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באשלום איר אױם פירט אינטערצײשאנאל די
m mסערןרעטער־טרעזשורער טון ערקלעחרוגג ריעלע mb ru n icטרן מיטגלידער מאנבע װאס ,־ 

געוואדען. אױסגעשלאםען _זיינען22 לאקאל ®רן כאירד עלזזעקוטױו
טיט*לידערשאםט, גרױסצ אוגוע*

 אין נאװצמגכ ארנ״טצר h וױ גוט אןױ
ט גוט איו כ  ׳צטצױמ n נייןי

§p ױ אעטצמצשאגאי אומער# H -אר 
o וואידרטע r r v p a p, םארסצס• װעיכע 

 מדאגס אונוצחו צובחנכצן ויר דך טען
Y די סטדישען און m v m אונזער םון 

 אױס- געגױע א אמאדואציאן. נאגצעי
 אר- די אז גצודוען, ארכז האט פארשמג

 כא״ גאר דעען אפאדציצס ואדדרטע
jn rm f ,אואדציאנס-יוגיאנס, ױדאגס 
 אוגזצרע אוגטערצוגראבצן זוכען וחניכע

 דער־ וזאבען מנ»אגס.״טיר *קויסטירעגרע
מ א יידיסגעשישט פאר מו  איע iv װא

ײ װעלמנ רי, אז םעטבערס, אתזצרצ  זי
W| אפאדציאגס״ די אין סיטג^דער 

v יוניאנס m\ דשט p t טיג  גי״כצ״
לאחאיס. אוגזערע םין עצרמןיס‘

 איז ױגיאן איגטעמצשאגאי אונזער
 לאגד, אין אמאדזאציאנען די פון א״נע

 פלאטםאר״ םר״עסטע די כאזיצט װצלכע
 נאשטימט װערט םיחרונגען איהרע מן,
 געװעחיט, װערט םיחרערשאפט איח-ע און

 ביױ דעסאקדאטישע דאדערנסטע ^ױס׳די
 דערי״ איז עס טראדיציעס. און נױפצן

p דסא מר p אונזער אין פלאץ שום 
אר״ איז עס װעיכע םאר אתומיזאציאן

אפאדציע. גאניױיטע
— - A - ־ .....................-

 ױ־ װאוקערס וױיטנודס
 אױ זינ א האפ ניאן

םופריםסאזר־ס
 ױניאז, װארקערס װײסנודס אונזעד

 זינ א געהאט װאך די חאט ,62 ?אהאי
כרוקיין. פון קאורט סופרים איז

 מ̂א אײגיגע געװעז ^ױן איז עס וױ
 גערעכטינקײם׳/ ״די אין נעםעיידעט

 סארגוסענעם א 62 יאקאל אז סיזזדט
 אוגדערגאר״ ״סײגארס דער גענען סםר״ק

 סטרײק דער כרוקי״י;. אין קאמ•." טענט
 םירמע די װײיל געװארען דערקי^״ט איז
ױי  ארביײ די ילאזעז ניט אוםן כ״שום ו

באילאנגען זאלען מאפ דעם םון טערינס
ױניאן. דעי
 סירמע די חאט איז, שטײנער דעד וױ

 אן נאך קאורט א אין נעױענדעם !יך
אי עס אינדו״שאנקמאז,  םאר־ ױניאן דער ז

 דעם בײ פײןעםס האכען צו דיז ןוערט
ט אוין• (שלוס ײ ).0 ז

aוונהאיס^ארצ״כניסa
a41 נוםער ,גערעכםיגקײט״.

 םוז כאוןרד דזשוינם פוז כדםיננ
— ױניאז. דרעססאכער

דעניש ד מאקס — װ«י. די 2 דיט
י ■3 ײט1 ז  וױיסםםאכער no רעפא־ם לזזזסער י

האכמאז. / — כ»«רד. דזשוינס
יר* דער איז עהאנאםיק אין מרס * 4 ײט1

 קאפאלד. סילוויע. - כײטער־נאוח״מנ.
 נאםימו. ןדיול״שאגאל

־־־ no ©יםיננ יז זייט

ט1 ס די אין טעםינקײט אוז ייענזןז » ״  יפימ
jne רעפאר־ ססעף א — באארד וךזשועם

 ח — לאיענדאר. ר;עשאנאל1אינס טער
םארשידענעס סקויםאן.

 ױהײיץ א — עצח. איהד נעפאלנם ז ײט1
ריע ארבײםער יאדלעד ניו די ne opנײ שײען

נאםי׳דבימל. רעדווחסאר׳ס פיז » זײט
 שםעלוננ נײע •רעײתגס׳ה נײעם יעס ס ?ייט

י יי  װהילער. ז. — (פעליעםיז•. דאיא־׳דינזנ סייםאז. ב — ױניימם י
 קריםיקער דער ־- םעאסעי. איז m וײט

rw איז n» r.* — ב י J
j g g f c f t, •י יי ״ •י׳י י

;v־£.»a K w u K f אדװעים״זנתנסס ססועסזזז קוימ •13 ט 
 אדװערםײזמגסס אוז שלוסעז .15 אוז 14 יס י
1 זײם פח ״לומו א• ייט1

 לאקאלס, אונזמרע פון מעסכערס װען
 םאר• פון אױםגןחצצט און אנטנצױגען

 אגגעחױ- ױך חאכמן *לעמענטמן, מידעגע
חון נען  ארגאדזא־ נאזוגדעיע אין נדויי
 אונזער םון אינטערעסען די געגען ס,ציע

 זײ צו םיר חאכען מעסכער^יפ, גרױסצר
ײ פרוכירט און איעלירט,  אױםקלערען ו

ײ װאס געםאחר, דער איבער  טראגען ו
 ארױסגעוױוען, אכער דך חאט עס אריין.

 טיײכט םארכלענדוגג א גילאט גיט אז
ײ  פרינצײ די צו געעער״ט האנדיען צו ו

 צו און אמאניזאציאן אונזער פון פען
 כיעם־ גרויסער אונזער פון דייאיגםעחנסען

 געפעהרליךבאװאוסטזײ א נאד כער^יפ,
 אונ־ ױי םרײכט וױלען כײזער און גיגער

אונ־ םון םוגדאמקנט דעם טערצונראבען

 אינטערגע׳ ;א;צע די און יאקא^ס זערע
שאנאל.
 צופרידעגהײט גרויסעד נזער1א צו

 ׳דארט ; יאקאלס אונוערע עס כאגרײפען
 מעמבערס כיאסען גרויסע אונזערע װאו

 זיך געלעגעגהײט די געראט טױן האבען
 זײ האבען ׳דעם װעגען ארױסצוזאגען

 אונזער און ;באגריסט װאינונג אונזער
 שטעיונג, אײגציג־יאגײטע רי שטעלװג,

גוטגעהײסען.
 פראביעמען וױכטיגע האבען טיר

 אלע ניאנאטען, נעקסטע די אין לייזען צו
 צײט א ערװארטעט לאהאלס אונזערע.

 בױאונגס״ארבײט. גרױסע וױיטערע םון
 אין אױפםואונגען ערװארטען ריר

ao ז״ט אויף (שיוס

 נוט דדסט 35 לאק. ױניאן פרעסער קלאןק
נאארה עקז. דזש. פון נאשלוס דעם •

 די פון מיטיגג םעפנער דער
 ,35 לאקאל ױניאן פרעסערס קלאוק

 אפ״ אװענט טאנטאג ילעצטען איז װאס
 ״םארװעיטס״ אין געװאדען געהאלטען

 עס באזוכט, גוט זעהר געװען איז האל,
 אכט ארום געװען אנװעזענד זײנען

מיטגיידער. הונדערט
אײ־ אױסגעהעיט האט מיטיגנ דער

 עק• םון באריכטען אינטערעסאנטע ניגע
 םענעדדשער, םון און באארד זעקוטץו
 באריכ־ רי און ברעסלאו, רוש. ברודעד

 צװײ געװארען. גוטגעהײסען דיגען טעז
 א נעװען אױך איז באריכטען די שעז

 דזשע־ םון צושריפט דעם מכח כאריכט
 באצוג אין כאארד עקזעקוטיװ נעראל

 םון טעטיכקײט ױניאדכרעכערישע די
 זאנענאנטען דעם פון מעפבערס די

 און ליל/ עדױקײשאנאל ױניאן ״טרײד
 דדטענעראיל אונזער םון ^בזעאונג די

 גוםנעהײסען איז באארד עקזעקוטױו
 מיט־ מאסע גאנצער רער םון געװארען

 א בילױז כייטינג. דעם אויף גלידער
דעם. געגען נעװען זײגעץ עטימען םאר

 דעם םאר םראגע װיכטיגע א נאך
 םאראיײ די װעגען געװען, איז טיטינג
 א לוים םארקומען, דארןי װאס ניגונג

 דחןס די צװישען באקןאוס פריהערדיגען
 לא- דעם און 60 לאקאי םון פרעסערס

 צװײ די םון קאםיטעס די .35 קאל
גאנצע א געהאט שוין האכען לאסאלס

ערענצען, רײע  םאראי^ די אבער קא̂נ
נעקומען. ניט אלץ נאף איז ניגונג

 גע־ באלד האט ;35 יאקאי דעם אין
 איע די פאר װאהלען פארקומען דארםט
 קא־ װאהילען די אבער בעאטטע, לאקאי

ט׳ נען  עס אײדער װערען נעטאכט ני
 און םאראײנמוננ, די םארקוטען װעט

 די דאס געװארען בא׳שלאסען איז עס
 םאר װערען אםגעלײגט זאלען װאהלען

צײט. יאהר א

 סױפען םיסנלידער די
 אינסעדנע־ פאר שערס

נאנס יוניאן שאנאל
 עפענוננ דער םאי סארבערײטונג די

 ױניאן ״אינטערנעטאגאיל אוגזער פון
 ברױ װי און גאננ, םויען אין איז באנק״,

 אײ אונז גיט קאפלאװיט^ םייליי דער
 איבער־ איז עס הענד װעכיעס אין בעל,

 גע־ דארף אלץ׳װאס אז געװארען געגעבען
 םון עםענונג דער באצוג אין װערען טאן
 בא־ עס װי װערען געםאן זאל באנק דער

 געעםענט באגק די װעט זײן, צו דארף
דעצעםבער. מאנאט קומענדען אין װערען

 לאקאל אונזערע םון אפיסעס די אין
 אםיס, באאדר דדשאינט אין װי ױגיאגס♦

 סובסקריפשאן־ביכעי די דא *טוין זײנען׳
 ילאקאלס אונזערע םון מיטנלידער די איז

 די פאר םאח&רײבעןי מוין זיר קאנען
 סך א קויסען. ײייען זיי װאס ^ערס

 און סוכסקרײבט זיך האבען מיטגלידער
אויסםארלויפט. גיך ווערען יפערס די

 באנק־שערס אלע האבען אײגענטליך
 די צו װערען םארקויםם לײכט געקאנט
 באנק־האסיטע די אבער גוםא. ױניאנס

 בא־ האט אינטערנע׳עאנאל אונזער םון
 זאל שערס סוםע געװיםע א דאס ׳עלאסען,

 מיטגלידער, די םאר װערען איבערגעלאזען
 הא־ זאילען קויםען װעאען װאס די, כדי
 װעט װאס אינװעסטםענט זיכערען א בען

 םיטנילי־ די זאילען דיװירענדס. ברײננעז
 א האבען װעילכע ױניאן, אונזער םוץ דער
 באנוצען זיך ראלאר, אפגעיטפארטע פאר
 םאר־ באלר זיך און געלענענהײט דער פיט

 וויילען זײ װאס שערס די םאר שרײבען
 פריהער, קומען װעלען װאס די קויפען.

באקוסען. שערס די װעלען יענע

איינ־ קאנפעױרען לאקאלס כאסטאנער
נאארה חשדנט אײן צזשטעלעז

------------------- י *
 צו דאלאר 5 פון אסעםמענט אן אן נעהםם 12 לאקאל ױניאן םרעסער די

באסטאן. םון נײעס וױכטיגע אנדערע נאך — דעםענם־פאנד. א עטאבלירען

 קארעסםאנרענט ספעציעלער אונזער
 מרייבט באאבאכטער, ». באסטאז, םון

:װאך די אונז
 איז אקטאבער טען2 דעם דינסטאג,
 קאנםערענץ א געװארען אםגעהאלטען

 אינט6דזל םון קאםיטע דער צװישען
 און ױגיאן קלאוקםאכער דער םון באארד

 און דרעס די םון באארר עקזעקוטװו דעם
װעגען ,49 לאהאל ױניאן, מאכער וױיסס

 םאר באארד דזמאיגט אײן עטאבלידען
 קאנםע• דער באסטאן. אין לאלאלס אלא

 אין געװארען אפגעהאלטען איז רענץ
 ױניאן, מאכער רײנקאוט די םון אםיס

 מאנע״ םרער וױיס־פרעזידענט .7 לאקאל
 י. ברודער און ט^ערמאן געװען איז סאז

 ,49 לאקאל םון םענעדזשער דער לעװין,
סעקרעטער. דער

.)10 זייש אויןו (שלוס

 חשע־ אונזער פון מיטינג פערטעל־יעהרליכער זעקםטער
m נעראל m שקאנא איו וזאד קזמענדע נאארר

 װעט םריה דער אין םיטװאך נעתסטען
 סערטעא־יעהר־ זעקסטער דער עםענ&ן זיך

 עפזעקױ דזשענעראל םון םיטינג ליכער
 אינט^רנעשאנאל אונזער פון באארד טיװ

 דער ױניאן. װארקערס נארםענם לײדיס
 שײ אין ווערען אפגעהאלםעז װעט םיטיננ
איו נעשריבען וועחנן שורות די װען קאנא.

 דער פלאץ װעלכען אין באסאנט ניט נאך
װערען. געהאלטען ײעט מיטינג

 קױ װעט זיגמאן מארים פרעזידענט
 אהײם םאתרענדינ מיםיננ דעם צו מען
 קאנ- דער םון ארעגאן, פארטלאנד, םון

 פער^רײשאן אטעריקען דער םרן ויענשאן
לײבאר. אװ

 אונײםעראוניװער אוגזער פװ מרעפמנוננ די
נאומנםכקר סוםען דעם זיפעם

 װערט וױיסעז, לעזער אונזערע ײי
טי די םון ערעפענוננ די  סעגטערס ױני

 םון ארבײםער־אונױוערזימעם דער און
 מיט געםײערט אינטערנעשאנאל אונזער

 װעט טאל דאם און קאנצערמ׳ ש;»זנעם א
 פרי־ אלע איבערשטײנען קאנצערט דער

 נענע• זײנען וואס סאנצערטען הערדינע
 דער געלענענהײם. דער צו נעיוארעז בען

 טען10 דעם םארסוםען וועט ת^ונצערט
אױדיםאר־ נרויסען דעם אין נאדתםבער׳

 חיי־ אוירװיננ װאשינגטאן דער םון ױם
 טע16 צװישען פיײס, אױאױנג סקוהל,

סטריט. טע17 און
 דעפארטטענט עדיוקײשאגאל אונזער

 םאר באקומען צו נעלוננעז מאל דאס איז
 בא־ איז װאס ארטיסט אן האנצערט רעס

 צוליב לאנד. נאנצען איבער׳ן וואוסט
 איצט נאר םען העז אורזאמח געװיסע

פון נאכמז דעם םארעםענטליכעז ניט
*). ?ײ» אויןי (סלוס

 אי־ אונז גיט באראח סעלרעטער װי
 םון מיטיננ איצטיגער ד?ר װעט בער,
 װיכטינ־ די םון אײנער זײן באארד דעם
 םון געשיכטע דער איז םיטינגען סטע
 פון טאנעס־ארדנוגנ אוים׳ן ױניאן. דער
 םראנען, אזעלכע זײן װעלען מיטינג דעם
 םארץ וױכטיגקייט גרוים םון זײנען װאס

ױניאן. דער םון געדײהען און לעבעז
 װעאען מיטיננ דעם אויף נאטירליך,
 פראבלעמען אלע די װערעז ארוםגערעדט

 נע־ ארױסנערוקט לעצמענס זײנען װאס
 םארשידענע די אין םראנט צום װארעז

 אינ־ גארמענט אײריס דער םון צװייגען
 נעסאכט וחנט םארזוך א און דוסטריע,

 ׳םרא• די םאר לײזונג א געםינען צו ווערען
םראבלעמען.. און גען

 אויםנענוםען אויך געװיט ײעט עס
 אטא־ װילדע די וועגען םראגע די װערען

 נע- געמאכט לעצטענס זײנען ײאס קעס,
 אונזער אויןי האמוגיסטען די םון װארען
 שםוץ־ מאנ־םצנליכע די װצנ*ז ;ױניאן

 די אויף פאםוניסםען די ®יז װארלחמיש
ײז אויזי ו׳ילום ).9. זו



9 װאך די a
ש ד. םאקם פון תני JUT

d ,מצטער w i מסימייס דעה פון 
שעפער זדיסםאוןדחגס רי איז

ס םון ל יוי דזאכםיןן. ח׳

0(&*רטזעצע

 עכד ד» ®ון סמר״ק גענעראי י*1
ארכ״טער. נראידעמ

#ױו  *רגאדזאוױ#נס״ װצנען ד»ד
t ס*ג*ן ארנ״ט, o א״ג• אױף שױן 
M ד*ם *ליסען m די םון סםרייה 

 אױגוסט אין ארנ״ט^ר •®גראיחןײ
 <*• 1צוױ** אגריםעגט תר .1922

ל * m די און **M M rw P V אױס״ 1אי 
v>mmן v\sl om\ ,די אױגוסט r n. 
t ״ארד * r אומאך »( געםאדערט
ך + $ t װן*ס חןם צ\ ן o גע- ח*נצן 

 די נתים. מגיי דרצס n סיט ח»ס
|rf<ogg׳  ג?נםאדערט חאט *כער i*if״

11 t o *דעס באדיען די סיט ען5ו 
 קאג- ?עינמ די אױוי *גריס^מט ט*ן5א

r חאנען ד#ס דצ»*גען. *  t o אגט״ 
t וױ נאכדעם און ט*ן, צי ןאגט o •חא 

 סארנאר״- נויטיגע איע געמאכט מן
tw ig, ה#נען t o די םרן ארנ״גמר די 

ארױסגערוםען ׳עעפער ןןס^ס^אײשאן
pg ,צוױשען ענטוויאום דער סטרײק 
w ד « r w אין פטריײן דיזען אין 

rtsfh\ .סטרייס דעם דורך װאוגדערנאר 
m g n 5ס* ערשטען צום אדנ״םער די 

ױניאן םא^טענדעען g נוװאונצן
 סענש, יעחנר tg חײסט ר*ס א*«
 ארבייט, דער ביי באשעםטעט איז וו*ס
 דין סוז ם*ר, םון אונטערטײד *וזן

 חוץ * ױגיאן, דער פון ס־טגליער »
 * געװארען איינגעםירט אוץי איז תס

סקײי. וױידדצ סידסוש
 דזט. דער פון בעאסטע די כאטש

̂יבען **רר5  אין םיטגעחאלםען פיל ין
 גרעסטען אין יאד איז סטײיק, דןם
 סרז געװארען געטאן אדנייט ד• ןףיל

 66 5יאקא םון םיטגלידער אלטױוע ד
״ *לין.  ארױסנעוױ־ דערבײ האבען ז

סוט. און עגערגיע ױאונדערכארע א זען
גא:דא.#9#®ר
 אר;אניזאציאנס*אר- רי *נפירעגריג

t וזאכען ׳ײט5 o איעיירט נאכאנאנד 
 כע־ (״.5הי םאר םיסגיידער אונזערע או

 יעדען םון צייט דער דורך אדן סאר
 הוג• שארשארײט סיר האבען קאסיי׳ן
 צװישעי צירקואארען טױזענסע תרטע

 שע״ יוניאן ניט די םוז איכ״טעד די
 אן יסען5אנצוש זיך די מפעגדיג ׳«ער
 דינען צירקואאמןן דיזע ױדאן. חנר

 ארביײ די צוױשען געװ^ורען ®ארטײ־״ט
 םערסטע די װאו גאסען, די אין סער

 ביד יעדער זיך. געסינען עע«עד דדעכ
 נעװא־ אויפגעפאדערט איז אכענט נוס
 די סון קאמיטעס אמאנידרען צו מן

 קױ און דיסטריקט זײן סון ארכײטער
ײ סיט סען  דיזע טאן צו פריח גאנץ ו

 אײ זיך האבען ארבײטער די ארכײט.
 קאל־ די אין באטײליגט. הארציג טעד
 פעכױאר, פון מארגענס פדידענדע ממ
 י5ױ םרן טעג ברעכענד״הײסע די אין

 הונדערטער די איז ?וםען די פיעגעז
 גאסען די םארשיטען כ־כשטעכ^יך און

 אױםטאדערענדיג אויפרופען, ד״ פיט
ע1 תי  שע• אםעגע די םון שװעסטער י

ױגיאן. דער אן אנצושייסען זיך ןעד
 םון אנצאי אן םלעגען דעם אױסעד

 צײםענ״ ידער5מיטג אלןטיװע אונזע־ע
 אין דזשאבס זײערע אױםגעבעך {ףיז

 זײער אװעקגעגצכען און עעפעד י1
 *־,א. ארנאניזאציאנס אויף צ*יט נאנצע
 געװען זײנען קאסיײנס אצע די נײס.

 כאנײסטע״ איז םארגמנײעז סון קװאיל •
̂עאכע ם*ר, םא־ ונג1  קײנ־ 5װע איך ו
םאמעסען. ;יט 5א0

םיטײנגס. דיסםריקם
 די אז םאקט באװאוסטער » איז עה

 קײנ״ װעחןן כױטימען מעפכער לאקא־״ע
 די פון באזוכט גוט אזױ ניט סאא

ױ סיסגאידער ײ ו  זיין. דארםעז װאאטען ז
 סי־ די כאזוכען םעמבעדפ וױיניג !ײצר

 נים קומעז טײא גרעסטער דער סימעז.
 כא־ ניט איעאגצען דעריבעד זיײען נון1

 װעאכע סיט #די־*ראכאעמען םיט קאנט
 ראנגלען. צו זיך אויס יזומט ייניאז חנד

ױ יוגיאז, י  איז וועאכע אונזערע, ו
 םאחסודצושטאנד, א איז שטענדיג ממוס

 אינ״ גוט םיםנאידער די האלטען וז®
 דעד איבער ענטודאסטיש און אארסידט

ןןתאנ-זאציע,
 צאהא נחןסםצ די נרײכען צו כדי

 די איענעפירט מיר ען5האג סימגאי^ר,
n סארזאסלונגען. דיסטייקט r; אנ־ 

 ארכײ״ די םיעגקן סעזאן א פיז ®אנג
ר fjnוח גע-״״פען מ j דיסם־ סיטיננען צו 
 אר־ 800 ביז דיסטריתס. :אר ךקט

 צו קוםען סאי םאגמס פאענען ®יממי
 אזוינע םח סעריע א איז סיטיננ. ז»)

 כארי• אין קומען םיר פאצגמן סןטינגעץ
 צעחן אדעד אכם אוםנעםער טיט רוננ

י ארכײמער. נזדיזעגט
# . •וכליסינד.

אז אויפנעאאסט, איסעד ־.אכע? נדד י

̂ען קאסא״גס אונזערע  נױ״ די קריגען זא
 אר• די כדי •ונײסיטי, גצהעריגע און טינע

 וױסען זאאצן שעוער n אין נ״טער
 אקטױױטעט, ױדאגס דער װעגען נענױ
 די נאםצסטינט םיאפאכע חאט דאט

̂הען  אין חאט און אינײטער ,י טין ר
 וױ ױ>, צוױש^ן געשאםען אאנעסײן

 g זעחר איגדוסטריע, רער אין אױך
שטיסונג, דנסטיגע

קאטערם. די װעגען
 װען אז געגקוינט, איפער האכ אייר

 צו אי״ן זיר עראױכט קאנטיאתטאר א
 נא• צו אנשטאט ׳װארע וײנע שנײדען

 װעיט ער וחנן און קאטער, א שעפטיגען
 •זדא/ דער םון געשטערט ;יט דעפ אין
 אונטער־י' דער פון אנהױב דער דאס איז

 בא• יוניאן אאנעמיינע רי םון גראכונג
 איר שעפער. *זעאכ/ג אין דינכרגכען

 אנשטר״נ- םיעי״ע געסאנט דא־ופ האב
 •עריאדי״ דורך אױסצונעםינען, גונגען

 אונטערזוכוגנען סיעציעאע און שע
 װאי ׳ע^פעי ײיע אינדוסטײע, דער אין
 דיצר צי אאײן שנײרעז כאאעכאטיס די

 באאע- אזעאכע געצװאונגען און ׳װארע
 א יןאטערס. כאשעםטיגען צ,י כאטים

 סיר האכען אונטערזוכוננען, די חוץ
k שא«• אונזערע אױפגעפאד/ןיט אױך 

 צו סיטגאיךער אקטיװע און טשעראײט
 ױאן םאא יערען ױגיאן דער אין סעאדען

 נאשעפ־ געװאאט ניט האט באילעכאכ א
 אזעאכע אאע ׳אין קאטער. קײן טינעז
t דזאבען םעאע o געצװאונגען נאר ניט 

 קא- באשעפטיגען צו כאאעבאטים די
 אױםגע״ אויך וזאכען סיר נאר ׳טערס
 רער םאר שאדענ־ערזאץ זײ פון סא;ט
 אאײן האכען זײ װאס ארבײט צאהא

t צוגעשגיטען. o אױםגעמאנט האבען 
 סאראע״ דיזער פאר שאדענערזאץ סעהד
 איר- פאר וױ אגריסעגט,' דעם פון צונג
 און םאראע^ונ;, אנדערער ײעאכער נעגד

 אױ,י האכען מיר װאס דעם חו״ו א
 בא^עכאטים די באשטראפט אופן אזא
 איז אנריסענט, רעם אפהיטען ניט םאר
 באשעפ״ שאםען צו נעאונגען אויך אונז

 ארבײטס״ צאהא גרויסער א םאר םיגוננ
 געבראכט האט דאס קאטערס. אאזע

 די םאר אױסנעסערוננען אאנעמײנע
אינדדסטייע. דרעס דער* איז קאטערכ

כאאםםע. די צו כאציהונג די
 •אטסיכ נײ־אנגעװענדעטע די דורך

 בע- ארײנצוכרײננען געאוגגען אונז איו
 כא־ ענגערע און פרײנדאיכערע ׳סערע

 און מיטגאידעד די צוױשען ציהו;;ען
 אנ־ זיר האט מען בעאמםע. אונזערע

 אײנער פארשטעהן צו במסער נעםאנגען
 רעס- צו גענעגוײטיג או? צוױיטען דעם

טאםען האט דאס יעקטידען.  nrvo ̂ג
 םארשטאדקט באדייט^גד און הארסאני

רײחען. אוגזערע באםעסטיגט אוץ
^1923 טון סטרײק דער

 צו נאך איז 1923 םון סטרײק דער
̂סענס אונזער אין םרי׳ע  אז זכרוץ, אל

 ארײנ״ דעם װעגען דארםען זיך זאא מען .
 סוז pv אײנצעאהײטעז, אין אאזעז

 אונטער װע^נן אננעװיזען אבער דא
 דײ אוכמזטענדען קאמפאיצירטע װעאכע

נעװאיען. אמעפירט איז סםדײק זער
 סטרײק דער אײחנר סאנאט אכט

 האכעץ נעװארען, ארױסגערוםען איז
 אנײ אן אנצוםיהרצז כאשאאסען םיר

 װאך״ םיז איינפירזגג דער פאר טאציע
 נעװארען ןנעטאן איז דאס ארבײט.

 אז גאױכען, אונזער פון רעזואטאט אאס
 םאראנטווארטאץ־ איז שטיידארבײט

 דע• א האבען װעאכע איבאען פיאע םאר
 צי״ דעס אױןי וױרקונג סאראאיזירענדע

 וחנאכע אינדוססריע, אונוצר םיז שטאנד
 םיאע 'י מיטגאידער אונזערע כרײנגט

 דא- זיך האבען מיר שװעריגקײטען.
 דעם •ראיאגאנײרעז צו גענומען רום

 װאך״אר״ די אײנצוםיהרען םון נעדאנון
t 1 סיסםעם. כײט oנערעדם זאבעז 

 ביי 'סיסנלידער אונז^ע צו דעם װענעז
 אױך ח^כען מיר םארזאמאוננ. יעדעד

 מא^שײ- םארשירײט און אאנעדדוקט
t וועאכע אין צירןואארען, דענע v איז 

 איבאעז אלע נעװאדען אויסגערעכענט
 חאט סיסטעם שטיה״אדכײם די וועאכע

 און אינתסטדי*, דער אין נעשאםעז
 וואס געוױנסען די סיט עס מארנאיכעז

 דעם אונטעד ווערעז ערווארבען קאנען
 צירמולארען די סיססעם. ייאד־ארכײס

 קלא״ א אין נעװארען גזףפדימן דינען
 סימ מיראף איכערצײנמנ^ר און דעד

ײ און איאוסטראציעס, •אסענדע ײ- ו  ו
 ®ארשײדענע אץ געדדוקט נמװען סנז

 עק״ םויזענםער *חונדערםע שיראכעז.
ת םיז זקסי^ארזנז  ז״כעז צמ^ואארען די
 אד־ די צוױשעז געװאלען סארםײאם

n איז^די בײטער n v t יומן דאן n 
 חד א n נאװאראן גענוםאן איז םראגא

אוכד א חאט א§טכדסונכ, סעדענדום

)  אחיס- דך סאיאריטעט נאדײטענ̂ד
 װאן־ םון אײנםירודוגג דער םאר געזאגט

 אונז סאר געװען איז דאס ארנײ^
 g *ױז־ ;אר אינעראשוגג, א נאר דט

v f m w ,אנטוישומ t o אכער חאכמן 
 וױ כרירח אגדער קײן געחאט דט

 דער םון כאשאוס דעפ דורפצופיהרען
סאיאריטעט, ?א״נער
 אנגע־ ענראיו זיר האכען סיד װען

 אא וגים ״אישו״ דיזער אן שטױסצן
ו חאט •דם, י  אונ־ צו געסאכט, גראד ז

 ׳עאעזענער כרודער או אוסגא̂י זער
 די און אסט, דין פון רעועדרט חאט

 א אן געכאינען איז אעטעמײשאגאא
 סעחר נאר חאט דאס •רע^חוגט.

