אונזער אין וויםען גלײך לאזט טרײד אנדער

 איהר ווען קאח־ װארקיננ א קריגען צו האבען נים שװערעקײט קײן
ארבײם. דער צו פלאץ א קריגען דארפען װעט

 םפעציעלע א אהן ארבײטען ארויפגעהן ניט טאר קײנער .2
 אין פלאץ. בעטרעפענדען דעם פאר אפים אונזער פון קארד װארקינג

 קרי־ ניט קארד װארקינג אנדער קײן םען קען ניט, דאם טוט םען פאל
 װארקינג קײן ניט גיט םען װײל פלאץ, דעם בײטען דארף םען װען גען

קארד. װארקינג אלטע די צוריק אום גיט קעהרט מען װאו קארד
 אײער איז שאפ אײער אין קריגט איהר װעלכען פרײז אײער 3

 אנדער קײן אין װעניגער פאר ארבײטען ניט טארט איהר און םקײל
 צושטיםונג דער אהן םקײל אײער װי װעניגער פאר ארבײנ»(ן שאפ.

 דער צו רופען װעט םען װעלכען פאר פארברעכען א איז ױניאן דער פון
קאםיטע. גרױוענם
אהן_ ארבײםען צו ערלויבען װעט װעלכער טשערםאן, שאפ א .4

 יע• קאמיטע. גריװענם דער צו װערען גערופען װעם קארד װארקינג א
 ערלויבען װעלכע טשערלײטע די פון מעלדען צו פארפליכטעט איז דער

קארדם. װארקינג אהן ארבײטען צו
װ די אארד עקזעקוטי אל פון ב אק .1 ל

ii לאסאל ױניאן מאכער סלאוס
ײטארס, שערם אפער מאבער, םקױרט און פיני
אױפמערקזאם. .

םינג ספעשעל א םי
שםאטפינדען װעט

 לײבאר אץ ,1919 דעצעמבער, טען3 דעם אבענד, מיטװאך
.403 רום סטױט, סעקמאן 219 לײסעאום,

:כרידער און שװעםטער
 בע־ לאקאל אלע פאר נאפינ״שאנם זיין װעט םיטינג דיעזען בײ

 אנ־ אן נעםען אדן קוםען צו יעדען פון פליכם די איז דארוש אםטע.
נאםינירט זאלען םעטבןירם פאםענדםםע און פעהיגסטע די דאם טײל

װערעז•

ח לאסאל כאארד עסזעהוסיװ '
J1 i ,פעקרעטער. בראדםקי ■

m ־ m
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םעאםער אירשןן
 עדוענױ. מעדיסאז און ססרים טע27

 .579 סקוועד מעדיסאן טע^עפאז
 ד«רעקטאר. קונסם רײכער, עמנואצ

םעגעדשזער. דזשענ• ^גיצער, צואיס

שיח ם
» i  Alt HEA1K

עװענױ. סעק^ונד 35
ץ, יאזעןש שטי  מענ. דזעענ. עדעל

.1643 פאדסײםה טעצעפ^ז,
אדװענס. אין װאכען 8 מיהעטם

שטיםעער דער  איכער פון אורםײצ אײנ
תצכע מענשעז, 50̂(00  בײגע־ ד^בען ו

 יאזעןי םיז פא-י־שסעצונג די וואהנט
שעהנ־ און אקצםע רוכשינסקי׳ם

א«ערעםא סטע

ננון רכינ׳ס דעם
!ערפאלנ!ערפאלנ גועסטער

געזאנג. נוםערען 30
 :דאטי־ זונטאנ או; •שבת א־וענד, פרייטאנ

 טע;30 און טען29 טען,28 אװעגד, או; נע
:ןןװעמבער

 אפע־ נייעסטע רוםשינסקי׳ם יאזעף
רעטע

פ ס חן נ׳ רני
ב»דער ג. פון ליברעטא

רומשינסקי יאזעןש פון אויפגעפיהרמ
 רע־ זאץ, צודװיג ראזענשטײן, סעםױעצ

 ראזענ־ באריס לוארפ. ראזא פראנער, גינא
 יוב־ פעני לאקסער, סאבינא פרס. טא־ל,

 יאקאב און דזשײהאבסאן הײםי ריצקי,
 אפע־ דיזער אין זיך באטײצינען םרענק
 טשאר־ ד.׳ הײמאן. לואיס אויך װי רעטע,

״לײבענױ." אצס נאטאנסאן צעס
 פרא־ ססו איז נגזץ רבינ׳ס דעם

פערפעקט. צענט
 אויס־ ארטיסטעז, פערזאנאל, מוזיק, איז1

 שעהנםטער קאסםױמעז, רײכע [שטאטונג,
 װאונ־ באלעטען, און טענץ יטעהנע ןאהר,

 אין ארקעסטער, גרויפער עפעקטען, נד
הינזיכםען. נאע

דאל. 1 פאר אמױזםענט װערטה $1)
סיטפא־ איז כאר גרויסער עקסטרא אן

רומישינסקי. א־לא ארקעסטער :י
 ױניאנס, סאסײעטים, לאדזשען, חברות

 וױ רעציעפם, ברענטשעס, רינג ורבײטער
מעצ־ זיך קענען פערזאנעז פריװאט וויך
 אין םיקעטס און בענעפיםס פאר \\

טעאטער. פון םיס1
OOK0C8Qeca36C8K8960G0B

 ױניאךקאאםעראטיװ די
סאסײעטי

ױניא; װ. ג. ל. א. 35 ?אקאצ
אויםשליסליך פערקױפט ־

 syiiD טלי װײט
ן טט§•' צװעט^טשני טהעע סאלאםכיא

ז« :י * • ■ ז

 בײמאנ זונםאנ און שבת *בענד, פדיים^ג
 טעז30 איז סען29 טען,28 אװענד, אק

נאװעםבער

 סובםט א אץ רײכער, עמנואל
ראלע

עו ו5ו ם םו ש

סעאםער סאמאשעװססי
 עווענױ סאגמונד און ספג האוסםאן

.2612 ארםשארד מעצ.
ײ ע jy סםײדזש טאםאשערוםקי, ה o

 סעאטער טהאםאשעװםקי״ם אין גײעס
^! סענזאציאנעצע נרעסטע ךי קאלי  מוזי

 אהײם׳/ קומט *קינדער פר^דקשאז
אמ נוםערען 12 עז  בא־ אונזער פון פון נ

^הצ. הערמאן האספאדטאר ריהםסען  ו
ט  די םיט אױסשמאטוגנ, נרעסטער רער מי

עפעקטען. שענסטע
:צוזאמעץ סםארס אצע

 םהא־ באריס ה. קעסלער, דיװדיד ה׳
 טהאםא־ באריס ה׳ — םאשעװסקי

סעם קעסלער, דײװיד ה׳ שעווסק̂י
קעםמין•

טאנ ײ װענט פד ת או א  זונסאג און שב
ע טינ א  טעז19 צטעז,8 אודענמ, א*ן פ

נאװײמבער מ:ט;ין און

קינדער .
אהײם קוםט

 דײטשאאד. אין אקט ערשסער
 פוילען. אין אקט צווײטער
פאלעסטיגא, אין אקט דריםער

צוקונפם. דער אין
א.

