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 »נאז די פװ ססױיסממעואל
וונײסוןד וערי

עםנחןי•
0 *’♦f pi »^ri,

ow t i an ir iM iu'׳*״iv fiW *נ- 
j״jfiP iffw  &yi ff א*ן אגךיטענט 

nm א״ו אר»»ד, yiw װ^כע אױןי
9* i f יוײף ;*i;yfyu- פרעזי- געװען 

if jp ffV  t m איגעה^- ו י א 
 דינסטא;, פאראנטאגען |Vi#nfj ט*ן

#pm r;r-vDW«WMiif * p •אפגע 
̂ן on in ^וויט fiifj •מאנטאנ

 דך האט יואוםעדעגצען ד♦ po אמי
̂וסעס ד• ,jytirvHr* דט ןאר  די• כ
 חאבען ז״ איע^דצוא״ט, ו*גל»מן ו*ן

n U'tjvy) * m אתנטערי*־ זאר ♦ודאן 
po iff אין א״נײטס־נאלינגו:;^ ,ר 

 אױס־ םריחער שוין |yp«t cmu םר״ר,
Dtoypyi ו?װאי*ן pm האט *ן0ײני יי 
veoiyyi,©* דין I

 םאר־ גMט כײ דינסטאג pm ד»
נראכט  ארב״טער, די דMD געװארען ̂ו

 חאי, רעגד־סק^ pm ;pd»3״om© m אדף
 ענטוזי^ש טיט דזאנען אינײטער ♦1 |1א

 זייערע 1םא ivc^vp געח; צו נא^^סען
pm ,)*©on מיטײאד גי״ן pm דערסריח 
np iy pm-© געמארען m עגעראיל־; 

פאן. רעם pm ארנײסער v4* סון סםר״ז
tf>^rn in םרײ נאך חאט נאאדד 

Miyj ivn© ראכען צו נאשיאסען m 
Miy iyrn* סטר״ק *ין ״טטאנעדזש״ 

 אר• צו נעסער d**m כדי טר״ד, on אין
ifW JM J, סטאפעדזש רער pm סטר״ק 

pM שעסעד עסנראידערי יי pur pm פון 
lynni דעם אױף נעװארען נ^וטימט 

pM nvciyi pm w w o האט ױניאן די 
on ̂ויוס דורכגעםיהרט. •יגחטיץ• כא

& וחןרט, סטרײק Nnyiyi חןר ל * 
jyonyi, כאלוומען זאל ױדאן די m כע־ 

nyo אימד אל1חאנט •vm ׳שעפער pm 
on ;מןןנוםע? די צוױנמן צו טרײד“ 

©oiyur אונטערצושר״בעז im אנרי־ 
jyo© טיט in ,ױ;יאן jm ,אנױםמנט 
oon ײ אפחיטען. סוזען װעיען ו

 כיױז סאגען דיט אוגזעד ־פון םיר,
 |im ״סטאפעדזיש״ רער ראס װינשען,
̂ח  װערען דורכגעםיהרט ריכטיג זאל סטר

 וײן זאיען רעזויטאטע; די on יייו
עס. וױגמט ױדאן ,ד וױ אועיכע סמתט

 שאס־טשערםען מאגאמ^כע
כדטינגען.

 םון רעקאמענדאציעס די םון ^ינע
 כאארד דז׳טאינט ם1צ Imodoh נרודער

 אייגםיהרען ז*י ױניאן די. געװען, איו
̂ערטען טסנוןטייכע  םיטינגעו, מאפ-ט

 און אײםגעגומען זאי עס װעלכע אויןי
־ ז י ו ל ב װערען סארהאנדעיט נ ױ

 טרײד־פראבלע־ און ן ע ג א ר ם ן y י
 אנגענופען איז רעהאסענדאציע די #טען

 ̂אפ־ט׳עער־ עחפטעד דער און גמװארען
 װערען אפגעהאלטען װעט םיטי;ג סען

 24 דעם אװענט, דאנע־״שטאג סוסעגדען
 ־11 האילל, װעבסטער אין אױגוסט, «ען
 טען4 און טע3 רי ציױמען סטריט טע

עװענױ,
 פון טיטערפאן דער כערלין, כרודער

 ט׳טער־ דער זײן װעט כאארד, דדטאינט
 װע־ איהם חוץ א מיטינג. רעם םון סאן
 האנראן, י. אדרעסירען פיטיננ דעם לען
in דעם סון מענעמגער דזשענעראל 

 דער אנטאניני, ל. אין באארד, דז׳טאינט
ער .89 ‘יאל׳אי פון םענמד̂ז

 דרעס און וױיסט פאר׳ן װאך׳ארבײט
טרײד.

 פונראטענטאלער וױכטעער, א נאך
 איז, באארד דזשאינט □n 1סו נורטיצוס

 אנגע- זאיל ארגאניזאציע רער אין דאס
 אגיטאציע טיכטיגע א inyM ׳פאנגען

 נאנצען אין ט י י ב ר א - ר א װ ס»ר
סרײד.

 רער ניט סײנט בא׳סלוס on םיט
 נעהמען זיך גאיך שוין כאארד רדעאינט

 טרײד. אין װארארכײט איעסי^ז
K אווי ניט קעז דאס w װערען נעטאז 

ארויס. זיך זא;ם עס מי
 פאך דעם סון באיצעבאטים די אז
 איז רעפארם, אזא נעגען זײן וועמן
 דאס וױיס, ױניאז די און זיכער, גאנץ

 םון ארבײטס־סיסםעם די איכעסווכײטעז
 װעט ארכײם, װאך אויף פםיק״ארכײט

 נע- װעט סען אנקומען, לײכט ניט איחר
 םעג* און קעסםען, iMDin דארסען מיס
 סך א זײן קאםוי חןר וועט דא אז ליך

im m r, דער אין געװען איז דאס וױ 
 דאדף דעם םאר און אינדוטטריע. קלאוס

צונרײםען. גוט נאמ דך סען
 זיר ׳טטעילט זײם «װײטער רער פון

n ,סון בײטער1א די צו םראנע in 
 שוין זײנען יע1אינדוסט װעס און וױיסם

lyopomn װאױ אז םאחשםעהען, צו 
 שטיה־ \וי 1*בעס סר א איז ארכײם

Jycw זײנען ױי צו ארבייט; inn צו 
 אזא פאר זיך ילוינט עס אז מגרײפען,

oi^on נויטיג אויב און קעסםען, צו 
 צײי- אז ׳1א̂ס מעגיציר לײרען. צו אױך
jor און װײסט די oyn זײנען 1מאכע 
 מטיק-אר־ אז םיינען װאס אועלכע, דא

זיײ וואו־ארבײט. ויי בעסער איז נײם

̂כע געװע,* אט̂א דאך נען - אזע  טיט̂ג
iy אין אײך דע־ i '?‘ױד^ן. אוחטאכעל

ניטא ׳פױן דעען ח״גט ׳אמח
 זי1 םאכע!. קלאוק 1ד ז1נ כריאים

 נוד האנען די !פאר^װסוגדסן דיג^ן
 הא׳ וײ וױ נ^יר טייגמג, וײוןר כיטע!