 געסאכט און אאנע אוגזער פאסיאיצירט
 דאך שװערער. םיא אױפגאכע אונזער

 נעאונ־ אונו איז דארויוי אכמננתג דט
 צו סטרײק װאכינען צוױי א נאר נען

 כאאעכא- די מיט א«סאך אן ׳צאיסען
 אײננעפירט איז ov װ/גאכען אויט טיס,

 ארנײטס- שטונדעז 40 די נעװארען
 עס יױ שטוגדען, 44 אגשטאט ׳יאד
 אום; דעפ אױוי דאן. ביז געװען איז

 ער׳עטע די נעװען איץ־ סיר דינען
 -40 ,ד אײמעםיהרט האט װאס װדאז

ארב״טס-װאך. שטונדיגע
 איסגינ- אוי&נערעכענטע די אינטער

 אױםנאבע די איו אוסשט^ען סטיגע
 םאר- די אױף שװער זעמי ;עפאאען

 סטיייק, דעם פון םידער אנטװארטאיכע
 עיי־ צום האם װאס אײנער, אי׳ס און

 כבוד נרױסען דעם געהאט סאא שטען
 םאראנט- \רn םון טײא א טיאגען צו

 װאס דאפ אז איך םיהא װאדטאיכהײט,
 ערװאר- סטרײק דיזען חרך האכען סיר
 חזיפכױ םארדאנקען צו געװען איז בען

סיטארבײ- װאונדערכאחןר דער זעכא״ך

 ז^סצדאױפאיסערונג און טערשאפט
 צ•״ “מיטגאייע אתטױוע אונזערע פון

כעאסטע. זײערע סיט זאסע;

ח:י. םך איגעמײגער דער
היסטא״ דער איכער נוך דעם אין

 ארױסנעגע- טרײד״ױניאדזם, פין ריע
 װעיט ׳װעככ כיטריס און סידני םון כען

̂ד נעזאגט טרײד* :אנחוינ םין בא
 אױן־אר• םון געזעאיעאפט א איז ױדא:

 אנצױ איז עס צװעת װעסעס נײטער,
 אר״ זײערע אױסבעסערען און האאטען

 זאאען סיר אױכ כײטכ״בארינגונגען״,
 אױס- קאנסערװאכדװע דיזע אנעסען

 די סיט אפסעסטען עס און טײט-צוננ
פון אױפטואוננע: און ערװעיכוננען

t אז איך גאױב ױניאן, אונזער o סע״ 
 אויןי ו“שטאי םיהאען דך רעכט סיט גען

רעלואיד. אוגזער
?וםט) (םוו־טזעוווגנ

אז הר,יא וױיסט
 מייייטעײ^ד דער ׳י^װי»עי9י 4גענעייי

 אױיסגעגע״ ח?ט בעסוןריביע, פון קאמאנדיר
 ®י׳יכט־ אויסלענדי׳יע פי*ע באמעחלען, בען

 דער ?י«ענעװ? סארלאזען סוזען ליגגע
 עס און אויסנאסען קײן גימ מאכט במפעחי*

זע״ ךז אויך אײנג;ד»לאסען איחם אין זײגעז
 נ#נסען, דר. װעלכע װעגען ®ליכטלינגע, :יגע
 װעגען קפמיסיע נײעאנס »װ ליג דער פון

 ועליר®.» לעזטענס חאט סליכטלינגע, ריסי׳פע
דער איז ®ערקי«ער »ז איחר., װ״ס«

 די «ז און װעלמ דער אין טי>כ«? כעסטער
 100 עגסזחאלטען סיגארעטס טערקיאע תעלמאר

םאבאק. טערקי׳יען פיאצענט

ס ר א ל א ד
.מנחןהשכדשע וזא פוילעז

דאלארס אםעריהאנער
געװעהעןיכען א דורך לענדער, ארוסיגע און גאליציע

ארדער מאני
דער פץ

סאטפאני עסםפרעם אםעריסאו
 אריבער־ »*«וי וױ ווענ ע־^אמישםטער דער א־ז װאס

הײם. איטע־ דעו נאך געיט ש-קעז צו

וױ שנעל אװי
װאכען דרײ אין

אויםגעצאהלט. געלט דאס װערט

הײם אלטעד דער נאר דאלארס שיקען אויך קאנט איד

יבעל דורך קי
פרײזען מעםינע זעהר צו

 אויםשליםליכע ה»ט קמםפאני עקםפרעם אטעריקאן ד•
 אין אפיםעם און ריגא און װארשא אין פארט^םער

 װיכטינע אנדערע און פאריז האםבורג, כרעםען, כערלין,
 איבער באנק־םארבינדונגען אויך שטעדט, אײראםעאישע

 אםעריקאן די ם«כט דאם װ»ם װעלט, גאנצער דער
 פאר ארגאניזאציע געוױנשטע די קאםפאױ עקספרעם
אננעלעגענהײטען., רײזע און זענדונגען געלם

ען נאהענט־ דעם באזוכט רײזע, א מאכען װילט איהר אריב :רײז
 װענען טענעדזשער דעם םיט זיך כאראט און אםים עקספרעם םטען
 אונזערע אין קריגעז קאנט איהר אנגעלעגענהײטען. רייזע אלע

פון טײלען אלע פאר באהן־כילעםען און שיפסקארטען אפיםעם
וועלט. דער

 אייעי איו קאםיאני עסגא^ס אםעריטאז די פוז *םיסעס רי ®וז אײנמ איז 1אר״ נעהט ,
rפאר שרײכם אדער «?״ דא ווײגע? םיר ײאס אסיסעם׳ די םוז אײנעם איו ארער סאם 

אסים. וועלמן אירגעגד no כתכזןדדפער רעזירענם *ום אױספינפטע
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 דער אין עקאנאמיע א*ן קורם א
באװעגונג ארבײטער

קאפאלד. סילוױא םון

טי די אץ געהאלטען גארםע<פ לײדים אינטערנעשאנאל דער פץ סענטערס ױני
פיזאן — ױניז*;. װארקערס

ן א ס ע ל ר ע ט 6
עקאנאמישעו איצטיגען אונזער צו געטאן האט מלחמה די װאס

םיסטעם.
ם*־ םים כאםרינען װערט פראדוקציע היינטיגע די װי גוט אװי פונקט .1

 ®ון קראפט דער םיט געםיהרם םלחפות װערען גוט אזױ פונקט שינערי,
 און אינדוסטריאליזירט, געװארען איז םלהםה כאדער;ע די מאשינערי.

אר־ רעגולערע pe נאר ניט געטאן װערט םארנינטונגם־ארבײט די
װיי״ אזוי און עלעקטריקער, כעםיקער, אינזשענירען, פון זאנדערן םײע;,
כרײנ־ םאשיךםלחםות די װאם פארװיסטונג און ליידעז צרות, די םער.

 עקאנא־ היסטאריקער, םאנכע דאפ שרעקליך, אזױ ױינןןן זיך פיט געז
 דאם ארנומענטירט, 1914 יאהר דעם פאר האנע; פילאזאפען און םיםםען

 מעהר םלחםה קיין םענשע; די אפהאלטען װעלען םלחםה פון שרעקען די
 א־ץ צרות די און געקומען דאן־ איז םלהפה די אכער אגצופאנגען. ניט

 װי נרעפער, םך א זײנען זיך םיט געבראנט האט דאש װאפ שרעקען
אנגעװיזע;. פאראוים דאפ האכען פענשען דענקענדע די

 צו עפ געזוכט האט פען װאס אפם^גדינ ניט געקוםען, איז םלהפה די .2
 דער פון ארגאניזאציע דער אץ טיך. ליגט אורזאך די װײל פארםײדען,
געזעלשאפט• הײנטיגער

כאשא־ םיר פראדוקטױו. זעהר געװארען איז מאשיךאינדופטריע די
 םעהר פראדוצ״רט םעז װײל קאפיטאל, םון איכערשוט א; ה״נט םען
 האט םאשין-א־נמפטריע די מעהר, נאך פארברױכם. װערט עם װי

צװי־ װעלט גאנצע די איז עקאנאםיש דאש ערד, די ארוםנעכאפט אזוי
 נרױם־קאפיטאל פון איעענטיטער די אץ פארכונדען. עננ זיך שען
 שטאאט פאליטישער דער דאם געזוכט, האבען פראדוקציע פאשין די און
לאנד• זײער פון נרעניצען די אריבער פארמענענפ זייערע באשיצען זאל
איפפיריאליזם. עקאנאםישער איז רעזולטאט דער

 אישט, נאהענטער דער אין טארקעטם באקוטען צו יאגעניש דער אין .3
 ערטער נײע געוױנען צו אױך און קאפיםאל, םון איבערשום דעם פאר
פארנעקו־ אפט דינען םאטעריאלען, רויע ארויםבאקוםען קאן פען װאו
 דער אויף געקוםען איז ״װעלכע דײטשלאנד, צוזאמענשטױפען. םען

 אונ־ איהר םיט ענגלאנד, איבערצויאגען געזוכט האיט שפעם״ צו װעלט
װעל־ באנדאד״ ביז כערלין ״פון אײזענבאהן אן בױען צו זיך טערנעפען

 פאר־ זײנען פאל אײניגע .191״ אין ױערען פארטינ געזאלט ־אפ כע
 עם און ,1914 בעפאר םעפטע.נאך די צוױשען צוואמענשםױסע; געקוםען

 געװען א״ז דאפ פלהמה. װעלט א פון אױשברעכען כײם געהאלען האט
,1911 אין אינצידענט םאראקא דער ;1882 אין עגיפטען פארכאפען בײם
דע־ שוק א־ז פולװער בארג דער .1912 אץ נעשיכםע, פערזיעז די אין

שװעבע־ די דאם פאסירט, אזוי אנער ם׳האם צונעגרי־ט, געװען פאלט
 געװארען געװארםען איז עקםפלאזיאן ד־ פאראוחאכם האט װאס לע

.1914 יאהר אין ערשס
 אינדוס־ אונזער װענען זאכען עטלאכע געלערענם אונז האט פלהםה די .4

 אינ־ די דאם ערשטענם, נעלערענט, אוני האט עם םיםטעים. טריעדען
 םיט םאשינערי, ענטװיקעלטער דער מיט זיך באנוצט װאם דןכטריע

פראדוקטיװ. זעהר איז געזעלשאפט, די באפרידינען צו אייסזיבט דער
 צו ;מענשען םיליאן 12 פעלד אין האלםען צו באדױזען האבען םיר

 בא־ צױױלער דער שפײזען צו און געװער און אםױנישא; פאבריצירען
 דאם באװיזען, עם האם צוױיטענם ארםײען. די װי גוט אזוי פעלקעתננ,

פרי־ פון מאטױו דעם לויט פארװאלטעט ווערם אינדוםטריע די װיבאלד
 יעדעם הינטערשטעליג. שך א געהולשאפטליך זי איז פראפיטען, װאט
 אײנגעפיהרט האט םלחטה, דער אץ באט"ליגם זיך האט װאס לאנד

 םיט סלחמה־באארדם״ ״אינדוםםריעלע פיט שטאאט־קאפיטאליזט,
 םען װ. ז. א. אדםיניסטראציעם״ ,פױעל ״שפײז־אדםיניסטראציעפ״,

 גע־ זיך האם םען װאם אין אלץ האבען צו כדי טאן נעכוזם דאפ האט
 עם װי ארויםגעדויזען ריבטינ זיך האט דעםאלט ערשם א• נדיטינט.

םיסםעם. אינדוםטריעלען דעט א'ן ארבייטער די לעבען
 םען האט דײטשלאנד אויםנעגליכען• ניט גאר האט מלהפה די אבער 5

 ראט רוסלאנד באלשעוױםטישע די יאנד. דער פון ארויםנעװארפען
 האלט םארקעטם נאך זיך יאגען דאם אבער ארױםנערוקט. אלײן ז־ך

 ״לעצםע נייע די פאר פארכערײטוננען שוין םאכט טען אץ אן, נאך
 אבער םלחםה, די געװאונען האבען לענדער אלעאירטע די םלחםה״.

 איצט איז נאך־דער־םלחםה־װעלם, די !ניםא אל*ן נאך א*ז פרידען קײן
װעלט. פאר־םלחםה א אםת׳ז דער אין

 זיך חאם םען װייל וועלם, די פארקריפעלט האט אפםאך פרידענפ דער .6
אפ־ עקאנאנױש זײנען לענדער די דאם פאקט, םיט׳ן נערעכענט ניט

 נעפרופט חאט פרידענם־אפמאך דער אנדערע. די פון אײנע הענגיג
ך: װידערשפרעכען װאם זאבען, צװײ םאן דייטש־ םארקריפלען צו זי

 אומ־ איהר' פת כאקוםען צײם זעלבער דער אין און אינד־פטריעל לאנד
,שאדען־ערזאץ״. םוםען נרויסע געהויער

 םראדוק־ די פאראליזירט. איצט איז װעלם די דאם א־ז, רעזולטאם דער .7
 םאר- םיילוױיז איז אמדוםטריע די צוריקנעפאלען. געװאלדינ איז ציע

ך 1919 אין זײנען הואווער, הערבערם םח חשבון א לדים גלױוערם.  נ
 1922 אין און ארבײםער. אוםבאשעפטיגטע מיליאן 15 אײראפא אין װען

ארבײטםלאזע. טיליאן פמף װאסעוזן א נאך צונעקומען נעװים זײנען
 זוכען םענשען און זיך פארםאכען פאבריקען די װאס צײט דער אין און

!הונגער פון םענשען מאסען אוים שטארבען באשעפטינונג,
 דער צוזאםעעעבראכען. האט אויסלאנד אין נעלט םוג׳ם װערט דער .8

 איז פאפיר־נעלט דאם נעװאחןן. צושםעםערט איז םטאנדארד״ ״נאלד
 אױם־ די באצאהלען צו וואם מיט נים האבען םלוכות די און װערטלאז
ביכער. די אויןז שמעהן וױיטער בלײבען זיי און חוכוו/ לענדישע

 דייםש־ צוזאםענגעבראכעז. האט םראנםפארטײשאן-םיםםעם דער אויך ^
ibo האם לאנד ,ooo .נעברוי־ איײענבאועען פראנצוחישע די זואנאנען

 אץ ענגלאנד אץ אפילו און .18.57 פון נאך לאקאםאטײועז, אלטע כען
 רעזולםאט א איז דאם װאגאנען. םראבט נענונ ניםא זײנןןן אםעריקא

 אפ־ םך א װאגאנען די זי״נען םלחמח דער םון צייט אין װאם דעם םון
ײ נעוזאט ניט צײט קיץ האם םען אוץ געײארעז נענוצם פארריכטען. צז ז

אינדוס־ םאדערנער חןר םאר וױכטע אזוי זיעען אײזענבאהנען די אץ
 שוואבער נאר דעש דורך איז אינחםטריע אפנעשװאכטע די דאם טריע,

נעווארען.
J  נאך םאטערם חוננער דער םראנישער. זעחר א איז רעײלםאט דער 0

 איז םאננעל א טרן וױדעד ליידעם באפעלקערװג די !אייראפא אלץ
 אוים־ אמ מדואך זײנען קיניזןר, די דמ־, נײער װאקםעזדער •דער שפײז.

שםעדם, נחיםע די פון מפעלקעוזע די לײדם באווגדעחפ געצערםג
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 איגעיײ׳ל• eyn אינדוסטריע םאדעתע די והןינע
 כאאם. עקאנאםישער חערשם

 «חןג [9 ם •אנגען כאאס. דעם pc אנבייק אק
 איודוס חור p• **רמליוימע די פאראורזאכט װאס

 ױ חןןבען סיד רייכטיסער, גאםירליכע די
 איגתסטו גאגצע די חאכען ר6 כײטער,

״ . •ר» «»ר פארלאננ א דא אױך געװיס איז
נאדארף עס וױ דט Djwy איז ף באקוםען ני« עס םיר

f סיסטעם עקאנאםישען איצטיגען גאנצען
װאך. נןקסטע אגצײגען עס וועיען םיר

ISפייצן נאו אל ו ג א ו 1דױקײע
 *רבײטער׳אד אץ קודסען די

 ױ אין און נױוערסיטעט
סענטערס. ױניטי

 דע^ארטסענט עדױק״^^ונאל אונזער
 װאס ״םאאדער׳/ * םארסערטינט האם

 ררעילעז װאס קורסען, אאע די אנטהאאט
 אין סיז$ן קומענדעז דעם װעיען געגענען
 די און אונױוערסיטעט ארכײטער אוגזער
 אנ־ דארט װערט עס סענטערס. יוניטי

 װעלכער אין און קורס יעדער גע;עבען
 קורסען די ארט װעאכען אין און צײט

 דארט איז עס װערעז. נעגעבען װעאען
 ̂ערער די פון נעמען די ^נגעגעבען אויך

אעקט^ורער. די איז
 באקוםען צו דא זײנען םאידערס די

 דע־ 6עדױקײיטאנאי אונזער םון אפיס אין
 די םון אםיסעס רי אין און ארטפע:ט5

ױניאנס. ,יאקאי
ם, אונזערע פון מיטגאידער די ייאק̂א

 רעדז^יסטרירט ניט נאך זיך האבען װאס
̂ון. גאײך עס זאאען קיאסען, די אין  ט

 אר־ רי פארילײכטערט סך א װארט דאס
 און קלאסען די ארגאניזירען צו בײט

קורסען.

פאמפיעט. דצליכער א
 םאםפלעט דעם געילעזען איהר האט

 דעפארטמענט, עדױקײשאנאל אונזער םון
 מע־ די אנאנסירט װערט עס װעלכען אין

 םאר דע«ארטמענט דעם פון טינקײטעז
? סיזאן קוםענדען דעם

 פאמםלעט רעם לײענט איהר ײעז
 װעלכען אויסקלײבען, זיך איהר קאנט
 קאנט איהר נעהמען. װילט איהר קורם

 עטלײ אדער קורס אײן אױסקלײבען זיך
בעסער. אײך םאר איו עס װי קורסעז, כע

 םרײ באקוםען צו איז פאםפלעט דער
 דע־ עדױקײשאנאל אונזער םון אםים איז

סטריט. טע16 װעסט 3 פארםפענט,

ױם־טובז אױם
 לעצטע די איז טובים ױם אידישע די

 געשטערט אכיסעל האבען װאכען פאר
 אונוער םון םעטינקײט עדױקײשאנאא רי

 מעםכערס מאנכע האט דאס ױניאן.
 קלאסען די אטענדעז םון אפגעהאי״טען

טי די איז  אכער, איצט סענטערס. ױני
 אוועק, שױן זײנען טובים ױם אלע װען

 רעגעלםעסינ םארםעלעז נים קײנער דארןי
סלאסען. די אטענדען צו

 איצט וחןרט סענםערס ױניטי אלע איז
 אד־ »ון אנםאננער פאר ענגליש, נעאעתט
 םאר איבעריג ־־wp איז עס און װענסט,

 םאר איז עס װיכטינ װי זאגען צו אונו
לאנד- די סאנעז צו אלעםען
 אין בם.0 םען װעאכער איז שפראה
י D9 איז סענכתרס יוניטי אונזעחנ  •זו

 לעתען חנס אז נעוו^מז, אראנזשירם
ײז זאל .עננליש ױ לײכם אזוי ז  נאר ו
 דארםען םיםנלידער אונזערע איז םעגליד׳

 נעאענענהײס. די פארנאכאעסמען ניט
ײ זאלען  סלאסען די צו אנשליסעז ויך ז

באצד. מאתע און
די םאר רעדזשיםטריחנז ךיך קאז מעז

l טון אין קלאסען l  !firm• "* ' 
W אין ׳ומ«»תא»נגם שאנײ iv  fm״ 

®ון די אין אויך און סענטערס
ימי*נס. אוג^חנ איע

 ■רײי רעדתױרטע w טיקעטס
 חשײקאכ- סאשא פאר זען

ױסײטעל. סאנ׳ס
תי דזשײק^נס^ן׳ס סאשא חינ ע

סײמל וױיאלין p|( 1 דעם רי ro|יי

 סיעציעל^ געמאכט האט דעפארטסעגט
 פון מענ^ד^נר סיט׳ן איאגדזשמעגטס

 אוג- םון סיטנליחנר דאס קאנצערט, דעם
 11באחר^ זאלצן אינטערנײשאנאל זער

מן רערוצירטע צו טיקעטס  8 פאר ׳•רײ
ױ העאפט ײ ו  כאקס אין האסגתן װעלצץ ז
אםיס.
 באקוםמן צו דץ וועאען טיקעטס די

 חר עדיוקײשאגאל ארנזער פון אםיס אין
Jf0 װעסט 3 פארטפעגט, l6 .חר ססריס 

 ©m פאנצערט דעם װעגען נויערעס
ר.8וי n>oPV3 װעחנן אנאנסירט

 רעחשיסי נאד זין־ קען מען
סענטער^ ױניטי די ®אר טרירן
עחז םון מיטנלירער די  יאקיולס יונז

 די פיור רערזשיסטריתן נ<וך זיך קאנען
טי »כם  איג• אונזער סון סענםערם ױני

 װ*רפ מנט«ר יעחנן אין טעתיישאנאל.
 |1M *נסאננןר םאר עננליש נעצערנט

 שוין זיך ם^רסימן עם אדװענסד. אױן־
 טריינינו, םיזיימל םאר חלאםען אויך

 אין למטשורס, זעקט םון קורסען סורצע
 אינחססדי! און סאציאלע עסאנאםיפס,

מן ײעלען פראבאעםעז, עאע  יתחח מג׳נ
םיזןון. איז שפעטער

o םיטנלידער די irn נטך ויר װילצן 
 חל־ ויר מ»גזן סלאםזן, די צו אנשליםען

 עדװק״׳ןא■ p* טםיס אין דזשיםטרירען
 טס^ טע10 ווזםט 3 דעפארםםענם, נאל
 «וד׳|י ימי«ו|, לאסיל זייער סון ןוםים אין
או ססולס, די אין  נעםינצן סממדס די וו
 pא «יד רעחשיססרירס םזנן או־נ זיך.

 סאד־ םיז זאגצן, נמז דארוי םמלס, רי
i קאאס«ן די םאר ײד ׳*־ײכם n  ne ד  אי

m נאדםמט לײדיס ®זרניישאנאל p i 
ױני«ון. סערס

נױדערליכע מאר דאנק א חיל̂ו
 ארכיינמר די חערצליך באראנק איך

 איסט 84 ׳אא^ האנדלער׳ם ם. ם. סון
10« תר םאי־ םםרימ, נ מ יי לי ^ רי  ב

o הילא, ip i י י PM i ז n f « )  t o  i r o n 
i n טראג^ מלןמןן כיו איר וואס צייט 

n* באראגק m a  turn o n  t 
r״m 19כמו־ םאן, r m  p. 

נרו^ ױניאן םיט
>17 ל. .3090 וואולו^ ל•

אינםעתממנאל אונוער פץ ױביםיצעגםערם
טי פאלנענדע די תי ך האבען םענםערס י 117 סעפט. נמזנםןןג, נעעפעצם זי

ר םאננמז קאאםען די 7:30 אום *ן יי
צענטער. ױניטי t־o איםט

ענװ, ערשםער נעבען םטרים, םערטע — 63 םקול פאבלי־ םאנחעטע^ עוו
צענטער. ױניטי װײםטפדיקער׳ס

מאנהעםען. םםרים, םע20 איםם 320 — 40 םקול פאבליק
צענטער. ױניטי בראנקס

b<2 סטר׳יט, שארלאם אץ איםם פארק קראטאנא — 61 םקול פאבליק p n r
צענטער. ױניטי בראנהם צוױימער

שיננטאן — 42 םקוהל פאבליק כראנלמ פארקוועי, קלערםאנם אה עווענמ װא
צענטער. ױניטי בראנהס לאוער

2כראגק< סםרים, םע136 און *ליים בראמ — 43 סקול פאבליק
צענטער. ױניטי בראנזודל

.ץברזקל עװענית^ םאםער און קריסםאפאר — 150 סקדל פאכליק
ז צענטער. װױטי װיליאטסבורנ

שוױק ,147 םקוחל םאבליק ױ בו ענ ד ססרים, סעקקיבןןן אזץ עוו  .רסליוג
םוואך און דמסטאנ מאנטאנ. סי אלע די איז וועס אוחןנדם, םי תי  י

p א עגנלילפ, ווערען געל׳ןתןנם צענםערם n שעעמ אנדעחן די BM םאבדז P 
, j ײערעז• גןןדןןרןןנם ומןט דארם
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 תשיאװאניסי 9*ת»יר סיס אל״ענס׳'
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 •9( *ם־ס זײז ס*ס p*t* «יים » םיס
 בענתשא״ םירםע דער םיט סראבעל חאט
 אירײט^ורס 6 זײגמן ד«ז חײט. נדן

po ijtmpiw  u fo n a y ארנייס* ד*ד

 געװן״ רעאיגבטײטעט ^נער ר'(/ן\ ״1
m צו;ע* גאכהער און ײגיאן ירור ®ין 

M גע-׳פען ,צ שטיפט i דער פון ד^יאר 
̂כען א־ן ®ירט<  •לאץ״ דעפ פאוי#זען ד׳

דעם אריל#זעןl די װען
 די פון סאריאגנט פירכע ,ד חאט םלאץ,

 פאנען צו אױך או״ײט^רס איכעריגע
וזען צו און סעטעירענט אזא  דעם פאר̂י

•r* s. א-ײים, דך װײזט עס tn די 
די נצ-געהפעןn זיף ח^נען

 צוגע־צטיפט ה^נען #נער ׳או><גדצרע;טס
 זײערע פון דאלאר 5 רעדוצירען צ•

ס שכירות,  רורכגע* גיט #בער איז ̂ד
 רי וױ נאכרעם נאר כיכער, די ג*;גע,־

 זײערע נאקוסען ה^נען ארנײטמי
ײ חאנען שכיחת  דעם איכעמענעבען ו

 וזאט ער און דאלאר 6 צו ^••-טשערמין,
 אין ״VOTD דער איכעמעגענען דאס
 די געחאט האם םירפע די װען צײט חןר

 ׳א*רייט^רס די מיט איאגז׳עפענטס
ײ בעז  ״סינ- ורעסערס די גע^אלט אױך ו
 וזעף״ » און ״מײס אנשט^ט טײס״ ג?ל
 כאשעפטינט חאנען און ^װערט״ם סאר

^רט  יאנג דט פסײל. דעם אונטער םיני
 געסטאיט טורײטארס n חאנען צוריק

 האט באס דער און ד^לאר n 5 צ^חיען
 *ר• אינערינע די חנרצעחיט חןם װעגען

 חא- ס*רא ׳א*רײטארס 6 די כײטעה
״ •ו נינ*נד  װערען, אמעקלאנט װעיען ו
 צו״ חאכען און אין געקוסעז זײגען

m v w, ײ אז  אזעלכע געח*ט האכען ו
 318 ®ירס*. דער סיט אראגזשםצנטס

ו ד^יאר י  םאר ניײ^חגן ?איעקגמט י
 גע־ ױינען א«רײטארט רי ײין אװערטייס

 קאםיםע ^וחננס דער צו גיװ^ריז שיקם
 קרײ רדעילען םידשערס רי .1 יאקאל טון
סקי< דעם נען

 דעם םאר כאריכטעס וואנדער ברודער
 גתיסע 10 »ז #ח»ארטנמנט דזשאכיגג

 חןר סיט נעסענמים ח$מן דזשאכערס
א, ד <V04 וזאנעו 6 יו rvm  v f] אן 

אײ״יז סוירטשענסס דער  6 און •סאסי
 איגדעאעגדענט אונםעתעשריבעז

אגרימעגסס.
«? אויך, נאריכטעם װאגדער ברוחןו

Vדי סים ארכײם די אז איצט פאגגט ר 
ra w m rn,נאדזענטער דער אין נרס 

r זיוי ער חתזס צוקונטם m nסיט נבען 
 ̂רקלזנרט, װאנחנר כרוחנד אדב״מ. זמר
 אײנעם םיס סע^ון צו opsn אד או
 דדעם דאד םח תשאכערס גרזיסע די טון

̂וס־ דדעס ״כמתשו די אעדוססריא,  ק
״. י גי • •

 חום מאר כאריכטעט שיין כרודער
 ער־ און אתותיזײמאדחניאתוכממט,

b סלערמ, in (די אנגעחדימון ח^ם ער וחנ 
 געהאם ער האט ארגאניויישאן״טרבײם

מ זעחד מנ  אר• צו װעלכע םיט סענמען ו
̂וט און כײטצן  םיל זצחר געהאם ה

 װי דמס״אינדוסטריע דער אין ססרייטס
קלאוק־אינד-סםדיע. חני אין אױןי

 וועגען אויך כאדיכטעם שײן נתדער
:סםרײקס טאילנעגדע די

 שון וןרבײםער די — סארמאוױץ:
אי דעם  מאנאםען. 9 שױן סםרייקען מ

 ארבײ־ 4 כלױו םארבליכצן ,וײנעז איצם
 אר״ סקעבס עטלימ און סםרייק אק טער

b אין בײטעז u t. דע־ ארנאניױישאז די 
 אנשםרענ־ אלע םאכעז װעט ■ארםסענט

 קאנטראק־ מטליכע סטאיען צו גונגען
 םיר־ דער םןןר ארנײםעז וחנלכע טןויס,

 צו םירכמנ די צרױנגען ארום אזױ *ון מע
ױגיאן. דער םיט סעטלען
 אר־ די — :ק^וםיאני קאסמױם תײן
 אין געװען זיינען שא• דעם םון כײטזןד
 געפינען עס װאכען. 10 םאר סםרייק

ר b דעם אין סקעבס עםליכןך אגאר וי k v. 
n רובירם דעיארטםענט אתאניזיישאן• 

 קאגטראק- רי שון אײנעם א«סם»*עז
 אר־ סזןהרסטע די מאכם והןלכער ׳מארס
םירנמ. דער םאר כײט

 »ז אייר, כאריכטעט שײ\ ברודער
 צו איבערגצנעבעז חאם שוםטער כרודער

 סאמ־ סקױרט קאזמדען די אםיס ויין
 דרעסעס. איצט םאכם םירםע די ■אני.

אפציסטאפען ■רוכירם דעפארטטענם זײן
mw pn

 אז װײטער׳ באריכטעט במחןר
 א םאכען צו חונקט דעפארטםענם זײן

 אדער הונדערט א םאר דרײװ דזשענעראל
 זא־ די שעפער. םוםציג און הונדערט א

ײ' אדער צוױי םון וחןחןן נענוםען יעז ר  ד
 גלױבט, דעפארטםענט דער סםריטען.

 דעם, םאר גינסםיג איצט איז צייט די #ז
 שעפער, די אין ארבײט דא איז עם וױיל

 דעםארט־ דעם אז וײן סען דעם דורך און
 אר־ צו שעפער די געלינגען סענם

 »ז ערסלעהרט, שײן נרודער גאנמירעז.
 גוט־ דאס זאל באארד דושאינט די אױכ

ײ ײעילעז הײסעז  די אנםאנגעז נלײך ז
ארכײם.

p בתדער ' p r נוכד װערט באריכט 
נעהײסעז.