פארנאנגענהייט. דער א*ן ישראל ארלז .1
פאלק. זײן צו שסיטע נ*ם׳כ .2
קינדער. איהרע נאך בענקט םאכיע די .3
נאטור. די און רעײאלוציע די .4
פײער. אין ערד רױםעל, .5

ב.
אידען. בײ המשפחה טהרת .6
ט׳ן גײסט דער .7 װעחער. טי
דער לכבוד באנקעט גרויסער דער .8

מאכיע.
גױשע די און הארץ אידישע ד^ס .9

ניטמה.
און םאמען צװישען שפאלטוננ די .10

קינד.
ג.

יאך. פוילען׳ס אוגטער איד דער .11
מענער. צװײ מיט פרױ די .12
קא־ פוילישען דעם פון צארן דע־ .13

טאנדיר.
בלוםדורשטיגע ןדי או מענש דער .14

היה.
ם .15 שטראף. גאט׳

ג.
צוקונפם. דער אין ישראל ארץ .16
אױפגאנג. זונען .17
זיעגט. איד דער .18
חלב זבת ארץ אין חתונה אידישע א .19

ודבש.
!אהײם קוטט קינדער .20

 דעצעכיבער, טען30 אװענד, דאנערשטאג
 אונ־ פא* פארשטעלוננ קונסט עקםטרא אן

 גאלדבערג, ל. סענעדזשער, דזשענעדאל זער
 טהאםאשעװסהי, ב. און קעסלער דײװיד

 פילאדעלפיא אויס גאסט אוגזער אויך װי
 בלאנק, ל. ה׳ אװענד, דיזען פאר בלויז

 ״גאט, װערק גרעסמע גאררין׳ס אין
טיױדעל״. אד מענש

2441 גרעמערסי טעלעפאן
 פרעט לענארד די

י. נ. םטריט, טע23 איםט 42

ז י. ו ־א ו ה
בענערם און בעדזשעס

 בר. .B ס. און סאסײעםיס ױניאנס, פאר
ארבײט. ױניאן םטריקטלי

יא־ד, נױ פםריט. קלינטאן 134

 ,נאשאנטטא וױכטינע
נוננ! ,

 איצט ערשײנט ״'נערעכטיגקײט״ די
 — אם$ר װי פריהער סהג א כױט
 אנ־ מיטוו^ך פרעס צום געהען מיר

דאנערשנמג. שטאט
 שרײבער, ארסיקעל אונזערע אלע

 ק$־ און ל^יןאלס די פון סעקרעטערע
 אויפ־ דעריבער װערען רעספאכדענסען

 םאטעריאל דעם צוצושיקען געפאדערט
 שפעט־ דער איז מ*;טאנ • פריהעי.

 ארײננעה־ סענען מיר װ$ט ם^ג סטער
נ^םער. לויפעידען םאר׳ן זאבען מען

. ע י צ ק א ד ע ז

אױפמערקזאם ,35 לאסאל פרמםער סלאוס ׳
 םארשיעדענע די פאר לויפען װאס קאנדידאטען די

־29 שבת, דעם ערשײנען מוזען 35 לאקאל אין עטטער
אבדזשעק־ דער פאר בײטאג אוהר i נאװעמבער, טען
ױניאן, דער פמ אםים אין לאקאל, דעם פון קאמיע שאן
 פאר װעלען װאס קאנדידאטען די עדועניו. טע2 228
 אדױפ־ ניט פאדםיװ ודעלען ערשיינען ניט קאמימע דער

באלאט. אױפ׳ן װערען געשטעלט
 די אלע ערשײנען אויך זאלען קאמיטע דעױ פאד

 אירגענד געגען אבדזשעקשאנם מאבען צו האנען װאס
אמט. אן פא־ לױפט װאס קאנדיראט זועלכען

35 לאסאל כאארד עקזעהופױו
מענערזשער. נראסלאוו, תש״.
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9 לאקאל ױניאן פעישערס קלאוק
 די אז אכם אין נעהט;ץ צו געבעטען זײנען מיטנליעדער אלע
געװארען. אראנדשירט דערװײל זײנען לעקטשורם פאלגענדע

עװעניג מעדיםאן 1666 האלל, מעדיסאן :הארלעם פאד
 רעדאק־ יאנאװסלןי, ש. םיט גאװ., טען28 דעם פרײטאג,
לעקטשורער. אלם ״גערענטינדץים״ דער פון טאר

איםט 779 קאםינ^ םקווער טעתינלי :כראנקס די פאר
םטריט. וטע69

אלם שיפלאקאװ גענאםע מיט דעצעםבער, םען5 דעש פרײטאנ,
לעקםשורער•

בראחױי. איםט 209 האל, פאםיםיק : :טאץ דאון פאד
ב. אלדערמאן גענאםע מיט דעצעטבער, טען12 דעש פרײטאג,

לעקטשורער. אלם װלאדעק
229 לײםעאום, לייבאד בראנזװילער :בראנזװיל םאר

סםריט. םעלמאן
שים־ י. אלדעדמאן גע;אםע מיט דעצעםבער, טען20 דעם שבת,

לעקטשורער. אלם לאקאןז

9 לאקאל באארד עקזעקוטיװ די
םענעדזשער. האלםערין, חש.

איבעי װערען פרױערסלײדער פון דעזײנערס
פארלאבנם ראל

— פדױ. אדער מאן יערען פאר שטעלע אנשטנעדיגע אן
גוט. זיך בעצאלט — לערנען צו גרינג •

ײניננ לערנען קענט איהר אויד דעזיינער ערפ^ולנרײכער אי ווערעז או[ דעז
 םער־ פדױען און .מענער

געלד. מעהר דינט
 קורם פראקטישען א א־י־ נעמט
 אין אונטערריכטדננ און

םיטשעל־םקוהלם.
 םיסעם פױיענם, זון דעזיינינג אין

 ],•ן קורש א קל״דער. קינך^רשע און
 סקולס מישינעל׳ס די אין אונטערריכוטג

 מעהר און שטזןלע באלדיגע א :זיינט
 דע־ פון סקולס מיטשעלס די ;עהאלט.
 און גרײדינכ מײקינג, פעטערן זײנינג,
 געװאיען געגרינדעט זײגען עיטיגג

ערגרײכט האבען או. יאהי־ 50 װי דעדזר
 םיסטעמס, גײע געדאנקען^ נײע

 רע־ בעסטע מעםאדען, בטםטע
זדדטאטען

 אויםםערקזאמקײט אינדיװידועלע
 מעסיגע הלאסען. נאכט און טאנ —

באדינגונגען.
רס שרייבט,  פאר־ ^דער טעלעפ^י

 דע־ בוקלעט, פרײען א םאר לאננמ
 אינםאר־ פולע און מאנסטראציאן

מאציאן.
םױיטאג. און מיטװאך מאנטאג, :אבענד־קלאםען

ל ע ש ט י ג מ נ י נ י ד ע ם ד ל ה ו ק ם
.pvt'נױ טע׳םט.)2ו (הארנער בראדוױי 912-920
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 עדיוקײשא- נטערנעשאנאל
דעפארטמענט נאל