 װאױאלנ^ט. פון טעם לעם פארזוכט כען
 די טיט זײן אױך1זיכע עס װעט א?ױ און

 דעמױ^ 1אבע !!עסטאכעמ און וױיסט
 אדטאציע אן אנפיחלען ױדאן די דאדף

 זי !!עסטאכער. וױיסט^ון רי צוױ״עען
 אין װאך׳אלכײט, 1פא ען1ט'זאג דארוי
 אן. ניןײך זיך סאנגט אגיטאציע ריזע

i, ׳פפאחנן ניט װעט מניאן p<p ,טיה 
 טא׳ צי ^4פאפוי טעהל װאס vvtm די

מיטגיידע!. רי ניי כען
ר 20 א א אי ס ד ק ע ר ט א  א פ

. ד נ א פ רן ױי ט ס
iy i וױיסט םיןלי ד1באא דדעאינט 

̂ץ־ איז ױגיאן lyDMooyn און  ya* עגד
 עגגונ*1אד»ט ysM ראס יעיוס, צום קוכ̂י
 M jytM̂• צו |yiyii ג^אכט jyrio נען

i פאגר נרײסען M אחן .1םא;  W״l 
ly און liy;iyi ניט וױיט ױניאן i’M' 
̂וך הױ«ט  איז ױדאן די מען ׳איצט נ

lyc^s;^:y בײט.1װאך־א ען1אײנצופיח 
 צו נױטע געודס איז ^ליט אזא םאי
 רײנט לאס און םא!ברײטעט, גוט זײן
.nwtno גחיסע א האבען צו

̂ויאסען האט דדאן ,ד און  ̂א״ צו נא
yc; א-1 םיליאן חאינסן א פון םאנד א 

ly װערט צװעמ oyi 1םא .im‘׳ iy1 
iy םון מיטגליד i סיט געטעלסט ױניאן 
 זאי״ען 1אלא1 צעהן דאלא!. צװאנציג

̂ען oiyooyb די  טען1 דעס כיז אײגצאח
 דא׳ liyv yiyuM די און ,1923 ׳1יאגוא

 די אין װמרען אײגנעצאהיט זאיל 1אא
 יא• ןyטl נאכ׳ן ןyטMמאנ opyt yיוסטyנ

.1923 םון נואר
^0 די ^ 'iy i פון iy i ױגיאן ŷ yii; 
̂ױיס  צו pm oy נױטיג װי jnyfr'M ג

 פאר זײן טyװ דאס פאגד. אזא זyעאפ’
iy^i .װ דאס טיכהyױניאן רי ט 

 ly^p צו yפאזיצי א אין אװעק׳סטעאען
1 ,fyprnי1 אס ylכטyארנײ״ די םון ן 

iyo י1 אין iv t v v אס1 אויף זאאען 
bינדסטy פ ניטlMלyצט yijm|# אס1 און 
̂יגyזטrם̂ו jyt'VT ײעא:ס1ױניאדהאנ י1  ג

̂יען. היטyאפג װ
oy קײן איז y3* i0 ,לאס אז נײטט 

 קאטף א אהן iyiyii ײכט1ד^ג ניט טyװ
 'iMiny קאן |yo באילעבאטים. לי טיט
iy טען i א ױין זאיל קאכיף ?lyijnn, און 
 לי דאס ׳ניט yאגlם קײן אויך איז עס

 ןyיטnג |yoiy: שוין ױך דאחי ױניאן
:v* לי מאםענט. nvw' 1םא 'v t •בא 

 גאניזאציא:ס-1א yשטfיlcyגeא נײט^
iy ם,ין טעטיגקײט i אז באוױיזט, ױיניאן 

̂הט ױניאן די  cy און זאך. לי גוט םאלשט
 מיט״ ױסע1ג י1 אס1 האפען, זיך וױאט

̂’y4 גאיד^אפט,  ,i טויזyגדy וױיסט 
אזױ אויך יאס ׳iy:M^ryn און

 ;yf'yii זײ דאס און ̂הזyטטיlםא גוט
ŷ מיט ty,,T ה כוחותy'<פ•yן 

ŷ י1 ןyiy*’ אין ען1כםיה1ו1 ױניאן M 
 האט ױגיאן רי װאס נאיטילוסעז, yגוט

 מיטגילײ די זאילען ן.yני׳מyאנג נסyצטyל
Jyô yn iy i װ לאס — ױניאן דיyטײ• ט 

jyi הyלםyצו ניט אלײן. זיר ן jyo^yi 
n ױניאן י1 v i נ זיyאזא טאן זיר הםט 

yo'iia ,־1םא א םײנ^ װאאט ארבײט 
v אט1 m\ אײג דיyנy .^די אינט^ס 

 זימס־ זyיyװ iyo«ooni און װײםט
 איײן זיך פור i^nnoo זײן וחנאען נישט

 מיט ױניאן זײער [vtfvn וחנתן זײ און
 גרוי• ytn דאס ׳1נא ןyקאנ זײ \ואס אל״ז
yo ג^ױנם זאל בײם1א in n i סיט ny 

פאלג.

ע # ײ ה נ ר ען גזי עג ען ג ױ ר ם פ  װא
ען ל ױ ען ו ר ה א ע צו פ ר ע ע־ די מ

ר ע ץ נ א. א ת ערי מ #
» -
D jy װאס פו*י^ '̂nאהylזיײ צו ן 

iyjyo yiy אין yoon ,MP’iynM| איצ״ 
W)” P:ny«^ iyo| באקו״ צו אויף

jys א .v v v
 קיץ ניט iy:''t iy:yo yiy!'' אױב
 וויזע, הײן ניט ױי בא?וטעז בירנער,

 ״אםידײװיט״ אן ןyהאב זײ וחנן אםילו
in א זײפרעז םון n o א ^1א oyw־ 

iyo, זואם y:''T| יא iy n 'i.
iy i ^האט ?אנסול אם^יהאנ iy־ 
iny^P^ אז y'no| ם̂אylנים ן

in צו o  inno  iy:*pnyoM iy ''i 
 iy:yo yiy''t צו |yin:o? ^ומןסט^,

 כטyl סײן ניט ןyהאכ yצטyל די און
Mראפצוכylננyאזוי װײב^ ן

iyrpo j.״p נים זײנען זײ װי לאננ

n נױ אין ספאועוזע זמוק r פאוענדיגפ נאננעז זרן נאיד
;t ne ei*r#1 ״(

ivo רגײואי. נ*ר *רויו׳ דט ג׳«חמט* 
 די און ננרר «רויס« א נ«װיס »יז ר«ום

 (״ער oyi »ין iyo?yn o»yn •וינײטער
 )טו«ן יײ e(Kn גיט מ״פאן כיח, נעיי

 <ודער מוראוינטי(, inyt זײנען זײ
 )ד׳»ט ivnyoiyigt די ; זעינסטדכט•(

̂ןרע jyjy( ארנייט^ ז״ אז  V3V*"< ןיי-
̂ס אינטערעסץן,  יײ דנען Dyi סיט ד

 נע* ײסטען א כאם סון חאנט אין ארײן
iyj ײאס *רײן, זיר m evu»׳^*iy רוד* 

t- )yp’iTyiyo<־*ojyayi 6y;yr*« iy 
סטאנדארד.

אר• ניט iyom» ארנ״ט¥י די
 <׳־ זײ |VMft I O'^iyiiH הײן כייטען

nנ yאז ס־טוױרקען ט t׳’iy כ«וס 
 ׳«אס א־ן רyארנ״ט נאו 1¥ארויפ;עהר

yjn? v* זײער און i y v װyדעם דורר ט 
y-yn[ ̂חר סר א  איז ד#ס .oiyy’tyj צ
iy' ד<וס «^ין, אזױ זיר דאכט iy אר־ 

̂יין oy דארף טרייד א־ן ני־טער  םאר״ א
 װארט^ דט נאר דארף |y און ׳עט¥הן

 סון אדטא*'¥ די און א«ייס די אױוי
iy i .ױניאן y? t̂| פון •רגײט׳ןר איע 

 םויע ײער1 טאן iy»yu׳ yיטvסעטvנ די
iy אין סי׳יכט i די א־ן נאוױהונג lyiyn 

 ארויס־ סף א נאר איײן ז־ף oyi םיט
הערםען.

