
17 לאקאל ץניאן םאמנר ריפער דער אץ
VO w דעי גענען סטרײ: דער v t 

 פא־טנעזעצט ײע־ט דאיפטאז, טועי•
 סטרייר דיועל ױעט אײס, וױיזט עכ
 װעט אבע* דע־פא־ עדנסג״ע•. אז ז״ן
 צוםריהנד רעהר א דין אױכנאנ; דע־

ארנ״טעו. די פאר שטעי־ענדער
 אױכ, \aryi עט וױ .א&, דיזען א-ן

 קאכ׳ולײאציעכ. םאױשידעגע א־בײטען
 ק־י; ניט אצ״ן באה דעי־ איו ער׳צטעגס

 אנט״ י־עצטע די־ אין באדאױענטער ןעדד
 דעי מאס באנריף דעם און ױײזאמען
 װעגע״ צײטען הײנטינע האט א־בייטע-

 טיט אז דערצ״לט, רען רענטע. די;ע
 דארפטא; טר. דיזער װען צוריל;, יא־־־ען

 אונטער סאגופעחטשודער, א געױען איז
 רארפטאן׳/ און די ״לועס, פירמע דער
 נאנורען דיעםלץ• צו ניט זיך ער ךןאט

 בא־ זיי פלעגם ער ארב״טער. זיעע צו
 אום;. איטטעגשייכען אן אױוי האנדלען

o םון באגריף דיזער n•ראכט אטישער 
דיזען כייט פארבייבען אלץ נאך־ איז

טאג. חײנטעען ביז באס
 זעלר האט םירכיע די זאך. M נאן

̂עכטען א  פעיזאן דער אין עצה, בעצ ׳צ
שאי םון סויעראיגטענדענט רעם &וץ

 א פון איץ־ קוטט אױםואסער דיזע-
̂ט חדר. אואעכטעין  אין איהם ער הא

 שצעכטען אדם׳ן נעהן צו ראטען אײן
 ’א בײשאיעי, צום ד/דצײצט, פיען וע;.1

 סעטצען געװאצט שױן האט דארפכיאן
קוכיט אלעמען נאך יוניאן. דער סיט
 פון סטרײק פון םארלוסט דער דאך

 סױ פון ניט און לעשענע דארפראנ׳ס
 דער אבער זיך האט אעראיגטעגדעגטס.
 אילם אױף אנגעזעצט סויעיאינטענדענט

̂ען. געלאזען ;יט און סעט
 ״זיעל׳ א םארזיכערט איהם

צוקדנםט. נאהעגמער
 דא־יםטאן מר. װעט גאטירצץ־,

 דעם פאר װאיטען צאגג צו אען
 דך זאא װאס אצער דעג, זאגטען

 ?אכט איהם דערפאר. זארגען ראטגעבער
i טײערער דזןן עפ

 דינען עס זאך. א נאך איז יעצט
 בעצי אידישע איינצעצנע םארבליבען |אך

 ״קצאסענבא* דער װעמען אין בתים,
 יע־ פא- דױייליכער איז (ואוסטזיניגהײט״
 זײ אניצטענדיגקײט. כיענ׳ציליכער

 ״סײטס״ זוכען צו עריטטע די פון דינען
 סארט אזא האבען זײ ױניאן. דער ױט

טוי״ געבען בעסער יױאען זיי ו;יע.
 הי־ מיט אױעװאורסעז צו דאאאר נט1

 זײעדע כאװאכען זאילען װעלכע ׳[י!אך
 אר־ זײערע אינטיםידירען און נענער׳
זײע• םיט האנדילען צו אײדער #:ײטער

 אג״ אן אויף ארבײמער עהרציכע רע
 א אז דאכט, אוגז װענ. !**םענדיגען

 אין דא אויד איז סאמפיליקאציע דריטע
 די אז אונז זאנט כ*ען ם^. דיזען

 ברעכעי סטרײק אײנעע ד#אט פירמע
 גיס, ארבייט קײן נאר םאכען װערכע
 בא• גוט זעהר דערפאר זיך ילאזען אבער

̂ען.  םירסע די זיר צאיעילט דאך צאה
 סעט־ צו איידער אויסװארםען, דיזע מיט
 ריכטען דערפאר ױייאן. דער םיט .לעז
 קאפזי עדנסטעז זעהר א אױוי זיך םיר
a נויטיגע די דעם פאר מאכען איז ,hd 

בארײטוננען.
 דאך מיר האנעז סונדעסטווענען, נאר

 זאא פירםע די פארװאס םאחפטײן ניט’
 נעיטעפ־ אזעצכע םארםיהרט האבען דא

 רע־ דעם אײן ניט זעהעז םיר ? מען
ערשט איז םירמע די דערםון. כענונג

ער
אין
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דער
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: די א*ן אדך ^y mit: v : v r) .ניונעכ 
 דענחט טײגוג;, אױ.?׳<* י־יט פ־׳ניע, ײ

 ביד א*־״ע פױ אגט־־י־פען צו דט נאן
איל •יאי : פ־א:ע די דך פ־עגט ;׳;כ

 לע״צעפטכ* א pc געצעפטכטעסינלײט יד
 ,-‘,ני־ ?ױ/ פא״ עסאכ״י-׳;; n ׳י־אן

 צ*י•* ייא-דjr איא צאכ,י עייצטען נ״ט׳ן
 :•אגיפעי־ט״.••-;** אין ־‘איבײעע די יעען
פין

 פייטע ,ד אז גייײבען, ע;,יװ טיר
 אן געטאכט דאט ד אז א״נועהען װעט

 ני־• אין ujni אין יע״יט, אינע-אײאטען
 פארט־ אין עאוכ, ניאנען צי זעהן כע;

 א:־ אן אי^ ;ע־צעפטען אידרע זעצען
 פ̂א דך אסט8 עס וױ ווע;, *צטענדינען

 ניט װען ראן. ניזנעכ ראדע-ג;ם א
כט־ײקען. טוזען ריר ,•ועי*ע; װער, « *יי ♦

או:* אין פטרײין א :אך /אנען טיר
 פיר־ דעי :ע;ען ני̂א דיזען טרײד. זעי
 6,וױ כאס דיזער לןײד׳ענעי. װאיטע• טץ

̂טע• דעי־ אויו״ דדעאנעד. אי װעדען  ע
 אבעי איז אינטע־־עכאגט דז׳עאנער. א

 •yi פון אפעטיט דעי אז םאק̂ט דער
 ארנײטעד ד״ אלױסציאיוא־פען ם־יטע

 די װאכ דעם פון גיויו געקוביען איז
 נעװארט ;יט דעה• ;זזהאנ איבײטע־

 האבען זײ ױגיאן. דער ;עגען זינדיגען
״א־וע״״ פא־ פעי געזעצייכע געױאי־ט

;אכעז11ז//טײם
בא״אנדלן 6זאי ״כאנדעי״

 דער אז געװאי־ט/
אי•־ די׳ צ.* !1

 אנדע* און ארויכגע״עייט, װערט עי דעד
 אבעי ז״ינען ױאס קיײגיגקײמען, רע

 װיכטיגקײט -גױעסטעל דעל םרן געװען
 זײעלע מון ;ײק ;,א יעבען דעם פאי־

 כי־. זײ האט גו, קיגדעל. און פלױען
 פי; אױסנע״פלאסען דערפאר הױליצגער

 געעגטפערט ראט ױגיאן די און ׳עאפי
סט־ײל־. א מיט

 הפהל־ פון צײט די אז גילױבען, מיל
 אניוױי• אװעק. א*ז ביזנעס דדעאבער
 רי םון געדא;הען ד־ זיײען ניגסטענס
 ;ע־ צל רעם, אױף אפגעכיאכט ארבײטער

 גע־ •וױדעליצטאגד ביטערסטען דעם בען
 אוטםאראנטװארטיליכ־ דער6װי דיזעל גען

 גע־ כאלאנט יעצט ביז איז װאס ין-יט,
 /,״דדצאבעל נאםען דעם אונטער װען
 װאיטעי פון אלבײטער די אויױ אויב

 צו גולי דעל אױסנעפאילען איז יןױריפגער
 םאל־ דעם אײ אװאנגאלד דעם פרן זײן

 זײער דאס איז ריאש״ ״צטעהענדיגען
 אױף — פוגקט דיזען אויף װײל גאימ.
 זועט ״דזשאבער״ דעם פון פוגקט דעם
 דע• םון תאדף דער לזאגצענטרילען זיך
fW די פון כיאסע קעגיפער טויזענט 

יארס. נױ ישטארט דעל אין כיאכער קיאוק
 געיעגעג־ דיזער ביי דא, מיד זאאען

 פוז סםרײקער די גיליק וױנ׳צען ׳הײט
 צו אויד לאמיר און קױריצנעל, ױאיטעל

 אדנזע־ אײגמריצען צײט דערזעיכער
 דיזען אט אױסצולאטען אגטיטאאסענהײט

 גרײט !יעבען אונזער פון פיאװקע סין
 פאמענט דער טאכער. ריםעי איע זיר
 דעלנענ־ קאמוי רױסטארי״צען דעם פון

זיך. כעלט
+*

̂אסעז האט אאחאי אונזעל  צי באיצ
 וױ יפונקט טאי, עריעטען דעם פײעדען

 ריפער־ די יאהל. אי*ע עס טוען מיר
 איס לאאטען טאנ דיזען װעיצען מאכעל

 טאג דיזען װעט ק״נער ױם־טוב. זײער
ארבײםען. טאלען ניט

גרויס־ א האנען מיר ר\עיעז וױדעל

̂רט, אדטימן  װעיכע הרעםטען פון יןאגצ
ay אראגדעירט ציועק דיזען פאר ויעען 

געײארען
 דאכעז אויר נײ־ ױעיע; דליטעגה,

r יײן ע־ט איעיגע s װעל:ע -עד;עה 
 pc באדײטו;; דעי װע;ען רעדצן

 ײעיען יצרופ צים א*ן דא*. ע־׳צטען
 אײ;ע• זײער צײגען דיט/׳יייע־ אינזע״ע

 טאנצע;. ט*י;עז ט- טאיא;ט געם
 ,לאבען נײר װעי״ען י,א;צ;-ט נאנ־ן ד״י

טאלו. א
 אוגזער אין ׳א^זא ?עלט, אי-- װי

 א דאי ע־׳טטען רעט פא־ פלאניאם,
 װא: ׳זאך א״גציגע ד• דײכע. גאגױ
 קעגען צו כדי ׳טאן דארפט א-הל

 איז האנצערט דיזען נײ p*f אנויעזעגד
 טיקעטכ, א״דע :א־ אפיכ אין חיטען

 ניט קײגעל װעט טייןעגיה אלן 4וױיי
ײערעז. ארײנ;עיאזען

 טי• נאר אפ-ס אין יררט איזא,
 כיי־ וױייל כאצײטעגס, טאלע א,ין יןעטס,
 זיך װעאען װאס די אז דכע- דינען

 ניט טיקעטס ל«ײן ױעט פא״טפעטיגען
סעק. העלער/ ךדט.יליגען״ יזאבען

 פאדס־ צו וואדנונג א
!סױפעוס

בא־ װעלען יזױפערס פא־•פ-י־ע
̂טען סודען גיױסע אױף ״-יויגדעיט  געי

 אגעגטען עכטײט ליער אוגעללי־נע פין
 ײע־ פאלכיפ אײ;ע:ט*טע־ס. פאלם ;,א

 osv: טעלר פיר פא־ פאליןױפט לען
 דעם װענען ױעלט. די לאבען זײ לױ

 אײגעטטאפ־ סלאדוקטײוע איל̂, לא;ל,
 אט איז זי װערפע פא־ תבואות ד• ׳טען

 טעגליכ־ די װע;ען צוגעפאסט, בעסטען
 א- פראדוקטעז, די םאלקױפען צו קײטען

 פארקױפער דאזיגע די אן דכען װ., א.
 אױ גע״טטױגען :יט זײנען װאס זאכען

 ‘״;עטלײעי׳ אזא פא־ ;עפיױגען. :יט
 גוןארדיגע אנענטען די ל״סען אינ״ט,

 באנײעז אדעל קליגען פאל קאטײצאנס.
 ״בא־ ״טװערע זײ נעניען םארט;ײדזשעס

 מארטגײ־ פאל טעלטינען די נוסעס׳/
 דאס געכיאכט, אזױ אפס װערען דמגעס

 קאנעז ניט קײגםאי זײ זאי* קויפעל דער
 4זאי פארם דער אז דאדורף גאכקוםען,

 פאלקוײ צום איבעיגעהן צוריק עגדריף
 די קאנען ער זאי נאנהעל און םער

קלבן. אנדער אן צו םארר,ױםעז ״פציאה״״
 אזעלכע פון טעטיגקײט די דא:ק א

 אל־ אליביע פירע פאררילען ^װיגררעלס,
 שװעל־פארהארעװעטע זײעלע בײסער

 צוריקקעהרען זיך פיוזען און דא־אר סאל
,א יעטאדט אין ,  האפ* אהל געיט, אלן זי

 זײ כיוזען םאלביטעלט, און ענטוי״עט נו;נ,
 די זיך אױף ארױפציהען אטאר וױדעל
 ׳פטארל אזרי האבען זײ װעי*כע לאהט

 סוםעז אםט אראפצואװאלםען. געיעטלעבט
 װי יאנר זעיבען דעם ps אגענטען די

 זײ זײנען כיאל ניאנבעס קרבנות, זײעלע
 אידען — לאנדםיייט, אײנענע זאגאר
 פיל אליין װאהלמײנאיך האבען װעלכע

 אריבעלגעקופען זײגען זײ װען נעליטען
אפעליקא. קײן

 סא־ אנליהאלט׳עורעל דזשואײט די
 פון דערװאוסט עלשט זיך האט סייעטי

 אלויסצובלענ־ װערט איז װאס ׳פאל א
 איבערהויפט עםעגטאיכלןײט, דעל אין גען

 צו זין אין האבען װאס יעניגע די צואיב
 װאס צו צײגט, דאס םאלם. א הױפען

גארגעל־ דיזע ׳עטופע גידריגעל א פאד

ער ער אונז ארנ ע אױח ק ט פ ױ פינ ענ װ ע

כאנק ױניאן אינטערנעשאנאל
יארק נױעװענױ טע5 אדן םטריט טע21

פראצענט
ע אויח על אל ש ע פ  אינ* ס

ט ם ע ער אר,אונטס ט
 װעלען װאם דעפאזיטס אלע

דעם כיז װערען געמאכט
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סר ו װעיען מדיד ם*רלאז*ן ד *רונ
צ» תיעגעגחײט א נאר דעל״פמעקען ױי

קױ• פאלם גאאיװען א כא׳צוױנדרען
פער.

 ער צװינלזוכט.’ םין יײדעט איד א
 אוז קינדער פינוי כייט װ״נ א לאט

v דאלוי עי m̂ער- זײ, פון אײנעם חױל א ׳ 
 ט*צא״ א םינגעל. צעלן דיגע טיט ;עליען

 צײט קולצע א האט אגיצט^י־ט *יטי
 דעף אין פאטיריע די אױפגעהאיטען

 אוז פלײנר גוטע האכען נאכהעל חאנטר/
 פאר צינױפנעזארעיט כלידעל לארז״צ
 פארפ א קויפען צו דאי*אל נ,Fiji( אירם

 ׳מוױגדיערײןן האבען אידען דעם אט
 א לעבען פאלם א פאלקױפט אגעגטען
 סט״ישאן א פון טײל 12 װעג, שיעכטען

 ‘סקול און וױיעדדצ א פון טײר 4 און
 זי} האכען פאלם דעם פאל געגופען

 פון װערט רי ׳דאי*אל XX(,11( איהפ ב״
 האכמן עקספערטען וױ יױט ׳פאלם דעם

 9,500 וױ טעהל ניט איז אפגעיצאצט,
 אײגגןן- האט איד קראנלעל דעל דאיאױ.
 װעלכע אל,6,דא 1.500 גאגצע די צאה^ט

 האט און געװען םנדב איהם האט טען
 9.500 סון כיאלטגײדזיצ א איבעלנענוטען

 אכצאהלומען יעהרליכע אויןי דאי״א'־־
 אינ״ פלאצענט 6 טיט דאי*אל .:XX( צו

 צאה^נטןן יפ־ועלע די (ניערקט טע־עסט
 גע- אויו ראט על טאיטגײדדצ). אויפ׳ן
 טיטעטעל א אײגענטימעל דעם ;עבען

 טא״ די און כהטות די אױוי םאלטגיידדצ
 זיך עד ראט אײנצאהלען :אנ׳ן .,יציגעל

 געיזיאנען ניט האס על אז אמטגעזעה^
 םאדיצפלא- איהם לאט טען װאס אלעס
כעז.

 פארצוױי־ זעהל א אין על איז יעצט
 אױסהאיטען קען על ;יט—יא:ע םעלטעי

 פא* זײן עלנעהלען קען עי :יט םיה, די
 זײנען בהפות ױינע םון עטיייכע טיל״׳ג.

 די ן1א הונגעל, פון אװעקגעפאי־ען טט*צ
 זײנען עסען אין טאננעי אױס איבעריגע

 םא״ און צלות אי*ע די צו און נוצלאז,
 יעצטענס איהם כיען האט טערניעען

̂אגע, רעל אוץי אלעסטירט  בא־ על אז קי
 םען אוגטענ׳פליף. פיה זײ:ע האנדע^ט

 דאלאר 10 מיט כאיטטראםט איהם האט
 אױכ אז אולסײל, אן אדױסגעגעבען און
 פארבלענגען :אכאטאל איהם װעט טען
 זיצען מוזען ע־ װעט געליכט, דעם פאל

G דעם פאל ״דדטײי״ אין טאנאטען 
 י1םרא6? דעם חוץ א פאלברעכען, עוײעםען

 צװײםסן דעם םאל קריגען װעט ער װאס
 איז על אז זיף, םאלעטעהט עס טאל.
 אד־ אן נעמען צו אימ״שטאגד געװען ;יט

 פאר״ קאנען איהם זאל װאס רואקאט,
 את״ אלגאניזאציעס איד״טע טײדיגען.
 גע״ ױינען לאגע, ביטעלע זיין זעהענדיג

 קלײדער און *שפייז םיט הילף צו קומען
 פא״ נאלעטעל און הוננעריגעל דעל פאל

כייליע.
 סא־ אגליחאלטיעולעל דזשואיש די

 דע״ ספעציעלען א אױוי האלט סײעטי
 אמ עס אויםנאבע װעמענס פאלטטענט,

 זײ אז םאלםעלס, צוקינםטיגע הערםען צו
 טראגעדיעס. אזעלכע אױםמײדען זאלעז

 יעדען צו םלײ טאט און ראט גיט זי
 אםײ די םאלם. א קויפען צו זוכט װאס
 אפען דינען סאסײעטי דער םון סעס

 םאר״ 5.30 ביז פליה 9 םון טענליך
 די טאנ. האלבען א זונטאג אױף נאכט,

 האלסען םאלגעניגען טיט װעט סאסײעטי
 דער אין אװעגט איז אפעז אפיס איהל
 עס װעלען װאס יעגיגע די פאל ײאןי

 סא־ דער םון אררעס דעל םארלאנגען.
 סטריט, טע14 איסט 301 איז, סײעטי
ניױיארק. עװענױ, צװײטע הארנעל
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יסו װאירסקרם נארםענס לײדיס אינםערנעשאנאל דער פון ארגאו אםיציסלשר
צ«נ4 אפריל, טען18 םרײטאכ, P R IC E  3 CENTS

9<ר־סעג ײ1 1
 דעל וױדקט לעבען גלויען יכען4טאג־טעגי אונזער םון סאנאסאניגקײט דער אין
 גע־ די אין ארײן זיך יצנײדט װאס זונען־׳עטראל, א װי פײער־טאג, דעל יוט־טוב,

 לופט ׳עטיקענדער דער אין וױנטעל קיהלער ערפרײעענדער אן װי פיגסטערניט, זױכטע
זומער־טאג. הײסען איגעלטרעגליך אן פון

 אײבינ־פאליטםײעטער םארהארעװעטער, דעל װען םײער־טעג, די זײגען דאס
 אויף כאטיפ פארזוכט און זארג, און צרות טיט פאק זײן זיך םון אראפ װארפט םענש,

• לעבען. אביסעל פאלגעניגען, אביסעלע גליק, אביסעל םון סעם דעם װײלע א
 לעבעגס־נויט זײן דורך איז װאס םעניט, דעל װען פײער־טעג, די זײנען דאס

 א םיט סעניט א כיעניט, א צוריה װערט לאסט־טיל, א אין געװאדען םארװאגדעלט
 װאס דעם, אין דערקענען שװערצו איז עס װעמען און געדאנקען, געםיהאען, םיט גשםה,

 גע־ געװען װאלט ער װי אזוי מאשין, דעל בײ זיך געװארםען נעכטען ערשט דואס
. טײװאלים. סחנה גאנצער א פון יאנט

י־ י ה װירקלץ־ זײנען :אכדענקען, צום אפלוה, צום נעװידםעט טענ, די און
S י n .גאט, זײן כײט זיך באהעםט מענש דער װאס רערסיט, ניט הײליגע טענ 

 זײן ענדציך דערשפירט על װאס דעלמיט, נאי לירכע, אין אדעל שול אין טנהענריג
 וױרקליך איז עס דס און שעהן װי דערםיהלט, ער װאס : גײסט אײגענעם זײן <שםה,

חושים. אלע מיט לעבעז לעכען, ריכטינ נאר לען סען װען יעכען, ןאר
 לעכעלירען צו מענש דער אן הײבט אנדערע, אלע אין װי מעחר טענ, די אין

 אונערטלעג־ אזוי לעבעז דאס איהם םאר מאכען װאס ונוטרים, נונשים זײנע געגען
 כיז האט על װי #לעבען אזוי אז באװאוסטזײן, צום ער ערװאבט טעג די אין ]ליך.

 שװע״ די םיט שעםען צו אן זיר הײבט ער אוםװירדיג. העכסט איז געלעבט, איצט
נעשםידט. זײגען גײסט זײן און גסי זײן װעלכע אין סייםען, רע

 נע־ די םון כאםרײט װערט םענש דער װען טוב, ױם יערען מיט עס איז אזוי
 טוב ױם דעם מיט םאל דער עס איז םעהר נאו און פליכטען. שװערע ותהנליכע

ײאן. 'קוכמנדע גאנצע די אידעז די םון געםײערט װערט וועלכער ססח,
V

באפרײאונגס־ גרויסען א םון העלדענ־געשיכמע מערקוױרדיגע א םאר װאם
 מצרים, יציאת םון געשיכטע די !פסח טוב ױם Djn מיט םארבונדעז איז עס *םף4

 גאנצען אין איז זי װען אפילו, און טײצ־וױיז, נאר צי אםת, גאנצען אין איז ד צי
 העלדען־נע־ ריהרענדסטע שעהנסטע, די םון אײנע דאך זי בלײבט אויסגעטראכט,

#יכטעז.
 י1קאם און פראטעסט אײביגען סון םארסערפערוננ םאממ די װי לעבעדיג, װי

 בן משה פרײהײטס־קעמםער, דעל העצד, דער אײך םאר שטעהט שקלאםערי/ גצנען
 געפײגינט װערען מיטםענשען, זײנע ברידער, וײנע וױ צוזעהן, לןענענדינ ניט !זןםרם

 נע־ אוםן אזא אויף װערם און שטעל אוים׳ן איהם ער דער׳הרלעט מצר/ רעם ואן’
םרעטד. דער אין װערען םארװאנעלט פאטערצאנד, זײן םארלאזען צו צװאונגען
 איײ זײגע םון א&נעריסען םרײהײטסמןעםפער דער בלײבם אבער אאנג ניט

 ציבע די און ש<ןיצאפענטרײבער צום האס דער וחנן צײם, די באלד סוםט עס *נסנ.
 מרגסטע די אין םארזונהען זייגען ײעלכע ״די צו צוריק איהם טרײבט נערריקטען צדם

 באװאוםטזײן צום אױםצוטרײסלען זײ באשלוס פעסטען דעם םיט .שקצאפערײ.
 באםרײאונל זײער פאר hdkp צום אויסצומיגטערען זײ און נעוונתענחײט זײער

רעבעלען. די פון שפיץ דער אן זיך שטעלען צו כרי אום צוריק זיך ער .ןארט
 טוזען װעמ ער אז װײס, ער לײכט. אנסוםען ניט איהם װמט דאס אז וױיס, ער

 גלויבען אנהױבען זאלען אלײן זײ אז סונצען, און טריסם אצערצײ םיט באנוצען ןיך
 אויסגעצײכענט אויך קען ער מאכט. אײגענע זײער אין דאן און איהם אין ןאערשט

 װי װײס, ער קאמף. א אויםצוהײבען ענטשלאסען איז ער נעגעז־װעמעז פדעה, חנם
 םרײהײטס; נרויסען דעם אפ ניט שרעקט דאס אבער כוחות. זײנע זײנען עס שוואך

זײן אן םאנגס ער און זיג, דער זיסער אלץ דער שװערער װאס ,סנטפער.
 האפ־ אזוי זינלאז, אזוי אנםאנג םון אויס זעהט װאס באםדײאונגס־קאפף, ודויסען

ווננסלאז.
V

 מצרים. יציאת פון געשיכטע די איז העלדענ״געשיכטע װאונדערליכע װירקציך א
im אונטער׳ן ארבײט װאס מעכשען, דעם אויף װירקען איצט נאך מוז זי מעכטיג ווי 

 דאך װערט מצרים, אין םארנעסומעז איז װאס דאס, ווארים, !הער זײז םון כייטש
 דער בוימ איצם נאך !צײט אונזער• אין אויך אויגען אונזערע םאר ודדערהאצט

 עצענדע איז ער צעבט אצײן און העררען, וײנען פאר פאצאצעז שעהגסטע די ,שקצאןי
 מח אצײן און בעסטע, און שעחנסטע דאם שסצאןי דער שאםם איצט אויך חורבות.

 הער. זײז פון טיש דעם טון אראפ םאצען װאם ברעסצאך, די מיט באנוגענען ויך ר$1
 ײזי םיז װעודגעשרײעז די צו טױב םעכטיגע און שטארקע די זײנען איצט אױך און
 אצטער, דער אצץ זײ נעגען געברויכט װערט הויך׳ צו זײ שרײען און שסצאםפן. )(דע

< שווערער, נאד נעמאכט זײ ווערט צעבען זײער מיטעצ. >וצטע״  שריימן״ זײ וחנן װי
נוט... זי^צו געהט עס מחמת עס איז

 אלע צו רופף״צו העצדענ־געשיכטע גרויסער זײן מיט פסח טוב ױם דער און
 װעט באפרײאוננ אײער םון שטונדע די םארצווײםעאט. ניט נאר :פארםאצנטע

 אין אידעז פארשמצאםטע די םאר נעשצאנען האט זי וױ שצאנען, אײך פאד וױיו
 מעהר נאך זײן זײ מעגעז טריאומםירען. םחגה׳ם די וועצען אײבינ ניט םצדים.

 םריהער אבער אוגבאזינבאר, פאר האצטען זיך זײ מעגעז זײנען, די ײי חוצפה׳דינ,
 צו נרענעץ א דא איז עס וױיצ ווערען, געשטירצם טיראנען די מוזעז שםעטער *חנר
 דעם אין ערװאכען םוז שפעטער אדער םתהער וױיא ;אײדען צו כח טענשציכען דןם

ווערען וועט ער ביז קעמפען, צאננ אזױ וחנט ער און מוז ער און טענש, דעד *מצאח
קול״ בת * . .^אסרײט.
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 באארה עקזעקוטױז דזשענעראל דער
דרעס־ שיקאגא אנצוהאלטען באשליסט

װײס־ ־״ קאנװענשאן. אונזער פאר קאפײטעקרעדענשעל די באשטיכש
דרעס־סטרײק. שיקאכא פון באריכטעט פערלשטיץ פרעזידענט

פיטינג םערטעצ־יעהרציכער ער8 דעל
 באארד עקזעקוטיװ גענעראר אונזער פון

 אין דינסט#*ג םון אנגעלא^טען הא*ט
 איז דןי<ס פארנאכט. שבת ביז פריה רער
 באאדד דעם פון פיטינג לעצטער דעל

קאנװענשאץ. נעקסטער אונזעל בעפאר
 אינטער־ אונזער פון קאנװעגשאן א

 די סון אײנע פאצ ארע איז נעשאנאצ
 םון לעבען אין פאסירוננען װיכטיגסטע

 איז באזונרערס און אלגאניזאציע דעל
 היי־יאהריגער אונזעל מיט פאל דעל עס

 25 אפשציסען װעס װעצכע האנװענשאן,
 אינטערנעיטאנאצ אונזעל םון צעבען יאהל

 קאנװענשאן קוטענדיגע די ױניאז.
 קא:־ ױבילעאום א זײן דעריבער װעט

 דאס אלגאניזאציע. אוגזעל פון װענשאז
 ױם־טוב׳דיגען באזונדעל א צו איהר גיט

 ?אנ־ יאהריגער ד׳יי דער צו כאראקטער.
 מעהר דעריבער זיך מען גרײט װענשאז

סאצ. איע װי
 םערטעצ־יעהרציכען דטען רעם אויף

 עסזעסוטיװ גענעראצ דער םון פיסיננ
 געװארען אפגעהאלטמן איז װאס באארד,

 שיקאגא, אין צוריק פאנאטען דרײ מיט
 א באשטימט זיגפאן פרעזידענט האט

 אנגעהן זאצ װאס קאנװענשאן־קאמיטע
דער םרן צונלײטונגס־אלבײט דער מיט

 על־ דעי כײ דינסטאג, און קאנװענשאן,
 קא- די האט באאיד םונ׳ם זיצונג שטער
 ס׳האיט װי באריכט, א אפגענעבען מיטע

 תאנ־ די ארבײט. צוגרײטױ״גס דער םיט
 םאל־ די םון באשטעהט װעניפאדקאםיטע

נינפא, ס. :וױיס־םרעזידענטעז געניע
 דובינסקי, דײװיר ברעסלאװ, לזש.

קאחן. מ. םאניא און סאנאסאן םלעד
 וױים־ אפנענעבען האט באריכט דעם

 -pyb דער דובינסיןי, דײװיד פרעזידענם
 ער־ האט ער קאמיטע. דער םון לעטאל
 אױם״ בײם האט האםיטע די אז קלערם,

 אין געהאט םיענער איהרע ארבײטען
 חיײיאהר, קאנװענשאן די אז זינען,
 קאגווענשאנס, פריהערדינע רי װי מעחר
 דעםאנסטראציאנס־ א טלאגען װעט

 יאחרינ*ר25 דער איז עס כאראהטער,
 אינטערנעשאנאל; אונזער םון ױביצעאום

 דאר װערען אונמערנעצויגעז װעט עס
 יאהרחונדעדט פערטעצ א םון הכצ סך

 סען ;אינטערנעשאנאצ דער םון ארבײט
 דאר «ו געסט סזי א דערפאר ערװארטעם
 דצלאנא־ רעגעצצ די חוץ א קאנװענשאן

 דעדםאר האט קאםיםע די און טעז,
 האצ קאנוחננשאן נדויסען א באשטעצט

 די םאר האטעצען גרויםזן עטציכע און
)4 זײמ אויןי (״לוס

קלאוק די מיט קאנפערענצען וױיטערע
מאנופעקטשורערס

r — * ־ --  r 'rן ’ *IV• — 11 וJ| ly י
 צװיש״ו קאנפערענצעו װײטערע — חשאבערם. ײ םים קאנפערענץ

Iy צדדיס. בײדע פון םאב־קאםיםעם

 זײנען ױניאן אונזער םון פיהרער די
 קאנ־ די כײט םארנומען שטארה איצטער

 דער צװישען אן געהעז װאס םערענצעז
 מאנופעקטשורער קצאוק די און ױניאן

 װעגען זיך האנדעצמ עס יארס. נױ םון
 קצאוק דער איז אגרימענטס די באנײען

 קו־ דעם אוים נעהעז װאס אינדוםטרי,
 אײנ־ װעגען און דזשון, מאנאט מענדען
 פארבע• די אינדוסטרי דער אין םיהרעז

^ן  אויסגעארבײט זײנען װאם םעלו
 עלזעקו־ דזשענעראצ דעם םון נעװארען

 אינטערנײשא־ אונזער םון באארד טױו
 םון געװארען אנגענומען איז און ״נאצ

 כמעט און באארדס דזשאינט אונזערע
צאסאצם. אונזערע אצע פון

אפליצ, טען9 דעם אװענט, מיטװאך
 צװישען האנםערענץ א פארגעקומען איז
 אסאסי״ ״אםעריהאן די און ױניאן דער

 סאב־ די םון ארגאניזאציע די אײשאן״,
 קאנטראקטארס און מאנופעקטשורערם

 איז האנםערענץ דער טרײד. קצאוס םון
 ״װאצדארןי האמעצ אין פארגעקומען
 יױ די װאס םארצאנגען די אסטאריא״.

 ״אמע• דער םאר םארגעצעגט האט ניאן
 זעצ־ די עצם אין זײנען אםס׳ן״ ריסאן
 שוין זיינען װאם םארצאנגעץ די װי ׳ביגע

 דעל צו געווארען פארגעצײנט םריהער
 אםם׳ן״/ נארטענט צײדיס ״מוירטשענט

 ״פלא־ דער צו און דזשאבערס, די םון
 פונקטעז מעהרםטע די אסס׳ן״. טעקטיװ

 װאס ״טעמאראנדום״, דעם םון זײנעז
 אד די םאר םארגעצײנט האט ױניאן די

 װאם און אסאחיאײשאנס, צװײ דערע
 גע־ געװען צוריס װאכען צװײ מיט איז

 עס ״גערעכטיגסײט/ דער אין דרוסט
 אײני־ געװארען צוגעגעבען אבער זײנען

באזונדערס זײנען װאס סונהטען, גע

J I fWKC ״ I ■ ־ ׳־■ '
 רערע די אין אנגעװיזען װערט דאם
 אוי נעווארען געהאצטען זיעען װאם

)2 זײמ »ײ\י (יולוס

ם האלט־פארצײכני אינ

.16 נוםער ״נערעכםינקײט״

□

ט ײ  ניי«ס 1ױני« קול. בת — םײער־םענ .1 ז
ט ײ די םים הוונםערענצעז װייטערע ב ז

רעפארקאר סטעף א *־ םאנוםייאזשורער
ם ײ  א'ו שי<»נ« אין סשרײס דרעסמכער & ז

נ»נג םו־־עו
ט  םאכעד סעסיעל אוז שנײרער קיאוק ביי .4 זיי

w רובין. ד. — a יאתאל ײניײז׳ u m ru jc.
ט ײ ' ז  ב*»רד עקויקוטיװ סין סיםיננעו יייײי*

 ®ו« םיםענ שעהנהאלץ. י. — .סר יאקאל
 דרעזד אוו £י*וק רי םח באארד רושאעם

 איז לאנגער. ע לואיס — ױניאז םאכער
un* 20 ליקאי ײנייז׳ רימ^ססאמני — ױיננארט. א ו

ט  פדאגןן. רנ«נ'ז»ציאגם1ן און םרײר ». זיי
ם  — (ער״נהיוננ) אװענם מצטער דער .7 זיי

 ימיאז״ םינישןרס קלאוש דער אין תלוש.
 הײמאן. ל — ס יאקאל

ט ײ  נאט^ביכעי רעדאהםאר׳ס םה .8 ז
ט ײ װ אכטער דער 0 ז  םערםעי־ לעזםער י

רער םח ב ע ג. דעם םון םיםיננ יעחרליכער  יאנאװסהי ש. — י. װ. j ל י %יי
ט ײ  i ב. י. — שארו* אוז סורץ .10 ז
יױב עם. על — ליטעראםעו כםעם .11 ?ײט

ער ז. ־־ (נעריכט) ארא׳הא דיר *ו פ ײנ  װ
ט ײ ך _ «וי?ען סון בריף .12 ז  ־־ םיר־ דו

י « י» ז » נעויעי וו^טך ז « י . .
ט ײ  שולעו אידישע די שםועסע!. קורצע .is ז

 םיכאלעװיט^ט ב. — ■ייתז איו
ט1  ארװערםײזםענטס איז מלוםעו ב4 ײ

ט  אדװערםײזם װיםעז. צו נום זאכעז .15 ױי
ט ײ  .0 — קאיענראר אינםעדנײשאנאל .1» ו

.41 ל»ק»< wrvfl ניתס סקולםאן.

פער
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 צי>א:יעד ד• •jjyeyy; a#- *y ר*ד•

 ‘**c y-ŷ ס״ײנ-י־יכע א ד־ט יױגפנו
 *V *Vi PC *y*vam*ft די דבע־ענד•;

jי דיער דאס אן,ד 's t א r דט m j iv* 
;y^ipy• יע* אױל שױר די א״פ*ןיי ״צו 

y* 1* ױד#ן, iווימיצען «ױוי jKדy,̂  ײ.
v*: זיף ;y-*: *>*ל *•ני״ען ד• פא• j 

 ,זאנלע־ע *•דױהטײ, דעי־ א»ן לי־ינע;
 י־ײזומ h דנצן צו jyc’in jyj«f ױ>

yר די פאו j 'f j ".;איניע
 tf^n ראט, אפס׳ן״, ״ווניעײײזאן די־

 אנאד אייף tryoirvi זיך #;&#;; נ״ם
iy i ,־י װי שטאגד^יגלט Hvv פליי־על 

 די םון יזעיפעי־שאםטעז yu(ד*וס#
jniirupyougrpi^p^

 צוערשט ל*ט *וד^ן־צד דעל פון
ד6 ,י׳^אי װ״ס״ןרעזידענם נערעדט  ״

siry דער נערג, :y j טעגעדזש*ל pc 
u r j r n נאארד pc די ?P* p iir 

 DtiJHjR fjririit .n«jv דרעהראכ^נל
T ׳o;gryj פיעכעלג נחד*ד ה*ט f 

 דעל םיז פאלשטעלעל די צו װענדעלדע
;׳ן0»ס

fjraî״ n T9 דעפ צו געלוםען יןײןי 
 װעגען די דיסחוטירען צו קאנפערענץ,

p* ,*דאכען כיעגייך ז*י*ען ױאס ריטעי 
 P* נאשעפט-גט דעען װוןיס די סאר
 חא־ iv אינדוסטל/ סוט p» ת^וויז דער
jyj יענען. אגשטענועען *ז פ׳יוכען 

 אסס׳ן אײעל פון ריטגלידער די כאטיע
yr*f| רוז דאך סינאגסירען, יןיץ דט 

vיינען ױ' דאס װערען אנעלקענט ס? 
 נייר אינרועטיי. דער p* סאקטאל א

;»^yדעב פאי אייןי םאר דעלינער ן 
̂ן עס וױ נוןזיס,  # װעיעז נעפאנט ה

 P1H‘,P דער אין *ופענדערוגג נרמט^וװע
 ,WM‘*' פון טונל>י איגדוסטרי, 0סו און

 נאיעעפטינט. איחר אין זײנען װאס
 םא- ױעזן עס — ער זאנט — רy״אב
 ריר װאס אײנצעלהײטעז, נעוױסע ראן

̂ס ׳אײך pc םארלאמעז  באטרײ• די א
 אינדוסטר/ nyi אין iy§yv די פון נער
םאר פט#5צוגע סועציעי דיגען װאס

גע־ מוז עפעס דאס ערק^ערען, ״מיר
 איד אוגזער נרײגגען iv ױערען, םאן

 לזעכערען און ןyסערyנ * אױף דוסטײ
 אױכ יעצט. זיןי געפיגט זי וױ ׳עטאנד,

 my\ :יס כאי׳ד זאל איגדוטטרי דער אין
 ענחןמגנ ראדילאי״ע א װערען מאכט
 טאייע״ הןובען ניט סעהר ילאגע די װעט
 ארנײ״ די םון נלויז ניט ׳װערען וירם
m( ז״נען װאס איעסען פון ?אגדערען 

איגדוססרי״. דער פיט סארכוגדען
ױ\, דעם אין רעדעגדיג אזױ און

 נױסע איז עס װאס אגגעוױזען ער האט
w ,עז די כדי ט*ן  זיך האבען װאס אי̂נ

 דער אין צולײגט נר״ט אזױ לעיםענס
 כא- ז^יען איגדוסטרי סוט און קיאוק

װערען. ?ײטעט
גע״ האט םײגכעלג כרודער נ*ד

 ח^ט ער דכסאן. !רעזידעגט רעדם
 סע- דעס pc ■ונקטען די אױף געיױזען

 מױן ה#ס מד^ן די Dyװ .סאראגדום
אכזרס9דד n ןװ ®*רגעיײנט םריהאר

אס^סיאי^^גס״ (VDvnvrm* יי ייח
 דיזע וױרקתנ וחדלכ! יראיארט, חאט »ח

 ה^כען i^p ױני^ן ד?ר n® סאריאגג®?
קןונםראלט^רס. די אויוי

•ותדחןגט nc אױסצוג אז איז אס
r זיגםאן׳ט » n:

 חאס איהר װען ״דדוענסע^םמז,
 פאד סוטס אלז קאוטס סאכקן געפאנגעז

 נעוױס איהר האט ■ערזאז, געװמןען א
 גאך סיזאז ארכײטען ץו גערעכענט דם

 איהר ומרזאן. זעי״נען דעם םאר סיזאז
 אמא• די סון געטראכט אודאי האם
 דועי״ סר״ד, אין מאנוסעפם״ןזורער ייגע

 ?ייײ סים אנגעסאמעז אויו האכען כע
y r  vjאױסגעװא?סע; דינען און •ער 

 גע- חאט איהד םייליאגען. וומרט וײ\ «ו
 אזױ אױך וײך װעם איהר חוס דענקט,

ארױםמורנײט^?.
 דופם — אזױ ניט אבער איז ״עס

 חא״ וױדמ^מןײט דער איז — אױס.־ ער
 דער »יז *ר*טאנד א איצם !מיר כען

 סאב״סאנומעלסמו• די װאו אינדוסטרי,
 ווערען vt דערװאפסען ניט זײנען רער

 ?ײזד סיס ;סאנוסע?טשורמר וױרקיימ
 און דענס איז איגוועסטטענם נאנצעז

 אזלי״ ®ארכייריז זײ זײנעז םא״שינערי,
 ארנײס זײ it נאױז •^טעיעז וו*ס ׳כע

ױ ®דער דדןזיבמר א סאר טזז מ?  מנו
 אזױ ס^כ״סוונומעתנדמוותמ דער רער.

it ,כיױז ®ארגמסט זאנ*ן n סזיציע 
 on ®ח אײנום איז סזמנדז״מר א םיז

jnrw n ד^אכערס  .njr»yr איז זאד 
 iot נים ארכײט אר װאס נאר,

ר נ^ר וױידזמעס ^כעד ■ראסים. מ

ך ה^נ־רא־ די ד  jyw^rns u t*  t i t :  
p‘p. ^דט נ׳יונ  Mf fp ,ly- 'w pyt

* f.t̂?׳£i'i» L ̂ן s׳ii יןייפ ■*.*נ m r, 1»י
 דט ;MM{' ו״ י־נM ,,'fM cm jv יו־׳נ
־'m a-t־*t sin o;Ma ״•;
c* פיו־תפט -y)•• - ,,׳״׳.yijK ־yy'.׳■

r־ ,.y j 3 y?
 ■‘vajyyfi ר״דמ, *yj'K ..יי־ט

iy;״ K cm״y• ״yjK י,״ן דט M״y•
, M lie yiJMa ;im1״ ;«'sy ;y

yp^.; ״|*y3M CK Pi* ,דנ«ר
 iMB sy;y;;M ;•ט cm yji-• ד• א־ינ

i אינ׳, •nt א־יך, «b •ד BiM׳*iya
yi ;•f־ M.;• ־הטר,, *c י־אגע די s*iiyj 

n־ ev y:׳yjy;jH r-r נ־ט j k dm־yo
 !it הטאנדארס די נא«וג i־m •ױרחינג

",lyD'^iM ־*
m cm״, ly jiy* iy i dmi יױ״ 

D-yii'yyi -ya די ו|6 ס״ יאג^ ,ד 
o cm iyiirin»yBiHW^M6•ד• פון ׳ 

 ־6yy,Mנ ,,ז i־b iy״yc smu א״נ^ט^־
By ojy ט־נט 'v  «ii ;yf«ny;;M DMi CM 

imb cm ד«ן,״נ j DMi -y״‘׳y3,׳CD 
s ט,־ysn־y אױד m i וועט ־וגיאן די oy 

myo דט D'Moy) mo sy bmi ,ly i'ii 
dm"  ,)JnyijyoiM y'Mi'iMi m iyiyr 

B jib ib io s i” ) oyn״y i,! פין »i 
iywyfii;Mo-BMB־dm iy, גוט ii׳ ;ifi 

1' .iyD"01M
ryu. ־)ycny»M 1'1M DMi IMOJ| 

jv  «i BMC duyo yiM'n «i i«m־jm 
i לאט  •i imb D)y‘ynMB*׳)Biy3M

IM 01M ,Diyuy-DfiyBUMO ’1 JIM,,'!
*J ’M *yi j’M j;ij^M nyo !yj!y*Bw 

o .yiDBii־i ״)iM !yj־djm) — |yo 
C‘y3MDB iy *y*1’־DB113’M •1 !y

"f om סונלו‘׳  !VDjyoviy ŷ M jib;  jy״
m jib iv: mo iy :yr’iiyi;M־lyoyi m i i, 

DMI 0iyi!1)M3 ־•IMOJM DjyiCy 
1« b* i  lyiM'DD'iyDJiMנחט mo 14 jib״ 

rM .DiyiMB !M'JV ’1 0M11 ,\vvv 
’D!M»yj iy on : בא*מ  oyi 

 BM'i ,1׳*וי iy״M דט i־»bm cm ay״
m׳i iy o  iyiM 10 jys'ip d b im i ih 

iy;־Mo;׳׳i i  im ! lyB'iiByj (im ;yc״ 
B -yiM־-*MJ Dry) iy3M ■lyj'^Mo iy 

nyj« m ‘יױפ״ i Diyn oy o' vj״D8/׳ 
BMI !IM ! !VBIMUyjBTM Diy# 

M JV3׳,r ס׳ט׳ן M BM11 D!yl11׳ My״.D 
M11־ M 1MB Djyi DiMV 0 #ײ׳יM11 

iy3M ,!yj'^Mo 10 im b on omi ניט 
3iM tyj'rMo y'M״M DMi .iyD׳m 

m ,,mom ט־אכט cy Diy; V r n  !mdvj 
M Diyil»01'־M •!,IM lyBIMliyJOCIM D

voe'i; רענס jy rn jo  y'M •i m*im iim 
n  Ofn״jy דט דך M ;,m״•yr yiy

7 i v•.״
JIM |1B D6M1P iyyjMJ 1V1 D'*0״

o (yiyn im’JV iyr׳M3 dvm  i* 
n iy  Diyi — jiyD'»״DMi — iyD 
did Jim pim*p m r ״mb■ ̂׳י  iv3Mi ז

Mo 14 ,n iv ניט j’j'c i׳ypMD iim (yj'y 
14 iyiM3״ DiMD״ p ! w i -mo n״l 

Mo jny*״t־mb' I'M tyo u m i !yj■ ניס 
io r  jyfio oyn d pji« iy i .|y3Mi״jj 

jy3v> I’M ijnyn o i’BVJSin. 1סי 
 ןyBיyה r« ■״ך ,ivon^vow ז״נפן

jyiM»r ...נעיס *D'J iiyo 'iy iyn  in 
imb ojjn jyiM* d m̂) H ’M ,tytM^n 
j^verjM  d im i Jim dbm> lyocij m 

m o,(■; אין ניטס i n ױעים iM״.j 
mt j«m !,nra r i r■ סזז׳ןן ותט M3״ 

M m  ifs’io

11 DMU ODJyOIMJ ,I  1MB03׳MDDJ tn j 
jyoMtit !,m jwi .iyw* די ייו r jm’Jv 

jjmo סיס w oun on* אױד m lyjyn
'DIP CM JM’JI’ ’1 •■MM ,IMD’JMO 

ivon^r ײז n o n״iyD אםרעננ 
<Mt DjyniMJ in y ’ jm ,jpombbcm

■,MB' ,IMD'JMO M J'M iyiV11 03M0BJ
dim j vtfvtn im j jim׳oojj ײזיעז *M3 

im’Jv on  jyoip .י״מא
M3 T* ינ1נ6״נעה31»א im iy  omi

yiM omi ,ojmo ם״י׳וז im j on  jib* 
djmd װ״טזןר ותם vmן .o^yijynyj״ 

J«  injm ױניידאססײיממ omi jim
',DOOyi ,JJ’BMD ,JJ'DMP J” M DO’lT

 ojm ■י׳ז omi יייסיננ. jim נמיגנ
y r  jm’Jc  j’M jnyn dsmopj jyDiri•

Dyi1 JM'JI• •1 fIN iy• ׳B'lM JJ” 1DM־
omi iy i■■ ׳•jyiyc iMDyj , m 

i* ׳j i׳vjyiyt.'MP oyi *imm cm im 
•jmp v s iy c i i m  jyoM'DiMB jycyj 

omi bmh ,yo'OMP *yo סגט״י ■yj
m lyo'j־i יי 'i  d-d (yvjy*veJMP 

IJ'DPVDMH* iy(׳1 i  D-0 I'M ,B'y3My
BSM,"!'