 םון קאלעדזש דערארבײטער
אינטערנעשאנאל. אונזער .
 אראנ־ איז פראגראם םאאגענדער דער *

 גרופען ספעציעאע די פאר געװארעז ושירט
 זײנען װעאכע םיטגאיעדער, אונזערע םון

 סיסטעםאטי־ א נעהםען צו צמעםערטיגם
 איז פארזוך יעדער ביאדוננ. פון קורס שען

 םאאשטענ־ א געבען צו געװארען געמאכט
 סעא־ די שטודױם. פראקטישען און דיגעז

 פארנאכלע־ נים אויך איז זײט רעטישע
 פראיר װיריואיך די אבער געװארען, סמט
 אונטערשטרא־ זיינען םאך־אנדכטען טישע

מנז״
 אקטױוער יעדער דארף טאג צו הײנט

 אאגעמײ־ די פאדשטעהען ױניאניסס טרייד
 דער פון ציעאען די און פרינציפען נע

 פה טעטאדען די באװעגונג ױניאן םרײד
 פראבאע־ די און בארגײנינג״ לןאאעקטיװ

 וױסען דארן* ער ארגאניזאציאז. פון מען
 אץ נור ,ניט עלואנאםיקס פון פריגציפען די

 אינדוסטריע, אײגעגער זײן צו ש״כות
 און סאציאאער גאנצער דער צו זאנדערען

 ער װעאכער םיט סיסטעמע, עסאנאםישער
 םאר־ ענג זעהר זײנען אינדוסטריע וײן און

בונדען.
 עדיױןײ־ דער פון צװעיז אין ציעא דער
 עדױקיישא• דעם פון ־און קאפיטע, שאנאל

 אקטױוע רי יערנען צו אי׳ז דירעקטאי־, נאל
 דער פון פאיבטען פיעאע די מיטגאיעדער

 מיט־ אלוטױוע אונזערע איגטערנעשאנאל.
 פע־ זײערע ענטװײןאען דארפען גליעדער
 פארװענ־ בעסער לואנען צו אום חיגקײט

 פאר און ױניאן דער אין ענערגיע זײער דען
אמערײןא. איז באיועכומ ארבײטעד דער

 ארגאניזאציא־ ארבײטער פון נעדזשמענט
װײטער. אזוי און נען

 12 ז י ב 10 ן ו פ ג א ט נ ו ז
 יװר־ דיזעאביגע .ה י ר פ ר ע ד ן י א

 נאך װעט עס דערמאנט. אויבען װי םען
 ארבײטער, פאר סױויקס װערען צוגענעבען

 לײ אםעריקאנער געשיכטע, אמעריקאנער
 סאבדזשעקטס, אנדעדע נאך און טעראטור

פאדערען. זיך װעאען װאס
 דעם אין קאאסען די םאכען צו אום

 װירקזאמער, װאס קאלעדזש ארבײטער
 עקסטרא מאכען צו געפאאנעװעט װערט

 זײן זאאען װאס אװענדעץ, אין קלאסעז,
 מעמבערס. ידי פאר צוגעפאסט אטבעסטען

 אערגען דאם װערען, געטאן װעט ארעס
 פאר רעזואטאטען בעסטע די ברעגגען זאא

שילער. די
 געגעבען װעאען קורסען די פון מאנכע

 היײ אױרװיננ װאשינגטאן דער אין װערען
 אויך ערװארטען מיר בעפאר. װי םקול,

 ביא־ קאםערץ דער אין קורסען האבען צו
 טע23 קאלעדזש, סיםי יארק נױ פון רינג
 אײנ- סעהר עװענױ. אעקסיננטאן און סט.

 און רעדזשיסטרירונג װעגען צעאהײטען,
 װערען. אנאנסירט קירצאיר װעאען װ. אז.

 װיאען װעאכע מיטגאידער, אסטיװע אאע
 װערען ׳י,ורסען די אין באטייאמעץ זיך

 געםען זײערע אנצונעבען אויםגעפאדערט
 קא־ עדױקײשאנאא זײער צו אדרעסעז און

 עדייוװשײנאא צום דירעחט אדער מיטע,
דעפארטמענט.

 דאר־ אופן װירהזאםען א אױןז דאס טאן צו
 קאענע־ א איינשאפען זיך פריהער זײ םען
 פראב־ דיעזע באצוג אין םארשטענדניס רע

 װאס פאאץ דעם װי גוט אזוי פונקט אעמעז,
 אין פארגעהםט באװענוננ ױניאן טרײד די

 דארפען צװײטענס בנין. סאציאאען רעם
 פעהיג־ און טעכניק די אײנשאפען זיך זײ

 פראבאעםעז. די מיט אנצוגעהן וױ הײט
 נוצען דעם פארגעסען ניט אבער דארױ מען

 בריײ א פון האט אײנצעמער דער װאס
 באשטימטער און סיסטעטאטישער טער,

ביאדונג.
 (קאאסען 9.30 ביז 7.30 פון םיטװאך

 סעקרעטערע אײדזשענטס, כיזנעס םאר
באאםטע.) ױניאן אנדערע און

 שוין סאגען װאס די פאר עמאיש .1
שפראך. די װעניגער אדער מעהר

ס .2 ע ש י ט ק א ר • , ר ע מ ע ר  ג
ע נ ע ב י ר ש ע ־ ג י ז א פ מ א  ק

ס ע י ץ ׳צ נ ע ד נ א פ ט ע ר א  ק
װ. אז. און

ס .3 ע א ע ו ד י ו ו י ד נ י ך א א ר פ  ש
, נ נ ו ר ע ס ע ב ס י ו י א ו ו ו  צ

ז ע ד ע ן ר י ר א ע ־ ד ט נ ע פ ע
 אינדיװידועאע .ט י י י, כ י א

 פאראאמענטארישע שפראך־חסרונות.
פארצוברײ־ װי טעטאדען. און רואס
םי־ א אגצופיהרען װי רעדע. א טען

אנפיה־ אפט װעט קאאס דער טינג.
 דעבאטען, מיטינגען, רענעאע .רען

 גרופ־טע־ אנדערע און דיסקוסיאנען
 צו װי פראקטיצירען צו טעקײטען,

 דער עםעגטאיכקײט. דער אין רעדען
 באקוסען זאאען שיאער די איז, צװעס

 ױ׳ד בײ׳ם םאנירעז גוטע צוטרױען,
שפראך, דער אין קאארקײט דען,

אזוי און אויסדרורןס-פארמען שעהנע
וױיטער.