 אםאסי־ דעם םון האראװיץ, נרודער
 באריכםעט, חןיארםמענט, דרעס אײמאז

 קײ״ 203 זײנעז 22 מיםעםכער ניז אז
 נאווא־ געשאיכטעם איז אױסגענוםעז םעס
 נע־ זיינען אינמרזוכוננצן 150 איז יעז

נעיוארען. םאכט
 ארײז נעהמען קײסעם װיכטינסטע די

 אױמ־ זײנען וועלכע דיסטשארדזשקס, 18
 איז געווארעז. געשליכטעמ און געגוסעז

14 rtvt מנאינ״ ארבײםער די זײנמז 
ײ צאיי אין ניוו^ראז. ססימואס זי

co זר גען j,,sb*:iip גע• צוריקמיױוען 
גע״ גאשל^סען דינען קײסעש 2

̂ורען iv װ w פוז דער  אופפאר- ׳
 פון קײס 1 — טשער<ײטע טײאי׳^ע

 ילארכער״ און סטארטש פון שא• רעם
 פון ׳*אפ דעם פון אגדערער דעי פילד,
4 אץ דרעס ר#וודײינ דעי

 גע• אילײז הנתים נעי*י די ח^כען םעיע
ײ- קײכעס די ארכײט. זײער שגיטען  ז

ורען גע״עליכטעט גען  גוגסטען צו גע̂װ
ױד*ן. דער

 אז געוױזען, ה^ט אוגטערוונוג; אן
 ניט ח^ט קאטיאניע דרעס מיראר די

 אר״ די t* און סאטער קײן כאיעעפטיגט
 אװער״ םעחר געארכײט האכען כ״טער

 ׳עאפ דער ערלױכמ. יוד^ן די וױ טײם
 נאך ארן נעוי^רעה #•נעסטאםט איז

 אונטערגע־ םירםע n האט טענ צװײ
 אגריםענט, ס^ילע^גנטארי א שריכען

ײ אז ^ונגעכעגדיג  כאשעמ־ גלײף װעיען ז
 ה^ט פירמע די ױניאןײואטער, » טיגען
 םאר חוגאר חונדעיט אײגנעצאהלט אויף

ױגיאךרוינס. די פארלעצען
 איז םירטע די —־ דרעס: כאכמום

 דעם צ^חלען צו נעװארען אינסטרואירט
 װאס ארכײט, םאר דאלאר 12.60 קאםער

 םירםע דער פון געװ^חנן ,געטאן איז
זעלבסט.

 קײס דתר — דחנס: בארכארא׳ט
i געשליכםעט איז r w i iw םירםע די און 

 םאר יארip 44 נאצאחלעז דארםען װעט
װניאדרולס. די פארלעצען

ת^וםיא״ קאסםױם mm און דאכלױ
 גע־ איגסטרואירס איז םירסע די — :ד י

 דעםע״ דאלאר 44 צ*חי*ן צו װארען
 ארבײם די שנײרען אלײן םאר דזשעס

 נעוו^רען אינססרואירט אויף איז און
קאטער. א באשזפטיגען צו גלײר
 און אױפנענוםעז ?ײנען קײסעס 7

 דער גוגסטען צו געווארוז געשליכםעט
 נעװא״ קאיעקםעם איז געלד די ױניןון.

i n פ*י. יעדען איז
הא־ וועלכע םצסמרס, םוץ קײסעס 6

 אױטגעט־ זימען שכתיס, געארכײם בען
ם*ל יעדזןן אק אין און םען

 געוױסע א בא^וחלען םירמנ די וחןם
מניאדרולס. זײ פארלעצזןן פאד סוםע
 נעווא- גדא<יכגמט וײנאז קײסעס 2

r n די וױיל *רבײסער, די גונססעז צו 
 יוני*ן די טארלעצט ה^גען םירטעס

וױידדיע^ ^וװ סקײ<
 האט סינעל דזשארדזש פון שא« דער

ם ר צי o »י? •רימעז די ^ו n i  a n•« ' 
D J B o o ^ in. נצשליכםעט איז קײס די 

ן מיואחנן  1באצ*חלזן דאחי ®ירסע n ױ
n דורך דאלאר 67.60 n אסאסיאײשאן 

i צו nױגי*!. ־
געװא״ קאלעקםעט איז דאלאר 267

o, 135 וולס רען r m p o n םון דאלאר 
 ארבײם, די שנײדען אלײן םאר םירםעס

 ארכײטען םאר םײנס אלס י^לאר 50
 די םא^נםען ם»ר ר*לאר 25 שבתים׳

ען אוים׳ן םעקטארי באזיס״, שאי ״*י
 נים־ױניאן כאשעפטיגען םאר דןולאר 7

ײ סאר דאלאר 294^6 ארבײטער, ױ  ו
ארנײטער. םאר דזשעם
 צו צוגעקוםען ױינען שעפער נײע 8
 די ^ארםמענט. אסאםיאײשאן דעם

 ניטײוכ• געװעזען שריהער זײנעז שעפער
 אײן איז צײם דער אין שע«ער. יאז

ביזנעס. םון ארויס שאם
 ווערט כאריכט האראװת׳ס ברודער

גוטגעהײסען.
 םון אז באריכטעט, טריזאמט ברודער

 טאיג צו הײנט ביז טען22 דעם אויגוסט
ײז האם  קאם״ 397 אויפנענוםען אםיס ו

 ארײנ־ זײנען שעפעך נײע 24 פליינמס,
ײן אין געסוםעז  שעסער 21 דײםםרילןם, ז

 זײ• שעםער 2 ביזנעס, םון ארויס זײנען
 אנתןרע צו נעװארען טראנסםערירט נען

B n2 נעגן און ארםםענטס i m r* וחגרען 
 שאפ רעם אין —• אנגעםיהרט םםרײסם

 םון שאפ דעם אין און שנעק סאקס םון
m רער im t קאםפאני. דרעס אטעריקען

 איבערגע״ איז קײס שנעק׳ס מאקס
^ז נעבעץ ײ מ a צו ג n ארגאניזײשאך 

דעפארטמענט.
ײ־ װעלכע סײטעס, װיכטיגסטע די ז

 אפים, זײן םון געײארען אויםנענוםקן נען
םאלגם: וױ זײנען
 אקאונ־ אונזער זוען — :סאהן ל.
 אונטערזוכען ארויפנעגאנגען איז טאנם

 ארויס־ ווערט ארבײם אז ק*וםפלײנט, א
 די ה^ט שעפער, נים־ױניאן צר גע׳ןויקט

 ביכער. די וױיזען צו ענטזאגט זיןי םירםע
 און געװארען אפנעסטאםם איז שאם דער
 האש טענ צװײ םון סטאפעדזש א נאך

 אונטער־ »ן צו צונעשטיםמ םירפע די
 די באצאהלם האט םירטע די זוטנג.

טאט האלבען א םאר ארבײטער
 םירםע די — :תאםפאני דדעם םון

o אױםגעגעבעז האט n זיך און שאס 
 ביז ארבײטער די באצאהלען צו ענטזאנם

ײ וחש סעקױריםי ןײער  צוריקגעגעכען ו
 אונטערזר אז ױניאן. ־un םון וחנרען

 איז עס און געװארעז נעםאכם איז כוננ
m באשנױםם w m,] זאל םירםע די אז 
ײ וואס ארבײטער, יד כאצאחלזנן  סוםט, ז

 װעט ױניאז וײ אויכ וואכען, 4 נאך »יז
 װעט םירםע וײ אז איבערצײנט, זײן

 װעט םעקםארי, זײער עםענען גים צוריק
ײ םעקייריטי זײקר װע־ צוריקנענעבעז ז
• in

 װען — :קאספאני סקוירט סילווער
ײ *וי• (שלום )14 8ז



ױהדױץ. «. •ון

r 0״ב חאבען ?ײ «  m 
y 0 ױ ןןארנ״ט. r o u m r r i m, 

חנ צדפ* סיט מן, מ m אוי g n  o n
v פון ןדעינ n0 ס j r w I M n ,צאתת 

j f a g m w 'g מיט f p r t t מרוחנון 
*p t  .m n m n ער — t ד מו ר  מ

mףלאו ^ e r i / r r ^ M n ױמצר
*m nm *חאר נאקרזיוילט

 פ טער,
m ra מיט 

m m *  p* ,מן ס אוי  טי« כען0ח װן
o?* און ש«אם 1אײנע* n w  r ; n 

, און ארוטע?ז. דעם *ױוי ו י  *ר װען י
^jre סל*גט n to ן טיט ד׳ ן0 מ ״  י

 כאלױכטאנצם חאיכ־דונמל איחר אין
 אונ- װילצנדיג נים עד־ פי*<ם ציסמר,

p שסיםיננ איחר אמטיר נז*רפאל*ן t 
ל סי מנ ט-  אױססאמד זיך ינר סל*נט מנ

חר nr צוהעחןן ןאם  סעלאנ- שטילנר יי
 סון גערערט חאט ד שטיםי. גאלישער

o ®**ען, ײון ומי׳ט v n  t t « םון ײאנט 
ט םארשטצחז װצלצן ניט ז  איטער «

̂ו איין *װישצן  צוױיםען, דעם און כיעכ
 אייננעשלא• מכתנוײג וײנצז *ענטעז »?

p סעז t ו י ױי סמז אוץ ז  לאוצן נים ױך ו
 » שאםט יעס0 דאס ?0 דערקענען.

m סרעמדסייט  ? m i l t ממש »ון 
p t און חכר אײז סון ז*גאר o n -דוױי 

מן...
p געהמרט האם ער t געשװינען p t 

i געותז שוחור איז אס t צי םא^םײן 
n טדער איין שטיםם שװיממן ךין r m 

שיעגיגט.
:נערעדט ח*ט ד און
 אויוי נעחן ליב אץ־ חאב דעיפאר —

 םוזיס די מאנצערמנז. הימםאגישע
ױ רערט i סטםמ גוטע * ו t אל*ס*נס 

ער,  און ײאנם n כראכם סוזיק די וזע̂ר
 םול־דד דעם ^ײסענוױת *אראײנינם

t אקטען0 t* מנש*ן. כדט
ױ כמרי װעדם — וױיסם, איחר —  ו

 כײ נוזעחעז אלייז האב איר — יענעדיג,
t; y״ r טרערען p t מן. די אוי

r םון אםשר —־ t v m\] — מנט״ 
p חבר, ױנג*ר איהר םמשב׳דינ סערט t 

ע - כאיד: זיר ס»רכא«ט  םוזיק n י
 נים אױך אכער סעגשען, אױןי ווירקט

״גאײך אצעםען אדוי . !
 אויר וואריםס איז לײכם זון די —

 םערי זיך נקםינם !גלײך אומעחם דם
i t איחר םים זיך נעםט ױ און ענטםעחנן 

 זינגען מםיםע םעצאגכאצישער עטייער
 אדער אאמרא, Y0 יייז ארם םי»גי*נץ 0

 זעסטטער ס/סאי1ו0יק0םמ סון סײאזוז
 איחר לעכזנן ױ*ט ער איז סימםאנ^ג

ר חנר אויוי מ ײ  עםיא ױדמ אטאסאג^ װ
n אננעיעחנם n -m nמ ־ ײ י t י t ווענסעא 

*n גע״ טילאז^םישע וײנע זיך טראכם 
דאנקען.
 אוםכא״ זיר טאסשװינדען אװי און
 געהם ער אוחונט. פון שטוגדען די מערמט
 באנ^ײםען, איחם געהט זי אין אהײם

 כיו צודיק וי ער כאגלײט נאכרעם און
p זיר לײנם זי יחנן און דערהײם. i r 
ט p* לאננ זי לינם עלאפען,  א מים מ

 דאט םרעמס לעזכג און חאנט v* ביכעל
 האנם סון װילמנדמ ניס פאלט כימןל
y ד מרסראכם ארױס, i, ערװאכט ?י 

מן סיט  ארויס כרוסם חור P® ױםץ טי
i נזנםס און r mבוך דאס ־־ vn האגט 

p n g. מל״ ניט ׳זי מםײמלם אטט נים 
im י וױינס אויד  םון העאדען די םיט ז
 די םיז טרעחגן די גאמודנט װימם נוך.

i חודס און אוינעז t ײ טייארינ- ״א :ז
^ינסע״ ״א טדאר ^נר/  זי כיז — טי
 חלוםות, בדס אנכמזלאמען ענד*יך יײרם

i מזײינסט זי וומלכמ t אליין איגדערטריה 
נים.

 זי שםעזזט ארכײם דער כײ ן1א
 רידנעגדײמל-01* אמזר נעמן ^םענדינ

 דדאנ־ pא איהם רוםם מן װי תבר, טזןן
 ן1א ומנ דעם איהר םארלויטט ער סטאר,

 װען און סרחה א אסט איחר םאר^יארס
 אין ל0יי דאר אויף אכ*ל םארכלייכם וי

 ןװנמהמן דדאניסמנן אלא און דראנ־סטאר
ױ  יוי1א t* אי םארכ^ייבם ״אחײם י

 ®ארמפארט ר,rm גדם מםונחח אסליכע
־0י זיר ס׳מסחגסס אחנו־ םרח̂ד א איזזר

ד י י j און מ r tm
 'it* — !•ארל טארליבםא דאס —
ײ רדסעז י נ*ר חכדמ^ n ז י ײ אליח ז װו  ו

 םיהראז, jלי^ס םיז ניטט רײיסעז זיר ^עז
 חײנס חנרגמר,1 ליבא p® נימם מײסען

ן רעדט דהזר י מ ®ח * ״ ב׳ m ננ p.?
ניטט, םדד pn< אדדבא איז איהד סאר

 די אוץ מ«רײ*אא pא באה א האם ער אז
i איחט םpיr בלה t און מאיח דחנססם 

ר חנ ײ ימלאך. *
 ניט^ קײנםאל איהד סיס האס ער

p מרעדם n  prum כאז l ip n w p  p t, 
 im גאטרעגם נים קײנסטל איהם האם זי

י0 און דעם נמן ו ױאי  *וגזי&ד טריהער טון ו
מ זיי האמק מטסועסמ  אומגטנן גאנ
ן איעס םון סאדכראכם, * * תלם1 ר

ן גאר געיעדט׳  װארט קיין כלוז זײן װע̂ג
:w .דערט*נט

̂ור  ער וחנן אװמט #ל0אײגם נ
vn געקימן i t / ר  נוױען איו מ

n לאמע יזן0 ןװרודורט. קענטינ m r 
jr םון טמיס מד ג*הסט jjr r t ro M ia א 

 אן סון ^טעסילען n סיס טק^מחנר
D נרתוי, אסעריקאגאר n 't ק^נװערט ®ון 

י י טרױס  #ר0ם איחר ליוט אין *,נ
ײן ז0 w כלח ו r ארדיט איחם n נױ״ 

u סיגי r r m ̂ן ואל ער ם1א ̂ג  יןוסען ק
i t ױ ױעם גמלט און א^נריקא אין אימר 

 ארימר וועט ער װען ארױס׳שױקען איהם
תזז. דעם ח נ

 זי ס0װ אליץ, דך גרערט1א11 םערי
 נעכליכען ן1א געװעוען רוחינ אזױ איז

 םאממלעזען איחר האט ער װען מהיג,
 װען אנהױכ, טון כאלד נאר ׳י1כרימ רמם

 סאנװמרט, דעס סןגן1יסגעג1אר חאט ®ר
 װי עיעס חארןוען אין איחר כײ זיר ט0ח

 אראיגעפא״ ווײט ׳וױיס און ג?ריסען00
?A t ײ האכען אײענט נאנמז דעם ײיז  ז

dog גמוױעליך וד io m םארכראכט. ן1א 
 כאגלײםען, נענאננען איחס ד איז דאז

 רער״ כיז כאגלײט וריש0 ר חאס ער יז0
 םרײנד״ ן1א ס?סם א«טײד סאר׳ז חײס.

 אכיסעלע אסמר געדדיקס, האנט די לץ־
i t גארניט. םעדזר איז םעסט׳

 אײנער די דינען דראנ-סטאר אין
 נעװעזען. װי נמטטאנען אנדערן נעבמן

 םאר- װעג, די םארלאםען איחר איז ער
 םעדיקא- א דערצאנגט סדחד״, 0 טיארט
 אלץ גאדארפט, עם ח^ט םקרי וחנן םענט,

y אין ניט םעחר חנן.,1גע װי טזד r tP־ 
 סון נריו• א געיעג^ן ייחם כײ איו גע

קױ זאל ער ®ארעתנג 0 םיט אכהדיסמ
.in n g D it  )to

 זי וחח ^לאיי, סאיץ כימאכס, און
 דער אין נוך א פױט כעס איז איגיז םלמגם
 ̂נnמrװיל ניס װי אמסער, סלזנגט חאנט,

 אמיססאלען, האגט רער ®ח כיר דאס
 מארסראכטען אמנמר זיך פלזמס זי און
 ריײ זיך מלזנם דסץ ®םטיחןר אן איז
יס.1אז־ כמסם דער פון סען

 דער ריט נע״פלאנעז זיר ראט זי
run : װאלט זי אז ׳ז*גען איהם ױ 4זאי

 שארכיײגען, דא זאל ip כעװאלט כמסמר
 ארכײםעז און ןװזאםען דיז זאאען זײ

p ןװואמז. t ,זי:ד א איז םארקערט 
 םיעל «וױ איז ער ;אײגצוהאלטען איהם

זי :כלה דין םאר פאראגטװארסלױ
 ארויסנע• רדעםטס פיעל אזױ איהם האט

ט מ j •*•יו־ען, אי¥טער און * i t אוכד 
 האט זי װאס ׳געלט ראס איהר קערען
 ניט. ער האט אױסגענעכע̂ן איהם אױוי

 פארדרא־ איהר איז םאהרען איהם לאזזןן
 איבערגעבע־ און אזא׳גוטען אנװערען סמ
 כא־ דיערע זיינען װירער פרײנד. נעם
 אים צו סאן זי אז אװינע, בעײען גגען1ציה
 נע־ זײנען ױי האכען. ניט ת1טעג קײן
 גארניט. מעהר און פרייכדליך נאר װמן
P0 ,זיך חלומ׳ט אנ׳ילאםעחתותנדינ 

 זיך נעזענענט און זי טr1ק ער ױ1 ׳איחר
p מיט t  in ' t פאר- א םיס אכט1ממ זי 

p געװײן, ׳»טי?מז t איבערינע דאס 
 ברײט״ מיט שױן ,ז ליגט נאכט טטיק

p אױג*ן אפענע t אנפדפלאםען ניט קאן 
 די םאר מ«עס ױך מסעלט זי אז ײער*?.
c װאס נליקמן, r t ארװאר״ כלה זײן און 

yp אין טעז n yo t, איחם טאר ױ אז איז 
 עװער אזױ איוזי װערם ׳לטען0^ינח ניט
 דאס ^ינגראמןנרע איז ®ארדראסיג, איז

j «נים y r n  !,t מיט לאנג זי װיינט 
p שםילע t לןינדער״ איז טרעחנן ביםעיע 

j m t f r  y r סט1בר דער םון זיך ײיסען 
אמיס....

jy אױף איז n ip, אין טטעהענדיג 
l חןר בײ סטאר דראנ i t,םרעגט ײט yר 
 ־yn זאבען זי עט11 װאס נג,1*ל1«ל איהר

p פאהרען דין געז t ,אםעריקא l i t 'צ 
^Itiy זי האט n  oy»p.

 םארט :זאנען לם011גמ יד«םt האם זי
 זיך האט זי גאר נמוונסערהײט. אײד

i *זריקגעהאלכמן t? איחר סים pזDילyר 
^ םעלאנכאלישער מי :געזאנם ט

!באריס םאהרען, ניט דארף מזן —
y jy ii ^ jy n t  p tר r n איהר צו 

j? םען10נצ y t רyנםyכyכאר דער איז 1

־שלפן רננ ארנײםןר יארהער נױ ױ &ון נײמס
 זײנצן צייכדגנ גחןר1א םח לעזער די

i םאראיגםערעסירם זימנר t אס11 װיםעז 
p חערט עס t  T t מולאן^וױיל ר. א. די n 

i םאססיש pnyny* *לזמ דאזיגע t אלמ 
 יארק. 1ני מיז ארבײטער אידיטע

ען. ר. * די א'ן ם׳יערענם װאס ל *
i ר. א. די tM r זזכמז i t די נעמגן 
 מא־ v ארביממד אידמןע די םח ידנדמר

 po אתיס אקסט11 רואס דזןרנע.עחױהומ׳
ען, די ל ^ n װעלכע פאר אי jn אידיטזגר 

p קעםפס ארכײט^ר t .קינ־ די אסעריקע 
p דער t װערען מולעז ר. א. די I t r in y 
p נײסט ס^ציאליסםימעז א איז n n i p t 

 א ם01י געגצנמטאנחגה yאל די גצלערנם
p סאציאליסט א^טער םאדערגעד, t די 

 דארסען עלכמח yo5yit םח קינדער
4PJPP

 *לען די אין קינדער די םיס ס׳לצרנם
 די ®ח גמיכטע n שפראך, אידישע די

 לײ אידישע די היעט, אח אםאל אידעז,
 פאלתס־ ודן לידער אדכײםער םעראםור,

 םענשצן, גתיסע םח ביאנראטיעם ל^נר,
p חמלאםאצת ׳םענץ t אנ״ םארמױידעגנ 
 ער־ דער אין העלפעז אס1י זאכעז׳ דערע

n 0 קינדער. די p® ציזעע n  rm, האכען 
 ים*זנוצעז1א םעגליכקײם 0 סינרער די

p צײם םרײע ?ײער t ׳לעז1ש די p t סלױ 
l ארדיסםארען שיימלעז, בעה i t אנדערע 

סאט^ײטאן. גצזעלשוופםליכמ
ן שרלען די יארק. גױ *

p t איצטער ?יך נאפינמן יארס נװ 
 tm' םאלנצנדע די אין לען,1ש ר. א. 12
nr: י ו

ױעךסיסלען 218 :יארס 1ני איסט
jmy,. ,י. נ. ברמלין

סםרים. 146 איסט 642 בראנקס:
n>43 1373 : n• בארא t סםרים 

ברוס^ין. עװזןגיז), םמ14(
סטרים, סעתםאץ 229 בדאנזוױל:

ברױןלין.
סט. סזן4 איסם 324 :ן1ךס*1דא

סםרים. נרזמד 439 ״
סטרים. םצ103 איסם 143 הארלעם:

סםריט. םמ112 איסם 108 ״
 עװאגײ, גראהאם 61 :מיליאםסמת

בתסאין.
 םעxru$p 21 סיאכתל :איילאנד קוני
f םםדיט i t אײלאנד. «גי זװמנױ, סויר(י

ל סיםל סט. מע103 איםט 143 :*
ל םחיק pd איםט 143 :* IOS .םם

ען. גײיע עוי
p t מםלימנ נעאסםנ די pogn וחד 

>p t  \ t ניז n r ן ײשפזמם מ י ו ®<ר, t י

ת פינוי r כרי *ל*ן, ר. א. ני t -^באפר 
 כחננםשעס, םך 0 םיז םאחגרוננען די גמן

 אין *לעז י• א. קײז נים נאך חאמנז װאס
 חנלזנן1 שילעז נײע די גזמצנדען. דיערע

 פלע־ םא^נענדצ די אין ױעד*ן נעעפענט
זחנר:
ם0וז  ד1רא (באסםאן בראנקס ;^

 (לע־ װיליאםסבורנ כראנזװיל; געמנד);
p ן1א וטוסער); כמן t o 'li in איסט (אויף 
דװײ).0בר

 בראדװײ איסם יוי1א ל1ש גײע די
y11װעחח גצעפצנם ט vn סאציא־ דעם 

 רyאיצם רטyװ ואס1 צצנטער, ליסטישצן
איבעתעםיט.

 די װענען אינםארפאציצס םעהר םאר
n איצםינע  p t חננ־1 לען,1ש ר. א. נײע 

r דך דעם t אםיס pc .̂ויםם 176 #ר. א 
בראדװיי.

שדי. כױטעל ר. א. זײ
גצ׳ דצר אין םאל מרשטע דאס

 אין ארכײטער אידישע די pc שיכמנ
p איז אםמריאא t גזד געעםענם יארק נמ 

0 p n r i היײ ארער ל1מיטעל־ש אידישע 
 םארענ־ האבען װאס קינדער, טאר םקול
 םיטעל דצר אין \.9שרל אנםאע די דינם
o 60 איצטער ־pt נעפינצן שול n t קינ־ 

p אײנמםײלט דער, t איין קלאסען. ררײ 
irm הײײאתר אװק װעם סלאס n -n ru. 

 דורכנע האבזק ווצם טילאס דאזיגער דעד
מז1ק פאישםצנדעע סאכם p ר t אי־ דער 
j שפראך דישזןר i t דער אין ,תראסורלע 

 דער איז נצשיכםע. אידישער מאדצרנער
 ארבײםער־כאוואנתג, חנר םו? נעשיכטצ

j יאליסישע r o n p i ,ל•1ס סאציאליזם 
 אידישע ׳תנך העברעאיש, נצשיכםצ, מר

 םאשין־ ססמנאנראםיע, נצאנראפת,
&יננ), שריםט  קויסור- ננזאנג. (םײיריי

p געשיסםע t נאטמשםאנ״ אנרערש פיצלמ 
o דען. n  pn אז זמהן, םמז סאן n םײ 
 דמר איז ראדזי יאחז נמ אין ל1ש םעל

 אידישע די םרן לץשסא דזןר pn אסת׳ען
 מיבד ר. א. די po באזדנרערס אדבײםער,

 כױר האבצן איצ^מר, ביז ודיל גיידער.
t נאך t t ם»י געהאט נים אינסםיםוציע 

מינז־ער. עלםערע נזעדע1א
 שילער 1צ נרייםעץ *למן אגפאננ וײ

p כדםלע די סאר t  u r t ir 1שולע םיטעל די 
i נדיינתן t כדיד־ און לײם ימנע אידישע 

 פארשםײן נאר נישם מלצן1 יואם צאך,
 ציב אוין נאר ארבײמער, אידישען דעם

l ױעא האבען i t  o r t io ’ D o r t -אידעא 
p צמן t ״. סאר סאםםין ז

ונג באריס סװשכ׳דיגער און  ארוים״ פלוצ̂י
;fitftDv זי און ה»לז אוים׳ן מער' צו 

שט.PP3 1 הײס
 דאס פיט גצצנטםערט איהם האט זי

זצלבצ.
 צײט גאנצ^״ דעי־ םאר איז דאס

ען...11גע זיך קישצן צישטצר דיער
גע־ עצה איהר םאקצ האט ער און
 גע״ ניט אמעריקא אין איז און סאלנט

םאהרצן.

 דענװער דעם פון פאדמס ױ
^ סאניטאױום

 חג רער םארגעהומען איז װאס נאר
 סא־ רyנװyד םון םארם רזגר םון האסיף

^s: ראס און ניטארױם yo y iy רעם איז 
 רסyארםD די אז גרויס, אזוי נזןדועץ יאהר

 אנהוקען. oy iyoipy3 lyo^r אמם פון
װyד סון םארם קארן די  סאניטארױם רyנ

 באםת איז רyאק |nyt ovv:int װאס
 yooyn רי איז זי ׳םארם רyמוסט א

 איז סאח דער מאנטײנס. ראקי םון
הויך. םוס opyi נערוען
 םון נטyפארטטyד אגרישלטור רyד

 Dotoy: האט סאנ־יםארװם רy11נyד
ש. הנליכעןy1וyרנyאויס  א םון פראג̂ר

 אוים״ הײנט רy איז אנםאנג קלײנמם
 נאר ניט אז גרױס, אזוי אקסעז1ג^

 -yn םים •אצינצטען די רy באזארנם
 ארײנ־ נאך האט רy נאר דזשמטײכעלס,

 יזענט1ט אכם יאהר ל^דןן נעכראכט
יראםיט. ראלאר
 םארגתו״ נאך װעט פארם די רyאכ
 װאס דעם, אױסער װײל ׳pnyn סזןרט

 סאניםא־ םאר׳ן צען1נ גתיס po איז זי
i כמגליכקײט א זי נים רױם t פא־ די 

ynjm  iy o :y 't? נ^נד־צושםאנד דאס 
 אױס״ ׳עס װילען חןלכע1 ארז צרלױבם
 שען דאס װאס פארםינג, זיר צילצרגען

ײ וחוז צזניצקתמנן אמאל זײ  װעלען ז
סאניטארײם. pם ארױס

 אזוי אױ קארן דצר נאר ניט איז
 אי־ אלע גצראטען זײנען צם געראםמן,

■ראדדקטצן. מןרינע
 אס11 נאר האט סאניםארײם דצר

ת א יען1ב םארענדיגם  איבער סײלא, ני
יך.1ה did הונדערם

oy פרייד אםת׳ע אן נעװעז איז p t 
o n זיך האם לם1ע דער האסיף״. ״חנ 

 װאס פראחקםען די מיט נצקװיקט
i זײנען t״iyDPtiiy iD איײ דעם אױוי 
הצנם. אייבענע סים און באתה גלנעם

 ״גרין א געבױט איצט רטyװ עס
 רי אז מאכצן גלירyמ וועט וואס האוז״

lyojy^ttfi סאניטארװם רצנװער םון 
 םרישע װינםער נאנצען א האבצן

םארם. אײגענצ זײער פון •ראתקטען

 שאפ- דעם ■דעזענטירען
טשערמאן

/ — דאקטאר:yר וױלרםער
iy מי״ר :y p iy : t איבצרנצ־ ׳טע1ג די 

y:yn ארבײם po שאפ־םשערםאן, אתזער 
ly םיר לארבער. ברװ־ער p a tn t i איהם 

i זײן פאר t  o 'sn jy n y n y r t נזער1א 
l i t  B t r םיר yrjnB^ ^  םיט איהם :

דאלאר. 56
,1שא פאלאק׳ס ה. pd קאסי^ די
33 DDyn a5סםריט. טצ

דזשײ״ םענענסטאה, • צװײס,
 קאהן שנײדערמאה תאבסאן,

p t .םינדא

םענטערכג ױניטי 8 אונזערע
 ?יינען סענ«ערם ױנימי אכס אוגזערע

 אוגזערע פון םיטגלידער די םאר אמען
גע־ דאר® װער® לס לערנען. «ו

 *ז- און נ*»נגער0 #אר ענגליש. לארצנט
װענסד.

מע ן8 קורסען קו ווע־ לזןסאנס זעכןם ו
 יינםצ־ זעחד איבער ײערןןן גצגעבצז לען

̂יעקטם. מסןגמע ̂בדז  ישר# ײזו» עס ס
ך םריינינ^ •יזיקעל אין קלאס א ןיין *וי

 ltoDo:yn03 אין אן זיך שליסם
i יוניסי y ' ' t  po ly o jy n .הײם

יהר פ א ײ  ז
ן ע ד א ל ע נ

i t יצםצן p t נזער1א זעהןy םאדערנצ 
 למרנען po םעטאדען •ראסטישצ
 סאסירצז פדמדנג, סמםערן חמיינענ,

po ,גרײדיננ דרײ«יע, סאםסעלס p t 
 פצשאדסקצםשינג%

וזר.0י דרייםע עמאבלירם

אקאדעטי בערסאוױטש ױ
 סכג yo23 תאר. jn j עװ״ טע4 303
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בערקאװימש י. ל.

ליקארו סאלדןאפסור
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 £אר בילדונג װעגען װערטער פאד א
ארבײטער.