ע־ ה ע ט ע אד ® r e ר ע ױ־ ד ע מ  א
ען. אשש׳ז ר,ען ער פ ס ענ

yj iy3Mi i 'bbm ;yp**yoM •i •mb• 
o iyi : ״)iy 3•־D .id  ,Djyi’iy־ 

v 'V iv  ,i ,:mo, ׳•)n  •y׳־v;yt־sM סע־ 
iy j־)yy״;»-;־>וי, .3 איז ״ ;lyjytyvy 

hb iMO'yy-D ״)mm: iy־*pyin cm i
.DiMD

3bm *yi *mb *y jiy i׳jy3Mr i י״»

מ סיט ^גגעוױזען n• װעי  pd itopn 
in זײגען זײ ס^דערונגען n c it סיט ן1א 

 עגט״ דירעקטעז ^ין ̂וכער ניט, װעיכע
 1,ז געגעכען. ניט גי״ך וײ האבען פער

 כזך א גענען it םאר^יראכען ח#נען
 װז נאכרעם ׳׳®םעםער עגטסער ״עטיפטען

 ם*ר- פארכרעגגען םראגע די װעי־ען ז״
4»סס׳ זײער פון סעמבערס די פאר
 האכען םיטיגג רעם םון ע;דע בײכ

 ער- אסס׳ן דער םון םאױעטעהער די
̂וס ?יעהרט,  g איאינטע; װעיען די ד

 אױסארנ״טע זאי װ^ס ס^כ־קאפיטע
עי אױוי ענטפער סארמאיען רעם  יוד י

 ער״ אויר ה^כען זײ םארערונגען. יאן׳ס
 געט» נאיר װעט ד*ס אז קי־עקרט,

 סיס אננעהן קענען זאינ מען אום װערען,
 דער- צו אונטערהאנמונגען וױיטערע די

סעטעיסענט. א גרײכען

אסאסיאיישןןן דזשאנערם די פון ענםפער דער
3 ;KDiriyjMi ,D;y;iMO iy r*iM”־ 

•1MB !,Biypyo 1VDM" |-M CM ,JMD 
rw ציױיטער לע• נעקורען ivtiyp סיט 

myi זײנען עס אסס׳ן. דדעאכערס 
 ״rv זעליע די געװען א;װעזע;ד ד#רט

 צדדים, נײדע פון פאגפ^ר^״דפאסיטעס
pc און ױד*ן דעד pc װאס ׳אסס׳ן דער 

 עי׳עטען דעם אין נאטייײגט דך ד׳אנען
Yiy^ytiw, צוריל. װאכען ציױי סיט

 קאסי־ ?*נםערעגץ גרױסע צוױי רי
 אויס־ זיף האכען צדדים נײדע pc טעפ

 קיײעכדיגען גרױסען א ארום געועצט
 םימ# ױים אײן pc ,-wjyv אין טי׳^

 סעק־ זיגטאן, •רעזידענם געזעסען דעען
 דער הייקוױט, כיאייס און נאראף רעטער
 גרוי־ דער כייט יודאץ, דער פאר י#יער

 זיײ בײדע סון קאנפעלעגץ״קאםיטע סער
 זײט צוױיטען pc כייטע̂ז אין און טע̂ן

 דער ענגעל, מר. נעזעסעז זײגען
 אסס׳ה דזיטאכערס דער סון •רעדדענט

 דער פאר לאיער דער ניוטכעמ, רר-
 דעיע^ די זײטען בײדע pc און אסס׳ן,
פאנסערענץ־קאמיטע. דיער פון גאטען

 װאו קאגםערעגץ, עחטטעז דעם אױ(י
 די איבערגעגענען זײ האט יודאן די

 רע־ נעקומעז ױדאן די איז ס^דעמנגען,
̂וגען רע[,  די פאר סארלאנגט זי װ^ס ז

 קי^װק־אינדוסטריע. דער pc אדנײטער
 זײנעז קאנפערענץ צוױיטען דעם אױף

 אז חעדעז געקומעז טעהערûסאר אונזעדע
 געדארפט האט דעדען די אה ענטפער
 איע װעז און צד. צװײטער דער האי״טען
 גרוי־ רעם ארום ארוסגעזעצט זיך האכען

 ענ־ מר. ט^ערמאן, דער און טי׳ט סען
:j y ״צו <ן#נפערענץ דעם געדופען האט 

 עס ׳עטיל. זעהר נעװאיען איז ארדער׳/
 אננע־ ״אן רופט, כיען װאס געװען, איז

 נעזע׳ זײ;ען אלמ ;פאסעגט״ צױגעגער
ענטפער. דעם הערעז it גע״ע»אגט סען

 ענט־ דער איז אט עס. איז אט pא
iv t, קאלטער... א און טרו?ענעד א

 די טון קאנסערענץ-קאטיטע רי
 אפנעדרוק־ אן געבראכט האט דזקןאכערס

 בי־ א בדאיטור, נאנצע א ׳עגטפעד טען
 נרוי־ פון זײםעז געדדוקטע pc 12 מןי
 נאזונדער א סיט נאןי און ®ארמאט סעז

 אױסנעטײלט איז כיכעל דער קאװער.
 אונזמד םיז מיםגילידעד די צו געמאחןן

 םאױטטע־ די צו און קאנפערעדדקאמיטע
 גע־ זזאבען אאע •רעסע. דער pc חאד

 סר״ אוז ביכעיל, איז ארײגקוקען סען1נ
 אסס׳ן, דער םיז אאיער דער כיוסכערנ,

 ביי §ונהט ®אר^עזעז געגומעז חאם
•d w i, זװגעבצנתנ it די םיז מאנכע 

 זײנע — בא^ײכםתגעז, זײגע •תקטמן
 אין באשטאנעז זײנאן ״כא^ײכטתגעז״
d ארקמחמנגעה ii« i i אסס׳ז זײן W 

^to ױנ״ דער םח •מחכמז די אננמחסען 
®אדעתננען... יאן׳ט

 האטערשטארק *ב*ד הױיםזצכאיך
 קאי װײזעז דדטאבערס די דאס כאטאנט,
 טטעלוננ,’ מניאז׳ס דער ריק1צ סמגארימ

 אסת׳ז דער אין זײנען תמאכערס די אז
 דארםען זײ דאס ;סאנופמקנדשודערס

 אר־ דירעחטע די אאס װערען אנעדקעגם
 פונקמ און סרײד. איז כײטס-געבער

 דאס באםאנט, אייד ער האט נום אזױ
 נענען דורכאױס זײנעז דזמאכערס די

orr צאהל די ווערען כאמיענקט זאי עס 
 זאלן דזמאבערס די װאס פאנטראחסארס

 זאנט — דדשאבער דער כא״טעפטינען.
 םרײהײט״״ ״סדלע די האכען םח — ער
it וױפיא קאנםדאהםארס כאישעסטינעז 

 אויד דאדוי ער איז גיוסט, הארץ ןײן
אסצױ אח אנצונעהםזןן זײ זיץ ״סרײ״
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___ the art of Awgtut 24, I f l l
Acceptance for maJIbig at apodal tale of paatapa •redded far fa aecflee 1101 

. Act of October X  1f!7. â horbod ea JomMry 21. lflf.

שאר עפ נעםינט ער נאר װען זא;ען
נויטינ.

 פארענדינם האם ב^וםבערג סר. װען
 םיס ׳ענטםער דעם םון סארלעזוננ זײן
 ער׳האס װאס ערק^עהרונגען, את רי

̂אר נים דעסאילט ער׳טט איז געםאכט,  ק
 עח»ס ;םײנט ענםפער דער װאס געװען

 אמ צו געװאוסם נים מען האט דעמאיט
 ױניאן, דצר צו ״אויסיםאםום״ אן דאס

ניט. אדער
 סון יצ*יער דער הירקוױם, סארים

 נעגוםען גילײך םאמע האם ׳ױגיאן דער
 :סײנם דאס װאס גמםרעגם און װארט א

 ױניאן דער it אוילםיסאטום אן oy איז
 איגן״ װערעז אונטערהאנדלוננען די און

̂וס ער ? ניט אתןר בראכעז,  ®אײאנגט ת
ענטפער. פלארעז א

באר*• זיד דאז האט ביוסבערנ םר.
 זײנע םים םינוטעז פאר א םאר םען

 איחם ם1אר זיינען װאס קאמיטע־לײם,
 rg געענםםמרט, האם ער און נעזעסעז,

 ער ״או^יםםאטום״. קײן ניט איז דאס
 זײן דאס ערקילעהרט, אויך דערבײ האט

 װײטעדי אנצוםיהמגן גרײט איז אסס׳ן
 אוך יוניאז, דער םיט אונטערהאנחצוננען

 תאנםערעדף די דאס געבליבען, איז עס
 אױס־ זאילען צדדים בײדע pc קאמיטעס

 װע<כ| סאב־קאםיטעס, זיך פון קלײבעז
 אתכתד״ װײםערע די ם*ט אננעהן זאלען

אגריםענם. נייעם א םאר הא:דיו:גען
 האבק צדדים בײדע פון לאיערס די

 בא־ קורצע א זיך צװיל&ען נעהאט דאן
 געאײנינ^ זיך האבען זײ pg ראטוננ

 yp א אױסקיײבען זאל צד יעדער אז
 סאב־ די דאס איז פערזאז. 8 םין םיטע

 דעפ צװױםקוםען זיך זאיען קאםיטעס
 קאנפערענצען* די םארםצוזעצען סיטװאך

 אויס־ באילד זײנעז שיעטער ביסעיל א
סאב־קאמיםעם. די געװארען געתליבען

 •jrnrtni םײנערג, י. :פערזאנעז גענסנ
 באארדן דזמאינט פון טענעדדשער ראל

 תשאביע פון סענעדזמער װאודער. ה.
 סםאנקעײיםמ, דדש. ;דעפארטמענט

D פון ט״שערמאן rg rn ;אי• באארד 
 הײ• ל. ;1 אאחאל םון מענעדמןער ׳װײ

 ת־ ד. ; 9 ילאתאל פון םענעדדפער מאז,
 (10 ל$וס*ל פיז םענעדזשער בינסקי,

 }17 לאק. םיז םענעדזשער העילער, דזש.

 ןד5 פח םזמעדזמער ברעסלאװ, דזש.
 אױן עם11 ײ1 םיס צוזאםען .35 <ז*ל
 חיד םאריס אח זינםאז פרעזידענם זײז

קוױם.
 אױסמ• ה$ומ אםס׳ן דזשאבערם די
 lnanfrpi קאםינמ איהר איז ק^יבמז

 םמיד איחד מנגע^, חש» יערזאנזןן:
 לאיאי] וױחד בילוםבערג סעטוע? ;מאז

 _ םטר ;ספערמנר דזשײתאב
 דײא ;תאפעאאזי מאםתווע^

חיממנרג סעםואי און קאהעז דזש.
 וחד rnn# n ווען צײט דער איז

 דמאסײע̂ס די דארמז נעשריבמן, רען
l>f אין צונויםמומען זיד טעס Fitn»p 

פאנםערזןנצמץ. די
A

 םאד האם אםס׳ן״ ״פראםעסםױו די
 םעםבאױ » אפנעהאאמען אװענד טאג

כעז אויף מיםיננ, y אח op ווז̂ד m v*a 
 n מאם מאדנרממח, די געװארעז כען

 ארױםממ^אנ^ם. זײ האט ױניאז
 װעחנן פוחת די װען צײם דמר

 ״®ראטעי זײ נ^ד האם שריבאן
 tor און נעענטסמנרט ניט יתי^ז דעי

מז זעח it בלײבט עי  n ענטפער וו
געבעז. ווצט

רעיארפמזג סםעןז §\

םט הר, װײ ׳• — »ז אי
נ|1װ*ל jBspogVig• סעםא«א«אםיער דער

 איז tkrym אין *וזאנמןן ייד 130?י
אאאו► 90 •ון גזךאיעל•  י®ר 5 סום̂ו

 1 ןיין ווצ^ןן op ? *יחה 5 ױן
ן באגדאד ®ון •עי ו  Tit איינאד י

 א1 אחור, מייס• קוורקוק. און באסרא
 מאד ipaogp איק• ס*ג*ן סיגארעאם אנדיןדע
 חויסן •יתר hi אנאר םוראד, פון געל• *יג*ר

 Itom . dFint( יכענ^ז1ר יײנמאל אז
m •ארוזאס גלײד ייתר m o נ|י די ןזימנז 
Jj^pn YptrfMi *יגימי■ סאדקיאמ סיאנ

 ! ‘לאחפ מד
 iהעטם וג

v ח נני !

/

*IBM JVB1H ,3MC-1B

דרעסמאכער
אז

 אין סטריק
גאנג פולמן

שיקאגא
 פאר׳ן רא־אר טויזענד 10 ;יט שיקאגא פ״ן באארד דז״טאינט $ןדא-;אםײטעד

פאר־ אין שטרײק דעש אין פאסירונגען וױנטיגע אנדערע — סטרײק.
װאך. דער פון ל,ײף

 אויף בא־ינטעס שוין איז עס װ•
 צייטונג, דער פון זײט עי־שםער ךע,-

 באארד עחזעקוםיװ רזשענעלאל -<•
 זײן אויף אינטעמעשאנאל, א,/זע- ןסו

 םארטצוזע־ באשילאסען םיט־נג לעצטען
y•;• דרעס־ שיקאגא די .םון סטלײה י־עש 

 שאנד גדויסען א שאפען צו און כא:־;־
 פאנד דער פינאנסירען. צו בטרײק רעב
 אסעסםענס אן דורך װעיען ;עשאפען װעט
 אי:־ אויזער פון :ײטגלידער vs•< א*-ס

 צװעק. דעם פאר sy'vyEc םעיגעיצאנאר,
 םארטנעזעצט װעלט סטרייק דע״ )אײא
 ׳יעצט ביז װי ענע־גיע זעיכער *־־;,־ כ-ט
 די ביז ױערען, אנגעש־היט װעט ע־ אי;

 דאיט יטטעהען װאם סטדײהער כ־א־־ע
 װע־ באלעבאטים זײערע טיט ,זא:ר -•א

 סאדע־ געדעבטע דיע־ע ;עיײנען יע;
*. רי;;ע

 ^פון ארבײםער־באױעגונג :אנצע די
סטרײקער. די טיט שטעהט שיקאנא

 טאל אײן גיט שוין האבען כיר •־*
 ״נערענטיגקײט׳/ די אין אגגעײיזען

 ארבײטער־באװעגונג גאנצע די שטעלט
 :־רעסטא־ בראװע די כיט •טיקאנא פון

 ארבײטער־ גאנצע די כע־־סטרײקער.
 איז װאס אינ״ל טוט דארטען באײענונג

 טארא* סטרײק דעם העלפען צו פעגלץי
םינאגציעל. אויר ;יא ,ילי״-

 ׳טטעהט רײהען םאדערשטײ די אין
 אטאיגא־ די םון ב^אי־ד דזש^ינט ר;נ־

 טיטינג דעם אויף שיקאגא. אין פײטעד
 בא־ איז װאך יעצטע באארד דעם פון

 דעם שטיצען צו געװארען שלאסען
 דעי דא־זא־. טױזענר 10 טיט סטרי־יק

 גרײכצײטיג אויך האט באא־ד דזשאינט
 יעדע סטרײק רעם גענען צו בא״טראסען
 איץ טיט הערפען צו הילוי, םארארישע

 זאל קאטף בראװער דער מעגריף, װאס
 האנד־ ברידערליבע די װערען. נעװאוגען

 האט אםאלגאםײטעד דער פין לונג
̂יעם א אלויסגערופען  בא״ פון שטראס נ

 און סטרײקער, די צװישען גײסטעדונג
בבלי. אדבײטער־באװעגוננ דער אין

 פון ״פארװעיטס״ שיקאנ^׳עי־ אין
געזאגט: דעם װעגען װעייט שבת לעצסען
גע־ נעכטען איז װערכע נײעס ״די

 דזשאינט דער אז *םארװערטס״/ אין װען
 סלאדהינג אטאמאםײטעד די פון באאיד

 טויזענד צעהן גענעבען ה^ט װאידמערם
 סטדײק, דרעס־סאנער דעם פאר ךאי־אר

 צװי־ באנײסטערונג אדױסנערופען דאט
 אלע צװישען און סטיײקערס די שען

 ארבײטער־באװעגונג. דער םון פיײנר
 אויס־ נעכטען טען האט זײטען ysg ם.*ן

 ברײ דעפ מיט צוםרידענהײט געדײהט
 אמאלנא־ די װעלכען גײםט, דער״יכען

 דעם צו ארויםנעצײנס אט)ד סײטעד
דרעס־םאכער. די פון קאטף

װע־ גערעדט האבען װאס די ״אלע
 םוםע גרויסע די און סטרײק דעם גע\

 נעגעבען, האם ױניאן אײן װאס געיד,
 ױג־ אנדערע אלע אז ערקגעהרט, חאכען
 דעם נאכטאן גערארפט האבען יאנס

 מעג־ זײערע װי אוםן דעם אויןי נײשפיא
 זײער צײגען און ױי ערלויבעז ציכחײטלש

 קעסםער בראװע די םיט סאלידאריטעט
 דעם אנצופיהרען ױי ערםוטינען און

 באװײזען מעלען זײ װאנען ביז קאםף
 ױ' װעט זאד קײן אז זײערע, באסעס די

 די גײסט״םון דעם ברעכעז ד׳עלםמן ניט
דרעם־םאכמר. סטלײקענדע

 ארבײטער ארגאגיזירטע אידישע ״די
 די םון באשלום צום צושםעהן דארסען
 און יצײבאר אװ פעתגרײשאן עיקאנא
 ארבײט דער אן אנשליםען זיף דארםעז

it אײננעשפאר־ די כאסעםםען העלפען 
 װעיצכע מאנוםעקמשורערם, * ררעס םע

 בלויז זיך געגען האבען זײ »ז מײנעז,
אינטערנעשאנאל״. די

 שײ םון יםגאבע1א זעיצבער דער אין
 דער־ אויך וערט1 ״םארװערטס״ *אנאער
 אנ־ װאס אינםערעםע דער םון >עהלם

 ארבײטער־באװע״ דער םון טײלען ערע1
 װענען סטרײס. דמם אין נעהמעז טמ
געזאנט: דארט װערט דעם

 מאטעריעצע שאםען צו פ^אן ״דער
 דעם םראץ סםרײס, דעם סאר *טיצע

 גאר־ לײדים אינטערנעש*נאיל די װאס
 ניט זיף האט ױניאן װאירפערס םענט

 ליײ אװ םעדמרײשאן דער צו מװענרעט
 בײ געװאחגן פארנעבראכם איז נאר,
wn סיטינג לעצטען po ענער15 דער 

 די פיז םעדעריישאז חנר םיז אאםיטמ
ײ טםא. .תלמנאטען  אנגעװײ חאבען ו

Itl, די יז1בל ניט איז <מסח דער אז 
TOP די אדער אינםמרנעשאנאל דמר םון 

 עס םטרײסען. װעצכע צס*םאכער,1•י
 םון פאהטען םים נעיוארען באוױזמן

 עםילאיערס די װע<מ #נמן1ןױיט
דרעכד די אז אלויס, ױט יא^עאן

 שטי־ ysic די לאבען מאנופעקטשורערס
 שי־ פון באסעס אפען־שאפ די פון צע

 גע־ ;יט זײ װאיטען ׳נים װען קאגא.
 זיך אין קאטף דעם אנהאיטען קענט

 אװי שאי ;עי*י פיי אזױ מים װארםען
 אײדזשעגסיס דעסעקטײו יאיערס, םיל

 װאל• אךן יטעריפס סלאכעדפ, שפיאנען,
 די זײט זײע־ pr*K געלאט נים טען

אפיס. אטא־־ג־׳ס כטי־ט פין *אליסרײט
:עױאיען, געדאבט “הי״א איז ״עס

 דלעס־טאכער די געגען קאמױ דעי אז
 ד־עס־טאנו־ לי םיז ניט געפיהרט װערט

 פון דייטירכ װערט און סעקטשורעיס
 י־א־ איהר טיט קאמיטע סיטיזענס דער
 עטסראיציס יד און טײלאר ראללי יער

 טיס פארביגדונ; אין אסאסיאײשאגס
אינטע־ סטריט יאסא״ און סטײט די

•MSj
הער־

מ שיגע ײנו ע״15 דעל סין ם  לאטיטע, נ
rg גאנצעד דע־ אז לאזען ניט טאר מען 

 און װיבטיגען אזא פינאנסידען םון יאף
ד דער אױף פאיען זאר קאכיױ כיטערען  א

ט דע־ אין אלײן טעלגעשאגאר  די װען צ״
 און ביאװ ױיא חעטפען דרעס־טאבעל

 אז־בײטעד־ גאנצע־ יךע תאר העלדי••.•
 ;ע־ באשלאסען איז עפ *,א ועגי:; בא

 געי סיטע ;רױסע א שאפען צו װארען
 און שיקאנא pc ױגיאנס אי*ע פון
 לאננ אזױ סטרײק דעם אנראלטען פען
שאנאל די װי  ;עפײען װעט אינטעינע

/ פאר ג טי י ו נ
 גרויםער א צו זיך גרײטען סטרײקער

םאסען־דעמאנםםראציע.
ס סטרײק־קאםיטע די אנ  דורבצױ פי

סע א פיהרען ױי  אין דעפאנסטראציע ג
 שיקאגא, םון ריסטליקט םאון דאון דעם
 דרעס־שעפער די זיף געפינען עס װאו

 ״פאר־ איז סט־ײק. אין זײנען װאס
 װעיט דאגע״שטאנ לעצטע; פון װערטס״

: באייכטעט דעם װעגען
 פיטצ־ דז־טאלז װעט פריל ״הײגט

 •טיקאגא ייעי פון פרעדדענט פאטריק,
 אנטאן און לײבאל, אװ פעדערײשאן

 :ער15 דע״ פון טשעלפיאן דזשאהענסאן,
 און דעװער פעיאו־ באזובען ׳טעיקאפ

ײ בעטעז  פא־ א פאר פערמיט א איהם :
אל ראון־טאון דעם איז סט־ײהעלס פוז י

* י ן ייןװערען םארברײטוננען דיסטריקט. «"יע דעיראזען צו ניט רעסען
 פון ױניאן שטארקע א זיסטידען

 דאו און ״ױ■״ די אץ ארבײטער
 דיסטריקט.

ױם איז ״עס . א־ינשטי געװען״די דא

ױען־
טאון

 די דעטאנסטלאציע. דער פא־ געמאבט
ט װארטען מאנער דרעס  אונגעדולד טי

 און גאסען די אין ארױסצודארשידען
שיקאגאער גרויסעז דעם וױסען לאזען

 זײנען דלעס־דאכער ד• אז פיבי״יקום
 העטפען ;,א סטלײהעי צו ענטשי־אפע;

 ד־עס־ די איבע״צ״יגע; װעלען זײ כיז
ך אז פאגופעלטשורערס, י  פסלײח י

 ויע־ זײ פיז אנלאי־טען ויעט און רעבט
עין רען ײנז ט נעז דע; אז א  דעי• טי

ע; ײג־אז טאפעי ד־עס  א אײף כעטי
איפן״. טעגשלינען

 *ועיט לע־ן, צ' א^זא ׳זיא עס װי
ס דארט  װאס ׳זאר קײן דורבגעי־אזען :י

 און סט־ײס, דעם געװינען העי־פען קען
 בראװער דעײ דאס לאפען, צו איז עס

 ט־אץ צום װערען געװאונען װעט קאםף
ע שון  ארגאניזיר״ דער פון יטונאים א̂י

שיקאנא. אין איבײטער־באװעגונג םער
 די כעגען פארפאלנ־נגען קאורט די

אן. געהען םטרײקער
קאו־ט־פאר־ די אנבאי״אננט װאס

 זײ געהען סטרײקער, די גענען פאמינגען
טעי ױי  פאליצײ די געײען. װי אן ו

ט אנ  סטריי• ,ל א־עסטען, נײע ן“אי ט
 קאי״טם ד* א־ן :עשרעפט *וע־עז קעי
 גי־ויסע א־ױפ רענען רדטאדזשעס די און

 אייס״ פי־' סטלײקער, רי אוי^ ״טטראפען
 אי; ױניאן רדע פין קאסע ־* צולעדיגען

 פייט שאיליצ" די סטרײק. רעמ כלעבען
 נא:*ז דינען •טיהאגא פון דזשאדדצעט יד

 cnsp קאפיטאליםםישע; זײע־ געטרײ
אפען. גא:** עה טוען זײ און

 ד~וסט ״פארװע^טס״ שיקאגאע־ דער
טעט  :עניען טיט ליסט א טאנ יעדען נ

 רי און סטדײקע־, םארפא^נטע די פון
ןײ״ אט באלוטען. די װאס *טטראםען

)di*t 14 ײיט אוימ.<

ארפיסט ערפאלנױיכער דער
 ענט־ פולע, « םח זײן אין אױם מ>ןהלט

 עש ער גיט דאן און בילד, וױקעיטע
פארבען. אץ םובליקום צום איבער

 ערפאלגרײ. דער אוים קלײבט «זױ אין
 די םיגארעטם פון מאנופעקטשורער כער

 טאבאק טערקישע קװאליטי בעסטע
באשאפט און אריענט אין װאקסט װאם

אד. מױר

 כעםטע די פון געטאכם װערט מױראד
 אנערקענט רעכט םיט איז און בלעטער

סיגארעטס כאריםטםטע װעלט׳ם די אלם

ט ל ײ ט ר ו א ר ״ א ך פ י ן ז ײ ל ״א \

אד פארגלײכט ױר  אירגענד מיט מ
װעלט דער אין םינארעם ורעלכען

״ '5 S״'■
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T כאשידסס נןא־ד עסזשתוםיװ ־זשענעואל<
warn שיהאנא אנצוהאלסען

מנד דדמו א שאמעו אץ
f* באא-ר ;,ם דיכל־ליע א נא־ c־; ’: ׳ )1 ־ r •**׳)

אכ ס^וציא די י א-ע/ נאשי־^וכ^ ;׳;•י ׳־ ־ • ו•י •י - ב־ייע עבט. <:’ר< ט א אי; י;:
זאל פ־אנלרײך y o ro ^ s ײ ט אי א־; פ ז־יענריג אי א־״נטעט, ב איץי ־אט סי,•

יינ״־ע־ט צט כ-כ ־עז“ודע* גדצטי jy y j-v ;,יזאטיט ד• א־ז באסטאן אין
o p 'ry i i^ ײ  א ב אכ אין יא~ ;׳;י־ע י ײע ט אי ד די פיל *י־;ל עקזעהוט ר־ פא־

וי־ל־ע•. יא־ די א*ן יאלא״־ל, \U, f ע v* njlfm p 4 * * »ןn « י yi iHti * וןי‘
 דעם אין אז :א־צי־אסע;, -א:ען י-א״פ
 חא;־ דע־ םין ע־עפענינ• דער פי; :־א:
ס v א זאי־ען ־״אןיי*ע: ײ ״  גא־־דעגט י

y sw- אין א־ב״ט ;-,י פין כטא»ען 
טגייד^ די ױע^ען טא; דעפ  די ;,c די

 iv א-אלי*ע;5 יאיא״ס איגטע־נעטאנאי־
 •״;־ עס -ערחיואדע־ס. י*א:ײעג*:*אן די

 פא־באי״טוגנע; אי־ע גענ״אבט *צוין ־־ען
דעם. יא־

 ;ןיזיצונ; אנדערע י• pc אײגעפ איי־
 זיד #רעדדענט -אט באא-ד, ר׳לם פון

 יאדיטע י־רעדעגיעער ־• באשטיניט ניאן
 י־א רע־ אין האניױלנשאן. ;־,ד פא־

 די געירא-ען כא־טטידט ז-ינען יײטע
: ״ערזאנען פאמעגדע
 פין :רעסי־או דזש. ־עדדעגט8יױיס*

 פון דוביגטחי ד. ;טיצעדכיאן ,35 1י־אקאי
סא:; ;סעקרעטא־ ,10 י־אקאי* אײ  פון :
 כיאיגא־ טשאײס ;יאיח :ױ ,48 י־אקאי*

p ;יאיפ נױ ,22 י־איזא* פיז י־יס, y r 
 כייס און ;באבטאן פ*ז :אא־ד דזשאינט

פיי־אדעיפיא. ,50 י־אקאר פ-ן ;א״•;,
 פדעזידענט-ײײס טיעעיטא;, דע־

 ױ״ס״ סעיןרעסאי, ;־,י אלן ב׳־עסיאו
 גע־ אויןי זײגעז ,,דובאנהל ם־עזידענט

 היעדעניעעי דעי פרן באאטטע די ױען
 לאנװענשאן ־,;,י־עצט דע־ בײ חאטיטע

 איז י*אפ 6אינטע־געשאגאי אונזער פוץ
אנר א־ן געװא־ען אפנעיא״טעז  ײ״וי

צר־יח. יא־־ 2 כי־ט
 דעש פאד יײענעז דגמאן אץ באראז

רעפארט. קאנװענשאן
 סעק-עטאר און זינדא; ;;טי־יי״ר׳;
 רעם פון ז-צוגגען רי ביי ד^ונען באראוי,
 קןוגװעגש^ך דעם פארנערעזען באארד

 זיך אין סאדקערפערט װאס יעםארט,
 אונזער םון םמטינקיים און י:עבעז דאס

 יאהר צוױי יעצטע די פאר #־גאניזאציע
 אונזער םון צײישעךצײט די אין צײם,

 איצ״ די און חאגזוענשאן םריהעידיגעד
 טעטבערס באאדד עקזעחוטױו די טיגע.

 אױסנעהעיט :ײגעריגקייט סיט האבען
̂ען םאגכע צו און רע^א־ט, דעם  *צטע

סאטעניטארען. זײערע צוגענעבען
רױלף. נאך זיך װעגדען ארגאניזאציעס

 סאנכע האבעז ׳איז שטײגער דער װי
 אננעזעהענע זאנסט און ארגאניזאציעס

 סא־ און אדבײטער דער אין !ערזאנען
 געװענדעט זיך באװענוננ, ציאאיסטישעד

 הילןי פינאנציעאע נאף באארד דעם צו
 אינסטיטוציעס. איז זאכעז נויטינע םאר
 די נעװענדעט זיף דאבען הײף נאף

 סאציאזיסטישע די פױלמז, םון ױניאנס
 ילײדענ* די םאר פראגקרײן, פון פארםײ

 סא־ םון סאציאיליסטען איעסטירטע ׳יע
 ^ולען אירי^ע רי פאר רוסילאגד, װעט
 געדעדט אויך האט סען און *ױיעז, אין

 אמעריקען דער פון דעסײדרייװ װעגען
 םר״ד־ די םאר <ײבאר אװ פעדער׳־ישאן

דײמשילאגד. אין ױניאנס
יס- די םון רילפס״רוןי דער  סאציא̂י

 רוסלאנד סאװעט אין פריזא;ערס טי*עע
 אבראםא״ ר. געגאסע דורף ;עיןזםען איז

 אױםרוןי דעם אין גערלין. םון #וױטש
 שוידערליכע די איבערגעגעכען װערס
 האבען װאס סאציאליםמען, די פון לאנע

 צארישע די אין געםאםערט אםאל זיך
םאװעםישע. די איץ איצם איז טורםעס,
 שולען אידישע די םאר חילוי נאך

 ■ער״ געװענדעט ׳זיו האט פוילען אין
 דער סיכאליעװים^ ב. גענאסע זענליך,

 אידישע די םון אםעריקע אין מליח
 געקױ איז איהם םיט פוילען. אין שולען

 םיז ט׳פערמאז װײגבערנ, י. נענ. פען
 םארלאמט האבעז זײ רינג. ארבײםמר

 צו באארד עקזעסוטיװ דזשענעראל םון
 געוױסע א שאסען צו זיןי אויוי נעהטען

 קינדעײ אידישע די םאר נעלט םוםע
 בכלל איז עקדסםענץ, זײער םאר שוהלען

 איד^ע די אז •וילען, אין קאםוי דעם
 אגערקענם געזעצליך זיץ זאלעז שולען

 זײנען שוהצען די רענירוננ. דער םון
 ^ובער רענירומ, דער םיז אגערקענם

 פון װער*? זײ םוזען אױפנעהאלטען
 װמלכע זײ םון כײםרענע פרימויליגע

 זײגעז איצט ביז שולען. רי םון האלטזח
 די םון נעווארען נעשםיצט שולען די

 ״איצט אםעריקא. אין רעליוי ייפעלם
 אױפגעלײזם, איז רעליוי •עיעלם די ייעז
מ די םאר נעבליבען איז רוי  אידישמ נ

 אגמדײקא אין אתאנײאזייעם ארבײםאר
 האם וױינכעדנ נאנ. זײ. מאר זאתען צו

 אזױ וױ ײליין, דעם ירמלערט דערביי
 ארניײ איוײשער דער אין רעבענם מעז
 ױננ איבײםער דער אז באװענמנ, טער
 אר־ אנדאחג אח אמםערנעשאנאל די און

 צושםעלען צוזאםען זאיען נאניזא«^£
in r״v5 אד נױםמ איז װאס סוםע די® 

t שולען. די

 די פאי r־•־־ ד• א;:איא;:ע י־אב
 סאױעט אין כאציאי׳כטען א־עכטי־טע

 V* ״עו^ן איד״צע ךי פא־ און רוסי־אגד,
 װערען אינע־־נעי־אזצן עב זאי ןוילע/

 ל0ו פי־־אנען ,ד ־אן.Jנ•yי’ר.א; דע- פא־
ט ;;,י א: ^ אי; t״ ״ v חאנ־ דעי פא־ 

בא^יטיטען ;,א נא״עי־״בען צו ױענ״־א;
• I י ״א J״ י .

וײ• באאײד ,,פ זיציננע־ ,י *,,,א
 אײסגעהעיט א*יך ליך, פא״יעטעדט נ־;;,

 םון נא־יכטען אינטעי־עפאנטע נעדא״עז
 כאראוי, כעיי*. אין זינרא; יעי*דענט2

אינטער״ יעי ;,פ צו׳צסאגד דעם איבע•
ויג״ ^סענט. ; ;עיאיצט איז נ/ד.י*נאי•

פאדחאגד־ י ד ט —בא אײך דאט רײז
yטrא r yנאל0ש rס ״ י־דננעל

.ר *J ״אײ־ ל אין ־א:־אב2
סטרײקס, ־יע א־נלע ־ז באױינט/C 1יו■ י••

;ע;י<כען5א י-אט ד;:*א• o:vmפרעדז
 :־עי־דישען לעכ פי; נאייכט *עני״עיען’ א

״י דיעכדאנער  ער *צ״קאגא. ;,א כטי
 mvv>w ױעיכע ;*יאי;ט נע״עיידע״ט יאט

 גע״ דארט ױע*ט פטיײי ־,דע ;yיט,pנ,־,
 ססרײקער די לעדרייע ,ייי אין ט—פ

ױנײ אי*ס ;זילנט>יי דיערע פא־ קעטפען

y;yr• אין סטיײק ד־עכדאכע* דעם 
טyכאריכט אױך םyנאבד האט *עיקאגא

 •ערעלשט״ן, ראיר לױיט־נ^זי^גט
 גרױסען ayi פון אגםידוי^ ר.ױפט
 נײ ^ױן פאמעיוודען א*ז דאכ האכ״ןי.

 צױ באאי־ד. יעפ פי; דציננען לצטעיי* רי
 ;יט יזיטrיy•y9 האט ססדיײן zvi בי4י
 פון זיצומעז איע כײמאועען קאנטyג

yi□ ג איז און באא-דyלודyצו שױן ז 
זיצונגען. פאר yצטys ד•

 האט י^^*ז*טײן פדעזיחונט ױײס
oyD:^H3 שיקאגא אין סטדײין דעם פון 

 האט iy אײגצעי״הײטעז. סך א טיט
 אין טדײד בyדד דעם כאדאיןט^דדט

rג האס ;ישיקאגא yד טyײ y י i□ סארט 
 דרעס שײואנא אין סאנופ^דפורער

 שטי• די |y2y3yr,yn^ האט םאריןעט;
jyj^o אנגע־ האם ;סטרײסמר די םון 
 םארגע• שױן איז װאס איץ אױף וױזעז
 די אױסנעדאכענם ;סטרײק אין סומען

p װאס סע^רמעגטס ir  jyj^t געמאכט 
 ״iin אױך האט רy און ; ןyװארpנ

 ®א־ איז ►vhod דער וױיט וױ צעהלט
 נאפעלקערונג גאנצעי־ רע- בײ פולעד

שיתאגא. םון
 •ערעישםײן האט באריכט זיין אין

 םאר־ די אויף יטyטrא*נע סיעציעל ייף
 האכען סטרײקעד די װאס ©®יאנרבבעז

iy די \vuw%' כײם אויסצושטעחן » y r. 
 אינ״ קאורט די םון באריכמעט האט ער

 און pyooy^ די םון דזשאנת״טאנס,
 די וומלכע איז הילוי רץר םון אױך

 סטרײס אין זיך. גױטיגען סטדיײןער
T״y j; מאסען דא ^ לי  — םײדלאך •וי

 םאר נײ נאגץ איז לואס נםyמy^y אן
 אױןי האט דy עאנאל.Mרגיyאי:ט דער

 די װאס הייוי דילר פון דערצ^לט
 גיט לײכאר אװ אןcירײyדyם ׳שיקאנא

 די אויך װי סטרײק, דרעס״םאכער רעם
 שײ פון דyיט,םיyאםאלנ די װאס הילןי
 די און כמדייק םyד פאר גיט קאנא

^ ססרײקעד.
 איבער^דער דיסיזוסיאז V"\w: א נאר
 נע־ אגגענומעז איז סיםואציע גאנצער
 נטyזידyרBוױיס' פון פארשלאג א וואורעז

 איגטעדנײשאנאל די אז ברעסלאו, דזש.
 פיגאנסײ און סטרײק כדט׳ן אננעהן זאל
 נטyסמyאס אן דורןי סאטןי דעם רען

o אלע אויף iy^ yo אינםערנע״ דזןר פון 
 אז ;עװארעז, אנגעוױזעז איז ov שאנאל.
ײ זyאיגגא:צ איז עס כאטש  װאכען די

 נעאענט אבער כיוז מאנוועגשאז, דער צו
 מעכד די אויף אסעס^נם אן װערעו
 א ביז קאכץי דע□ דורכצוםיהרעז בערס

ענדע. זיענרײכער
 לױ• באארד om םון באשלוס דער

 אויוי אסעססענט דזןם דויד דאס םעט,
 א ויערען נצשאפען זאל סעםבערס די

 םײ צו פאנד כאדײטענדער נאגץ
n נאנסירען n שיפא־ אץ קאמ^ נרויסען 

 איז עס ®נד. זינרײמז א צו ביז נא
 את־ סון סיםנאידער די דאס האפעז, *ו

 זאלען זײ װאו אינטצרנײשאנאל, זער
 די איעזעוק ווצלען נעפינעז, נים

 דזנם םח װיכםינ^ים און נױםינתײם
ח איז באשיוס  אגפאגנען באלד יח̂נ

Djio אײנצאלען o fd v  ojn.
 באארד דער ®ח זיצונגעז די אױוי

 מד n נעװארען באריכעם אױך זײנצן
 איז סםרייקם *נדערע נ*ר סון זויסיאמן

ױני«ו). אזנזער

r* ti חמט ת׳י m« ו n m  n n 
M W fn ts mm פון n w  i f f״f יייז 

I f f l W a ין« m m 1• סוײד( *Mp3 
)n  im jipt.» •חאי 

 סטרײפ ד«ם »ן נאריכט׳ום ח#« «ןין
an און ^ vava ן<» sinwpe o n, אי׳• 

 דו אין טרײד ח׳וטסטיט^(( און ט«*ט
n r. נרוחור uipn pvi^gr נא• אויד 

r*#« יי»וטמ«ן ד«ם פון ר׳רט׳וט ;u n 
 *ון טרײדט, פגחוחו אין *•#נט׳יןארוײן

w io^ רויין ovi אויח »גגע־ויזען ׳ *? 
s׳ r ױי־כט אין װעיט

.nip• v; פון טי־׳ד
^ נןוף ר נ  א־ן איינווע־׳ײי־טע; א

 &ון lyjjiv't די םין ניורוויזטץריםטיחס
 נעטינען יעזזר די װ׳ד׳ען נןואיד דץם
 רעדאח• פון וןיטיחעל י«י«ן3ס«« א ייין

 נרודעי ״לערעכטעח״ט״, ד• פון טןור
 10 זי*ט אין י) זײט יײוי •אנןוװסס•, ׳ט.
וו״םונג. דעי פו;

 נ| יעחרמןר דער
I*וןלןמאלא

צי  **-r ד• םין נא־? נעדיי*ד.ול י
 לאמאי ױדאן, דרוט-ראנע• טאם
חנם אװ^י/ טיטװאו ויץ װעט

יי•1 י 5י  •,no tvo 1 on עינ או־־י,
ססר־ט. !ט«10 יא^ייס, וױו

״רע־־פיאוןד״ •ו ו״ן װעט דאס
 aVT פון ר«רנערס די *ר6 נ#יל

ד• פין רעטנערס ד■ פ*ר ײי*ד 1ייי
S ־־“ ........ ־״ ------ ---

avovn n■ ס זיך ניוןכען 90 r v y 
 װאס י״ן וי«ט ov און נאל דעם
םארנרעננע, iv ויעדע; מ־ט און

״ן ײעט עס און נאל דעם  flft /■' װאס י

רארט. זיין «ו ניט פארפעחלט

 און שנײדער קלאוק די בײ
3 לאק. ױניאן סעמפעל-מאבער

 oyc: שױן איז טיזאן איצטיגער רyד
y׳ נכעםא אין ארינעמ וױ mאיז ר 

 אבער ארכײט, אכיםעל דא נאף אפילו
 ױם־ די נאף דאס ןyנyכvר קאנ^ םיר

 •עגײ־ ןyאינ;אנצ סיזאן דער oyn טונים
פאראינער. זיץ סרײד רyר

 דאס ןyלא;pבא ניט דך jyjlpp פיר
 פאד שלעכטער א בעװען איז טיזאן רyר

 yאויסגאט די מיט שנײחור. אונזערע
 פון 4צאי yנדyדײטyאונכ אן זעהר םון

yiyt3iH טגליד,פyהאכ רyגע־ איע ן 
ארנ״ט.

 inyiyao’w cy דואס סיזאן אגפאגג
:יט מיר ארכײט םייל קײן דאס

 דאס געװ^ רyאב איז ענדע די ׳האכען
v^ איע אין כמעט iyn שע• שדידער 

 אװערםײם, ג^־בײט מען האט «ער
 כ^י״ םיט כאזעצט מאשינען אלע כייט

מיאכות.
 א-צם אויסען אנער jyj'’i םיר װאס

 פון אױפמערקזאסקייט די ציהען צו איז
טאכער. פעמ%על אוגזערע
 שױן זיף רוקט סיזאן *y»oyo דמר
 פארפער־ שע«ער מאנכע אין אונםצר,

 ״םול מיס סעםפ^ס שוין םעז טינם
םארס׳/
 רעyאנד אילע םון םעהר יאהר דעם
 סעם־ חןר ורעט םיר ערװאדטען יאהרען

 און אנםאנגען, םריהער םייצ סיזאן «על
 שגעל־ פיבערהאםטע א םיט אגגעהז וועט

קײט.
 םאנוםעסטשורער קלאוסס יעדער

 װאס סעםפעלס זײגע האכען װעלען װעט
 אנ־ און רוסס״ ״^או זײנע אין םריחצר

 ״םאר־ זײערע אין שנעילער װאס דערע
״ קעטס״״.

 א כאשאפען נאטירליד װעם דאס
inyoy ij מא• סעםיעל נאד םארלאננ 

 די נהײטyגעלעג א געבען װעט און כע̂ר
 סעמםעלם בײ ארבײטען צו שנײדער

 סעמיעלס בײ זצאטען ארכײטען װעאכע
גארניט. רyאד

 אלע צו ואגעז איןי װיל ערשטע דאס
 א אז נעסען וואס די מאכער, סעם«עא

 אםיס את תומעז צו ארבייטעז, צו פלאץ
 ״וואירקינד א םארלאנגען און םריהער

 פלאץ באםרעפענדען דעם אויזי קארד
 אר־ lyoip צו יטyבאשט ?ײט איהר װאו

בײטעז.
 אנגענױ איצט האט צאסאל אונזער

 םא״ סעםפעיל קײן דאס באשצוס א סען
j ניט װעט כער y ^ y w די צו ווערען 

 ניט װעט רy ביו סעם«עלס םון ארבײט
 זײן םון קארד ״װאירקינג״ א חאכען
 רy םאל אין באאאנגט. רy װאו לאקאיצ

 -y^ ער װעט טאז נים דאם וועט
 אלע ארבײט. די פון ווערעז סטאפם
 ־yאױפג דארום זײנען םאכער סעמיעא
 פאר־ און אםיס אין קוטעז צו םאדערט

 איהר װעז ?ארדס ״װאירקינג״ לאננען
 מא־ סעםיעל א פאר דזשאב א אן נעסט
כער.