A ס ה י מ א נ א ה ם ע ׳ ן י  ם
ן ע א ע ר ט ס ו ד נ י א . ־ ם ע ט ס י  ס

 באגריױ א נעבען װעאען דיזע.הרדסען
פראדוה־ דער אין עסאנאםיקס ײעגען
 פארברויך, און דיםטריבוציאן #ציאן

עהאנא־ פון טזןאריע מיט צוזאמעז
 םון שטודױם אויף באזירט םיהם

 איהרע אאע אין אינדוסםריע אונזער
 ביז װארען םאכריצירען םון׳ם םאזען,

 סאײדער. פון מאנרםאהטור דער
, ם ג א ט י י ר יץ ם ז 2 ם י ב  

 םון בעאמטע (פאר ג א ט י ם כ א נ 4
 די װערען ״ נענעבען װעאען ױניאן.) דער

 דער־ םריהער דא האבעז מיר װאם קורסען
דײוױדאוי. הענריל מר. #אעהי^ר מא:ט.
ז 2 ן ו ם ,ת ב ש י כ־ א נ 4 ב

 ט^םגאיעדער) אהטיװע (&אר ,ג א ט י ©
 וױ ׳<ןורס ; זעאבער דער אוננענועחר —

 מר. אעהרער, אויסגערעבענט. פריהער
 ̂וו נאר הוכמז דא שואםץ. ם. מסםאװ
 אײראפע־‘טאדמרנער ד*ר אינער תורסען
םע־ .און םיהרערשאשט דראטא, אישער

 אנפאנגענדיג װאך דער םאר בולעטין
 .1919 דעצעםבער, טע1 דעם
 פאבאיק סענםער, מנייםי סײד איסט

עװענױ. טע1 אעבעז סט. טע4 ,63 סקוא
 טען2 דעם אבענד, אוהר 9 דיגסםאג

 םרײנת םון אעיוטשור טער4 דעצעטבער,
 עדױיןײשאנאא ״די :איבער טאנענבוים
 באומד ארבײטער דער פון פוניןציאנען

גונג״.
 דעצעטבעי, טען14 דעם דאנערשטאג,

 םון אעיוטשור ערשטער אבענד, אוהר 7.45
״געזונד׳/ איבער :גרינבערג סארא דר.

טי בראנקם  פאבאיק םענטער, ױני
 פרימאן און עװענױ אינטערװעיא ,54 סל,וא

סטריט.
 דע־ טען2 אבענד, אוהר 9 דיגסטאג,

 כייסס פון אעתטשור ערשטעד צ^טבער,
 אויס־ וזויפט ״די :ראניעאס מארגארעט

ױניאניזם״. טרעיד םון זיכטען
 דעצעכד טען5 דעם אבענד, פרייטאג

 סרס. פח םערטעסאעפטשור ,7.45 בער,
 ״כייײ שאו׳ס ״בערנארד :מארקס אא:א

בארבארא׳/ דזשור
 מי• 1.30 דעצעמבער, טען6 דעם שבת,
 אנא דר. םון אעיןטשור רריטער טאנצײט,

אר־ די םון טײאען ״די :ראבינסאן ע.
פונקציא־ זײערע און קערפער םון גאנען
נעז״.

װיל טי בראנז  פאבאיק סעגטער, ױני
עװענױס. גאענםאר און סטאן סקוא,

 8.45 דעצעםבער, םען3 דעם מיטװאן,
 טא־ פרײגק םון אעקטשור פערטע אבענד,

 םונקציאנען עדױקײשאנאא די״ : נענבוים
באװעגונג.׳׳ ארבײטער דער םון

 ד/ג־ פערטען דעם אבענד, דאנערשאג
 איבער אעקטשור ערשטער ,7.45 צעמבער,

״װי ראבינאױ: האארא דר. םון ^געזונד
צײהן״. די אוי^ אויפצופאסען
דעצעם־ םען5 דעם אװענד, פרײטאג

 מיסס םון אעהטשור םערטער ,7.45 בער,
אמעריקאנעד ״צװי< :.הענאן א. עאאען

 דער פון ״יױנדער : בראונס עאיס פיעסען,
 ארבײטער דרייזער׳ס טעאדאר און ערד״.

פיעסע.

 ךיינען םרויען ווון םעמר שפאציד. א
 איע פארט דער בײ גע?וםעז צוזאמען זיך

 םרס. םיט זײ זײנען דארמ םון און םערי
 םיטאג־ םטריט. דײקםאן צו אװעק רעםינג

 און עםען אפנעשטעאט זיך מעז האט צײט
םײער. א ארום אעזען

 זיײ באטײאיגט זיך האבען װאם אאע
 דעם^שפאציוי םון ענטציקט געװען נען
 יענעם פון אוםט םרישער דער םון און

 שוין װארטען זײ און טאג, פראכטםואען
 שפא־ צװײטען דעם פאר אוםגעדואד מיט
נאװעםבער. טען30 דעם זונטאנ, דעם ציר,

 אנגע־ םיר האבען אבענד, םאנטאג
 עאעמעגטאדי אין ^אאם נײעם א פאנגען
 פארמירט שוין װערען עס און ענגאיש

 םון גראדען דרײ די אין האאסען עקםטרא
 מעםבערס די זאאען ?אאםעןד עגגאישע די

 גע־ דער מיט באנוצען זיך ױניאן די פון
 אער־ צו איצט האבען זײ װאם אעגענהײט

 אינטערעסאנטען זעהר א אויף ענגאיש, נעז
סענטער. ױניטי אײגענער זײער אין אוםן,

 אעקטיטור אינטערעסאנטער זעהר דער
 איבער רעדזשערס סאסקיגס איאיען פון

ם׳/ ״טרײד  איז אבענד דינסטאג ױניאנזי
באזוכט. גוט געװען

 אבענד, אוהר 6.30 .אום דאנערשטאא,
 מע־ S0 ארום צוזאמענגעקוםען זיך זײנען

 נים־ פון קאאס דעם אין פרויען און נער
 אוסי פון דירעקציאן די אונטער נאסטיקס,

 פראק־ עואם דער האם נאכדעם רעטינג.
 און דענסינג״ סאשעא און ^גרופ טיצירט
 אמוזירט. םײן אי געאערנט אי זיך מ׳האט

 באטײאײ זיך וױאען װאס אײט װנגע אאע
 באזארגען זיך זאאען קאאס דעם אין גען

 j סײדאעך די און זויאען, וױיכע םיט שיך
 .און ״באוםערס״ סיט באזארגען זיך זאאען

 י געטאכט װערען אראנזשטענטס ״מידיס״.
 איבעראאזען קאנעז מען זאא זאכען די אז

קאאזעטס. םארשאאסענע אין סײ«רא, אין
 גע־ אאגין דר. האט אװענד םרײטאג

ײן געבען  :םע־ דער פון דיסקוםיאן צגױיט ו
 עואם. גרויסען א םאר דראמא, איבער ריע
 ״אײנזאמע געװארען דיסקוטירט איז עס

 םיע־ נעקםטע די הויפטםאן. םון מעגשען״
 שטױ ״דער זײן װעט דיססוסירען צום סע

 דעם אין פינסהי, דוד פון משיח״ םער
 דאנערש^נ טעאטער. אידישען נײעם

 אוגזערע קאנען בײטאג שבת און אבענד
 דער צו טיקעטס באקומען םיטגאיעדער
 איהר םרײזען. האאבע פאר פארשטעאונג

 j םון אפיס באקס אין צײגען באויז דארפט
 פעיטע די יןארד. ױניאן אײער טעאטער

 דעם זײן װעט אאגין דר. םון דיסהוסיאן
דעצעםכער. טען5

 אע?* א אראנזשירם אױך האבען מיר
 באצויבע־ די .)פיוזיר איבער קורס טשור

 סײ־ דער פון רײדער םיאדרעד מיס רענדע
 לןורס. דעם אנםירען װעט סיןוא, םוזייז מור

 אעהםשורס איהרע דעמאנסטרירען װעט זי
 געהן אויך װעט זי פיאנא. דער אויף
 װעאכע צו סאנצערטען, צו שיאער די מיט
 רע־ צו טײןעםס באקוצזעז קענעז װעט מעז