ס^רסולט. קממי׳»»ן קל#וק״װײדז׳ןז
r וױידזי* היאוק די ’a^p,)* װאס 

 סעט¥למ^ט־ לוןווטען oyi יױט ארו׳1
iy אין אנרימ׳ןנט i נױ lypiw1 *קיאוה 

 *myaJW געבײע א סאנעו אינמסטרי^
 פיאול י1 סון י;סטעז11סא יiy;yn 1 כונג

w י1 א׳ז מאכעל, o געװארען. סארסולט
 איז ׳סוין, װייס^ iyiyi אמוערע װי
 •אר א מ־ט נאף ר9שלעױנ( ענט1«רעוי
ט׳מיג pm* װאכען •y< ערױעחלט אײנ̂׳

o פון וו^מן y ifw i 1נ*אר f i i|״ iy i 
̂ר ŷפ êטyםון ר iy i ין ױדאן* i׳U 

iro#p,!*
 ר»•1 י1 חוןט *ור̂י װ#ו א ט*ט
ivoryo ̂ן u נא?אנט פס*ס־א"׳*ן fe N, 

o^i פ*ר איחרeרyטyאדי־ <ר1 י'| ר? 
 ניי* װיליאס iyo׳iw א זיין טyװ ׳**ן
if י1 און .1איגח׳*י;י אן ו*ט, ii חפנןן 

o{ «יד iyoyiaiyc *ווײ י1 vy< M ♦אױו 
1 ,f^nyi iyo 'n  iy iײאר חייסט, אס 

oy זיין זפל iy i מו>אgרoײKי׳׳ןyר 
icoiyro. זיי ,e r r ’flyj y i  (yp^n 

n>fiyi iyo’i i  iy i o*i זײן iy i 
iP דט ’iyog iy>giyo'? iyo»pgp־ 
 סר. .IHlgn igoigj ׳״נ*ר1׳* נער

iDign איז igo ojgpgp אן ynרליבyן 
v ivo סיט »y r * n| און iy מ*רט g5״ 

 gfiy» lyuyogo yjgj g|( פאר טראכט
iy זיין *ו i •אoוgרטײg*י׳yר o׳llfeiyy 
.1ge>׳ogp אזא סון

 און סארפולט, איז igy׳’0gp n איוא,
ט ױ ע ך ױ ״ ל ך ; ־ ן ז * ר ה * i *ו נ y i אר־ 

נ״ט.
t *ײט י1 םאר f v  o;yi'iyiB Dgii‘ 
 «יי| eyii יור^פ, אין זיין oyi! זי;געד

jm o^i'oyjo'ig y’o’ogp iy אין ארט i* 
iyi אונז פוןyר n״o»־ojyi'tyi .פי^* י 

iy נערג, rfi vivoPgiyjym iy i פון
o v n v n י1 פון נ^ארל lypgopig^p 

ױדאו־
iy פון i נס iy אין װ׳ןט זייט ױנ̂י i 

y'O’ogp )*סיטאלנייט igo .iy i׳o היל‘ 
iri> iy קוױט, i פון ‘lyo '̂g iyrrg 

" !f iv iv v פון און i n אסס׳ן׳ס f״b 
 לוייר m לי״ן, -ia סיטארנייטען טyײ
 אולט*ר* י1 אסס׳ן. ivopyogi• יי 1סי

 ;*ggjg גלייר זיף װ*ט 'זונוננס־ארנײט
 a tnyen* *nn y'O'agp וי נעז.

lyaoyyyi w iiyo w  oyi oig»yi.

פילאוןמיא ®װ דדעםנמכער און וױיסס ױ נײ
יכט)1כא (א

lyovy? האט זונטאג n און ודיסט 
lyDMooyn סון ױניאן mvi V’Ô yiMpio 

 ױם״טונ אױספמעװעחגליכען אן האט
iy אין i פא. ארוױלא, אין חױו״ ״ױניטי 
 lyjnf ooy; ט1רןוגדע דרײ 1יכע1א
ly ̂ט.yזאמlםא געװען ט1א1 t'i מם־ 

ט איז טוב ^ ^י  -yi• 1סא ןylװאyג ג
 כא־ ^yipyo און lyjrtyfip ענט1זי
yô ׳אף1 yn ^מכת געויעז דא ױיג 

 וױיסט לי װאס ̂טypכאנ א צו אװענט
 עטאי•יאנ1פא חאכען ליאולםאכ^ און

\ iy;:ny?jp צו טעט vw׳j א iji?yr''t.
 לי האט געלעגענהײט iy?n צו און
iy אין לאנצ^ט א iyiy;y; ױניאן i 
 ןyרוםyגoױlא האט iy^yii ױניטי,

 :־y?yii^ yאל כײ באנייםט^נג ויס1ג
דע.

 אנטײי ןyהאב װ^כע טאלענט^ י1
vvu v:\ אין ^yr| זיך האכ^ ט,1לא:צע 
iy ^טײ;ט.1איכע אלײן ;'iiy '-12 iy i 

 ״<יכטעד ט׳טאמי iy,װײאלין^ינסט
iy3̂ yn מעס־ .1ט םון ענט1סטו א איז 

 טא־ דין צײגטyרויסגM האט טעט׳טיה,
לא:ט.

iy א ג^עפילט חאט ynoMrp א■1פ
 יהמטע1כא ylyאוגז װאס אזא, אם,1ג )

 בײ אויס זיך צײכנ^ װײאלין-׳טפילער
yiy^t ^האט און ?אנצ^ט y;nn oy- 
 האט םיל גוט. װאונחנרליך פיהלט
 •iy זײן אין זyהאלפyיטגD אכ^ איהם
 םיס •יאנא-באגיײם^ין, זײן פאלג

 ?ינס־ א אויך איו y^yii ׳גלא?שטײן
?אנ^לטיסטין, yגוט אלס 1נא ל$ײ\,

 װאס אלע, די רין.yהרyיאגא'לi אלס וױ
i״y3o| אגםײל ivoijyo האנצ איןly׳ט 

iyrM האט ווציכע גינזכומ, ראוז םיס 
 on כײ געטאכט כאמחםט אזױ זיך
nŷםyפון ?אנצ^ט ן m ״מניטי 

 און yjny^ inyt א כאזיצט זי הריז׳/
 און סאפראנא, yp^DMii עטאר?ע

oyi ,צום װי אזוי מאל uoyiy:: זי האט 
^ן ג^ולט^  האט זי ג^פאנט. אל

 n)Dpy״ צאל yויסlג א נעכענ םוזטyג
oyi" 1̂אונ w o o '!# * *  ya,iDiw«r- 
jyo. ג^וא״ באגלײט איז גינזבומ סיס 
iyi אויוי iy i חנר.1ב םיס פון פיאנא 
oy צו ווערט איז lyjooin סײן דאס 

 גצ״ ניט חאכ^ טאלאנטען די םון אײנ^
t( 1<זײ נוםען f w v און ױניאן די און 

n:ytyiiJM ט1דא w w זײ inyi 
 ט,1ײא אײן מיט כאדאנ?ט. ל1שטא
 טyװ וועיכער ׳טאג א ljmy: איז דאס
 דײ װאס yאי די םון iyp:yiyi לאנג זיר

1 \V2ט1א iv w i.
cy י וחנרעןyנאך ט1א;^י1א צט 

 1םא און זונםאגס לי םאר יןאנצערטען
pn 1לײבא
 אנ־ yםיי ןyהאלטly האט ױניאן די
̂ח |y>yii זyםראג  הויז״ ״ױניטי די האלנ
 הא־ די װי און הישנח. אש1 ביז אם^
yo*D, וואס Dאמואלטyכױט ט iy i ״יד 

דײ נאכצוגעכ^ ןyלאסvכא האמ ניטי/

yt? סון צאחל די אױכ ׳לאנג1פא 
yפאהo1ארו וױלסן װאס lװאחיײ פאר ן 
nwn r און חוי 1לײבא נעטודן שאן o i 
ivwp iif n נרױס דין זאל m -גהאל^ 
m ט1סאדצ און חױז. די טען n o i אױןי 
liJJnnM 1וױלע װאס yאל O א נ^ך 

y װױר/ דער אין װאכען •אר i
 m סון אפיס pm ןyלדyמ הרמען גלײר
»1ױגיי

ylציסטידזlאמצגױ וחומן ײשאנס 
©jyiyii jy יצכת כיז yo19 oyi| אוד 

גיסט.
״y< וױלוןן װאס ^m די ןyז̂א און

״yj ״ױגיטי׳/ װסנען 1פא א גאך ניסען
{ jyo דאס M j’MטבMטl.אכט

כעתשטיץ. ח.