 אױןי איף וױל געלענענהײמ דער ביי
 טאן צו םשערםאז שאי יעדען בעמען

 סעמ־ יעדער דאס זעהן און פליכט זײן
 ארבײטעץ ארויזי מוםט װאם םאכער יעל
 װאירסיננ א האבען זאצ שא« זײן אין

 באלאננט. ער װאו לאקאל זײן םון קארד
 o»'^nyw םליכט אײער אויך איז עס
 באסרעםענדען דעם ערלויבען צו ניט

 ער ביז ארבײטעז ?יך אװעתצוזעצעז
 זײן סון קארד ״װאירקיננ״ א נימ הרינם

לאקאל.
 אויפמעדקזאם איך װיא צוױיםע דאס

 םאננען װאס סאכער סעםפעא די מאכען
 קומען צי סעמיעאס כײ ארבײםאן אז

 װאס אינסםראתשאנס ־פאר אפים אין
 םעםיעל־ אײך םאר נויטינ זעהר וײנאן

סאכער.
o פו? ®ראנא א איז אס n רײז®

y םון py:*o סצנ״פעל א פאר r - j 
אנדעהג פאגכצ איז אדבײס, םון טײיוגג

? װערעז װעלכע איגםארפאציעם " ז«• *

&

מנ'

 א ly^yii yo?yn סyארכיאציcאי;
קוטצן. צונוץ רyכ

־ .............................................................. ״ K* ־ ־

 פא-אימא• שױן איז כאסטאז א־ן ׳ױעיעז
jp\ זאנ אץי לאקאי. אוגזע• אין r.w 

קיין• יאקאי אין ,יױיר ד^יפאר
 צוױי אטryג סיר האבען "yin w״

jy?r,iii ד פארyלyגאטyקא:װאן• צום ן 
 איק און ױאהל ״רעגוי״אר״ אײן ׳צאן.

 09 װאס גיליח אײן גאר שטיךװאהיל.
 -0<9י סא• דואהל יאהר צדױי אילע איז

קאנװעגשאן. א פאר גאטען
 אינזערן סון נאטײילינונג די אין

 •y]Kp iy?r«r די אין םיטגליד^י
 <י yMjy: ן.yא;‘יpבא ניט זיכ^י זיף

 האנען מיטגיידצר הוגדערט םינןי
ך ןyכyגעג ײ  א־צטמצ ,ד אין yo'DS׳? ז

. װאחלמן
 ־זאבאן װאס כױטגרידער צאדזל די

cy זיך i קא^ די אין באטײלינט םאי 
 אי זיכער האכען וואהל ווצגשאז
 [v'-'rx'A yי,1yאונז ŷא טראםען

איצט.
 באקי־אנאן ניט אױף דך קאובען מיר

 עד• ראט מען װאס דעיענאטעז די י1אוי
לאמ^ אונז^- סארםרעט^ צו װעהלם

 םימשעימא ס. יד״ד א. לעםקאוױטש,
שווארץ. ד. און

א%ן קאנװ^שאן ny:'03"n דער

 הן סאטע דאס ׳ovy vd*o דעם זיך
ױניאן. אינטערנײשאנאל אוגז^• ®יז

K

.

 ןא און אינדוסטרי, קלאו?ס די צו שיכות
 מאנר די םים זyםארהאנדלונג yאיצטינ

פילקםשורערס.
 חד ערװעק־־ט האט איהר ברידער!

fyt^y5 פאנד די םארשטעהען װעיצכע 
 . טרײד, רyאונז אין איבילמז שידענע

 געװען מאל אילע זײנעז ורעילכע ^עז
 װעילען און ױגיאן, אונזער צו הענט
 קאנװענשןן בײם זyםארמרעט אײך כער

נהאפט..yהרy און וױרדינ
nvi האןאן אפריל טען19 שבת,.דעם 

 ::,,מימ ילאקאיל רעגולאר א םיר
אאקאל. אונזער פון אםיס

יעו אױף דארום םאדערען ■ סיר
דעם בײ זײן צו אנװזןזענד אײנעם

װאס דא איז םילעס װײל ׳םיננ
דעז.yדורכר אײף םימ זיר װילען

'S
 נםד םארא זיך כיוזט איז דארםט איהר

רעסירען.
 איו םיטיננ דער דאס ניט םאמעסט

ojn ד שבתyאיריל. 19ם19 ם
םעקרעטאר• ן, י ב ו ר ד.

ר א ע ױ ר ע. ט צי לו א עז ר

TI»S5*.■n ין

 H® באארד עחזעקוטױו רyד מיר,
 לור יוניאז, װאירקערם װהײםנוךס דער
 8•ח סארזאםעלט ׳י. װ. נ• ל. א. 62 קאל

 im אױס דריקען ,1924 איריל, ן9ם4
o אויוי טרויער טיסען זער n •םריהזױי 

 -שוחמ ױמער אונזער םח טויט מינעז
* איהר זאא בױרנסטײן. פרידא םער  מ

 איוו? צו מרײסם א זײן אנ^סעז טיגער
 אוגגלי^ גרױמז זײער אין פאסיליע

p ם. m׳ ;

A

 דער פת כאארד עקזעק. פה סיטינגעז צוױי
m? 22; ץניאן דרעססאבער

k נ^טװ עיוזעקוטױו םונ׳ם ז^וננ 
,2̂ ױניאן ררעסטוןכער דע־ פון
 רינסטןוג נעװטרען (ן«געהוו*ט«ן -,א

 אין 1924 »»רי<, ער׳»טען דעם ■•וענט,
 טע21 װעסט 1» יוניאן רער םון *פ־ס

 נרודער פון ם*רויץ דעס מטערא פט
נ־וססיין• ס.

ין רןונען שעפער פון קאכ״טעס  גע• ז
 מים נ^וורד עקזמפוטעו *ום ןוענדעט

 יע«- דער און םארליוננען ײ;-דענעאפ
געהאנדעיט. וײ אינער סאר טע•

 רי ל'(", אייד ״;יוטורוואידי^ון ד•
 יויטינרטנטען העילםט ױ»ס ;יז»ױ«א*,•;
 הןוט נירג¥ר, וןסער׳חוונער װערען ™
iv׳;i:״:׳n c םטר־ ח*ט און *ו׳פריםט 

 IVP'iv זאי ױניאן אונוער א> לאמט,
rvיעהר־ טען15 רעם או דעלעגאטען ״ 

 אפנע• װעט װאס , האנפערקנץ ל-*ען
 דעם נאכםיטאנ זתטאג ץערען הא'טע;

כי<■ ״םןודײערטס״ א־ן אפר׳י טע;20
• ךי•

 oyi אין האט yאם'טp ע*עקי*אן יי
 ארײגגעבראכט האט ד ,ױאם כאריבט,

 װאחילען די םון אױסגאנ; םyד רוענען
 שא־yרנyאינט דער צו גאטעזy^דע פא־
 שטי״ װיםיל אנגעוױו^ ראגװעגשאן נא̂י

 אא געװ^רען ןyכyנyגtא זײנעז עס טען
 רyד צו געװארען osnyiry איז cy װער

סאנױ^עאן.
 עױחנהלטע רי פון yooM םוי*ע א

 געװא־ Dנט^יכyםyםאר איז קאנ־־ידאט׳ען
y-; אין ̂yטצyנוט ןy״נערעכטיג?ײט ר;/

 8yi טארגאליס, רyכרוד הי נאבדעם
ן רyד םון טשעיטאן א ^ ^ pאםיטy 

 אין אנםראגען אויף oiyDD3yy; האט
 די םון נטyפyאראנדזש די צו באצו;

 iyo''ny3 גוט באריכט ד^ר איז װאהי־ען,
;ry־^y,| ד אוןyבאארד עסז^טױו ר 

 םימ־ רי צו ראג? א רריקטyאויסג האט
 פאר 9קאמיט עלעקשאן רyד פון גרידער

^yיפyא אוױי װאלמן די דורכםיהרען ן 
;y־y; אוסן. jy־'

^רטאן דע־  עחזעקוטיװ םוג׳ם ט̂״
 װי אזױ םאמ^לאג^, דאן האט באאיד

 זאל זיר רםyהנטyרנyד קאגװעגשאן די
 וחנ־ p^nyMny ?אםיטע דעזאלוציאנס א

in זא־ װאס רעזאלוציעס צוגרײטמן צו 
>v\ דאזיג דער אויויyםאר־ קאנווענשאן ר 

 הא־ וואס ןyםראג דועבען װערען יגט 4געי
 ארנאניזאציע. אונזער צו שייכות א ןyב

 םאר־ דעם האט באא־ד עקזע?וטיװ דער
:*  סיט- נדעyםאלג די און אנגענוסעז ש'

 געװארען זyיב̂'pyאויסג זײנען נלידע•
 װעלכע קאםיטע, זאאוציאנסyר דער אי;

אן טיט׳ן ןyצוזאט זאי־ען ^ ש  און ט
 באארד עקז^טיװ פונ׳ם סעח־יעטאד

 נעקס־ צום באריכם איהר אי־*י:ביײנ:ען
ס. :מיסינג באארד עחזעקוסױו טע;

 םריזאמט, ס. סאסנאװסקי, א. סא־נער,
. .irpoy ס, און פ־ידסאן 'ס.

 האט האטיטע ארנאניזאציאנס די
 םי־ םונ׳ם באריכט איהר ארײ:;עבראכט

 oyi דיגסםאנ, געהאט האט זי •*אס ט*;;
 באארר עקזמ?וטיװ ךעי דע^ץ. ט•;;25

 און לטyפארהאנד באייכט דעם האט
ניטניערײסען.

♦ יי *
 באארד עקזעהוטיװ פונ׳ם זיצונג א

 ,22 לאקאל ױניאן רyסםאכyדר דער פון
 דיסטאג געװארען זyהאלטyכEא איז

 אין 1924 אפריל ןyט8 דעם אװע;ט
 טע21 װעסט 16 ױניאן, דער פון אפיס
 ם. ברוד^ר פון םארזיץ דעפ אונטער סם.

כלופטײן.
 און מאניסאן פרעד פרעזדענט וױיס

 ער־ זײנען ־האראװיץ yרyס שװעהטער
 באסטאנער די םון נאמ^ אין שינע:
 םון Diy3oyo דרעסמאכ^ און װייסט
 אין זיד נויטינען װעלכע ,49 לאקאי!

 אין סטרײק דעם זyאנצופיהר כדי יטyנ
 װאס שעפער, yנyארבליבD עטלאכע די

 ינאכגעגעבען ניט איצט ביז נאך האבען
 קא־ די ױניאן. דער פון פאדערוננען די

 םיט׳ז האלט עס װי D,־y^my האט מיטע
הלואה. אן ןyטyנעכ און סטרײק
 בא־ האט באארד (vmpvwv דע־

rלאסyשטיצ צו ןyבאסטאנער די ן 
דאלאר. טויזענט צװײ סיט סטרײקער

 האט סאכייטע אמאניזאציאנס די *
 די װעגען כאריכט איהר *רײננעבדאכט

 ברענטש די םאר צונרײטונגען yצטyל
iy::'D'o דעם םארגעפומען זײנען װאס 

אפריא. מעז10
 האט באארד עקזעסוטױו דעד

 בא־ רעם .כאטראנטונג געהערינע א נאך
.’נוטנעהײסען ריכט

 םאר־ האט האםיטע הױז ױניטי די
 םון באריכטען די םון סיצור א מלײגט

 אי האט זי װאס טיטינגען אכעsטy די
 בײ װאכעז ®אר לעצטע די :מנהאלטעז

 סומענדיגען םאר״ן צוגרײטוננען
 קא־ די געװארע?. נעםאכט זײנען סמאן
ברודער «ז באריכםעט, אױף האט סיטע

 די םאר איז װעלכער ,ראטענמנרנ,
םאר־ רn געוחנן סיזאנצן צוױי ׳מצטע

 וױדצר איז הויז ױניטי רyד ײאלטער״פון
 די פארװאלטען צו געױארען אגג^^ט^־ט

י.9זוס cyi הויז ױדט•
בא־ yסקוסי,ד א ג^ר

v די טראכט^־יג w v 'v w t טוגחטען 
 עקועפוטױו רyר האם כאריכט םונ׳ם

.jyD״ny30i; איהם באארד
 פון כאריכט oyn נדיגy^טyנDאוי

nvi אין דירעמטארס אװ כאארד yii-̂ 
 yo* םוג׳ם באריכט רyד דא אןז oy כען

nyrnyj ד פוןyדזשאכ םyד רסiy*ארט 
Djyo, ^וזאב '^iVDipyrpy y3,3 בארר 

ט רyםיטגליד כ ^ו ^vvװ ג y אנDראגyן 
 ii’Oipytpy רץר רס.yדז^אכ די בנרנע

 א״נצױ זyלאסrבא דארום האט נאארר
 -ipytpy אן צו וואנתר כרודער זyיאד
 צו איהם פון כדי מיטינג באאיד טיװ

pריגyדיר ןpyטy אינDארמאציy בא- אין 
 דזשאב^יס nyi סון שט^ונג דער צו צוג

i»®yi־D3yoo דזשאכערס. די בגוגע
 npytpy םון איז װאס yאמיטp די

 אױס־ זyװארyג ערװעהלם באארד טיװ
 זאלען װאס סyזאלוציyר זyצוארבײט

 ?וכי^רי־ רyד אויף ןyרyװ פארג^־אכט
 פון אינטערעסען די אין קאנװ^טאן גער
 ארײנג^אכט האט רyסמאכyדר די

באריכט. איהר
 האט זי אז זי, זאגט באריכט איג׳ם

o*ny3 די זיצונגען. צוױי yoeny זיצונג 
 דעם דאנערשטאג ןyהאלטyא■ג זי האט
jyo3 סאגטאג, צװײטע די און אפריל 

v v l ovi\ .אפריל
 yקאטיט די האט זיצונגען די אױף

 םארשיײ די רטyרyארומנ און באטראכט
v:vi פראכלyמyאוגז םון ןyאינדוסטרי ר 

 לײזען. צו זyטDyאמב זײ אזוי װי און
 ארומנ™־ y'DipD'i געה^גע א נאך

־y־i^m און מענדיג ^r םראגען די 
 בעןyגiא און רyענםם אן ןyרyארD װאס
< די שםודיחגן און צײט געגרג ^y? פון 
 צו jyoipy3 זי איז אינרוסטרי רyאונז

yD א sw *n ארײנגע־ און מײנוננ 
 אין ענדאציעסrאכpyר רײע א בראכט

 װעלמנ ס,yזאלוציyר םון yo^־if רyד
jŷ זײ אויב T̂ ומעגדיגער דער םיז? 

 װעיעז ,זועיתן, ?ycn3y3^ ?אנװענשאן
 די ןyלײז |yc^yn מײנונג איהר נאף

 אפשאפען און פראבל^ןן פא.*שידענע
אינרוסטרי. רyאונז איז איבלען די

 די האט באארד עקזעקוטיװ דער
 גרינדליך סyזאלוציyר yשלאגענyםאדג

 םארצױ זײ זyבאשלאס און דיס?וטידט
 די אױף Dרyמבyמ די םאר לײנעז

טיטינג^. ברענטש
.PVD שעהנחאלץ, י.________________

ט פװ טיםינג ו מ ה ח אר דעה פה כ
ױניאן דרעםסאכער און קלאןק .

1924אש ןyטH פדײטאג,

יyד
מיטינג
וזײסען.

 ןyלעצט רעם םון 4פ-אטאקא־
גוטגע״ און ןyזyיyא־גפ װעי־ט

קאטיטעס.
 *,א yארא"ני;טD רי םון yט,אפp א
 פון םארלאעט ןyטDאrpרyװyג דישע

 אגצושליסען זיף באאיד דזשאינט םyד
 ׳y,yראנסטראyד מאי רyטrרy רyד אן

̂כע  פאר־ די םון איגאניזייט רטyװ דועי
yoa^^H ט,ארבי אידישעyד און רyם 

 האסי־ די םארכאנד. סאציאליסטישען
 םאר ןyאױס:אב די אז lהרטyלpרy טע
 זײן ניט iysy^ yדאגסטראציyד יyד

 פאיקו״ װעט y'VK^DJH^yi די פ*ל.
jys האלס. אײנינע אין

viלאטיט דע• פון םארי״אגג ײy װעיט 
 סטודענט רyד’כר די און מטג^יםען,

 העל־ צו טyאפאיגט װעיען װײסמאן און
nגיגט,,איאc די םען ^  y״yt געידעריד 

ארבײט. דער אין ״טאפטען
• םרן ,9<8 אי־•pיא  ;י;ע*יאינט אונ̂ז

 טײל א װער^ צו םארלאנגט ׳טאנאל,
 yיטיקא: די באאי־ד. דזשאינט םyד פון

D^y^pny, או;ז אין טרײד ^*,,ז אזyר 
 עס און y2syr די און אײנע איז טרײד

 זא• זײ װארום אורזאכע קײן :יטא איז
vs\ א;ג זײן ניטr y^אסyדזשאינט אן ן 

 אויף, רטpyרקלy ?אדיטע די באארד.
 זײן צו פיאדאינט^סירט זײנען זײ אז

 כאארד, דזשאינט cyi אן אנג^עלאסען
 שטאר? איז ױניאן רyנ•אכpאו‘יp די וױיל
רייף. און

 װעי־ט 38 לא?אל פון פארלאננ דער
*vivwnvy] א צו pאםיטy באשטע־ 
>i:yr קאנ* ,,זאסלאװס? בריד^י די םון 

 ראלyגyדזש די און כיאליםאגי, און םסי
באארר. דזשאיגט םון אפיסערס

צושרימטען.
 הא־ די דאס איגפאיםירט, 3 לאקאל

iyo,'ny3Di3 פון פראטא?אר^ די 
 און פארטש ט^28 םון באאדד דזשאינט

 םון באריכט oyi און אפריל טען4 םון
 טעןnyi 2 פון דירע?טארס אװ באארד
אםריל.

 א בײ דאס אינפאדכיירט, 11 לאקאל
 מעניבערס זײערע םון טיטינג סיעשעל

 רע?א־ צעהן די גוטגעהי״סעז זײ. האכען
 עקזע־ דזשענעיאי* cyד 4םי סyנדאציyפ

י באא־ד. ?וטױו
 זײ דאס אינםארמירט, 89 לא?אל

פיז באריבט cyד גוטגעדױיסען האבען

20 לאק. ױניאז סאכער רײנקאוט דעו אץ
 האבען באאמטע, בײע די מיר, זי;ט

 אונזער פון ארבײט די איבערנעגום^
 איבערצױ i9oipy;o'w אונז איז לא?אל,
y: לעבען o 'w אוג־ אין שװעריג?ײטען 

^ oy ארגאניזאציאנס רyז nP3'oyD 
 רשטyה עס אז צײט היבשע א שױן איז

 אינ־ רyראב דער אין שטילקײט טויט א
 הא־ מאנוםע?טשורערס yטליכy דוסטרי.

 די .אויסצונוצען םארזוף א םאכטyג בען
I'y^'jypyyyi y ^ y j^ אונזער םין 

lypyiw. רעyזײ םאר לא?אל
 אנ־ האט ^נארמאן״, די םירמע, אײן

q v iw v v i זײyאלט רy פוז מעטאדע 
 ?אנםריס. די אין שעפער nypD עםענען

Dy זיף םאדערט עס אז זיך, םארשטעהט 
 אום צײט און ענערגיע סף א אפצוגעמןן

 מעמ־ די םון רעסעןyאינט די ןyאפצוהיט
cnyn אונז םוןyלא?אל. ר

 ארבײט טאון״ אװ ״אומ רי אין_
DD̂ yp ״אינטער־ די ארױס סןי א אונז 

 פון הילױ די דאנ? א און נעשאנאל״.
 און ן,yרyהאלפ נטyזידyװײספר רyאונז

 ‘Vi אונז איז שנײד, ברודער ארגאנײזמר
 פח ארבײט די פאראליזירעץ צו לונגען

 די אין םירמע אױבענד^יאנםער דער
pאנDרי־שyםyעס אז האםען, מיר און ר 

ן ניט װעט ^  וועמ פירמע די און ל^ננ נ
ז.yטלyס םוזען אונז מיט

 װעלכע מס/ ״ױ די םירמע, א נאןי
 זיף האט ארבײטער 130 באשעפםיגט

 ארביײ 90 א אױסצושליםען פארװאלט
 םארשטעהט עס און שאם דעם םון טער
 נעלוננען, ניט איהר איז דאס א? זיף
 תרך איז ׳םײט א געםאכט האבעז םיר

 נע* איז ארבײטער די םון אײניגקײט די
 אלעמעז צוריסצושיסען אםים דעם לוגגען

ארבײט״ דמר צו
V **•

 דאס םיטצוטײלען, אוגז פרעהט עס
 מעמבערס אונזערמ םון צאל גרויסע א

 אויױ ארבײטען צו װאף די אן הויבען
 טויזענד 60( רnר•אר9םיליט נרזיסמן א

 מא־ 7 א בעזyנ זײ וחנט װאס סליחמרס)
- ארבײט• נאטען

דאס מיםםייאעז אויך סאנען םיר

 ארנאני־ צו געאוננען אונז א-ז לעצטענס
 די פאי זײנער וועאטע שעפער, 2 זירעז

 אונטער געװען ניט יאהי עטליבע לעצטע
 רי זײנען דאס .4פאנטראי רyאונז

 און ',קאטפאני רײנקאוט ״סםענדא־ד
 דאס האטפאני״. רײנפאיט ״נודיער די

 געוױנס גרויסע־ א זיך, פארשטעהמ איז,
ױניאן. אונזער פאר

ײ איז עס  אסגעלאייטען שױן אונז :
 דע^ענאטען פאר עלעקשאן עיד ןyװארyג

 ״אינ־ אונזער פון פאנװענשאן דער צו
 אפגעהאלטען װעט װאס טערנעשאנאל״

 פאלג^ע די און אי%אסטאן, װערען
 נע- ערװעהלט זײנען דעלעגאסען רyפי

 פאלינסקי, טאיר ברודער — :װארעז
 ברודער לאפאל, םון םענעדזשעי דער

 םון טשערםאן אונזער סאראוי, שמואל
v ברודער לאקאל, i': און װײסעלבערג 
 -pyo נערyזyװyג םרידטאן, סעם ברורער

לא?אל.• אונזער םון טארyר
ט, א. אר ױינג .20 לא?. .pyo ו

 באא־ר רעם
yo2| עשאפ-יל

nc
pc דירעלטארס אױ
 יײאטאהא cjn און

אןףי^ ;ןיט4 םון באא־ד דזשאינט
באריכט. קאט*טע מינאנ־ן

» ייי «•  ד«ס בארינטעט, ק*ט'טע «
ז*מא- .P נאסען דעם טיט *

 ה»ט 17 יויקא־ 1סי טעטכעי K ײײאיז,
;r ס״- .ײ w נע-יעניעט ז־ר , ״
 םאטיליע, זײן

עבטער4שי א זעה~

וזאט
פאר שטיצע םאי זײ
v^v אין זיף געפיגט

ם*נאנ*ד די יאנ^
 י-בר דער דאס )רעקאטענדירט קאריסע

־א• 26 ט*ט װעלען געשטיצט ^זא יע־

״#י ;5
לא

 1יאקאי פון כ״;דבע־ יענע־, כי.
 ny^y;:ŷ א “פא ארכײט אײסעי* איז

 םי,אזיג?4איבײטסי די דאנק א אץ צייט
 געייאר^ געריהרם ŷביס א עד א*ז
D פינאנץ־קאכײטע די ^ :yo0pn, יאס 

 דיט ;y-yr, געשטיצט *,זא ברודעי דע~
דאי־אר. 25

 סא״ דיסטיידט, אסעמכי־י טער6 דער
 :עװע;- זיך האט פארטײ, ציא^יסטישע

 •pyj צו םינאנ״דתאטיט^ pyi צו דעט
 אונט^'־• אן זייערער צו טסypםי טען

ionyj.:: גאנץ־יפ דיp0אטיטpyp y־ 
Di*i:yoרער דאש ׳ yo6^ ־‘אסעמכי' 

 פ*ט iy־vv, געשטיצט 4זאי דיפטײקט
̂א-. 15 דאי

 דיסט״ טב^יyאס רyט8 דער אויף
 Diroyvy; זיף האט פ. ס. דער פון ריקט

 פםיצען̂ צו yאמיטpםי:אנ*ד דער צו
 די ױניאן. קופער אין מיטיננ א iypy?״

 דאס קאכיענדירט,yר yאמיטP םינאנ״<
 דיסטריקס מבליyאס רyטnyp 8 אױך

 15 כױט ןyװער געשטיצט זאל פ. ס.
דאלאר.
 פינאגץ דער םון רעקאםענראציעס די

גוטגעהײסען, װערען קאבייטע
כאריכפו. םענעדזשער׳ם דזשענעראי

 דעם םאר Dtŷ פײנבערג ברודעי
pyco:y, האכען דזשאבערס די װעלכען 

:iy3y:y ד אויףyפאדערוגגען ױניאן׳ס ר 
<n רעם אויף W\ ,איז װאס ?אנפערענמ 

 םעןcyi 10 דאגערשטא:, םארגעקומען
אפ־־יל.

 איז רסyדזשאב די םון ענטפער רעד
 רער םאי צופרידענשטעלענדער קײן :יס

 םאר־ א ענטהאלם ענטפער דער ױגיאן.
 ארונטער• זיף םון דדטאב^־ס די פון זוך

 פאראנטװאיטליכקײט די צואװארפען
 לאנע, איצטיג^־ דער צו באצוג אין

טדײד. אין העי־שט װאס
 וױי• באריכטעט פײנבערג ברודעי

 אױ קאטיטע ?אענערע א אז ׳ם?(ר
 האנפערירען צו געווארען אפאינטעט

 הא:־ די א,ין דזשאבערם די טים ײײטער
r:ypyc נע םאיהוכיען װעטpסםyטיט־ ן 

 די רעזוי־טאט א םאי װאס צו װאןי.
 tny^p-y ברענגעז, זy^װע האגפעיענצעז

 אין :יט איצט ער אי_ז םײנבערנ, ברײ־^
פאראויס^זאנען. י־אנ־ע דער

נע״ דען^כייטינ: װעיט דעם טיט
שלאסעז.

לאנגער,;י. ליאיס
טאר.yקרyס

טשעדמאן שאפ ■רעזעגט״רען
 פירםא דער פון ארבײטער די מיר,

 סט״ים, טע8 איסס 4 ר,yנרוס און ראנ
 דעם צו דאנס, טעןDyב רעם אויס דריהען

 סערױלס, לואיס ברודער טיצערמאן שאפ
 און ארבײט, *יבערנענעבענער זײז םאר
 װאטש א טיט איהם םרעזענטירען םיר
טשײן. און

געזונטע־לײט! טראגען עס ער זאל
גרוס, ברודער פיט

האמיםע, די
נדין משוז בלוםכעת, םאניס ראזען, דייװ

מענישען שװאכע
אבפיהר־טיטלען שטארקע פון א& זיך שרעקען װעלכע

נעהטעז ז«לען

ר ו ם)ן ן ר א ל ־ ם
Aקאנפעהטור טדדיערער א וױ טעם אץ געשטאר,
 קרעטפען «הן נאטירליך און געלאםען װירקט עקס-לאקס

אלעםען, בײ באליבט אזוי עם איז דערפאר שםעחוען, און
נרױם. און קלײן

םםןורם. דראנ אצ« אין באקם. א סענם 60 און 25 ,10
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ען ג ע ס ד חנ׳ א לז א מו ע ע צ־  סד
ס ״ צד ר,אסט ״ע ר ע ט־י

re'•*;#‘ -yj-yn/ פי; •ציאלטא־ 
; ״גצ־׳ונטגיוײט׳'

חײז א ךyovy #11״ ־אנ אץי אי
 דערזעל׳ן און זיכע̂ז ז׳;ט די ;*געט

 ל^סט^יוף ;ענײניעיטע צוױי צץישען
; tytryii די

 ״עעיו• ג/ פון )>ט*יע- צו נטnr rv״
 ,un;y-yj א;פא;נ pc א- ױאכ אלזאלן,

*r &#פון כיעשה א דגעי א•? ד #I 
VD’^ygnגע חאכ אס1ו פ־ױ, א *כ 

 א דעט, א ונ״טונ1 אײוי לן״פד װאי־ט
oy ii( עס גציזצגט, דט ־אט ד ;אל 
ד, צו קא?ט ״  דעי א״בלצ אז אדע• ט

 ז״ן הו-ן־״זע ;אװאייט ־אט א«*״טאר
 אזא גאך לײכ״אנד׳־ינג^ א ריט וױינעײ

 נימ ,אט1 על נא־ סיזאן, יוי־אוחס גוטע;
 אדאי/ טי»*-. צו יזאסט עב : ג^ענט

 רוכיס זרכען iv;געכעי»ב איז נאנאדרי אז
# דין טיט  ^גגעחוילט, ד» תאנען נ
 באט, כטים, ,pn»py*y װמס, גוטע

 ג^אי־ענע װאסער, yo״r און קאי־טע
 ח^בעז נאר פיאא־ס, »אול,עט װעגט,

 רודס אזעי׳נצ וױיל אװעקגעילן, נעמוזט
 /,ז םא- גיט איז איטפיואײטעגטס טיס
ov ט־יצד. צו לאפט

 r:* דע״עױת ^זניינע און אזעיכע
 ;א* איא אונטעל פאמע״^טע״ט טיר איף
jyo יןאטט ״עס iv /טײעי׳

 אי״עטענכ אונזעל זאנט וױ נאר
 ייכטע• ױנ״אסעינייכע• אנעדלענטע־

 א איז •'אכ שעקס■יד, ד-אטאטימ, און
 ‘בלי ;••ע טײ;ע ארױוי אץי נעס נאכיצ;,

: ה״דא און גאז, אוים׳ן לץ[
 א גע״יעז איז טױרקעל ״טיסטער

? א עכ׳/ ה״סט כאיעבאס א באס, &  י
 ;עייע/ איז טױרקעי־ כיסטער װאס נאט,
 גא־ •יאיט טױרלעי־ מיסטעל דער װען

 א כדך זעלט אידר יױ ;עיעכט, איצט
 אייס* זײנע איד׳ם צופראסהע איר אידען,

כאלעז. כ״נעיגע געדאיטע
 ׳נאב א כאטע איד, א דאט קען וױ
 א-2 דאיא״ Ju כיט יעבען א מאכען

rv,, א־נ״ט ׳טעערע אזא נײ װאכען 
 ד• ט״״נען יעגײדעז, כאס, א זײן װי

 עפענען ׳עכ ה״סט ארכײטער רי העגט.
 ארבײטי;; )8יעא cyi םא*כ־א:ען און

 ;ןיאו-כדא: ׳טוכ ױם און זונטא; שברז,
קדחת. עסען ארן ■ײדעס
 זארינשלי׳ז, ;עװען מת;א ;אף און

 £עױ כײב האט זא״ינבקי װאכ דערפא•
 גרעסערע א געקױפט דינער אױף יעי

 א סע;ט 4 פאר און הערינ; ״עטיקעה
.4^ע״ס•־
זײ• זאלינסקי ;יט און 5טױרקעי דט

 און לעבעדיגע, די צוױמען דא גאך געז
 גרױסע איצט זײ זײנען י־ענען זײ אױב

מאנזפעקט״טוױעדס.
גע־ האט טױרקע? מיסטער אױב און

 זיןי אויסדויער, און אזדפי^עדוילד האט
׳ א אהן ׳»ײ אהן ׳^n;p ;עקעגט י ט  ד

סט. םעדיסאן אין •לאױנען און בגד ׳שען

ר ע ד ײ ל טנ ר «ךן מי ע  ד
ל א נ א ש ע נ ד ע ט ע א

 נעזונם אײער או איהר וױיסט
איסײקער? םיז הע;ט די יייז אינט

 איד ̂•©זיתעד. »ן אל״ן בין »יך
•וין בין  •יא״ דיזער ״ין יאחל 15 ׳

 געזוגמ וןײעי אז װײס ײיד •עסיע.
®אר״ חענל• אין ליגם

 א״ערעז םוז העגט די איז עס סרײט
כדודער. א

ק יאחר 15 םיס גל־ איך ניז זודי
 אינסער- אונזער ייז םיםגליד א װען
ryj>עאיבײ■ בײ©אג האב איך »נא; 
ד ^פודיר®. נײגאכא א־ז י  7אי װ״ס י

 איגײ״ דעם ®דן ®רײדען «ן-ן לײדען
ע; יעז© װיל איך םעי. דינ  םײנע אי

איעלג םײן איז »כ מיםברידעד.
 רעמהם יעדעז סאכעז װעא איך

 א סאד סעדיזין) (אײסגעיעפאןנ©
 דער םיז כיעמבעי

סענם. 3ב פא-
געזזנ®. איעמען אײך װי;« איך

 איחר #? אמא< זיך מאכ© ©אםער :אי
מאיגןס® דאלצאי־, א גו אנלוסען םוזט

 אײד ײעל V•* י•7•* 1םײ ;ים דאן
 דדאג־סםאד, םײן אין קוםם דאנען.

 איהר רעצעהם וועלכעז נעהם® און
סענם. 35סאד דארפט

«עקאף ס. דד.
בולװאדד סאוסהערן 1901

בדאנקס. •ל. איזך־סאגמ ק*ד.
T *ױנם עס t ײר« trvui® vt.

א־,iy*jcrD 6 אײש׳ו  י-אט י
y פא־ד־נט :־־.•״ ; ^ v n  ;, , f .״ויפה־־ט; 
H ׳^ןל-i-m.j r«K ניאנ^ אין

ע ^ טי פ ײ ^ ט אי׳  עילראצ’ראג£ ב
 ‘טא *y»5y-j דא־ איז עחב?י^§-אציע

- ^ י ־ אי א נין א־ד ••י י
א*ד

אט א ^ן פ1 ט. זײט, א א; ׳ ^ג ^ א רי  צ
iy צו לאהט ״אפ Miאיז ״ 

ע; טי»ן ט,יל כ א פ פ ײ ט א ט^ <ז״ן ד  ^לאנ
^ צי ־ אז ^י׳י ז ואסנן ן1י^ טען ל  ,ד י

אי י ו : ^ א איז ״ נ ^ ר טי ס ל ^  ^יי) פ
 יעליס^ די ^נער ילצ-ט. ומ— צײײפצי

y; א •יאכ :*^ ryvyי ־yfyר fit Dr-,p 
^ איא צ ט זעחד א-לר כ״ײכעז כל-  ‘11 ;י

ע א סאר ;,ב כ ^י ^ כ ע  טדײד ײ
״;ע״צכטיגחייט׳/ די *ױ צײטמג
j אזא j i^ - y v y ״ וױy& 1 לאפטV 
״ ד ״  און £אי״:טא;מן ״א^ונט יןײז ט

•.y״yn אױפכ^נ&״טיצט
ל- אז *,לא איך  אנט״ ריר ײעט אי

 ‘נאסער קי-ט״עע טײנע פאל יעו^דמעז
־.iOH*yo*5 יענעז4* וןימע;

גרוס, ןyנ>*י•yד’,-: ריט
חאײין, א.

אי. טעכנעל ,4300 נורער ^yu-Tiŷ* 1 י

ע ג ני ״ מ א » ן ע ס ו ל ש א 56 לאק״ נ

״געדענט־גה״ט״ דע־ *ו
!רעײויטא* ״ע־טע״

 יין m■< ••.־ט־קעא י» אונז ׳ןיי׳ו־נט
‘נ* 1פ*מע;דע פ»».״ ̂••ט־נ; אונזע*

:ר־נט
 lie ריט־מ דענויאר יוס ניי

m, װענד ר«ונט««; «ו»געהאיטען* ojn 
m\ א־ז .1924 ,4י•5א טע•7 sv rn t 
 אױסנע״ די םון פט—צױצ * ״«ורעז1נ׳

ער די pc דערבעיס •עיאכענע  ׳)ויפא̂ג
 דער נטערגיי׳»<ונאי.’א דע־ £יז יאיזאיב

 דענ«' גד<יךינר pw א;נ‘׳ זי« וװיעריפט
 01נ»׳*י פאינע;דער און ;עװא־ע; ט־־ט

:*;;ענורעז װע*ט
 די 1»וי פארעדט יאקא* א־;זער

 איגטעדגי^אנטל, דער pc קא;״ענ״;א;
 אויסגע^• אלע צוילאזען נ׳ען או

 פאר׳פידענן די פון טעטנע־ס טע:ע
 װעי׳כז א־נטערנײ׳פאנאי, דע־ פון ראיט
 דער iv אפיא «ז טיט •וענדען ז*ןי װעיע;

 די ןא? האדוענש^ון די p» קאכװעניפ*;
היריננ. אונפאיסי־א״עע א; ;ענע;

b -imi sx ,די־ «יקען «ו נאי^ןוטען 
yf| נסי»ײס״.1ר׳1״(׳ ד• 1« בא׳פימ

y ד«ם נ״ j‘yt׳טי« ן» vpרD אויף 
•yo» דער pc א

 1אי <יינ<ור, #וז פ׳ןד«ריי׳»אן י־יואן
r w׳u •ד y->i#c| ני#;ס,1י •מ אױף 

«f 1>*וי׳ «ײ| no m v ife ק#«ר«ס pm 
g e jrrty i•  pc« יי» iv>#t חרכסיח״ 

H o ר«ן n׳M |#ei#c» i׳ r״r|# >  נ
u n y j־j ננעסיסןט, אין# t o  te 

« e;vovn i#*;v נא־ סעטנערם 
yoy״pc |y א m n u n אי״ ור#««נם

m ®•גרסגטען m ,^חןר »ז נ*ס<#ס 
 inyii #•נע׳פיקם י#י האט־ודקי״»#ן

 םערערײ׳*#ן jMPnyo* ד^ר *ו »ריק
ס <״ג#ר אװ •י־סטעסט. » סי

ט נרוס, ימי#ן טרײד טי
נ#םט#ן. ,66 י#ה. ס׳ו?. ׳ויינ«י1 ײ#יף

ק אנ ר ד א ע • כ ד ל ע ר ױ ח נ ל הי

1 ר«ר»קט#ר ט״«רעד
 א תרינען װע< זאיך a ;<ױנ א>ןי

ץ1 ע<קי״ט׳ ,  ,נערעכטינ־ אוגזער א-ן י
ױ נדי קייט״,  דער אין ק«נ«ן י#< י

yנרי־ ס״נע ז״ן ד#»נאר פ^טיינק״ט
♦ ,קמוזייט ר yד lie ׳א״עסטער און ״ ,yi 
y11רסיטי גי1י 13*1« ״, ’;*•®aP oi#p 

װ#ס חייוי  yר׳!יכy ד’נר די ס»ו )״ס >■
״yj lyaan די )i» oyoo םיין |1א םיר 

V'Vomc. אז גיױנ, איןי ov ניט ױעט 
vm v; סײן onyip, גזעױע1א איע אז 

y>ai Diyyoyoם*ר װאס וױסען, ן M 
oy oyonrv>ao חקרמט pM םסנכע 

1 p ir vm ov .ivvvv,די «ז ״ס 
PTTtyni3 ycPyi״o >#ז pm ivtnvn 

y)a ׳.iy iye
 נעארביים דט האט «w אומער

 איז װ#כען, יאננמ iron 18 י^טען
 #ינ׳מרכײט tm ח#ב ,pno אוא ג#ך

3 pm iypan דעם סארלאזען נעפױם 
Mr■ בין איך האםייטאל. אין געחן אוז 

pM (yiy'yj >*און װאדען. 16 ד<#ס«יט 
 נא:*מ די חאט עס וחןר איהר ױייסט

 די 1 סאםייליע סיין אױסנעחאלטען *ייס
 pc *רכייםער די ׳טמעסטער, |1א נרירעד

'mcomp oi#p ״?װאליטי דעם  ׳שאפ, “;
 םאנכעס .20 <#«»ל pc טעטנעיס די

iv אנט1ענט ייד פרױ ריין האט ס#ל

v w\ ״ ניי  װ«ו «ײט תר |’M olvi ז
 |ד חןרםאר. ני׳»ט ירנייט •<״( ייןי

 סיר ח#כיז «■b׳ רקם pc סרב״םער
 חוד דריי •רינער מ־ט ארויסנעה#<פען

ד#יאר. דערט
י דער ס*ר זײ ד*נ? איך די  װאס ז

״  אל« «#לען יײז נעגעב״ו םיר ח#נען ז
 אײן װאס יערנען און זעחן ארנ״טער

ט#ן. ivp »«e׳ ארנאגיז־רטער
p סיט jm i נרוס, גרידץר<יכ¥ן און

opao ,ױיתיק
un ,36 י#?. סעסכער rnn .נומ J931

ע5 ט ע ן כ לי ר ח ע ^ י ענ ר ע מ אנ ? 
אן סון ש ײ ו לי א ר שו ט א ײד נ  א
ג ם לי ע ען װ ם ו מן א אג ® ט נ  זו

אג, ט ם כיי ע עז20 ד ל ט רי פ א

pt nnyeyap ימחר<יכ« yol5 די
o״i’>nirD«j דעד n  ar> T»M ia r 

ipoipnec 20 דעם זונם#נ»pn ,?2 א«רי 
nniM ,בייט#נ pm _|»ח#< גחיס pc 

 איסם 175 כילדינ^ ,ם#רװערםט
. נר#דװי'.

t י"»#ן1ר«לי1נ«ם׳* די ’m 9לי 
on ה#ם  |’M נמריב^ 1928 י#הר 

Mסיםי• *•ר יפײ׳*#נס5*■ 16,000 ינער 
 tm po Via«’ 15 די pm זמנטי•.

 <ן6סיטנעה#י ליעג די ת#ט עקזיםטענץ
 pnn «ו ארכייגתר 100,000 װי םעחר

סיטיזענם.
; pm< חנר po ioc’im לע*טע די . r,

ipomJ ערעםענס האט זי ןואס p סי• םאר 
 ט<ן”בר1•#ר* P»nv םיט׳ן טיזענ׳פי•

 ח ■עםזו prjyp iv אסליקאנטען *לע
jvoutpv. קלאםען דיזע oil tram ב«ר 

מן סיל כחוננען pm זוכם  *לע ס»ר נו
 *רױםנעמן דארמן װעלכע *רנײםער

•״■ערס. כירנער זײערע
 וועלמ ,jjn> po קאנםער?נץ נײם

 *M װעם א»ריל, טען20 דעם זיין װעס
h ב^ײכם םועלד א ווערען נענענען  iv 

 ןו .DV'v»i’)*nM אלע pc םארטרעםער
 ני ווערען םארנעלענם וירM װעלען

 <י« דער םאר םעםינקיים םון סלענער
m םילע נרעננען ױעלכע u םיטנלי די 

ױניאגם. סלע םון דעד
ײי אײד נאם^וראאיזײמאז די  י

 $ץ אײנאאדוננען אויסג^טיקט ^וין האט
 $ר* ארבײטער אנדערע און ױניאנס אלע

״ ס,yיvגאניזא  דעלעגא• װעחלען זאאען ז
תאגםערענץ. דעד טען׳צו

 האב*ז װעאכע ארגאניזאציאנעז א<מ .
 חך קײנע מרוועד^ט ניט נאד יעצם ביז

 ער• צו גיײד געבעטען זײנען לעגאטען,
 &צו אום דעלענאטען 2 צו װעהלען

 וױכטינען דיזעז בײ סארטראטען
םערענץ.