 װעאען סאנצערטעז די פרײזען. דוצירטע
װערען. אנאנסירט שפעםער

 וד אר6 *קאייזױמ און א«חד5וחונטי און
. וױנםעד׳/ און םער

מ ייוױטי בראנזװיל ' ע ט ענ סטאן ם
.84 סהוא פאבאיה עװענױ גאענמאר און

 נאוועכד טעז28 דעם אבענד, םרײטאג
 אעקטשור דריטער אכענד. 7.45 אום בער,

 גרעכ־ װעגעך לןענאן, א. עאאען מיסס פרן
*פארשװמנדונג״. דראמא: באר?ער׳ס װיא

סענמער, ירניטי װײפטםאכער
סטריט. טע20 איסט 320,40 םקוא

 8 נאװעםבער, טען28 דעם םרײטאג,
 קאאס־דיסקוסיאן דריטער אבענד. אוהר
 ארך צװײ גײער דער װעגען אאגין דר. םיט

 װעיט װאס אש שאום םון דראמא טיגער
 אידישען נײעם דעם אין אויפנעפיהרט

קונסט־טעאטער.

פאב־ םענטער ױניטי רוײםטםאכער
סטריט. טע20 איסט 320 ,40 סיןול ליה

 דעצעכד טען2 דעם אבענד, דינםטאנ
 םרס. פון לעקטשור צוױיכ»»־י ,8.45 בער,

 ^ארבײטער רערזשערס: םאםהין איאיען
א*עריק*״. אין אךגאניזאציאז

 דעצעמ־ טען5 דעם ?אבענט, םרײטאג
 מיט מיטײננ האאס םערט^ד אוהר, 8 בער,
אאדן. דר.

 סענטער מױטי װײסטםאכער דער
װאך. בײי א האט

 דעפ באזו&ען 'דואס סיטנליעדצר רי
 .טענטער ;ױניםי: מאכער • 4װײס?
 אעטערעסאנםע אן< נעתאט האבען

^׳ און ן ב נע־ זײ זואגען ♦יגטאג ײאר, ״

ײטער דעם פו ערעפענונס־פײער  ארק
םעט װערזי ױ י. װ. ג. ל. א. די פו או

 אױ ארבײטער דעם פון ערעפענונג די
 אינטערנײשאנאיצ אונזער םון גױוערזיטעם

 שעהנעם א דורך װערעז געםײערט װעט
 אוירװינג װאשינגטאן דער אין סאנצערט,

 סט., טע16 און פלײס אוירװינג סקול, הײ
 אין דעצעמבער. טען20 דעם אבענד, שבת
 מיט־ באטײאיגען זיך װעאען םײערונג דער

צאקאיצס. אונזערע אלע םיז גאיעדער
 פראפארציאנעא װעאען טיקעטס די

 לאקאלס. אלע צװישעז װערען פארטײאט
 לוא־ עדױקײשאנאא די םון מיטגאיעדער די

 דעם םון ״אשערס״ די זײן װעאעז םיםעס
אװענט.

 אײנגע- זײנען פערזאנען באװאוסטע
 מײנונג זײער נעבען צו געװארען אאדען
 עדױלןײ- ארבײטער פון םראנע דער איבער

 ערשטע אן ײעושן געגעבעז װעט עס שאן.
 גוט פון פראנראם מוזיקאאישער קאאסע

ארטיםםען. באקאנטע

.25 לאק. טיטינג, ב. עקז.
.)6 זײט פרן (שלוס

 בעק״ אאגא ספעסטאר, איזידאר רענסטײן,
 הע־ קראוז, ראוז נייטענזאהן, סערעה םאן,

דזשענעט. ראוז וױיסגלעס, רי
 מאלי *— קאמיטע מעםבערשיפ )5

 װײס־ העררי ראטשסײן, בערטהא לואטץ,
קראוז. ראוז לופין, אברהם נלעס,

 װאהלען דאס באשלאסען װערט עס
 זא־ קאמיטעס סטענדינג אנדערע די םאר
 םי- נעקסטען צום װערען אויםגענוםען לען

 ערשטער דער אילס באארד עקז. פון טינג
• טאגעסארדנונג. אויפ׳ן פוגהט

סעק. שעהנהאלץ, י.

.80 לאק. װניאן טײלארם לײדיס
 האבען םיר אז צײט אענגערע א פאר

 טעמ־ אונזערע מיט דורכגערעדט ניט זיף
 ״יע־ דער פון שפאיסען די אױף בערס

 געװא־ געטאז ניכ איז דאס רעכטינהײט״.
 ניט האבען מיר װאס דעם צוליעב רען

 אײגפאך גאר שרײבען# צו װאם געתאט
 שרײבעז ערלױבט. ניט אונז האט צײט די

 איבער־ םיעל, זעהר געהאט מיר האבען
 דזשענעראיצ זיעגרײכען א^נוער נאף הויפט

 אן געבען געזאלט האבען םיר װאו סטרײק
 אויסגאנג און גאנג דעם איבער איבערבאיק

 געלעכענהײט אנדער אן נ״י סטרײה. פון
טאן. הסתם סן נאף ז5דא טיר װעלעז

 באנוגעגען זיך םיר װעלען פארלויפיג
 ענדי־ און װערםער געצעהלטע דיזע כייט
 מעטבערס אונזערע צו אפיעל אן םיט נען
מיטינגען. נעקסטע די צו קוסען צו

 װעט דעצעמבער טען2 דעם דינסטאג
 מעםבער־ דזשענעראל א שטאטפינחגן

 #1362 האל םאריס מאונט אין מיטינג
 נא• לעצטע און צװײטע װאו עװענױ, טע5

 דער םון בעאמטע אצע &אר כײנײשאנס
װ;ויען. םארגעגוםעז װעט ױניאן

 יעדען פון אויפגאבע די זײן דארף עס
 זעהען און מיטינג צום ^וםען צו מעםכער

 םעםבערם םעהיגערע און בעסערע די אז
 זײ וזעלכע צו עםטער די אננעם*ן זאאעז

 וחר נאםינײשאנס די אויםער זיןי. ־פאסען
 װיכ־ זעהר װערען פאחהאנדעלט אויך לעז

רעםארטס. עקזעקוטױו םינע
♦pvd הילפמאן, ה.