ױן ר ש ע ד ױ ע ו ג טי כ ױ ס ו ע ײ ץ נ  א
ם הן דע א כ ענ ײז ס. א ק ױי ט ס

).10 «"« *ון (אלוס
o# *ום, נעיעטעלט iyriy i « ,כאריכט 

8 oyiהאכאן זיי װעיכ*ן איז ױלי, צטען 
iy ״אױנ אז נעזאנט, i ניט װעט סטרייס 

 fvatyn *װיי אין װעיען נעשליכטעט
 ססרוק״ אייז^אהן נאנ*ע רי װעט *״ט,
 רואינ*״. םיט ווערען נעסטרא׳סעט *יע
 זוזי♦ די fg )*ו oyi *ו ז**ט ער און

 און פפדינ*ר 1נאל זײנען *ייט וואכען
iy i ניט אלץ נאר 1אי סטרײק M’HWH. 
iy איז נאר ניט ניין, i גיט סטרייק *W 

i סארקעהרם, נאר, ענרינט, f פארמפרײס 
ט«א. *ו טאנ פוך נאר זיך

 נא• די אויך םאכט nonrpyo סר.
 לאהאסאטיװא) די אז ללאנע, שטיםםע

 זיי• אינספזקט׳ל־ נעװארען נים דינעז
iy»30 oyi .4 ױניm go m y 1 ogi 

|fn'BgDgPv> lyPif nun iyiy' im 
inyii ,אונט*רזוכם iyog אויף m 

u אסDpy״ם y ,אויף יאסיםית״ m 
P אויוי און פאטיםיפ״ ״םיזורי D ,  i n 

רטהעה ױ ̂נ װ נ W• סאוימח ן o g״ 
f״t אײז*נבאחנ*ז )  w iv iv io 'rm  |yj• 

̂ונאטליכ* וואתן  on סיס סארטיאר ם
i* ״ניט אויםשריםט v w v n y אינירן 

םםרייס״.
1יי װאס iyog םאחנרם, yyty; ראס

rytyi סריינד *װ*ש*ן! * * *
ly די אין i i ’o סין T in  in^« |יו

 םד אײמננאחג^, י1 פון כתים ב*לי לי
 ני• און ruynyi דט םאכ*ן זיר גען

riiyiyn, מן זיי אנ*ר  יייי םון ױ״
 Tg 1זײ פאלש וחןם .oy אץ זאכ*ן, אי*

מ אז *ונ*ם*ן  םיי זאמן זימן אל* ױ
 *? ניט אײנודוק שום היין זיי אויף כ*ן

 חמי זיר. 1¥נויג *ו ניט ז״ *װיננען
i *ו אן חוינ*ן זיי אז ייה m מייניר 
 חי־ סיר |y1jni |yyj אין נאר »ו און
״אטאי װיחױ בען !oy, די y'non נויזי 

i״oy, װאתתן סיר ומלמר אויוי »”•» 
ovi סםרייק. סוו׳ס אנסאנג

GERECFfnCKETT—(JUSTICE)
 חחופמי

ארפה, ולא
)J נ״ו, (»ױנ,

1•»» ff נןראויד 
 ויך ײד חןל• קײ•

 װןי 1ייי ״««ר^
איל«י?ז. ני• ייחי

jrrrw■) אמפןתמממל דער •ה ומוו
N׳ w Ynfk, ftlAty,Aupirt gfi, 1932 ,m 'J  ,Ifiy ig  ] ? V ift gyiVol. IV. No. 34.

ו ע ד נ ע פ ד א ג נ י ר ז א ם ד פ ס י י ו ו

ר ע כ א ם ס ע ר ז ו א י נ ױ

m רטט»« iw n g i lyjyy נא*מהי*ט פירמע די - געסעטעיט. וױיען אץ ig i i,ow. ססס ניט און שטרא,ז,u ■דײי 
iyn *»תײײט/'או ^  ♦r ׳«ע«ער. ױד*ן אין נלויז ארג״ט ועגען - ogi רער סיט אויך פאםירט זעיכמע 

jm m $p  o y ii W ith? • די פץ סםײ*ק ד/יר w w ד ״ — אױסגע*ײבענט• שטעהט עסבר^ידערער®
m  iygy J ,א ועםעטעיט nggo ireipyipy BJ’g rn סיטינג oyi .מיםװאך - iy i םא־ ער׳טטער tys^ttn ד«גלח»ט«ג. ד*טיוג ׳*א«־ט#ער«אן

nggy orgrti *n די פין n״gg 
igg «  ggi )g*jv im w tn i pg*״* 

 lyiyj i*f iniyo^igp נאמ א ל«ן
ng״ yovu יו-י)ypig, סן,1פי» ogi 

on pi ggbMin ifw ry  *yi eg 
,r n g p  * o ig 'ygfjgng w v 'w iv 

iyi*« »gi nggj o y j v n  •yi o n 
u o a n n 'o  m  *yerg ,;y»goy«g 

fivivo׳i oyi פין  oy«׳iyino ,iy ,׳
רסנטאן.

ioo in״igaoigi \vivi P װי״ און 
yj**g ,jyt די סין\ )nnvmr •ד«׳«א
v נסר־פ־רט^ i  yg ׳r g, די איי iyo 

yoMij g o•• ,lyignyi o v o n v i; 
r t פאי in  •ig'jv •yi ססרייס onn 

i i  ong n*«tifI״ lyogn ,ייט*
y' •i •n׳iy פון i* ״"o” Pi*oiyiyi 

yo” i<,) די האט oyi (yonyi ig’ir 
m  turn  P” n»o ,פירמ ogn ,f >” ii 

ovi I'oiriyri^g lysaioyi ,אניינשנט 
 t׳g אלנ״ט op-yyio'tig אטn •f ״<11

mg in׳* ג־ט״וג־אן  uyinyn ,iffy 
iy ס*ט ogiyi ogn זי •gii ססלט, i 
jg*ji’׳ ig’ir  •i ,ivogaige oy ogi 

g o - y rn  yort m  Dg־ibo  i״p 
r<v*vv no Biyoryiog ogi אסיױ

m אויו r  tg w o ’i •i; איו voiyii 
 ארנײט. n<g ooooyi ogn yai׳e די

tnguvi oiyoryiog »yi” i oy איכ*ר 
r»an ׳iyoyy, און ong ט־יי׳מ א•ig i 
yo” i,־ oiyeoinya סײייייר i״iyi 

lyignyi w r iv r v o ir m א׳ן .p” ieo 
i לאט־ײד,  ogn׳ v o r t ני״ר i n

 דעלמ־ אינסעתעממאל
סאנווענשאן ms נאטען
חמיוי wpr# *ון 1 _
n סי«י» א או־ף  fie נױ״יארססר 

i n*?•’■ סון «yipy M ny»m  iytji* 
i סוטיוו n  yoyyp ,ngga, איו igo 

ingnyi jyrlyi סון אײניאלמנ אן m 
lyirg ogi ,i’*n  o>ro סתאדוא«ױא 

t iy |yog>y>n |yp*r >gi״*ygp iy 
eyn ogn ,igrayn זיך on w iv tv 

lyaoroogo ivos tnjyoip, סי״ אין 
<אדס<סיא.