ארבײטער חןך פה אנטװקלונג ד
יאפאן אץ כאװעגונג

 נאציאנאי-עקאנןוכיען יאפאני׳צע די
 אנטוױק״ וױרט״צאםטליכע די אײן טײלען

 די •קרי^דתן, דרײ אין יאיאן פיז לוגג
 n כין כינעזי^״יאיאני^עי ־m סדן צײט
 חןר איו מילחסה ״יאי^ניק»ער5רוסי? דער

 הויכט עס װעלכען אין ■עריןוד, עחעטער
 ?א• ojrnjn^o p® אנטוױקלונג די אן זיך

 סילחמח רוסימ־יאא^וגישע די ■יטאליזם.
vv די פארםעססינט ד^ס 'd v w v שנחר 
 און װעילס־םארמ אױם׳ן יא«אן pc לומ

 מעמ^באוי^כזמס װאס װעים״מלחסה, די
o* דריסער דער אלס f r w i v א אין 

 אעדוסט- די פאר^סארקס סאס גרױסער
יאפאן. פח ריאליזירונג

 אױפכליהמג עק^נאסישע דאזיגע די
 א אוזן מנניציכען ני׳טט איז יאנד םון׳ם

 אנטוױפלוננ. ס^וציאלער דער אױןי וױרקונג
 דאן גיז האט װעיכע ארכײטע^אםט, די

 ח#ט און רעכס עום ליײז געהאט נישט
 םארהעילטגי־ ^רעקליכסםע n איז געלעכס

 יאהר אין זאמילען. צי אז זיר הויבט ׳סען
 אונסער״ ערשסזר וער זיך גרינדעט 1912

 כאראהטע־ ס׳איז אוץ *צטיצונגס״םאראײן
 אי? פאראײן דאזינער דער װ*ס דיסםי^

 רער אונסער נעשםאנעז *נהױב אץ
 יא״ נרעסםע n םון אײנמם םון היטנחה

 ^אנגזאם םינאנ״דמאנגאםעז. ■וןוגישז!
 גמוועדק־ די אגסוױקמים זץי ה^נען

 זײנען װעיכע אדנאגיזאציעס, שאפסייכע
 נאר עס וײנען און —־ םארב*טעז נזוועז

ױיי — ם*נ הײנטינען צום כי?  םאר ו
 שע”יאפ*נ די לוים םעז, האז סטײיקען
ם געזעצאן, פ ^ מ א i ב r t n סים n r• 

םינאי.
 אץ האם דעם, אדיוי מוהענדיג נישס

w א 1918 יאחר in ססרײ<ךבװ*לץ 
d אדומעכאפט ip נאוסי• יאנד. גאנמ 

 דער סים צוזאגיענמסױסעז נע
n דעד אײא נעוחנז זײנצז  j^wmrnpo 

 א•םא^יפו • אינתסםתע יאיאנעדמע
 נעי^זפ נימם ^ובמד זיד ח^ונעז ריער

”t דויך הארםען p ׳ro n o n  Dir^ “
m an די סוווס״ױנט י pf.niinao ױי

ivo jim רענ״ רי הרננוח. מװערסםע די 
 ̂ע“יר#לעטארי די oi>aoiMC ה#ם חננ

 תםיםה לענענס״לעננל־כער טיט טוערס
i V cm pm גע־ די י,1#םר8טױט־׳ סים 

mop ivoomp V3'^ooMimyii ה#נץן 
 םאר־ JגדעחnMב pm #•נעמסיעיט ייד

oan ,ivo ענליך ויינען iv אסױוער רער■ 
ד#ם מען ײסט imbm׳ pm רעזיסםענץ.

d, ia־״»oo”3nM i'd'im p־rM̂o.״
I’M 1920 י#חר pm נעווא־ גענרינחנט

in ני׳סער’ רזר#■• :DDCMrpiimy־
yoo’>»’vao yp' די נונד. 'iM M| הא־ 

 כ»• נןמער?עאסטליכע די נעשםיךם נען
 נעײערימואם־ די כחחת. yfm םיט װענומ

im #רט, רn נעײארען ז״נען טען ii רי 
jyoo^M’vao וױרסעז נעסענט האבען 

*ילען. ■#ליםימע זייערזז ס»ר
 pM pm' באוחןנוננ סא^אייסםייטק די
 םארסאלנם נעװען װײנינער נישט יאואן

י pm די;^ועײדטאםםליכ^ ױי  *vy7 ת
v iyo״o כMנv1תננ די זיך ם  םיט מני

TVPP3 •cm נייעסטע די p pM m a t in
i n נע־ האם זי כאװענװ;. ארנייםקר 

׳נרינדעם .yviMiie ,םוס־ לױם׳ן באנדעט 
io iyo| מ די ^׳ ם»לי  סאעיםטען, אי
y^yii די <מר#דיזיחמ DD«enyo"3ig 
i אונםעי־ n ׳oe׳?*iy i :y i ” iie הסכםה 

iy םון i .האלם דאס אויך אבער יאליצײ
M'vao i ני׳סם n  po dpimii o n  ■a- 

in כאװעגמנ, ליסםישזזר y ii Dy אתיס־ 
i  m m  m m n n״ocMrpiyiiyi yn- 

>im y r| ױיטוננעז. ס#*יאליסמי׳מ( i n 
ooDMrpiyiiyi־i r  »"־ |m d’itm נים 3

1«* i»ria  ovjvi.'ניים #n  TiM iy i 
y^ rvp ’M מן ב»נחזז1סא T גי r't d’ itm 

fyjMna n. ם#«ױאציסםי׳ןמ די *imo 
 .סאזױאליזם״ ןױיסוננ a ארוים ניס סיי

m  a ty r ’ony oy װיםyנ־oMcמאימJ 
ynoo»^MPtao .דסימא^ן jy r ’iiv זײ 

i n באװאוסםקר »l^M’vao, >Mmr 
ty o o ir  pp’DO’ M̂’vao .*iypy»aa*io 

r• ׳ '*<-m t r im  tnatPiM i m n r 
o n r m ײי «ית n« ז׳  ccppiMD t

 ארכ*ד
y * נ 
frnoi
 :אוחמוע
im  ױגנ 
וװאוםנא

 קוי^ איז םארקס םון ווערק װיכטינסטע
 אויון גרױסע און איבערזעצט זײנע סקי

 אויםפארקױם® גיך זעהר זײנען לאגען
געװארעז.

yיאליסטיvסא די r חאט פארטײ 
 די אין םארסרעטער קײן ני״טט

m:v2V{ .מר קערפער^אםשען  א
t אוץ ודפאעה גײסטיגע איהר װאקסט i 

 4נרי אלץ אין זיך םאחמפרײם באווענוננ
 5זי נרײם פארטײ די קרײזען. טערע
 •#יליםיש«י דער פאר קאטףי צום איצט

• בדײםע די פון נלײכבארעכטיגונ; ^וי  פ
מאסען.
 םאמ סאציאליםטען יאפאנישע די

 באוואוםםע רײהמן זײערע אין גען
 אינםעלעתג די םח זענליכקייטען

 בו n שטיצען װעלכע קרײזעז,
 רעגיתננ די מאראלימ. און נײסמיג

וט זיך  באװאוג אויך אפגעהאלטען נ̂י
 1M וייער םואי ררדם׳ן צו אעטעליגענטעז

.י־ איבערצייגומ. ^ימי^צד
n םאקםימע און פאליטישע די o r•®* 

 צר דײ נעיתן גורם האבען װאס פראגעז,
 אר• אײר^ופמאימער דער פיז שפאלטוגג

 ני®® א\יך האבען באװענונג, בײטער
 ארבײטמד יאפאנימע די סארשױנט

 ^•שם^ן ניעט אבער האז ראס ^ואפט.
 בא־ דער םון אנםוױקלוננ וױיטערדיגע די

װענוננ.
 ד»אם יאפאן סיעציעל איז מזרודאױע

 נימ א דורכנצםאכם צײט קורצער א אין
 אי| בעת אנמװײזלו^ תאפיטאליסטישע
 נעוואן נײםינ זײנעז סערב־אײראסא

 II דערגרײמע צו כדי יןוהרהונדערטער,
 וי איז אנםװיקאנגס־םדרגח/ באשסיסטע

 או| םאתעסומעז אנטװיקלוננ חודגע
 עטליכע אין מזרח־אזיע

 ממזרונחען ײד האם אײראפא בעת אוך
 rםזרח'אז נאנץ האם בלוט, פון ים א איז

 *ראפצואי־ נעיענענחײם די אויסנענוצט
 אײחד P® הערמאמט n זיד םוז ווארםעז

 1« אםח׳צר דער קאייםאל. יעאימזןן
 ווי^ו דאר איז געװיגצר סייגס אײנצינער

 <n מזחז״אזיע, געותז איז םיחםה
 איז אס בא^םוננ װירםשאפטייבע

 א כאוואוסט. גערוען נישם איצס
^י1א3ארכײםאד־ יאפןונימע די אויך  ח
 29® און וווםבאהאנם בלײכצז נמזס םןור

r וריע־ *ז נימם m  m *w *m.\
.)on נ •rwan  r •רוייא

*

ױי««ג, ■ t y i s ,19 >ארייMt u p r t i p y i

^ ט  עטליכע יאהר א םון םײחנל א ני
ŷ מנײדערקע, א דרײם^ און Dד איע גט  ז

 איהר צו װאקיי^ון אויןי קוםען סער
«ypj^ א און םארם א ג^זאט הןוט װ*ס 

 נע־ װיידען ^עהנעם א אין חויז נארדיגג
גענד

 א םים באפרײנחנם זיך ױ ח*ט דארט
 רע;טyגעי חאס װאס ׳םאן ױנגען קלאגקען

iy אנקערם רעם מיט אירײע i : 'rאון ׳ 
Diy>u גע־ װיגטער און ?ומער תםיד, דך 
םארם. אויפ׳ן םינען

 חולה א געװען איז מאן ױנגער רער
 אלע געקענם האם חארץ ױין און ססוכן
 אױפהערען און אפמטעלען זיך ווײלע

 דער אפנעהאיטען חאט ראס און קלאסען,
 םים לעבען איחר פארבעדען צו םײרעג
 אװענםען און טענ גאנצע כמעט ןײנעם.
 ry:ny צוואםען פארברײנגען ױי םלעגען

 ארוםיגע די םון זײט א אז וױנקעי א אין
ooyi. מיט רארער א און לאנגמד » ׳ער 

" *vwyn&vu שארפע און כאקען כלאסע 
 ריײ םלענט פנים, אױם׳ן טטריכצן yבײו
 װינטער אויף אז הײזעריג, און שטיל רען

y oyiiאון שטאדט אין אוועקפאהרען ר 
 נע־ זײן אז ארן יעבען, נײעם א אנהויבען

 ארן טאג, םון ײאס זיך ב^שערט זונט
 דער אין iy:y>i זײנע וועגען רערצעהיען

 אזא איהר צו האט ער אז און צױןונפט,
 פלעגט זי און געםיהל. װאריממן און נוסען
Dy®y ,האיב מיט הערען איהם שטריקען 

 פאר־ :טראכטען און אועען םארםאכטע
 אײנצי־ דער אט קראנק, אזוי ער אין װאס

i ייב זי האט װאס טאן רyג
 און םארבײ באלד םיעגט חורש דער

 װידער אומקערען זיך געםוזט האט ניסעי
 אוועק זײנען אזוי און ארכײט. דעי צו
 געקעגם ניט אלץ האס זי און יאהר, פאר א

טאן. צו װאס באשייסען
 הײסער א געקוסען וױיטער איז עס
 רער־ געװאיט שוין האמ גיטעל וומער.
 םאר־ חענען ײעט זי װען טאנ םyר לעכען
 איהר צו פאהרען און שמארם רי לאזען
 פרײנד איהר וועגען ®ארם. אויפ׳ן אנקמל

 םרויערעע זעהר געהערט םריחצר זי חאט
 ײאכען זעקס אפנעיעגען איז ער נײעס,

 יע־ זײז םח האט jyo און שפיםאל אין
 האטידערנאו נאר געהאלםען. גארנים בען
 אז און בעסערען עםוואס גענוםען זץ־ ער

 אדײגגענעבען איהם םען האם שפעטער
 אונהײלבארע פאר אנשטאגט אן איז

 םענ. זײנע ענדיגען וועט ער וראו הראנסע,
 נים זיך טענ סך א און געװײנט האם זי

 געקוכיען איז ענדליך טרײססען. געקענם
 םארלאזען געקענט האם ?י וחנז צײט די
ר מםאדם. די  צום נעתוםען איז אנסעל מ

 נעמען ד סאשין » םים ״םטײשאן״
*הײם.
 גע־ איהר עד האט __ װײםט דו —

 אונז. בײ װידער ראך איו זרח — ואנם
 אויןי נעקוםעז איז און באסער םיהילט עו־
אהעי. װאכען פאי »

 אוץ געענטפערט ניט גאר האט זי
 וי אומעםיג. זעהר נעװארען אױ איהר
 וועגען קילערעז געװאים •ניט שוין חאט

 ער האט טרויער און צער נאר װײ< איהם,
 ער איז איצט און כרײננעה געקאנט איהר

 הוח, םון ארײנגאנג בײם דא. װיחןר
 געלעגען איז ער נעטראםען. איהם זי האט
 אויגען םארםאכםע םיט ״העםאס״ א איז
 א און לאנגער א געװינט שטיל זיך אח

 און סנים בלאסען טויט א מיט דאו־ער
 אס־ זיך האט זי ?*םרימןן. בײןע ]אארםע

נעטאן. ארוף איהם און נושמעלט
V זרח שלאםט, איהר —
 צװײ און אויםגעכאפט זיך האט ער
 אויןי באװיזען זיך האבען םלעקען יויטע

 דערנאך און באקען, אײננעםאלענע
:געפרעגם שטיל ער האט

V ניטעל איהר מאכט װאס —
 זײ זײנעז אװענט זעלבעז דעם אין און • ־

 זײט, א אן װינקעל א אין lyoyry: אדן
גערעדט. און תמיד וד

 זײנע םון דערצעהלט זי ער האט איצט
 שפיטאל אין נעליטען האט ער װי גײדעז,

 אנ־ דעם אין איהם איז עס שװער װי יח
 ער אז אין זיד, נעפינט ער װאו אמאלט

 אין זיך םאר םרײד הײן ניט שוין מזזט
 נאר זיך. צו רחמנות געװעבט און גןבען
 אויס־ גענומען דערגאר איהם האט גוסעל

 אלײן ארומנעחן אלץ פלעגט און סײיעז
I איז עס און שטילע, א און םארטראכטע 

 און זי מאטערט עפעס אז געװען מעגםיב
רוה. סײן נעםינען ניט קמז וי
 ער םלענט אײך? טיט איז װאס — .

 גיט איהר װילמ םאררואס םחןגען. י
 איף האב אגמר ? םיר םיט ^רכרײננען

D מיט m ,ענטמוי־ איז באלײדיגם
 ױצען ביסעל א לאםיר קום̂ג םיה

o וועי איד און װינמעל אונזער m 
ארױס־ זיך םלעגט זי או און ־יענען.

 נעקרײגסט נעפיחלם זיר ער האט ־ז
ם  שװײגענ״ טענ •אר א חנרנאך ^ננ

יייחק. ®םאיק
®n איץ 1או ארוסנצנאננען איו ניםעי 

 םיגמר חנר םאן. וי זאי וואס
לאנג םון שויז חאם װאס געםיחי,

Doeoecaxctoeotceoe
 פצלדסאז׳- צו הארצען איהר איז געסליעט

v\ איהר און צוברצנם, איצס זיך האט 
 א כאםש איהם lynyi נעװאלט זיך האט

 מיט טעג זײנע ןyבאלויכט ׳גליק כיסעלע
 סרוי א איהם זײז און ליכט שטילעז א

 זי װאס יאהרען די םאר טוטער.. א. און
 א אננעקליבען זי האט גמאדכײט, האט
 גע־ האט זי און דאלאר, טויזענד פאר

 נצ־ ווערען דאך ער װעט אפשר : טראכט
 מא־ אפהיטען, איהם Dyii זי װען זונט
 זי רווזיג. און cyiip«a לעבעז זײז כען

 פען זאנט װי נאר געגוג, דאך םארדינט
oy ,אײגע- איהרע װעיען דערצו און איוזם 
רערלאזען. ניס עס נע

 און טעג רי |yij|<yiyi זײנעז דערװײל
 ־y: ארום װאך א אין שױן האט גיטעל

 א שטאדט. אין אוםקערעז זיך דארםט
 בארדינג־ אין זײנען :אכםיםאנ זונטאנ

 פרױען, #כיענשען סך א. אגגעקוםען הויז
 םא־ ארומיגע די םון קיגחנר, אוץ טענער
 פארכראכם םרעהליך האט סען און רעמס,

 זיך y*? זײנעז דערנאך אררענם. אין ביז
 םארם אוים׳ז איז םאנאנדערגעפאהרעז,

 םוסעל םון מירק א שטיל. געײארען איז
 אין זyגעלעג גיטעל איז םאג גאנצען א

 נע- האם זי געדרעםעלט. און ״העמאק׳׳
 ױײל שלאפען, כעחן ארן אױפשטקוזן װאלם

 אויפכאפען זיך זי םלענט םארםאג איע
 אן צוםאכען |y:yp נים סעהר שױן איז

 געװען זײנען גלידער איררע נאר אוינ.
 איז איהר און בלײ סיט אנגעגאםען װי

 א ארט. םון ריהרען צו זיך שווער געװעז
 אוינען רי אויםגעםאכט זי האט מאל פאר
 הא״ צימער oy אין ארומגעקוהם. זיך און
 לאמ־ לעקםרישעy רי ברענטyג נאך בעז
 נים סײנער שוין איז דאיטען גאר ׳פען

 גע־ זיך האט וױיטער דער נאר און געװען
 בוים א אונםער טישען. די ארום דרעהט

 גע- און פאלגן פאי איטע אן געזעסען אױ
 א מיט געקלאפט האט איםיצער שוױגען.

שלאפען. קיגר א גערוםען און טיר
 םעלד־ דערהצדט גיטעל האט פלוצים

:זיך איבער שטימע הײזעריגע טאלס
V גיטעל שלאפם, איזזר —
 אויפגע־ און אויפגעציםערט האט זי
אוינען. די םאכט

 ריהר א און אײנגעבױגען זיך האם ער
 דארער זײן כד־ס שםערען איהר געטאן

האנט. בלײכער
שעה־ אזא איז עס אויױ, שטעהט —

 גױ װערען װידער לאטיר און אװענט, נער
 דאך פארט איהר םריהער. װי םרײנד טע

 אויפגע״ זיך האט זי אײעה. באלר שוין
 די איהם צו אויסנעשטרעהם און הױבען
הענם.
״העמאק׳/ םון ארויס מיר העלפט —
איז זי און ארומנענומען זי האם ער

 זײן צו קאפ סיט׳ן צוגעפאלעז רגע א אױף
ברוסט.
. אט — . . י ו  זלך האט ער און אז

צולאכט. נליקליך
 אנ״ מאתע און נײגעריג איהם האט זי

 נאן איהם זי האם לאכען אזוי וקט.pyנ
נעהערט. ניט קײנמאל
 האט ¥ געהן םיר וועלען וואוהין —

 אינערלי־ םון ציטערענדיג נעםרענט זי ער
םרײד. כער

 ארעם אונטערן גענוםען זי האט ער
הויף. םון ארויס זײנען זײ און

 א און שטילע א געווען איז נאכט די
 האט ם^-ער ארוסיגע די םון און ליכטיגע

 אראם־ םון אראםאט דער געםראגען זץ־
בלומען. האניג און גראזען געשניטענע

 גענאנגען מינוט םאר א זײנען זײ
 אז געטראכט, האט גיטעל און שוױינענדיג

 ער־ אוץ זאגען אלץ איהם זי װעט איצט
 אויםגע־ איהם האט זי פארװאס ?לערען
 גע־ האם זי װי און צײט לעצטע די מידען
 ניט אנדערש האט זי נאר רערםון, ליטען

o:ypya, װעלען אן אװענט רעם םון און 
צושײרען. ניט ?ײנמאל שוין זיך זײ

 אויח בײז ניט זײט איהר זרח, —
 זיך טולענריג געםרעגט זי האט — ¥ מיר
 גע־ צײט גאנצע די בין איף — איהם צו

 האב און שטימונג םאדגער אזא איז װען
 מענשעה סיט רעדען געקענט נים פשוט
בײז. ניט זײט

ארומנענומעז. ץי האט ער
 אויו* בײז ¥ אײן אײך פאלט װאס —
אײך!
ליבער. א איהר זײט אזױ אט —
 אוז געהז געװארען םיד באלד איז ער

 אונטער װענ ביים געזעצט זיך האבען זײ
 ברײט האט װאס יבױם אלטעז גרויסען א

 לאג־ און די?ע זײנע פאנאנדעתעשפרײט
צװײגען. גע

 גע־ זי האט — שטיל אזוי איז דא —
 מיין װי זיך דאכט הער, איןי — זאנט.
?לאפט. הארץ

 צו ?אפ דעם צוגעלײנט האט צר
ײ נעטאז גלעט א האט זי ברוסם. איהר  זי

 אנים״ בלייסנז דאחנן דעם און האר נע
?אפ זײן אוחנפגעלײגט זי האט דעתאו . M1UIH1 Pu Mt ta --- ^

טאן צי א*הר קיעלט װאס זרח, —
¥ רyט,װי

yגעיעג^ איז און נעשװיגצן האט ר 
אױגצן. פארםאכ^ מיט שטיל
פראנע. איהר וױדערחאלט חאט זי

 דער- זיך האט — איך װײס װאס —
 אזוי מיר איז איצט — ?ול זײן הערט
 אנשטאלט, אין װירער שפעטער און גוט.

 װאקײ־ סײן סורטע, א אין װי םארשפארט
ארום. מענ ®אר * אין זץ־ עגדיגט שאן

 זאגען צו װי ותרסער זוכטyנ האט זי
ם: און אלץ איהם כ א ^ װעט װאס נ

 איהר ארן װעלמן ניס װעם ער אז זײן
 אדויסגע־ זי האט ענדליך איז אפזאגעז.

:רעדט
םאה־ נים הרyם אהין טyװ איהר ־—

רען.
 ־o:y עיעס געװאלט האט ער װען און
 אײנג^ינען פלוצים זיך זי האט םערעץ,

האפ. זײן צו ליפען אירע צוגעדרי?ט און
 זײנע װי דערםיהלט ?י האט דערנאך

 צוזאמען איוזר ײיסעז הענס דארע לאנגע
 גענוסען האם ער און ארעםס זײנע אין

 מאדנע גליין, םון רyנyשוגp » װי רעדעז
 גע־ איהם האט זי איז װערטעי, גײע און

 ןyאפה'ט צונעזאנט ארץ געגלעט און ?רשט
 צו רחמנות פון געװײנט און ׳?ינד א װי

םרײד. פון איהם
 אוים׳ן אומגעקערט זיך האבעז זײ ורען

 נאכט. האלבע נאך געװען שוין איז םארם
ען ?וים איז זרח נ ^»ו  פיס די אויף ג
 האם םנים זײן אויף און שװאכקײט פון

 שמײכעל. גליסליכער א געבלאנדזשעט
 און געשלאפען שוין סען אין הויז אין

 זי האט ער םינסםער. געװען איז ארום
 ארײננעםיהרם און האנם פאר׳ן נענוטען

 הא• צימצרען זײעיע װאו הארידאר, אין
 ער האט טיר זײן לעבעז נעסונעז, זיך בען

 איז רy *ז געזאנט, און ארומנענומען זי
 װי גלי?ליך אזוי געריען נים ?ײנמאל נאך

 נע?לאפם שטאר? האט הארץ זײן איצט.
 אפ־ און r־np נעררמז איז אםעם רער און

געריסעז,
 א שםיל זי האט — שלאםען געה —

 np נאך װעל איך — געטאז, שעםטשע
 האט זי גאכט. גוטע א זאגעז דיר מען
 איצםס זײנע פון באפרײט לײכט זיןי
 װאס צימער, איהר אין אריין איז איז
זײנעם. פון פיצרםצר דער געווען איז

 pip א און ליכם אנגעצונרעז האט זי
 שעהנער נימ איהר שפיגעל. אץ געטאן

 האט שפרינקלאף זומער אין פנים בלאסער
 די און אױפרענומ סון געםלאמט איצט

 מים נעלױכטעז האבען אויגען אומעםיגע
םרײד. גרויסער א

 אױיס שטיל זי איז שפעטער װײלע א
 יױימען. אע אינגאנצען צימער איהר םון
האלכ איז שטיל געװעז איז ?ארידאר איז

 אלע ארוםנעקוקט, זיף חאט זי םינסטער.
 אין םאישפארט, iyj»DC’yi זײ;ען םירען
 עטװאס געװען טיר רי איז צימער זרח׳ס
 זיך האט ליכט פאס רyDשאר א און אסען

רארט. סון ארויסגמריסעז
 א און אנגעקראפט שטיל האס זי

: טאןyג שעפטשע
געלינטער. נאכט, נוטע א —

געענטםערט. נים האם זרח
 און אטעם דעם אײעעהאלטען האם זי

 שוין שלאםם ער שטיל. צוגעהערט. זין
גיט. זיך ריהרט און

 די אױפנעעפצנט כיער טװאסy האט זי
 ליכט די חדר. אין ארײנגע?ו?ט און טיר
 אין געןyרyג איז זרח און נטyגעבר האט

 פנים מיט׳ן אויסגעטאנענער האלב א טyב
 זײנען אױגען זײנע איז סטעליע דער צו

 םוםנע טpוpyנ האבען און אפען גצװען
 אײן «לאץ. אײן אויח Iy3yp אהן און

 אפע־ רyר אויף געהאלטעז רy האט האנט
 גע־ איז װאס ברוסט, אײננעםאלענער רyנ

 שװארצע טיט זyסpבאװא דיכטyנ ווען
 אראפנע־ איז האנט צװײםע די און האר,

 לאנגע דארע די סיט און בעט םרן םאיעז
 שיך די פארלאגצ. די אגגעריהרט םיננער

 פאגאגדערנע- געװען זײנען םיס די אױױ
שפיתט.

געליבטער... :אכט, גוטע א —
 צױ און ציב?ער איז ארײן איז גיטעל
 באמער?ט האם זי בעם. צום נעגאכגע?

 ׳ פון אוסררו? םארנלױוערטען מאדנעם דעם
 צוזאסענ־ האט א און ׳פנים זרח׳ם

 האט זי גלידער. y»< איהרע געשרומפט
 ברוםט, מןר אויף האנט ןײן אנגעריהרט

 רי ^yi פיהר א ׳?אפ דעם האלז, די
 בא?עז. אײגגעסאלענע די רyאיב םינגער

 גע־ אלץ און געייהרט ניט זיך האט ער
 אפענע זײגע מים פלאץ אײן אױף ?ו?ט

אויגען. מוטנע
 זאגען דיר געסומען בין איך ליבער, —

 זי שוױיגסטו¥ םארװאס נאכט, גוטע א
 גאגצען מים׳ן ציטעיען גענומען האט

 בעט. זײן פון אפגעםראםען און ?ערפער
 איז ער אז םארשטאנען, פלוצים האם זי

^  אױסנעהאיל־ ניט האט הארץ זײן אז ׳טו
 איהם האט זי ײאס םו־ײד, גיויסע די םען

 ציםער םיז ארויס איז זי און נעבראכט,
אנ?על. איהר רופען געװײן א מיט

ט ר א פ ע ר םון ר ע גז װ־ או ד  ע
ל א אנ ש ט קיי ענ ט ט ר א פ ע ד

 אינםערןך אן באקומען ה^בען מיר
 1םי מעםיגקײ© דער פון רע«ארם ס*נםען

 דעסאר«זענם עדיוקײ^יאנאל דעם
 ליכמ קלארע א װארמם ײאס ,1922—24

 דעם פון ארבײט אלזײטיגער דער אויןי
 געה־ זיר װעם רעיארט דער דע»ארטמענט.

 ״גערעכםיגקײם״ דער אין דלוקען םען
װאך. קוטענדע די

לאסאל
 דער צו דעלעגאטעז םאר װאס דאס

 איגטערניישא־ אונזער םון ?אנװענשאן
 װײנינער באטײליגט זיף האבען נאל

cny^yn םון ערװעהלונג די פאר װי 
 מענעדזשער, און באארד עקז^יטיװ דער
 דיסאפאינט־ ?ײן ניט אונז םאר איז

 זיף־ האבצן מיר אינגענענטײל, כיענט.
 זײן ניט נאף װעלען עם אז געשרא?ען

 שװע־ טאנ א נאך װעלען װעלכע אזויפיל,
 םאה־ זועלען אװערט־ײם, מיט ארבײט רע
 צו לײן אין שטעהן און מאון ראון רען

 ?אנווענ־ צום רעלעגאטען פאר װאוטען
 הא־ מיר װעלכע שװעריג?ײט די שאן.
 געקרא־ זyהאב מיר אײדער געהאט בען
 פוליננ א םאר ״אפ־טאון״ סטאר א גען

 באארד ii'Dipyipy דער םאר פלאץ
 דעם אפגענומען אונז בײ האט שאןpyעל

 אפ־ םלאץ פולינג א זוכען צו אפעטיט
 בא־ געםחט זיןי האבען טיר און טאון,

 נא״ ארן פלאץ פוליננ אײן מיט נוגענען
 צו נעםוילט זיןי סף א האבען טירליף
 טער14 דער אין װאהען אדער םאדזרען
 אלע־ נאן און שטימען. צו סטריט

 ־nyש צו װאס ניט זיך טיר האבעז םען
 סיזאן פון ברען רעבטען אין װען םען

 אװער־ מים ארבײט טאנ שװערען א נאף י
 אכט צו נטyנאה געהומצן זײנען טײם

מעמבערס• הונדערט
:זײנען ערװעהלטע די
יאנא־ גאלדבערנ, זירלין, הײמאן, ל.
 רעז־ ׳פאשע ריםער, יאשינאםססי, װיץ,
?ופער. און גאלדשטיין ׳ני?

A י
 אויפנע• וחןרען cnyriDPo אונזערע

 מאי. ערשטען דעם סטאפען צו םאדערט
 אלע״ ײי װיכטינער נאך איז מאל דעם
 אונ״ דצםאנסטרירעז זאלען מיר מאל
 װײל מאכם, אונזער און אײניג?ײט זער
 דארםען באוואוטם גוט אײןי ם׳איז װי

 די םיט אנריםענט דעם באנײען םיר
 נעשטעלם האבען םיר און ׳בתים בעלי

װעלכע אױוי זײ צו םאדערונגמן נעװיםע

 נעגעבען נים דערװײלע נאף האבען זײ
ענםפער. צוםרירענשםעלענדען הײן

ברידער, און שװערטער פינישערם
 קו״ אלע זאלט איהר אז ערװארטען כייר
 צו און מאי ערשםען דעם פײערען כיען
 אײער דעמאנסטרירען צײט זעלבער דער

 פארע״ די אז באשלוס אײער אין װילען
 לעבענם א זײגען װעלכע אונזערע רונגען

 נאכנע״ מוז אונז םאר נויטװענריגהײט
װערען. געבען

 אין פארזאמלען זיף וועלען םיר
 סטריט טע67 ׳הויז אפערא סענטראל

טyקאנצ נרויסער א עװענױ. טע3 און  י
 פאל־ רי מיט געװארען אראנזשירט איז

:ארםיסטען גענדע
 זיננער. באװאוסטער באריםאװ, באריס

 עס״ שפילער. ?אנצערטינע מאטושעװיץ,
 הארים, ל. סאפראנא. שרײבער, טעלא

 רי פארלעזער. און דעהלאמאטאר
 אויפ־ װעט ביוזנע םאל?ס אידישע םרײע

 שלום פון אקטער אײן אין טרעטען
״מענשען״. עליכם,
 גאנץ א עס איז זעהט איהר װי
 קרינען צו מיקעטס פראנראם. רײכער

 צװײטע 228 לאקאל, םון אםיס אין פרײ
עװענױ.

.9 לאסאל מענערזשער הײמאן, ל.

 שאס דעם פרעזענטירט
טשערמאן.

 פירמא רער פון ארבײטער די מיר,
 קרים• 315 טױהינטאלב, און אײבראם

 אונזער פרעזענטירען עררענױ, טאפער
 ראזענבלום טשארלי בר. משערמאן, שאפ
 טשער־ שאפ אלס ארבײט yגוט זײן פאר
 און װאטש גאלדצנע א מיט — מאז,

טשײן.
תאםיטע, די

ריבאז. דזש. ענגעלםבערנ, נ.
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נאשיץ־ביכער חןדאקשאו׳ס פון
 די re ערװארטען קענען כיר װאס

 צ-ויעעז ר,#נ»עו<סנען , װייטערע
דז׳טאכערס, די און י־נ*אן דער

;אנ־אוןסאנ־£עקט׳**רערס
 קיא*־־ דער אין ::ואקטארס

ידנדוםםריע.
 .ײאס ענטפעי, דענו pc אורטײילענדיג

 אשא־ גארמעגט לײדיס *ניױרטשענט די
 דער אױוי גענעבען האט סיאײשאן״

 אױ־ אונזעדע צו תאנפצוענ״ז לעצטעי
 עס שײנט £אדשטעהצר, י כערװעהלטצ'

 גאר- גאך זיינען דזשאבערס די־• r»» אונז,
 װע־ כיײנונג זײער אין פעסט אזוי ניט
 װעי״ גענעז חױיט״«ונסטעז, צוױי די גען
 אױסצחימז.־ סיל אזױ זזאנען זײ מן

 איענעױײ האבען ?» ם*ןט,'ראס דער
 נױט קאנפערצנצען -ו^טערע צו לעט

 ‘רזא ?י׳י דאס און פ*דשםצחער, אוגזערע
 דאס ^וסעגהערציג, גאגץ ע־ח^עחרט בען

 אלס ניט די באטראכטען ענטםער דיער
 דער אונז סאר איז אורטיםאטום, א;

 מעחר ביסעי א אז ־נאוױי?, ון^ןרסטער
 דאיעע רי לועגען זײ יסיט דיסיןוטירען

 זיץ ;יט נאר גיט װעט •וגקטען צװ״
 נעוױסען א םון דין קען גיאף איבצדיג,

 איז,; אײנדדופ אוגזעי װארים• נוצען,
 נארסענט ליידיס סױרטשענטס די דאס

 קריגערימ נים אוסן נשוט איז אסס׳ן
 סלחםה קײן ניט װיל זו י גע^טימס.

 זיכער וױל ױניאן די ױניאן. דער טיט
 אױס־ יזען דאס אױב מלחכיה, קײז גים

 איז פאל אזא אין װערען, נעכײדען
 ײי נײםעל, בעסערער קײן גיטא וױרקייך

 םרא־ די םון דיםקוטירוננ נריגדליכמ א
 נע־ א צו םיחרען ענדליף טוז װאס נעז,

פאייטסענדינונג. נענזײטיגער
A

 נאנצע ד• װערט ענטפער רעם־ אין
 צו״ כאאטײטען איצטיגען דעם םון ׳שולד

 קלאוס־איגדוסםריע דער אין ^םאנד
 מיר ױניאן. די אויף ארױפנעװארםען

 גאנץ •ונקט דעם אויף ׳עוין האבען
 װאכען *אר א םיט געענטסערט נרינדליך
 לאיער דזןר נלוםכעמ, מר. װען םדיהער,

̂טם חאם דזממנערס, די סון  א*1»רא ל
 זײן ;עכיאכט און צמעאיי^ט, זיך נאנדע

 וחו־ םיר §רעסע. דער אין סטײמסעגט
 טעהר •וגקם דעם וועגמן דערפאר ען4•

 װעז »ז צולענען, :אר וױ רײחנן, ניט
 םאד צונעכען, אסילו מוין זאל^ז מיר

 בײ א דא איז עס אז סײס, ארגוכימנטם
 ױנ־ די נים װען אז דעם, אין אכית סעל
 מעהן העכםט נעווען ס7אל װאלט יאן
 תלאוק־אמדוס• דער אין ארענםייך און

 הומט, מן ױאם איז, ייגיאן די אז טריע,
 אבער איו מאעםעגט״, דיסטױרכמנ ,אײ

 נאר װי ,4םיםעי אנרער קיין ניםא חנרצו
 ג»ג- ייז נאר ימיאן n פארניככמן «ו

 כיס?צ א איז דאס וד א?זי אמר צע.
 די נואר אפיאז דזמאב גרױסעד צו א

שאבערס,  נוצלאז װיחמליף דאר אח ד̂ז
j חנם. יואמן רײדעז צו r יזכיאן די 

 מ*ר םראכעל־ממדח. ^jrp'nr א איז
ז *וח» דעם י n זי י mגאוואחנן. ן 
 מויסםאדדכא־ איחר איחד גיט דאס

n רעכטינונס  ,rm נר די  נלײ־ ארט^
 די ײי אטינ אזױ אמר ניט, צו עס כען

’i r J i איז AT זײ םעמנן זיי?, ײ*ס »ח 
 צו נאבאדזנדס, ורערען צז ריכטינז זיך

 ני־ וואס pm ״«אבעצ ניטיצ א האבען
 אז כאאציסמז, זיד ביי װעאצן זײ כצר

 בצסער Dip זײ?, נים צם הען אנדצחט
 אינדוסםדיע די און די סאר ױין װאט
אצנעטײז. אין

/•
 נאך םיר װילען דעם, סיט פארטיג

 הויים*םענה, זײעד באטראכטען אמאצ
 אר־ ״אינדירעסםע באוי? זײנען זײ דאס

 משום הענען זײ דאס אוץ ׳כײטס*נצבער״
 אין ניט און •רינצי• אין ניט ניט, אופן
 אצם ווערען, באטראכם !יאהטיק, דער

 ארנומענ־ זײערע צו מאנופעקט״טורצרס.
 א צודיסקעהחח זיד סיר װעלען טעז

 לאמיר אכמר דעדוױיא ש«עטער. װײלע
 װאס ריכטינ, םאי׳שםעהז צו •רובירצז

 ארבײטס־נע־ עי1אינדירעסג״ עס םײנט
 ״ציײ אוסערע אויכ זעדזן, צו אום בער״,

 אדער טױרםישענטס״, נאדמענט דיס
 חע־ דזשאבערס, אונזערע געחןדט, קורץ

אזעאכע• אאס װערעז באטראכט נען
A ^

‘ארבײםס-גצבמ־ אינדידעיזטעד אן
 נעזעא״ דער פון סיטנאיד יעדער איז

oc iir, קוימם וואס סארנרויכם, װאס 
c זניז גטוס m,! _1זײ פאר p’lWL־

 ‘גיא אין ארײן ;עהט אי-,ר ײען סעגץ.
 װאס נרױט, יענער א יזױפט און ,סער
 אדער אויסגעכאיט, ׳אט’*־ בעלער דע־

 חאיידעײגע־ א אין ארײן ;עוזט איהר
 דער װאפ ראק, א קויפט און ׳טעםט

 פאר א אדער געסאכט, האט ״ענײדעד
 איז גיט װעאנען אדער זאקעךבענדיאןי,

 אינדירעקטער אן איחד ?ײגט' ארטיקעל,
 יע* איז דן דעם אין ארב״טס־סננער.

 ארי- גצוױסע גענרױנט װאס טמג״ט, דער
 איג- אן יטאםען, אנדעיע װאס טיתאען,

 װען װארים, ארנײטס״געכער. דירעקטער
 געזע^צאםט דער אין א״גער יעדער
 -נע א גענרױכען צו ^טזאנט זיןי װאיט
 ארנייטער, די װאיסען ארטייןעא, וױסען
 באאד דעם, נײ בא׳צעםטיגט זיעען װאס

 װאיטען און ארנײט, ו״וור םאראאדען
 אנדצר״צ, עועס צו נעחטען גערווט זיך

 דעם אין יא. קױפט עורם דער װאס
 איד אן געועאיעאפט נאגצע די איו דן

 ־v( די איז עט עכיי״איער. דירעקטער
 טאנט װאס קאנסומירט, װאס זעייטאפט,

 יזאבען צו ארבײטער די פאר םעגייך
אדבײט.

A
 זין רופען דו״צאבערס רי אלזא, אױב,

 עם§אאיערס, איגדירעקטע ?ין דעם אין
 דאר סון טיטגאיד אגדערער יעדער וױ

 קאנסוסעד זיינע) זײ וױיא נעזעליפאםט,
 ;יבצן חןם דורף און פארניויכער, םען,

 זיײ אגדערע, צו ארנײט אינדירעקט זיי
 װאריס גערעכט. פאא״עטענדיג ,זי נען
 חכמ. מן ױצא קײן ניט דאך זײנען די
 םיאע םים סעדעען םענשעז, זײ;צן ױי

 מאכצן אזעאכמ אילס און כאדערםניסע,
 פון ארנײטער פיצע אז טעגאיף, די

 אר״ האכען זאלען פאכען פארשײדענע
 אױך איז דן דעם אין זײ. דורן בײט

ורער, יערער  זא־ קויפט װאס מאנוםעקט̂י
 איג״ אן געברויר, אײגענעם זײן םאר כעז

 אזױ און ארכײטס-געבער. דירעקטער
 װאס מעדשען, יעדען סיס פאל דער איז
 יעכען, אין בארווי זײן זײן ניט זאא עס

 אבקר1דז? דער יוד ׳טנעא, אזוי אבער
 און װאארע קױפען םארקעט אין געהם

 עד טענ״שען, ;עוױסען א כײ ארדערט
 ק^אוקס, מאכען װאארע דעד פון זאל
 נאו־ נעברױו, אײגענעם זײן פאר ניס
 רע;י»צן, אגדערע פון געבדױך דעם פאר
n א האבען ניט אדצר יע ער םענ r, 
 נא־ אין קומצן ניט אדער יע ער מעכ

 םאכען װאס ארבײטער, די םיט ריהרונג
 םא״ דער •דאקטיש ער איז מלאוהס, .די

 מאגוםעקטשױ א װארים ;ופעקטשורער.
 כא״ װאס אזעלכער, באויז ניט איז רער

 ארבײטער צאהא געװיסע א שעפטינט
 בא־ װאס מענש, יעדער דירעקט. דוקא

 א אינדירעקם אדער דירעקט שעםטיגט
 מאכס װאס ארבײטער, צאהא נעוױסע
 װאט ארטיקעל, אן איחם םאר פארטיג

 קאג• אלגעסײגצם דעם צו מארקױסט ער
 אוין מאנוםעקטשודער. א אי? סױטער,

 םאנוםעחםשױ א אז געדרומען, נים איז
 כאשעס״ װאס אײנער, דוקא איז רצר

 האבען מעג ער ארכײטער. סו א טיגט
 ®אר ארכײט וואס ארבײסער, אײן בצויו

 אד״ דירעקטער א שוין ער איז איחם,
בײטס־נעכער.

ענט״ זײער איז דזשאכערס די נון,
 םעהרסטע די אין אז צו, דכען םער,
 און װאאדע די אצײן זײ קױפען םעצע
 םא• צו קאנטראקםארס די צו עס גיכען

 גאר דאף קען קלאוסס. דעם םון כען
 בנװע אז זײן, ניט צוױיפעי שום קײן
 א דזשאכער דער איז ?אנטראקטאר צום

 אזױ און נעבער. • אדכײטס דירעיןטער
 זיד איז כיײ איו קאגטראקסאר דצר װי

 באשעםםיג̂( מאס ארבײטער, אצע
 ארדצר דצם גאד דאד װאצט ער ווארים

 וואאם דזשאכער דער װען נעקראגען, ניט
 איהם סאר קעז ער אז זיכער, געווען נים

 אזוי און צײט, אין ארדער דעם מאכען
H קומם קם, ®אדערם ער װי נוט, r 
 אדנײם די נאר גיט עד אז כמילא, אױס
 סארסיט־ א צו א<ס קאנטראקםאד, צום
 אין ארבײטעי. איז איוזם צוױשען צער

 קאגמדא?טאר דעד װערםער, אגדצרע
 וואס פארסאן, א באױז איהם םאר איז

 דײ א אין סופיען צו איהם פארשיארם
 וואס ארכײטער, די סים שײכות רעקטע
 דעד קאאוקס. די איהם ®אר טאכען

 דזשאכער דעם &אר טוט קאנםראתטאו־
 םומ דזשעניםאר דער װאס זעצכצ, דאס
me־ on ,װען צעגדצארד p iv$

חא־ סיר וױ ׳רע;ט די איחס סאי טידט
 אונזערע םון א״געס אין שױן דאס בצן

ע ׳ ־ ע י ־ געטא י ״ ער־ גאטיצען פ^-ע
 יצגד־ דער וױ מלגקט, און תיץוזדט.

 זץי ?אגען8א גיט דעס צויינ קען י־ארר
 דעײ נא• א!-ד,>גדיyי־ טיט^ זײן פין

 דירעק* א אין ניט קוטט ער s-ii פא-,
y ריט נאדידױמ טער ro ,טענאנטס 

 אם דזשאכער רוור דט קען אזױ פוגלט
y טרן דף טר»יסיצן iער דאס םאקט, ם 

^ א איז ^ly iirupyci דערפאר, ;אר 
 ריט דירעחט טאן צו גיט האט ,•y .יױיל

 קאנטיאיז״ דעם כ״ט נא• א״כײטער, רי
טאר.

A
 די אײגזעלן ניט דארום וןעגען טיד
 כאהוי•־ ד״ פאר נא״עכטיגונג yכ*גדסט

 יזעז םעז אז דז׳עאנערס, די פון טלנ;
 סאנוםעטט״עױ א^ס נאטראכטען דט די

 נדאי זײן טyװ דעסטײעגען סון רעי.
 אױף אםצױעטע^ען דןי װײרע א פאד

 דענחען, זײ װארום אמונ^גט^, ןײעיע
 צום צורעכענען דט די קען טען אז

 :זאנעו וײ טאגופעחט׳פורערס. חראס
 קא• דעם צו ;יט שטעי*ט דזשאכער רy״ד

 צו זיך אום חאנטדאלטאד, £אד׳ן ויטאל
vonyjiNcםאר־ אױך כיזגעס, נײט ן 

 נייט אמעםי־ין אין ניט איחם iv זארנט
 אין געכרויכט |yiyn װאס סטײאס, די

 איז דז״שאנער דע־ אינדוסטריע. רער
̂צ  רױהען □yn צו איהם שט^ט yיyD פיי

oאטnyאנ א̂יyטוט דאס ר iv *הויפט 
 קאנטראק־ y^gs וױיל דצרםאר, זעכאיך
 ;יט האבען און אדים, צו ױץץ[ טאיס
 קױסצן חענעז צו אום חדצדיט, געגמ
 זײ• עס רyאכ מאט^אל, רױחצן רעם
 דזשאבער דעד דוען ,y^yc yילc דא נען

 פון ■ראדוקט ע;דיגטעזyג דצם קױפט
 •ראדױןט, דעם — קאנטראקטאר יצם
 יזאנטראיזי דצם םון געמאכט איז װאס

 •ראתטיש אין סחורה. רyנyJא•י טאר׳ס
 קאנטראק- דצר צו שטעצט סציע yאל

 גאנץ און טריסימס, אימענע זײנע טאר
 םוטער׳טרימינגס, די און פוםצר די אסט
גט".yנארט צום ןyדyהyג װאס

A
 עראויבעז סיר אז זיך, םא־שטעהט

 צוױיפאען צו מאטענט א םאר ניט זיןי
 די װאס רעם, סון ריכטינקײט רי אין

 זײע־ װעגען אונז דזרצעיזי^ דזשאנערס
 קאנטראח־ דעם סיט פארהעלטגיסע רע

 מיר זעחען oy^g דעם כייט אכער טאר,
 דזשא־ רyד װאס ngc אײן, ניט אלץ נאך
 אלס װערען, כאטראכט ;יט זאצ נער
 מאגוםעחטשורער. א״געגטליכצר דער
 װען צוריק, לאנג גיט גאר נאך איז עס

 האבען םוזטyג האם איערײטאר דער
 גע־ ער האט אויך םאשץ. א״גצנע דין

 איז חאםעז אײגענע זײז צושטעיען טוזט
 אום נויטיג, םgגע^ האט ער װאס וײר,

 םון נט.yרםgג דעם׳ טאכען צו סארטיג
 אונזער וױ וױיט, אזוי דעסטװצסנן,

 צאנוםעס־ די האכען אונז, טדאגט זכרון
 געמאכט ניט צײם רyגyי מון טשוחןרס

jn□ ,םא־ סײן נים זײנען זײ אז קלײם 
 אר• דער װײי ךערסאר, נופעקטשורער

 אײגען זײן ארויסנעהםען מוז נײםער
 םאשין א זיף־ םאר קױםעז צו אום געיד,

 אר־ דצר װאס םאקם, דער קאםען. און
 די געםאכט איהם םאר האם .בייטער

 אײנענ־ * םאשין דעם האט מצאוקם,
 ארבײםער, דעם סאר כטgגעם רyטיכי
 געםאכט האט ער |yoyii פאו־ דעם, און
 מאנוםעסטשורער. דעם םאר קאאוקס, די

 צווײ םאל דער זצאכע דאס ניט איז און
דזשא דעם און קאנטראקטאר דצם שען

צו
 טאגוטנקטשויצרס די ןyצyשט דאן

®ראגע; םאלגאנדע ױגיאן רyר
n י’® 1י זײגען ״עס jm r ^ y o-: ))« 

^ א:יך וױ ־,^טמי^ג־הייזעי, י ײ ס י  ר
 ס»• ר,*נ«ר*קמ#ר, וו־ס גו אטעלען װעיכע
 וײזןך ביזנעס, חןוט דזאאגעי דער װעמען

^ אײגענןן זייערע און סחורח אײגענע ײ פ  ס
 זעלנן די אין אװעל, זײ טעלםr דאס רואס

 די װי ־ןוגמראקםא-, דעם טים פארחע*מניס
 די װעמען סטאק־חײזער, און דז*#בערס

 נאסען דע□ מיפ רר»ען דוקא װיל ױניאן
 דיון ױנייןן די סייגש סאגופעקסדג־רער.