 באארד דזש. פון געבאט ־*עהן
וקאנטראל. םאניטאױ אװ

 דע־ עדױקײשאנאל אינטערנײי׳טאנאל
• פארטםענט

 אנפאנגעגדיג װאך דער פאר נולעטין
 .1919 נאדועמבער, טע־24 דעם

 פאבליק סענטער, ױגיםי בראנקס
 פריםאן און עװענױ ,*אינטערװעיא54 סהוא

סטייט.
נאװעס־ טען24 דעם׳ אבענד, פרײטאג

 אעקטשור דריטער אוה^ 7.45 אום נער,
םאלסטאי׳ס םארהוס: אלגא מרם. •פון
• םינטטערניש״. פון מאכט ״די

 1.30 נאװעמבער, טעז29 דעם שבת,
 דר. פון אעקםשור צװײטער נאכמיםאג,

װאסער ״טרינק :רא^נסאן ראי אגאע.

 װינטער פענסטעד די אפען האלט .1
 מל רױיז ניטא דעם אין איז עס זומער. און

פאהר.
 ״שײדס״; אין לא^פעז אצע האיצט .2
 םאר שעדאיף איז ליכטשײן שארפע דאס

אויגען. די
 ניט זאלען דורכגענגע אז זעהט .3

 םאר־ אדער פארשטעלט עפעס פיט זײז
לענט.
 פײצר האבען צו באשטעהט .4

דרילס.
 אויםגע־ זאל שאפ אײעד זעהט .5

 אין ניט ארבײט, דער נאך װערעז קעהרט
ארבײס. מען װעז צײט דעי

 קאנען צוגעטאכטע געברויכט .6
 װארפט אױזר װאס ״ראביזש״ אלע פאר

אוועין.
האגד־ דעם מיט ניט זיך װישט .7

 ניט טרינקט און געברױבען, אלע װאס טוך
 טדינקען. אאע װעלכער פון כלי .דער פון

 א און .האנדטוך באזונדעיען א געברויכט
■ טרינסען. צום כלי כץזונדערע

. טוט א*הר ־װאו רום די רײן הזולט .8
1 , : רום״. ,טאילעט די און אן, 'זיך

גוט, פיהלם-ניט איה־ גוד װען .9
 טעדיין^ א*ינענעם ,אײער אין קוםט

אפיס.
 שאדען זן7קראנהע.ציי שלעכטע, .10 •

 #פים:װאצז דענטאל דער געזונדד אײע^
 גאון תאנטראלירט אייפנעתאלטעז, װערט

 ׳זדייך גיט ימיאז^ א'יער פון םארװאלטעט
I ,ןרימ; לויאסט פא־ר ארבײם עהרליבע <גוטע!
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mm באקומט שלעזינגער פרעז. פילאדעלפיא אץ םיםואציע קלאןק ך
 קאנפערענצען אויף פארהאנדעלט װערען ידניאן דער רן6 פאדערונגען נײע די

 אנ־ איז יארק נױ פון באראש םעקרעטער — מאנופעקטשורערס. די מיט
םארהאנדלונגען. די בײ װעזענד

 האט שוין, וױיסען לעזער אונזערע װי
 פילא- דער פון באארד דזשאינט דער

 ארויםגע־ ױניאן סלאוהמאכער דעלפיער
 מאנוםעק־ די צו פאדערונגען נײע שטעלט

 םילאדעלפיא איז איצט ביז טשורערס.
 כאדײטענדער אײנציגער דער פארבליבען

 ארבײ־ די װאו לאגד, אין קלאוה־צענטער
 אלטע׳ די אונטער נאף ארבײטען טער

 אונ־ און ארבײטס־באדינגונגען׳ אםאליגע
 איצט זײגען דארטעז, הלאוקטאכער זערע

 זעל־ די באקומען צו ענטשלאםען פעסט
 הא־ עס װאס ארבײטס־באדינגונגען ביגע
 איז יארק, נױ אין קלאוקטאכער די נען

 אנ׳דערע נאך און שייןאגא איז נאסטאז,
צענטערען. קלאוק
 גע־ װאלט עס דאס זיך, םארשטעהט עס

 קלאוק- די פון נארישלײט גרויסע א װען
 צו זיןי פילאדעלפיא אין מאנוםעקטשורער

 האבען זײ שטראם. דעם געגען שמעלען
 שטאדט די אז פארשטעהן׳ צו שכל גענוג

 אױס־ קײן בלײבען ניט לואז פילאדעלפיא
̂וס נאהמע;  קלאוקמאכער די באיצד װי ד

 פון ארבײםען שטעדט אנדערע די פון
 ארבײטס־ שטונדיגע 44 א ה^בען װאף/
 סקײלס׳ טינימום באשטיטטע מיט װ$ןי

 קאאוקביא־ײ פילאדעלפיער די דאך וועלעז
אונ־ אדנײטען זיצען בלײבען ניט כער

 װארים, באדינגומען, פארצײטיגע די סער
 די פון ערגער ע&עס זײ זײנען װאס

שטעט? אגדערע אלע פון הלאותםאכער
 כתים בעלי די טאהע דאס האבען
 פארהאגדלונ״ אנגעםאנגען און באגביפען

 באדינ־ נײע די וועגען ױני$ן דער מיט גען
גונגען.

 דער צװישען ?*גפערענצען די אלזא,
 געהען סאנרפעהטשורערס די און יוגי$ז

 אונזער באראף, אב. בחדער אן. נאף
 צו־ װאןי די איז סעקרעטער־טרעזשורער,

 פיצא־ אין געםאהרען סאל צװײ דעם ליעב
 קאנ־ די אין באטייליגען צר זיך חגלפיא

פערענצען.
 דער מיט פרעס צום געהען מיר בעת
 פאר־ א צו קועען בײם עס האלט צײטונג

 די װעגען אוםן. פריעדליכען א אויױ גלײד
 אגרי־ נייעם דעם םון־ פונהטען מעהרסטע

 דורכמד װי גוט אזוי שױן מען איז טענט
 אײניגע דא גא׳כז אבער ס׳זײנען קומען.

 זיך דינגט פעץ װעלבע װעגען •פוניןטעז
 ״נערעבטיג־ נומער נעקסטען אין נאך.

 איבערנעבען קאנעז צו פיר האפען קײט״
 זיבער װעט װאס סעטעלפענט׳ פולען דעם
 קראוקפא־ די פאר זיעג גרויסער א ״זײן
פילאדעלפיא. אין כעד

 ארבײי אינטערנעשאנאל רעם פון עדעפענובב די
דעצפמנער יטען3 שנת. אוניװעחיפעט, טער

אינטערעםאנסע באדעהרענדע און קאנצעדט פראכםפולעד
ו ■ רעיעז•

נונג די  אױ ארבײטעד דעם פון עלע̂־
 אינטערנעשא* אונזער פון נױוערזיטעמ

 גרױם־ א דורך װערען געפײערט ײעט ׳נאי
 װא־ אין :ײטינג׳ און קאנצערט ארטיגען
 אױרװינג סקוהל׳ האי אוירװינג שיננסאן

 דעם שבת, סטריס, ־טע17 און פלײס
אװענדם. אוהר 7.30 דעצעײבער, טען13

 די זײן װערען רעדנער די צװישען
 רער פון פערזאנען באװאוסטע פאמענדע

 סאציאליסטי״טער און וױסענשאפטליכער
 ה. פראפעסאר ביערד, פראפעסאר װעלט.
 קאלעדז״ש׳ אדבײטער באסטאן פון דאנא׳

 דזשאדזש בארא^׳ אב. סעק.־טרעזשורער
 דר. אלגין, דר. לאנדאן, מײער פענקין,

 דידעלר עדױקײשאנאל אונזער פריעדיאנד
 עיןזעהוטױו ל׳אהן, ט. פאניא און מאר

 עדױהײשאנאל אונזער פון סעקרעטער
קאטיטע.