i סיסיס no איינלאתגג די ’>n 1אי 
 ,ingiiyi אננזנומן סיסיע on 1איי
io די אין  iyj«t ifignyo n»J>go

 אונוסר סארסר*ט*ן *ו ingnyi זזאהלס
igrimpgp m  yw  vvn iv im yf :

opgo ,ggno ,די ■v iv v n  tie y i r i 
y׳cg דאל o im n ro ” n n  ,o,| .י

n סייננסת, w i .m  ,ig>ona ,m,■ 
י ז ״n װאגחמ*, י »3gp ,חאלמ־ין yo* 

 ויי• סאן,1זי סאמי ,mgooyi פיוסי
|io מת,1י1 ׳דליאס אח תנינטסי ײיד

»’>j»’Ono
ivogiyln i נאף r v o אונזזןר סון 

v v in r iv a v t יאננאר, איס1< :ױיגסן 
tie ly o n m קלאױד כסאח־ דזשאינט

m oo ,יתיסו p ,o, ,סאסאוי noyo־ 
inm yio*iyo סון *nogs o rg rn 

i איז וױיסם r i i ’ lyaouem, .ײייס, ם 
lie lynuyo לאטאי f i אם״ סאקס און 

no lym yayo ,on באארד דזשאינם 
n« די iroPrwVo יו־ סלאוססאכסר
■i n

 Igi ,1כאי אין סײנט, ogi ogn סיחיס
iy iy i#׳jyagn ,y»ieo o'iio ign iye 

iy»iMjgniyono lyannyug Tf •וױ* 
yore *i |yr א׳ז iv i׳lyiyii ;g א 

 oy זיר ogn iyo i און ססטסי׳רסנט.
oruirgo, א ריט i't lvnivov^o

nyD'iig i, סאר און Igm1 1 1א0
i  igo׳ lyp'ioo yngio.
דא״ 1000 נא*אהלט האט yore די

 אנרי׳ oyi ivpvio פאר 1שטרא •*א•
oiya ר*ט ig'jr iy i. זי ogn אי׳ס״ 

o p iiv i ױ*רוננ,1נא ogn ד ogn 
oP’oyio’iig ניט אין א־נייט l” P 
lyoyo-ig'jv, זי און ogn סאר* זיר 

 אזײנש myo oyii זי ogi )*ינטעס,
 אז !,yiyonngo i* oig |im .)go ניס

oyo'ytg myo T>pi’n oyn •f דט

ng'gn MOO lypyi yoi'e i  ogn ,jgo 
oirpyo,אלס ׳ g ,גא־אנט־ע •yo nyn 
oiyol’vo איז •igo lyngnyi opgoyj 

אױדסט. ס*ןoyi 21 טאנ,
ng iy ״,ryn ״ײאימעגיס i א»ן i-

>16 יײא ־שיופ

 שלעזיננער ורעזױןנם
n»B אנגעהוםעןאיו

HגסטMג m,! יה1פ רער t'm אגגע״ 
 iyjvrn ],m^ ק״נעמחום א קוםען
 *,(M טען21 עם1 ̂גMמאנט דאס ׳אפיס
טm,! »1 ׳נוםט ^נ  אנגע־ iyij'iysr עז

פראנ?רײד. פאריז, pm ?וםען
 קאנ״ ױניאן 1טיײ ״נריטי׳ןן ער1

;oyiדי עםענען זיו װעט ״ yomy װאד 
pm ,^סעפטעמכ ntM |)M האם נאף 
iy ג צײטyהMכ צו טMזוכyאיוײ׳טע י1 ן 

^ רי ספעציער יז,1■א i'M ױניאנס א  ג
 ױנ״ רױע ס.yגאניזאציlא אדכײטער

 םאס־םײ yיyציyספ ״|m !וםען יאגס
©’^y^y)i jy ^װ שלעזיננyוררעסי״ ט

יען•

נאסטאן נאזוכט נאואו» סעקרעטער
dm iyiirrntriy©nPfo. כאראף 

 m iy,? כאססאן. אין נערוען װאר די איז
y געװן ט1דא r r ’M .טעג

ר די  כאסטאן םון מניאן ?לאופסא̂נ
און ״>pny«M©o״ ג*;עראל א צדכ איז

א האלטען m ױניאז מאכער קלאוק
שעפער איכער קאנטראל שטרענגען

 ״סטאפעדזש׳/ פון ענדע וועגען כאתכטען אויס חערט כאארד דזשאעט דער
 געשלאסענע די איבער װערען געהאיטען וועט װאך שטרענגע א

 אם גיבען םײנבערג און העליער כרעסיאו, םעט״ן, — שע«ער. קלאוק
רעפארטען. איגטערעסאנטע

iy i םון באאח־ דזשאינט םון מיטיגג 
 װאך, yצטyי ױניאז, iyDMo^אי? חןר
 □yi ״piM .iy;,©D,n m inyi געורען איז

 :״im באאיד דושאינט in האט סיטינג
©ly^ yriy פון הכל טך א jy©vyi oyi 

o vv 'vv rtn סטלײ? און ״סטאיעדזש״ 
 טרינחו און אינדוסטריע, ^ל^ס in א»ן

yj^f| אױוי ען1געװא גענוסען iy©^nװי ׳ 
iy םון im? די כאװאכען צו אוױ i 

״?ארפארײשאן׳^מסט.
in סטאפעדזש אלגמםייגמר t'M שױן 
 נאך 1אכע איז עס נעעגוײגם. אפיציצי

 זא־ די געגעז סטרײק m געענדיגט ניט
 און שעפער ״פארפארײשאן״ נמנאנטמ

o סלײנע זאנסט v pbh v ױניאד די וואו 
 נע־ גאװאיען. אפגצחים גיט זימאן מלס

 װײםער ױניאן n וועם שאפקעם די נאן
 םארסרי־ װעלמן זײ ביז פאסזי, א םיח^

i סיז jnjni כאן n .אינדוםסריע
 חאכען וואס פאסיטעס 7ס«צציצל די
״סםא״ איכער׳ן אויםויכט an נמחאט

•V n yױינען ׳ at^/yiD’iM, — ױניאן !י 
y דויר iy liin  yii'M אםיסy^ װעט 
iyD'M im( טטרעננע א ןyלטM̂ איצט i 

 אין ם^כליכען זײנען װאס dvpo*ש די
י1 םיט oyp0Mtr די ׳ײ?1סט

v״d זŷטלyס נישט ?אן ױגיאן i| זיי y)i• 
iy לײסישע jyiyii למן iy r. 0 א'yp*© 

iy םון אויםזיכם אוגטעל׳ן ?אםיט^ i 
 די (|M זnציאניpםונ וױימע! ayii מגיאן

iy ^ i oypiMr כאװאכט lyiyii.
 TIM ױניאז די װעם גלײכען דאס
 ־vov: די lyD'M אוינ אפען אן האלםען

 ןyזאל תלס ױניאן די אז ׳iy*yr yלטyט
 ױניאן די װע!*ן. פאו־לעצם נים 1דא
yn© םענ־ נאו־ וועט װאס אלץ םאן אױך 
yטעלםyסyג די pm דאס זיץ, ליך r y־ 

»iy זאלען y©)jyiD'iiM| וואס װ^ען 
^1א 1םעה ײ  פאר״ זײנען װאס די םון 1כ

ארכײם. אחן כליבען
o ליה1נאטי n  !,m אר״ לי װאלטען 

).16 זײם אױף (שלוס

 !ארןי נאטירלץ־, ,oyi imc jim ײ?,1סט
 םארכאראײםזס yo'iiy; jyiyn געפ^כט

;iy©yipyo .iy 1כM1 אןי t'm1אריבע 
jyDiiy3 !,im ,^!װי געווא jyo ,זאנם 

:©״.mi m ״צולייג^
1 ©iy)) d:mגעמאכט אױן טען1א 

iy אין !y;:nn:y yוױסyג i .ױניאז 
:iy א יכםען1בא ררעי״ען 1םי װ^כע 

 ־y3 נויטינ איז עס און ׳מאל צװײטען
 ט1דא ױין זאל בארא\י iy©yipyo ןyװ

iim הyלםyםיט ן rsMװא^ ׳ iy 1קא•
pm אײן )yi,: באס־ אין זײענדיג

 בליק m כאפ^ אויך שױן iy ©yii טאן,
iy איז ם1דא זיך טומ oy װאס i ױניאן 

 לאהאל ,lyDMDoyn און וױיסט די םון
iy איז ,49 i pm imm !ײנקאוםמאכע! 