 •4קאטאלא און כועיל־^ידעי־ס ׳לערס1רי#י
 ק#״ זעלנע די אין ארײ:צ,יאטעי*ען חײןער

?״״ ורערropyeמאנו *ין מעגאריע
A

 ניט עס האלט דערוױיצ וועל,
V דאכט אוגז װי ׳אכער װײט. אזוי i, 
 n אז דערצו, קומען גוט גאנץ עס חען

yrrg i קאםא״ איז ארדער־הײזער סײל 
 אױכ זאיע̂ז ריטײצערס און צאנ־יחײזער

 1אי עס אז װצראן, אויסנעפונען oyn עס
 pm און אינדוסםריע דער םאר ;ויטיג

 VW אז ארבײםער, די םון װאױלז״ז
̂ען זײ  םאראנטװארטליצ זײן מוזען זאי
 םאנוםעקם׳טורער. אלס ױניאן, דער צו
ov זיכ איזyגעםאן זײ װאלטמן אז ׳ר 

 דזשאכצרס די װי ביזנעס, גרויסע אזא
 דו װאלט קלאױז־אינדוסםריע, דער אין

o ױניאן 'w i אויסגעלאזען ניט די fic 
 ווער© רyאב דערװײל קאנםראל. איהר
י^אוקעיזנצם די פון דער

pc Igoyjc'ig י• אין דזשאבמרס. די® 
 ױא*י דזשאבערס, די עס זײנען פעלע vל

 םי♦^ די צו סחורה רyזײ םארקויפען כע
 אי•n ריטײלצר. צום און ארדער־חײזער,

 געבראכט װעם רyדזשאכ דער װען םאר,
 דאך םיז יואנםראל דעם אונםער װערען
 כדילי דער אויד במילא שוין װעט ױניאן,
 א^ קאטאצאג־הױז, רyד חויז, ארדצר

 נעבראנט דארט, הײסעז אלע זײ װי
סאנסרא*. ריכטינעז דעם אונטער װערען

A
 g גענען צו נויטיג איז דא און
 פאדע• די אז דזשאבערס, די צו װאונק

 ד* באגרמנצען צו ױגיאן דמר פון רונג
 קלאוטי דער אין קאנטראקםארס צאהל

 װצט דזשאבער דער װעלכע אינדוסטריע,
 אוינד תען טיגט^5yבאש האלטעז דארפען

 דזשאבעמ פאר׳ן םובה גרויסע א קוםמן
 םאר קאנטראטטאר רער ארבײם איצט

 דערי ארבײט. איר.ם גיט װאס יעדען,
 גא• זיך סייל־ארדער־הויז דער קען םאר

 דער װי קאגסראקמאר, מים׳ן נוצען
 איהם כױט קאנ?ורירען און דזשאבער,

 אבעך װמן נעביט. אײגענעם זײן אוין*
 אויסג^ד זאל ױניאן דער םון •לאן דער

 סײל-$\~ די װעלען דאן װערען, םיהרט
 רי• אוץ קאטאלאג־הײזער הײזער, דער

 דזשאבצו/ צום אנקומען מוזען טײלער
 זיי< װעט מאנטראהטאר דער װארים

 האנטראקטארן 500 װען ביזי, װירקליך
 ךי פון ארבײט די םאכען םוזען װעלען

|m\\ דזשאבערס די .3000 איצטיגע

 דארפצן ביזנעס־חוש א םים מענשען
אנבאטראכט. אין נעהםעז

A
 אדנומעג• די אז אלזא, זעהען םיר
 סען װארום דזשאכערם, די םון טאציע

םאנוםעד »צס באטראבםען ניט זײ קען
אק ניט און סרינציא אין נים טשורערס, םעחרסםע די איז ig אעצנוסעז, םגר¥

 נעהאט קאגםראקםאר דער חאם םמצע
 באצאה־ צו דאלאר •אר אײגענע זײנצ

 ארן רענט םאנאט ערשסען דעם פאר לצן
 נענומען האט ער װאס מאשמען, די ®אר
 אלײן דאס אבער אויסצאחלמן; י1אוי

 מאנופעס־ דצם סאר נים איהם סאכט
 םון ארבײטער דצר וױ •ונחם םשורמר,

 איז צײטעז נים״לאננ-אנעע ערשט רי
 דער־ מאנוםעקטשורער קײן געװצן דט

 זײן האבען נמטוזם חאם ער װאס בדט,
 דער טולס. נויטיגע אנדערמ איז כמד&יז

 ארכײםס־גע־ דער און מאנופעקטשורער
 װא־ דזשאבער. דער אלץ כלײכט כעד
 קאנטראק־ ״|p אז זיכער, איז oy דים

 און ?אנטראקםאר, א נים װערט םאד
 ניט סיענדט און לאםט, קײן גיט רענט
y אלע אויף גצלד חײן iro g נויטיגע 

 מים םארזיכערם איז ער איידער זאכען,
 יצנעם אדער דעם םון ארכײט דצר

 דער אז קלאר, דאד איז טו דדשאבצר.
 ניט פארט איז כיאנוםע?טשורער אמת׳ער

דזשאבצר. דמר װי אנדערער, ק״ז
A

 פאנ־ דער אז אנער, טדעםם נון,
 אויף ?לאוקס 5gng סאכט םיאקםאר

 איײ זײן כױם און ריזיקע, אײנענעד זײן
 נאטירציך, מאםעריאל. רויהען גענעם

 nwpynago א ער איז פאצ דעם אין
 ■ראפםיש דאד איו דאס אכמר דער.

 םעהרסםע די אין אויסנאהסס״מאל. אן
vim — דזשאכערם די דאד ניבען דאס 
 קאנ־ צום צו ױי שטעצעז — צו •צ״ן

 סאר םאםעריאצ רױהען דזןם םראקסאר
 קען װי םו דדעסאס. ווון מיאוקט די

ײ טצן  װי ריםעז, יונדצרש כצצ בדדך ז
f מאגופעקםשורערס

 ftvp אױםהאלםעץ ניט iyp טאט, דער
 שטאנד• ווצצכאן םין ?ריםיפ. שטרענגע

 יבווטראכםו| ניס oy זאלט איהר פונ?ט
 איצםימ די זיכצד דזשאבערס די זײנען

 קאאוס־איר דעד אין מאנוסעקטשודערס
 םצםםנאי דאס האבענדיג דוסםריע.
ך *ו איבצרגזודזז מיר פענען שטעלם,  ת

W\ אז ױניאז, דער םון פאדערװג iv 
 באשעםטינצז נאר זאל דזשאבער

 םארי קעז ער װיפיצ ?אנטראפטארס, םיל
 פי♦ װי ארנײמ, םיל אזוי םיט זארגצז

 היי| סאכצז. צו אימשטאנד זײנעז זײ
 קי%ן באשעםטינעץ ניט זאל דזשאבער

 יאנ^ אזוי סאב־מאנוםעחטשורצרס, נײע
 איוע/ פאר ארבײטען וועלכע ׳די װי

 םי& םארזארגט נעניגענד ניט זײנעז
ארבייט/

A
 אזל איז םאדצרוננ דאזיגע די װארום

 חני םאר לעבענס־יױכסײ יע, װיכטיג,
 זױדצרי שרין םיר האבען דאס ױניאז,
 די אבער זאנען ער?לעהרט. האלט

 את אורטײל זייער צויט אז דזשאבערס,
 jut פראסםיש ניט םאדערונג דאזינע די

 ארי מיט ווצרען אויסגעםיהרם ניט סמז
tov ערתצעהרעז זײ װי אם און פאינ.

 ■g איז אן זיך ®אנג® ס^זאן דער ״ײען
 ווא■ אײניגןן ואר ד?**בער דעם •אר נויםיג

 םי• אויםאליס^יד זיד •ארנצםלן צו כעז
 ד*ם םימ סעמצעלם ײן באםראכמונג דעז־
pyii« יידזױצ אנ*ונעחםען  N םםיילם ®יי̂ר

Sy װללבע אויןי ■רײזען, *ווראידענע

.

flaAgn ״ ^gaggrgMgp *ום ײארע שא»קעו
I 1א« unyn M3HOgi זאלען n  *MW &ptg4p

פערטעל לעצטער אל אכטער ־ער
װ. ג ל. א, דער *ון ב. ע. ג. דעם פון מיטינג

דער געפײגט. ;אמיט האבען זי* װאס

ען עי פ דער ומןן געכרויה סואןקילאמיװען ^
ײן »ון ביען ס^דע  איז ,1* קום« ביזנעס ז

ביוע ח#ל»ען «ו ־ugor ךווײ*על,אין ;ny עי
n 4 חינ׳»ע גאנ*ן*rŷ r װאס נמי־יוקמ*יס,9ק 
 גאנ־ זײער סיפ ארנײטען א־חם סאי איע;ז
 געדעכקען׳ מוז מען אי־ביזשס־קרא■*. -ער1

 די קאגטרא^צאר דעם געבען שאר צײט די ראס
 ן מר גאנצען אין או חענגט אי־דעיס ער^מע

 העל־ טרײה דעם םון און ,rvr.o שארט רעם
 ®ילע ®דן און חאבען, צו ;ערן איז ער יגע

 *ארחעלמניסע, אײגענטימליכע גאנץ ®נדײי־ע
̂איק דער צו ;עהערען װאש  אי;* פום און קי

 װעלען זאל דזעאבער דער אויב דוסםריע
אן, דער pc £^ר^אג רוים׳ן חאנדלען ױני
 קןןנשראק• צאהל די באגרעגיצען נעס^יך
 װי־ ארבײט, C’,4 אז,*י זײ געבען און פאלס.

 גאראנטירטער א מימ םאכען קענען זײ סי*י
אן די װי װעלבע, אי־בײטס־װאכען, זאהי  ױני
״ן 4זא־ אנאנסירט, עפעגטליך ךאם  38 ז

ײן דואאבער דעי ױעם װאכען,  געצװאונגען ז
 שאל־ אין װאנען 22 £אר אױפצוחאיטען

 סעזאן סטרי:; אי; װאכען 1)3 םאר אדן סעזאן
 חאט ער Dyr, קאנטיאקטארס, צאחל יענע
ןc ביען סאמע אין בערארפט :אר  סעזאן ו
 מילד און, ס§רי:ג. און טאי טון צײט דער אין

 א*טז בעים דזןס קען זיך, אויסלריקענדיג
װערען." אויסגעשיהי־פ ניט

V
 פון ארגומענטאציע דאדגע די אױב

 אויס, קוםט ריכםיג, איז רזשאבערס די
 יארק נױ ־אין קלאוק־איגדוסטריע די אז

 דוקא װי עקזיטירען, ניט אנדערש קען
» םיט  3,000 מיט ?אנטרא?טארס, 3,0(

 אר־ עס װעלכע םון םיצע אין ע«ער,6״
 פאר ארבײטער. פױטאלבען בײטען
 גלײכען א מיט םענשען אײנציגען יע.־־ען

 די אויב אז קלאר, זײן סוז פארשטאנד
pigsp־y*^Dn:*g װירהליף םאדעיט 

 דאן צושטאנד, משונה׳דיגען מין אזא
 אינ־ דער מיט כיעוזר דער עפעס זײן כוז

 ?עץ וועצכע אינדוסטריע, אן רוסטריע.
 זא־ ארבײטער איהרע גאראנטירען ניט
 דאס דורף ארבײט װאכען 38 מים נאר

 א אויף נאנצעז א*ז שםעהן םוז יאד׳ר,
 װאס יעדער, און םונראמענם, םאלשען

 נעדײ־ איהר אין םאראינטערעסירט א*ז
 טאן, צו איז עס װאס זעהן, סוז הונג,

 קאנטראק־ איהרע אדכײטער, איהרע אז
 זאלען ־ פאהםארעז איהרע אצע סארס,
 חױנה, זײער איהר םון ציהען ?ענען
 דאכט דערםאר צעבען. אנשטענדיג זײער

 םון ארגוםענטאציע. די אויב אז אונז, זיך
 זי איז ריכטינע, א איז דדטאבערס די
 איצ־ דעם םאר םארדאםוגג העכםטע די

 קאאוק־אינדום־ דער אין צושטאנד טיגען
 געעי־ װעט iy רyגיכ װאס און טריצ,
 זײן װעט געזינטער־ אלץ װערען, דערט
 אצע, םאד און אינדוסטריע רער פאר
איהר. איז זיר באטײציגעז װאס

A
 טוז עס אױב זעהן, צאסיר איצט

 צײט א כױם איז. עס װי זײן, אזוי טאהע
 סטא- א געארדעט ױני^ן די ה*ט צורי?

 ציצ, זײן אצס געהאט טgn װאס פעדזש,
 שעפקע־ ?ליינע די צו סוף א םאכען צו

 קײן זײן נים זאילעז dv אז אזוי, לאך,
Bgirpig^p םא־ 14 װי װײניגער, םיט 

 סיבות yפארשידענ צוציב צײדער, שינען.
 דערנרײכם ניט סםאפעדזש ,דצר האט
 אז ^נעהמען, אבער לאמיר ציצ. זײן
 אין '^רם^לניײך געװען װאצט ױניאן די

 קאנ־ די םון צאהל די און קאםפײן, איהר
 גע־ םארקלענערם װאלט טראקט־שעפער

 ניט אויב העצפט, גאנצע א אויף װארען
 דזשא־ די װאצטען װאס םעהר. אױף
 דען זײ װאלטען געטאן? דאן נערס

 מאכען צו םארטיג װי זעחן, געכיוזט ניט
 קאנטראק־ צאהל דער מיט ארבײט זײער

 זיך לאםיר אדער i דא איז וואס סארס,
 ־jgp טויזענט פאר א אז פארשטעלען,

 ענדציד איז עס װעמען םראקטארסד־•
 אום״ אזעצכע, זײן צו געזוארען סיאוס

 זײנען, זײ װי באסעס, נעזאנט, שם־יעס
 די םון ארױס םרײװיציג אצײן זײנצן

 אפגעשרא־ אנדער^ און ^אוידביזנצם,
iyp םאר־ ניט האבען בײשפיל, זײער םון 

 די וואאמען װאס םלעצער, זײערע נומען
?gטyג דאן דזשאבערס  זײ װאלטען ן

 געקעגט ניט עצה חײז גאר זיר װיר^יף
 גצויבען, צו אונמעגליך איז עס נעבעז?

 עח־ סאנעז נאר זאצ איגדוםםריע אן אז
 ארבײ־ איהרע אצע אז בתנאי, זיסטירעז,

 רונדעז א ארוםגעהן םוזען זאצען טער
 נרעס־ דער אז און צײדינ, יאהר האלבען

 באסעס זאגענאנטע איהרע םון טײצ טער
 מיזערא־ העסכט א םיהרען םוזען זאצען
 ניט סען דאס נײן, עקזיסטענץ. כעצע
 אזןי. ניט גאר וױרקציך איז עס יאון זײן,

 אויפגעשטעצט דא האבען דזשאכערס די
 אפשרע־ נאר iyp װאס שטרוי, הויציע א

ivp .מצנש ערװא?סענער דער קינדער 
̂הט, שטרוי. בצויז איז עס אז ז

V
 ארויסגעשטעצט האט ױניאן די וועז

 זא״ םאר, נאראנטיע א םון םאדערוננ די
 זי האט ארבײטס־װאכעץ; 38 ׳מיר נען
ov גאנץ דעם םון גרונד דעם אויף געטאו

 איג־ קצאו? די אז םאקט, ב^שטיסטען
 פיא אזוי געבען צו בכח יא איז חסםריע

 איז װאם יעדען, צו ארבײטס־װאכען
 קצאוס־אינרוםט־ דער אין כאשעםטינט

 נעוזאצט, זי װאצט סו\ױס ײארינ^ ע.רי
באמעפםיגט זײן זאצ ארבײמער דער ומ

 אויסער־ איז װאס ב., ע. ג. דער
הר צװײ פיט געװארען װעהלמ  צוריק ̂י

 קליװצאנד אין קאנװעגשאן דער אויף
 לעצ־ זײן אפנעהאלטען װאך ^עצטע האט
נױ אין טיטיגג םערםעל-יעיזרליכען טען

יאדק.
 עדיצטען דעם אן זיך דערמאגענריג

 יאהר צוױי כײט ב. .y ג. דעם פון טיטינג
 טיט איהם נריגy£ארגלײכ p* צוריק,

 :עקענס ניט כיען האט לעצטען, דעם
 אין גיט אוגטער׳עייד גרויסען קײן זעהן
 כאראק• זײן איז :יט און פעיסאנאל זײן

 װע־ ב״ ע. ג. גאגצעד דעד כסעט טער.
iyc אנסארטרױט האט ?אנװענשאן די 
cyi אינטערנע״פאנאי, דער פון יטיקזאל 
 גיט, מעהד זעלבעי דעי געבליבעז איז

 פרעזידענט, געװעזענעם דעם אניטטאט
 רyד אן איצט ׳צטעהט *עצעזיגגער, ב.
 אײן טיט און זינניאז, םאריס פיצע1י•

 וארעגשטײז, מאקס וױיס־פיעזידענט,
 צױ ניאנאטען עטייכע מיט האט װעלבער

 דעם אױף װי װעניגעײ, רעזיגנירט, ריק
כייטיננ. ערשטען
 דאס געטערקט, אױןי זיף האט עס

 צױ מיט םול איז ב. ע. נ. ג^צער דער
 װעצכער פאר תאנװענשאז, רי אז טרוי,

 וחשבון, דין אפנעבען באלד ־דארןי ער
 ײשר שעהנעם גאנ״ז א נעבעץ איהם װעט

 אויםגע־ האט ער װאס אלץ, פאר כח
 האבען צו גאװאוסטזײן דעם ״אין טאן.

 לעצטע די פון משר דעם אין געטאז
 געװען נאר איז װאס אלעס, יאהר צוױי

 זײץ אױוי ב. ע. נ. דער דזאט םעגליף,
 די ארויסגעװיזען נים מיטיננ צעצטען

 דער װעם אםשר נערװעזיטעט, מינדסטע
 אויס־ ניט סאנװענשאן רyד םון אורטײל

געסטינ. אזוי פאלעז
 דער געווען איז דאס אז דאןי, און

 מיטיננ, סערטעצ־יעהרליכער לעצטער
 פון זעהן צײכט נצקענט מען האט דאס

 נערעדט װעניג זצחד איז עס דעם,-האם
 אויםנעטאן איז ױאס דעם, םון נעװאײעז
 מא־ עטליכע לעצטע די פאר געװארעז

 אפ־ איז צײם םעהרסטע די און נאטען,
 סען װאס דעם, צו נעװאחנן גענעבעז

 קאנװענ־ די מאכען צו אום טאז דארױ
 אזוי ױבילעאום־קאנװענשאז, די ׳שאז

 כיעג־ נאר װי >ױינדרוהספול און שעהן
 רעפאר־ די זײנען טאקע דערםאר ליןי.
 פיץ הויפם־באאמטע צװײ די םיז טען
 קור־ זעהר געװען אינטערנעשאנאל דער
 צײט. װענינ גאדז םאלנוםען האבען צע,
 הא־ װײס־פרעדדענטעז מעהרסטע די און
 װער־ פאר די כייט באגוגענט זיך בעז
 מעהרסטע די .,כשורהי ״אלעס :טער
 דעם צו געװארען אפנענעבעץ thc צײט

 װעלכער קאנװענשאן, דער צו רעפארט
 אויפנעטאז איז װאם אלעס, דערצעהלט

 פארגאנ־ צװײ גאנצצ די אין געװאיעז
יאהיצז. גענע

 ר.אט זי אבער יאהר. :אנצע דאס דורןי
 זי װייצ נעשטעלט, דמ םאדערונג די

 זעהט אונמענאיןי. איז עם אז װײם,
 זי, װײס דאס ארבײט, װאכען 38 איהר,

 עס ווען װערען, אויםנעפיהרט יא קען
 שאי־ א ווערען ארײננעבראכט נאר וועט
 כאאס. איצםינע רעם אין ארדנונג קעל

 דאזינע די ניט אוםן בשום קען דערםאר
 יועא״ אירגענד אויף שטערען פאדערוננ

 זײערע טאן צו רזשאבערם די אוםן כען
 װאם שװעריגקײמען, אלע די ביזנעם.

 <ײכט זעהר װירקליך זײגען אן גיבען זײ
 זאלען דזשאבערס די װען בײצוסומען,

 זײערע בלויז ניט זינען אין האבען נאר
 אינטערעסען די אויף נאר אינםערעםעז,

 אויך רמ'טyד און ארנײטער, די םון
אינדוסטריע. גאנצער דער םון במילא

v
 פאר־ דעם געגען ארנוםענט אן אאס

 אנגעגעבען װערען ױניאן דער פון שלאג
 דזשאבער 'דער תידוצים. פארשידענע

 אר־ זײנע נעבעז געמוזמ דאן װאצט
 באשטימט, נאף װײס ער אײדשר דערם,

 צי סחודה, זײן םארקויפמז ?עז ער צי
 מוז Dpקלאו םון דזשאבעד דער ניט.
 פארשײדצנע די מיט רעכענעז זיך

 איהם םאר איז דערפאר און סטײלס,
 נע־ א מיט זיף באנונענעז צו אונטעגאיף

 דער קאנםראקטארס. צאהל װיסער
 םאר ארבײט נענוג נאר האט דזשאבער

 דעם אין :אר האנטרא?טארס זײנע
 םאר־ דעם לוים סעואן. םון ברען סאסע
 דזשא־ דצר װעמ ױניאן דער םון שאאנ
 און חשבון, קײן pc װיסען ניט בער
 בא־ גאט׳ס אויף ןyפראדוציר טוזען װעט

 םון .ארגומענטעז די זײנצן די ראט\
 בעס־ אונזער םימ אבעד דזשאבערס. די

 דזשאבערס, די םארשטעהן צו װיצעז טעז
puyp בשום׳ סענען מיר נים. עס מיר 
 דער זאא װארום אײנזעהן, ניט אוםן

 באגרענצטער דער אונטער דזשאבער
 זײנע געבעז מוזען סאנטראקטארם צאהל

האבען םיר איצט. װי םויוזעו, ארדערם

י«נאױסקי. ש. םרן

 אגדערש iyp oy וױ ̂ט“אsyר רער
jm איז זײן, :יט nw i D^ainyjD'iH 
 פא* פאר לעצטע די פון משןי דעם אין

 אפיס דזשענעראל רyאוגז אין נאטען
 הילף רyד ריט זיגראן, נטyזידyרB שון
jy פאקס פון i״K. דער וױ אזױ אנער 

 פרעדדענט פון בלויז ניט ovw רעפארט
 iyvjK3 דעם םון נאר סעקרעטאר, און

 חאט כאארד, iroipyfpy דזשענעו־אל
 -yn לעגטyארגD מוזטyג :אטירליף, ער,
 — און ב. ע. ג. זyגאנצ QVי םאי רען
oy םוז o^ryj םיא מיט — ווערען 

ט. םyד םאר גוצען ־ ^  צײט םון ר
 וריס־ רyנyי אדער רyד האט צײט צו

 בא- טרעםענדע א געפאכט נטyםרעזיד
j^ y o,: רעפאיט דער װעלכער דורף 

 ?לאר?ײט אין סײ געװאונען םיא האט
 אויס* םון קארעקט?ײם דער אין סיי און

דױק.
y פון םארלעזען דאס i□ רyצו־ פארט 

 איז װעלכע דיסקוסיאז, דער סיט זאמען
 םארשיײ ־דורף געװארען ארױסגערום^

v :v i האט צ*יט, צו צײט םון םונהטעז 
 דעם פון צײט מעהרסטע די םארנוםען

 וואצט poyi^oyT םון מיטיננ. צםעזyל
 אז זאגען, צו ריכטיג ניט געווען עס

 גאר־ מיטיננ דער האם דאס, װי מעהר,
אויםגעטאז. ניט

 ציים ?ורצער ז^ר אין םארקעהרט,
 געװארען דיס?וםירט גרינדליך גאנץ איז
 שיקאנא. אין סםרײק דרעס־םײ?ער דער

 דעם צו ב. ע. ג. דעם םרץ שטעאונג רי
 גע־ ?אםפליצירט ביסעצ א איז םםרײ?
 באכלער־ אונגצי?ליכער «ץ דורך װארען

 צײלען םון שרײבער דעם םוז הוננ
 םימ נאםת עדיםארשצצן אן ?נמצם אין

 עדיטאר־ םyד אין צוריק. װאכמז דוײי
 g נקווארען נעםאכט איז נא«י^ יצלען

 דאס, זײן, מענציר |gp wr w השערה,
 חיכשען גאנץ דעם םון אנבאםו׳אכט אין

 שוין האט סטרײ? דער װאס ערםאלג,
 צורי?רוםען ױניאז די זאצ דערנרײכט,

 דער כיז אארםצנדמ ניט סםרײק, דעם
 דעד־ םאלשטענדיגער. א זײז װעם זיג
 געװארען, באטאנט שטאר? אויוי איז בײ
 דער אז ניט, אוםן בשום םײנט דאס אז

 די נאר װײצ ענרע, צו שוין איז טטרײק
 ענדע די ער?אעחרען קעץ אצײן ױניאן

פםרײק. םון
יריםשעפ־ זוכעז װעצכע אבער, די,

 און אינטערנעשאנאצ אונזער צו סעס
 בתים, בקצי די אויד און םיהרער, איהרע

 אונטערגענע־ ניט נאןי זיד האבמז װאס
 דא־ די אז אנגעכאפם זיך האבעז בעז,
 אויסנע״ זײ איז װערטער םאר >ינע

 סטרײ? דער 7g זיז, דעם איז טײםשם
עםװאס, — אױםנעגעבעז שויז ווערט

 װידערהאצען מיר און געזאגט, שוין ראס
 ?צאו?םאכער, ארבײטער צאהצ די :עס

 די ײערען. געמינדערט ניט דאף־ װעט
 םעהר איצט. װי דיזעלבע בצײבען װעט
 פארקלצנערט װעם שעפער צאד״ל די ניט

 ,10 ,5 םיט שעפער אנשטאט און װערען,
 שע־ נרויסע זײן װעלען ארבײטער, 15

 ארבײטער, הונדערט און 50 מיט פער
 ניט דזשאבער דער זאל םארװאס טו

 DP31■ ארדערס זײנע ארײנגעבען סענען
 אדעד מעהר שוין װײס ער װען ד*ן,

 װיפיל און װאס באשטימט, וועניגער
 סארט יעדעז םון האבען דארף ער

 ־yp ניט ער זאל װארום און ?לאוקם?׳
 םארשײדענע די צײט דער צו םאכען נען

 אין שםערען איהם iyp װאס ? סטײלס
 האבעץ יזענען נים יען ער װעט V דעם

 םאר־ די םאר אויםװאהל פרייען גענונ א
 אדער 500 צוױשען םטײלס שײדענע
 ער װי פונ?ט, קאגםראהטארס טויזענט

 אדער Y3000 צװישען געםינען זײ סען
 צוליב אז דזשאבערס, די אםשר רענקען

 װעלען ױניאן דער םיז םארשלאג דעם
 די פעהינע, םעהר די בצסערע, די דו?א
 םאר־ ?אנמראקםארס צונעפאסםע מצהר

 פארבלײבען װעלען עס און שװינדיז,
 לויט זיד, דאכט אומפעהיגע? די נאר
 אויםוואהל״ ״נאטירליכען םון געזעץ דעם

 צװײ־ אלע אין םארבלײבען דוקא װעלען
 םע־ מעהר די אינדיססריע דצר םון נען

 אלעם פאסירען םוז װארום טו היגע,
 סטרא־ דזשאבערס די װאם מיט דאס,
 סענען ניט זײ זאלען װארום און שען?
 צײט, אין פארטיג ארבײט זײער האבען

 אהן םארלאנגען זײערע אלע לוימ און
 און זײ פאר שאדען מינדעסטען דעם

 גרויס מיט און אינדוםטריע, גאנצע די
? ארבײטער די פאד נוצען

A
 דזשאבערס די ווען איהד, זעהט
 ער־ דער מיט ארויםנעקומעז װאלטעז

 םארװיר?ליכונג דער םיט אז ?לעהרוגג,
אין ױניאן דער םון םארשלאג דעם םון

 <g)g^ynyoi*H די ניט אז איז, פאקט
 נ*ר נעחאט האנצן ױניא; ,ד גים און

 ?אםף דעם ניך אזױ ןyנyאױםצוג בדעה
 סטרײקצ׳ די ווצלנען אין שיקאגא, אין

 העלדיש״ אזא ןy*ױזyסג,rא האבען רינס
 צז ןyלטyז הדyז באכית איז װאס קײט,

 ארכײטצר*?צס* ys,0 גאי אין געסינען
 גע?רוין® כטvםארש#ר װעײנעי און םע,
J?• םאלשטענדינען א מיט װערצן צו

oy אטת, איז om מעחר די אין- 
 אינם^צשא־ ,ד ניט האלס סעיע סטע
 צו אױוי סאםף א םאיציה^ םון נאל

 שטארק זיך ױ^לט ד^כ יyאב לאנג.
 כאראק־ דעם א איז אוםשטענדען די אן

 Dgn ׳בא?אנם וזי און, קאמף. םון טעי
 דאר אוז אויסגאהם, זײן כלל רyדyי

 שיקא״ אין רyס*מאכyדר די םון סטרײק
אױסנאהם. אן וױרקליך איז גא

jv אין  oyi ד איזyדר^ם*מאכצר- ר 
 נצ־ אױמגצרעדט שי?אג^ אין סטרײק
 דצר אין צוערשס גרינדליך, גאמ װארעז

o,*n;y?ynog װ״ס־ארצזידענם פיז a. 
 ojypyj ניס האט װצלכעי •ערצשסײז,

p&'< אין ?אםוי־«לאץ דצם פארלאזען w 
 צר ווצן םיםינג, צום תוסצן צו אום
 סי& צוזאסען יאן און ן,yאגגoyנגg זיןי

 Si איז ov אח שבת. זyצטyל איהם,
 ו מומי דער אז געװארעז, זyשלאס

j* םארםנצמ«ם סוז שי?אגא r t f t ו 
n װעט םםרײ? ד*ר  p^jna צק׳&אות 
pc דרעם׳םאענועססשורארס, רי m$p 

 אונם*•- נימ איצס ביז נאך האנצז
גענעבען.
ל האמי דצר ןובער כדי  נצי קצנצן *
 נױםי- גאנצצר דער םים ורערען םיהרט

 m באשלאסען איז .באגײסםערונג, גצר
 םױי 150 פון ®אנד g \vt>*v צו װאסנז

 אױו• אסצססענס |g דולר דאלאר זעגד
 אמ־ דצר ®יז מעםבערשי■ גאנצער דער

םאתעש^נאל.
?g אוגז, ■אר נימ סםק קײן איז עס

 פארמםעחן, וועם סצמבערשי• גאנצצ די
 אין סםרײק דער אז איז, עס װיכטיג װי

 g םים וחנדפז גצקרוינס ?אצ אײמוג^
 םאכאן אוסשסצנדעז צװײ זיג. פו<יז

 צרשסענס, נויטיג. אונבאדיננט עס
 אין ־ipogrroyTi סטרײ?ענדע די בען

n פארדינם, כשר נאנץ שיקאגא  tg 
 אין לאזען נים זײ זאל שאנאלyרנyאינט

 םאר *iogp ביאװען זײעי איז מיטעז
ז ױניאז• דער  ם^ד םעז און נים קעז «
 אײנענעם זײער צו איבערלאזען נימ

 םמד וועלכצ סםרײקער, זעלכעg שי?זאל
 םסירת אמת׳ען מים קאםוי זײער עזי

 פאדפאלגוננקז הײנע װעמען פאר ג&ש,
 אפצר זײ אום שרעקליך, צו ניט זײנצז

 זײצרצ םאר *ogp זײער איז שםעאעז
 &אר p?* נים זאל עס שוופר \וי רעכטע,

דאם מאםצז צו ‘אעטערנעשאנאי דער

 װעיצז דזשאבער יעדען םאר ראלטארס
 גרויסצ אזעלכע מאכעז קענעז גיט זײ.

 טעגה. א נעורען װאלט דאס פראפיטעז,
 װאלםען און םאישםאנעז זײ װאלסען םיר
 בא• דערםאר םאסע אז ^רטyנטפyyג זײ

 זײ םארשלאנ. דעם אוױי םיר שטעהען
 װאס גוט, צו נעהאט שײז עס האבען

 קאנטיאק״ דע□ סיי ױאינירם האם דאס
 איג- די סײ און ארבײטער די סײ טאר,

 חןר אז זאנען, צו אבער דוסטריע,
 סראקטיש ניט איז פארשלאג ױניאנ׳ם

 אינ״ לוימ אייז ארבײטען, ניט וועט און
 דצר איז גלאס נערעדט םײגוננ, זער

 זעהען מיר םארקעהרט, ארײן. װעלט
 אויס־ אײנציגצז דמם םארשלאנ דעס אין
 אין כאאם, שרעקליכען דעם פון װענ

זיך. טריני.ט אינדוסטריע די װעלכען
v

 נעלצ* די האבען נאר װעלעז -מיר
 דעם צו זיד צוריקצוקעהרען גענהײט

 די םה דיסקוסיאז דער צו אויך װי ענין,
 װײ םיר אבעי. ;םאדערוננעז אנדערע

 דער פון אײנדרוק אונזער רהאלען,yד
 אונזערצ צוױשען סאנפעיענץ לעצטעי

 דזשאבערס די סוי די און פאישטעהער
 ^זשאבעיס די אז ׳אזא ףיװיר?ל איז

 די אין בערצײנען.יא לאזען זיך װעלען
 די אויף װעם חאנםעישנצעז ?ימענדע

 ווערצז געװארפעז פראצען פארשידענע
 זײמעז, בי״דע םון ליכמ שםארקםטע די

 אײנ־ קײז אז נלויבעז, טיר װי אזוי און
 ער אױב סרינ, הײן טיג װיל צד ציגער

 האםעץ, מיר װילען םארכײידליןי, נאר איז
 צו םיהרען וועלען קאנםערענצעז די אז

 די דאס איץ רעזולטאם, געווינשטען דעם
 מימ lyo^yn וױרקליך װעלען דזשאבערס

 םאיזיכערצז זײ וױ כוחות, זייערע אלע
 אינטער־ דער צו ענטםער זײער איז עס

 רעאר־ נױטיגער דער העלםען נעשאנאל,
 װעלכצ אינדוםםריע, דער םון נאניזירוננ

 צושסאנד, סלענליכעז אזא אין א*צט איז
זײן. נארניט שוין קען עדנעי אז

?אגט־ צאהל די ניצעןyבאנר צו באצוג•
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•י ניר סי;  ד«ס ניכען איז נאי װעיע? ניט !

rrm װ*ום נרײסעז פון יאגד. םון rn

 נימן אין סרחסה * סוז פמגריכק״ם רעי װענקו
m ir mr’vi פילו אז *בער, •פעריקא. »ון• 

סלחסח, v װי קרײגיניןײם, *ז* ה*ס? איז יע,

ד»מ* •כער איז לס װעס 1«י"
̂א״ סים ••׳מוסעז כאמגם׳ װי פזןלמי׳  הימל

m זו כאמיאמו *רבײם<ר די ח»כזו ׳נו 
̂ר, » האכ*ו  יײזןר דינעי *ום אײנלאדען דינ
̂׳־ ה*ר, און פרײנד  איהם ד*ים אוו ראלעסע

 נןאי, םזנחר רײז. « וײלזנז זײ tg דזןרוחןחרזןז,
̂, סון אײנעם ה»כעו װיתו ויי  סים• D?g זײער

 נין TR דירמסארם. »װ כ»ארד דעם איו נײי
̂ר נײם  נים ױיזי ניזי חאנ נןױפז נים דינ

d w f j, ר”1 ערמילם היס ןר1ראגעפ׳וי אױב*
 ער״ ^גפווגכ םון ̂שױן הןוכעז מיר

 װײס״«רעזײ מ?ד.רססע די »ו יןאעהרט,
 נוײ םןןר געדיוולםען ניט רי*ב*ז דענסען

 םעסיג״ זײערע װעגען באריכ^ן צו םיג
 נע* נעוחנחמיף װערט דאס װי קײםען,

 זיי םון אײניגע חנסטװעגען פון ט*ן;
 כא־ רעא^רטען קורצע וײערע אין ד*מנן

תמן ריכםאט  איגטעחנ־ גאנץ אײניגע ו
o אין •אסירומע! סאנםע n םון לעבען 
̂וס אינטערנעמאנאל, או;זער  םארדיגען װ

װערען. צו םארצײכענט
 האלאערן וױיס**רעוירמגט אזוי

 די םון סטריי? דעם װעגן כאריכטעם
 װעלכער װאטערבורי, אין קילאוק־מאכער

 געװארען. געױאוגען ש;ע< גאנץ איז
 סעג־ נים זיי פאר קײנמא< װא<ט דאס

 אינטערגעשאנאל די ריע? געװען, יך5
 שפיצע דער אן געשטעים ניט זיר װאלט

 װא־ אין סטרײקער די קאמף. דעם םון
 הונדערם, באלד זיןי צעהילען םערבורי

 דעם דורן און סטרײק דעם דורןי און
 אינםער:עשא- רער פון נעהסען ־ אנםײל

 געװא־ געוואונען ?ײנען איהם אין נאיל
 נוטע אלס ארבײםעי, הונמנרט נאך רען

i ױניאז״יײט. n דעפארס־ איסםקרן 
 שאמו• שםאיקעז א אן אױןי םיהרט םענם

 דארםינע די זוערנאן. םאונמ אין
 אין ארױסנעגמבען האכען דזשאדזשעס

iv̂ דער w v ײמ  וױ ײענינער, ניט ז
 די \vm איגדזשאנקשאנס 12 נאנןוע

 סאמוי, לאנגען דעם וחןנען סטרײשער.
 געפיהדם ד«אט אינםארנעשאנאל רי װאס
 האיל״ װ^ס״ירעדדענט האם תעםדען, איז

 נעמנן םירםע, די אז באריכסאט, •ערן
 נע־ נעםיהרט איז ססרײס דער ורעמען
נמבראםנן. נאנמז אין איז וואית

 האט י*םקאוױםש וױיס״פרעזיחננם
 יאננמעגרינ״ נים דעם ותגאן כאריכםאם

I ױנ• פאדשײדענע די מון קאוגסי< דעטעז

 ספחרססע די ו»ס1 ר?דעז. די ®יז אײד װי נר^ס,
 אז קייר, איז נעחאיכתו, ראכעז קאמרפסר-ם

 היײ איז וײגעז גיכוריס אםעריקאגעי אומפרע
m סו? ייסינראנםעז די אז *מתרנײ*, יער t v 

ijrmt גים ijtdip יו אנתייקא פאיכאיעז *וז« 
gpnjrog m סוי און ׳זיך פ§ר ניגוועז v  n״ 

 איו סיר. און נלײבעז. נים למק קײו ואל גער
 נן• נ#רנים האנ^ז קורזזיכסינקײס, »וגז*ר
 ױג• זײגמן דאס ר^לדמו » םאר װאס מיויס^

 *ױ״ רוסראגד. אין קרוכיס און ?!;דסלײם זעיע
װ• !. און רוסעניעז, גאלי*יעו, יעו״

 כיוזעז סאייסאנס אוז נאספערסעס אונומיע
 oig^oprtroiMn די ?י/ װאס ׳שםחה, סיא «ײו
 נעױאררינעז *זא האכען כיר״ igDigrn דעס םוז
 הד ססתםא םיר װעיען כארר כפרד, און זינ.
דאר־ װאס .וװ :ארנוסעגם סיז אזא «ײ סין רעו
 ng אםעריקאגער אונזערע אמת׳ן רע״ איז םןן

 זײ tg איכײםקר־יארס•/ F:yr»g ig בײםער.
 ogii ארעס, רענירוננ דער ניי אײספיהרעז קענעז
 זיו, אונערהזרטע g?g •̂tg ניופם, הארץ זײןר

ױרןו״. פון ע״עפער די iFTg־"^3R ניש ױי
igi בעסער D:gon'־«D ד רי װעיעז  נ

i ? *־ב״םע־־םאכם לדיגעgד

 ײ19\- דעם אין «ig״jgng« נזיוישען k לו־ס
 נעזערg■gי די םאר װעס *?ngo:grn נעז

gp’-yog נאנוועז אין נטיבעז Dg DpgnngDילו 
 p:»ng* נסgnn Dלgװ Dg33 הונרערם, ng« ד•

 יאיאנע־ סgד װזנו נעזעץ, נײעם רעם לוים םזוו״
p̂ gD vv'i װĝוע?נ?׳פםעלם לם ir'.grPJ 

 װעלמז פעימר״ »דערע םים כ־עמל אײז אויף
 ,Vt ם*רממעהם .p'ng מזןנעז נים אײו א'*ם

 M*gBgv 1ד אײפתכראכם •שםארה ogn ogn אז
vv זעוזם זי רענ״ריננ i»g רמכס םים דעם « 

 ogii פנ̂י איו rogi g רי•דינונג.gכ ?זדעקיימ
 ד(. ־ngj קוםס דעם *ו םrררgl ניס ogה זי
W3gip3g? v D̂ זו װ*רם דעם דדיו »? r-.gj 

 gםעריקg imrn* ^־יםענם״ .זמפנמרנמנם
«י אוז m סעז מסועסם •1יי e נ»נץ piwov

î נים enjjg? א!נז*ר דעס pDrgg עײ םח 
 gpnjreg iwgfliir:g פליכס נרױספ «ויו םיתז
____ .n^Rpnpeg ם*ר

 Vi egn מרזמיסלײטמור ’3gm *ונ?*ר
)ijoy^rir עס מ«י. די oרgגD זיך g ong 

̂ג, ̂רע tg קל  דער אין נמ?ע«נענער אוגז
̂ר ויתר איו זײ׳ ?יצו̂נ לע*ם

r װ«ן1נ נעז  ngjםgרp און ננילופים׳ר̂י 
 כ׳ד די אז ,odww ניס p»?g iF3gn זײ

 *ge נים ו*לעז םרויעו tg מדפל, װי כיללס, סנת
 ׳wV א מםונדעז 48 װי גתהר tFe״ang רעו

tv̂ gn נידערנממטינים. «ײ ogT זיןי לײנט pngor 
 י»•יס א״נער זיך ifp וױ װארים, עכל, אײפ׳ז

 ניכ־ ו*לעז נעזמצנענער אונזערע tg עטעלען,
? ri’tpj גוטעו gtg נידער׳שסיסעז טערעיהײד

 *Mjpg עױן איז ׳ריכטעטgכ מערם עס װי
̂ר, קולידז׳ש דענם  :^*g קײן און ער ר#ס !יכ
 eg-r־ng? דער לסg װערען סינירםgנ ױזם רער
 דאנק g ׳גו ■ארטײ. רעױבליקאנער דער םין
י, נאט װענינער. Jig? אײן פים כ^ש דער̂פ

 םאנצם םיר אוז אידיליע, אםת׳ע tg בגאסנות,
 e?g9Fi קען עס ogi םרײד, םוז rign די ■•שום

 צײם קרינערי׳שער רptאוג אין ^gt gtg ײ*ז
 רבײםזןר1 ראיעפעיער׳ס װענען gi רײד איו
 טוײענם 17 ארום ippm «t .'tvtrn נױ איו
 T3ggeg? g pg D־pp;gr,g זיעזז לעg זײ או?

jg':r, ,א זזיילת, נים,! g רעגולערע tg^p, 
 Fהיטgזgכ tכעgה דײס, tinngt •ingi סקן ויאו

f t  .Fooggi, פאסט ורי op רעקעפעמי:ס םאר 
gרבײפFנײז. ! ר tg'jp g nngn "i, םgר 

*ptotv jr■:?״g eig'.e לערFBעpgר װעלמ  t 
W םארזזעלםניסע די אוו » r g  tFrPtf 

 חןר איז ר7בg סרידליכסם*. די זײנמז םgב און
 חנרמיה̂ל npe^^g די בע!gה וייס לע*ס?ר

tg נ למז1ת «ײgדgרEהרמעז ם 
pg חײח־מפ io c©g3 .זײ וווחנפ iF3gn 

on pg irwjrc נלױנעז, ■ולעז tg ר^ופעלער

̂ ftg ױיכםע ניס v* ogi רFנg נידפח,
 ^יכײנמר, irM אװ רײמפןלפר וױ סרײנד.
 nrn גים טאסער וחןרעו. mne pir װעלזנז
 רוד םון ארבײםער די Dריgװ ײיז, O’ngi אויד

̂ר  Pg ד*ס סםריילס. םון ניס tJלםזgח קעסעל
 !ליק״ egn רvב9 ע^rײgיrלםg egttejr «ײ רgם

Dgit זײנע אח ראקעםעלער Ttj tjtm njre^ng 
 םיגד גאס̂נ ?ײזנר נעװמז *ro יײז ניי יסעו י

 pvompv די ניס ogi pg ־- ז״ םי® נזנעסמ!
? אידילימ

•T ביסבע׳ g נעױעז דים r* ׳אי  Dgti
 אוד pg ארײנגע׳פלײדערם ogn ?ולידזט זידענם

Ftל^, סענאטו ר ?i:g ̂ם  ןgכgה V? *ר װ
 tg םמנא̂כ חןר egn נמסײנם ...tvtrgnp וװ
 אונבאןרזוכונג חר םים nyjjg vt in עי־

tW^.Tpyrg רע אײזiוםgווױי־ חנר נאו וויע 
 איחם <gi קײנפר אוז •ני׳ אוניערע םוו םעי

r זײ ה»ט ר.gDדער tge מנעו ד;יטgנ n w 
tppnpi, עלםמר װער t'g. נעגוג tg ,pie זײ 
tngn נעםאכם איהם tjrp’rpptig זײגע *ego 

tg ,t'te 1אי געגונ :ד^רםי דמנבי, כעסםע,
 •ו| *«ongi רן«ונלי«גמר די נערויבס tF3gn ז״

gtg גרויססוםיגמן urino^a'P’gegp, סיניד װי 
 אוגר ti נאר געגופמן vt אבער וײ האכעז ׳לעי
 ראם םעלאן. סמ?רעם<ד װירדינעו זעהר דןר
 נים מהר e^vשל e:n’tn« אומער אױז האם

 ̂קלא̂י גאנץ אין אוו אריבערםראנמז, נעזאנם
 םד זײן pg מנאם on ער ואנם דיבורים

oעדpt : ,אננם װײגתר !נ*נונ ד^נםמלםעו
 1םי on נ*סרא«נו האם דאס נעהז. נים אױזר
,eo^ee »gp יינפר״ן דוכינ׳ו א סים ײי נאם׳
gtg נgלײדr*תנf אוז tn in egn* מנאם 
 rrr*p tn egn אוז ®ליכסל ז״ו tgepi נים
m רp tg ,eigtym ניס  i»g w n  ejm 

H* נױם און ,ig'iingp פזז נTסיgאײפר t 
ny onyee נ»ר. וײ un• ejm ey, ♦װ wtft w 

 וױי fiTjg Byrrvm .tingt מתיס p יו
tnnpi. די B H a W i t g  tnsiyinyeiig 
imm מ .יי N< ױגויד rg לו m r  im

••

 נידאי^טיגע fie יעעחגס די ןי״ן
ד נאשי״אסען איז עס קאנחענשאנס, )

חאגװעגשא^ •vovv״ דעי r«ig א-עןוז
 אײנ;ע- זאיען האנװעגשאן דער iy ז*

v( א^ע ױעיען לאדען w w v וױעדדע;״ 
 סעקרעטערע און ױײפ״ן-עדדענטען עען,
 פאר- איע !4אינטעמעשאגאי דער פון

 אוכ״• אטערייןאנער דער םון ״עטעהער
 נמ״סועו, געוױסע אױך 3טער-נאװעגומ

 ראט מיט צײט iv צײט פון חאנען װאס
 איגטערנעשא• דער געראיפען טאט און
 וױי• שװערע פאדאײדעגע די׳ ייז *,גא

 און דורכגעמאכט. חאט ד װאס טען,
yגארדט איז ייסטע אזא וזארענשטע^ען 

 רמן ס״נט. אײ;ער וױ יײכט, אזוי
 װען נארזוכענען. נוס םילעס גאר

 געסט אײגגעיאדענע די פון ^פט דער
 װעיען װעיעז, געטאכט כאיזאגט װעט

 אײגגעילא- די אז םארשטעיזן, לעזער לי
 אױסגעזייט און אוסגעזוכט דיגעז דעגע

 נע״ אנדערע צאה^ גרױסער ;אדן א םיז
 אײנ־ די םון זײן צו ק^יפ א טיט כיען

נ^איענע.
 קרע״ א געװארען כאשטיםט איז דאן

 עם דארף װעלכע קאסיטע, ־ דמגשיא?
 אוי־ די פון קרעדעגשיאלס n דורבנעהן

 דע־ אלע דט דעי״עגאםען. כ־על-יעײטע
 טאנכע כשר. כיאיל איע דינען <עגאטען

 גע* פגידה. א עפעס דך ־י)אױ ךאבען
 :•אנכע ;עגען האכען פעםכערס וױכע

 די קרװודעס. פאי־שײדעגע דע^עגאטען
 אױסער״ װערט קרעדענשיא^קאמיטע

 דע^עגאטען די אז זעהץ, צו אוב װעיליט,
 פו<*בא- זײן זארען קאנװעגשאן דער צו

 זײער פאר פול״נעװאקסען און רעכטיגט
 באי״ד שױן דארום װעט ד אויפנאבע.