 די :זײן װעלען ארםיסטען די צוױשע;
 ק:אר«רטאן אליס סאפיאנא׳ באריהםטע

בעלני־ באװאוסטע די אדן האסמערסלאו׳
 ליםעא טיסס שםיעלערין פידעל שע

 די פאר סורפרײז באזונדער א האללעטט.
 נעלוננען איז עס װאס זייז׳ װעט כאזוכעי

קרי־ צו קאמיטע עדױקײשאנאל אוגזער
 באריהטטען דעם קאנצערט דעם פאר גען

שפיע־ צו הארספאלל ה. םר. ארגאגיסט,
 בא־ די םארש־א־פען זיכער װעט דאס לעז.

גענוס.. גײסטיגען העכסט א זוכעי
םרײ. איז קאנצערם צום אײגמריט

 װעלכע םיקעטס, האבען אבער דארף טען
i אוכזערע פון אפיס אין באלומען צו זײגעז 

 פאר־ זיינען םילעםס די ױגיאנס. לאקאל
 לויט פראפארציאנעל, געװארען טײלט

 אונזערע אאע צו מיטגלידערשאםט, דער
־ לאקאלס. יארקער נױ

 יועלכע אלע רי דאס ראטזאם, איז עס
זיך ואלען אווענד דעם בי׳יזואוינען וױלען

זויערע םון טיקזמאז״ מיט יזך,מווארגצן5 11
*** i  y

 עדױ־ לאקאל אלע פון מיסנאידער די
 אװענד דעם װעלען קאטיטעס קײשאנאל

פלאר. אויפ׳ן אשערס די זײן

א^נהאלט־םארצײבגיס
.47 נוםער גערעכטעקײט

בוכװאלר. נ• — .*זאך די .2 זײט
װיג־ פאױואיפען א םון ששיפע א

 מ»כער סקוירט די ליםשיץ. ב. — קעי
װאנדער. ה. — M לא?• ײגיייז

ך. — זיך ביזװעגט װעלש די װי .4 זײט
אין פ. ם.

 רװ- די — »רציא6 און קאי־ג^ליא »•r< זײט
אוײע. אפרור דל• — חעלדיבעז כזישע

שעהנהאלץ. י• — -:י ל*ק• שיטעג
בעד־ ראזע — ײעלט פרויען די .0 זייט

 רעזאיכיע װיכ־טיגע א נדער.>יבי ריק <
 אינדוסטיי דרעש א.ין ,ױײפש דער פאי
װאלינסקי. פיאס --

ךף. -- צײתנדלעך קינדער«ע .7 זײט
פילא־ ערן נריזולאך מאראף. לואיס

K יזראפעװע. א• — דןלמיא־ 
 — (ר#ס*ן> ליעבע נ»ד גע־יע; א א. זײס

ודאלמי. פאלינ־א
יאר;*ל ן c ק^נצערט דער אן.3$י .9 זײט

4 jo‘ — יעפארטער. סטעח א
 נאמיץ׳ב-נע־ ייעדארןמארס ®יז •19 זײט ,
 פאראיד״ די צװישען םכפוך דער .11 זײם ן

 א _ םעקסיקא אין עשאאםען :יגכזע
ש זועש ורעלש *די זעלדין.  אונכוער- ^

- (*עדיעםאן> געחז  לעבעריגער. דער •
לא:כ. ה• — יאיטײ״ ״לײנ^י די .12 זײט

̂יוןך k( ניט זיך מוורגעען .1:5 זייט ן  ®אי
 שםואלזאהן. מ• — מע«ח) מיגמע

יאקאבוס. — ריעדעי
אמע־ אין אוטרוחען ארב״שעי• .14 זײט
באראדולין. ל.'— ריקא ■
 שמועסען. קוי־ןיע .15 זײט

 אדװערשײז- .1» און 18 ,17 <10 זייטען
סענשס. י

 עדיוקיי*אנ*ל אינשעיעע^אגאל .20 זײט
 דז«איג#ג *ון מישיגג דער דעפארםםעגש. 1

1#נ*כ*ר>יו*י קלןוק ז^ר (ן1 גן*רד
$ A

פארגעזונד הארצינען
 עקזע• דזשענעראל גאנצער דער — שיןש בײם דעמאנסםראציע ריהרענדע א

 און באארדס דזשאמט פון קאםיטעס — אנװעזענד איז באארד קוטיװ
 םיפן^ בעםקעטס און בלומען בוקעטען ברענגען עקזעקוטיװס לאקאל פון

 אחץן|| געהט ער איײדער אלעםען םיט זיך קושט שלעזינגעד — פרוכמ
 מון^ םיטגליעדער אלע צו געזונד זײ הארציגען א שיקט ער — שיןש אױם׳ן

םארשפרעכמ^ — ״גערעכטיגקײט״ די דורך אינטערנעשאנאל אונזער
 אבשיעדס־יבאננןעם ד;יר — *גערעכטיגקײמ״. די אין שרײבען צו אויך

אװענד• דאנערשטאג

געסעל־ װאך לעצטע זזאבען מיר יװען
 ױראפ, נ^ך פ^הרט שלעזעגער אז דעט

ת דעם דאן, םיר זײנען  * נאך זאגענדיג, אט
ם אלץ ר גאר נעווען ני מן  וועם ער צי זי

 האט פאשפארט זײן פאהרען. קאנען
ױזירט״ געדארפט גאך  קאונ־ םון װערען ״ו
 צי פראגע, א געװען גאך איז עס און סיל

ט דארט פען װעט  שװעליגק״י־ טאנען ני
 אפגעלאפען אלעס אבער איז עט טען.

 װאשינג־ פון אננעקוטען איז עס גלאטיק.
 קרעדעג״ און פאפירען נויטיגע אלע טאן

 פאס־ דעם האט קאונסיל דער iflt שעלס
 ערשט פאםירט האט דאס וױזירט. פארט

 ערשט און נאכט פאר מיטװאך לעצטען
 אויף געװאוסם שוין ביען האט דעמאלט

 טאקע און טאקע. פאהרט עד אז זיכער
 דאנערשטאנ, אויפצוטארגענס, גלײך

 גע׳זוא- אראנזשירט גיך אויף איז אווענד
 נעהני די פאר באניןעט, אבשיעדס אן רען

 איאנזשירעץ צו וױיל בלויז, פרײנד טערע
שטאב גרעסערען א אויױ באנקעט א  טאס

 זײ־ עס געװען. ניט צײם יזייז פשום איז
אן, 80 ארום געװען א:װעזע:*ד נען  פעיז

פרויען. און כיענער
 אין אפפאהרען שלעזיגגער׳ס צוליעב

 געװא־ אײנגערופען גיך אויױ איז ױראפ
טינג ספעשעל ״אינפארטאל״ אן רעז  מי
 אויף באארד עקזעקוטיװ דזשענעראל פון

 דער פון אפיס אין טאג, בײ .דארנעדשטאג
 פרעד-דעג־ וױיס אלע אינטערנאשעאנאל.