 אר־ פאר נילדוג; װעגען פראגע די
 אױסזעהען, כיע; ־אס װי פאדנע בײטער,

 גאר- יאהרען פון םשך יאנגען א פאר איז
y אין געװארען געשסעיט ניט n איבײ־ 

 געװען זייגען דעם פאר באװעגונג. טער
 ערשטע סאטע די אין אורזאכען. םי/[לע

 איז באװעגונג ארבײטער די װען יאהרען,
 איהרע אין זאנען, צו זא נאך, געװען

 ארנײטער םאר׳ן בילדוננ איז װינדעלאך,
 גרויסער צו :ויטװענדיגערװײזע^ נעװען

 ;ארני& האט םען׳ װאס װעגען לוקסוס,
 האכען דערפאר אםילו. חלופ׳ען געקעגט

 נױטװע;* דער םון געמאכט פילע טאקע
ײ און טוגענד, א דינקײט  און זיך האבעז ז
 פאר׳ן בילדוגג אז אײנגערעדט׳ אנדעיע

 אלעס, זאך. איבעריגע אן איז ארבײטער
 ארגוסענ־ זײ האבען נויטיג, איז װאס

 אר־ דעם אין אײנצופלאנצען איז סירט,
 אונ־ זײנע צו האס א הארץ בייטער׳ס

 עקס«לואטאםארס. זיינע צו טערדריקער,
 פון אגיטאטאר. דער און שרײבער דער

 ארבײ־ ־ער םון יןינדער־פעריאדע יענער
 אלס באטראכט, האבען טער־באװעגוע

 אױפגאבע, העכסטע און אײנצינע זײער
 דעם אױםצובלאזען מעהר און םעהר אלץ
 טײס־ זײערע צו ארבייטער דו אין האס
 אר־ ־ער װעט רי בילױנג* »י, סער.

 מאם םולער אין קרינען קענען בײםער
 ארױס־ האבען שוק װעט ער װי דעם, נאןי

 זײנע םון הענו/ די םון מאכם די נעריסען
 אופן אזא אויו* אט און אונטערדריקער.

 אר־ םאר׳ז בילדונג םון םראגע די ר.אם
 דער םון יאהרען ערשטע די איז בײטער

 עק־ ניט װי כפעט ארבייטער־באװעגונג
 —בילדונג״ צו םרײהײט ״דורך זיםטירם.

 כמעכדאלגעםייז דער געװען דאן איז דאם
 רעױאלוציא־ די אין לאזזננ אננענופענער

קרײזען. נעיע
A

 ־ער אױס איצט זעהט װילד נאנץ
 הא־ דארן״ מען אבער, נעדאנק. דאזינער

 אוס־ צרה׳דינע נאנץ די זינען אין בען
 ^רעקליך־ די צײט. יענער פון שםענדען

 קלײגע, די ;ארבײטס־יטםונדען ׳לאנגע
 װעגען ארבײפוס־פארדינסטען, מאגערע
 שום אהן זאגען ;עמעגט האם םען װעלכע
 לע־ צום װעניג צו זײנען זײ אז מליצה,

 דער דאן ;׳טטארבען צום צופיל און בען
 לעבענס־״טטײגער נידרינער אלגעטײנער

 דער דאז ;געזעל׳שאםט גאנצער דער םוז
 איז אלגעמײן אין ביללונג די דאס םאקט,
 —װענינע בלויז פון פרױױלעגיע די נעװען

 דעם נעמאכט האט צוזאםען אלעס דאס
 םאר כפעט ארבײטער־בילדוננ םון געדאנק

 די האבען דעם אחו.ץ אוטאפיע. אן
 גע־ םרײהײםס־קעמםעי,דאן סעהרססע

 איבערקעהרעניש, גרויםע די אז גלױבט,
 מםש נאהענט, נאר איז רעװאלוציע ךי

 מען און דערגרײכען, צו האנד דער מיט
 אזא מיט םארנעהםען :יט דאף זיף קען

 װען ארבײםער־בילדונג, װי קלײניגהײט,
 גרוי־ דער ערווארטעט װערט םאג יע׳־־עז

קאמףי סער
A

 קינדער־סעריאדע די נעװען איז דאס
 די װעז ארבײטער־באװעגונג, דער םון

 גרעםערע א געיטפילט האט םאנטאזיע
 װי ארבײטער־באװעגונג, דער אין ראליע

 װא״ פילע םילע, לעבעז. םון םאקםען די
 יענער זײט םארלאםען ^זויז זײנען סערען
 װעלכע ארבײטער־באװעגוננ, די «ײט.

 אין װײל ווארט, א בלויז געװמז דאן איז
 עקזיסםירם, גים זי האט אםת׳ען דער
 װיכטיגער א גרויםער, א נעווארען איז

 ארבײטס׳^טונ״יעז די לעבענס־םאהט.
 און קלענער געװארעז איבעראל זיינעז

 םונדינער1אכט־? דער דאס ״אזוי יןלענער,
 אײראפא אין איצט איז ארבײםס־םאנ

 אנדערע םילע אין און אמעריקא, איז אוז
 פאקם. םעסט*בא^טעד.ענדער א לענדער,

 לע־ דער געהויבעז שטארס זיןי האט אויך
 ארבײםער. די םון בענס־סטנעדארד

 אםא־ די נאנצען איז איז פא^װאוני^ן
 ארבײםער־אריםקײט. מרעקליכע ליגע

 העםד׳*, םיז ליד ״יאם חוד׳ס מאמאס
 די געיטילדערם װערט עס וחזלכען אין

 גאנצען איהר אין נעהםאדין אםאליגע
 אויסגזד איצס װאלם עילענו/ מרעקליכען

 איבערםריבעז. שרעסליןי םא-נע, זעהן
 םיה״ נעםוזם נעסיהרם, ו.אם אלעם דאם
D צו חמ in שאר ביל־־־וננ םיז געדאנס 

ארבײמער.
A

 לאזונג דער אױר האט דעם אחוץ
ד ײי עםארק “כילדונג צו שרײהײט *

 גע־ האט ערפאהרונג די באגקראטירט.
 ניט גאר קעגען איבײטער די אז יערענט,

 פריײ אסת׳ע ערחעםסען םון טראכטען
ײ אײדער הייט,  װאס באגרײםען, װעיען ז

 «ונקט/ און סרײהײט. אזעלכעס עס איז
 העחשענדע• י־ער געװען איז אמאי װי

̂ף־אנס  אזוי בילדונג, צו םרייהייט דורף ג
 גאר אין ארײנצודריגגען אנגעהױכען האט
 בילדונג ״דורןי געדאגק דער מחות פילע

 הער^ט ^טארק אזוי און פרײהייט״. צו
 לעץטער דער אין נעדאנק דאזמער דעד

ײ אז צײק,  א ע& איז פילע םילע, נ
 נאר זיןי לוינט עס צו פראגע, גרויסע

 אירנענד רעװאלוציע, װעלכע אירגענד
 דעד ניט איז װעלכע עני-ערונג, װעלכע

 ארכײ־ דעם םון רעזויטאם דירעקטער
באװאוסטזיניגקײט. טער׳ס

A
 ארבײםער־בילדוגג רי איז דערםאר

 פון הויפט*אוים;אבען די פון אײ;ע איצט
 דער איבער ארבײטער״באװעגוגג דער

 אר״ די זוכט איבעראל װעלם. גאנצער
 אײנ־ איהר קריגען צו בײטער־באװעגונג

 אזױ, שולען, עםעגטליכע די אויף םלוס
 לערגען װאס ארבײטע^קינדער, די אז

 פארשטעהן און זעהן קענען זאלען דארט,
 איהר אין קוםט װאס און״אלעס, װעלט די

 רער פון ^עטאנרפוגקט דעם םון ניט פאו/
 שטאגז־ דעם םון גאר םאכט, הער^ענדער

 דעם פון און ארבייטער, דעם םון •ונקט
 די פראנרעס. םעדעלינען אלגעמײנעם

 קרינען צו זוכם ארבײטעד־באװעגוגג
 הויןײיןוױ די אין אפילו אײנםלוס איהר
 -םעכ און ארכײטער־זיהן די װאו לען,
 לײטענדע די װענינ. גאנץ זײנען טער

 ארבײטער־באװעממ רער אין נײיסטער
 הױך־׳שולען די אין אויך אז וױלען,

 אױסגעהא- ניט זאלען אוניװערזיטעטעז
 גאנץ א כייט מענשען װערען דעװעט
 ארבײטער׳ די װענען באגריןי פאלשען
 אבער ^טרעבונגען. און העמםע זײעיע
 די ניט זיןי באנונענט דעם םיט אפילו

 װענ־ זי ארבײטעריטאםט. ארגאניזירטע
 דער נאר ניט אז מיטלען, אלע אז דעט

 אױםגעקלעהר־ זײן זאל דור קומענדער
 טא״ זייערע װי ;עבילדעםער, און םער

 ער־ די איײן, טאטעס די דאס נאר טעס,
 מעהר װערען זאלען ארבײטער, װאקכענע

 װע״ צװעק דעם צוליב און געבילדעט.
 סיעציעלע אויפנעבויט איהר םון רען

 װאו אוניזוערזיטעטעז, ארבײטער^זולען,
 קענען נאר, װילעז װאס ארבײטער, די

 געבילדעט מעהר און מעהר אלץ װערען
?ולטורעל. פעהר און

A
 דער איז טעטינקייט די איז ;עװיס

 ערשט איז עס ױנג. גאנץ נאך ריכטוגנ
 האט ל. אװ פ. א. די װי דרײ, יאהר א

 דער םיט אינטערעסירען אנגעהויבען זיד
 ״עדיד די ארבײםער־בילדוננ. םון סראנע

 ם. א. די װעלכער אהן הײשאךבױרא״,
 װאו און אנגע^לאסען זיןי האט ל. אװ

 מעטהו םארםרעטער: איהרע האט זי
 דזשאהן פױרקינס, חשארדדש װאל,
 סטילםאן, ל. און בעין ארלז8גמ םרע/

 דער־ נאך סען םען און אינגער, נאןי איז
 גרוי- זעהר קײן אויןי אנװײזען נים װײל

 דער אבער איז װיכםיג רעזולטאםען. םע
 ■ראנראם די און װאוגש׳ דער םארנעהם,

 קלע• אלץ ורערט װאס טעטיגקײט, םיז
 םון קלאד גאנץ זעהן צו איז דאס רער.
 עדױסײשאךקא־ דער םון דעפארט דעם

 א. דער םין קאנװענמאז דער צו םיםע
 םיר, גלויבען דאחם, וועט עס ל. אװ ם.

 לע־ םאר׳ז ברעננען צו איבעריג ניט זײז
 דעם םון ^וםעלען װיכםיגסםע די זער

:רעפארט
 אלס האט בױרא עדױקײשאן ״די

 בילדוננס־טעטיגקײט די אז ציל, איהר
 אר- די פון װערען אויםנעהאלטען זאל

 אר״ די און ױניאנס די אלײן. בײמער
 דער אין אנטײל נעהםען װאס בײםער,
 צוזא־ זאלען בילדונגס־ארבײט, דאזיגער

אויסגאבען. די טראנעז מען
 אונטערנעהמונג ־ ארבײטער ״יעדע

 בא־ צו שטרעבונג די האט בילדוגנ םאר
 וױנשע די און באדירםניסע די םרידינעז

 די ױניאז־ארבײטער. לאקאלע די םין
 זײנעז גענעבעה װערעז װאם סורסען,

 ארבײטער די העלםעז צו אױסגערעכענט
 זײע־ צו באציהונגעז זײערע םאר״טםעהן

 געםײנדע, דער צו ברידער־ארבײםער, רע
ײ וועלכער אין  נאציאן תןר צו לעבעז, ז
 געזעלמאפט םעפמליכער דער צו איז

ײז םוז םאגריו• אזא בכלל.  נעישטיצט ז
 אינסטיטוציעס לי טח Iסענע דאס אױף

שר אױו• און ענםוױיד גוףפיכםאיכער זי

 נא- װערמ •*עבען גאנצע ראט ײען לומ.
n םון םארטײט׳?וומ דער דורף לױכטען n 

 ‘װעל ׳אטרעכומען, און לעכען גײסטיגען
 יןעגען טאכט, נא״ןואם^נדע די דינען כע
 צוטרע־ ארנײטער, אלס סטודענטעז, די

-עד סיט ןyמyראניi צו ט*ן
 ?רײ קאנסטױחטױוער א פון דנעױהײט

 םאראײגיג^נדער א דורך געפיחרט טיק,
פיײאזאפיע.

 דער ׳געדאנקעךגאננ דער איז ״דאס
 פאר נױטיג איז װאס נעפיט־צו^טאנד׳

 ארניײ דער םון •ראנרעס ״?וטענתגען א
 איז דעם צוליכ אט און טעײבאװעגונג,

 ביל• -ער םרן פאראײניגונג די נױטיג
 ױניאךטע- דער ריט ־ונגס׳טעטיגקײט

טיגקײט.
עײ דער צולינ טאקמ *און ײני א א  נ

 בילדוג^ס- דער םון וױכטיגקײט ליכער
 ארב״טער/ אמאניזירטע די פאר אדכײט
 אר״ א̂ל אױןי דײנגען צו סיר וױדעען

 אן אנגע^לאסען ?יעען װאס גאניזאציעס׳
 זאל ײ1 םון יעדע א« ׳ל. אװ מ, א. רער
 ביל״ ״«טענדיגער א מיט פארזארגען דף

 דןי פארנעהמען צו אום י־ונגס-קאמיטע,
 בילדונגס-פראנלעם ספעציעלען דעם מיט
 נא- צו און דױויו^אדנרופע, יעדער םוץ

 ביל״ אלנעמ״נער דער אין זיך טײלינען
 וױרקזאם פאכעץ אזױ און דונגס־ארכײט

 ■א- און עלרוגנס־ילענער אלגעםײנע די
 ארנ״טער־ ארגאדזירטער דער םון ליסיס

 אינ״ און נאציאנאלע יעדע װען ׳צאםט.
 א עטאכלירען זאל ױניאן טערנאציאנאלע

 איהר אמופיהרען קאסיטע טיעציעלע
 סראיעm יעדע וחון בילדוגגס-ארנײט...

 סטײט-םעדערײ^אז און קערפער^אפט
 ארנײ״ H װעט זעלבע, דאס טאן זאל

 העכסט״ממכ״ -י האכען טער-כאװעגונג
 װעל• לאנד, דעם אין אמאניזאציע טיגע

 ארבײט סון יטטיפע די פאכען װעט כע
וױרקזאם...״ חעכסט

A
 רע• םון ציטאטעז פאר די אט סון
 זיןי איז קאמיםע די אז ׳קיאר איז ■ארט

 גרוי־ רער איבער באװאוסט םאלקאם
 ארבייטער-ביל-וננ. םון וױכטיגסײט סער
 איהר אונצװײםעלהאםט אױןי איז עס

 קײן אױך איז עס און ;װאודע גוטער
 כױרא עדױקײ^אן די אז ניט, צװײפעל

 איהר םאר נאר איז װאס אלעם, טוט
 !״W דעם דערגרײכעז צו אום מעניץ/

< נאבעלען נעם, ױ ׳אכער צ  חכט אונז ו
 נים וױיט עדמקי^אךכמרא די איז ׳זיך

 נויםיג. איז װאס אלעס, אױםצוטאן בכח
 טתעסק זיך ?ײנען װאס םעהרסטע, די

 הא־ כילדונגס־ארבײט, דאזיגער דער איץ
 איס 4םא צו אנדערעס םיל -אןי בען

ײ אלס ארגאנײוערס, אלס ױניאךלײט,  צי
 דא• איז צײט זײער טוגגס־רעדאקטערע.

 וײער םים און באיפרעגקם׳ זעהי רום
ײ קענען וױלען בעםטען  פיל זעהר ניט ז

 לאקאלס די צו איעלירען צו אויםטאן.
 האבען צו אינטערנע^אנאלס די צו און

 זיך זאלען װאס סאםיטעס, סיעציעלע
 בילדונגס״יראב״ דעם מיט פארנעהמען

 םיט אבער גום. גאדל געװיס איז לזס,
 אויםנעטאן ניט םיל װעט אלײן איילס
 סריגעץ איצט פוזען ױניאנס די װערען.

ײ װען איצם, הילןי, נױםינע גאנצע די  ז
 דער אין טריט עחטטע די ^טעלען געהמז

 בילדונגס־טע־ די כדי אלזא, ריכםוגנ.
 און אנהױבעז, װירקליך זיןי זאל טיגסײט

 אנ- מוזעז װירקונג, נויטיגע די האבען
ע װערען גע׳פטעלט ל ע י צ ע י  מענ- ס

 זײער אפנעבען קענען זאלען װעלמנ שעז,
 צו כחות זײערע אלע און צײט גאנצע
 װעלכע אינטערנעיפאנאל, אונוצר דעם.
 טויזענד 17 םון סומע די בא^טיסט האט

 בילדוגנס-טעטיגקײט, איהר םאר דאלאר
 אײנ־ די כמעט וויסען, אונזער לויט איז,
 איז, דאס ל. אװ ם. א. דער אין ציגע

 און גענונ. ניט וױיט זיד, םאח&טעהט
 קאנ• די אז האסען, דארום װילעז מיר

 די װעט ל. אװ פ. א. דער םון װענמאז
 ארביײ פאר כילדונג פון םראנע דאזינע

 די םון אײנע אלס באםראכטען, טער
 א געםינען װעט און װיכםיגסטע, םאםע

ױ ׳װעג ט מאכען׳ צו ו י ן נ ע נ נ י װ  צ
 אײנ־ ױניאנס םארשײדענע די ה, ל י ל ח

 באטײליגען םון נויטװענדינקײט די זעהן
 ארבײט, גרױסער דאזינער דער איז זיזי

 די מײנונג, אונזער לױט איז, װעלכע
 געדײהען דאס םאר נאראנטיע אײנציגע

 ארבייטער-בא- דער פוץ פארטיטריט אוז
װעגונג.

װערטער. װי העכער, רײדען טאםען
 ניט לעזער אונזערע האבמן נעױיס

 ״גערעכ־ דער אין לעזעז צו פארפעהלט
 דעם װענען װאך לעצטער םון טיגטײט״
 שיסען צו ב. ע. דעם םיז בא^לוס
 ^נײדער־ױניאז דער צו דאלאר טױזענד

ױ װעלכע, דײטטלאנד, אין  םאר־ עס ו
 איצט איז זעלבסם, זיך פון זיך שטעהט

pu איז נעלד אס“ צרות. גרױסע אויז״ r 
 יױלען מיר און נעװארע?, אװעלג^יקט

 דײםישע די װעם בײטראנ דער אז האשעז,
 צ\גיץ זעהר איז זעהר איצט שנײדער

 אינטמרנעשאנאל די װאס דאס, קומעז.
 איז װײסעז, אלע װי ׳געטאז איצס האט
 האט ײען אױםערגעוועהנליכעס. נים נאר
 א«נע־ ניט איגטערנעשאנאל אונזמר זיך

 יעדען אויןי וזאנד םולער דער םיט רוםען
 ארביי״ די צו ארבײטער^ םיז הילױ־רווי

דואס שםאיל-ארבױיםער, נעייעז זײנעז םער
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או סען g ׳»טאיהערען g נ g r ,MMisa 
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 *88׳8ינטערנ8 ־ער פון ג8טר’ני קליינעם
ס ׳ ניט מן8ל ײעיכע די, נאי.  ײמי

 '8ג8אינטערנא>ו' װארט ראס מויי םון
ם, r מאכען די ייז t, װי OH ,T> jnjm yj 

 אויםמטײזאץן דארף סען וואן •נר׳ם,
 ־ lien ,08אינארחוי הילף, םון ראנד

tpp י8ג סרינען ניט דערםון g מי  נ
n אנער איװעיטייזםעגט. g u ינ•8 די 

Dgr o ניס בא*ס װאם טערנעשאנאל, n 
י8אינטערנ םח  ׳Ttg3 ר׳ן8פ <יים8נ8ו

i דאלאר ענדMטו ׳*יקט l דיי• די 
 B>gn אזן קלײדער־ארנייטער, ט׳פע

, tg *ו נויטיג פאר גיט אםיײ jy rg r 
 OH1 •וארם g האנען לאל ויעםע אונזעו

דעם• נען
A

 אינטערעסאנסןד tg נאך איו אט אזן
ס ײעלכער םאפט,  פאר Dgit פלןר, װייז

g 4*8 (8*«ני אונזער קראפט ׳שװארוע 
*8 גפװיסער g האט *וריק יאנג ניט  י

 g נפסריגפן ױניאךארב״טפר, א נייטער,
 *Wtyt g נזים ,gge׳ נע־ױםען g אין פלאץ

ט.8געה ויפכענטליכען ה־נ^ען  חנר י
 "ig נוטער זעחר א כןט׳פ בעל־מי־אנר.

 לינ• םיס ;ע׳צםראםט אנער איז גייטער,
dm p, ר האט דערפון און  0יס8דערװ זי
ײן ד ogn ny3Pyii הנית, נעל נײער ז  נ׳

 דערוו לינהע. פאר מורא םעחרלױ
 ר׳םסר׳8ם ברודער״ ,נוטער g איהם

ם ו <gt נאס, דער ער, tg באס, וו י  ז
 מאמ) נאך וועט ער איהם, ר8פ היטען

g ׳ זיין אין רעוואלוויעge.■ נעחםס 
 סעק. די איהם ניט און הבית נעל דער

אז, זײן נאטירל־ך,יוו ער, קומם  וחמ־ ױני
d איחם פון מטעהט בע *i s תי נרויסע *4 

 *g{ ער, טום יינפער, י,עךער װי װארים,
 48ױני י־ער »י| םליכט םולע t״t טירליף,

 די האם איהר, רעכענט מע,1װאם־ איז,
o אם׳פר נעיאזען ? נעטאן ױניאן n ־ נ  יי

ipp און דרויסען, בלייבען Pgt װים׳מ, ער 
 Dgn ױניאן די ניין. אה, ? •פיינעץ דער

לייו T תכטע איהדע נע׳פיסט נ iD ig D 
 עד• איחס האנען װעלכע נאס, צום םער

 בעל־סיאכח דעם םוז ער אז קלעהרט,
 *gn ניט װי< ער אויב אנ־שםעלצן, *וריק

ײ ;טראנעל ק״ן בען  Dg3 דעם tP3gn ז
 4^נ אזױ tg פאו״עטעהן, צו נענעבען

 “«g ױיז טוט nig^c-^ya לינפער דער װי
ם ig{ דערװייל Dgn און נוט, בייט  ני

ם רע־ואי׳וציע ק״ן נעמאכט ײן אין ני  ז
 ?ר טוז אנמריפא, אין ניט אין ■<8׳®

ײז כײ בלײבען am ער איז ארבײט, ז m v 
n פולעז דעם אונםעי r ן םון tg זיי ’ jM. 

 אי־ שםארפ אפילו נעװען איז באם דער
 חנר פון האנדלוננ איא פון בעררא׳צם

 די tg נערעכענם, ניט האם ער ױניאז.
 לינ״ g םאר איינשטעלעז זיך זאל ױנ־אן

ipp, א דערפאר, אוןr B,ר ogn ן ער י  ז
 אוננעזעצליץ אזוי האנדלעז צו ערלויבט

תי די *בער ארבייטער. דעם גענזז  דgי
 פאר״ צו נענענען איהס האם קאמיטע
o שטעהן, g ii tg באןי־ די אנבאטתופט 
 ׳|g*}i* דער צו יינסען דעם נײז הוננעז

Dgn ײן נים ר8נ איז  סת ער 4עםי ז
 און רבײטער,8 דעם אנשםעאען צודיח
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 ײאלס זעצעד, די סדם װ*חמדיג ®ארסע

 און םרײדס, אנדמרע צו נממסען דך מון
a אזד rm נאנ־ דעם אויןי •חיסשםעיען 
m פדאנס o n דא־ םערציג — דזןװיו 
J. װאך » י»ר

 אן פאר ײאס ׳םאר אײך שסצלט און
 ״עדױקײשא־ ױניאן סרייד n ערפאינ

 זי געהאם״^װען דאס 1װאלכ לע גאל״
 ק׳צאוק־ די צו ן v ם א ארויס קוסם

 קיץ אז םאדערונג, דער סים מאכעד
 װי סעוזר סארדינען נים זאל מלאױןכיאמד

im v t איז דאס און !...וו^ך » דא^אד 
 האלט ״ליג״ די װאס אײנמנסליך דאך

 װײל !.ארבייטער די םאר מהא^נתז
n גע־ איהר בײ דאך דינען ארנ״סער 

 די װי םײחסים קלזמערע יןײן ניס וױס
 זעהן נעוױס דאר װעט ױ און — שד״בצר

o •ז n אק״ *רבײםער׳ס אי  זײן זאל ״י
ר ניס מ ת  דעם פון קלענער נים און נ

»ינט**ממנס׳ס....
ױ ייח  באװאוסט, אאעמען איז קס ו
 דער אין שרייבער יעדען אינער שטמהם

 אכ־ ניט װאס קאסיסאר, א ״פמיהײט״
o אױף סתג n קאסוניסטײ שרײבער׳ס 
 שרײ־ דעם כײ אז זעדזט און כשדדת שע

i *ל1 מד r i סערצינ די פאר זמסודאזם 
 אײ װערען... קאליע נים װאך א ח^לאד

ד w*♦ מ r r ראםינענטע די ®ח• 
m 9 שדײמד v w ,איז װאס יזאבדסאר 

r 9 כ^ם n o ,״•לאכד »יז ״■**סמנר׳ 
 ײניאנס ערסיסטישע109ג n ®ון מדס׳י

u n fa r און יןאםמיזם ®יז טס ד9י 
מז ד  וואר... 9 דאילאר ®צרצינ אק דס ני

y n* בײ »ז D n י>א  סיסאר9םכער״'־ק9י
 9 אאר9י נתחױנ יחױז9 ססתםי נצחט

— .םזדזנדס׳ײ בים ןדמוחח

 צו שװאכקײט א האבען קאםיסארען
 קאסיסאר דער װען און — ״םעקסיס״
 דיסצי®* פארםײ זײן »ז זיך, כאטראכם

 אנשרײבען הײסען זאל ער םאדערט לין
 אנ- צײם שוין איז עס אז ארטיקעל אן

 טוט — רעװאלוציע סאציאלע די הויבען
ײן״ ארײן רװי א ער  צױ און שרײבער ״ז

:קאםיסאר םעשה זיך שרײט
 jn (ד. סאראקאװקי ׳דו נאר״ זאג —

 !דאלארדינער...) םערציג — פערציגער
 ס׳איו אײך? םים מעהר דער איז װאס
 נאן ס׳איז און אזײנער עלף כאלד שוין

 רעװאלוציע! סײן םון סימן קיח גיםא
״ איהר םראכם װאס ך?. זי

 ענט״ — !כאװער באלד, לה9ב —
 געהען אט — געהארכזאם יענער םערם

 דערוױי- און ארמיקעל אץ אנשרײבען מיר
 שרײבער רי אז ®ראלעםאריאם, דעם זען
 נרויסע קריגמן צײםוננען יענע איז

 צוםרידען זײנען ר י ט בעת שכירות,
 װאך, א דאלאר םערצינ אונזערע מיט
 זיך װעט — נים אויך דאס אמאל און

רעװאלוצימ.... די אנהויבען תיכף
 ענט־ — !וםאי1סצ !ראים אל —
 אײ זיר נעמט און ערשטער, דער םערט

 ״פלאמבינג״־דזשאבם װיםיעל בערסיקעז
 זײן וױםיל און םאכען צו הײנם האט ער

באטרעםט... באנק אץ באלאנם
זעלבםםפארשטענדליר, דאך איז עס

 םא- צו אײנםאלעז ניט װעט קײנעם אז
 םארדינען זאאען פאםיסארען אז דערען

ױ םעהר נים  — װאך א דאצאר םערצינ ו
 גאנצע די געםויגם ד*ז װאלט װאס צו

 אז אבער באװעגוננ?״. קאםוניסטישע
 שאכעז טוזעז ארבײטער p» שרײבער

ױ םעהר גיט  איז ײאר, א דאלאר םערציג ו
טינ אומבאדיננם  אװ סעיק דהי *םאר נוי

 דמר ניכער װאס און — מואװסענט״ דהי
.)13 ?יים »1אוי (עלוס



» * י ק ג י » כ ע ר ע ג

ר ק ו ד ן ס י ו ו ס נ נ ק ם א מ

 אץ #ױפגעפיחרט געבעל, ם. ®דן
טעמסוער. ®י«עיס

 פיר װאס ®װענה דער איז אונז םאר
 םמטער נענעא׳ס אין פארבראכט דזאבען

 איג״ אזוי ניט צוריה, װאכען «אר א סיט
 װאס •יעסע, רער צואיב נעװען מערעהאגט

 װי ביהנע, דער אױןי געש*יאט זיך האט
 אין נעזעסען איז װאס עואם, דעם צואיב

 טייאער אםענע כדט האט און טעאסער
 צונעהערט זיך אױערען ®נגעשפיצםע און
 הא״ אקםיארען די װאס ׳װארט יערען צו

 גרױםסײט, זײן און ארויםגעזאנט. בעז
 ארױסגע־ געבעל האם פסיכאאאג, אי׳כ

 דער אין דאאיע זײן דורך אזזי ניט וױזען
 קריםינאאאנ) און אסיכא^אנ (אאס ®יעסע

 זײן םאר האם ער װאס דעם, דורך נאר
 פיעסע. ריכטינע די אױסגעקליבען עולם

 ער גאייכט. עואם דער װאס וױיס, ער
 טעאטער אין קוטט עואם דער אז וױיס,

 צו אום ; ט נ א ■ r 7 ג ווער־ען צו אום
 גע׳איכם* די זיך װעם װי טרעפען, וועיל׳ען

 עואם דער כדי אז װײס, ער אױסיאזען.
 וױ דעם, אין םאראינםערעסירם זײן זאא
 האנד־ װעאען בידונע דער אויוי םקנ^ען די

 נזזהםעז רשט7צו איזזם ער דארף לען,
ײן איז  זױסען, אאזעז איהם און צוםדױ, ז

i איז וחןר n ווער שזלדינער, אסת׳ער 
dp דער דך םידזאט ד*ן ;נעשאסען האם 

 וועסען אלע, די םון העכער באסת עואם
 און פינסםער. דער אין םא»ען זער>ט ער

dp nm ,ױ ®אסירט  אח וױנשם, ער ו
 בויםעצ װי אתיס, שװימם ד*ר*אסת

 אםת׳ען אן *ר םיהאט ד®? װאמר, אויפ׳ן
 געיעכםיג־ םון געםיהא זײן פארגעגעען.