ביד. װעיען
 אז װערען, באטעי־קט גא־ דא זאיל

 דינען ב. ע. דעם םון טיסיגגען די
 צװײ דורןי ;עװ#רען אונטעיבראכען
 םאי־שטע• אונזערע װאס יואגפערעגצען,

 אײנע :אפהאיטען געכירזט האבען הער
 סאב־טאנױ און קאנט־אקטארס די מיט

 צוױיטע די און אסס׳ן, םעקטשורערס
 די װענעז אסס׳ן דזשאבעיס דעד כיים

 ארויס־ האט ױניאן רי װאס םארעױנגעז,
 אגרײ דעם נאנײען צו אום נעשטעלם,

 דזשון. ערשםען הומענדען דעם פעגט
 אז אײנזעד׳ז, װעיען לעזער אונזערע און
 טען5 דעם דינסטאנ, פון םעג די אין

 אפריל!, טעז12 דעם ׳שבת ביז אפריל,
 אױפגעטאן את טענ, 5 צחאמע; אלעס

i װאס אייעס, געװארען v i כיי• לעצטער 
 גע־ :אר האט ב. ע. דעם פון טי;:

אױפטאן. קענט

rn •אגמ ?ם׳׳, ^ tp ״ז א*ן rמעסעד ז t. ל,ױ אוז 
רעדט. ער װטס נזסתםא, וױיס ,.,ל־דזי

 געראכט, אױי ptr v» ogn עס tg מייא,
 *חז אויסצוי,וט־;ז tnyr רוזלן דײסעלאנד װעם

בטינעס׳עז.

 אױף טgה Dgp ׳עי־,ס«עיטעז pc yo’Dĝ די
v t די אונטערמכעז צג אויםנאבע די גי;נוסען 

 אוז דייט־טיאנר, איז צו״ישסענדע *?*;אסי׳שע
tyayio’ng ױאך יעצטע איו אויםײל, איוזד 

 ױעיכעז איז רעייגט, איחר מיט ארױסגעהוםעז
 אוז היעז,gv קעז דײנךטראנד אז עיקרערם, ױ

 ov Dgtt ראטעםװײו, נאטירלױ, ^,ga סאיז־;
 ׳שארענערזאץ, אלס עיײס, די צו איחר םו? קוסט
 אויסתלא־ וי ראם ד#ס קוסס, עס וױםיל אנער

tvr לויט 1א ׳»ויס י,וםם עס •םק. איהד איז 
 צאחיעז םוזעו דײט׳עיאנד זועס ׳עקם«ערטעז די

v אוז צאר״לןןן, אוז t אויסצאהיעז. נים ?יינפאל 
 האט נײעס, לעצםע די לױס םו;רעסםױעגעז,

 עס .peg דעם איז אײננעמסיסס דײיױשיאנד
 נים. ,t האט ברירה נדערg קײז tא אײס, ?עהם
 נע*ועז גטו זי װאלט נים, םאינט זי װעז ׳וױ*ל
v ik פון אוז איצם׳ איז י1 װי צרות, נרעסערע 
קלענערע. די אויסנעקליכען זי האט צרוח צוײי

 םארמםעלער די tpevtv םארר׳אנדלוננען די
 הא* עננלאנד םוז און סאױעכדרענירונג דער פון
p זיל בקז ir .פרײם־מיניםטער סיי אננעםאננעז 

 אויסנע־ האנען װסקיgpרא םיי אוז סע-,דא:אלד
 פארהאנר* די tg װינשע, ־•שעהגססע די דריהט
 ערפאלנ. סים װערעז נעקרױנט יע?gt לוגנעז

 גאנצעד דער םון ױאונ׳פ דער אױד t*n דאס
 ער־ םוז חויפס־באדיננוננ די װעלט. איבעיינער

ײ tg ,t’K סאמ y ותיען ;ים tngt ז i” g די 
vgo tig .ty אטנאדע?, אניעיע iiy^ '^ ya 'g 
 ינעז1דא דעם צו ^יסדרוי[ נענעבעז egn דאנאיד
 'itg זyיgז זײ אויב ר*ט ערחרערענדינ, נעדאגק,

ז זײ װעיעז ד׳אנריעז, י n י n אסת׳ז v t איײו 
ip די אוז אפנאיזז׳ im y ig  mrtgi בליײ װעם 

 ברייננעז נים eyn רFבg ,v»g• אוים׳ז בעז
 ךום־ רgB ניט ^ולםאםעז םכדשות׳דעע קײנע
.nig>jjy ngo ;ים אוז לא;ד

Dgn — פר^עסמז׳י yרg tiD םyביg*ד
 iogp דעם רgBw — זיג^ױעוו, מר?מרם םקנ די

 רt•צןgרg ווי pg. ^gig'tgnyorg גיםםיזעז
 די וײנעז /inmrtgMp איצםינע די װארסעז

tgn ,tÎרgוןyןרנfארונם g די ייז g'tge*
>y'*t>gim t .טרסינ״® nר no !go זײז 

rmבאסח ׳־ nn nng ,wire ניnרoרyנoיד 
m nn um egn ogti jgjgort im

•ון (נאמייעןi:טען״8נןעםליםעו1!
(.®c^gjvet g♦ ♦ 

♦♦
עם. על פון

ײאסעסיע, יעדעד אין אז גלױב, איך
 מיאכה יעדער אין געװערכ, יעדען אין

 װע־ װעיכע ״קאריקעס׳/ םאיאן זײגען
ען דיער אריוי זיך <עו  ניט יעבעז גא̂נ

ען  טײסטער ריכטיגע ו׳וערען צו אנסוױק̂י
 אויב היא צװײסעי ד*ך םאך. זיתר םון

 זײנען זײ אױב גרויס, אזוי איז צאר זײצר
 אזא האבעז זײ אױב םארשידען, אוױ

 די װי פ#ו, זײער אויף וױרקוגג שער<יכע
װעיט. ?יםערארישער דער םון הא^יקעס

 דער םון סבות הויפט די פון איינע
 ערשײנוננ טרויעריגער העכסס דאזיגצר

 לי־ א װאס פאקט, דעי ׳ספק א אחן #אי?
 האיסען, ניט עקזאטען קײן דארף םעראט

 באשםימסען ?ײז דורכגעהן ניט דארוי
 צע;ז. שום קײן דיאבעז נים דאחי קורס,
 דער געק^אגט זיר״אסאל האט דעם ווויף

 ׳װיילהעלם קײזער דייטשער געװעזענער
 פרױוײ אזעלכע האבען <יטעראטעז די אז

 זײ האט פראםעסיע ?ײן װאס <עגיעס,
 ..םיטעל זײער איײן זיך נמםעז זיי :ניט

 אױף ראט זשורנאייסט םראנצױזישער א
 נאך דא ם׳איז אז באסערקט, אםיילו דעם

 קײן ניט פאדערט װעלכע ■ראםעסיע, א
ק*וזער... א װערען צו נעמייך, שטודױם,
 איז קעפ געסרוינטע די צוױשען נאר
 ״סאםא־ צאהל נרויסע אזא דטא געװיס

 יליטעראטעז, צװישען װי זװאנצעס׳/
 נע־ צו אולםעגליך גאר איז אלענסאיס

v פינעז v w גרזיסע *זא אנדערש־װאו 
 ליטערא־ דער אין װי קאייקעס, פון פחנה

 קײן קייגעם פאר איז דאס װעיט. רישער
ניט. סוד

שרײ־ צו אויסען ניט בין איך אבער
 דאס קאליהעס. מינים אלע די איבער בעז
 צײטונגס א איז מאכעז צו אונסעג<יך איז

 װע־ זיך לאזט גאנצע ביכער :איטיקעל
 בילריז איך וױי יעצט שרײבען. דעם גען

 טיפ באזונדער א כײט מאכען כאקאנט
 װעיכען וועלט, ליטערארישער דער אין
 ״כםעט ::אמען דעם םיט באצײכק איך

יליטעראם׳/
 װאס כיאן, ױננער דער ניט איז דאס

 פונק, ד.ימעילשען א כײט באשאנסען איז
 װעג זײז געםוגען ניט נאך האט iv :אר
 ער און פראבעס סאכט און זוכט ער און

 ״הײליכען דער אויף זיך סאראבקעט
ארג״...  בא־ א גאר איז יענער נײז, נ

 ניט בכיליל געהערט װעלכער טיפ, זוגדער
 זעהר ער איז אפט און ״קאייקעס״ די צו

 זײ־ סאמישע אילע זײנע מיט סימפאטיש
יליטעראט. צוקונםטיגער דעי איז ער טען.

אזעצ־ זײנען ״כמעט־יליטעראטעז״ די
 ליםערא־ קײז רױינמאיל װעלעז װאס כע,
 קרעטינען, זײנען זײ װײל זייז, ניט טען

 ניט קאגעז װעלכע באשעסענישען, אזױנע
ען און װאקסעז  רוב דאס זץ־. אנטוױק̂י

 יליטע• די אונסיכיפאטיש, זעהד זײ זײנעז
 און זײ פרן שטארק <ײדט װעלט רארישע

װערען. פטור ניט זײ פיז קאז
 אזוי וױ זיך? זײ נעהסען װאנעז פון
ען  )> װעאט ליטערארישער דער איץ זײ ק̂ו
 װען נעדוילדעט, זײ װערעז װאס סאר

V *טאדען ברײננעז זײ אפילו
 רוב דאס צוםעלינ. ארײז קומעז זײ
 קרובים גאר אדער שול־חברים דאס זײנעז

 דא״ און שריפטשטעלער באיימטען א פון
 םין א פאר זיר זײ האלמעז ריבער

 פאלט זײ אויו* וױיל למלכות״ ״מקורב
 זײער •פוז גלאנץ דער און שײן דער דאך
 זיך טרעםט איהר װעז קרוב. אדער חבר
 דערצײ־ אײך ער װעמ אײנעם, אזא מיט
 געלע־ האט ער װען איגגעלוױיז, אז ׳לעז

 גרױםען (מיט׳ן ״איהם״ מיט רעגם
אדער ״חרר״ אײן איז שריפטשטעלער)

iv( ער איז ׳שויע אײן איז i דױיסט ׳חכר 
 םון שילער נעסערעי םיל א געװען עס)

 אז #אויס ?וכיט רײד, זײגע לויט יענעם....
̂וט וועלען, װאלט ער װען  גע־ אויך ער ד.

 עטליכע שריםטשטעיע א זײן קאנט
 גדױכער דער חבר, דער איהם האט טאל

 #״גװאלר :געז^גט אלײן שריםטשטמיעו/
ניט^׳...״ שרײבסטו םארװאס

 ליטע־ ,כםעט די פון מין צװײטער א
 גו־אס^טאגען, יעניגע די זײנען ראטען״
 פא״ שרײנען צו אויף ניט הערען װעלכע

 רע- די םארםלײצען און פראזא און עזיע
ערע מים דאקציעס  טיט ״שריפטען׳/ ז̂י

 די אינגאנצען זײ םארלירען צײט דער
 רעדאקטאר דער וױ (נאכדעם האסנונג

 עס װעז אױסגעזידעלט) שטארק זײ ד.*ם
 זײ העױען דאך װערען, צו געדרוקט איז
 זײ• און זיך״ ״פאר שרײבען צו אױוי גיט
 ארער צוםעליג נאר אז #איבערצייגט נע]

 ארמוגג װעיט דער םון שויד די צוליב
 דע- איז .,זי נים און אנדערע מען דרוקט
 רעראהסא- אלע לד.כעים צו אויוי ריבער,

ליטעיאטען. םאר זיך זײ האיטען רען,
 רעדאקטאר א אז טרעםט, אםאל

 ״קאייקעז׳/ א םיז ארטיקעל אן אפ דרוקט
 עס אז געדוכט, זיך האט אידזם װײל אדער

 האט ער וױיל אדער שלעכט׳/ ״:ים איז
 געםו־ ניט בעסערס קײן ד.אנד אונטערען

 געשאפען װערט צוםאל אזא םון און נען,
ליטעראט׳/ ״כמעט א

 גאנצע א אן זיןי קלײבט אזוי אט
 װארום ״כמעם־׳ליטעראםעז׳/ םון מחגה
 נע־ האט שריפטשטעלער גרויסער יעדער

 לײכםער װאס און קרובים, און חברים נוג
 דער םון ארטאנראםיע די װערט עס

 די םון צאל די גרעסער װערט שפראך,
 צײטוננען מעהר װאס און גראפאםאנען,

 אםטער אלץ ארויסנעגעבמן, װערען עס
 אזעל־ דרוקט רעדאקטאר רער אז טרעםט,

 ן אין ליגען דארםען װעלכע ארטיקלען, כע
יקארב רעדאקציאנס

 אן םילט מחנה נאנצע דאזיגע די און
 מיט טומעל, מיט װעלט ליטערארישע רי

 אזוי סיסט, םיט שםױב, מיט גערויש,
זומער. איז םליגעז די װי

 ליטערארישער דער איז פאר ?וסט
 שריםט־ א םון ױבילעאום א װעלט

 מחנח גרויסע א זיך באװײזט שטעלער,
 טאסטען דיאלטעז װעלכע ״מחותנים׳/ פוז
 ״אפשאצונ־ גיבען און דרשות זאנען און

 ױם״טוב. דעם לאננװײלינ מאכעז און געז״
 פראצענט נײנציג ארן נײז אז זיכער, זײט
 ״םראזען־ די פון און ״רעדנער״ די פון

 . . . באקאנטע אונזעיע זײנען שיטער״
״כמעט־ליטעראטעז׳/

 דעם אויף װערק נײ א זיף באװײזט
 גע־ װערט עס אדער מארק ליטערארישען

 באלד טעאטער, אין פיעסע נײע א שטעלט
די :פליגעז־װעלט די זשומען נמטט

 הוי־ און אן פאילעז ״כטעט־ליטעראטען״
װאר־ אדער הימעל ביז׳ז װערק דאס בען

 םאלען בײדע אין ערד. דער ביז עס
 אױ־ דעם זיין צו מקנא װאס ניטא איז

טאר.
 די בײ יאריד״ גרויסער ״דער נאד

 מאכט עס ײעז דאז׳ איז ליטעראטען כמעם
 ליטערארישער דער אין טחלוהת א זיך

 גאנץ עס זיך טרעפט (לײדער װעלט
 אמת׳ער דער זײ בײ איז דאז ׳א !). אפט
 הא־ ליטעראםען, כמעט די ׳זײ טוב. ױם
 אבער דערםאר ,ז v ם א ש ניט גאר נען

 טרײבעץ צו ברױת גרויסע זײ זײנען
 םונאנ־ צו אינטריגעס, מאכעז צו רכילות,

 צווישעץ שנאה פון פײער דעם דערבלאזעז
פא־ עס װען צדדים... שטרײטענדע די

^ן  קרי־• אידישג פראסט ;אויגי לעטיז
 איחר װעט שריפטשטעלער, ,צװי זין) גען

 רר/ן• זײ פון יעדע־ן ארום וױ כאביערקען,
 װעלכצ ׳כטעט*ליטע-אטען םיל זיך הען

 דא רבער, דיט ד/ מ*ט זיך שױצקען
 םאר מאטעריאל נײ^י ״גע־עאפען״ װערט

*פא-עםיק׳/.. דער
 גאגץ װײסט װע^ט ליטערארישע די

 ״פאראזײ דאדגע די םון װעיט דעפ גוט
 פאראכטמנ^ םיט זײ אויף קוקט און טען״

 מ*ן — און געמלותם זײ װערען דאך און
 צד זאגאר װעיען — לײהענען גיט קאן

 שריםטשטעלצר כאקאגטע דורך געצויגען
 דך ערסלעהרט װאס סיט פאעטען. און

 װאס ׳דך ערקלצהרט װאפ טיט ראס^
m פאעט, יערער r האס שײםטשטצלער 
 i כמעט״ליטע־אטען םון מחנה א זיך ארוס

v דאס אז אנדער^ ?אגען n ♦ועלנײ ד 
 יע״ כרײנגט װאס ׳סכח פםיכאלאגישע גע
 מיט דך חבר׳ן צו סײמןל שײנע רע

D לעצטא די דורך םיאוסע... '.yii איחר 
נאסערקבארער, כולט׳ער, שענקײט

 דאס אז באחױפטען, װידער אנדערעי
 גרױגמ םון שװאכקײטען די םון נע,יא איז

 טחגח א ויך ארום האכען צו מעגשען
 וױ פונקט ׳איגנאיא;טען און שם״כלער

 •jfj ניט ד»אט הערשער אמאליגער יעדער
הױף-לץ״. א אהן אױסקומען קאגט

 דאס אז האבען, וױלען אנדערע גאך
 גענוסצן גרונד אין װאס דערםון, זיך נעמט

 שריפטשטצלער יעדער פאעט, יעדער איז
 צו איז ער אײנזאם. און עלענד זעדיר

 םר״נד• םארכינדען צו אום אינדיװידועל,
 זײן םון פאעט צװײטען א סיס שאםט

 אמאליגע דאס ד.אכען (םארװאס גלײכען
 בלייבס — > געקאנט יא יאעטען גרויסע

 צו אום רעריבער, מוז ער און },1סשי* א
 ןײ צו אנקוםען ׳אומעט דעם םארטרײבען

. ^כמעט־ליטעראטען
 ערקלעחרונגען אלע די אז #ספק אהן

 ךײ נאר אסת, קערענדעל א זיך אין האבען
 ער־ צו גענוג ניט נאך װײט זײנען אלײן

ערשײנװג. דיזע קיעהרען
 געװען אויסען איו ביז איכריגענס,

 דעם אוץי אנוױיוען צו וױ מעד«ר נישט
 לײ דער אין עקזיסטירט עס דאס םאקט,

 ״כמע^־ פון טי• דער װעלט טערארישער
ליטעראט׳/

 אנפאנגס :זײן םודה זיך מוז איך און
 דעם אױסלאכעז נאר געוואלט איך האב

 םיל אזוי זיך אין האט טיפרװאס דאזיגען
 ערנסט זיך, רוכם קאן, מען אז קאמישעס,

 לאכעז, נאר איהם, םון רײדען ניט גאר
אויסלאבען. אפלאכען,
 צוגעטראטען בין איך נאר װי אבער

 ארום״ זיך איר האב אזוי טעמא, סײן צו
 צו אום טרױערינ, צו איז עס אז געזעהן,

 לי- די ליב האט עס װער לעכערליך. זייז
 צרכיטע• אהז רעדען נימ קאן טעראטור,

 די װי ערשײנונג, מין אזא װענען רונג
״כמעט־ליםעראטען״.

 כסעטר די שעדליך װערען באזונדערס
 דעמערונג פון צײט א אין ל\טעראטעז

 ביך םון צײט א איז ליט/גראםור, דער איז
 היטעל ליטערארישער דער װעז ד.שמשות,

 דער םון ליכט דער בײ דונקעל. װערט
 קאמישע די דערקענען צו לײכט איז זון

 אין נאר *כטעט־ליטעראט״, א םיז םיגור
 גיט איז םארנאכט א אדער פארםאנ א

םארםיהרם. װערעז צו שװער
 נענוג זײנען ״כמעט־ליטעראטען׳״ די

ר!) פאר שכל האט נאר (יעדער קלונ  #זי
 גצ־ אזעלכע אויזי ארבײטען צו נים אום

 וױסעז, זיך פאדערט עס װאס ביטען,
 זײ סען װאלם דארט שכל. קענטשאםט,

 דערימנר קלײבען זײ דערקענט. גיײך
 אט איז עס װאס קרײזען, אזעלכע אוים

אפצונארען. לײכטםםען
שרײ־ ״כמעט־ליםעראםעז״ רוב דאס

 דער אין איז באסאנט, װי פאעזימ... בען
 אלעמאל נירן בריליאנטען, איז װי פאעזיע,

 ח. ד. אימיטאציע, פארשפרײט נעװען
 אונ־ אין בפרט געםעלשטצ, נאכנעמאכטע,

 םער־ ״וױיסע פון צײט דער אין ׳צײט זער
 ״נייצ םיז פראזא״, אין ״לידער םון ״זעז״

 דעס עס א'ז לײכם וױ א, פארכיעז״
 ארײנצושמוגלצז זיך ״כםצם־ליטעראט״״

״פאעזיע״י דער אין
 באליבטער א אויך איז סריטיח די

 אסוז, כטעט־ליטע-אטעז. די םון וױנקעל
 וױסענשאםםליכע צו ניט זיך נעטעז זיי

 צו עס סומט װי !וחלילה חם הריטילן.
 נרויםע זײ זײנע אבער דערפא^ ! ? זײ

 סרײ ״איטפרעסיאניסטישע״ אײף ברױת
 נרוײ א פון אנשטעל דעם טאכעץ איז ט*ק,
 סביות, בײד ארױסיאנעז אױױ טבין, סעז

פראזעס. פוסטע מיט שיטען צו אוױ*
 צװײגעז סילצ איז נאד און נאד או|

 נעפינצן איהר װעט לימעראטור דער םיץ
 םכות, אלע װי כמעם־ליטעראט. דעם

 נעפערליך, װערם איז אויס ער װאלןסט
 און נעזװד. ניט איז הערפעד דער ייעז
 *םון מכה די אז באמעוײןעז, מיר ויעז

 פאר־ באזונדעיס איז כמעם־ליםעראמעז
 ליםעראטור, אידישער דער איז שפרײט

 םרויא- ארויז• וױיענזײנ ניט אונז פומעז
 ןור נצווגד אימגר נעראנהעז רימ

אטוד,?יסער אונזער פון שםאנד

כ ױ ו ל ר צ י א ד ה ־ א ל א

װײנפער. ז. פון

 צוזאמעז, בערנ די םון שפיצען אלע יהער1פ
 סלאםען גליהענדיגע ע5הע אין דערנאך און

 — באזונדער זיך פאר שוין כערגעל און בארג יעדער
!ער1װא*נ דײנע זײנען עם נרוים וױ גאם,

 קעםעל־קאראוונען — װענען ברייטע די אויף
 שפאנען, איצטער לאנגזאם לאנגזאם, נעםען

 — שטילע אויםנעבלייכטע. טוײיבער די און
תפילה. זײן אין פארזונקען ער1יעד;*

 — !וואונדער דיינע נרויםע !אלא־הא דיר, צו לויכ
 באזונדער, יעדערער איצם זיך פאר זיננט

 נליהען פארבעדינען אין בערג די און
^ארציהען. אלץ 1איבע לויטערקייט אז« נעמען



*ויינ״טו׳געזעצגענונג. ד
■vintitnu'•:'* rc u-:y< «•׳£׳;

 גיד®? סוגין נעכ׳אכט ■׳!׳,“ו 1*וי“י ביג;
ארנ״■ פ#עייפי*;1נ*א*אט׳״ וא-ש-יט*!.

, V3syn פיי^רים *ין ע?־ jp v jn ד*ט 
m ט ; ט—צ*דכג m  m טאנא דדיי 

pc אט?נט פוגז דעם ג^י־יעט דאט טען
i; -ײ̂ײ * v e n m r w y, חא׳ ױעי*נע

 iwarnr דעס ו#חמ*ן1ב* iv געציי־ט נעז
 ‘עיזסוי־אטא שר^יייכ? די פון ארנײטצ*

 ראגטען4פאנ* די pc *#עטיטען ציע
*p .אעטעמעה^ר

 זײנען געזעצען דאדגע די ׳אטת
 סײם רעיותציאגערען מדנ׳ן ״*&*&*-

 אין נצװארצז• םאײעמערט כאדײטענד
p די עי־ ר;אם *ושאםען נאנצע? ir נע״* 

 די נא!י איז דעם אױיי נעחאנט. ניט
*װיד> w *ױיעז P* רעאיןצע
איידגע״ אױס-צנענען דא *לען1» טיר

 עפ װצײנע pc ,rmrytyj װ*:טעסטע, די
 §ױי*ען ץײט וױ זעי־זן צו ^יכט ױין ױעט
•־א;רעסירט געכיט דעם א»ץי האט
1 M ף י M ל V 3 ט י י נ ר א ך*

 ײי? מן טאי pffio דעס יױט j א ט
 ארנײ׳ ניט אמטעינעחטוננ שים יזיײן
 שעח 8( װאןי א שעי 40 ווי ט?ד,ר טען

 נאכט* ).njrr ס נאי שנת pn טצגי״יך
 v* פרױען און יןעדער פאי־ ירנ״יט

 עי*- טענער, פאי פאיבאטען. איגגאגצען
>n n נאר ד*רלױנט עס איז אינײטמר 

 װעיט אדנײסס־נױניססמר דורכ׳ן ווען
 םאדאן איז דעם אין אז ם?סטג?שט׳דט,

ע יו  נאכט פאר נױטױעגדידןײט. סועציע̂י
 כאחוסען ,rvm לױט׳ן דען, כ>וז ארנײט

• ויאצמנט 50 ע ײ  *ז איז ?ונטאנ מ
 א*עםע. פאר רוײטאג אנ^גאטארישער

 װען װעישן נעסאנט חאנמן אדפנאמן
 אונטערנעםונג חןר םון כאראיטצי רער

 א; ארב״ט, אוגאױפהעײיכמ אן פאדערט
 באנעז, ב״ נ״שויל, צום •ױ איבעירײס,

 װאסער-לײטונ;, טעלעגראף, אין «אסט
ג״ ד. א. נאל״כטוננ *לעקםײשע

 נאקוסען כלליט די דין עובר פאד
^i אונטערנערעד ד• r m o .״פטדאסמן 
 ס«עןױעיע איגסיעקט^רען, ארנ״טס די

 סידסםעריום, ארנײטס פון נאאטטע
 געזעץ דאס וןז געבען, אכטוגג דארפען
 זונ־ און טא; ארב״טס ;ארטאאען װעגען

 mt>w די וועחנן, אבנעהיט ו*ל סאג-רוה
 צום איכערגענען אונטעמעםער דינע

 מאכט־איגאנעז •ױאי׳שמ די גע־יכט.
 אז אױפסערקזאסקײט, גדױסע יײ;ען

 -yjo געצילט איז װאם זוגטאג״דױז, דעיי
אנגע־ זאי* אידען, די אין 4ןויעי
 גיט *בער זיד דאכעץ זײ װערען. היט

 אוגםעד־ און פאבריהאנטען די ױען זעחן״
 ׳שעח׳דיגעז 8 דעם כסדר נרעכען נעדע־

 װענען נעזעץ דאס און ארבײטס־טאג
נאכט״אלכײט.

ס א ע ד מ י ר א ט א נ י ל נ  א
ג ג ו ר ע כ י ז ד א ז ם ׳ פ י ו  א

ל א ן ס ו ט ם י י ה ה ג א ר  ק
. ( ס ע ס א ה * ן ע ה נ א ר ? י ( ד ו  צ

אי* אלע געהערען כ״וזען קדאנקעךפאטע

 אי^״אך, י;ע־ן אי־כ״ט^גפ, און נ״טע•
 דויד כאנח״אדע^טע־״טע, און לאנדע־*?
n ^1דיג<ד^א r• ביױ דעיצ״יע^ און 

 ‘יוגװײ יזעייגעמ נאאנ״טע, אין ראי״יכט^ן
 **5נעהיי זײעיע אין יןײדאיכײטע־ )צא־^;

 ײא־־מ׳ 1אײ ריט — ג#ס?ךטחג^ר פען,
 א־־ב״ט איעענע pc י׳עכען װאם ד/ א״ע

 םון ט-ט;^דער זיץ אני*יגאט^^*ט רו?ען
 חראנרעך ״עט^טי״עע נעייאי*געטי דע•

יואפ^
 טױ* 50 ,יױ טעד,ד צעהייען װאס ׳*טעטי

 אײגענע אז ה^כען אײנװאױגעד זעגט
 קיעגעי די פראגקעדהאסע, '־;טאט^ע
 קראנקעך ראיוןוגע א דען%ני '^נטייאך

קרײז. ארוטיגען גאגצען pc יזאםע
 די נאתודט טיטנ^יד יעיען פאר

 פון פר^צעגט ד׳איכ א 6 הי־אגק^ן־קאסע
 צאיט סיכע דעי םון פארמנסט, זײן
 און פינפטעי״ צוױי ג^י ארכײטער דער
 דרײ איכעריגע די אונטעמעטעי דער

פינפטעל.
 יז־אגקעךקאסע םון טיטני*יד יעדער

 נאנצע ?ײן פאר און זיך סאר כאקוטט
 ,־״,היי כיעדיצינײטע אוטדסטמ פאטיליע

 פאי׳טידענע םון דאקטױרים ב״ צ. וױ,
 כרילען הײל־טכ^ירים, סיעציאייטעטען,

 קרעגק סון צײט דער אין j ד. א»
 ;עלד^טיצע א אױך נאף ער כאקוטט

 פון סיאצענט 00 םון נרױס חני אין
 אדױס־ װערט אלעס דאס םארדינסט. זײן

 קרענק די אויב מאכען. 20 כיז גענמנען
 פון אײגזעהן לױט׳ן \pp ׳דף סאדציהט
o ׳דאפטאר n 1היל סעדיציני״זע נעבען» 

 ויעיען פאיי״עננעיט געלד-יעטיצע און
װאכען״ 89 ניז

נעבוי־ דא־ף װעלכע טיטגיידערין, א
 און מעדיציגיעע באהופט קינ̂ד א רען

 נא;* די אדער מטוב, אין אקויטערין־הילוי
 א אין קאסט עס װאס אויסגאנען צע

o חוץ געוױנערידא^טאיט. n באקופט 
 װאמן אכט ?ראנקען״קאסע פון נאן ױ

איז געכודט םאר׳ן צוױי :יעכירות
 גאנצע די פאר געבורט. גאכ׳ן זעקס
 םאר׳ן זי כאסוכיט זױגט זי ײאס צײט
*ץ.1:עלרשפ עצ״עלע8ס א קינד '

 כאקומען ׳טטארכט פיטנליד א װען
 גרויס דער אין שטיצע א ױרמים די
 םארדיגסט װאכען דרײ לעצטע די םון
ש*ײזער. םאחטטארבעגעם זײער פון

םארװאל־ װערט ה־אנקעדקאסע די
 געהן עס וועלכען אין ראט, א םון טעט

 גע־ דעלעגאטען דריטעל צוױי אדײן
 און מיטגלידער״ארבײטער די פון װעהלט

 װאס אונטערנעפער, די םון דריטעל אײן
 ארניײ זײעדע םארזיכערט דאיט האבען
טע״־.

קא^אסא־ א האט לראנקעךקאסע די
Vs צושטאנד געזוגט פאר׳ן כאדײטונג 
 קגא־ איצטיגע די כײ אדבײטער. די פון

*V יקרות שרעקליכען און פארדינסטען 
 פאמיליע זײן פיט אדבײטער דער וואלט
 דע;* קײן געהאט ניט םאל קײן אױף

 זיף װאלט ער דך. הײאען צו ליכקייט
 ׳קרע:ק פארשידענע די סיט נעכיאט^רם

םאר־ אדוםיגע, די זײ מיט אגשטעתענדיג

 די י־עכע;. זיץ דעש בײ קירצעגדיג
 גדעסע״ א יאבע; װאס ׳קיאגי-עדפאסעס

רואײ א*ן ׳ב. צ. וד טיטגלידער, צאי״ רע
 שאםען צו רעגליכחײט א דאבען

 ;וט־אײנגעארדעגטע אײנענע ויך בײ
 טיט ש#יטע^עי און אטנולאמארױטס

̂ע  טעדיצינישע סאדעמסטע נױטיגע אי
 צאךאנשטאל• אײגענע אײגריכטונגען,

ר. h סאגאטארױטס ׳טע|
ל־אגקע;*הא״ דער סון סטאטוט דער

 די םון אײגעי א*ז •וילען אין סעס
 אלמסײן אין אײראפא. אין כעסטע

 ברעד און שיעכט ;ים די פונהציאנירען
נוצען. קאלאסאיע ארבײטער די גען

 אנשטאלט דער ליגט סטאטוט לױט׳ן
 ארביײ די פון הענד די אין גאגצען אין

 זײ ־האבען םארװאי׳טוננ דער אין טער.
 ררי* צוױי פין רערוזײט געדכעיטע א

 ענעײ און כאװאוסטױין דיער אין טעי*,
 עגםוױק־ די דאריכמר ױןי װעגדעט גיע

 אינ־ דאזינער דער פון כלילונג און ארבג
סטיטוציע.

. ן ע ב י ו ל ר ו  1922 יאהר אין א
 געזעץ, א א;;ענוסען סײס דעי האט
 אר־ װאס ארבײטער יעדער ױעלכען יױט
 #יאהר א-ן אונטעדגעמונג אן אין נײט
 (װא• אורלויב סענ אבט באיזוכיעז מוז

 דער םאר איז אונטערנעםוננ די קאציע).
 אויב זיאהיען. צו מחױכ אוריױכ־צײט

 באקודט יאחר דרײ דארט ארבײט ער
אברוה. איבײטס־טעג 15 ער

 בא:ק* בױראליםטען, אנגעשטעלטע,
 אינטעליגענ״ אנדעיע אלע און באאטטע

 גאגצען א באקופען ®ראםעסיעס, טע
 דער פון רעכענונג םון אכרוה חודש

אונטערנעמוגג.
 ארבײטעױ די דארפען נעזעץ לױט׳ן

 לײטוגג דער כיט פארשטעגדעניש אין
 כאשטיטען א*ײן אונטעתעטונג דער םון
 װעא׳ לױט און אורלױבען די פון צײט די
 אר־ אדער אנגעשטעלטע די רײהע כע

 דאדף עס אברוה. זײער באקומען בײטער
 אונטער* די אז װערען, קאלקולירט אזוי

 א• דעם צוליב דאיפען ניט זאל געמונג
 מוז פען טעטיגקײט. איהר בעררײסען

 טיניםום אז געדענקען, דעם בײ אבער
 זאיען אנגעשטעצטע די םון פראצענט 50

 םא־ זוכיעד די אין אבררה זײער באסוטען
 אונמעג־ אנדער״ט איז עס אױב נאטען.

 איר־ זײער איכעריגע די באקוםען ליף
װינטער. אין ילױב

ן ע ג א ז ט נ ן ע ו ר פ ע  ד
 *יי• רוסישע די פון נאך • ט. י י ב ר א

 געזעץ, א געבליבען אוגז ביי איז טען
־ אן אפזאגען כײם װעלכען לױט די ״  א־נ
 v׳r•• איהם טען טוז ארבײט, די פון

 סדירזעד. ײאכען צוױי טיט פעלדען דעם
 באאטטע ביודאליסטען, אגגעשטעלטע,

 מא־ דרײ טיט טעלדען טען פוז ג. ד. א,
 זײ כיעז סוז ׳ניט אויב םריהער, נאטעז

 גאנצען זײער צאלען צײט דער פא־
 דא־ אפירו שײבוה א האט דאס געהאאט,

 איהײידירט אונטערנעטונ; די װען טאלס
גאנצען. אין דך

אדע־ ארבײטער אפגעזאגטען דעם

>\a& ^&ס&&ײ3ס£82ס&ס&ס0ו&&ס פל«ן? א נעװען װאלם אפשד
iWOV'W B)

לעכעדיגען פון
fearocKK8

 טאג יעדען לײענט װאס אײנעד, װען
c״ r cאנגעה־ װעאען זאל צײטונגעז, ׳ 

 יגלוננ1אפש אלס צײטונגס־גײס די טען
 לעבען דאס איז דאן — יעבען פון

 אזױ :ידערטרעכטיג, און םיאופ שרע^י״יף
 צו געװען כדאי ניט גאד װאאט עם אז

געבע;.
 צײםונגען די ברענגען טאג יעדען

 פא־ #גנבווז רציחות, סארדען, פון :ײס
 סקאנדאלען, •אליטישע ניט און לימישע

 כא«ט שרעק א און — י־אצעסען8נט*
 איז צו םרעגט איהר װען ארום אײף

 צײ־ א אז װערטעל: דאס אסת מאקע
אעבמן». סון שייגעל דער איז סונג

 אויך ווען #צײט לצצטע די דערהױים
 גענוםען שױן זיןי האנמז פרױען די

 אזא טיט און רענםס אין אינסס ם#־־דען
 רציוזה, אס בלוטעיריגקײם שרעקיינער

וזאק. און ביקס פים
 װאס ׳איף זאג ״איז גליק דאס נאר

ט צײםוננ״איז די י  םון שייגאא דער נ
 צייםונגעז, די pc נײס די און צאבען,

 ארטעײ1תג סים און צושכדרטע רי אט
 בלױז ז״נעז גיים באמירצטע סאלאגם

w n איבער ציםער דאר #אזןבאז פוץ שױם 
 גוסא, לעמז דער אבער כוואליעס, די

 אסת׳ע זײנע םים ים אסת׳ער חןר
אנדערש^ ע*עס גאר איז כוואאיצס

 װאם #איז ןױינאעצן די םיט צחז די
ײ ר באריכםצז און מארצײמנעז ו  מ

און תדיםמאליםעט כלויז וזעלט רצד

 םאאי״ גיבות, און סארדען סקאנדאאען,
 גידער־ סענשליכע און שװינדאען טישע

 דאם וועגען אכער — מרעכטיגקײטען
 קערנ־ סאמע דאס שעוזנע, דאס און פײנע

זײ. פארשװײנען #אעבען םוז דיגסטע
 זיף ציבען םענשען םרע;: איך אח

 ניט װאס פאר — םאג־טעגליד דאך
איבעס? מענשליכע םון באריכטען

 גט־ אנשטאט מעז זאא װאס פאר
 *ז באריכםען, נים בעסער סקאנדאלען

 ױנגע אזויםיא אוז אזױםיל זײנען הײנט
 םריוד מיט םוי בחורים, אוז סײדיצאך

 ארויסנצםאהחגן ליבע, און איננ-נײסט
גמסושט?... זיף פארסס-און די אץ

 דער דערצעהאען נים װאס םאר
 נעפרא־ זײנען עם חתונות װיםיל װעלט
 װיםיא אװעגד? נעכטען געײארען װמט

הײנט? אז זיד הױבען עס האני־םונס
 לאזען ניט אױו מען זאא װאס פאר
 בײ ברית א געװען איז הײנם אז װיסען,

דעם? אוז דעם
 חנוכת־ םון שםחות די זײנעז װאו און

םעגעל? גײע ארײגפיהרצן pc הבית׳ן,
 עיפר דער דאס דאך איז באםת און

 און ברית׳ן חתונות, איבע, לעבען. םון
 ?ײנין דאם אט ־— הבית׳ן זגוכת1

האותן. אונזער םון ד»וי«בדזאכען די
 ניט אויו םען זא< װאס םאר און

 אזא למשל, צײםוננען, די אין שרײבען
גײס: שטיקצל

 דאס בײ זיא פריה דער אין ״היינט
 שעהנפאן םרס. און מר. פאר־םאלק ױנגע

 איננע־ זײער :שמחה גרויסע א געװען
 גע״ האט יאסערע, יחיד׳ל בן דער לע,

 איהר צעהנדעלע. ערשםען זײן קראגען
 זיך האט עס װאס זעהן געדארםט האם

 I הױז אין שעהנסאנס די בײ נעטאז
 ארויסגע־ האט גליס און םרײד יציכט,
וױנסמלאד... אלע פון שיינט

:גייס שטיקעל אזא למשל, ׳אדער
 הױז דער אין וועם אװענד ״הײנט

 װע־ען נעפײעדט גליק מרס. און מר. םון
 יככרד איז דאס םײערונג. גרויסע א

 האט ײעלכע ־רײטשעל, *על)טעכטע זײער
 אנגעלויבען בײטאג אזײנער 4 נעכטען

 גױיסארטיגע א זײן װעט עס געהן.
 זייגען כראק פון שכנים אלע שטחה.

געװארעך׳. אײנגעלאדען
 אינ- נײפ אזעיכע אז מיינט, איהר

 אאץ זײנעז דאס אז ניט, טערעסירען
 —־ ? װאבעדיגקײטען אלטענליכהײטען,

 פאישטעהעז טיר אז מײן, איןי !נײן
לעבען... דאס ניט

 צעוזנרעאע עדשטע דאס איז באסת
 קינד א םון אוועקגעהן ערשטע דאס און

 פראצעגם 99 םאר ענין מעהר אאץ נאך
 אױל־סקאנדאל דער אפיאו װי םענשען

P8 שאדענערזאץ־פאליטײן. סואנקארע׳ס
 םאראינטערע״ מענשען זײנען ׳באמת

 שטי״ אין םאםיציען״אעבעז, אין סירט
 םון מוםעל דעם איז װי סעהר ״גאיס אען

 נע־ און סקאנדאלען םארדןח, סאאיםיס,
ריכטס״פראצעדודען.

די״ צײטוננען די דען? װאם נאר
 נע״ לכתחיאה וחןרמן ױ' — מולדיג נעז

 סקאנדאלען. און רציחה אוי«י שםעאט
n זײ * n\ אלס נענוםין זיך ןונסאנג סח

 אױכענדקי* דעד אין m אנגעשטצי״טען
 דרײ אדער װאכען (ציױי צײט טאנטער
 רעגיינקײט א װערען געגעבען הדשים)

 אושר יאסטען אנדער אן זיך זוכען צו
 אין רעכט, דאס האט ער כאשעפטיגוגג.

 די פארלאזען צו איבײטס-שעה׳ן, די
 פ״הדען אװעקגעהן און אוגטערנעםונג

 א־• באקוטען װע;מן אונטעריאנדי״ונגעז
כײט.

 אונ- גליץי כאצאלען געװעג^אף
 אדער װאכען צוױי די פאר טערגעהפער

 גאנצעי אין בעפרײען און חתוים דרײ
 אונטעמע• זייער םון אפגעזאגטמן דעם

טונג.
 ארבײטס־מי• דער האט לאגנ ניט
 א סײם אין ארײמעטראנען ניסטער

 די םארזיכערען װעגען געזע״דפראיעקט
 ארבײטסיאזיג־ םאל אױפ׳ן אדכײטץד

 אונטעדשטיצוננ. געװיסע א טיט יזײט
 גענו• װעט או;טערשטיצוננס*םאנד דער
 קארױנא• רענירונג, דער םון װערען כען

 אר־ און אונטערנעכיער לע-אײנריכטונגען^
ארבײטעי. כײטענרע

 ךך אין האט נעזעץ דאזיגער דעױ
פאראויס טריט א אכער םעהלער. סך א

זײן״ דאר ער װעט
 שא־םען א איצט םירט רעאיןציע די
 לטוכות געשאםען געזעצען, אלע די יזאטן״

 פאר״ םארשטעלערעז, צו ארנײטעד, די
 אײנ״ זיך װעט oy אויב און ערנערען,

 טײל אונםערברעגגען. אעגאנצעז געבען,
 אכט םון געזעץ דער ב. צ. װי ׳זײ םון

 נארטאיעד ארבײסס־טאג, שעה׳דיגעז
 די םון טײלוױיז װערט אדכײטס-רוה

 טרעפען עס םאבאטירט. אלײן רעגירונג
 צו זיך ענטזאגען ריכטער די װאו םאלען

 עובר פאר אונטערנעמער אן כאשםראםען
 װערט ער אױב און געזעץ, דאס זיין

 די דא:ק א ;אר דאס איז איגעהיט,
םאראײנען. •ראםעסיאגעאע

 זעהר .נא־ װערט געזעץ דעם פון
 שוין האבען מיר װי , איגעהיט שטרעגג
 וחנל־ רוה, זונטאג דער געזאגט, םריהער

 די געגען ספעציעל נעװענדעט איז כער
 אידישען דעם שברז. רוהען װאס אידען

 ארבײטען צו דט אויס קומט ארבײטער
װאך. דער אין טעג צװײ גאנצע
 אאננ שױן װאאט אלײן רעגירוגג די

 זײנען װעלכע געזעצען, רי אפגמשםעלט
 ערשטע די אין נעװארען ארױסגעריסען

 דער װען םרײהײט, פוייעגס פון חדשים
 גאנג־ א זעהד געװען איז דעמאקראטיזם

 םורא אבער האט זי ארטיקעי. בארעד
 טאסע זיף זיי פיוזען ארבײטער. די םאד

 •רא־ זײערע ארום םאראײניגען שטארה
 ארגאניזא־ פאליטישע און פעסיאגעלע

 גאר און ״שטארק, זײן כיוזען זײ ציעס,
 איע• פון נאראנםיע די ליגט דעם אין

 פא־ אױסנעקעטפטע שױן ד* האלטען
זיצ־עס.