 צו־ ©y)i iy ץ,1קו .7 לאקאי ױניאן,
 זײן ©y(( עם 1נא װאו האנם א לייג^
נויםיג.

ס

וױרער י»נפעױרס יוניאן המויןםאכער שיהאנא כאלעכאסיפ ױ םיס
n לאו?'םאט• םון אםאסיאיישאן? 

oinir©pyD האם שיפאנא אין yנדלין 
 יואר די און ױניאז m נמנטפארט

?אנםע־ א נאן ?וטען1פא דארט זועט
v m.
«p כיסעל א לאנע די איו שי?אנא 

n n :a וױ pm א יאר?, גױnאנ־ ר 
n n ^אין וחןחו־ענר ס.1?לאױדצענ 

 פאר״ װױאן רי האם #לםשל יאר?, נױ
 כיים כלײכען ואל אלץ אז כלויז, לאנגם
-ס די און אלםען,  <ז$ר טאנוםעקטש̂ו

 m ט^רועען ארויסגמשטעלט כען
^ שיקאגא pa האמנן ײניאן,  צדדים כי

.IWDnnMO נית ארויסגעשטעלם

 שיתא- פון ױניאן ?לאוקםאכער די
 iniyiyoDifp jnony רי אין האט גא

 יא:נם1ם* י?1צו װאמן ■אר א טים
 אין דאס ,Dinirwyou©* רי פח

on וועם װאס אגריםענט נײעם :y־ 
 ירט1פא1אינ?א זאל ײערען, שלאסען

10 yoniyi inyii ,זיינען וראס •וגפטען 
 אל1ױניאן־קאנט א אויםצוחאלטען נויטינ
 וײ םון סאגכע אח .iy*yr די 1איבע

 װאם אזצלכע, yp©» זײנען •ונ?טען
p זײנן ir צורי? לאנג D>y©wurnM 

 די טיט אגדיםענט רעם אין נעװאושן
 פוגמט p'M יארק. בױ pa באלעבאטים

.)16 זײט אויף (שלוס

ס כני ײ צ ר א ם ט־ ל א ה נ אי

.34 נוםער ״גערעכטיגקײט״□

ײ ש. נ. — 1ײא זי .2 ןײט  קאסםױם די נ
ב. א• — םיראדעלפיא פון דרעסםײקער

̂םימע װאונדערב^רע .3 זײט  או־כײט קו
סםע\ן א — ספמפעדזש קלאוק אין •iy©iMByi

 פון באארד דזשאינמ פון םימינג .4 ןײ©
— ױניפן דדעסםאכער און װײס® די
םאהאף. .p ם.

 *?זצקוםיװ פדן םימינגען גויזי .5 זײם
ײ שצחנהאלץ. י. — 22 ל*ת*ל כאי

 ארגאגיזאייאמדמרא״ *ון »רײד .6 זײם
 כ»»רד דז«אינפ פון םיםינג ijn כען.
לאנ׳ ל• — ײניאו קלאוקםאכע! די םון

נאפיצען. עז־מקײ׳פאגאל נער.
 ז— צזןחלונג)1(ע סגיודענמ m .7 ןײט

.DPMO 1 — גאוח םימעלתלאס תלוש.
n : n.

ניםיץ־כיכעל. רעדיזקמאר׳ס פון .8 זײטע
יה.1ני אל — (געדיכפ) פעגסםער נײש

 עתזעקומױו נענעריל דזןם םיט .0 זײט
ף ב*»רד ײן. ױי  אערסעל־יעד״רליכען ז
 און קורץ יאנאװסקי. ש. — םיפינג

נ. ב. י. — שארן״
 םעסעדזע מןרדינג׳ס פרעזידענפ .10 זײט

םײמאן. ב. —ענםפער נאםפערס׳עס ארן
 שאול — ליעדער זאנז־זןרבארע .11 זײט

^ קרים״ און ״סםראבעריס !אםהין.
.lyװיהל ז.

 פון ׳ס»וא:ךןן פאראײניגפע די .12 זײט
טאביאס ג. — א»»1»ײ

ײן צו װי .13 זײט  כ. •11 — געזונד ז
אזםועסען. קורצע חכאװסהי.

 אדװערמײזםענםס. — 15 «ון 14 זײט
.1 זייפ פון *ל־סען .16 זיים
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 קאגגרעס• ;פאר •ויעדדענט דער
 iyo4« דעם סי״םא;, יע^טען

 “׳;־״.*י יא־רי;; פיעדד^ט איז גיסם,
 גע־־אי*־ א־ן, ?אגג־״עס £אר׳ן גען
יע־ י־יכטיגסטע זײ;ע pc אײ;ע טען

עכ. ך ד - עי די ט גאנצעי■ ד י ןפ ך ן י  ײי
 יא*עהפא; די דאבען ר?דע,

 ישפעג י׳;~ דך י־׳אט טריגען,
v•* ‘׳צפייבע' “הערצינע r,* באיױזעז ניט 

 זײז ;עיעזעי יאט *,ע ב. ;a זיין אױיי
ט *; פיט טאגוסילי«ט ט?י י־י )ע־;:

־ א פא- טפאכ עפ י ע י׳אגעי הלימײעער ז
 רעדע יעדדע;ט׳ס9 סיז םעדא די

 אײזענבאהך אין קײי־עך די געיױן *יז
־ סםיײהס.  גע״ די דעדצעהיס יאט ;

pc y o r r פיע־ זײגע פון סטרײהס, די 
 דורכםעיע, רי pc סעטלען, צו די נער
 פיענער, נײע פאי־גזךלענט האט עי־ אוץ

 אננעהטען, זאי ו;;רעסp דער װעמלע
אין סטי״קס אזױנע אױסצזמיידעז כדי
יזיין ;,א צײזוגסט. רע־  ftע  ראט רעז־ע

איטפא־טײאי׳ט
wi ר י י י י * י ? *v • P * W • i ו ס
;עױען איז ע־

 וױ נאוױיזען גץ«ױבירט
 ע ^בער ׳געװען *יז עד

 אינערצײגע;ד. po ײען
 לױ דערצעהרט האט ע־י װען פילד, זעלר

 צו־ יאבע; □,אײז^אהךקאיי■*; די
 סעט־ צל «יאן עייעטען זײן ריקנ^וױזען

̂ןר יען,  האס טיט ;עאטעטט האם רy אב
 זײ־ סטלײקער די סםרײמער. די געגען

 אין פדײהײט דעי־ פאי־ געםאהר א ;*?
 כטרײקע־ די לא;ד. pc דמסאקראםימ

 צל אײבײטער פרן רעכט די צויססערען
 פאיררוס גרויס סיס א\ן סהעמנן.