 צוםרי״ זעאטען א?ױ װערט וועאכער ®ײט,
d איז דעננעשםעאט p i אעבען, װירקאיכען 

 פסר״ ער װאס אװענד, דעם אין ווערם
 בןד גאנץ און םוא טעאטער, אין *רענגם

®רידיגם.
ם פרס דעם אין אם ױיז  דער נעבעא, ו

ײן סיעםעז, םארט רעם pc באשאפער  ז
 ®רם דעם אין קען ער גכורה. ווםת׳ע
 ברעטעא אײן אױזי שטעאאן זיך נםעט

 רעדאסטערע ערפאאגרײכע אונזעדע טיט
 װעאכע צ^טומען, pjjrr'senn® די •ון

 np אדער ראםאן א סאר װאס ווײסאן
 צײ־ דער םאר אויםצוקאײבעז האונגpור

 און אעזער. די ״אנצוציהען״ כדי טונ:,
n*Dnpi, ריכ״ א האבען װיאמ איהר אויב 

 אדער אעזער דער װאס באנריוי, טיגעז
 איז געהם גאײכט, מעאטער־געהער דער

ס א מ  ־,נע זיך שפיאם עס װאו טלאםער, יי
פאםענם״. גרויסזןר ״דער ®יעםע בעא׳ס

 עואט דער אז נעםינען, וועט איהר
 -עא די אין מאן א װען נים, זעהר נאײכם
ו פאראיבט יאהרעז טערע י  ױננע א אין ז

 רחפינות פון געםיהא גאנצעז זיק זױיבעא.
 םאראאי אאםע״ אריסע די פאר ער האם
ײז פרוי, זענע  4דעו צד אױס נעהם הארץ ז

 מא־ דער אן זיך נעהמם װעאכע טאכטער,
 פאר־ אאםעז, דעם םאר יזריװדע. טע׳ס

 די לזאם דער האט אבער נאר ^יבםעז
 פאדאכ־ אח פארדאמוננ הערצאיכסטע

םרננ.
 טאסע םאררינט ? אזוי עס״רעכט איז

 מיםאײד? קײן תאוה׳ניק בעא רpאאט דער
יא ע«עם װײם אpבpג »ז זײן, סעז עס

 זא־ פיאע װײס געבעא אבער דמם. םון
 ער בסוד. האאט ער װעאכע כען,
 מאאט דערםאר און ׳װיא עואם זײן װאס

 װע־ *ױןי נאר, אאםאן אן אײך םאר ער
 עואם דער אוז ׳ארחם אסור איו עס םען

 װען #דאן אםימ נחת. םון זיך ■רעגעאט
 יעדאן ארויס איחם פון צא*ט וױיבעא רי

v איחם אאזט נרא^עז, m ׳העמד • אחן 
 נ«תאד זײן •נים אין איחם װארפט אזז

 נתןס־ די טעאטער־עואם דער האט ׳קײט
 סוקט איחר װעז איהם. אױף נהמח םע
 זעהט מע׳צה, ב^עת עואם צום צו זיך

 נחוז, סאר שײנם פנים ילדער װי איהר,
א : געסורמעיים וואאם רpדpי וױ אזױ

 ‘בעי-עבירה׳ אי״טקר דו ׳דיר אויף סצווז
! גיק

 װאס ׳עואם רער אז אױך װײס געכעא
 זאי אאײז ער װאס טעאטעי, אין קוםט

 אכער איז ׳הײם דער אין זיך בײ םאן ניט
 נערעכ־ די ?עהן נאר ער װיא םעאטאר אין

 נערעכםינהײט העכסטע די טיגקיים,
 יפטאר״ אאוען צו דערםאר טריאוםםירען.

 דעם פון םרוי פאח״אזענע *אפת די כעז
 דײ אאזען און כעי־עבירה׳נימ, *אםעז

 אנ״ דעם גמיס^נז סאדאם אויסנעאאסעגע
 *אםען דעם םון םארמענעז גערויבטעז

 דער קאוג. גיט העכסם נעװעז װאאם ׳נאר
 גע־ דיז ט.p^אדpנ ניט עס װאאס עואם

 •ראטעס־ וואאם נעםיתא ־ ראכטינתײםס
 פאר״ ײנגע די וחנרט דעדפאר טידט.

̂ p? דעם אין םױםמעזמאסעז סיהרעריז
 און עטארבט. pאאם די רוען אהם, כעז
np i נאנצער זײן מיט אויוי אכמסט עואם 

ײז סעז װאס און ברוסט.  pא מעהנער ז
 געיפאסען זאא פרוי די אז וױ, נק^ככמר,

ip םון חאגד דאר םון װעראן i םאכטpר 
p רpארשםארבענD רער םון d »o? און 

 דער דאס װי ג?רעכטער, זײן קען װאס
 “אעצ דעם אין זאא ?בירה׳ניק ב?א רpאאט
 א פאר װאס באיען, זיך םאמענט טען

 םא- זײן םאר נעבראכם האט ער צרות
ן אויף נעהמען זאא און םיאיע,  שואד די זי

 •רי־ אין געחן אאײן און מארר, דעם אין
 עאעקטדיק־ אוים׳ן אםשר נאך און זאן,

 V טאכטער זײץ באםרייעז אזוי און טשער,
 ער זואם. דער דאז זאנט ׳מאטמ א פארם
 עבירה־ בעא אאטען דעם םיט שאום סאכם

 זינד. דיינע אאע איהם פארגים ער ניס,
 װאס אומעדויד, םים אבער ווארם ער

 זי וועם ? םאז טאכטצר די איצם וועט
 אױס׳ז שםזןרבמן מאטען דעם אאזען

 דעם אין װעט זי אדער םשער, עאאקמריק
 אידזר ראטעוחח צו אום םאמענט, אגצטעז
 די, עס א:ז זי אז זיך, זיח סודה פאטער,
? סאדאם רי אסעזrרpד האט וועאכע
געשפאנמ. העכסט מואם דער איז דא

 עואפ דעם פח פאדאאננט געבעא װעז און
 סרו». דעם זעזזז צו אום דאאאר, א נאך

 ער נעקראנעז. dp װאאט ער ׳מיר נאויבעז
 נעהט װאס סאכט. זײן איז איהם האמ

 ׳שפי־ אסטיארעז די װי עואם, דפם דאן אז
ײ סריכם דאס אזןן.  אינ־ דער איז נים ז
 טאכ־ די צי וױסען, װיאען זײ פאה. קער
 טאטען, איהר שםארבען לאוזען װעט טער

ניט. צי

 ער און עואם, ?ײן קען געבעא יע,
 ריכ״ חום צו שטעגדינ איחם םאוי גרײט
 -•אסמ• ער װעאכען סיס סאכא, טיגען

ממש. ?יך קעװעט
 עד זאכען. םיאע גאר װײס געבעא

 פאאשטעד זאא מואם *on כרי «? וױיס,
 iv טאר וזעומן, נ?מםעיס צוסריזמן ריג
̂נן גיט  מלעקט־ דעם אױף מטארנען אאז
 איז עד וױיא טאטען, דעם םשער ריס

 טױטגעשאסען האט וואס חנר, ניט דאך
 אאזען ער םאר ותגימנר נאר ; סאדאם די

 אוד דאזינע די טאכט*ר, די שטארכען
 געהען רpרצpה אאע וועיכ^ר צו ,•שויד,
 שװע־ א זיך ם*ד דארום האט ער אױס.

p? די אט און ואדאטשע, רע r o in n אײזט 
 ״דער :«יעסע דין אין עיאם םאר׳ן ער

 אן ױך הויבט װעאכע סאסענט״, רpגרױס
 װען ׳אלוט צוױיטען דעם אין אײגמגסליף

 pעטאיכ נאך מים זיר נטppכא עואם דער
 גע־ ניט ?ײגען וועאכע ■אדשױנען, נײע
אהס. jpwcnp אין װען

 אין אזש פארסידזרט ווערט ^אם דער
pאנדז אאס rדר. ®ון חויז ד*ר אין ׳יעס 

ם דארם און ׳בער חורדוס ג ^ ; iv ,אמס» 
 געפיגט ער גאוסט. הארץ זײז װאס צו

ז הײיט װעאכע אאמנה, אן דארט י  איק י
 איוור םון יאהדען די צוריק אױף צעהאמן

 pn זאא אאםנח, די ׳י r כדי םעכטעדעא,
 מא־ סתיר זיך י-ערפאר און איגנזד־, װאס
מיז. א פיהרען כעז א  #םעכטזןרעא א י

 איהר זאא מן »ז ׳ניט דױזי װיא וועאכע
pירצpשוין האט זי װײא יאהמנז, די ז 

 » ״שיילט זי וועסען כױם אײנעם אויך
 אונשואד, די דאיט נ^פינט ער איב^.

 פאר״ מאדאם, די געשאםען האם װאס
 איז רp און זווזן, דאקטאר׳ס צום הײראם
 זי הומם װי םאראינטמרעסירט, שטארלן

 דאק״ Dpn דארט נעםינט ip און ? אהין
 װאונדער״ רp/אמת אן דאם איז ׳רpב טאר

r jp o. אױנ זײן פון d :pp נאר־ איתר 
 אויד עס איז רp און באהאלטמן. ניט

 אוים־ די זיר אױןי נעהמט װעאכער רער,
pd w געפינען צו d p i אמת׳ען yDררpר 

מאדאם. רpד םון
n שםי? דאזינע די אט tfn i'ttppo jn 

 א<ד םאאנ^״ע דרײ אא? אויס םיאט בײט
 פון העאד דער װערט דאקםאר דער טען.
 װאונרערכא־ רpר איז ער •יעס^ דער
 ואםp דער אוז האאםס. שעראאס רער
 אנ־ pאא איהם. אין םארגאפט ממש איז

 טײג װי װערעה p:rrn דער אױף דערע
< רp װאס העגד. זײנע איז  םוט דאם װ
זײ. םיט ער

 הארצען צום •ונהט איז מענש אזא
 איז דאס אט טעאטער״עואם. אונזער םון
 רpגעװע^:איכ א ׳דען װאס !םענש »

ײ װי טעהר, ניט זעהט װאס מענש,  ״ז
 ניין, מענש? א איז ׳נעזאגט אוםשטײנס

ײ נעהעז דעם צ*איב ניט  טעאםער, איז ז
 װאס זײ. װי אזעאכע, דארט זעהן צו אום

 װי״ סצענע דער אױף עס? זײ דארםעץ
ײ לעז ײ קעז װאס ׳כעד דר. א האמזז ז  ז

 סpאא װײס וואס מוםתים, ןpװײז
 װי באאד, נ^יואוםט האמ װאס בנבואה,

דושעני אױןי געטאן ?רה א נאר האט ער

r jm ia ג  * m •

f V f

Mד n אי« «י m «ן<ד׳»יײן, tm n
ה*• 199 לעסס־מרימימר » אודאי,

«ר <וסח ווייו :נעבא׳נז «וו טענות נןן
*9װ יוייו״ יוון נ«רס, דר. *זעיכע ג׳נזןחן

טנח׳*ד »ין <ר ח*ט פטרלטמ מוס
.................

o אריײן n זוי4 »י«ט
o 9 חא«י ;ארײן סוי< אין tyדי (•« י 

ו ניס׳וי׳! • אאיין *דיױ׳ור י i9« ז f 1 וײן 
זויח׳ון W 909«• די סטכ«ן וו«רוס

 וו*ש8« •ו ,12 «ך1 חטאכ ניז יטננ אזוי
in םען ײאיט םארפירזם fjrr iM  t u r n 

 1 •<)”< נײ װי לו*,9 »ו;קט ם׳נאםפר טון
«i999i סתסט־קריטימר ומר *ון

\.9nnt 9סיי ,9«יל נטר «ן5׳»ט«י איחם
חי װ»ס n לם*ל, n חי r i  m >  מי

fS 19לןױ ניט װטרוס ? טטטײפער H* די 
 9«ל י«ס סי״נו ? זיר *•רוחמן *סטיטרען

מןו• וזיידז׳י׳זס, סרינ^ן װ<וס *טטיארען,
p •1 ,909«• חנר אין ראאען כען m  fjro*

)'ניס •9
■ .‘91 ה*ט םראגען *ל« די אויף אכער

תץ איין כעל ט איחר :תי e ניט מנ jn 
j װען ט׳»ת»ר־עו<ם. r איחר װט<ם 

 «ר״ »ז אנ׳טרײמן נקמנט אויו דאך
ס איחר ■י«ם«. סטינרײכע  *בזר «9 מנ

 ר9י װ*ס ;יט, וױיסט איחר װײ< נים,
. עוצם ם ד«ר װיי ז ׳וױ< «וי  ל9« 19« •
קייןן. אלעט איהם םאר  טטר״ «ר *ו

 «ר #טום־י׳טח. אויח גיט r« מס*חס
 חאט <ו<ט דער רסזיס. הײן גים װי<
 ד«ר ם׳ד»ח. אינמרפםאגטע »ז אינ

c א׳ב ה*ס קולם f i r a n i אין ווער׳נז «ו 
מ ר«ר א  חאט יוולס רןר ח׳»דרי. « טון י
מז יזאונע ס־ינע, גוסע, ליב מ׳  אזיוי נ״
 •ניפיח. םינדעםסער חןר אהן ביתנע, רער
ײ  סוינען גיט, *ז סאלתאם. זיין סוזעז ז
 ט לינ אױך הטס «ולם חןר ניט. זיי

 <0« «ר נתגאי, אב«ד םעד*ען, שלמםען
ײן ם, גזײט«ל. אםת׳ןר »ן ז ;י  eyn «י

־םוינ  ודמם npn «ולס ר?ר כתיזוד, ױי. «
ס נעכעי האינתײםןן.  ‘«אר און ,09 וויי

o ר«רל«נמן *ו דאס ווי טנמהם, n 
i פון סוד דער איז ראס עולם. p  o n 
מר ,דער •יןםע זייז םון םאלנ רוי  ׳00 נ

ספנם״.
מר 1919• װעט אליין רעם פון  אײ

p איז עם אז םארעמתז, r ניט לנסרי 
כםיג ir* פאר׳פייחןנפ די מי װי w o p 

ן נזזמפילם האבען ר ײי  •*ר ראלי׳ח. ז
פר  מ׳פפילט *לפ זיי חאכען פי׳נםע ד

ט: זעחר ראליען זייפחנ  חאכ־ יעפכ נו
 נאר, פארלימתר *לםפר דער »לס ׳פםיין,
ט נאלדעטייז, דזמפני  אמי ײיילינפ די •י

 ®אטיז׳ם איזזר װעלכע-ערמארדעט שילד,
 09O9n װילענספי, סערי פארפיהרערין,

 אין טויט איחר סים זיר ענדינט ראליע
או האט וחזלכע און »קט, ער׳»טעו  חןו

 אני 9«ל ײי םוטמענפן, «וו ותנינער זיר
ר םיטשפילער, איחרע דערע סן  «ר«טי, וי

 ראפטאמן אײן אי( זיר האלט װעלכער
 טאר־ ײערט און אתט, ערשטען רעם אין

און #9• םעדטפן ם*םע צים ביז םאלעז
 איבפרעע, «לע אלע, איו נעבעל מאסס

 « סארנעחםפן «לייז נעסמז וועםעס
 — פראנראם נעדרוקטען דעם םין העלפט

 זייער נעוױסענהאםט טוען *לע זיי
ײ ;םל־כם  ח, ד. קולם, דעם אםוזירזז ז

י מז ס0 איהם סאכעז זי  תיי״ 00 איז לי
 tjr־i0'OP0 םת ס׳נז הען ם0ײ און נעז

? ערװארטען םעהר
קר׳ימיקער. דער

—־*

ײ װ מי: אין געסםז חאוב׳זן ג  אםערי
 דער רייס״«^רד, לגגאי^יער דער ®איירוס,
/ דער פון געװינער בי ר דוי  אאיד «ון ״

r n n ^ tm, ם* ענגלי«ער געײעוענער דעו־ ר״  ו
 א םימ נעקוםען איז «א«ירום טיניסםזער.

 1«וער« געחא« רy האם גוריחער, םעג «אי
ך פוור כבוד גאגצעז ד*ם י  נעביוך׳ אימנ, ז
n o ך ער פ׳ז םיילען זי  לאיד םים כבוד םי

 די ?וםס בוולד ני^ק׳<ת, ׳אבער דזאזארדזפ.
ע! רײם גרויסע װ״י עװ »ון איחם צ ן ״,,״ז  *ו

r לאיד r r n t v n מז אין װעפ ־ גאנ נ װי פ ר  מ
ארז^א: עמז^םליכעד דער שון דען

אג* רו«ארדזפ לאיד  גזך איז ער אז ז
 אלס נ»ר לעזורעד, m *לס גימ אחער. ?וםען

ל ער תלמיד. » , װי ן ן נ י צי ג ס י ױי ו י ו י  אז
 ודאס צרוו^ אלע בײנעקדםען »«ז #םעדיקא

ך םי® חאס חםח4̂ די ב בצבדויכ•. זי  ?ר אוי
w סײנ® r r f j  n  fptpa, ■דזאארדזא לאיר װע 
 ז?אר זזא® אםעריקי »ז אויסנעפינען, נאלד

ג י נ ײ  באגןן «יך מוריחםען «י וואס סי® װ
^ די m ױר*•,  יז*פ םלמסה די וואס נ׳יזו

 •אר• ,p»ppinr« ^יווארמ נינמן רי ממ־יוכ®.
לץ גאד מ©* נו בײ י אז ד*ם *ו ד ל ג  אוי

« ««? Dp 7»סי m גי w ,®ז ײי ׳ילןכ  »י
׳ ײ י בן דאר דאר איז יאריאר יפאר ױ  תוי

תן דאד■ ■ גלי p דןר ני pן מי גרעסלו־, ־* י
יטיר♦^

 תאלםחע אסןריהא אין ,קאםרניסםלן״׳ די
או »י*« ביז ױ נ  »ז זיך, באריחסען אײן *
ײ  דעם אויםװעחלען געחאליצז חאכצז ז

 מינעסאפא אין דזיואנסאן םאבגוס ®ארםער
 םאגגום םענא*. םפײאס יוגיז«עד אין

 גאנץ א דערצעחלען *ו תאמ אלײן דזעאנםאן
ן אין גןףייב&חג. אנדער ײ  «יקא- אין רעדע ז

צן *עס געזאגמ: ער חא« ב» ע  געזוען נים זי
 רעװאל־ חאבזע װעלכע םארםער̂ג די בל\יז
 לעמחןר דער אין םינמסאסא אין ®ירמ

 די באגקידען, די אויך נאר סעניגדעלעתײאז,
 רזך חאבען יראפזףייאנעלס די ביזנעס־לײט,

 9 8 ®ארםער. ךז םי® צוזאםען װאלםירם
מ נ ן ז ג ן ר ן ו ו י ® ן ד ע ר י ק ג א  כ

ן י ן א י י ש ס ק י ר מ ס י ו ־ ם ײ  ח
ן ע נ / י ן ז ע ו י ע ד ג א » . ר י  ם

ן םעםחױ* א ברצכג איך  ®ון באגקירען, n •ו
ז אנאלס1•ראפןף די און ביזנןסלײ® די  דצי ײ

i ווארים jtnq*9 קלײנאו־ p i ,מד  דער אאי
 — םמקיר, דלד־ ביזנצסםאז, דער יארםער.

pאי יעדער rײ «יז ר ן חי םןתר, גי® איז ז  י
? דאס אם אסכי״פןד.״ י  ־באז־עוסוקל דןר י

^ מאמאאר מ רי א לז ו י דן וועסןן י ? מז  א
״ מז * ײי « א ק - p rn m ־ מ

די — ̂צנסאא?א ראס און נאפאר.
״ מ י מי י ^ ג ל צ אנ די  ביזנ?ס־*לײ«, די •ייי

i םי• p p וײנצן קאמוגימאס די op מך
pn| יסירראײצחלצז *י »יפ ׳,^ױם״ אײן

tp s a r .ריאאנואן

אוין םיר האבען  רעיוב־ א נאך עס הייסם ׳
 זינען אין קוםפז עס חם, 1םלרקיאוע די לי^
 שעקסאיר; אלםען דלם «ון װארם דאם

״ נאםען א אין אי? װאס ״אבער, ?

’p בעסמע די מילײיכ® o r^ װאס ׳נײעס 
 * «. א. דער ®ון קאנװלנ׳אאץ דער *ון קומ®

י וואם די, איז ל. אװ  דעם אנגענוסען האם ז
ד באדעדען צו וױיניטער כןךילוס מ׳ן זי  םי
 לעגיס־ גאנצען דעם םיט און קאורם, סד*דים

ך און ■ראגראם, לאטױוען  מיט נעחסען זי
ע, םעחר  ארגאגי־ *ו ח*ק סעחר סיס ענעד̂נ
ען װאס ארבײטער, די «ירעז ם נאד זײנ  :י

אזכל. א בניםנות, ארגאניזירט.

 געג. יאחרען פילע מאר געתאנט חאב איך
 אין איצט כאקא:* איז װעלכער םאבינסאן,

 ?רןוס־ קאםיסאר נאםען דעם אוגםזער רוםלאנד
̂יםאיאקאװ,  גע־ איםזןד איחם חאב און גא

 ער םאן״ עחרליכעץ גאנץ א פאר חאלמען
 «םו• ײאה יעניגע׳ די צו געחערמ נים חאס
 אבער חאט עד ;דער־מזרדדײזהט «ן זיך ®ען

 «ו אר£יים ניצליכע ׳■®ילע, געםאן איםער
 אלע םי׳ט איבערגלגעבען זיך חאמ ער װעלנע

 נים דארום םיר זיך װילט לס כוחות. זײנע
 םאסקװע, •ון קוםם וואס נייעס, די גלויבען

 םיםבדויכט חאבען זאל קראםגא׳יםףיאקאװ א?
 :-pnp• «אר רעגירזננס־מנק דזןד ױן געלמ
ײן, קאז גיכער צוועקעז. ליכן  אז ז

ן ■npwnP •ארברעכען י ז עד װאם דעם, י י  י
 עבלינקע לינקע די סיט בעווז עוח ןןן̂ן ג«®
 ?״ן דאך זאל Dp אויב נאר, רוסלאנד. •ין

ידקליז־ איו קראסנןךיפיאאקארו אז «סת  גד־ ̂ו
 גאנ־ די זpגpג םעחר עס rtpn גנ^ א זpײאר

pw»®n f t ,■•ײי לו tpjpj קראסנאאםראןד 
p סאוו. w  ip i® אין או ׳איו opi דאלאר־

fm טאבינסאן איז אמעריקא לןאד  ip a » ^ j 
wtnv am עחרליכער אן יאחרעז ?ײגע o 

 רp V* רוסליונד קאםוניסטי׳יען דעם אין
TPiimp3 ך און קדאסגאאט׳יאקאװ גנ^ א אוי

•»

ן א י נ ױ ־ ד י ױ ן ט ע ג א ר ץ ® ר א ע ע ד ס ע ד ®

י •ון טעײיגשי•• ױ y י p r t די יו*ז
ס אידי׳»ע ^נ /,יוןי
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 ״פרײ- חןר pn ארױט אח עד און איד[
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w איו ניכ^י> mד r n חאט pj- 
ײן ®ח ניאט^ און wn םאכס  און חנר ז

t חאס אלגין צבױן כודס-§רײנד W 
פ דר^ ;»נ*נ שסירט מ  ׳ארטי?אעז ײ

ר ױו נ?׳ארינפן חאס ןר אנו  •וסטע גי
מן ■^רתנ^ני ץ אױף אמרי י  אסאיײ ז

ipj ̂ס ׳חגר r נ - u f r o r w f צו אפייו 
תן צנימ׳ס סאריחרפן מננ דנו o אץ י n 

. **רםאנצתן מי כי
ץ חאם זאך pou אײן נ  יא אנער אי

̂ס אױפגפמאן ײן ס  חאם פר ״פריסיק׳/ ו
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ipי ״גױ מי i^  pip.״

Bjpijfeepifp ליי■  Dpi Ap03i1WV*> a 
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pj!♦•!♦•♦* 1װײ »»•pr»B0»3iopp p ip 

ipipann• ®♦ifn או אײה op 1אי •.m 
ip i אסת ♦•Dips in«• w  ,ip ip  #i .ויך 

Bpn ♦b u w  Dippipn ♦i, געםײן,1•• אין 
ipsp•*)• BP*rwu (♦י i♦ .ױגיאנס

Dippipn ♦l סײיױ איחר םים •ארמי 
1®3pr’ »pPip ip»3i♦ ליג pn^ יס-1אר ?יך 

ip f’ iipj נואץ o ip u iiin אום§?חיג »®b 
in•♦ •אין •רנײ i  .03p»n♦ ♦i♦ מרייד 

♦Bnpa» pplpn j »1 1«ipr»»pi^ip ip»ji 
•aipn p•  b sm >*i• ip i  ip®3i -קאנארא 

opn ao וון ליר® im b  oippipn ip i קײן 
o ir גיילס B lp ll ®ני ♦♦!•B9M13PJJ אין i♦ 

♦D3p’ : i ילו•• ipBipn ♦i ״•®•לגאםײ״ 
p r/״• |׳p®«;p1p i •p/1» ״רענק )׳ i ײל״  י

11 in ».. ̂לאנגען ip ניס •ויד ב i  i f 
i און ליג עדיוקײ»?;אל ױביאז 1םרײ f 
17 1 oippipn .רכי« n 1םרזי ♦lP ’ : i 

» opn לינ גאל9יוקײ»17 נוי  א קייבען7גו
pfשדײד־ אםאי׳יגער דעי ■ון ױערטער ̂ל 

p®יoניp♦וני rםעםינל,ײט ר ir״לס דעי ז 
sip ״אי דעי 11• ■י׳/ ל7 i /די *רז ױ׳ 

״7י?אליס*1״סיג  opn •י׳/ ״עס דעי ®דן ז
p3;po ײ «ון  אינערגעניללװעם אביסעל ו

 םעיען9ךו;וין׳ זײ •ון *דובירם ■9ח און
 ארויסגלקוסען, •בער איו D7 ■רווגרווס. »

ר ®ראבראס, i»»p ני•  די רעצעיס א ̂:
177171 ipapopipip נים יג׳1לײ ארום P

 אי-נגע־ ז״ סען אר,י1 ״׳Dlpiipi״ 1?♦♦
i9״’OpjlfOp* p«fip• א 173 i," 3״ ארןP3״ 

olp i״, rp^msp iplpii וזי װאקסען »»•« 
1pW»n. 1 נײ♦ ipi»»nr חו»ך זיד םום 

 זײ מען דאדי סאאינען, כײסםינג י1 סי®
און •ײל״ און ״יענק ♦?pi א [73733»״

7?i p b t  • ipjpippj] .•ק»»נם7ל7 די הלא
P1W11P3 17Bl«np3«p I73"t,] א אר3 ארן 

opn Bpsnpvpo pDMij 17• זיךTM1730M1 
17373 ip3p opn .ipjipnpj opi דלר

ip3 oimi״oאיו ׳ opiiop I73PI If ip n r 
pp op ^pBO«Bvp3] ,״ן זואים דעד אז ז

o״ip i opi ju ײ איז סםײם י7;»;צ •• 
p• BTBOpt 1 אס.37קלP3P ]pp DP אויד 

 POJip ]"? 1♦• IpBlpil 1P31P11P3 »ז ,173"0
17373 epn oopfiplp 73171 ארי ל70י3א• 

3»11• »1*7*11037 plpB"11 ♦1 . opo ♦1 BB 
173PO iplp apil PMP 173* fPI o p׳ ♦r® 

171 B3p3"« B1JT1 173*tp*״.B"l« l T

iinjni ♦♦f •711 •p !♦•17311 1»י לינ» ♦i,
 Bp® Ip® BVfOP lp3p® IPPpiPf•® ♦1 ♦״1

IPPP •*« 7•1•״ i n  ,•7®p®P,,7® ״] f* ♦ 
I7»pJ7**71 •PP 11• ptl••?’® p |y37JJ"P

1*P ד1ו 1‘י pfyjpj] 71711,] ז7׳
i  •* 1 1 m TP1״ [y>>n ]y i״״ ip״ 

3•*♦ ]*# 71*» pii״pp•ון און •אי•♦ ״• ♦•i r 
 **נ־אננ, y»**»u ♦i אין3לי ןוג״יל7?י*1/די

opr, •’j •**11 t p  ♦p ,nr• pa t p וי 
ir•• •iyv in♦* ,]p®yi«»ip tptipi •pn 

77171 i®♦7חל,] p T «  *,pn״,*̂ -p3•! -nyt 
ipa ,י מי*• •יך וײן? נ u זי» <r ן
711 *1 ®pr ojp* ji * yr*i*n?  •אי®* •17י

inyt ;״ייגי vi אי•׳ *איס״״נען ••in 
ip ip״,•♦
?yopjp צנ״ון op jjn נאך «|i« ,r s 

®P r n  r| א״ דאf® אאע- גיט א״ס ט״ט• 
o״i״y i,| זאגע״ די װען אנסאמ, כ״ים אז 

y o jp j מדאן ״סרײד p in y?•;®•♦♦♦ ליג״ 
iviiva d דך חאט p  n«  , o v i v im אן 

 עקא־ אן געחאט חאס װאס ארגאנ״ואצ״ע
ytP’o p j ױ די אין תרכ^םיחרען סיסיע  י
^ ;יאגס, נ i : זאנט א v
ן 1״®י ד♦ ®J״♦* ן  ל7;7דױ?י*»7 ױני

 י־7א׳נם געװיי?[ ®4,ײלקגע׳ימעP יי♦ 1לי
•,4 דעי !•3PP 9 171 •יז fp p ip n*®•און א

i7ipnp3 ♦*P ייח• [1■ ®ײל א opn י? 
 ®די״• n d־p עקזיכפירעז •i י®77173י*1א
y גיןן1י 'ln v s n w, א געױאיען א*ז י7נ 

ײ «9א י3י*7 7י * ײ איז י771י1* .7^
1* ib״i ירגיpגעייעז ייג נאל7יוקי*»1ע ן 
־ו ^גאניזי^יע [p*3i* 1®י״ י1  דער י

Di7p if i i 1אי און •אר«י ♦* r n  c fי p i• 
’Pipp^pn *ji‘1 ]1• 7 7ליטי» fP f ’ NUip 
י איז •אי®* ,D3P’31* 1®ר״ !
 3לי ק״׳*אגאל1יp] 17ױני ®רייד *1 אז

pn® 73*•או חייניג גאנץ®p] 1 אין*
*ip 03p*3iגעני® ן7»י»ז«|ל □7י יןי

«■־ip גיט [7? ®״ל א ^*[.p איחד ױייס®
®3 *1 ♦11 inTl ]P7 .773אP3P3 *1 tp

p• ®pn *®i p • oi7pipnלי®יii r:P3 r״** 
3*3 «1*1P*3V 1"1® *1 Ip! ®pn ,]pB73f 

V®3pB**pi*ip ׳3לי opn בלויז איז n ״ל® 
•11 137P73 B*3 0*1173 ,m*P א ■יל**.[.PDC 

 ליג pr**pi*i7 ]p*3i*•:4* סר״ד די tp און
pn« גארנ*D3P*3V *1 ;*• 1PB73«*1P b 

ןן3ױ סר״ד Dpi אוי^ T ?בי■3 י P  ]pp 
IP73M1P■ T*p׳

op«7 :®7ג?? זי •pn *i?p ♦n און
3 Dpi ?*P •pn f]fB«*i•״p ,װארם opn

pa •pn *Bips oippipn *i®?*•׳ ♦i  i f
18**1 * 31*ip*31* 1**1B Ip i 1111 D3p

3pB**pi*ip^ א«ז ? ליג ■•i r 03״סססל• 
o״p r]״ n t « ?B ipn  ptn Dpi״B’3 D 

ip״ יבipr*»opi1®pop״ p ?♦p »1717ליינ 
»iן inpo ר7ליכ137•»ראס Bipn *״3אי זו 

מ ׳ot’3pm* ר7ל7ײ8011 p 1י iu] 3בי 
*31*P,173 [״p 173 3*0 נײ?* ip i  07 ?♦P.