פאמפלעט. וױכטעעד א
 ־HS און ״סאשעל די םון א.־טיײז דער
 פאם״ א אכיעריקא״, אװ היכטארי ליטיקעל

 רעזולטאט דער איז זייטעז, 48 פון פלעט
 נעװא־ געגעבעז איז װעלכער ׳קורס א פון
 ארבײטער־אונױוערדטעט אונזער איז רע;
 דאס העגט איהר .1923 און 1922 א־ן

 אין סענט 10 פאר באקומען פאכיפלעט
 3 ׳פא־טטעגם1יד עדױקײשאנאל םון אפיש

ססריט. טע16 װעסט

 םון זײטען כייאוס׳ע די בא״שעםטיגונג
 נידערטרעכ־ און נירעריגע דאס יעבען,
 םאלק״ צום דערלאזען זײ װאס און םיגע,
!עס פרעסט דאס

 רעפארטער א װען כ׳לעכען, ׳און
̂ט  םא־ שטילע שטיקעל א גענומען װאי

 האנײ א אדער ברית א — פיליען־גײס,
 ער־ די אין צעהנז־לע ערשטע דאס ׳סון

 דאס און עוםה׳לע, אן םון טריט שטע
 פיינע די מיט באפוצט און צױטפירט

 זאל צײטונג די און מליצה־פליטערלאד
 ״קאפ״, נדויסען א םיט ״פיטישורעך עפ

 גט־פרא־ א אדער מאײ־ א װי פוגקט
 מענשקן אז איר, זאג כ׳לעבען, — צעס
 נ,יעס• דעם מיט געשלונגען עס טעןsײא
נאך... געבעםען און אפעטיט טען

 ליב גאר בטנוע האבען מענשען װײל
 לעמונס, גליהליכע ײעגעז לײענען צו

 און ברית־צערעכיאניעס חתונות, כרית׳ן,
קינדעד. ווענעז דערהױפט
 װאלמען צײטוגגען אונזערע אפת,

 •רא־ םאסיליען״צײטונגען, געויארען ד*ז
 איגםער־ מעד״ר ניט pk װי^צייטונגען,

 אבער איצט. װי צײטונגען, נאציאנאלע
 װאל־ זײ עיסר, דער ? עס אימ װעפען

 לעבען... דאס אפגעשפעעלט באטת טעז
 נע־ סד א געהאט אלע װאלטען מיר איז

נערוועז... זינטערע
 גלויב צירסולאציע, שייך װאס אח

 גע״ אויד װאלטעז צײםונגען די אז איר,
 אםמר אוז יעצט, װיםיל םיל אזױ האט
 וואצטעז אלײז שכנים וױיל מעהר, נאך

̂. .צים נוםעחנן, 10 צו יעדער נעהויםס אנדענסער
 םײן ותגצז לפזער די דענהען וואס

m קס װאלט אפיפר ■לאז? e גארחנן I פלאן א?

שמועסען קורצע
 רעד«קט«ר דעס צוױשען

:: לעזער די און ::

לעל־» נ׳נװעו וײנען עס »ז — קא״לין. א
׳*סואלזןיז װי *רבײפער/ א,יז :אכעס כ•;

w זײו א•; ידױע־ט r o טײער״, >וו ק*סט ״עס 
ײ;וז סיר אוז זיכ׳ע־. א־ז  אײגפאי• אײו סיט ז

 — כאסילס יענינע די םון פילע נ*־ א• ׳:לטא:;ז,
 r<ym\׳vעםאגוםעקש גוױס א*צט זיי;ען — זײן יען

 זײ באיד וױ אוז, נרעגדע. רי םיהרען דאס
 ניוי־ n אורזאכע ק־ין גיטא א־ז נעױען, זי-;ען

 אױס* גאגצען א־ן איצט ^וין זיינעז זײ א• נ׳;:,
 אימ־ רי פוז אײנ׳; ר*ןי איז דאס ז.y*בH•■;םiנ•

 יערער״ ר«ס ;ארעל־איגרוסםריעז״ רי א'! ןyניייק
 א ווונויםמזמעכרעװעם איז עס וױ האט ו־אס

 פיר »ז און באסעי. א װעיען י,ען יא^אי, -י1
 מת״נא זיך זיינען ו־אס א־ב״סער, געגרנ רא:ע;

 יאס דעם״ םוז י,ר*י איז באסעס, אלעי־כע אײ■־
 זאנעגא;־ דעם םוז איבער דעם םון ייידעז ס'־
yc; ״ ',כ#״;יעswl איז דאס אז ׳עטארק, אזוי 

 דע־■ םא־ ■דאביעסעז וױכטינסטע די סוז א־';ע
 זא״ סאיװאס טו באקמכיפע;. צי איהם ױי י-:יא׳,

 זיך קענט איהד ? װעדען נע־צי״דעיט ;•ט יאס
 א טאי־ע איז עס אויסנאהארטעז. ;יט רעי־סיט
 און באסעס אז^גנע ראכקז סיר ראס ׳׳^א:דז
 וועט עס פאר״טםיײעז אבער ארכײסער. אזעיכע

 א־יגזעהז, ניט דא־ים קענעז סיר ה־;'פעז. ;־ט
נ*ט ה»ט סקיצע אזא ױא־ום

צײ־ ם־־ײד־ױניאז א אי; סיינט, איהי־ װיו־ע■
 אז ׳פ״נם, אי;ז ״נע־עכטיגקײט״ די וױ ט.יננ,
 דער איהר פא־ איז >״יטי:נ אונזער א־ז דײא

 וױ זעהן, זאי־יגסקיס די זאי־ען פ־׳אץ, ריכטיגעי
 קארפארי״טאנכ די לאיזז זיינזגז. ז־י :א־ייש

 זײער פין ק*'יר ריככינע; רעם איז זיד־ זעהן
א;־ ױערכע איינזעהן ;יה קענעז סיר .,,נאכ׳;־
יע־ע
צ־העז

רעזע־ ־כערל ע "ע נ דע־ ױעט :'־סע
אויבען־אננעװײ די װי סיזיצע, דע־ פין

 ״גערעכםינקײם״. רער םאר פאשעגד זי־ז ניט
 יעזער נעװעהנייכער דער אז אננעגוםען, ;»־
vr, עס י,עז ׳ע-וםעז. װערכע נאם־װײס ציהעז 

 פאדעםענס־ םון אפהאיטעז ניט אוגז דאיף אוז
מד איז סהיצע, א ײכעז תי הר ױערם עס ו  מ
 יעכעז. אסת־ז דאם *■נע^וינעיס װענינער *דער
 תאבעז םאראיבער ניט י׳עז םעז דאל׳ יױיסס א*ר,־

 אײער קױום... איז פנים דער »ז *פ«ינער, אײפ׳ז
 םײ־ א *י״ס גמורעפזנםריכם, דאד װעדט ברייי
 כ»ס׳» כא־עכט־גט״ זײט א*ד.ר װעיכער צו ני:נ,
ריכטיגע. ק״ז ניט איז זי אז דעגקעז, סײ־

 נ*ט א״ך ױפרםען םיר נ*יז, — עלמאז. ס.
 אײערע סוז ׳כדײבען דאם אויםצונעב׳נז נע־אטעז

 ציימ־ עעהנערעד א ר«ד עס איז אילץ יירער.
 איז צ״ט די פארברײננעז צו װי פא-ם־ײב,

 זאנזנאנםע אנדערע אין און רכייות־טרײבערײ
 איהד אז ?יכער, זײנעז םיר אוז ,אסױזםעגמס״.

 פאר־ איהר װ»ס ליד*ר, די פוז םארנזגינעו ה»ט
 ? אױפנעבעז עס איהר זארמ סארױאס םו פאסם,

 ׳פרײבעז, א*יער טיט וױיטער אז נעחט גייז,
 מרײבט רעדאקציעם. די זיא ניט זײ ־פיקט אנער
שריינס׳ :פארגעגינעז אײגענעם אײער פאר
 נע* אייערע אויסרריקען אײך זיף װירט עס זזײר

 דאחי דאס נראםעז. א*ז נעדאגקעז און •יהיעז
 מעגט אויד צוסרידענ׳פםעלעז. פא'תאם א״ך
 נ«־ אײנדע םארלייןנען צײם צו צײם פין א*הד

 באיאנטע אײערע םוז קרײו דעם אין דיכטע
im׳ אוז אייר קעגען װעיכע ׳זײ םרײנדע. אוז c 

 רי װי םאיעטעהז, כעםער אײר װערעז א*יך,
 א גאר װארים וועיט. גלײכנירטינע גרױסע

 המסם די,נ^יסע באזיצם װ«ס פאעם, נרױסער
 די/ כמכעז העז אויסצורענעז, אױפצורודערזנז,

 פעהים אײך םאראינסערעטירע?. זיןי ניײכנירמינע
 רי ניס באזיצט איהד אײנענמאשם. דאזיגע ר׳

 אײנעי «ז אזוי, בייד דאס םאיעז פזז ?יאפט
 איהם• אױ^ אױםסערקזאם װערען רוזען זאי*
 מיט באלױכטעז האס זון ״די װערסער די םיט

 ?װא־ אוז מעירזןד םעירער, צטראהיעז’ איהרע
 יזע״ זאל װאס בייר, פײן ניס איר׳ר מא־״ט יעז״
 א״נ־ םינדעםםעז רעם איםיצעז אויא פיאכעז נעז

 זיר האבעז כליהםעיאר אוז נרעזעלאך .די׳ דװק.
 אביסעל יפויז איז דאכ — נעהייפס״ נעטוריעט

 בא־ נאנץ עםװאם *טוין איז דאס אנער בעסער,
 זײנעז יידער די כאט׳ט דערםאר, אט קא:טעס.

 נ* v ז ר v ו זי י י א םארשאםעז צו נעגונ נוט
 אײערע אױןי אטאר און נעגוס, נרויסעז א זי י י
 םאר צױביאס אבער זײ זײנעז םר״נד, נטיטעיא

inװעיט. נרױסער ־
בע־ אמזןנר נײ :ײ\, — בארענשסױין. װ.
 ערמםעני^ נים. עם םיר קענ«ז ײייעז סטעז

ר אוז דעסי׳ אונז^ר איז צוםײ םיר האבעז ײן  י
 ײאר־ נ?סו«ם יאמ מי ײײסם װער ײארס סקיצע

ײ׳ איו נאדגיס ם*ר נעםיגעז צװײםענס״ :נמז י
 ם־נדעסםעז דעם םאכעו זאר װאס כיױצע. <ןר

 יעז«רעס. אח ל<«ער אמזז[ר« אויף אײנײוי־.
m* א*ז ייע״ t ױר זאלעז דוארוט ז דזמאנסאז» 
 םמימ די ? פאראינמרעסי-רעז איהם םיט זיזי

 איבער־ זײן צו יסײנט םאראיבעל, ה״ז ניט האם
 םעשה נא:«ע די מאיאך. אנדער או פוז «ע*ט

אייסיענדי׳•. אזײ פיעםד, איױ איז
כין. .0  ,*.ryo דער זיכער איז עם — בארו
m •י-יחיענ, דןד  win מי פאדאנסודאזיסייד 

wn נײ וו«©יז. בײ מי *י«, מדיכש. אײעד

ויסס נא־ג־ט י־ מ דסנעז זיכער ■ Vזעג
יקוננעז. ב^םע 1ט״ב־,י־,־ א־יעיע נענעז צ1ז־
ױארים .ױ״ילונ״לה א*:ז זייג־;ז זײ ־ט, סא־־ײע

רי ע;ט יײ א־הר א• נז, 'א םא־ יר*־־ ז אי OV
זײ־ מיר »בעד .נםעי־עם. אי טיט ־עכטיגלייס״ .גע

הוײ יר ס ;פא־׳עטאנען. א־ ;יט א״ך יט מ נעז
סיזיצע אזא :אל װא־ום ט ijf א•ינצוזעהז, 4 י י :עז

••̂nוl ארויס •דיחליגנ רןר רואמ דינסור 
■ Djfj^ir האס אזא, םריהלינג־נןזאגנ, הןרליכון 

njn זײנןן װאס די, נײ ••ידינס סריהריגנ 
ר רוםם ׳גים וס  םורסלען, סארם * ארויס גאר ן

הר איז ויאס  םיםט,rאופכ^ זעהר רונקעי*״ ̂ז
 פורט־ דעם מטעי־ען צופר-דןז אפישר M װאס אוז
j r̂ר איײז, קרעכצער רעם ױז •־  רי, נים אבי

 צו צוהע־ען זי־ זארעז סאבעז וױר ער ײעיכע
 צוס איהר נעוזעיט זיד, דוכט אי;ז װי איר,ם.

 עט־ ;־ע”א־ א־ו גאיגיט ניטא סא־ט. צױײטען
א־יגעמס :״! װע־ש ז#י ױאס םערזעז׳ ליכע

אויםמערקזאםקײט.
י>׳:־ סםורענםס סעק־עטער יאננ, סעטועל

 עיי־אר־ םיי האבען א-יגי־ארוננ א*יער — כיל.
 אלעםעז. גא,־ געװעז עויז איז עכ ױעז טעז׳

 אירר ׳פױ־ד. אײער ניט נעװעז אבער איז אסך
 צײס, אין אייני׳ארתנ רא״ע איױסנע־טיקט דאט

 און ־איק נױ אויסעד געװעז זײנעז םיר אבער
ף דער  נערעגען זיר *כז:זיי םיקעטס די טיט ניי

 “איי דאגי־ען ,״,פ רעסיו. אונזער אײל רוהיג
צוליינעז, װילעז כ׳יר אלז אײניארונג׳ ךסא

 האבען פיר װאס לייד״ אםת אונז טוט עס דאס
 *פסחה, אײעי־ א'-,ה זײן אגװעזענד נעי־אנט ניס

 האבעז לעהרער א־יע־ע אי; איהר ,ױעיכעי דורך
 ערױיזײ׳טאנאי רער םיז םאתכל דעם געםייערט

 די פאר א־נטערנעמאנא'* אונזער םוז איבײט
 םוי־ דעי* אין זײנען מיר יאוזר. אכט לעצטע
 איהר ײאס דעב. פיט איבעראי־ינ^טיטוננ סםער
 ..אגיטטדע;* אייערע אז בריף, אייער א*ז זאגם

 רעם פון צזטרוי דעם נעװאונעז האבעז נוניעז
 װאס סרויען, אי םע;עי ,י *ון און נעלעינםעז

עי אין אקטיװ זײגע  זיי ארבײטער־באױענוננ. י
 װי םעהר עיטפעריםענם אײער ראס באנרײפעז

 אסעדירא• די נעסאכט האט אנדעדעס, עםװאס
 פעד דעי װעגען דעניזעז ארבײםער־בארוענוננ נער

 אונטעי ארבײטער־ערױקיײטאן א; םוז ליכחי־ט
 יע, טרייר*ױ;י»;ס״. די פוז םאדװאיםוננ “יע

 הינ־ דער איז פיאנערעז רי נעײעז זײם א*הר
 קרעדיט םולער רער א־יך קופט עס אוז זיכט׳
 דורכנעבראכען האט איתר אז איצט, דעם םאר
 דער אין ׳טטײנער איערלײ אפנעראםם ױענ. דעם

 די םאר איז םאראורטיירע, פי^ע פון נע״טטא־״ט
 און אננענעהם. אי י'יכט אי װענ דער אנרעדע

 דעם יײעגעז צו געפרעהט װירקליך אי:ז האט עס
 אײעי דאס ״נעיעכטינהײט״, דער אין באייכט

 קיײ דאס ערםא־״נ, נרויםער אזא נעװען איז ?נניחה
 פה אײגער װעז באםע־־ליט, נארגיט ר־אם נער

 גע־ דאט נוט־וױנ^ער א*ז םרײנד אכית׳ע א״עדע
פעהיט.

ע י - י אגעפינען ועטאיהר — ד. ל.

 ״נערעכטינקײט״ נוםער "עצטעז אין עדיטא־יעל
 אונ־ װענעז וזיסעז צו וזיג׳פט איהר װאס איעם,

 אוז איפיגר״יעאדםראנע. דער צו עםעלוננ זער
 נעיײענט אדער נעהערט האם איהד װאס דאס,

 םוז אראפ חיילה, ׳איז איגטערנ^עאנאל די אז
 אפיטר אוז אונזיז, נאםירליך, ע̂ג איז ד.י*«ר, דיך
 דעםאנאניע. אביסעל םים צוזאבועננעסימט נאזי
 האט אי:סזזר:<*שא;אר די דאס איז, פאיט דנר

 װי *פטעלוגנ, אנרער ?ײז נעהאט גיט קיינםאל
 פאר׳שידענע די םוז איבעיציינעז זיזי קעגם איד־

 איה• אייוי אגנענופעז דאם זי װאם רעזאיוציעב^
 האט זי ײעלמ די. אײד וזי ?אכװע^אגס, רע

 א. דער םוז קאנװעגע^ם רי אויןי םאדנעבראכט
 קאנװעג׳ואן לעצגמר דער אויוי אפת, ר. אײ ם.

 װײי ניט, איז «ס *בעי ׳נעםאז נימ עס זי הןגט
 אנזיכםעז איהרע אין זיר נעענרןרט האט זי

 אײננע• האם זי װײל נאר םיאגע. דער איבער
איז. dv נוציא״ו גאנץ װי זעהז׳
ער, י1ל8װ — באםטאז. לאק»ל םעק. ײײנ

 םיר אבער באריכט, אײער םארעפענמליכען מיר
 צולאזוננ רער װענעז *•*י אײער אז ניץיבען,

 אפעלירזןן צ\ םעסבערס אוינמעעל*סענע רי םוז
 אײ פאלשטענדיג נעװעז איז קאנװעניפאז רער צו

 אינטערנעשא־ דער ®זן האנורעגעאז די בערינ.
 .קײז צוריעעװיזעז נימ קיינסאל נאןי האט :אל

 גאנ־ די »ז ׳נים ®ראנע ?ײ\ נאר אי« עס א«יל.
 פאר װערען םארנעבראכם װעם אננעיענעגהײם צן

 אויסנע־ די םוז אימיצער צי קאנװענ׳פאז, רער
י װעט •שיאסענע  װארים ניט. ארער אמלירעז י

 איז, קאנװעניטאן יערער פיז צילעז די םון איינער
 ד»̂ג צוריהװײזעז ארעד נוםהײסוז ז*ר זי »ז

 דעם איז אויםגעטאז האט ב. ?. ג. רער װאם
ײ די םוז מישך װ  װעל־ םאר טערםיז, דןם ׳י«ר,ר ז
 צוליב נעװארעז. אױסערוחןהים א*ז' ער כען
 א קאנװעדטאז רער םאר םארנעלײנט װערם דעם

 םארנעבראכט װערט עם װעלכעז אין רעפאדמ״
 קאנ־ רי אוז םארנעקוםען, איז װ«ס אי־עס. אלעמ

 איהר ארויסברייננעז דעם װענעז דארו״ װענ׳שאז
 אז ניט, םראנע קײז דארום איז עס אורטײל.

 אויםנע׳טיאסענע די םח אננעלעגענדײס די אויר
 אייער אוז קאנװעניטאז, דער פאר סאריןוםען װעט

 זאל קאנװענשאן רי אז דעם, װענעז באיפיוס
 םאייטטענדינ נעװעז איז םראגע, די אױםנעהפעז

 אמםערנזךמד דער םח לאהאי א אייט איבערינ.
 אוים־ רי א\ז װיםען. נעםענט עס איהר האט נאי

 יתיאדטעםבערס, נעװעזענ? איס נעמיאמגע.
 זייז, פעז עם אח װיסעז. נקסעגם אויזי עס האבעז

m ײ האיטזמ באקאנט. וױ גאד״ .09 ווײםוז זײ» 
 אנכאםרעםט רואם ״«רא«אנא:דא״ םאכןן סוז דאד

 םוז םארלןוננ ד«גן םכח באהלרס צמייםוו *ײער
 װאהזמזײנייך ר*ר »יד.ר האט ל״ .*ו׳ו ■ ». דער

 איהר דוחי אינמקרנןיפאנאל, ד• װ*ס מלײןנם,
 בא׳ אב. םיעזיײרער, איז מיןר*נתר דזיטענעראל

 ענט* דעם סים t>*n עד נעעננאמיט. האם לאף,
 אלע פאר נעװעז ױצא עו*ז מיר״ גיױבען םער,

אינםעיגעמאנאל. דער םח יאהא'ס
אן. ם. שפ ײנ  ניט עס דאט איהר נײ?. — ג
 דעם no םיסםײיז דקר סאלישטאנעז. ריכטמ גאנץ

װענעז סיינונג נעװעז נים איז רמדאסםאר
םיםמײפ זײו מיקאגא »ין ססל״ה דןם
 איז דאיא רעדיױאןאר, אים ער. װאס וזען,ג״ איז

ײגו  איבער־ םרײר־םראגען ןיסנע? עריסאריעיס ז
מז ײז d*j מ  ‘כלי די נאר כױמוננ. ■אדז^ניימ ז

* ר א ס א'ו װאס ב., ן נ. נאנצןז ױז נמנ

ו י ) פ ר » װ ם נ  nt פיתרונג דער פא- ו
 עד יאס :ע־*ע:, איז נױססײק ױין 3סנ**ײ< דום
 «8•כצי<«*י; א ;ו־ט־; פא־ נעתאלנמן ניס ראס
 פײנונג סע־זענל־כע זײ; אויכ ריכםינ, אויף
האט אוז כ ע נ רןם פח ס«ינמג רי אויי איז

V 99 יויסאי איז ואײם• יע־ ם־ם יױאננ
?ל 99 יאר אנו־ ־ערןיטאי־ ױ.ייא ;,זי

 •ײן, איינפאי׳&גטאנ?׳ ניט יא״ ער א־ יאס־־ען,
כט ‘ו* ׳;־ אז אי־ע־  »א• ד• ט׳»ע’א"סכ־ יע̂י
*א׳ עכ "<ר א־: איגטע־גע׳צאלאי־. דע־ פיז ליסי
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אלגיר׳נוי צענט־אי־עי רע* פ־ן (ס-עזידענ*

ווי־־ע^ ן אי ־זנ

 ער־ קאז :ס&עקס$דיא שול 8 אויב
עםי־ אן אן שטאדט איז אז קיערעז,
 ניט הויבען דאקטוי־ים די כאטש דעכריע,

 יאטירליך, ;אנץ א-ז דעדפו;, װיסען צו אן
̂וזע* :יט טײדעל אידײט א זאל מען אז  ל

 לע־ אירייצער א פיז שטעלע די פארנעםען
צײטינגע;. אירישע dtvs זי װײל רעדין,

 בא־ ״טטערונגען קאמישע אזויגע און
 פײ פוילען אין שול אידי״טע די געגענט

עקזיסטעדן. איהר פו; טאג ערשםען דעס
 פין יאהרעז גענוטעז האט עס אבער

 םיה אוטאויפהערהיכע־ פון נפש, מסירת
 ךע־' ‘צ טדרגה, דע״ אס צו דעמדײכען צו

 ־טטע־ ניט זאל טען װאם מדרגה, א גױײנען
 זאל טען נאר יעול, אידי־צע די אםען רען

 דעי אין פיסיאך. אונטעדשטעיען איהר
 געטאכט אפען טען האט צייט עדשטער

 שױן פען קאן איצס אבער שטערונגען,
 א ״צױן א-ז ׳צול אידישע די ט.ינ דאס

 או:־ בלויז איהר יצטעיט טעז און פאהט
פיסיאך. טער

 די װאו געגענדען, רא זײנען עס אמת,
 שולען. אידײעע די צו פשוט יטליסט טאכט

 װאליז, פיז געגענדען די אין זײנען דאס
 ריגער :אכ׳ן געקראגען האט פוילעז זואס

 פוילישע די איז גענענר דער אין שלום.
 און כיינאריסעט, דער איז באפזזלקעדוננ

 יצטארקע א דארט פיהרט טאכם די
טאקטיק. »י*ניױרוננ9

 איז װאם פוילען, אין שול אידישע די
 אין זין כלי שםארקער א ם^נ צו היינט

 פוילישע די פון האטף נאציאנאלען רעם
 דער אין געװארען גענרינדעט איז אידען,

 די אקופאציע. דײסשער דער פון צײט
 שטערונמנן, נמטאבס האבעז דײםשזזן

 גע־ זײנען זײ אבער לערער, די ארעסטירט
 די ארן זאכען, אנדערע מיט םאדנוםען װעז

 ;געװאקסעז זיך דערװײל איז שול אידישע
 פארלאזעז האבמז דײםשעז די ווען און

 די געװארען געגרינדעט איז עס »ח פיילען
 אירישע די שוין איז רע&ובליק, פוילישע

 רע־ פוילישע די און פאקס, א געװעז שול
רעכעגען. געמוזט דערמיט זיך האט גירוננ

עלעמענ־ ״סאװעניםטישע די זױפיל אוז
 זײ ?אנעז ׳צײז די קריצען ניט זאלען טען
 אםת, העלפעץ. ניט גאי אבער שוין זיך
 טאקע, שטערעז זײ און שםערעז, קאנע; זײ

 קאנען שול אידישע די אומברעננען אבער
ניט. זײ״שױן

באדײםוננ, ערציהערישע די אויסער
 אין װאפע גרויסע א שול אידישע די איז

רעכט. נאציאנאלעז פאר קאםף דעם
כיעהר״ די — אידען, בלויז נאד ניט און

 האבען פעלקער םון מינאריטעטען פסע
 שולען האבען עס שולען. אײנענע זײערע

 א;־קראי- די װײם־רוסעז, די ליטוױנער, רי
דײטשען. די ׳נער

 שאװעניסטישע פוילישע די כאמש איז
 אז פארגעסען, שויז האבעז עלעמענטזןן

 געװען אלײן זײ זײנען לאננ ניט גאר
 פון שולען די װאלטען און אונטערדריקמ,

 זיך סוז אויסגעראםען, סינאריטעטעז אלע
 מיט רעכענעז רענירונג פוילישע די אבער

 ערשײגונג, אן טיט װי שולען אירישע די
םארבלײבעז. צו דא איז װאס

רעכע־ זיך מוז רעגירונג פוילישע די
 שולען. אידישע הונדערם דרײ די מיט נען

 אנדע־ פרן שולען די באהאנרעלט זי אמת,
 אידישע, די װי בעסער םינאריטעטען רע

 די ביםעל א שולדיג זײנען דעם איז אבער
 צװישען צװיסטיגהײמען די *ליץ. אידעז
 אײ דער םון כאראקטער דעם װעגעץ אידעז
 נע* םיל זעהר שול דער האט שול דישער
שאדם.

 װערען פאדציעס געוואונענע די אבמר
 םארטיײ באםעלהערוננ אידישער דער פ*ן

נײע. מען נעװינט טאנ א װאס און דיגמ
 װי שול, אידישער דער םון פרײנד רי

 נאציאנאלי־ אנדזןרע אלזן po פיהושר די
 נא־ א איז םױלען אז אן, װײזען טעטעז.

 םרז דערםאר איז ציאנאליטעטעדפלובה
 באהאנדעלמ נאציאז יעדער פון שול די

שול. פוילישע די װי אזוי פונסם װערען
 די ורעלכעד מ;ט נפש םסירת די איז
זי האבעז שול אידישער דער פח פרײנד

 פארטײ־יגמ, א־צט ביז
רעזורטאטיעז. ניטע שױן

 נעיראכט יאײ
דעהד. ײ אין

 דױבמ פוײען פון שיבטעז פ־אניעבױוע
 סימיאטישעד ביסעי א זיך אן ש־ױן טען
•צוי־. אידישער דער צר באציהען צו

“איגא שור צענט־איע אידישע ײי יי
אךײן טראנט פוירעז, פון

, א
ניזאציע

 אױס- זאיי רעגירונג די אז פראיעקמ, א
 זיך האט מען שורעז. אידישע די האי־טען

 טינדע־־־ײט אנדערע טיט צוזאניענגערעדמ
 ־אלען זײ אז פארלאמעגט, פון נרופעז

עקט.יפרא דעם שםיצען
®־א• רעב פון אױםנאנג דער א?עד

 איי־ען ד* אן איננאנצען ^פ הענגט יעקט
אדעריקא. פיז

כצי־ #רורכגעהן זא״ פראיעקט יער ברי
 םא־־לרענעיס, נימ נאר :יט ,y^v‘ די זעז

 45ײע־? פא־ינרעסעױט נאר מוזעז ז*י :אר
 רענירומ פױלישע די װעט דעםארט און

אויסהאלטען. זײ מוזען
צי'< יאיז־ צװײ א נעײען דאדף דאס

 :% שול אידישע די מוז יאהר צװײ :אך
 פא$:־עסער< :אך ;אד עקזיסטירען, בלויז

 אידעז די קאנעז דאס און װעיען.
 א-ז עכ דערװײזען. :יט אלײן פוילען
 אירען.זי׳ אסעריקאנער די פו; פליכט
האם) גרויסען דעב אט אין הילף צו קומען

"ז לעזער די םאר װעט עס ד ז  אי
 ׳םאקט פאלגענדער דער טע^סאנט

 Tie אין צוריק צײט א מיט פאסירם האט
 ‘בילדוננ( פוילישער נעװעזענער א לע*.

 אויסגעדריקט, זיך האט מיניסטער
 זן זי ויעז רעגירוננ, פוילישע די כאטש
 צומאכעז ניט איצט שוין קאן װעלען,

 גיסו א האמ זי אבער שולצז, אידישע
 דן און ׳זײ פיז װצרען צו פטור װי פלאן

 ױילישע מעהל װאס עפענעז צו ׳איז
 א*ו אוז געגענרעז. אידישע די אין לען
 םרײ זײנעז שײעז פוילישע די װי
 צאדיזמ^ םען מוז שולען אידישע די אין

 אז שולצן אידישע די סוח כל סוף װעלען
 באםעיקמ־ו אידישע די װײל מעדנעהן,

 r קינושי־ איהרע שיקען ליבערשט װעט
£ געיט קײן איהר קאסט עס ױאו ׳טעז :י

 -אױסנעלא דעדפון זיך האט װאס און
 אידי• די זײנען אן דעטאלט פון — ? זען
 געװאי פארגרעסערט נאך שולען שע
 ח ׳זײן ניט זאלעז טאטע־סאמע ארים װי
 אנשטרעגנמז זיך בעסער אבער זײ לען

 א-די די אין קינדעד זײערע שיקען
שולען.

 פ^־ט שטעהען שולען די אבער
 נױיס^ איז יקרות דער קאטאסטר^םע. א
 ממן בלױז און גרעסער נאך ארימקײט די

 װעט אמעריקא פון אידען די פון הילף דער
הריזיט. אייהר פדן ארויס שול אידישע רי

ה*ז רעגירךנג פוילישע די כאטש און
Iאי־־ײשעד דער שטערען אפעןניטז

 מ»מ אומצופדידענהײמ איהר אבער שול,
 איו שול אידישער דעי פו; װאוקס דעם
 :וצען דאס און שטאדק, זעהר אלץ נאך
 יטטעדט־־ קלענעדע די פון באאמטע די אויס
 שטעדטע^ א ערגעץ ביז פאליצײ די לאך.

 א'יגצן די אין אויספײנען זיך וועלענדיג
 אז פלוצים, ערקלערט רענירוננ, דער פין
 >אן עפידעטיע אן הערשט שטאדט אין

 אידישער דער פיז יאקאל דעם צו טאכט
 װערט שול יי אז ׳זיך פארשםע,זם שרל.

 m זיד, טיעפט עס אבער נעעפענט, גלײך
 ער• :ײ\ ניט ניט אינספעהטאר שול דעד

 א פארנעמעז צו מײדעל אידיש א לויבניש
 אידישמד א אין לערערין א םח שמעלע

אידיש. לעזט זי װײל ׳שרל
 יאװײזצן עייזאדעז האסישע אלע די
 איז שוי* אידישע די שטארס װי בלױז,
 גע• געברויכעז ניט שוין ס*ז םעז אז .שוין,

 םעז איז ױוװאלנדםיטלעז סײז איהר נעז
 פיס״ אונטערצױײםעיעז בלויז איהר זוכט
לאך.

שטאר־ איץ װעדט שול אידישע די און
 ײצז אה פײלעז, א'ז שמארקער איז ?ער

 העל־ איהד ייעלעז אמעריקא םון אידען די
 א־וזןק־ ױך ד ײעם יאהר, צוױי א נאך םעז

םיס. איעעכע אױף שטעלעז
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אר״ז IV■ ר• •••א;‘•*׳ ־לשא־י׳צ
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n •y ♦* •v -k:♦• ׳עטאײי :*#
jŷ* כט-יי׳׳ךה, י־ א-ײ יעי VJ yry i 

 נא׳ צ.י אים JIN *•:־;?<־ די ןיחעטע;
 *V 1ד׳#י נעס אין f * ע־ אז ץײזען

 סדײ גיױסע א זע־- עיט א-ױפ;ע
־־ע סיי*ע אױוי *‘לגטיא  ‘,,N אין סטר^י̂ז
 ניו 1׳) םין צידד^ט ;*ך -y יאט נינע
̂ײי• טע: ס,־. ̂ך-עטרוןווי* די -yr*•• דז ג

̂נען פטרײי^יס yijpr^t ״ד•  ײ
w ע•:יאלכ  ;•r ח״ע״י טעי 20 :יז 
 ‘N׳"r 450 ב•? דאיא־ יו,־; י•; י;א

ד, דזי״א־; ״״ט*אז ״י  ,‘היגעי ניע־י :
Mr )פ*־א" -אײ פ־ענט״:, ר*וז n  n r s- 

 נ-ננע״ג׳ י*נא נע־גנאיס, ע:א י^נכ,
 סערעח דוגג^װ, *י-דא גאעי*, כעיט־א
rpvpo ט׳עען, דדעעד ריט־עטאן, אסמי 

 ‘ם״גסיל 1ד*ו וױגה״אױהח/ קארא״ײן
̂נר, ראו? װער, ̂ודי;, ט־יפא סירװ  ,נעס ר

כי*אזא. 'jpirn jin כ-י־טאן
 60 ןyקיא;yנ האט קרעכט׳ע ״ט״ער

 ׳עטראוי, דאי״אי 4r?>« און דד״״יײר טע;
 דאראר 360 — הארדעטיין יעטא און
דד*"י. אין טעג 20 און

*r N בא^טראפטע ŷ OM-N jyro־ 
 דאי־יי־ טױסןגד איגטער געױ*ר*ן נוסען
 אפע־ װעי-ען ?ײסעס זײע״ע אין נעיי״
לירט.

 סמרײקערס ארעסטירטע ״מערצמ
 פאר געי־ארען געבראכט

מ;< דזשאדזע
 געירעז t*N םארכייטאג *דאנער׳עטאג

N אין סאסעייטינג w n w i i םעי׳ס 
 ר9-סאכ09דר סטר״שמגומ 40 מאויט.
 ׳צע־יםס פון נעװארען גענראכט ויינען

jin ״ אז ללאסנן, אויוי דעטעיןטײוט  ז
 ה^כען jin יעע«ער די געייקעט חאכען

.JNirpjNirrij’N דעם איבערטדאטען
 -גע׳ו* םאיגעפידייט סינען ״סריהער

 גע״ דינען ודויכע סטרײמערה, 20 רען
ט ^כ  אט^עמענטס •ion נעװאתןן נ
 אדעי דאי jhn^h נעםען די אונטער

 ^עגע• דינען' נאכהער סםיםה. םערי
 ^נטעי אױי •,4עי נאך געװאחוץ םױזרט

v i 'v i  n .דינגונגען^
 דער סאר יאיער עיד ׳זוססאן נענ.

 <איערס די tn געםאדעלט, האט ױדאן,
 אפידײ״ ,ד אין זאלען באסעס די מון

 נע״ ײכט־יגע די אנגעכען זײמרע װיטס
o די געכען קיצאגען די און םען rN- 

טי־טע.

rfu יyד׳׳ jrn חאט :rM nnn\ רץס 
 חאט jin INNNif רy’א‘י פון פאי^אמ
jy2ŷ y.i די ̂y*N־p יט^ jyoM*rviy 

 ז|ל ^y jy'JNsfro jin p»oo*tbn די
jy2y))’nN jŷ vr *ר»וטי»פ* w tv iv 

N jyiy* n̂bיDDy,יטyן< HNVOi nyi״y 
 r'*t 10 רעכ**( tN נא^טיטט, יאט

 20 די מרן ̂.yrnNB רyד ס*ן זאי ״י1א
jin דNצyי־rטNסטייי• 11 די םיז סײיל ג 

y^yo <ô yr נעכטען ־יאט טען r**t 
*,vaerN

 זו̂ס jVD,4oy3 -אט דד״״״אדסע רyד״
jŷ ןy;Nר Nf)N סטי דיMקy*זאי״ען ד* י 

 -w דאט זיסטאן רעי־־. זyטy^ דט
ŷ N jyDryj סטי״יזפ״ס j<n פון ®ראגט 

jin עייןי״^יט, די דאט jn

 םט״ט Ofj*^N jib ryfyi cyi *ױט
#n דט *סןן טא- rn  ^yi .jyDyp î״t 
 ״vפטyרN די n-^y-iN רyנ!י׳N̂ דאט

n kd׳j דאט m ♦o׳);jyo in &w v טאר
 a*yt MJ »yo יy jn jin jy»yp§' דט

‘N3 ))y-Dy׳Mf riN jye^-»y 
jp דט ^ n t ♦ד oy^ro-us^N ̂א״ פון 
y’ר jNseo,"

*p ^ p i ^ ט כ ^ D^ty,̂ ׳פױן וד נ

אן מ ד אי אן און װ מ כער לי
אדע־ס י

nnoAfiHAv, nkw ״ו2 אמסזו 
trUfhMn fo>׳h SMI SM4

yvיyן on ^Ninyj כטפט ״פארװעיסס״ 
«jviy ;סטי"? חור סכט טא n jib

t*N w n v t p ^ i ען. ;עמפען אי מוו

אגױקולטױ־ ^ױשע ױ  
( סאסײעטי ודרש) נ#ד#ן

**••כ־ פ־ם  D*yo*gt ט*מorny ©ft'yn• *ייפ ייי  oi «און פירמר  fmo ycsrp vrip ,ייחר וז|| פוױגדי?יס  mb *ספדם וי*ט*ן.
נ*י«וה איתר אײד^ר דןו*ױמס  pyp n

j j i « 1 סיט יו
פר אנבפיוט איו טיוט און ר«וט - •jftMn.v\*vrr§ י!יםס ̂רער פי״כט
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 סעהר. קולידזש, ■רעזידענט
 ®מ ר,אנװענשאן דער אױןן יװזז

סאניטאױום דענװעד
 גס<ת’«מ*ר* די װעט נוווואוסט, וױ

 ס«;יט*ײום דענװער פון ט^נװענטאן
 דעם ס. ד. װ»זטיננם«ון, »ין טארפוסען

 1אי םעןon 1 און ראי ifo'Sl םען,80
ײ׳ןײן. צסען

 סןונוחננ״ טונ ױס *זיין װ«ט ראם
 סטדטט־ אירי׳ןו׳ןר נרעטטער רn • ׳טאז
יאחר )װו^וויג װערט וועיט דזמ־ אין רױם

 ארנייטען װא־סיננםאן פון )n’» די
W די »ז ׳פטארס, זעחר W W י  ײ

 מ׳פיכטע רער אין ריםטארי׳ןןן א בי״כקן
סאנ־םארירם. רענװער טון

 ייי־ רעי נעװארעז גקנוםןן איז עם
 נרעס״ די סון אײנער האטעי, מיננטאנער

האטעיען. ווא^יננטאנער םע
דעלענא־ םילע ערװארטעט ווערט עס

 נעלא־ טוין חאנען שטעדס איינינע טען.
 גרויסע♦ א קוסט זײ פון »ז װיםקן, ««ן

דעלע;א«יע.
 נום אזוי אירי׳ןק ראם װאט־ננטאן,

 םאראינםע־ זןהר איז אפיציפיע ראס ײי
קאנװעגז!אן. דער אין רעםירט
י שיז נריף אננעפוסמן זיינעז עס י  ײ
 און ױחז פעקחןטערי קול'דזיט, זירענט

*p im װאו ■ערזאנמן, נע׳פטעלטע חויך 
 װארעםסםק די סיט אױס זיך דדיסען ןי•

ר ורענ׳נן ווערםער i פין םמםינסײט ת n' 
 *ופריחמ״ זייןר און סאניםאריום ווער

o אס פון יןאנװענ׳פאן די וואס הײם, n 
 אי| םאיאימז וועם מניםארױם גרויםקן

T n יאני■ םוז שםאלם חוי«ם
 סוטיו װעיאו סיגיססאותן, אײנינא
T *ו מתאנליך n ד און תאנווענמאן  מ

T םח נאסאן אין נדיסעז n חמיממ o n 
iroom י אין סאניסאו־יום אידי׳מן  ח

o»rw « ומנזדנ וייז* trm n r •ױבי 
יעאום.

ן ע מ ר ל ו כ ז ת
ת צאתןד יום א

: |

ריז א ם מ רי צ »»#•#• mm • pמ

 װען ׳כ?ג דעם גערעגלען ז^יסט דו (כדי
 דעש pc געײיאיעו אויסגעיײזט ביזם ד־

סו. ליזגד םדי

ן ו ק א י ל ט ג ע ן װ ע ש ר ע  ה

 ח ם פ ן ע ג י ט נ ײ

ץ י א ע ד ש י ד י ו א ע מ ײ  ה

ש ױן י א ע נ ע ז י

 עקםפרעם אםעריקאן דער דורן־ געדארען נעשיקם א־ז געים ױעסען צי חײםען, ד• אין
 צ'יט, ריבטיגער דער אין פינקםליך, דערהאלטען געלמ דאס הןזבען ױי — קאניפאני.

דא־ארס. אשערי־אנער אין גע־וארען א״פכעצאהלט ז*י איז עם ארן
 אונ־ און ארגאױזאציע ברײםער וועלם איהר ד-רך ,,קאספאנ עקםפרעס אמעדיקאן ד•

 דעם פון װאוילשטאנד דעם םיל זעהר יאנג יאהרען שױן העלפט מיטלען, ערשעסיינע
צװישען פארבינדונגען פינקטליכע ארן שנעליי די ערםע:לי:ט און פאלק אידישע;

 אלע אין צושפדײט אץ ציז״ט זײנען ױאש קינדער, אץ עלמערען
װעלט. דער פון םיילען

®רײנד׳

אזיסגעצאחלט װערען דאלארס אסעריקאנער
ר ר ו ל ד ע ב ײ ר ק ע ד ױ א א ר מ ע ד ר א

ג»גץ איכער

לענדער. שננ׳ישע און מםחועניא נאליציע, פױלען,
אין אויך װי

װעלט. דער טון טײלען אנדערע און המענתן קםםרײך,אוננ»רן, זייטשלאנד,
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ען אכ ט איז װאס ז וױםען צו גו
 הײד נײער דער - אינסולץ
קדאנקהײט צוקער נואר מיטער

דר״ כירורנ, קעגעדער ױבגען רעם ײב
 א געװאדעז גענאדען א־ז כענטינג, פ

 עגטוזיאזם גרעססען דעם סיס געראגח.
 זין אין געטראגען געדאגק דעש ער

־  גע־ ד.אט ער װאס ׳י^הי םיר די ך־
 סלחטה״ דער א*ן פראנט אײפ׳ן ריגט
 ער האט אוםגעתערט, זיף :־אט ער ןוען
 יראפעםאר צו פארטרױט געדאנק דין

 אװ מגיװאסרסיטי דער םון ניאל^עאד,
 פראפעסאר אונטער און ט*־א;ט*,

 דער סים און *נסיהרונג טאלרעאד׳ס
 כיעדיציני׳עען דעם שריינד, א פון ײ־־־ה

 אנדערע״ און ׳כעסט ה. ס. מר. סטידענט
 זײגע אנגעה^יבען בענטינג דר. האט

.1921 טאי אין עקספעריםעגטעז
עריטענ*9עקס די פון רעזוצטאט דער

 איג־ םון אנטדעקונג די געװען איז טען
 כא־ רער אין אגװענדונג זײן און סויין

 נאכ* קראגקהײט. צוקער םון האגדלונג
 דעם אויסנעפרובירם האט ער װי דעם

 בענ־ דר. חאט אצײן, זיף אויף מיטער
 ריצט1אײגגע׳ע םאצ ער׳עםען צום טיגג
 דעם םון !אציענט א אין טיטעצ דעם

 טאראנטא, אין האספיטאל דז־טענעראל
.1922 יאנואר, טען10 דעם

 גערע־ װערט אן דאםע דער אט םון
 דער אין ערםינדונג װיכטיגע די כענט

 האםנוננ גיט װאם םעדיצין, מ^דערנער
 צוקער םון צײדען װאס מענישען, אזױפיצ

קדאגקהײט.
 קראנקחײט אזוינס^וקער איז װאס

? דײעביטיס אדער
גע־ צו אוםםעגציןי איז קורצען אין

 דער אט װעגען באגריף נענויעם א בען
 טען קאן װעניגסטענס אבער קראנההײם,

אוםגעפעהר. איז זי װאס אנװײזען,
 װאם קראנקהײט, א איז דייעביטיס

 אוסאררנונג אן פון םאראורזאכט װערט
 און םארװאנדצונג םארדײאונג, דער אין

 קראכמאצ אונזערע םון אסיםילירונג
 עס אז דערצו, םיהרט װאס און שפײזען,
 אין צוקער םין געװיסער א זיף באװײזט

 דעם נאך אפםאלען. קערפערציכע די
 סימפטא־ םארשײדענע רײהע א קופט

 האבען ־װאם קאספציקאציעס, און םען
 קראנ- דעם פאר רעזוצטאםען טרויעריגע

קען.
 קוםט קראנסהײט צוקער דער בײ

 שפײזען, ?ראכמאצ די :װאס אט, פאר
אונזער םון טײצ גרויסער א זײנען װאס

 געד.עריגע די דורף ניט טאנען דיעטע,
 גיט װעלען און עגז־עררבגעז כעטי״עע
 אײגפא־ רי אין מאױואגדעי־ט עגדי*יך

 דעי־ געװעלגציך איז עש וס פארעען, כע
 קודט פארען מעהרסטע רי אין פאי.
 ׳אר:אן דעפ אין פעהצעד א םון ראס
 בויןד־ נאטע; דעם מיט באקאנט איז װאס

(פאנקרעאס). ־:פײנעי־־דריזע’
 די פין אײ;ע איז קדאגקהײט צוקעױ

 װאס און ;דך םארמעהרען װאס װעניגע,
ט טען װי ׳קרב;ות טעהר סך א האט  די;

 פון סטאטיסטיק דער שון געװעהגליך.
 די אי ׳טיי זעייען צענזוס־בױרא דער

 פעד קראנקהײט דע־ שון טויטעךראטע
 געיטטיגען איז אײנװאוינעך, 190,000

 סארצױף איז 19 כמעט ביז 10 ארום פון
.1915 ניז 1900 יאדזרען די פון

 הארװארד דער פון דז׳מאסצין, מר.
 זיײען □y אז ׳עאצט, ׳סקוצ דיקא^yנ•

 אין פאראן װאר׳עײנציף טאכ צו הײנט
 םיציאן א זyטאטLײ yDפאראײניג די

jyjoyo, צוק פון לײח[\ װאסyקיאנ־ ר 
קײט.