 אר״ די װאס פאכט, דער םון ער רעדם
 קוי־ רי דערהױפט איכײטמל, סיניזירםע

 פא־ צי אויסאיבען קענען ^נןמרעבער,
 פלן יעכען עתאנאםי^עז דעם ראייזירען

 די פאי־ עס עי קוטט דערפאר יצ«נד
 פאלישיע־ טיט אנד‘' פון נעזי״דםאכער

פעלע. א^וינע אין האגמען צו װי נן
 דער ל-אט «י*ע;על פ^יגענדע רי

•ojjnnjn שאםוננ די :פארנעישראנעז
 הא• וועיכע קוי<ען-קאסיסיע׳ א גאן
 לי אױסציפאריטען םאכט םואע די מזז

 א pc אפוננr די ;שי^ן־אינדוסטריע
 זא^ װעלכע קויילעךבױרא, נאציאגאל^ר

 צײם ;עװיסעד א םאר םאכט די האבעז
 די און טאלטײלו:; די קאנםראלירען ןרו

 לער ;עבען צו ;קוילען םון •רייזען
 זי אז טאבט, מעהר ילײבאר רײלראוד

 עםלײטענדע רי צוױנגען קענען ןאל
 ענט׳עײדוג• אי־־״יע אנצרנעהסען צדדים

נעז•
 פארגע״ ל.אס ׳האחרינג •יעזירזננט

 ניט האט ער אבעד די'&לע:ער, ׳שראגען
 באלד זאל קאננרעס דער אז געםאדערם,
 זא־ אזעלכע פלענער. די אויםנעהפעז

 אױף טען קען געזאגט, ער האט ׳בען
 נוט זײ טוז פען אננעהכען. ניס שנעל

איי־ :יט זיך דאיף פען באםלאבטען.
יעז•

 דעי האט װאס £אד טא ׳אזוי אוינ
 פאר׳ן חיטעז צו געאײלט זיך פרעזידענט

 קאנפע־ די ורען צײט דער אין קאנניעס,
̂נץ  קוילעךאינדוס־ הארטע דער אין י־
̂נ  אײ־ אין גע״שיאסען׳ :יט נאך איז סרי
 די און אײזענבאהךקאםפאניס די דעד
 ;עהאט צײט האנען בראדעךהודס םיר
 טאלזע איז דעיפאר דורכצורײדען זיןי

 דער פון ירעזידענט נאספמרס, סעסױעל
 ׳עאדםעז א מיט ארויס ל״ אװ .d א.

 ײעײ !׳,דעד הארדינלס נענען •דאטעסט
 געבראכט האט ׳זאגם גאם^ערס כ;ג

 אײזעגבאדךקאנפערענץ, דעד צו ׳*אדען
 האפ־ און סום געגעבען האט זחגלכע *ון

jm j י*ניאך דיער אי; קאםפאני□ די צו 
סאטף.

? סםרײק
ספזרימן.

 האבען בראדעלהודס פיר די זינט
 אײזענבא׳״יז־ דעם pא ארײננעפי^ט ?יך

 געװאלען קאםפאניס די זײנעז םטר׳ייק
 פאי־ צו באדײט זײנען און זוײכער םיל

 די ױען סטרײל־סיטיאציע. די האנדיזןן
 פאל׳צטעךזער יי צװיטען קאנפערענץ

 בדאדעי־ בי: די אזן קאטסאגיס די םון
 אי־ טיט געװארען םאידופען איז חודס
 אױס;ע oy ר.אם צודיק ײאך א כער

א איז סט־־ײק פרן סוף דער אז וױזען.

פ־א:ע
יען.

פיז
*\ - י יי

— « • י■ יייי
t « I*4

׳עטזג־ גיט יב א ׳טעג א
קאכי־ לי אז באייבםעט, ־־אט

 אגצוגעלמן בארײט p*r זיינען פאגיכ
תאר־ ;ס1עזימ“8 ןיפ פ״אן ־יטען

 אז פא־־נע׳עראנע!,. האט עי יא•
 ססלײק^ר רי םין רענטע כאניטאי•; רי

 פאר״שסע־ די װערען. אגע־חענט זאי־־ע;
 פא~ װעדען יאטפאניס יי פין ־־;־

 סטרײ־ די פון פאדערוגגען די ב־עגנען
 זי־ נאזונדע־עי און *,פולע א םא־ יעי׳
 א״זעד נא״עיעי־ע 148 די פין צונ;

באד׳ךקאפ«אדס•
 פאילאנל־ רי לרען צײט דעי אין
י צױי^ען יע;ען  די אין כראלערהורס י

 ל׳אט פאי־געקופען, דינען קאטפאגיה
ד זײן גיללאיטען לא-לי;; ;;טי״עזיי9  י

 יאט־ די •יעי־יער פין קעגזעפ, vh דע
 ט,1פ פרי״שען געצױגען י־אנען םא;יכ

 לייף צו קיפען זײ ױעט רע;י־ו;ג די אז
 T£ ױניאנס. לי ;ע;ען י־אטז ;״,,,ז אין

 גאדפעיס כעפ״ער זילענט
ל אז ייעה־ט, ;אך ױ״ % י־ «י«- ״סץו יייי׳זז“ ו ךU 1 «71 ו <׳< wk.w׳<

עי־ לאט
 פדעזי־ יעם

פון ־ג־טיטיננ
גע־ זײנען זײ געביטען. י־אטפאניפ יי

wtM י י• י«יזיי ••ײ ײ ןיףיןןו• ע • וןײי ••W• •י̂ן >*►C > ן w ו> rs * * * ע + * U, מין • S
 ױער־ קאנצעסיעס, לי צי־יהציהען בי־־ט

 ;עבען. צי באדייט געױען זײנען זײ כע
 לאנפע־ ;,‘פיי די *טטעי־ל;; א פא״ לואכ
 א;:על- װעיען קאטפאניס די pc לענץ

 די װען בא״ואוסג/ ;יט נא- איז ;;,ט
געיצריבען. װעדען ״עוי־ות
 ךערלױיל ב״ע;;ען צײטיגנען די

רטא״ די פון בא־יכטען טעכריכע  ״גװא̂י
 סטלײ• די װאס ״אטאקעס״, איז םען״
 ;;,אײלענבאד: לי כעכעז באגעהען קעי
 קײן ניט פעהי״ען עס סקעבס. די און

 שיסעדײען און באטבעס pc טעיעױת
 זײ ױאס שארבלעכענס, געפעלרליכע אין

 דעד אז איז, אפת רער באנעהען.
 לאד־ ר• ,יױ װירקזאפ םעהר א*ז סטי־ײק
 די ט.4פא־־געיטטעי זיך לאבען פאניס

 פארקריפעי־ט, איז ט^אכסםאיטאציאן
 אנלאי־טען זאי סטרײק רער אױב און

 גאנצען אין פאיקעהר דעד לועם לענגעי
װערען״ אי*אליזירט2

פא* געפעהדליף לועגינער ;יט אגעי־
 לי ױאס ׳םאקט דער <יז קאטפאגיט די

 איײ אן ארױסגעיױזען ןyהאב אלבײטער
 זײ װעיכע סאלידאליטעא, א ניגקײט׳

 אײב עיװאלסעט. :יט ביאל קײן ־.אבען
 זיך װעלען אײזענבאהן־טאכנאטען ־־י

 ױניאדם.יעסערײ»ע זײער בײ האיטען
̂יכ  פיהלען טענליך נאנץ עס װעט ,,פאי

 אײזענבאלךסט־ײק, אלנעפײגעמ אן צו
 ז־י יױי־ען ׳זיך פאי״טטעלט ׳דאט אין

ט. :י
 ביא־ די צלױ״צען פאלהא;דלי;;ען לי

 :אר־ זײנען חאטפאגיה יי און ־על־־ודט
באיזאנט. ;יט s,י*ױיyד

 סטרי־יקער יי pc ילנגעז
-»י*\

פא־־ע־ לי װאס
׳גענױ זײנען ■״<ר

 זײ װאנען ביז ׳בסיד נאך פען :אי*ט
 קאט־ לי פון װעדעז באמיאנט װעלען
 די אז ;־,,זיכ איז עס אבער ׳פא:יס
 ניט זײ *יעיען סעניאליטעט פון פראנע

 ױעיעז סטלײקער די אױב אויפגעבען.
 ־ysE זײערע צי אלפקעהרען איצט זיך

 בא־ דעם אײף זײן ;אר עס לועט ׳צער
 רי פאילירען :יט זאלען די אז דינ;,

 פייאגע די אז און סעניאליטעם־רעכטע,
 אויפ־ ;ײ דאס אױןז 4זאי װײדז״שעס פיז

ױעחנז. נעניפען
 א-8קאפ רי פון ענטפעד דעם אויף

 באהךלוא&־ די נאר ניט ירארטעז :יס
 סטלײק, אץ זײנע? װעלכא ארבי־יטזןל,

 די װענ־אויפםאסער, די אויך גאר
טעילעגראזי־ארבײמעל. איז הלוילקס

ײ I ־

םייגערס. ד״ פון זינ רער
 האלב א *דן פיר פון סטרײק א :אןי

 הוילעדםײנערס די זײנען טאגאטען
 קױלעךפאגנא־ די װי :אנדעם זיגרײך.