?*• •*••3 i1 ײ•♦ ?P ,771*p *i לע• n n f
•1] 1’ *31*1» 173?" D3P1 3לדי* P3־ 
1 [1• 7®OPp3 *1 ?70 Bpn ]711 VpBON’ 
*31*037 3*b 7?י7ג ip 11 ?8ל1 i־8רכאני

ip 73 ,171**3* ר7ליכ iר7ליכ3ח71י PIP P̂־ 
7 ipmp♦ b *d ip 3 opn 173PO,א״• וריק 

ip i 1 *1• 1P3 ?♦• *•!•• Dippipil *1 Ipi 
n 7לP P« ?p ׳B3P?pj ׳171173 8ל7ו? n t 

 »יך [OpM3 1P®7, •1*31* *1 3י1*ול [73?"
••ip3*?i ,א*«ך ?• ipn ון !••םטע 7•ל• 
1» *D3p*:i 11■ ר71םיםגל* װען73 [78ל7ח 

oippipn ip i ,ן7לם711 ■ארטי i* •ג״* 
171, p *i1לpקסp717^3• אלע ן1» ר7כ

7? Dpi C3«?73 173pO1*1» 73ל ,"? Dpil 
r״ n *1 1*1« ]7Jpt0®7.״»P3 73*B3 

 7ipn]—170**11 צבױן *ר״ב®—0*1173
 [P זייפם [7ם [7ii ליב, םלאכות ל*73 *1
 באזונדעיס ׳7בא»מם יאן31י *1 ■ון ■7? *1

73pn] ״  אין צױת אי? D7 ײען ליב׳ עס ז
n »ון *•• n f  7^0713  ip3 737קע* אין• 

i f 3p לע ז7אר<11י*1אר אויב« n n f 1י1א 
 popuppn א איז op®7»3 *1 פו; •7P די

ppb,?*® *איך ל7ץװײ pip®* inp? 173P 
אם.״1ייאג א מ»כ?ן [ibiti קען םעז אדיב

 ,V* ער אז דאן, םארזיכערט צבױן
 די םארטײדיגעז צו אױסען ניט חאיאה,

 הויפטזעכ״ און ױניאנס, די םו) באאסםע
גט — און ״בױראקראםעז״ די איך  ̂ז
 צײטענװ״ן אױך האט אא״ן ער ־־־ ער
 א זיים אין *שטורך א IP3P3 1צ איב

 ער זא:ט — אכער ײגיאדכױראקראט״
— זו״טעד
[731? צז אויסעז ניס pi בין איך......

p] »»איד פראגע, [7בא»םם 171 1אוי י7ענ 
 73»גול ז7זידל מים t» ׳ז7♦אג בלויז ?ויל

7®3ppi *i, פייל״ און ק37״ר *״ײען םים 
*D«3t*po״» און Oippipn די spii "]p״

3p’:i* *i ]*« *a*p•□ ם37געק יט31גא
tmpt .]p®tM» ,711 איהר] Oippipn *i 

 17B®37 ]K ]737a ®37P73 ®‘*pn ארםי1
11* •1 [IB 11®■ Bipn 17® *It* ״p * tl•

oipn" 17 »ין 1 pלp7, 11•* דק*i® oii3» 
n סען אזוי  i «b 3711 Dpi iy®pi!«r ]pp 

pלpוp■ק®7®»:וrזיי אז 33171 ו B*3 ]p̂ pt
d m i»׳i3j7?״ [737׳ 17 ib ip ip rגױ ן

*pip ין [7ב»ד.»לם ?״ און« •n®3pp *i 
 ’חינם; בחצי אדב״® [p® i«n דםי*»ך,7*®
i• װי 737® *i *it־i34*״p? 7*ieoii3*• ip i 

ip®p»iB:pp ®pi ]ib ]71711 ®**lfp2*־D*o״ 
 •*״ »לפ?in® oippipn*® 11 ’1 ז7ײ ;07®

ipr®37 ]« ]7173 if  ®si?73 ®•♦inipa 1»וי
7:®rpon7ii733p *l 173«ר» 7ליכ37®יע־ם 

 יר?ליר1ו ?י ל®71י »?o:p*;i, 1* די «ון
73pn ®3fp73] ״. 1אוי «לום3»״ »ן?

3 iTap י b *? ® 0 0 ו י 7  1א
B 14(?״ 1אוי (*לוס



uט ע ר ע ג 1 י י p ג י כ
.....................

דײטשלאנד אין בירגער־קריג פון סבנה די
נןרצין•

 םון, שטיפוגגפ־בילד א שרייבען צו
 אוםפעגליך, כניעט הייגמ איז רײטשלאנד

ם שטיבױגג די דען  םין ניט ד* זיך ניי
 געגוי שעה, צו שעה םון נ$ר ט*ג, צו טאנ

 אין געלד, רײטשען פון׳ט קורס דער װי
 דער חוץ א :עוױס, ;יס רא א־ז זאך קײן

 ;איזענ״ רײטשי״אנד׳ם אוםוויסעניזייט.
 אין אלעםען פאי־ איז צוקוגפט טע

 אין פו־אגע־צײכעז, גרױםער א דײטשלאגד
 םורא, און האשנוננ צוױשעז שװאגקען ארע

 אלץ צורינט װאס ראפנונג, א צװישען
 אלץ זיך עסם װ*ס כיורא, א איז מעהר,

 מורא חערצער. די אין אײן שטארהער
 אויסע״ דײטשלאנד׳ם בנומנ האפנוננ און

 איהר בנוגע אױך דערטיט אוץ רער
 אילו״ לײכםזיניגע די יאגע אינערער

 השלוב עליה רעגירונג תונא׳ם װ*ס ויעס,
 לעבענס־פעריאד ערשםען איהר אין האם

 פאר־ לאנג שױן זײנעז םארשפרייס,
 טליעיעט םאנכע בײ ײען איז שװאונדעז,

 אױױ ניט עס איז האפנונג, פון פוגק א נאך
 אז גאר םראנקרײך, איבער נצחון »

 דאך אםשר װעט םסלה נײע דייטשי׳אנד׳ס
 אין בםחון דער שרעקליך. אזױ ניט זײ?
 ניט עקזיסטירם קראםט אײגענער דער

 ענג־ מצד הילוי עדװארטעםע די מעהר.
 חלום, א אלס אויסנעלאזעז זיך ה*ט לאנד

 האםנונג לעצםע רי נאר איז נעבליבען
 גוםהערציגקיים, פואנתארע׳ס אויף נים
 זײן אלײז דאר אפשר װעט עי אז נאר
 דײםשע דאס טויײבעז צו נים קלוג *זוי

 פארצװײםלונג טיםסםער דער אין םאלק
 אין םלאקער א אנצינדען רעם רורך און

 פונהען זיינע װאס לאנד, שכגה׳שען דעם
 אריבער־ וױנטעל לײכםען א דורך סענען

 איז םראנסרײך קײן װערעז געמראגען
 םים אינאײנעם זיגער דעם פארניכמען

באזיגםען. דעם
ע די  שרםה גרױסער גײער א םון װיזי
 דײטשלאנד׳ס אױף באװיזען זיך האט

 אלגעםײנעם אן פון שרםה די האריזאנט.
 נאציאנא־ נײער א םון און בירגער־קריג

םלחטה. מר
 און אײגע םון טויט־שרע? דער איז זי

 בײ אנדערע. די םון יצעבענס־האפנונג וײ
 רי אין האם װאס פאלקס־מערהײם, דער

 אריבערגע־ םיל אזוי יאהר נײן צצצטע
 און נלירער אאע זי פאראליזירם טראגעז,

 באדיײ אפאםיש. איז פאסיװ זי סאכט
 און רעכםס םון סינאריטעםען םענדע
 זעהר םארקערט זי מאכם ראגענען לינקס

 װעט עס צי סאםױ־לוסמינ. און אקטיװ
 אין בירגער־סריג א צו קוםען גאםת׳ען

 קאנםר־ איז רעוראלוציע א צי ךייטשלאנר,
 לי־ ערשטער אין אפ הײנגם מוואלוציע,

 דער װי אוםן דעם פון בלויז ניט ניע
 װערען, םארענדינט װעט תהר־קאנפליקט

 וועט ער ניך װי םעהר נאן אםשר נאר
 םריהערדי־ דער םיט וחןרען. פארענדיגט

 םון .,רענירוננ דער םיט רעגירונג, נער
un*און אומפעהיגקײט אוםבאנרענצטער ־ 

 צו נעהאט דײםשלאנד האט לײכטזין,
 םיט םען האט דערםאד גערולד. צאנג
 עס װעלכעי אין רעגירונג, איצםיגער חגר

 דאך אבער זישענים, קײן גים זיך מםינעז
 נע־ װײניג צו ^ייז םעהיגע פאר א

 םען האט חברים זײנע און תונא חלד.
 גענע־ רוהיג געלאזט יאהר םעדטעל דדײ
 רענירונגס־שטוהלען, ײײכע רי אין צען

ײ װי גאכדעם  גרינגען א םיט חאבען ז
 ניכדגלײכען דעם אנגענוםען האדצען

n o w האט ױועלכער םראנסרײך, מיט 
 גאר דײטשלאגד םאר געהאט לכתחילה

 די ערםאלג. אויױ אויסזיכטען װײניג
 אין אװעס איז שלאױ־־םיצעךרעגירונג

 דאס איבערלאזענדיג ׳רוה אײבינער איהר
 אײ און אויסערע שװערםטע די אין אאנר
 רע־ נײער דער פון םארהעלטניסעז. נערע

 ערװארט נאאיװערהײט מען האט נירונג
 קאבינעט־ די װי אזוי און וגפלאות, ניסים

 כשוף־־םאכער קײן נים זײנען םיםנלידער
 פאר־ װאכען עטליכע איז ניט סאנען און

 םארלויןי איז האט מען װאס דא̂ס ריכטען
 גע־ קאליע יאהרען שװערע לאנגע םון

 אראפ בארג װעג דער װי אזוי און םאכם,
 רער םון םאלם וואס שטײן, א װי געחט
 געשווינד־ גרעסערער אלץ אן םיט חױך,
 .׳וון גרויס אוםצוםרידענהײם רי איז קײט,

 אוםצוםרי־ דאזיגער דער אויוי אצנעםיין.
 גרויען עססםרעמע יענע בויען דענהײם

 נלויבעז, וועלכע לינקס, און רעכטס פוז
 א*ז צײם די »ז ישמײגער איהר אויף חנדע

 אין איבער?ערעניש אן םאר נעסוםעז
 נים זיך נויםינם דײםשלאנד דייטשצאנד.

אין אויך נאר חנרםרצנליכעז, א אין גצויז
מן נאד א  םראנסרײך. מים שאם גי

 כױן א םים ®ואנסארע אא ניט מטואס
 םים אויסנאייכס־םארהאנד^ונגצן ךי

 מיי־ א מים םאמולירענדינ דייםמלאגד,
 א אז ותם, אויןי אויםרעכצגתנ

j n r n im n וחנם ^םמלאנד אק p n די 
y o o n ̂׳ם  סארװיריד דער פאר מנלזמצבח
 םין אםביציעם נדאסכת די פח ציסמנ

a n םאר איםאאדיאליזנ^ פדאמװיזישעז 
ר tm im מ rrw m אױינ״ ד^משלאנד׳ם 

מ פאר און הראפמ עמאגאםישער און ודי

 קאטוניזם פון אויסזיכטען די
פאשיזם. און

)o;jn;»iDjm? אײראיעאיאעז איגיער «ש-ן
ש. ייעאן ה»ז»גאוװט

 םון טײלען גרויסע םון אגעקסירוע י־עד
מעיריטאריעןן דײטשער דער

 אויןי כירגער־קרינ צום זיך גרײט מען
 רעאק־ עקסטרעםע רי לינהם, און רעכטס

 קאםו־ די און וײט אײן אויף ציאנערען
 רע־ די זײט. אנרערער רער אויף ניפטען

 כאװא־ גוט זײנען װעלכע אקציאנערען,
 כײערן אין צעגטער זײער האבען פענט,

 די אין םארטראטען שםארה זײנען און
 םלוכה. רער פון דיםטריסטען אגרארישע

 אוגטערער־ זיך געםינען רשות זײעד אין
 םיט צאהל, א אהן ארגאניזאציעס דישע

 זײנען ײעלכע נעמען, םאר״טײדענםםע די
 אנ־ די פון אײנע אוםאפהײנגיג בלוםרשט

 בלויז גיט םאקטיש זײנען אבעד ־־*ערע,
 ראס גוןי, אײן אױך נאר ״נשםה אײן

 םארבונדען םעסט ארגאניזאטאריש הײסט
ײ זיך. צװישען  בא״ גוטע אויך האבען ז

 סלײ־ דער רײכםוועהר, דער םיט ציהונגען
 ײעט װאס רעפובליק, דער םון ארםײ נער

 רעאקציאגערע פון םיהרוננ דער אונטער
 םארװאנדלען, זיך זיכער גאנץ אפיצערען

 אן אין טײל, היבשען % אין װײגיגסטענס
 רי רעפובליק. דער ן ע ג ע נ ארםײ

 סן א םיליטעריש זײנען קאםוגיסטען
 באלשעװיםטען׳/ ״רעכטע רי װי שוואכער
ײ קאנען אבער רערםאר  קאנ־ זײענדיג #ז

 אײכ־ זיך שטערט, גרויסע אין צעגםרירט
 פםיכאלאגיש־ אין קאנען און ריהרען טער

 טרײבענדע א אלס מאםענטען, םאםיגע
ן ארבײטער־סלאס, םון׳ם קראםט י  בא* ו

קאםף־םיטעל. אלס םםרײס פיט׳ז נרצען
 בײרע םון אױסזיכטען די זײנען װי

םון פראבלעם רער םחנות? עתסטרעמע

ר*ר באקאנט, װי איו, מאכט
 די אופן אן פאד װ*ס אויף פראבלעם

 נדט •ר^נמם חור װי באמומען; צו םאכט
̂נן װעלכע  *נצוחאלט*ן. םאכט די מיטל

jjrw גוט גאנץ זיך ftp םען n ,ם*ם*גט*ן 
 םארנא•^ םאר׳ן גינסטיג ן2זיינ װעלכע

 ור«r טדער ותר םצד־ םאכט דער פון
 םמ*תט*ט קלײנער פארחעלטניסמעסיג

 ח^ט סאמענטען אזעלםנ דײטשלאגד. אין
 אינערגצלעבט דײטשלאגר אין שױן םען
ט דך ?אנמן ױי און  װאר־ אוםק^נרען. איי

v אלץ פון שײנליכעד n, ם*«נגט אין אז 
חנ ותלמן צמרוחגרונג אלגעםײנער פון  נײ

 אהיף אמאל פױט םלינלען עקסטרעםע
 די דחינו #סאעגע חיסטארישער דער אויןי

 און זאקסמן און בערי׳ין אין קאםודסטאן
 אין גאציאגאליסט*ן עקסטרעמע רי

 ײעותן אויסנארוט^ן קאן דארט ;בײערן
 םאנאר• די דא און סאװעט־רעפוכליק די

ת די פון װעלכע כיע.  ח*ט גרופמן בײו
 דאר כײ בלײבצן צו אויסדכטען אבער

 םיל, י*רען אין קײנע, סאכט?
 אײגצגצ די אוױי נאר שטיצענדיג זיך

 הד צענטראלע קאםוניסטישמ » כחות.
 צו ה*מנן װאלט דײטשלאגד אין גירוגג

:סכגות גרויסא צװײ אנטקעגען קעםםען
און דארןי, םון כלאקא^ םין א מיט )1
 ■ראוױנ״ גרויסמ פון אפפאל דעם פיט )2

 נאך און דײטשלאנד אין בױעדען די צען.
 וײנאן ערד־באזיצער גרױסע די מעחר

ײ און ארגאניוירט שטארק זיך צוױשאן  ז
 די אימנררייטנן װאונש אײן אױוי קאנעז

 די אין לעבענס״םיטצען םון צושםעלונג
 שטאתדבאסאלקערוגג די אלזא, שםעדט.

 אויסחונגערען צײט קורצעסטמר דער אין
 פארצוױים־ גרעםםער דער צו בײינגעז און

 דײםשלאנד אין םארהאלטניס^ן די לונג.
 ווערען פארנליכען ניט אוםן בשום קאנעז

 :מעםים םאלגענחו צוליב רוסלאנו/ טםי
 אנ• שארפמ • געהאט האט רוסלאנד )1

 סאװעט־איבעוײןעחד די און ראר־םראנע
םון ערד״חונגער רעם באפרידינט חאט גיש

־ינד און מאמעןך
(די***ג)

םילװערם»ן• ט. פון
IWBBaEaB B W -'C.'Ba

 קראם, אין םיר םיט קום מ»םע,
 דארם. םיר שפילכעלע « קויף

 ןוו. םיר זאנםט דו נאר תםיד
 ?..״ ווארט קײן נישם םאםעם האלםען

 — קראם די װאו אפשר נישם װײםט
-------------«װאו דיר װײזען װעל׳ איך
t מי קינד, םײן «י, — d בץ, איך 

צורוה• לאז א, אזױ״. םיד
t װידער d? ,רי םאר גוט נו  די
ױין איך טאל װיםיל  זאג: און ו

 ש«פ... אין ם»ן דום וזײנם נ״טם געה
 טאג. גאנגען « םיר םיט שפיל

 !דיר פאר גום נו, — נישם פאלגםטו
-------------אלײן אוםעטיג םיר איז
 צופיעל, רעדםט ת קינד, םײן אי, —

געחן... שלאפען בעםער לאםיר

 ? פארפריה אזוי נעהן שלאםען
 םארטאכט. נישט איז קראם די זעה,
 שפילכעלאך, שעהנע די און
 ! גוט־נאכט דאך זאגען איך םוז

ײ םא, קום־ושע,  דארם װארטען ז
-------------אויםגעשטעלט שאפעם די אין
 קינד, ארעם םײן קינד, םײן «י, —

!געלט פעני קײן ניט דאך כ׳האב

ױ ? געלט קיין האםט ץ, דאם קאן ו  זי
 װײן, איך װען תטיד, 1דא[ זאנםט

 םיר םאר אריין שאפ אין אז
 געהן... דארפםטו פאח־ינען נעלם
 ליעב? םאםע עם, איז זשע װאו

? װאם צי עס, םארלוירען האםם
אויף. םיר רענ ניט קינה מיין .אי״ —

----------!באלעבאם םײן םרעכ און נעה
 !םא קארגע קארגע, א כיזם
 דיר. בײ נישט איך קריג זאך קײן
 װעט, קוםען פאפע כדין ווען

 נדר. עוי וועט קויפען אלצדיננ
ץ וועם קוםען זשע ווען  פא, םי
הץ זאג, או גענא׳ן? ער איז וו

r שטום — w ,שטום n שד קלײנןןר!
--------------קבתת־םאן כײם פרענ און נעח
 םא, רעדםםו, וועדםער ״םאני״

חע א און  חײנט״ בחםו בי
p און p שם, קױפםםו שפילכעל  ני

ן םיך םאםע, האםםו. ױ מם *  ? פי
M ך וועל איך ץ די שם שו  םעהר ני

מ חן_ שיאפען פארץ קי״י  נע
טו, זשע פאח־ואם נאר ם ױינ ? זאג ו

פארשםעהן. גישט וועסם קײד. סײן אי. —

i t r n i  t n • דויי ר i •ו t( ױ 
ח י און בױי י j דורך ו v P ( n r » i  o n 

jh§ די אי/ ױיפשלומד אין j ii« rirT 
M «ר1 אי־ו ר* שיח״- tf iM N rg ti* 

r װירט׳»*פפצינ«• e ר  !רזיפןר ת
טול׳ד ר. סי  1ײלמ01» » פון נזי׳ו

W די 1  r r r u װןלש m i r r t r a 
e f » n i* o  a פון m

רן, ^י׳ו ם״ מ אײי ק * m 
"־ אד שומן־ איו טיריפס

 1 פון׳ם גליחןר׳פאפם
» נײפש־ נ ר א  . _ f איו 1ו

N 600 *ויןי 700 פון f l C a i i  M nvm m r w tt ■n איו 
u n מ ראזיג׳נד ריי גי 9a< טי r i  f«M 

ru אויםזיכם. m *  e fu iu r i r e

________________I t  t f i״ -
trtp itrrn *ן ט׳נלינמט׳נן m m ta

n m  «|mrwr>• n m m ח
I W**זיימן כויערן ilto n
r r m m m, י r ני t  a זן*

 גמיזחזי חנס פין רײס
ח די יי ♦ מ װי «יד נו י  ו

 jbpwjT 9̂ סוןוייאליסטיאהנן
ײ ײז ז מ m ו  ,tm ד  מ

m$ נ^מיט חננקט r 
*imrmr, ג»ו I

באײיטעגדצ קארט״
I W » נײ אכער W IW

מן חוזשי■ r די װץ e  e r v m
M{" 11 חײם, i l l  ,PCD tne

ר מ ר ו י י )

» מ » ד לי ײו • a n  t ie_
חדננז • םיט נײלימ׳נדן םאריאט

דיים׳י
J קיק זייז ניס tac איינהײם, M  W n 

tv די IT T *  rP  lP v jf9 f7 f n iw n pn 
jm• » אין און  f f i r r n r •  w r u v  pm n 
עו pv |f>D^nDM T י t דייטשלאגד p v 
m תא חנר  torn fM rrnm  n  ?m* 

ז אריכור י n י  m v  flam  n 
־ *יעםעג דאזימ

צופפארקױפען
ר ױך יתלאן גט?זaM tataHi Mb ו מ  וי

צי, ױו ן זיי סי י תי זי ו
en» _ in r r m c די w e n t שינאים 

ײ ר״טשלאנד׳ם.  די יוויוי לינ׳וו וחול׳מ ז
U פואנהאחנ, םאר קני M a e ותל• *1 ואל

nOn a, די פײניכט׳נן 1«ם e e r lm r
D נמנשחײט״ חןר םון t'm a p  tun. 
/ קאםוניסגמן רי ײ > ז f* ייך ײיי f .. e יױוי uwjee מ׳ײפ«ן י יײד
tw «ו p a n ן םאכט רי י e ײמפ, די י ie n 

ד נעוושן דאס  ־*־:־ די פון פנחזינ ח
q טון יזעםפע jn אכד־ױת^ינסמן r a*

גער״קריג.
 פאנטר־ 8 ח*נזן tap P«' םעהי נים

ײ חנזשים רעװ*?וזי*נ«רער T פ t, אינ  ז
מ ארכיימר די p ניס דינ׳ a ae r r m 

um «ו לאנד ראם »ליין ac׳t#a, נןן  זיי
r פכער זיי e  Ufcae r* tnttov n w- 

סמנץ די טינליר מ פיו עקזי ײ r יי a i n, 
ײ איז װאם ו י י n י ee  n r o  tm a n■ 
oan« יאם Ban מוין נ״נז  נײם מ

u a b r c ’n raap רץ, אין jia מ  J9 3 0 
תן א״נז׳זח׳ח, נמן םוז ד*ס ד ם׳ון ו  מ

 נחות די פון פארחעלסניס ראם םראכם
מן אין׳ם ט׳ ױי o מג«ן םאל̂י ו n וױלען 

 ארביממר ארגאנידתת םיליאן 10 םיז
 דייײילאנד אין רעניתנג קייז זיר קאז
 די אין םיליםפר״א אוינ האלםעז. ניט

ir אין שטארקאר קאנםר־רעײאלוו^ o n 
 ean ארבײגתרקלאס, חנר װי )װנעגרײם,

 9ײ(1 אין ארבייטער־קלאס חגר אבער
 פאמי־סיסןל, אויםפתנירטען אן הענט
m שאר מטארקקר סך a איז ײאס a e r io 

u :הארםאםקן און n 4»נ«ריל־ססױײ
י אינרוסםריעל א ו ז  אנסוױקיולט חויר י

או רײטשלאנר, װי לאנד, שםארנד די וו
ם וײמם םעלמרוגג8ב ױי n ו  u rs n a

 אדכײס^י׳ ta נדם רארוי־באםעליזערומ
D וראס הלאס, Tunao ײן מים iju ז r ia• 

r אויוי דיםציפלי) און זירטסײט i r  o jn 
o לעז8אינםעת»זיאנ פון׳ם t'iM fiirm
■M tinmr למימ יי ײיז יטיה 0ייי ״יי

P« ביסיל חינש a אייר נעקליבען a « r 
e ערפארוננען, *יאנערע rn ט זיר  tina< ני

 פאלטס• פיז תלימ a no טעראריזירען
טינםנמרליגנע. םיינדליכע

 די ניס »יז האםוניםס׳וז די ניט אויב
 ״פאשיס• אדער האנטר־רעװאלויי^ײש!

tm חיינג^ oנaז t« ווי טעז״, an נים 
t"P סאניז » אויםזיכם n  \ve)ww 

 no קימ« ta נים, נאך ראם םיינט מאכם,
 ניס וחזם ריכםמנען potnoopp כיידע רי

o מאכזז n םאיזיד פארזװוײפעלם׳מ n 
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pr w e n e a c e r j ק« te e  n e a r  v 
w » r ז י ^ י b סיס ליני »j t שנשנ׳די־ 

ײז׳ ײי » *י ת p ײיל י r o■ ח u■ וי p  w n 
ר a פאי פאשיזם םים׳ז סתױם  דזא•אוי
u נתד. ־״מז n װאט •לאז, דאזמש״ 
o p שייז a מ w גאנ a rn  m a t t e r״ 
ד, j פאידעט י n e ae u m a r a n w a a  a

■t r i S f i •ן״ ״י W »׳11>«י׳•<«
* י י י י י י ז ן ׳ ז •T• 1 ״ י •י י i* •״ n ו י ו

t ויי יי•• *>ײ >ימ jN״ « *2• o r 
• י 1* «י«ושײילי•1׳ <1 ן

י ״ ״ • י י ׳ ן י מ ״ (m ײ •  >1״ 0 ״
f j j יו• )* די ײ׳ f ׳וי M if t ו י *f ו iu ו 

׳ י י ן י ׳ י ן ׳ ״•* . ו י , #ייינ• — ו י ו י ו
*• t W i f i *  tf ײ ,tfe«tff* 1* איי

£י | ״ ״ י י א ד » י י׳ מ ד י «ו׳ י ׳ י «
ל׳ • *•י׳וי *יי * ו ד e ל • e e ל* ײ י
f•• •י • י י <י  • r  t f i 'a fa f*׳»r,״» 
i «יי r n n *  in a f t a n  * ra f ו<» r * i 

f•• *•»״••< *if u׳m  if»  t i i  ,una 
ײ יײ*י י י i♦ ו f׳• a i f ו ׳ i i» if״ / f v  i f

p«* 0 * | ♦ ♦ *  19• f♦* • f T| P•
if •״י •׳f| י1• i if f  iff♦ *f ♦ני •*-n t

w r / מי * r••1 ®ײ 11י מ  /T♦• t f•
i ׳Iff♦▼ 9 MM •♦^י f i i י**ל*י •♦מו• *f

p f f •  i f i  p• m  w m  ft ifv  • r f i f װ*ר
1, *i r  11• /1♦♦• jf^#f rm i *1י• i*o

ד ,י 1י •♦מל י י מי r קיי♦• ״  i t  • r״*••
•1•If 1#י1 ׳ »f• 0ל9י1 410• 1*11*1 0*ל1י 

י י י>י,̂ י י I1• י י • ״ **ין קייוסןל •
י ו י י ו f ײ i i »•* •oi* ♦ 11 , if i i f i•

♦•1 9* n»oip*f*f •*•fii I W  tfffo* 
i •*•,ס * m w ••*••סי*• •i i ?**ליג 
1• M1י • f׳• f *ז יי• •11  י*-1 •׳4יי*•״ ״יי
0*0 19 i*j♦♦! n*vn* i*o1ב*9«סגך»«י* 

*ז * י1נל גי• סימר וי♦• מי*סר ייו  9 י
*ר1 ^י | •1 *Oי ly נ*סיינ*י • | ii ,n*o
I •1** יחד9 f f  i*»3ro»f i9 יןי 19 *ן4לי 

|11♦ •♦♦*י *ד,39 1י9 0נ90*י*0י(9 )1י
j•• • ••י •fn ■י« j i o f r 9 סיײד •pipו״ןי 
1♦ 0*30*0*0*11 P9 ,•♦n 13 119 גןס*ן 

i*o*r *ס«*ג- י*ליד*ן9 וןג*ז90ד* •♦י*ר 
«״1*י אד1״?*•׳ ♦וניןן, מי 1•*ג* *,י  י

*•♦♦•1 f♦♦ גןיססדיי• יחר9 מ) •ײד; ייג 
 *0•י •אראידענ* די ♦9 *רקלןימג, *י019

ן9 ןר*ן11*4 ייר■1דיס* וײג*ן 1*4 ד*ד י
מן- יייד VO•4♦ /1• «/**י*«•♦!*♦♦•״,  מי

 -3*1139* דער •אר *ודי* *י♦• 9 סי• .1*3
*•tp* ל9*י3דזא* ד*ד opn 1PW p• 19׳•
331׳••*«* «*e•* • 1*013*339 ײ99נ 1ײ01*
י •זן סיסיחנס די *ן3*3  1 ♦9 1»*93י-ד*ל*9׳

-9ח סיר ן.9ױגי י**9000״11 לייד♦* ד*ר
 כ•9»י9כ ״*ײ«3*ר*נ«י3״ חד 1»י *• 1י*

׳••*•*ר «׳ןי. ון9 נדײ• צץ93 יי*ל9*דיס
 ד*ר ר«י*לעןojn.j*3*n 9 1נדידינ* 1נ*9ײ

9 o r^ !♦  in♦ 1 י*9*9̂ ײז •**ד*«*י ^
ײ״ ד*ר p9 ,9 ל9?9י 1•י *i*orP*o ד*י  *ו
 ס*ן,9ג ♦ײז אונסער *♦♦ל*ן• די 11• נ*ד

n*M 19**3 •9ח ײ יף3 T *11 ז inר-9 ײ 
ו9 דאן •י*ל*ן, י **יס*ז3 י  19*3*1139* י

 לו-9^ז *ר3*סרינ*3ר-9*ל י*חי 9 דײד יוון
 -10• »*ן93 ד*ס ד«*ן9•יודײ זי •9ח *♦*
 *ײל*ז ד♦ •ון סרײנ*ר ד*ר און ,3׳•ל»

ן9 •9ח  19װ*גש39* ד*ד ■ון סכ•9נ דין י
 (ץ9 ל39*ר די נ•9נססי י9*י VtP י909 193
 ד*ר ן1• «מו*ן90גדונ^ די אויף יז*ן 11*439
 י9י 9 סי« *ר׳•• לו•♦*.9ד*ז *ר3וס*3*339

 ד*ס י1י 19 ׳ידײב*ר ד*ד ■9ח *ורי* 1*09390
D ין9 נןסירליך 4*ד*ל*ו* ילןץ in ,l*m p 
o r ?♦ןםןל־ אנ**ר3 ד*ד ןבסױיד ןן י9י י 
״יי9ײס093  נןס׳• ♦9 /1י9 י#*ס דער ן.9ז