 דער אט שון טױט־פאלען צאל די
 פאר־ די םון ׳&טח oyT אויף קראנקהײט

 jyny; איז 1921 אין ןyט»טLי, אײניגטע
 זײ־ jyK:׳yo 1500 ארום .15,000 טyכמ
 גע׳שטאר־ קראנקהײט רyד אט םון נען
jy3 1922 אין יארק נױ ׳שטאט רער אין.

 ’ov yנyנג8פארג די םון משך אין
 םאר״טרנגעז סך א jy?2 האט יאהר ליבע

 ^רyז און קראנקהײט, רyד םון געםאכט
 ŷ'געװאר םאבטyג איז פאיט׳פריט םיי
 דײ דיורך ־סyבאזונר הײיונג, איהר אין

 קראניך א איז דאם .jy-^yo [ס'נ\'שע1
 נסyפאצי oyi פון רטyפאד װאס הײט,
̂׳  װי־ די און yראציyeקאא yנדיגyטKםא

jyo$ ציגקײט y :w בעס אyרyארט ז 
 רy :אר אויב פרטים, ŷ« איז לעבעז

 ,jytrjyo .jyaŷ זײן ןyפארר.יט װיל
 רק^ע־y קראנההײט, די גוט װײס^ װאס
 קראנ־ רyד רyנדיגyםארשט װאס אז רען,

 מיט׳ז זyרירyקאאפ זײן איז איז רyק
 װיציג איז רy הרyמ װאס איז דאקטאר

 Dyjyr'K זײן איז זyסירyרyאינט צו זיןי
 אויס־ זײן איז רyסyב אלץ צו׳שטאנד,

ז.yרyװ צו זונטyג זיכט
ג די נ ^  jypiynp רypצו nvi םון ר

 טyװ צר װײט װי ,oyi אן זיך נדטyװ
 װי און רעזשים ןyנגyטרcy א אפהיטען

 םון ןyצyגyר די נאכקוםען ayn ער װײט
nv'yn) אל אײנארדנ^ גוט אוןy זײנע 

ארבײםען.
 אין אינסוציץ םון ארײנםיהרונג די

קראנקהייט צוקער םון באהאנדצונג דער

ר ע ד

ר ע ם ײ ב ר נ א נ י ר
םער און נרעםםער דער אין םארקפ ער ש ק«ל  ר«די

ער ש םער אידי חןן ארבײ ף אר װעלס. דער אוי

 $24ססססס,סס — מאו־מאנט
 83,ססס — מיטגלידער

740 — ברענטשעם

F» bt ג1רי ארג דאר ’mt־ 
 עקאנאםי־ װיכטיגען דען
̂.ofp יאליפײיאן ױז *עז

 קול־ דער »יז רינג ארג דער
ײ דער אין צענסמנר ■ור ד  אי
באװעגונג- ארבײם^ר «ער

 אידי• אײנציגער רער איז ױנג ארבײמער דער
 םאניטאר־ אײגענעם אן האט װאם ארדען, שער

מיטנלידער. כ#נםאמ«טיװ זײנע פאר װם
בי« 18 פון עלםער אין *רייגגענוםען ווערען םעםבערם
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 ®יידר h ג^,דערט סיל אזוי ניט האט
y i’v.y קדאנקהײט, ח[ר םון הײלוגג 

^*ly האט דאס :jy:y;y דאקטאר דעם
 כעפערע צו זא;ט *ואם ה״ל־טיטעל, א

 ניט און ןyםאי סף א אין רעזוצטאטען
 נעסעי־ ט,יpיכ̂גyט די פאצ-עגט דעם

 חװאגטיטעט yרyסyגר א פארדײען צו
 פאי• נאטירײך װעי־ט ,דע־כי און ,ייזb*ע

 עכ און צױטטאנד, םיױ׳עער ?ײן נעסערט
 מענ־ נרעכערע א געגע^ען איהם װערט

 טיט רעבען גיצציך א פיהרען צו ציכחײט
?אפפאדט. פעיזר

 אזוי וױ אין אינסולין איז װאס
 װא־ אזא איז ראס > באגוצט ny װערט

Pynyo, קציײ אין פארקויפט *ועיט װאס 
 נאר \V2VWi װ^יט עס םי־עיטיאך. נע

vv איז '^ v i^ va 'n .אײנשפריצונגען 
 מױל, דורכ׳ן \V2v:v: װערט עכ אױב
 oy װירקוגנ. ׳עום p»p נים עס האט

 םון פאנחר^ן nyi םון צונעגײיט װערט
V’J רײע y;JĤ א דורף רינד. א ' dvd 

 ־Dpy אן געםאכט רטyװ ןyסyvפרא
 װאס אס,yאנקרi טײי דעם סון טיאחט

 ״.03Nniy«N? פון jysrj^ ״די זיף־ רופט
Q: װערט פאראטyפר דער v :"iy, סטyנ־ 

 אײנ־ די סטעריליזירט. און דארדיזירט
 ־nyn קײן ניט םאראורזאכט *טפריצונ:

־ קײן און םאג ^ŷ Hi .די אומאידנוננ 
 און ױניטס, אין ןyפאסטyנ װערט דאלע

 ־Dpy דורף בא׳עטיפט ןyרyװ ױניטס רי
א־כײט. yנטאלyריפyפ

ײ איז דאזע די ^ װיכ־ הרyז א ד
 וױםיצ jyDiNi פאצי^טען זאך. yטיג
 איז צופיל ^nyo ניט און נױטיג איז עס

nycyi^’^ װײניג צו און oyii נים 
 װי ר^צטאט^ שום קײן ב־יינגען

 עם jyo דארף איצט, װײסען טיר *ױיט
jyoyjj»  oy אז םײנט, דאס כסדר. ''
 ov נאר קדאגקהײט, די ;יט הײילט

 אויסםײ־ yt׳̂,אטyרpפאנ די צו לטyיטט
 פא־ ז.yראנרןp דעם פעהיט װאס צונג,

 צװײ ג^ועהנציף בא^ימען ציענטען
טאג. א oviqi דרײ אדער
 פארזיכטיג דערנאף װע־־ט דיעטע יי
i:n«;D־yoy^ צו דער װאנען ביזypר 
 קאן םעץ אויב א־ױפגעװארם^ װע״ט

y3» אונטער פאציענט דעם ŷT אובד 
 זאל װאס דיעטע, א jy3y: ׳טטענדען

 אינ* קײז מצן דארף ן,yאויםהא^ט איהם
 ony? jyo רyאב אויב האבען. ניט סוצין
m ניט קאז רy אז »ײן, v : jyDyj ײז9ש 

 און װאנ yinynyi די אגצוהאלטען
yגyרגיŷ קאן דאמאלט jyo פארגרyסy־ 
 אינסוציז, זyבyצוג און yטyדי זײז זyר

.jy?'ni^3 ניט הרyמ זיף oyn רypצו און
oy דאריב איזyר « :« ^y פון yi־

 קװאנ־ ריגעyהyג די פאץיענט nyi בען
 אהן רyאד מיט ׳טפײז םין און טyטיט

^ און אינסולין ^ly v אט ראז^ די 
 קאמסצי־ אזוי ניט איז דורyפראצ די

 איז oy .jy:''D קאן מען װי צירט,
 ןyבאשטימ צו נויטיג אבסאלוט רyאב
 מען רyאײד פרטים, yjy־r&n^ די אט

 y^ רyריגyהyג ח*ר jyiyii ציסם6בא׳ז
נעמען. קאז D:y^»s א װאס אינסולין,

Dy בײ איז jy:,DJ,,n ̂װ טאג רy׳ן

 ח»י<וננ. די וױ וױכטיג, אזוי •ונתט איז
קראנק״ די נאםערקט jyo פריהער װאס
 אכטונג גיט jyo טעחר װאס און הײט
 קאן דכער אי׳ל אנטיױקלונג, איהר אױו״
jyo אגהױב אין קאן מען םארהיטען. זי 
 אן אחן קראנקחײט די נאמעיתען ניט

 oyi סון אדער בלוט םון אונטערזוכונג
נירען. די םון אפפאי

 װאס קראנלהייט, א ניט איז דאס
u נאכט, אינער זיד אנטוױקעלט n n y i* 

^ יאבאראטארי׳טע נויטינ זי״יגען ט נ  אי
jy33*3ir. כא״ םוז מען װאס באזונדערס 
 םאר נײגוגג א גיט װאג צוםיל אז טאנ^,
 װע־ װאס ,jynyo קראגקהײט. צוקער

 די ןysאנטװיח לײכט האנען פעט, רען
 #ביםעל האכען װאס די קראנקוזײט.

35 רyאיב זײגען זײ װען װאנ, רy;י;yװ
 נאך חאז מעז צענגער. ^עבעז אלט, יא־,ר

jy2y:iv, און איבוגגען געהעריגע אז 
pיינy^yג v 'W 'rn  y רyגy^yזײגען ן 

פיט. □yi אם איז גיצריר אייעטאי
 אגטדעקוננ yוױכטיג א איז איגסוצין

 דער םאן נוטס סך א סם? אהן טyװ און
סענשהײט.

סױרוױס). ימנגװי̂ם (םארייו

ס ר ע ס ע ר פ
ן ו ס « ש ו א ל ק

כרעט־ װײער די דאס וויסען זײט
 מד און װמצוועם ןyסyרi צו לאך

t װאס *איװי^ o איצט כיז חאבעז 
 ציײ yכטyצוגע• די מיט מאכטyנ

 האצץ אויף צוגע׳ןוצאגען אדער וועגד
 אוג־ םון געװארמז רטyצpרy זײנעז

 אום־ םאר םע?טארי-ראקטאר זש־
]i:i?y צו prv,ן jyi דyג רyםון רור 

 צויא־ די און רyB צואוואריםטע די
 קאנ״' צו זyנגyבר קאז האלץ yטyר

סאספשאן.
 נטyטyפ נ״עם אונזער נאר ױזט

 װ^כע צײװענד, קויערנע די כייט
 די פוז געװארען נםypרyאנ איז
^py yoDyסyBרםyװאשיננ־ אין ן 

 ײײ־ yv'nto'JWD כסטyה אלס טאז
yברעט^אך. ר

ײ ב*?וםעז צו די נ האמפאבי כאארו פרעם־ װעלװעס און פלאש אםעריהאז
י«רק נױ עװענױ פינפטע 123

.2220 *שלאנר טעאעםאז
 לײםעםמ די אויד יארקוי»ען םיר
 םיס ספים ®דוקענע סמיםערס. םמײל

נאדאנסיע. א
 םאשינס ■ינקינג אויך האבען םיר

מאדק^מ. אין בזןםםע די —

 עס צו הײסט, דאס :איז אינסוצין םון
 פא־ רעם jy^''n צו םענד^ז די האט

 אײנגעבען oy דאחי ?ען רyאד ציענט,
 פון נסyנינסטyװ ,jy3ŷ נ#נצע דאס
 -y: |ifp אזויםיל רyאב צײט. צו צײט
 באגרזד רyאונז בײ אםיצו ,jjnyn זאגט

B jjw רyצטyג iasnyאציyנטy,װאס ז 
 א^נסר זyנוםyג צײם ycniy: א זyהאב
 גיט דאזעס גרמםערע <זײז דארםעז ליז,

 מלהרםםצ די אין פ»ר?עהרם, נעסען.
 די םארקלענערען רyגיכ םען קאן םאלעז

 ציײ האםנונגםסולער א איז דאס דאזעס.
כעז•

קראנקד^יט צוקער םון סארהיטונג די

'ו,;|

ט עג ר ײער פ ץ א א כן פ ש א ש
 ניט, אױב װאר, יעדע ״גערעכטיגקײט״ די ערהאלט ער צי

קױנען. יא דאם זאל ער אום טאן דאר^ ער װאם אים, זאגט

ט ו ה ס ט א ב ד י ל ז ך צ ד

 די,גערעכ־ ניט לײענם אײנער װען װײל
 װאם ניס נאטירליך ער װיים טיגקײם״

ײן אין זיך םוט עם  אלןן אין אץ ױניאן ז
 אײנעם אזא מיט און ױניאנם, אגדערע

 פאר־ צו זיך שװערער פיל אזױ אױ^ איז
 אונמעגליך םאל םאנכעם את שטעחן

אויםצוקוטען.

 קרינט אײנער אױכ
 ״נעחןכםינ־ די נים

 װאס אלעס איז קײט״
 ווע־ נעםןמ דארןש עם
 צו ווענחןן זיך איז רען

 םון צזעקרעטער חןם
 שרײבט אדער לאקאל,
vc דירעקם

Publication Dep^, I. L. G. W. U.
3 WEST 16* STREET, NEW YORK, N. Y.
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m א שאפעז צו באשידסם 4i לאקאל
עקדסטענץ ח דכערעז צו

־,העניסט *ון ט*רע־ם, ד־
̂חא־■ ־ונ־אן, ®שע־ס  נייער דער ,41 ל

*firynvo*-; «*מז«ר פו; ת*ר9צ ;’‘, 
 ג<גרינדעט *װד־יז י*גנ דט »•) װ<וס

n די א־ן געװ*־«ן r, ה*ט ?ivovy 
 *•נע־ אפר׳צ, טען10 ד׳ןם ד^נע-־עטאנ,

־m «נטוזי*םט״*ען זערר k דא־׳טען  ס
 זיינען עם װעינען *וױןי נער-ני־ט-ד״

in פזןרהוןנדע־׳ט און ויפנענ־נשן* ijiiv j 
פראנען. װ־נט־נע נ*גץ

 ״גערעכטיג• דער פון צעזעי די •ײ
 פון *דנייטער די ח#נען װ״םען, ג״ט״

Din פ*ןי *djpdvv ן דורננעפיהיט» 
n *רפאמ־״בען i t m" דער סטי״ק. ״ 

 עטי׳נ« נצױז *;;עחוויצטען ה*ט סט.*>;?
 ייג n גױט נעענדיגט זיןי on״ איו סענ
 •ורנ״טער רי פ«ר און ױני*ן דעי פ*ר
 ׳פע־ יענע »'ן נאיפעםטינט •יערען װ#ס
 ה*־ פוןןי דעם פון *רכי׳טער ד• פער.
 ז*ך סטל״פ נע־׳וננענעם דעם ;*ף נען

 ם*צ־ 1»• •יב״ט דער iv וױריהגערער־ט
 ניױ אוגטער ױנ־^ן-׳טעפער, שט«נר־גע

 »רנייטס־נאדיננונ:ען כעסעיע ד״טעני
 זײ אין נעהאט׳ פייהער יפנעז די װי

 אינייטס־ דיזע *ום ד*ס פאי׳עטעלען,
 געהעריג וױ קענען ז«י־*עז באדינגרנכעז
 ז־ף ױנ־*ן די ד«רןי װערען, טננעלאיטע;

 נ׳אראציש נאד גיט »פעסטינען, נעסע־
 איז ,ד*ס און פ׳נוונ^עצ. או־ד נ*י

 אױפ׳ן פונהטען די םון א־יגעי נעװעז
 צעצטען נײטימ דעם םוז טאנ־ארדנונג
 *■נע־ א־י נייטיננ דעד חונעײעטאנ.

 םין אוידיטארױם אין נעױארען חאי׳טען
סט. טע15 א־םט 7 דער.רענד*סקוהצ,

האלפערין, דזי׳ןו, וױיס־פרעדרענט
אינטערנעישא־ דעם םון רענעדזשער דעי

ק#לענד#ר אינטערנעשאנאל
םקויםמן. ח. פץ

צוריק יאחר 12 םים װאן הײנטיכע
 פוז כין;עס*ו«ײדזשע;ם בלאח, *רעיםאנדעד

 אוימע׳עיפסעז װעים ױלי*ן, י*ט*רס דער
 ױ*פ דערםאד, סנ י«י}«וי םון םעכזנער •לס
̂ר יויס v?vor * m נעחסש *ר  םוז סזגעדז׳ע
ס*;וס*יזטשױ סוט nit ptr*p ױגײטער ד«ר
f * י<אסטסיאײש•!. רעדס

 «יגנתמײש*נ*י יוונזער סח נאוופטע
 טרגטנײזע• m קײס/ םיסס אויו ד*רוגעםד

V נעפינמו ותיכע ױגי*!, יוונזער םון רין I 
 טד װערם עס װ»ו םישינען״ ׳ל»*עטיוו אין

ײ סםרײק n נןפיד^ס  קארסזןט סאלעסיזו די נ
ס נוצעז גא., ו *יים לײדינע זײער ױי  »נײ ז

 ״,ס•* דער פון פאנרידאטמז די םאי סירען
 אנײ זײער דאנה א אוז ■איםײ׳ אריסםישער

 סאציאליסםי• «וױי ערװעחיט װערןן ט»ציע
W דורןי םאיס םעיאי דער און אײזןרסען 

שטיבי^. עטליןץ כיױז סיט

 םיז הא. איטאן ם דעד ב>י םג־ױײה דער
̂טא,  געװעזענע נאנכ. פוי׳ען אין איז ©ארא

 ארב״םעז ײעיכע מאייאואכעי, ©©דאנטא׳י
 ספע־ א איו vt ארנאגיזירעו יארק, נױ איו

yto זאפיעז «ו דא קאמיטע «יערע v די םא־ 
* סטרײעעין םאראנםא׳ר

 נוד פרעסעד, **ײ ^ןגדלער, און סעצנער
 נראדערס, םראםם םירםע דןר נײ שעםםינט

ano װאזי אײז איו האבעז םטרים, רױױמטאו 
 דאיאר. אכם און הונדערם םארדעט זײט

v וױיזם עס t ,חאבעז נאר גים אז ארויס 
 ארנײסס־ זײער נאר מסיק, פוז נעארבײם ױי

v םרענם סאג t םארםאג אוחר םען• אנפאננעז 
 יר די אכענד. איז שאעם ענדמ!ן זיך אוו

M דעם •ארלאז^ מדײסען וײ האס ניאז r 
 װאז אנדערמ, ערנעץ דזמאבס זוכען זיןי און
שםונרעז tr.jnt*’P איבײם סאו

שכױד״ דער ^ענקעל
 יעצס שייאם װאס טרויע, װיאנער די
̂ואנ םיט  פאייס אױדווינג דעם אין ערפ

 ®ינסקי׳ס דוד אױןי םיהיט טעאטעד,
שםיר״. דער ״יענקעא דראסע בארואוסטע

 צוריק יאוהרען םיס־ איז דראמע דיזע
 פאד?ןט#ר• דעם םון געװאיען געיפפיאט

 קעס־ דוד אקטאור באדיהטטען כענעפ,
 אםעריקע אין זי איז דאץ זײט און ׳אער
געװארען. געשפיאמ ניט

 אויוי נאטיראיף םיהרעז 4״יױאנער׳ די
 אײגענארטיגען זײער אױןי פיעסע די

 געשפיאם װעם ייעסע די שטײגער.
 םאמיגע זונטןוג, און שנוז דעם װערען

אױע:ד. און

r אז ׳איהר וױיםט —
 אין אעבען אידיאען דעם *ון בילד א

 רו־ די באזיײועז װעם װעלכע און רוסלאגד
 חאבען ■אגראכײמיקלס די װאס אינען,

^j די אין ייבערגעלאזצן tny רעוולמאםמגן 
r װע• לאנד דאס *וריקאוימבויצן •ון v p״ 
 איחזי, װײספ ? אחער װערען געבייכ® ליך
 םי• מערקישונ םוראד רויכאד• איחר װען »ו

fipjngd רא״ 100 בעסשע די רויכעראאיחר» 
•w

 א־גאדייוי׳טנס־דעפאדט* איסטץרן גאי
 םון ט׳«עיטאן דעי נעײ^ו איו רענט,

 אױפזיכט דער איגטער ריטימ. דעם
 *מאניזירט איז דעוארטרענט דעס םון
4 |jn*nvjדין אונטער און <טהאל, ער 

 נע־ דורכגעפיהרט או־ו איו אויפזיבם
סטרייס. ערשטלגרײנער וײער װ<ורען

 חא<״ נרודער ה^ט דיטינג am אױף
 ריטנאידער די םאר פ^ורנע׳פטעי׳ט יערן

 לעםס^וװיט׳פ, 1סענזױע■ װייס־פר׳נזיחןנט
 («• פון נעװטרעז נא׳עטימט אױ װעינער

רענ׳ד איס נ^וארד עחיעהוט־ײ נעראי

t »ן דז׳פ׳ןר in ײ .,*יןאי״ ד רי  י׳נ®' נ
 •w אויםנ«»ט«ן דאר*»ג א>ז סאוױט׳פ

ר׳טגיױער. פ^ריאפעי׳טע די פון װןר׳נן
 ג׳וױןרין אױפגענוי«| א•) עם װ«ן

 <!״ רעס נאפעסט׳גען «װ װי פראגע די
 געװ*רען (עטאנט א׳ז פ׳גאנאיעי, פאי

 פון טנ<ידער’ם די ד*ס פארי^אג, א
 אײן ריט טעחסען זיך ז*רען יוגי*ן דער
 און •וד<זן־פ*נד, א םאי ױײרז׳*עס טאג
 נעװ<ורען <ו«ענוסעו יו־י פ*.־׳*יאנ דער
 אל״ מיינט, ד«ום ענטוזיאזס. פי< טיט
 נא^ד װעט 41 דוןופאי! נײעך דעי א) ו*,
נאפעסטינט. גוט םינאנ^יעא ויין

 נע■ אנאנסירט א׳ז טיטיגג דעס אוי(•
 ׳פוין הפט <<ןקאי ר/ןר ד#ס װ^רען,

ovn נע־ <ופים דער *פ־ס. אײנע; זײן 
 סטריט. טע21 װעםט 3 אין דף פינט

 די םאר פלאץ נעמנ ד* אויך איז דארט
׳טװעסטער ^ןיןאל, דעם םון טיטיננען

 ו׳וײיד״ ׳ניײייײ• איי «ייי סינחןח
״ יטפא^. ועס פון ס׳ומי׳נט׳ןר אי׳פ

 *M אױף ייינעו םיטיגג דעם אױף
 ד«• *װײ םאר װאחיען נעװ*רען ראכט

m דער iv לעגאטען vm u w |ד סו ו  י
 װייס״פרעױ• יי| ;טערגעי*«וגאי’א זער

 גרויס סיט יייו הייליערן די׳פ• דענט
 «1אי ס5•׳ נעװ^רען ערװעחיט ני•םא^

 <«וקא< דעס םון דעיעגאטען די םון ;ער
 פון םיטגילידער די ה<ונװענ׳!ו*ן, דער «ו

 ארױסוױי• נעװ<ויט האנען י<ותאל דעס
 w אנערחענוננ ז״ער עפענטליף־ זען

 טינטעןר 1זיי םאר חאילפערן כמדער
 מניאן זייער *רנאניזירען iv ארבייט

 נע• כאנייסטערונג סיט חטנען זײ און
 די םון איינער זיין זאא ער ׳טטיסט,

 םארטרעטןן לסקאל ז״ער װעי׳ען װאם
 פון קאנווענ׳**( נעקסטער דער אויף

אינטערנע׳!)«ונא<. אונזער

ו ו% /• /•  if*/ I 9>9 *׳ /? /• ״/* /• ׳t/j ׳;/# ׳• /•י */ •/

ר ע נ ע ה
אן לי ר מי א ל א ד

 ם^נט^נ אפיען איז באנ? די
 9 םון דינםטטג £ ניז 9 םון
 ,7 ביז 9 םון טיטוואו ,6 ביז

 צ9םרײם און דאנער׳פםאנ
 םון בתr און ,6 ביז 9 םון

נאכםיטאנ. 4 כױ פריה 9

VC xyC S גע־ זיך ו־אט עם זינט מ^נאטען דרײ נעװארען איז װ^ך
מא:א■ דיזע״דריי באנק. ױניאן אינםערנע׳פאנא? די עשענט

J עכויט איז נאנק ארכייטער אונזער אז כאװיזען, האכען טעז;
אםת׳ן םיט םארזיכערט איז און פונדאםענם םעסטען א אויף •

ע.־פא^ג.
 ביכער רי גע^ןוסען באנק די הןוט אװענר סאגטאנ אע*טען

 באנק אנרער קיי[ דאלאר, םיציאן *וױי העכער םון עסעטם״ ^•ט
 נעהענט ;יט םאנאטען דר״ םון ענדע צו האט סארמ זעאכען דעם פון

 םולען אין איז כאנפ םון דעפארטטענט יעדער ערם^אט אזא וױיזען
 כיז־ און ארכייטער די םון צוטרויעז סולען דעם טים ארבײט און נאע

יארק. נױ פון געסאײט
 האכען םר״נר פוםציג און דרײ און הונדערט *וױי םױזענד

 פראזוענט 4 פרינעז זײ דעפאזיםס. סיױויננס נעעםענם אונז נױט
 דאלאר מיליאז חאלבען א פון זיכערהיים די חאבען זײ אינטערעטט.

 איריישע ארנאניזירטק םיציאן םערטעצ א און סױרפצום און האפיםאצ
 ברירעראיכע אוז ראיפצע די אויםנעפונען אויך ה^כען זײ אדבײםער.

דעפאזיםארם. זיינען אצע «ו צייםםעם נאנק די װאס כאהאנדאוננ
 סארפאר״׳פאנם׳' און פערזאנען םוםצינ און אײן און הונדערט זעפס

 אצ« האבען זײ באנק. אונזער מיט אקאונטס ביזנעס נעעםענט האבען
 2 דעם אויםער און ניבעז, באנסעז אנרערע וואס באקװעסל־נקייטען,

דאצאר. טויזענד איגער באצאנסען וייערע אױף פראמנט
 רע־ םארעין אונוער םיט כאנסוט זיך חאבען םענ׳טען טויזענדע

 דער םאר אייראפא. אין תרוגים זייערע צו_ נעצד שיהען *ו פארטמענט
 איבערנעשיקט באנק די האט עפזיםטענץ איהר פון o״v קורצער

 שויז האט און ױראפ פון לענרער אצע אין דאצארם אםעריקאנער
 די איז נעצד שיפעז ײאם אצע םאר חנםיםם. הונרערםער באסוםען

ביצינסטע. די און שנעצסםע די ראיפלםטפ, די נאנפ אינטערנעשאנאצ
 אנדערע םר א םוט און ׳שיפםקארטען אויך םארתויםם נאנפ די

תאםטאטער. איהרע בארינען צו זאכען
 די באנס, דער היט םארבונדען איז װאם ארנאניזאציע יעדע

 רזשאינט רער ױניאן, וואירתערס נארםענם צימײם אינטערנעשאגאצ
 םענ• די פאריערם, די םײימת^ app די ם»כער, תצאוס די םון כאא־־ד

 םאר עם נאםראבטפן אנרערע אצע און װאירקערם נורם צערער סי
מ םאבען w אםביציע זייעד  אר• שטאדקםטע און נדמםטע רי נאנה די

 דרײ ערשטע די פח ענרע ושר בײ איז יארפ. נױ אין באנה נײטער
 איח• אצע האריז טיפ*ז פון יי דאניא עסזיםםענ־ז איהר םון מאגאמען

 נרוי־ איא םאר באנק דיזע מאכען געהאצטען האבען װאם םרײנד רע
ערפאצנ. סען

װע״ מיר דעפאדט, םייוױננם אייער אומ ברענגט
אפריל. ערשטען דעם םון םו־־אצענט צאלעו אײך לען

 יוראפ, איז קרובים צו געלד אײער אונז חרך שיקט
 pc װערט דאס ראיעל אמ שנעל וױ זעחן װעט איהר

אונזנעטאן.
 באנה ױניאן אינטערנײשאנאל די פאטראנידרט

• װענען. מענליכע אלע אױה

International Union Bank
New York City21st Street and 5th Ave.
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P R IC E  3 CENTS

ונג אנערסקנ
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%
* ס, םון יעכען אין םאמענטען אננענעהססטע די און זיסטע די

 פ>> מיטסענישעז זײ:ע פון אנערקענונג רי קריגט און םיהילט ער װען
טוט. ער

ג אוין. גרעסטער און שעהנססער זײן איז יןוס
 ז פ>*ר מין אזא קױיגען װאס גיליקיליכע, רי זײנען װעגיגע זעהר אבער

א־בײט.
 און םירע גאר יעבען. סיט׳ן אוגצוםרירענהײט אלגעמײנע די קוםט דעם פון

 האט רעבעז דאס אז געםיהא, דעם םון גענאגט און געפײניגט ררערען כיענשען םיאע
געװארען. םאררײקעגט זײ איז ילעבעז אין טעהנסטע סאמע דאס אפגענארט. זײ

 אזוי דך זײ םיהיען מענשען, אזױםיל פיט םויל שטאדט, גרויסער דער אין
 נאך הוננערען ידי וױסטע. א אין געװען װאלטען זײ װי אזוי עאענד, און איינזאם

איהם. געםינען זעלטען״װען אבער האנר־דרו?, םרײנראיכען װארימען, דעם
באדױעיען. צו וױרסליך זײנען םעגשען די

 דער פון פלאץ דעם סארנעהמען ניט לען געיד םון געשטאלט אין באלוינונג קײן
 דער אין 'װארים ארבײט. אײער פאר מיטםענשען אײערע םון אנערקעגװג טיםער

 דאס פיר פאר טוסט דו — האנדער מסחור, װי מעהר, ניט איז װאס געאד־באלוינוננ,
 פעהאט — מחותנים אויס סיר זײנען װײטער און ׳דיר באצאהא איך און ׳דאס און

 דאזיגער דער םעהר, םרײנדשאםט. אםת׳ער םון נשמה די װיכטיגע, סאמע דאס
 נאך הויגער דער אין םרײנדשאםט־גייסט. דעם םון היױך דער «ונסט איז ססחור

 גרויס, אזוי איז אנערקענונג, טיף־געסיהאטע אמת׳ע, אביסעאע נ#ך טרײנדשאפט,
 גײס־ גרויסער דאזיגער דעי געיאדע אבער הוננעד, םיזישער דער װי שטארק, אזוי

באםרידינט. ניס םעאע מעהרסטע די אין װערט הונגער טיקער
גע־ נאבעאסטער װעםעס מעגשען, די אט באדויערען צו וױרסאיך איז עס און

 װאו ;זיך םאר נאר אעבם יעדער װאו ׳אמבען אונזער איז ®ארהוגגערט װערט נויהא
 מצנ״ םון סיטיאטיע גרױסע די װאו און װאאוי׳/ איז.א צװײטען ojn מענש אײן״

•׳6תלטענחיו אזא -איז םעני•*? צו שען
A '־ *r'*^ ■׳׳->•-׳■׳ *>״;־

 שטארה זעהר ניט זיך נויטלגען װעאמג מענשען, אײנצעאנע דא זײגען כעוױס
 גרויסע ריזעךסענשעז, זײנעז דאס מיטםענשען. זײערע םיץ אנערלעגונג דער אין

 כאװאוסטזײן, אײגענעם זײער אין באפרידיגוגג םואע זײער געםינען װאס נייסטער,
 םיטמענשען. זייערע פאר װערט און באדײםונג גרויסער םון איז אעבעז זײער אס1

 און םארשטאנען װערען אויםסואוגגען וײערע צי װעניג, גאנץ קיםערט כענשען רי
 זײ װעז אםיאי׳ ניט ארט זײ גיט. צי םיטסענשען, זײערע םון אאגעשאצט ר^טיג
טוען. זײ װאס ׳דאס םאר אטאקירט און באשיםםט ווערעז און םיספארשטאגען װערען

 עצם־ נאך פעסטער, נאר זײ מאכען וואס םארםאאגונגען, די דױןא עס זײנען אםט
 זײ ג^םינען אאײן זיר איז אעכענס־װעג. אויסגעקאעענעם איז.זײער שאאסענער

 אנערקענונג די זײ פאי איבעריג מאכט װאס איבערציעונג, פון כוח גיױסען דעם
 ארבײט. זײער מיט אז זיי געהעז שטאאץ און מוטיג און סיםמענשען. זײערע םוץ
 םון שטימע די איז דאס און צו, זיך הערען זײ וחצאכער צו שטימע, אײן דא איז עם

װיכטיג. און גוט און דענט איז טוען, זײ װאס דאס, אז געוױסען, אײגענעם זײעד
 מענש געװעהנאיכער דער אויסנאהמס־מענשען. זײנען אבער מעגשען די

 אר־ זײן טאז צו און אעבען צו שװער זעהר איז איהם םאר געבויט. אזוי ;יט איז
 דער אין סיםפאטיע, דער אין ערםונטערוננ גױטיגע די ניט םיהאט ער װען ׳כײט

מיטםענשען. זײנע פון אנערקענונג ד^ר אין אבמוגג,
 אזוי אן םאנגען װאס שטרעבומען, נאכעאע גוטע, מיט םיאע ׳ם'אע גאר און

̂ען גוט,  זײ װײא דערםאר, נאר םארביםערט ענטטוישט, װערען װעג, מיםען אין פאי
 מיט װעהט זײ ארום אאץ און אאע םון װײא ;אנערקעגונג נויטיגע די ניט געסינען

 הארצען זייעד אין יאוש גרויסען מיט און גאײכגיאטיגקײט. אײדסאאטער דער
 זײ־ זײ װען געװען, צױוױדער זײ איז װעאכער װעג, דעם אויף זיר זײ םארקירעװען

 שטארק אזוי געשאאגען האט הארץ זײער װען און נאבעא, און ױנג געװען נאך נען
מיטמענשען. זײערע םאר

נשכיות, םארהונגעיטע זײנען דאס ;ניט־אנערקענונג םון קרבנות די זײנען דאס
 אור־ פיאע די םון איעע איז װאס און ׳םוא אזוי איז אעבען אונזער װעאכע מיט

אאגנזאם. אזוי באװעגען זיך פארטשריט אונזער םון װאגעז דעם מאכען װאס זאכעז,

 הומעריגען דעם ערהאאטען צו אום שטיקע?*ברױט, א קארג^טיט ניט זײנען כייר
 סיכד אונזער שעגקען צו זאך איבערינע אן פאר אבער האאטען מיר אעבען. בײם

 יעניגע, די צו אנערהענונג פון צינז דעם אביםעאע נאר כאטש צאהאען צו •אטיע,
 פאר אעבען צו נאר ניס אעבען, איז װענ שװערען דעם אויםגעסאיבען האבען װעאכע

 ײשר־ הארצינער א האנד־דרוק, װאריםער א מיטםענשען. זײערע םאר אויד נאר ׳זיך
 נאך שוייז, גײסטיגע זײער איז דאס זיך. נױטיגען זײ וואס אין ׳אאעם כח^דאס
 ײען הארצעז, פואעז כײט׳ן עס זײ גיט שטארס. אזוי הונגערט נשמה זײער זועאכער

;קול בת_____________•_______________ םארדינט. עס האבען זײ

ארכײט דער כײ קאמיםע קרעדענשעל
 יחצז. װאם יןאמיטע הרעדענשעא די
 אעצ־ דעם אױןי איאינטעט האט ינכראז

m עיהעסוטיװ גענעראא דעם פון מיטינג 
 דינסטאנ טיטען אנגעםאננעז האט :אא־ד

 אינטערנעשא־ אונזער אין מדיה דער וין
 קאמיטצ סרעדענשעא די ביײינג. 4אי

 :םיטנאידער םאאגענדע די םון :אשטעהט
 םון בחוסלאו דזש. וײיס־פרעזידענט

 סון דובינססי דוד ;טשערמאן ,35 אלאא
 םון מאאיסאני, ;סעסרעטאר ,10 אקאא
 םאתא־ טשאריס ;יארס נױ ,4» 4יאלאי
 שעד, ;יארל נױ ,22 לאקאל םיז !יס,•

 םים און שיסאגא, םוז באארד ־זשאיגט
*P, ילאדעלםיא. ^0 לאסאל פון®

 ברעסראו װײס־פדעז. טיטערםאן, דער
 פרעזירענט וױים םעסרעטאר, דער טין

 באאםטע די נעװען אויך זייגען ױבינסל',
 דער פון סאמ*טע קרעדענשעא דער פיץ

̂עצטער  אינטער־ אונזער םון קאנװצנשאז י
 געײא־ אפגעהאאטען איז װאס געשאנאא

צידיה. יאהר 2 טיט סאױױלאגר אין ־ען
 פאיר האט קאמיטע קרערענשעא די

 ןיעיען זיצונגעז איהרע ארבײט. סך א זיך
 סאנװענשאז. דער כיז ציהען נעוױס זיך
 קאמיטע דער פון אױםנאבע די איז עס

 מעט־ די איז עס נרריס װי נאכצוזעהן
 װיםעז, צו אום אאסאא יערען םיז בערשיפ

).7 זײט י1אוי (שאוס
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 פוו געבזרטםטאג מממ־יאהױמז צום
ך פון רעראקטאר יאנאװסק; ש. ,

״גערעכטיגקײט״
 טען18 דעם םרײטאג, פאיאכטאגען

 דער יאנאױסקי, ש. גענאסע איז אפריל
 ״גערעבטיגקײט׳/ די םון רעדאנקטאר

̂ט יאהר. )K( געװארען אי
 די פאר דאס זײן, כװדה טוזען כיר

 דעדאקציע, אונזער םון מיט־ארבײטער
 גאהענםע זײנע אלע םאר אױף וױ

 אינםער* אונזעד םון אפיס אין םרײנט
 גע־ סוד. א געװען עס איז נײשאנאי,

 זע^טע:ער א אלס יאנאװסקי נאםע,
 פראפעסיע, שרײבער רער אין אויסנאם

 און אלײן דך םון רעדען צו פײנט האט
 םון רעדען צו םײגט ער האט באזונדערס

 עיד זײן אדװערטײזען צו יאהרען, זײנע
 שישים, בן א אמת שוין, איז ער טער.
 יאה־ די םון יאסט קײן םיהיט ער אבער
 גא;ץ זיר םיהיט און זיר האיט ער יען.
 ענערגיע און לעבען מיט םול איז ױגנ,
 איהם געהען זײנע יאהר 60 די און

 גאר ער וױיל רוב דאס אן. װאס װעניג
 שוין איז ער אז װיסע?, זאי מען ניט

 רעדאקצת א^נזער אין און שישים, בז א
W ן  TO געװאוםם ניט גאר 

 היינט, מיר שרײבעז רעריבער דעי«ן.
 װע״ שרייבען געדארםט האבען םיר וואס
צוריה. װאך א טיט דעם נעז

 יאה- 60 יאגאװסקי׳ס םון סוד דעם
 ארױסנעלאזען האט טאג געבורטס ריגען

 ציײ די שט׳־מע׳/ ארבײטער ״פרײע די
 געהאיפען האט יאנאװסקי װאס טונג

מישך א םאר איהר האט און באשאםען

 זײנע אױף געטיאגען צײט יאהר 20 םין
 גאך דורף דורכנעםיהרט איהר און הענט,

 דער םון רעדאקציע די שטורעטס. סך א
 דער״ זיך האט שטימע״ ארבײטער ״פרײע
 יאגאיד איז װען װעמען, פון װאוסט
 און טאג געבורטס יאהריגער 60 סקי׳ס

 לעצ־ דעם אין איז געלעגענהײט דער צו
 אן ערשי;ען צײטונג דער םון נוטער סען

 רע״ אונזער װעלכען אין עדיטאריעל,
באגריסט, הארציג זעהר װערט דאקטאר

 שטיםע״ ארבײטער ״פרײע דער צו
 אנ־ נאר אננעשילאסען זיך האבען
 האט פרײטאג ילעצטען צײטונגען. דערע
 -jfiD א געהאט ״םארװערטס״ דעי

 אונזער װעלכען אין עדיטאריעל, ציעלען
 צו באגריסט הארציג ווערט רעראקטאר

טאג. געבורםס יאהריגען סי) זײן
זונ־ זונטאג לעצטען פון ״טאג״ דעי

 ארטײ ספעציעלען א געדרוקט האט טאג
 יאנאוױ גענאסע פון בילד א מיט קעי,
 א. םון געשריבען ארטיקעיל, דער סקי.

 יו^ח־ אישאצומ אן גיט ?עידיז,
 אין םעםיגקײט יןך^מעד םיל סקי׳ס

 דעם אויוי אוז באװענוננ ארבייםער דער
 רעראססאר אלס נעביט, ליטערארישען

־זשורנאליסט. אין
 נעכען מאל צװײטען א װעלען מיר

 װאס זאכען, געדרוקטע די םון אויםצונען
 ערשינען געלענצנהײט דער צו זײנען

 זאגען, םיר וױלינן דא פרעסע. דער אין
)2 זײמ אויןי (׳■לוס

ו ערשטעו פײערען לאקאלס אונזערע  ט
מאס־מיטעגען און קאנצערטען רורו

 אםילו טען איז לאהאלס אונזערע אין
̂- די מ*ט םארנומען שטארק איצטער  פא

 דאך סאנװענשאן, אונזער צו בארײטוננען
 םײ־ צו םארגעסעז ניט זײ האבען אבער
 ׳טוב ױם אינטערנאציאנאיען דעם ערען
 ײאס טוב, ײם דער דאי, ערשטען דעם
 פעלקעד־ און פרײהײט פון סיכיבאל א איז

םארברירערונג.
 דער װע; יאהדען, אטאליגע די אין

 װערע; נע־פײעיט פלעגס סאי ערשמער
 מאסען־דעטאסנסט־ דורך יארה נױ אין

 די און קלאוקמאכער די האבען ראציעס,
 צוגע־ לאקאלס איגטערנײשאנאל אנדערע
 *,אײנדרוקספוי און ;רעסטע ד״ שטעלט

 װאס פאראד, דעם• אין דױ\יזיעס סטע
 בא־ סך א ארױסגערופען אלעטאל דאבען

 די װאו קװארטאיען, די אין גײסטערונג
 זינט און פארשירט. האט פראצעסיע

 װערע; םאסעךדעכיאנסטראציעס לי*ן
 ־האבע־ נעמאכט, ניט טאג דעם מזצהר

 רעב אלעמאל'געפײערט לאקאלס אונזערע
 קא;־ און מאס־טיט-נגען דודך מאי טען1

 געטא• אויך זוערט דאס און צעדטען,
 זײ־ י*אקאלס אונזערע כאטש יאהר, דעם
 אונזער םיס פארנוםען אזױ איצט נען

 פרייהײכ םיז 4אידעאי דער סאנװענשאץ.
 ן שטרע־ הײסע דאכ נעװען אלעסאל איז
 1 אײ פיטגלידעױצאפט, אונזעי םרן בען
 אונכדײ אוז ארנאניזאציע, אונזער פו;

 -v- אוגזעדע האגען אוםשטענדען הײנע
 בא־ צו ניט זיך רויכיאזען, קאלס

 ערשמע* םון פײערוננ דעי אין טײלינען
 טאסנייטיניע־ רײהע נאנצע א און ראי.
 יא־ אונזעדע פון דינען קאנצערטע; און
 קיטענ־ פא״ געװארעז אראנזשירט ס4רא

 יו׳י• מאי. וטטז Din דאנער״גיטאג, דעל
 ױם־ ארבײטער אינםעתאציאנאלער דער
װעיעז. נעפײערט װעט טיב

 אי-־ע די פין צעטעל א א-ז אט און
 עריטטעז דטה פײערעז װאכ יאלאי׳ס,

 י״ײ־ אונױערהא^סו־ײזל די װאו און ׳מאי
 זאנען, אבער סוזען טיר םארהוםע;. רען

 צ״ט׳צל דעס זיך פאר האבע; מיר ךאס
אונז האבען װאס לאקאלס די פון בצויז

 פץ אכדערע נאך דעיפוץ. וױסען נ^אזט
 דא־ געוױס װעיען יאיאיס אונזערע

 מאי ערשטען דעם םײעיען נעריגסאנ
 אינז לאזע; צו פארםעיט האבען זײ נא־

 ניט דעריבער קא:עז כייר און װיסען
 אונ• זײערע רואו און ־ודעז אנאנסירען

 אט פארקוטען. וועיען טערהאיטוננעז
 װיײ כײר וחןלכע פוץ ראקאי׳ס די זײנען

:כעו
אפעדײ־ האאוק אונזער ,1 ראקאי׳
)cnsr 5 זײט אױןי.(

̂צ״יכדש ̂לט־מ םאעד

זו. ״גערעכםיגקיייט״-גומעד

־ *ײ םעדעדײשאן שיקזןי.* זייט ן ב ״  ײםט י
 בזן־ סטיייה. דרעםםאכער דעס שםיצזןז צי

ייזנאװסרי ש צו ס־־יסינגע;
ט <־:. זײט י ו ו ז  אח עתראםינערס דעי םוז ־

שפיז י. יכ si! *אק< * בושי־עי־י א
D "T ז ~c* \ן' דער פון \~נ נ ן ״ז ה ־ די  לא־ ־י

דזשרי אינםע־נעשאגאי• אמזער פוז טעימ -־׳־ ױני«ז פ־עסע־ס י־־»ות
בי־עם־או

ט ײ  <:i ׳־ארא־■ ם.-ן מיילטי־ס '**יריס רי צו «*.. ז
יז ב רי י בײ *,ר * י «ו םינ״י״ איז ?'
:' שעיס  הייכיאן ?. — «.׳. א־־אי־‘ ז8י'

ט ײ :,מיט זי ז רו מקזעתוםײ• םוז : א׳  י־א• :
צי ;־ױ :זעה.הא'.ץי י י-־צ. י־׳י'־ ײיפעז. ,

D"T י-אז- ב פא־זאנ־^י:: יעהײדע ד־ ל:
פאי־שײדענעס. כיא'

"*s O רעדאהטאי-׳ס סון
ט ײ  ד» זעיידין א דױך־בא־־יט־ר ז

גי־אט נפתלי שצאיט כײטע
ט ײ  ױ־ אג:ז-;ר איז ׳עייע; י־ע־־יז־״־וב די 1י> ז

ש דר נ->ז. ארדז ש ס ט דז ץ פרײ ײ־
ג ב ' שאר־י איז

D*'T לטאן ־ײעד 1־ר דייטשע יייאג״ארע׳ס 1י 
ש ט ױ או אנ אז ש . פכ.ז כ ער הע דז

*au ר* _____ t •רע
סע־־־יע־ סשא־ט *ציא:א־־ע־5; א װאיצקי.

^והילער ז ט^זי
ט ײ  שםועסעז 1ק.ייצ ז־ו ז
ס ו זיי  ש"סען איז :םש1ארײערט*ױס* רז או* ו
ט ״  דזשאבעיס ר־ ט*ט לאגפעי־ענץ י• in ז

,מא,* ק,0 " ליוײענדאי אינט;ןינעשא:אי

ט א ש״אבי־עדען א־ב־יםעס ד :•( זיי
רע א '־ענרער אײאטישע נעשטאדגגע

s«- ¥ •