 אויפ׳ן אװענד אץ גע־װען אױך זײנען סען
 םפע• א ג^לוטען אויך איז עס באנקעט.

א, דעלעגאציע ציעלע אדעלםי פיי  פון פון.
 און 15 לאקאל ױניאן טאכער װײסט דער
ט דעם שאינ  קלאוק־ דער פון באאר-ד דז

שאינט דער ױנ־אן. טאכער אארד דז  נ
 יױ םאכער יןלאוק יארקער נױ דער פין

 דורך פארטראטען געװען דארט איז ניאץ
 פ^ג־ איזראעל ברודער טשערטאן, דעם

 קאפלאװיטש סעקרעטערע, די און בערג
לאנגער. און

 פאר־ געװען אניװעענד אױך זײגען עס
ע כטעט פון טרעטער  אינ־ יארקער נױ אי

 פערזעג־ די און לאקאלס, טעדנעשאנאל
 שלעזעגער. פרעזידענט פון פרײנד ליבע

 און גענאסין געװען זײנען זײ צװישען
 םון רעדאקטאר חאהאן, אב. נענאסע

 רע־ אוירוױן, טשארלס ״פארװערטס״,
 אלעקס גענ. ״ל^אלל׳/ די פון דאקטאר

 רע־ פיפעאס פון .טשערטאן דער חאהן,
ײניגע און ליעף  םענשען אננעזעהעגע א

״פארװערטם.״ פון
 באנ־ אױןי שטײגער דער איז עס װי
עען ?עטען,  רע־ נעװארען געהאלםען זי

 רערען באנקעט אנער, װעהרענד דען.
 אלע זײנען קיבעץ-רעדען, רוב דאס זײנען
 גאנץ געווען באנקעט דעם אױױ רעדען

 אונ־ איז ױראיפ נאך רײזע א ענרכםע.
 פארבוג־ אוטשטענדען איצטיגע די טער
י דען ו אז ט'  אז שוועריגסײטען, .פיעל מי
ט זיך שפאסט עס  װע־ רעדט מען בעת ני
 וױלענ־ באנקעט. א אויף אפילו רעם, נען
ט אדער דיג  זיך ענמפאעי^ט װילעגדיג ני

ײך םאר באלד  בילד טרויעריגע דאס א
pfe דאם אײדא&א, םארװיסטעטער דער 

 שװעסטער אונזערע םון לײדען שר^ןליכע
עס און ים זײט י־ענ^ «ן ברעזןןר און

vLû זעהר א געטראנע, דעריבעי -'.y; -כא 
ךאקםער.

עלטסנמר, דער אטדור, פאמס ברודער
 אעסעדמדײ־ אונזער פון פרעױדענט װײס

 ײ|1 צו גע׳װארעז באעהרט איז שאנאל,
 * קוו־צער, א נאך איז טאוסטטײםטער רער

 טד ער האט רעדע, כאראסטעריסטישער
 רעד• •פאלגענדע רי צו װארט דאס ;עבען

 ״■מאויי• טיז לעדאקטאר קאהאן, אב. :גער
 מון רעדאחטאר יאנאװסיןי, ש. װערטס״;

 אױיוױ^; טשארלס ״גערעכטיגקײט״, די
 י,1באףא' אב. ״לואיל׳/ םון רעדאקטאר

 אע• אונזער םיז סעיזרעטער־טרעזשורער
 םון טשערמאן םײנבעת, י. מערנעשאאל,

 דער פון באארד דזשאינט יארקער נױ
 רײזגערג ברורער ױניאן. קלאוקמאכער

 װײסם דער פון נאמעז אין גערעדט האט
 און ,25 לאיואל ױניאן, דרעסטאכער און

 שאעזינגער׳ן איבערגעגעבען דערבײ האט
 םתנת, אלס ?ײס. סיגארעט גאלדענע א

 םאד אנערקענונג פון אױםדרויז אן אלס
 חר תאמ ער װאס ארבײט, שווערער זײן

 פון צײט דעד אין ױגיאן דער װידמעט
םטרײק. גענעראל לעצסען דעם

 געתאלטען אויך האבען רעדען קורצע
 שא]ל, ם. ״פאדװערטס״, סון גילעס, טאיר

 ,62 לאיןל םיז םענעדזשער געװעזענער
 חום פון טשערמאז דער קאהן, אלעקס און

■§’, רעאיעף. פיפעאס
 אי• ניט לײדער ערלויבט פלאץ דצר

 די פון ־תטצית דעם כאטש בערצוגעבען
 זיי• װעלכע רעדעז, האדציגע זעהר אלע
 מוו עס «ונקט. צום גאנץ געװען אלע נעז
 אײן כאטש ײעותן געגעבען אבער דא

 וחנל״ רעדע, באדאוי׳ס ברודער פון פונקט
ן גאנצען דעם פאר גערעדט האט כער מ  ו

 נצמ• האט ער באארד. עקזעיווטיװ נעראל
 דאס פאקט, דעם נע-סאכט באקאנם איך

 דעס פון מיטינכ םפעשעא דעם אויױ
 .אעצט̂ע גאארד עקזעקוטױו דזשענעראל
 נע• באשלאםען איז טאג בײ דאנערשטאג

 שאעזיננער װיבאלד דאס װארען,
 די פון ױגיאנס די אז אויסגעםינען,

ײ 1ױרא אין אדבײטער גארמענט דיעס  ט
 דנם צואיעב היאף, אין איצם זיך םיגען
אגגע•. דארט האס מאחטה די־ װאס חורבז

 נ*ר נים העלםען, זײ ער זאל םא מאכט׳ י
פינאנציעל. אױןי נאר מאראליש ‘

 םאכט דאס שעו// וױרקליך איז דאס י
 נ• י א אן אי2■ א^נטערנעשאנאל אונזער

ן ע ל א נ א י צ א נ ר ע ד ט נ א ב ר א ם  
 פאק־ טאסע נאר נאטען, אין באױז ניט
 אינטעד• אונזער אז םיינט, דאט !טיש

 מןןנט ברודער א אויס שטרעיןט פעשאגאל
 גאר־ אײדיעם ארנאניזירטע די צו דירעיןט

 װעא־/ ים, זײט יעגער פון װאירהערס טענט
 שלע־ פרעזידענט דורך גע־וױס זועלען פע

 פארבוג־י ענגער אונז טיט רײזע דגנער׳ס
װערען. דען

j אננעקומען אויך זײײנען באנקעט צום 
 וואס פרייגד פון טעלעגראטען אײניגע
 געתאגט ניט צום?באנקעט זזאבעז

 אדגאט אײנעע פון אויך און מעז,
 דזשא יארקער גױ דעם פון ציאנען,
 ut! מאבער קלאוק דער פון באארד

 דצר םון באארד דעם^דזש^נט פון
 שילמבא אין ױגיאז םאכער
און װײטט
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