 ם9י*פער*ז1» •3לי«* איהר סז •,3סײ יחר9
ײי3*ר*כסי4״ ד♦ 3 יחר9 «חר9 לײ*נס ,״* r 
oייי ♦•/3 r  I י•*1בסזז ײ*ר9 ?9 4ײוי119נ 

4310 9 o rײ• יחר  )I( ״3י8״כלו ?וי9 ז
י ד*ס׳ אין ס*ר*סירס3י9•••ר י ד י  לי- ס ױי

,3*4 ; f( יגיג «ז019װ9ג װיד*ר 0491 איחר 
כ*ן9ח ס«ד Tf סרײגס, אזתד װ*ן *ן,4לי

P• ר*ן9ס*ס לס*װיססי•*9ב ד♦ 1*013*439
ן9 *ד*ן39לו*«9ר*יו די *ן4*4 ד9ס*י  ד*ר י

 1ג*ר*9לוסי9'ר*ור 1*3*4 ל939*רנדי03אי
 m 0*4*1 4תיו93 ייבערחויסס סיר כ*ן9ה
ײ סויב *י,3לײי*9ר*ײ װי 1ײ1 *ר3 *ן3ןײ ו

 םיר *ז.09װזלק ♦n וײנ*ן 4ן־לײי9ױני נוס*
l*3fn 9לוצי911ר* םיס ס*ן צו גיס *בלד- 
 מסקר-ױנ- סיס •*♦־#ריס■*!, נאס נ*ר ג*ר*ן,

 נ*- םיס חיל*ן וו*לנ* במסנ̂* םיס ,1*3
 4♦ 1א owtfnjm ?יי*ר סרויססװינג*! חסלד

ריסס*ן9ס*ד יו*לכ* *ןfit 3*3• .19»♦י יי
on vn* ארוימוס- װי סיס*ל, סנד*ר ק««ן 
 1י9 1ו»יל אוץ .19י3יו ד*ר 1•י ”1 װיריאז

9• or4•*לסם*נדי ן9ױני ד♦ ח*גד*לס ל 
 סדײעל. • וװ*ד*ס וײ *ס4 זי *ז**ליד.4
o נ*תסס וי n r ,ס *ז *ן* p*i t*p, ײ1 *ז 

oor o חאמז ?** *וא־י̂ו יס3 1*3וײ r 
*1 *•i*3*i**oi ,יך? *i יי*ר*1 *ז3ברײנ 

o r iin* 11®*® די נים ז«ינ*ן• i r f 
i*o .if i»* 1**ס*ל tt• 1* ניס W ii i r 

 o*ii *,1 *•ילו ׳*ד3 ם*חר ?**. *יסען אזן
 *ו *וז*רמ3 ח*ב*ז ײ1 1* ,1* *לײן גימן

m*393i* i r,*** יל גאנצער װ*ם*ס* vn 
*1 *» 1**31* *i  0*3 ,19*31* *1 nrarai 

i מייחו: r f ייז בלײבס אימי i r יו־ 
3**1 po ימי*ד יײעז־ אויןי יס3 אימ־ 

*one m*9 i* 4#קײ3ס*סי ליכ*1«ײנ i -ר*» 
1*3*0100*113 ,1*30*0 .1**31* *1 ?*ן9ל

p*p i*p יויוי ני*ן1י i r ה*גד- ניס װ*לס 
oon o 1•י ״1י* r נ*ם*ן םיס׳ן *ן סיסר 

״.  סלוס׳ *ום i*oip 1סי סוז*ז •*?, ^־*י
o 00*31*3 00**11 איחו• *ו r ׳•oil!*׳

i***9 ti• îd oi* (5 ;o• ס*»סס lfii p 
 ײ*ז ,3*י1*י*נח* ג*נץ *ב*ו■ 1איח ?ײס כו-יןי
 *כויכס *3ײנ**9 אײ*ר *ו 491*ו־קל* יויחנ•

 -19ני1* *3יי*ס* *po 1 *ז1*11 *ו ססיר אי«
 41םכסי סונז Hi•♦ ?ייס ,moi*i p* ס*ו»י*ו,

 »יתר ביז ק*סס*ן, ל*נג ןזוי m•* ױ*ס
vn o• מ*ס r  .T*oo*po?i *ים.1דיבו *1קל

i*3*n 1*0 po *31ג• ד 1*3*3 י ײ  ■*ר י
j*n י ת*ס איחו־ mar יי *ז נלזיב*ן, »ו 

9**0*3* *31**I* p« 41*3 1*4*1• 1* in* ri
s w m  i*o*v< *vn t*o ײסי 1**ב o r

p 0*3 71*0 O O ir * 0- 0*3 — 1 * • ם*p

1 •r r  w •  ▼f♦♦• V *  I f•• ׳
|* ti4 •♦•י n f» » rH T •  !♦♦p71״•♦ /f n ’ W *p 
• ײ י  *♦-9 ן ♦ • •,iל♦ *♦♦«* If0#*f •♦I י

* iית♦ *י f• • י י י י • י • i מ * i M i i 
״ ®*סנ*י׳•♦• p•♦®•*•׳ י •  •♦♦p i * p•♦׳ i 

•fi 19•♦ ׳II •♦•י*ד  i* » r  ♦i I-
p in im•♦♦ ^ד* •ײ*♦♦! *•in •  / in r^ i• 

f1♦ 0*0•״ •i ^ m ♦ •  / f im w ip i ♦ •  f f 
Off! in♦• I* ^ ♦ rff י*• ♦♦* yi*or 

מחני״ ײ *י*י•♦ •י1▼ ̂• * * i 1*מי r  i t 
t f f i r n f•/ •״מי• if♦♦• T»T1* .סל*נ*ד 

tm •♦• 9 *ס*י *•n •♦מי ♦••♦ 10 •♦n* i 
if* ff* J1• !♦♦•••P װסדיס נל*••, •♦ן 

i t♦• v•♦ ^*?,4 ײ f w r i r i nד* 
iip/71•♦ ♦11 ♦•׳ ♦♦•I,•

דןלארדיגע. •ערזדג ױ
p (סלוס f •ײ ) • ו

 *לץ װערען, דורכנמפיחרט װעט •ריגצי•
 נאגצער דער םאר זײן עס װ*ט נ*ס*ר

ט דעריכער און סאגסחײט״״  עס װ*י
 שריי״ די װען ראטזאסער סך * *ױען3

 *ס־ זאלעז ״םרײחײס״ ד*ר סון נ*ר
 בא״ און שט*לצירען דעם מיט װ*רס*ן

 V ד*לאר םערציג די כדט דך חס*ןזד
•1• ד*ר 1כי װ*ד *י  *ננענוכמנן וועם ינ

 םון — ליגיע נאנצער *ר1 אויזי װ*רען
)•##■^ל*ם*רי*ט. גאנויעז דעם

ם לײנ אויס ק
ו א ם ל ע ה

י 3 ךי ען װעלכע ,1*1*1  פון םבינים זײנ
ר, אוים קלײכען קװאליםעם, י א מ ל * ה

ל ױי ײ ו  געשםאק דעם דופרידען שםעלען ז
איבערקלײבער. נרעםםען דעם פון אפילו

 מילדעםטער דער איז טאכאק םערקישער
 אין םינארעטען. פאר םאכאק כעסטער און

ר א מ ל *  אץ קװאליטעם. איהך כאקוםט ה
 איהך באקוםט סיגארעטעין נעװעהנליכע
קװאנטיטעט.

א מ ל *  קארדאך אין געפאקט. קוםם 1ה
ײ פארהיטען װעלכע נאקסעס,  צױ םון ז

ט און בראכען ק דרי  געוועהנליכע ווערען. זו
מען סיגארעטעז כאנדלאך. אין געפאקט זי

ט ק נ * ד * ם נ * ס ד ק א ן ב ם או * *ן ד ט א נ
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 פחוי״ םארטעז בעסםע די •ין ם1*1נו**קטסו9ס

i 1י9 סיגןרעםען עגי<םי׳•* און קישע r װעלפג
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פרעםע וער אץ פראבען טדד־ױניאן
י ז

 .)11 ז־ים ®ון (שי*ס

ו די ו ו ס י י ו ו  s י נ
9 a ז •

ט דעי  ײאײןערס דער סין אוכג^ײ; הויי
זk ■ארטי  װעיכע גיט ה*ט זי װאס ד«>ך. י

ס  באשטיפפע װײניגער $דער סעחר איז ?
ס, די פאר ■ראגראם :*  עס רוזנן אז און ױ:י

זז םרײד םעגליבע טאג רי גו קוצ:ט י ני  ױ
ס פראגען, י װיי  דערי־ ז*גען. צו װאס גיפ ז

 א װאו ערגעץ באקוםם זי װען עס, איז בער
, א איבער קוןנםריע־ ן * :י  :יט זי װייסט ױ

ײ און איהר. מים םאן *ו װאס • רעפ נ י ; 
 געגנער איחי׳ע םון *נגריף שט*רקען ?זטען

? זי םאײירט רי  געג־ די ק*נםראל. די *ו
 יזיזנ־ צו קונץ דעם אויך פיזישםעחען נער

 «ו און םייל׳' און ״רענל, דער צו לירען
 באאסטע. די אויןי שװעבעל און ועך ?זיםען

 אונז צװישען װ^ײם, עס. דארן״ םען װען
 םןףיח ג*נצע די ד#ך איז בלייבען, עס ?אל
 װי מעהי ניט "4פײי און ״רעגק דער מיט

ר א ע ט ו ף ג א ל ן ב י ם א ע  ד
.p ס ר ע ק י * ו ו ר ײ ד ן ו פ ף ם א 

 איז עס אז ד*ך, איז אםת דער . י ט ר א •
 וואס ■ארםײ, אײ;*יגע קיין ;יפ* נ*ך

/4,פיי *ון ״רענק דער אויף אזוי םײפט  װי ׳
 איז װאס וארםײ, אזא פארפי. װ^רקערס די

 געװארען ערןוויגען און געװארען ^עב^רען
 פון אידעאי דעם םימ און קאקוסען דורך

לין, סיליטערי׳סער סוניי  םוז איץ װ#ס די
 דער םים האפ שט>»ב, גענעראי פון קוםען
 שײבוח אזא םײל״ אדץ ״יענק םון אידעע

 םון תםייין מיט סאנדאייז כינעזישעי־ א װי
נו ״D״r רני .

 זײן צו וױיטער צביון זאנט — און
:אלניז פרײנד
. . די װעגען רעדט, איהר װען . ״
 װארקערס דער סון אויםםואונגען גרויסע

הי :אים יוניאנס די אין ■איכ ך אי  זי
ען פרובירם אט אפ ■שוה  די אויף אנװייז

 די אין פאי־טי װארקערס דער כירן ערפאלגען
 אז זעהן, גלייך װעם איהי־ און ױניאנס

 איהר געגענפיײ, אין .6װא :ים האט איהר
ך אז אויסגעפינען, װעט  די װאו דארטעז, אוי

אן םרייד ני  פרי־ האט ליג עדיוקיישאנאל יו
 איחם זי ח*ט אנהאיט, אן געװאונען חער

 אײעקגע• איז זי װען םאר^^רען, אזפעטעי
 פון קאנטיאי דער אונטײר געװאיען ^םעלט

 א געװארען איז און פארטי װארקערס דער
הי םון םייל ״ אי

 ארטיקעא צבױנ׳ס םיז סוז» צומ אוז
 כא־ זעהױ פאלגענדער, רער זיך געפייט

װאס פאראגיאח, ראקטעריסטישער

 זאגע- דעם אױף איכט ריכםיגע א װארפט
 אין קאמוניסטען רי םון ״קאםוי״ נאנטען

: מרײבט ער ױניאנס. די
 װאס קאמן״, רער אז ׳איז פאקט דער

 קאמו־ די ןװויאען אנגעפיחרם איונט װערט
ס, רי אין רעכםע די אין ניסטען *נ  איז ױני

אן טרייד װעגען קאסן״ א ניט  פראגען, ױני
םי׳יער, ריזן א איז ער נאר  א איז עס יאלי

 קרײ םײנע און איחר װען יאיביײקאםןי.
 װארום געפרעגט חאבען רעכטס פון םיקעי־

 דעם באריחרט ניט ביכעל םײן אין ד.אב איך
ד די אין קאפןי  ענט* דער איז ױניאנס, םײי

אין קאטף איצםיגער דער :קור^ער א פעי
 ■ארםײ־ דעם פון פײל א איז ױניאנס די

 גאנ• דער איבער געפיחרט װערט װאס קאמןי,
 געזאגט איז װאס דאס אלץ און ליניע, *ער

 דעם װעגען ביכעל םײן אין געװארען
ך בוןגיחם אלגעםיין אין ■ארםיײקאםןי  זי

 ױניאנס. םרײר די אין קאמו״ דעם אויף אויך
 טאק־ דיזעלביגע און םזננעען דיזעלביגע

םיק."
 גענאסע האט ׳אלזא זעהט, איהר װי
 באיטטעטיגט ארטיהעל דעם אין צנױן
 ש(י[ איז פרעסע אונזער אין װאם איץ
 דעם מכח געװארען, געזאגט םריהער לא:ג

 האסוניסטען רי פון ״קאפןי״ זאגענאנםען
 האט צכױן נענאסע יוניאנס. די אין

 גע־ אבי ׳און אמת, דעם ארויסנעזאגט
 פון קאטוניסטען ■ראםעםיאנעלע די זונט.
 רעיםאר ׳עוין וועאען ״םרײתײט״ דער
 פאמוניצעס, נענוג אויסגיסען איהם אויף
 איהם װעאען חברים געװעזענע זײגע

 טאן, צו םעהינ זיינען זײ װאס וױיזען,
 הרעטעל. ןײער אן ריהרט אײנער װען

 װאס איז, טרײסט אײנציגע פײן אבער
 בא־ שטעדטעל זײן סאן צבױז גענאסע
 זײגע מיט אפ זיך רעכענט עד און שטעהן

אוםן. געהערינען א אײף *חברים״

אז איהר, װײםט
 באריחםטער ד?ר מענדעלזאהן, הער

 בא־ האפ יערלין םון איכיטעקפ אידישעי
ז ערעטען דעם קוםען ײי  בעסטען פויןר׳ן פ

פבוי דעם פאר ■לאן ארכיטעקםישען  אוי
 ארץ חיםח, אין ביזנעס־קװארטאל פונ׳ם

 דער געװען איז מעגדע^זאן הער ? יאזראי׳
 פאטסדאםער באריהםטען דעם סון צײכענעי־

ײן טורעם.  בוי־פלאן דעם פאי• ערװעחלונג ז
 א דורך געװארען געמאכט איז חיפז־ן אין

 װײסט *ראבער. און אידען פון קאמיסיע
 גענוצט װערט װאס טאלאק דער *ז איהר,

 א איז סיגארעםס, מערקי׳סע העלםאר אין
 דער װי פאבאק, םײנערער און בעסערעי

סיגארעטס. *נדערע אין געברויכט װעיט װאס

W וקר באארד«מ דזשאינס ןוןםיפינג PP 
מניןן דרעסםזונער און

# ®ון (׳ילוס ײ ).5 ו
 אין אריייי vn ביזנעס־אײדדמעגט רער
 ה״ן געפוגען ׳עט ער האט ;׳ןןא« רעם

 םון אײנ^ר נאר כ^עםטינט׳ קאטער
 ארנײט״ די געיאניטען חאט פירס* רער
ן גאוו^ר^ן א«געסטא«ט איז ^א• רער  ױ
 נאצאחיט פירסא די האט טאג אײן נאף

i• פ םאר דאלאר 60 םון םײן א m n 
אגרימענט. דעם

 נאר ־־־- :םרידםאן און גרינװאלד
 דרעס־איג״ רער אין סטרײק ילמצטען דעם

 נ^עםטיגט םירמע רי האט רוסטריע
״ אכער װאך, םון ארבײטער זײערע  ז
 n םון *ראצענט 10 רעדוצירט האכען

 די םון רערוצירומ דער צוליכ ׳עכירות
 גע־ געראכט אי? װאס ^טונדען, עטליכע
 םיר״ די סעטעלמענט. דעם רורף װארען

 געחאט האט ױ אז באחױיטעט, האט מע
 אגרײ דעם אין טאן. צו דאס רעכט א

 אנגעוױזען, איז םירמע דער םיט מענט
 םיר״ דער םיט מטרײטיגסײטען איע אז
 אן דורף װערען אויםנענוםען זאלען פע

 עדװארד טיעערםאן. אופפארטײאײעען
 •ארהס, םון עקס-קאםײעאגער ׳בראון ם.

 דער זײן צו געװארען אויסנעקליבען איז
 ןיכרא כיר. טיעעיטאן. אוס^ארטײאי^ער

 ^טאדט רי םארלאזען געםוזט אכער האט
 געװארען. אפגעיעגט איז יסזת די און

 ׳עפעטער וױילע א זיף האט אסיס רער
 אזױ װעט בראון סר. אז דערװאוסט,

 איז קײס די און צוריססוםען ניט מנעל
 מאסקא־ רר. צו געװארען א״בערגעגעבען

 וױ נאכדעם סאסקאװיטיע, דר. װיט׳ע.
 האט צדדים, בײדע אויסגעהערט האט ער

 םאר באיעלוס גינסטיגען א ארױסגעגעבען
 גע־ ניט האט פירפע די אז ױניאן, דער
 שכירות די רעדוצירען צו רעכט לױין האט

 װעט םירכיע די און ארבײטער איהרע םרן
 .1923 ,7 מארטיט פון בעק־םעי באצאהלען

דאלאר. 1,681.75 באטרעפט סומע די
 .י־י — :האפפאני דרעס ראבינסאן

 איבײטער. אלע אפגעזאגט האט םירםע
 םירטע די האט אונטערזוכונג רער בײ

 דינען ארבײטער אלע אז באהױפטעט,
 האכען אבער ארב״טעד די באלײדיגער.
 אויף זיר םיהרט פירטע די אז ערקלעהרט,

 איז עס און זײ, געגען ׳טעהן ניט זעהר
 זאלען זײ אז גאטירליך, װי ניט טעהר
 ארבײ־ די זײן. אזוי אויף איהם גענען
 און געװארען רעאינסטײטעט זײנען טעי

 אר־ די סיי — געװארען, אינסטרואירט
צױ דער אין — םירכיע׳ רי סײ בײטער,

̂חר מונפט  אױן חאנדלאן. w גיט אזױ ם
p) r** א וחןט ד̂ט i  " i )van a w• 

ווןחןןו גוסאן
 נאריכטוט וריואטט נרודןר

8,0W האט אפיס דין אז M  W D W fp 
 און ארנ^ט^י n פאר װײחאואא דאלאר
 1סא פון טאקיוײטי דאלאר 2,700

/ ט׳ןוורארס.
fn כאריכט •ריואטט^ט נרודןר fH 

גוטגאח״סען,
• י ל י , פ ץ י ו ו א ל ו א ן י

4irwirfr»i

 א איהר האט
 , ס א װ ד נ י ק

פיאנא שפיעלט
?

ט איחי אוי׳נ  איהי אין וױי
y ױננ 'M 'y n אײנפיאנ^נז 

׳אײף #רו נעםיה? ןוזנרםרימן א
 ײו םאי y*' זאר זי אז

F? סים איגערעז r o j o r* 
im פיהי^ u ,ה״סם אייו 

r איחר ' F ' i r?
»אלקס-ליעד די

ן ם א ם א
tie

װאיפםאן ל. א.
זיי םיט טאראנטפא פיג׳ם טו •

טעױ ראיין ײעז ijr.pnיזנפלאוױטש יזאספאזיטאי י«ז
V f . איחר וחנם ייעד, ראס   

ז איײן אײןר אז רןןרסא̂נ  
̂רשע א-י*רע »ז םוטער, ה-לד  

אינןןריי־ןבןן װעט אוז יאחרע?,  
מז ימענר אייעי א סיט וווז  
לינד א־יעי

סענט 25 פױיז
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A. L. WOLFSON 
c. ס. “ Forward”

175 Ea«t Broadway, N. Y.
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T H E  C O L L E C T I V E  V O I C E  O F  T H E  W O R K E R S

The International Ladies’ Garment Workers’ Union enters wholeheartedly into labor’s 
endorsement of The New York Leader (form erly The New York Call) because it gives 
voice to the every-day struggle of the worker to maintain and improve his condition of life.

It is just as important for the worker to have a Newspaper as it is to have a Union to 
guard his interests and promote his needs. The working class Newspaper, like the Union, 
is a collective voice which serves the workers during economic conflicts, and spreads those 
truths about working-class aims and conditions which are generally suppressed by the news 
agencies of the employing class.

T o  pit merely our economic strength against that of the employers is insufficient. The 
workers must avail themselves of all other means that have become part of the class strug- 
gle. For this reason we support labor colleges, working-class educational institutions, co- 
operative leagues and all other instrumentalities which we can use to further our political, 
social and economic aims.

W e have therefore assumed our share of the responsibility for building The New York  
Leader into a powerful and effective labor daily. In common with all other progressive 
groups of workers, we call upon the rank and file of our Union to co-operate fully with us 
in our plans— to buy and read TH EIR  O W N  Newspaper daily— to prevail upon their fel- 
low workers and shopmates to do likewise. O nly in this way can we have

A  C O L L E C T IV E  V O IC E  O F  T H E  W O R KER S—
A  V O IC E  W H ICH  W ILL B E  H EA R D  A N D  U N D ER STO O D  A N D  R E S P E C T E D

M O R R I S  S I G M A N .

A -l.V 'i  A .-. J
• — l*j V- ■ י '

R e a d  t h e  N e w  Y o r k  L e a d e r  E v e r y  D a y
It is Labor’s O nly English Daily Newspaper.%
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 די מים עתזאמיױרט אױגען
— אינסטרומענטעז נײעסםע

 •פיפעם אפםיקעל כעקער׳ם דר. אין
 נז׳טענםעם. קײן נים םען נעהםט

 בע־ דר. m זיכער, איז׳עס דערפאר
 חילןן אםח׳ע זק ױינען כרילען קער׳ס
p« s די םארעםארקען זײ :אוינ 

 אויג דעם כאפרײען און זעה־קראפם
אנטםרעננװנ. *ה

 אונ־ געםאן ייערעז ארכײפהוז איע
 עתענליכער0 כעקער׳ם דר. םער

 פאד־ גרעםםער דער םים אױפזיכם,
ױכםינקײט.

:מאנהעפחוז
ns ו» זיב?ס? «16 כר»דװײ איסם 
re(* ?וז. ס?ימאד 1מ u v  ipr»ri



אויס פיהוט אינטעונעשאנאל ך
באשלוס איהה

צ ®ון ײס9(י .)1 זיי

 פאר קעמסע נייע טיײדס, אונזערע
 נײע באדיגגונגען, ־ ארבײטס בעסערע

 פארשטאי־קטע פא־ או־ױסטרעטונגען
̂זא, זיך םארשטעהם ױגיאךפאזיציעס.  אי

 אוגזערע צוזאטעגגעהײען כיוזען מיר אז
 ;רײהען אונזערע קיעםטינען םחגות,

 װעיכע רי, אז אוזא, זין, םארשטעדוט
 װע־ אװעקגעשטערט מוזען עס, שטערען

רײהען. אוגזערע אױסערהאיב רען
 פון ראקאר דעם אין ,22 יאקאי אין

 אױסגעקוםען אונז איז דרעסםאכער, י1
 דעם םון סיטנלידער 19 אויסצושליסעז

באארר. עקזעקוטיװ לא?איס
 געטאן עס כײר האבעז םארװאס

> אסירט8 האט װאס
 אויס־ דעי װעגען בריו־* דער איז אט

 צום געשיקם האבען םיר װערכעז שליסונג
; $א?אל

ו.0*2י3 — /29 סעיצ.
אי ד סעקרעטער, *עחגחוךץ, איוי

,2*2 אקא**‘’ סאנערס דרעס
ײ ׳סם. טע21 װעסם 10 יאײ־,. ;

:ברודער נועיטער
 דזשענעיאי• פון אינכשרואייפ ביז איך

 אינפאימירען «ײ ייײך בא#רר עקזעקואיװ
גע־ אפיעל דעם איבעי נא*לוס דעם זועגען

 פריחער־ אייער מון ענם׳ייידונג דער גען
 איז עס וועשען ב^איד, עקזעקוטיוו דיגען

 קיאגען איבער חאנ^לען צו אויסגזןקוםען
 סעמבעיס נײ־ערװעהלטע פאײגענדע געגען

בןןארד: עקזעקוטיװ «ום
ש, יעטא בײלין, בעסי  גו־ ;:ערי דײװי
א4* טערםאן,  רײװ ,ױיישבעױ״ דזש, קליין, ינ

ראזען, מא^י פאדזעי, אידא ם$ר#זאװ,
קין, סאניא װאי־ענס, סעם דאר־ סןזי-א חיי
 ראזא קונמץ, ראזא קערעװסקי, םערי נער,

 ראטשא״ד, בעי־א ,,אסאששק הערי מערסקי,
ך, סטיינבערג, אײרין ײנז  ־אלא און יו

װאלקאװיםץ.
 שאאיד עקזעקוםױו ‘דזזזענעראי דעי
 מעם־ אויבענדערמאנטע די אז נעפינט,

 צו־ ארין און באװאוספזיניג חאבען בערס
*רשי־ געגען פארבראכען ריקהאלטונג

 קאנסטיטו־ אונזער פון ,3 סעק*אן ,8 4קעי
פאלגט װי זיך ל״ענט װאס *?ן,

נ. ל. א. דער םרן מעמבער ״קיין
 אין מיטגליעד א זײן ניט קאן י. ײ.

 איר־ פון אדער לאקאל, אײן םיז םעהר
 ארגאניזאציע אנדערער װעלכער גענד

 דערזעלבער און אײן אין טיײד, פון
צײט״.
אר־ געגען פ^יבראכען דיי15 האבעז זיי
 קא:* אונזער פון ,7 סעקטאן םדן ,8 םיקעיי

יך: לעזט ײאס סםיטושאן, ז
ארויסנע־ ניט זאל מעםבער ״קײן

 אן אירגעגד צו אדער ׳באס א צו בען
 ברודער א אויסער פערזאן, אנרער

 בא״שלוס, װעלכעז אירנענד םעםבער,
 1לאקאל דעי פון םארהאנדלונג אדער

 פאר ספעציעל איז ער סײרען ױניןןן,
 אן דורך נעװארען אויםאריזירט דעם

ױניאן״. לאקאל דער פון אפשטימוננ
 באאיד עקזעקוםיװ דז״ענעיאל דער

̂סען, חאם  עםר פארברעכען םאר׳ן אז באשלן
 ױ־ אונזער םון געזעץ פונדזוםענםאלען

 אן אויף געהאנדעלם האנען (יאר און ני»ן,
 און זיכערקײם די םטר**עם ײןם אומן, .

 ארגאניזא־ גאנצער אונזער ג»ון פעסםקײט
 םעםבערס דערםאנטע די חעיען ציאן,
 קענען צו קװאליםיצירם, זײן צו אויוי
 םים־ אלס ,22 לאקאל פון #סם אין זײן

 באארד; עקזעקוםױו דעם אין גלירער
 ;לאקאל *ון אמט אנדער אן איז אדער
אונ־ אין אםט איז עס װעלכען אין «דער

 פע־ א םאר ױגיאן אינםערנעאגאנאל זער
̂דע צייט. «אחר דרײ פון רין

 דאס באאויפטראגט דערבײ זײם איחו־
ען *י  און אגגעקלאגטע, די װיסען ^ז

 אין פלעצער זײערע ערקלערען «ו אויך
,22 ל»ק«ל ®ױ ב*#ײ עקזעקוםיװ דעם
לײדי^ פאר

̂יענעראל דער  באארד עקזעקוטױו דז
סען, אויך חאט  אוים־ עלעק**נס #ז בןףי̂ל

 ■לעצער לײדיג־געװארענע די צופילען
 22 ל#ק. פון באמרד עקזןןקוםיװ דעם אין

 דער װ#ם צײט, דער אין פארקוםען זאלען
 ב<ך ײעם באארד עקזעקוטױו דז«ענעראל

 אײך ײעלען םיר און דעם, נואר ׳•טיםען
 דעם וועגעו אינפ^רםירען גיכען אין

 איבןןרגעבליבענע די זאלען דערװײל
 בויןארד עקועקוםױו דעם אין מעםבעיס

̂יםללען  אלם חאנדלען, און זיך םיט ■אר
;22 ל#קאל פון באאיד עקזעקוטיװ דער
 פון געאזעפםען אלע אנ«יחרען ז#לען און
 צו־ אויך און ;ב^איד עקזעקוטיװ דעם

 מעםבעים נײע פאר זןלעק^נס די גרײמען
אויםגןךילמסענע. די פון *לאץ אוי§'ן

עקזעקו־ דז׳יענעראל פון נאםען -אין
̂אריד, טיװ  ברידעיליך איך, נארבלײב ב

, אייערער,
(ױנטע^רי•®)

באראוי׳ אב.
ע רער. םעקרע*ער־מרעז*ו לךאגעד̂ו

m הױ םיטנלידער 19 די ו^מנן ו

 די געכראכען ^רגאגיזאציאן אונזעי םון
 ױניאן, רער פון געזעצע םוגדאםענטאלע

בייעוי? דעם אין אנגעװיזען וױ
 באארד עקזעקוטױו דז׳טענעיאל אונזער

 די אורטײל, דעם ארױסנעבעז םאר ה^ט,
 ספע־ א אונטערזוכט. גוט זאך גאנצע
 דדעע־ םון באיעטיםט קאכייטע, ציעיע
 פרע־ וױיס די באארד, עקזמיזוטױו ;עראל

 און העללער רזיט. פײנכערג, י. זידענטען
̂יובעז רײזבערג, ה.  אונטערזוכט ארץ ה

 מיטגלי־ 19 די װען אויסגעפארעט. אין
̂ובען דער  ל#קאל אין עלעקשאן אן נאך ה

 עיר לאקאל דעם אין םיעצער םארנומען
 עלר פריהעריגע האבען באארד, זעקוטיװ
 קאטץ, בענדזשאסין כיעטבערס, זעקוטיװ

 און ראבינאוױטץ דדעאזעוי ראזען, פערי
 ארײגגעטראגען לײכאוױטץ, דזשולױס

 דער אז םארלאנגט, און זיי, אויף קלאגען
 זאיי באארד עקזעקוטיװ ארױסגעהעגדער

 ביז אינסטאלייען, צו זיי אנטזאגען זיך
 װערען. אונטערזוכס װעלען קלאגען רי

 באארר עקזעקוטױו ארויסנעהענדער דער
̂אנען די אנטזאגט זיך האם  אױפצונע־ ס
ײ האט און סען  די אינססאלירט. יע ז

ירט דערםאר האבען אנקיענער  צו אפע̂י
 אינ־ דער צו הערפעריטאפט, העכע.י*ער דער

 קאםיטע, באיטטיםטע די טערנײשאנאל.
 אל־ איז רײזבערג און העללער םײגבערג,

 דעם איבער האנדלען צו אױסגעקומען זא
 די הירינגס. געװע; זיינען עס .4אפיי

 נעװארען געריפען זײנען אנגעקלאנטע
 אנ־ יעדער נעװארען. אויסגעהערט און

 די ;עהאט האט טיטגליעד געקלאגטעי
 פא־־טײדי־ צו זיך געלעגעגהײט בעסטע

נעז.
> געװאדען באוױזען איז װאס

ײ אז  דער־ די פאיבו־אבען האבען ז
! געזעצע פאנטע
 גענען־ א ארגאניזירט האבען זײ אז

!יאקאי דעם צו ארגאניזאציע
 ט י נ כייט צוזאפען זײ, אז

 דע־ פון ס ד ע ב מ ע מ ן י י ק
 גענענ־ דעי אין האבען אינטערניײטאנאיל

 פאי׳ן זאכען *טיפט2יבא ארגאניזאצ*ע
!יאקאל
 : באוױיזע די זײנען אט

 די פון עלעקשאן דער נאך גלײף
 םון עסזעקוכױװ דער צו פעפבערס 19

 געװען איז עס אײדעד נאןי און לאקאל,
 נײ־ער- דער פון פיטינג ערשטער דער

 בלויז זײענדיג און עקזעקוטיװע, װײלטער
 הא־ עקזעקוטױו, נײער דעי פון טײל א

 געהײ־ א געהאט פעפבערס 19 די בעז
 סט., טע12 איסט 208 אין פיטינג, פען

 העדקװאדערס, ױגיאן די ניט איז •װאס
 װער בא׳טטיפט זײ האבען דארטען און
 דער פון אײרדעענט ביזנעס זײן זאל עס

 דערענאטען זײן זאיען עס װער ;ױניאן
 פעם־ װער און באארד; דזיטאינט צום

 לויט קאפיטעס. סטענדינג די אין בערס
 רער טאן עס \אדף קאנסטיטוציע, דער

 אן בײ און באארד עקזעקוטױו גאנצער
 עקזעקוטױו פון פיטינג עןsאפיציע
באאיד.
 19 די האבען האנדלונג ריזעד פיט

 אויסגעשלא־ אלײן נאי־ ניט םעפבערס
 עקזעקױ ערװײיטע 6 אנדערע די סען
 אײנפאך האבעז נאר פעפבערם, טיװ

ײ אז געװיזען,  אײגענע אן זיף האבעז ז
 ארגאניזאציע דיזע און ארנאניזאציע,

 באשליסע און בעאםטע ארויױ צװינגט
 ױניאן. גאנצער ״יער אויף

מעהר. נאר
 נעגעך דער םון מיטינגען די אין

 בא־ אז נעהפם םעז װאו ארנאגיזאציע,
 לא־ אױם׳ן זאכען ארויםצװינגען ^ליסע

 מעכד קײן ניט זיך באטײלינען קאל׳
!אינטערנײשאנאל דער םון בערס

בריעו*, א םון קאפיע א איז אט
 19 די צו געװארען געשיקט איז װאס

 געגען־ארנאניזאציע דער םון מעםבערס
:לאקאל םון

:ק#םעראד םײערעול
 ניײער- די םון מיםינג סנעציעלער א

 באארד עקזעקוםױו ״לינקע״ װעחלטע
 געהאלטען װעם ,22 לאקאל טרן מעכבערם

 םען4 דעם אװענש, 7.30 םאנםאג. װערען
םםרים. טע12 איסם 208 אין דזטון,

 װעלען געאזעפםען דרינגענדע זעהר
 םוז אײגער יעדער װערען. סארהאנד^ם

 איחאלם. איז עם ײעלכעז אהן קומעז,
דעלעגא• באארד דזשאינם פאר עלעקטאנס

ײע־ קאמיםעס װיכםיגע אנדערע און םען
װערען. םאינענומען לען

 גרוס, חבר׳עען םיפ
(אונטעיגעצײכענט)

םיללער, ב.
לינ. דעלעגאםען שאפ ארגאגײזער

 איבערדרוק^ן געקענט װאלטען פיר
 נעגעך זעלבער דער םון בריעוי א נאר

 םיל א האבען. פיר װאס ארגאניזאציע,
 צו רופט מען װאו בריעױ, יצענגערעז

 ביד באשםימען צו פימיגנ א צו הוםען
 און לאהאל, פאר׳ן אײדזשעגםס נעס
 זאנענאנטע די אז מעלדעם, םען וחןו

i « r w ד דעלענאםעז געווארען איז לי

ם ̂ י p נ י ם כ
 עדיױ ױניאן ״טרײד לער פון טײל א

 אלנעפיײ אן איז װאס ינינ״, ?ײשאנאל
ױ אלע צו גענעדקערםערשאפט נע  י

 די םון אונםעחצרײבער דער ניאגס.
 קײן אין םעפנער קײן ניט איז בריעף
 און אינטערגײשאנאל, דעי םון לאקאי

 די םון טשערפאן דער געלוען איז ער
 געגען־ארגאניזאציע רעי פון פיטימען

איגטערנײשא״ דער צו און י*אקאיז צום
 זיף רופט גענעךארגאניזאציע דיי נאל.

‘יא דער ליל/ ד/דעגאטען ״שאפ אן
 אינ״ די ;עו־װײלט ניט עס האט קאי

 געטשאר־ ניט עס האט טערגײשאנאי
 געזעצליכען קײן ניט האט זי ;טערט

 דער םרן כיעסבערס קײן גיט שטאגד;
 און ;איחר םיהרען אינטערנײשאגאל

 פון גענופען האבען ::עפבערס 19 די
 װי און װאס אינטטראקשאנס איהר
 יא- אוים׳ן זאכען ארויפצוצװינגען אזוי
יאקאל, םרן אינטערעסען י־י געגען קאל

 פעם־ די םון אינטעיעסען די נעגען
בערס.
‘קלא די קלאר. ױיגען קלאגען די

rm m rE 'D £ M
י באגריגיעט. דינען געז ip י P W t* 
 דט אפילו עס האבען טע
 imp איויסגערױזען ניט אויף ארן

 פונדאפענטא״ ̂כרעבען זייער >וױ; חדטה
v ^ y i y t v עי פון  ״צטע־צן *יז 1ױני* י

ױדאן. דער םון איכײט די
 פאראור• נל״בען פעפבערס 19 די
 פאראור• אלײן זיך האבען זײ טײלט.
 םיט אנגעטרױט װערען צו ניט טײלט

םאראנטװארטליכקײט.
 עקזעקוטיװ דזשענעראל אונזער

 דעם האבען געקעגט ניט װאי־ט באארד
H םיהרעגדע די אלס צוםיױען, y n iP 

 אינטערנײשא• גאנצער דער םון שאפט
 צװײ• » ביז קאנװןןגשאן אײן םוז ׳נאל
 פאי״ זאכען אזעלכע װאלט זי װען ׳טער

געדולדעט. און שװיגען
 פליכט אונזעי געטאן האבען פיר

 אונזעדע אי*ע םון אינטערעסעז די אין
פעפבעיס.

׳ג»רא,ז אב.
 סעקרעסףןר-טרע^ורעח ד^ענעיאל

י װ. ג. ל. א.

אײנצדשסשלקן האנפעױרען לאסאלס כזזםםאנער
כאארד ־זשרנס אײן

)1 זײט פון ״־(יג־־וס

v זײגען דיסקוסיע, קורצער א :אך sh 
 די אז אײנשטיפיל געװען אגװעזענדע

 באארד דזשאיגט אזא פון אײנשטעיונג
 פיט־ די םאר נוצען נרויסען פון זײ; װעט

 לאקאי*ס אינטערנעשאנאר איע םון גלידער
 גע־ םארשטאגען איז עס באסטאן. אין

 4זאי באארד דזשאינט דעד דאס װארען
 : ס4לאקאי פאלגענדע די פון באשטעהן

 הא־ די ,1 4ייאקאי ױניאן פרעסערס די
 קלאוקפא־ די ,73 לאקאי* ױניאן טערס

 50 לאקאל ױגיאן, םינישערס און כער
 פעטיקאוט און דרעס וױיסט, די און

 םראנע די .49 לאהאל ױניאן פײקערס
 7 לאקאי״ ױניאן רײגקאוטםאכער די םון
 װערט עס אפען. נעבליבען דערװײל איז

 7 לאקאל דער דאס םאריטטאנען אבעי
 דזיעאינט צום אנשייסען זיך קאן

 װעט באאיד דער װי גיך אזױ באארד
װערען. עטאבלירט

 אויך פען איז קאנםערעגץ דעם אויף
 אײנםארשטענדיגוננ, אן צו געקופען

 24 לאקאל םון סקוירטםאכער די דאס
 דרעס־ די צו װערען אננעשלאסען זאלען

 דרעס די דאס און ,49 לאקאל פאכער
 לא־ אין איצט באייאנגען װאס קאטערס,

 װערען טראגספעיירט זאאעז 4(! קאל
.73 לאקאל קאטערס צום

 געװארען אױםגענופען דאן איז עס
 יאקאלס אייע די אזוי װי פראגע, די

 רזש. דעם אין םארטראטען זײן זאלען
 פען האס פינקט דעפ װענען באארד.

 געקענט ניט קאנפערענץ דער אויף זיך
 נאך װעט דעם װעגען און איינעען,

 צװײ־ א װערען אפנעהאלטען דארםען
קאנפערענץ. טער

 קלאוק די םון סטאפעדזש א
קאנטראקטארס.

 טען1 דעם םריה, רער אין פאנטאג
 קאנטראק־ קלאוק די האבען אקטאבער,

 םון םעםבערס די באסטאז, פון טארס
 אטאסײ קאנטראקטאר׳ס קלאוק דער

 ״אינדעפענ־ פאנכע אויך און אײשאן
 שעפער. זײערע צוגעםאכט דענטס״,

 גע־ סטאפעדזש א ערקלערמ האבען זײ
 ארבײטער די — און דזשאבערס די גען
 שטעהן געבליבען זײנען שעפער די פון
דרויסען. אין

גע־ זיך חאט באארד דזשוינט דער
 צונױםבריינגען און ארײנםישען פוזט

 קאנטראקטארס די מיט דזשאבערס די
 קאנםערענץ דער האנםערענץ. א צו

 און טאג גאנצען א אנגעהאלטען האט
 אויס־ אן צו געקופען ענדליך איז םען

 אויף םריה, דער אין דיגסטאג נלײך.
 זײנעץ סטאפעדזש, נאכ׳ן צוםארגענם

 געװארעץ געעםענט װירער שעםער די
ן האבען אדבײטער די און  צוריהנע־ זי

ארבײט. דער צו ר,ערט

 דעפענם א עטאבלירם 12 לאקאי
פאנד.

 האט 12 לאקאל ױניאן פרעסערס רי
 סעפטעכד טען19 דעם טאנ, בײ שבת
̂ען א אפגעהאלטען ׳בער  םײ ספעציעי
 א שז^ען צו פראגע דער װעגען טינג

 דער ױגיאן. דער םאר םאנד דעפענס
 םוץ נעװארען אײננערוםען איז מיטיננ

 יא־ דעם םון באארד עסזעקוטױו דעם
 זעהר נעווען איז םיםיננ דער און קאל
באזוכט. גוט

םי־ דעם אויף עולם נאנצער דער
 וױכטיג װי באגריפען, גוט האם טיננ

 א האבען צו ױניאן דער םאר איז עם
 רעקאםענדאציע די און דעםענס־םאנד

 צו םאנד אזא כאארד עקזעקוטיװ םון
אננענוםען אײנשטיםיג איז עםאבלירען

 געװא־ כאשלאסען איז עס געװארען.
 םינ,ש פון טעקס א ארױפצולײנען רען

 לא־ םון םיטגליער יעדען אויוי דאלאר
 דעם םאר געהן זאל געלט דאס און קאל,

 םון פיטינג דער םאגד. ספעציעלען
 נע־ אדרעסירט איז לאהאל ■רעסער דעם

 םון פאנעסאז, װײס־ירעז. םרץ װארען
 םון פענעדזשער דער לעװין, י. ברודער
 םראנק, פאיר ברודער און 49 לאקאל

 דזשאינט םון פענעדזשעי עקטיגנ דער
באארד.

 ״ליג״ די געגען קלאגעס די
מעםכערס

 זייגען צוריק װאכען םאר א םיט
 צוױי געגען קלאגעס געװאיען געפאכט

 כרױ באארר, רזשאינט צום דעלעגאטען
 שרועסטער און שאפירא פאריס דער

 בא־ פעמבערס צוױי די קיפניס. אסתר
 ״טרײר״ױ- זאנעגאנטען דעם צו לאננען

 ?לאגען די ליג׳/ עדױקײשאנאל ניאן
ײ גענען ײ דאס געװעץ, זײנען ז  הא״» ז

 די צװישען ליםלעטס אױסגעטײרט בען
 אינטערנײשאגאל, דער םון פיטנלידער

 און אינטערנײשאנאל די װעלכע אין
 באשיפםט זײנען באאפטע איהרע

 דעם גענען געװארען. םארלוימדעם און
 ארייגגע״ נאך איז שאפירא ברודער
 יזלאגע, צוױיטע א געװאיען בראכם

 יאהר עטליכע פיט האבען זאל ער דאס
 פירפע דער בײ אונטערנעסהעבט צוריק

קא. קי־אוק קא^ופביא
 ערוױילט האט באארד דזשאינט דער

אונ״ צו באארד טרײעי ספעציעלען א
 די משפט׳ען און קלאגען די טערזוכען

אנגעקלאנטע.
 צוערשט קאט באארד טרײעל דער

 שאפי־ געגען ?יאנען רי אויםגענומען
 נע־ אנװעזענד איז זיצוננען די ב-יי רא.
 עס און סטענאגראםער פאבליק א װען
 אלע געװארען ארונטערגעגומען איז

 גע- געסאכט זײנען װאס סטײטפענטס,
 םאר• זײנען ײאס עדות, די םון װארען

געגען. און םאר געװארען, גערוםען
 םילע נאך דאס איז, רעזולטאט דער
 םארשײחד די אויסוזערען םון שטונדען

 געװא״ געםונען שאפירא איז עדות, נע
 געווא• באװיזען איז עס שולדינ. רען
 טא״ האט אנגעקלאגטער דער דאס רען
 דער־ םריהער דער בײ געארבײם קע

 רער ווען צײט דער איז םירמע מאנטער
סטרײה. אין געװעז איז שאפ

 געםױ אויך ער װערט דאסגלײכען
 ?ולא״ צװײטער דער אויױ שולדיג נען
 עדיוקײ״ ״טרײר״ױניאן דער מכח גע,

 רעקא־ ?אסיטע די און ליג׳/ שאנאל
 שא״ באטרעםענדער דער ראס מענדירט,

 אין אמט סײן פארנעכען וים זאל פירא
ױניאן. דער

 די דא זײנען אנטשײדונג דער אונםער
 דער פון אונטערשריפםען םאלגענדע

:קאםיטע ספעציעלער
.73 .ל טשערמאן שײננאלד, רזש.

.56 ל. סעקרעטעי, װײנער, י.
.56 ל. גאדיס, ד.
.12 ל. םײנבערג, ם.
.24 ל. סםיגעל, א.

 רזשאינט םון םיטיננ דעם אויזי
 דער את אסטאבער, טעז4 דעם באארד,
 גוכד כאארד טרײעצ דעם םון אורםײל

ן באױז סים געװארען געהײסען י י  א
געגען. שםיםע

 קיםגיס שוועסםעד םו? םרײעצ דער
 םין וחגרען אויםנאנונמז יעצט וועט
באארד• טרײעל זעאבען דעם

i בעאבאכםער. א
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הײסט i m ױניאו אפעודיטארס מלאוק
 אינטערנעשאנאל פזז כאשלוס דעם גוט

מאיאריטעט גרױסער א מיט
 קענען אץ םימיננ דעם ®•צוברעכען פארזוך א ם*י א״דגע סאכען ״יינכע״
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1סן11 ד«ס #•וןנד, ר«;ע־׳!וםיוג
ז *סס^נער, ׳ תן א««חפי««ן י פ ײ  4 מ

rv y » c'» i שון ס־טיננ ' n היפמ *»• 
דןז דיים*רס « ד׳ןי .1 יו «י ם'

 סטייזון־ r* נ«ױ*־«ן #•נעחפיטען איז
ס o און חאי ?*םינפ «נ r אג״ זיינ<ן 

 ס־ס־ וןונדע־ט »נט אױס נ׳זו״וז תז<נר1
נילידער.
*י הוי*ט־*וגמט דער o פ n סיטינג 

־ חןר פון *ומייפט חור נעװעז, *יז נ י  י
ט ליידים ס«רנעט*נ»א מנ מ פיי״ נ•  ײ

 שארסאס״ רי ניוזונ אין יד#ן,’ קןרם
v o r p ,1( װאס •ו;י*ךבסןכמרW V ד  *ו
 ,׳ןרימיי׳ןאונאי אן שון נ»טפן ט׳ןר׳ן
C*( »ינט«רנעמאנא< די ציד. ivn v 

י ד ו - ו פ*ר ״י  *•טזי«־אנס״ױד*ן י
ע אױפנעש^דערט ה#ט זי און  איחרע *י

יןא־׳ס  ׳ונ'«| דער פזן נאזייטינעז *ו ̂ל
ר די דן ט;יי )יו אויר נאיאנגען ױ»ס פ'

̂ף (*/4S ך
' ר״ \yp i" 4טוע ױנ**| דער א־ן 

ץ זיך, פפר^טעהט  קענען, זיי װ*ס *י
 *וריקװײ׳ זאלען ױניאנס יאקאל ר־ »ז
 אינטעינע- דער פון *ו׳א־יפט דעס זען

 די מטאז ייויר האנען דאם און מ*נ»י
י<, ר ,1 לאקאי■ פון »מ ״  ח«ט דאם א

 ם«' * םיט איינגענעכ׳ון. ױט זיי יוי1
i 437 פון יטרים׳וט m r יייז סנרפייי 

ז ױ י  ״וי־ דער איז חןנענען, ־טטיט׳נן12 נ
 אננע־ אינםעמע׳פאנאי דער פון טריסט

נעלוטרען• גוסען

 י1ל װינט־נסטזן־ ד«ר א-ז 1
 און א׳נט׳ומק׳פאנאי, אונזער «•( פאי
 כאזוג־ נ׳וװען עס איז יינ<]«"״ רי פאר

«װ״ זאיל דער אז וױכט־נ, רעיס
 *ױ ־ס*:םען4ר׳ פר־הער דעס ריקידיזען

 נע־ ד«רינער eyn חנרה די *ון ׳פריפט,
 דער״ «וו ניט נ<יס «־*« אויף ארנייט

 אמענוסען ז*ר «ו׳»ריפט דעד אז יאזען
ױ נ<ײך יו׳נחןן.  זיף ה*ם סיטיננ ר<ר ׳

o iv o ry i נרױ פון פארזיץ דעס יוונטער 
םו; ט׳פעיסאן דער ח^מױסיפ, י, ד«ר

» «יו י ו י ס *י ilt ז״ i

װערען רעארנאנידרט װעט j לאקאל
חנה פה נאשלזס דעם פאלגען ניט פאר

אינטערנעשאנאל
צ-שריפט. א דורך אפיציעל י#קאל דעם וױסען עס י^זט סעקרעמער

 דעם םון מעסנע-ס כיאי^ײטעט די
 דיגען 9 יןוסאל םון כ^א-ד עדזעד,וט-דו

y p y \ t/ ' & ע  אין װערקצ״; נליגד^ ר
 ?ױ װ*ס ?(וסוניסטעז, די פון חעגד רי

 עדױקיײ ױניאן טר^יד׳/ רv"1 דורך כען
ד שאגאל י  ױד^נס, די כאהערש^ון צו י

w *  «v” i כי״ און ״צושטער :איז 
 די דט סען לסנן און הערש׳/

 טייױעײ ןײערע דורכפיהדען רודסטען
y v אין •יענער n ,ײ1 שרײען ױניאגס 
סארק-אידענעס. וױ דף/ זידיען און

טיװ ״ייגקע״ די  םעם־ באארד עקז^ו
פון אױפדכם דער אוכטער נערס
i y i ^עדיױ ״סרײד״ױגי

 אונזער וזעגן כאקאנטמאמנג אפיציעלע
כאנק יזניאן אינטערנעשאנאל

לעצ׳ חאט אינ^ערנעשאנאל אמזעי
 אין ״פ^ידער״ א ארױסנעשיחט וו^ך טע

 װעיכען אין ריטגיידער, ױי צו ע;;ליש
 געסאכט אנטpכא אפיציעי וחןרמ עס

 אינטער אונזער םון עפענונג די װענען
 ״פ^לדע דער מדאךנאנה. נעש^ונאל

 :פ^ל;ט וד זיך יעוט
 :סעםנעי ״ױערטער

 א*יך סארגענינעז דאס האכען ״סיר
 אינטערנעשא״ די דאס וױסען, יאזען צו

w זײן װמט יוגיאךכאנק נאל n פאד

"m

 אפגע־ באארד עקזעקוםױו דזשענעראל
מיטינג יעהרליכען פערטעל צום פאהרפן

 ׳noon טעז15 דעם נײםאנ, דאכטאנ
 עפזעסוםיװ דז׳ןןענעדאל דזןר איז נער,

 אי״ אינסעת׳נטאנטי אונזער םון נאטרד
a «ו עיסאנא, איו נקפןוהרקן n זזהםםןן 

 עפענט װאם סיטיננ, פערס׳ני־יןהתיכעז
טו רארט זיד םוי o םריוו, דע־ אין סי n 

די ווען ווײם ר1ח אין אקטאנ׳זר, םען a  
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 טיט׳ן צוזאמען געשריכען. װערען שורות
 אויך איז באארד עהזעקוטױו דזשענמראל

 רעדאק־ דער סונאװסקי, ס. א«געפ((הרעז
 מי־ דער ״ג$רעכסיג<ןײט". דער פיז ט^ר
 הא״ כי$וײס*ז אין געהאלטען װעדט טיננ
טעל.

 סומען װעט מאריס,זיגמאן ■דעזידענט
היז,  •(ורטיאנד, םון צוריק פוןוהרענדיג י

$m$$,רער פון קאנווענשאז חנד םיז ון 
צײכאר. אװ םעדערײשאן אמערימעז

צעצ״ אננעוױזען שוין ה*נען סיר וױ
 אױפ־ םיטיגג דעם אױוי העט יוייך, טע

 וױכ״ זעהר רײהע נאנצע א װערען גענוםען
 נע־ װזןט מיטינג דער און פראגען, םיגמ

 װיכ־ אלע צייט. װאך א ארום דױעחןן
 װעיען סיטינג דעם סון כאשצוסעז םינע

 מומענדע די אין װערען איבערגעגעכען
״גערעכםינקײט״. n םון נומעחון

o אױם ביזנעס n דע־ טען1 חומעגדען 
ץי װעט כאנק די צעמכער.  געפינעז ז

 סטריט *טע־*21 דער פון קארנער אױם׳ן
יארק. נױ ,vivnv טע5 און

 איז וניאדכאנה1 איגטעמעש^נאל די
 גענרינ״ װערט כאנק די כאנק. אײער

 דער סון װערען נעפיהרט װעט און דעט
ס אינסערגעשאנאל  װאיר־ נארטענט יײדי

 כאטיײ כאנק דער אין ♦וגיאן, קעדס
ץי צינען  נױ פון לאקאלס אונזע׳י-ע אלע ז
 ארבײ־ אנדערע אייגעע אױך און ♦(ורק

 קא־ א איז דאס טער״ארגאניזאציעס.
 ארכײטער־אוגטעינעהםונג, • אפעראטױוע

 •ריװאכד די׳ ײאס פראפיטעז, די און
 ״סטא?־ די צוױשען םאדטײצעז כאנקען

 דע־ אוגזערע םאי נעהן װעט האלדערס״,
 אונ־ און לאחאיס אונזערע פאדטארס,

 װעט בא:ה אונזער מעמכערשי■, זער
 פינזי םון יזאפיטאר א מיט עםעגען זיף

 מײ האלב (א דאלאד טױזענד הונדערט
 אונזערע צו כאלאנגעז װעט װאס ציאן),

סיטגלידער. אונזערע צו און יוניאנס
 סײוױנגס״ אננעהסען װעט כאגק די

 װעט און טשעק-אקאונטס און דעפאזיטס
 אײנריכטונגען בעסטע די האכען אויןי

 פוי־ רוסלאנד, נאןי נעצד איכערצושיקען
 אין לענרער אנדערע און חםעניען צמן,

 <ז"\ ?אסטעז ניט װעט דאס אײראיא.
 פינקט־ און גוט דזןם צו װעם עס און סןי
דועושן. אסענדעט ציך

 טאן קעז אונזערער מעמבער יעדער
 די מאכען העלםען צו סאלגענחן דאס

ערםאלג: נרױסען א פאר אונםעדנעהסוננ
 םיז שערס קױםען הענט איהד .1

 דער פון אפיסעם אלע אין באנס דער
דאלאר. 200 חאסט שעי א מניאן,

.)10 זייש אויןו (׳•לוס

 ארנאנמירעו העלפס האהן ם. פאניא וױיס־פרעז.
פראוױנז דער סעםינהײסאױף עױוהיישאנאל די

שיקאגא. אוץ באלםיםאר םילעדעלפיע, באזוכם ױ

 אונזעד םון אפיס דזשענעראל אין
 אננמיןומען כסדר דינען אינטעדנעשאגאל

 אױוי צאמאלס אונזערע סין םארלאנגקן
ײ זאל םען ■ראוױנץ, רער  בײ העלםעז ז
 םע־ עדיױןײשאנאל אן אײנשטעלע: ױף

 האט זינסאן !רעזידעגם און שינהײט,
 װײס־פרקד״ באאױפםראגט יעצסמנס

 אדױסצופאה־ קאהען ם״ םאגיא דענסין
i n העלםען און אראוױנץ דזןר אוי«י 

n jr t jw אר־ דאזיגער דער אין צאיןאצס 
ײ צו כײט, תורסען ארגאגיז^ן ו

a י1אױ רטצעקטשו און n ,וױ שסיעעד

ײ נעט&ץ װעיס דאס  נײ אין אי;ז נ
 א אױף זיך, פארשסעהט אכער, יאדק,

מאסשמאב. קלענעחןן
 ףיז האט צור*ק •ראכען צװײ מים

 אר- דעי צו נעניכתז קאהן שיחןסטזןר
 םילאדעלםיא׳ באזוכט האט זי כײם.

שיהאנא. און ראלםימאר
 באזוכט זי האט אהמאבער טע;4 דעם

 א אדרעסירט האמ און םילאדעלפיע
 עדױקײשאנאל־ די םון כדםיננ דזשאינס
 דעם אױף לאתאלס. די פון קאפיםעס

̂ליס c 16 »ויף י m<

 דיקטירען זיך יאזעז און ליג״ ײישאנאל
 אפאזיציאנעלער אױטסײריגער רער םון

 םארװאלטען זאלען זײ אזױ װי ״ייג״,
 דער װאס אכטענדיג גיט ,9 לאקאל דעם

 אינטער־ אונזער םון טײל א איז לא?אי
 זא״ די װעצכער געגען ױדאן, נ;שא;אי
 ערױקײשאנאל ױניאן ״טרײד גענאנטע

 םארניכטע^ן א אן כסרר םיהרם ליג״
 װאס ,9 לאקאל או םײנט, דאס שאסף.

 אינטערנעשא־ אונזער פון מײל א איז
 די םון קאנטראצ דעם אונטער איז גאי,

 אין לײטע יענע ך׳עלםט און שאכיוניסטען
 פארצוימדונ״ געסײנע נידערינע, זײערע

 דאס אינםערנעשאנאל. אונזע• געגען גען
 ײיחןרשירוף גרויסער א נאסירלץי, איז,
 װי עס, איז אזוי אבער אלײן. זיף איז
 םאיום, דער קלאר גאגץ באוױיזט עס

 האט 9 לאקאל פון עקזעקוסיװע די װאס
 הײסען, זאל עס אננעשטרעננט, אזוי זיף
 צו־ דעם צוריק וױיזם יאקאי דער אז

 אין אינטערנעשאנאל דעד פון שריפט
ציד. ״עדױקיישאנאצ דער צו באצוג

 דער האם האנדלונג דער אט סיט
 אװעקגע־ באארד עקזעקוטיװ ״ליגקער״

 השגחה דער אונםער 9 לאקאל שטעלט
 פאר״ א אן םיהרט װאס ״לינ״, דער םון

 אינטער־ אונזער געגען קאמוי ניכטענדען
 או זיף, פארשטעהט עס און נעשאנאל,

 װערען, געדולדעט ניט קען האנדלונג אזא
 באאיד עקזעקוטיװ דזשעגעראל דער און

דורכלאזען. ניס זאף די װעט
 1זײנע 9 לאקאל אין ״לינקע״ די
גרויסע די הײםעלע. קלײן א בלויז

.)16 זײש אוץי (אלוס

אינטערנעשא־ נײעו 8
אין ל8לאס נאל .

ומסערבװי • * •
 איו סטיים, קאנעטיס״וט װאטערבורי,

 פאבריק־שטאדט, א טײלװײז אפילו
 װאירקערס נארםענס לײדיס j״p אבער
 זײנען עם ניטא. סף ?ײן דארט זײנען
 װאסערע א װי מעהר ניט םאראן דארט

 טײצארם. לײדיט און ?לאוקםאכער 150
 װאירסערס נאדמענט לײדיס ביסעל דאס
 דאך דאיפען דא, יע דארט זײנען װאס

 דורןי און ארגאדזירט, זײן אויף אכער
 איםטערן דעם םון איניציאטױוע דער

 אונזער םון דעפארטמענט ארגאניזײשאן
 יעצט טא?ע זײ װעלען אינטערנעשאנאל

ארגאניזירט. זיין
אלםא־ טען10 דעם אװענד, מיטװאןי

 װאיר־ נארמענט לײדיס די האבען בער,
 איז וועלכער טיטיינ:, א געהאט העדס

 שוב׳ בערנארד פון נעװארען אדרעסירט
 ארגא־ םיץ אמאנייזערם די םון אײנעי

 טובים אב; און דעפארטמענט, ניזײשאן
 די םון 16 אםים. דזשענעראל אונזער םון

 האבען םיםינג דעם אויף אנוועזענרע
 א םאר אפליקײשאן אן אונםערנעשריבען

 םענטיםענט דעם לויס און טשארטער
 זא• באשטיםט מען ?ען כייטיננ דעם פון

 וואירקעיס לײריס־גארמענט אלע אז נען,
 מיט־ זײן באלד װעלען װאטערבורי פון

 דער נאר װי יאגאל, דעם םון גלידער
ײ װעם טשארטער  װערעז. גענעבען ז

 ערװעהלט באלר זײנען סיםינג דעם אויוי
באאמםע. םארלויםיגע געװאושן

ײ װאטערבורי אין װעט װאף די  זו
 איױי םימינג, א װערען אפגעהאלטען דער

 ײעיען איבערנענעבעז וועט עס װעלכען
 גארמענט ליידיס די צו טשאדטער דער

 טוביפ און שוב ברידער די װארקערס.
 וועימ זײ און זײן דארט וױדער וועלמן

לאסאל. דעם אינסטאלירען