 פרעסע׳ דער פון הילף דער פיט מעץ,
 פון סאיראטעז, די pc קאורטס, די פון

 האבען רעגירונ:, דער פון טײל יעדען
 זײנען סטדייק, דעם בלעלען צז נעזונט

 און אײני: ̂זy^טאנ’גע פעסט פײנעלס די
^:0 טיט םדל "yD^sc^:y, צי :v :')'y] 

צל־ װאך א איבעי טיט קא»».
 די צלױ״טען קאנפערענץ די ;אט

דער אין טײךאײגענטיפער

זײע־ ו
יה
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 קל»וױ אין ?ױ^נן-אינרזסטרי* •ױיכע
 חוי אין אגריס^ט »ן ןyo^wyy ״אנל

n זיו תיט סטרײק  fvv, v n m i 
n *•ילת * vן fsrttfi m ^ fh i 9 ג*ו! 

r פארר*נדלומ*ן tfrMiir ז*י 
ph אײנ^סיפ^נר *v חר frvp-rti/i 

#•לאלעו^א, pn איגלוסטריו
ױרןן דעד אין ײז ^ד ד  אינדוסט-יע ז
̂ני צו ניריק טײגערס רי דך [}רע־זח  ד

W די אוץ• א־נײט w iV 'H זײ יוע׳לכע 
jy^ לאב^? ;rp אילדער y iסטרײלן ל 

 א«ריי. י^צט^ן אמ^מאנגען זיף ל,אט
 נ*־ WW, וױידז״שן© ®ון סיןי̂י חגר

.1WW טעןstn 1 ביז ;^טען
 קאסיל םי־י־צען א סאיפלירען צי איס
 ויען ׳עטער§r פאנאטען זיכען א טיט
 פאר״ לועט וזײלז^־אגריפאגט גײער ךע־

 געידא־ ינאיאלאסין איז װערען, לאנלעלט
 טײגערס םלן קאפיט^ א ׳עאפען צו ־ען
 זאי ױעיכע רינעדאײגענטיכיע^ און

 וױסענ׳עאפטלי־ א אליי״ אײסאינײטען
 וױידדט״ עליסעז צו ױי וועי^ז א*פן :ען

 קא׳ רי צוקינםס, דע־ אין אגײפעגטפ
 א א"^ װעיען בא׳עטיטט װעט ני־טע

 פינען־ און נײינעיס pc יאגפעלעדל
 ;עהאיטען ױעט יױעלכע ׳;ע;טיפע־־י,א

 אחטא׳ טען2 דעם קלי־ויאגר אין •ועלען
 ווערען גע״עאפען זאר צלוײטענס, .,נעי

 וערזאנען, פ־אטי;ע;טע פון יןאפיטע א
 הארדיגג׳ פיעד-ענט פון באישטידט

אײכציפאײ זיין •ועט עט צװעיז ױעפעס

M•7

*MIMקליהעךאינדוסט״יע. לי ;־־ינרילך
י*אקא־ ק״ן ;יט איז אגריפעגט -על

 קױיען־ די לוי סעפאראטעי, א־ע* י־ך
 נאציא- א נאר געלואילט, לאבען באיאגען

 געפא־ לאבען פײ:ערס די *ױ ;אי־ד,
 קױיעךמא;״ די ןy^אב :א־ ;יט רע־ט.
 זיף ל.ױ«ט־ססײטם פיל לי פון גאטען

 אגלי־ דעם אונטער אונטעלד׳דעריבען
 םין קױ<עךפא;נאטען די pc ;אל ׳פע;ט
 יןוטעז םא; יעלען א*ן :סייטס, צעלן

 פאמען װעלכע אײגענטיטעד, ;אף צו
 אונטערגע־ די pc בײישמיד לעם ;אך

 סון זינען פילען אין איז עס ״טריבעגע.
פאר״שטענדניס. y‘:אציא:א' א װאלט

 אז ׳;יט צוױיםעל קײן אױך איז עס
 'לעיען, געלעזען ;ysm* •עורות רי בעת
 ײע־ דעמרײכט סעםע^טענט א לועט
 אינ־ האיט־קױלען דעד אין אדף רען

 שװזנדיגקײםעז רי פון אײ:ע דוסטליע.
 איז קאנפערענץ פילארעלפיער לער אױ,ײ

 מײ־ רי ארביטלײ״שאן. פלן פלאנע לי
:y־c זײנען jyoBstMj:y דעם. :ע;ען 

 די ײא;; לױ אױף א*ז פ־אנע א:ל־;ר אן
גילטען. זאלען אג־־יטענטס

 סע־ דעם טיט אז טעגליך, זיא עס
 א;־ זיך ז̂א סטרײק לעם םון טעלטענט

 גע־ דעי אין קא״יטעל נײער א פא:;ען
 עריטטענס, טײגעיס. די םון יטינטע

 נײע אױסאיבײטעז קאכליםע לי לועט
 לוײדדפ־אגדי־ אױסאיב״םעז פלן לועגען

 .iy;«^D אנדערע וױ גיט אזוי כיענםס,
 דער־ כל״נעלס ־י לאבען צלױיטענס,

 טאכט גלואלדיגע א זײנען זײ אז פיליט,
 זײ נאר װען אוטבאזיגבאל, איז לועילכע
 ארבײטער• :אנצע די אײנינ. זײגען

 jyByt*״ צדױיפעיל אהן װעט באלועגונג
 בײ־ דעם פון באנײסטערונג און טוט

כימערס. די פון ׳שפיל

t ן0 נעמט סענ*ם f i
> נ .ן - - — - - ...............

jr 48 פין מאיאריטעט  Mt }M 3§ 
 -UU .‘טאי^־ני־י נאריהכי^נן טרױ*ריג

 4וז fffjrj d ןןnjrr- װוט ניל זמר רער
fff IM די נ#ף לען S  1 ti0 tM O* 
w, צײט דןר מיט ^נעי afv 

ff* רױנטנ*יו צ-ױיפעל אהן ארכײט llt l 
If די מרפאי';. ריט W t M n p m, 

די װאי-סעגיטאיען, די
jm חאנ^ן אגדעי^ אלע די און 

H אמח׳^ן. ביטעיע אײסצוישטעלן I dv 
d ,ר אז געװארי^ קלאי ^ W O fD *1̂׳ 

) ריונ״ pc געזעץ־טאכ^ר העכסטע ^  ג
 פא״ט-ידמןן pc אינײט דאר כייט אן

M אײגענ^ ױיורע 'M r o אינטעחנ־ 
1M פון אינט^סען די אדער סען "t 

 כא־ ׳s,fir^3 צום ,v* עס יזריענטען.
 פין סדדט כעסוטאל וױ געװארען װיזען
 £ןן הילף דעי מיט געזוכט האט ײטאה

 ״m צו הארדינג־אדדיניסטראצי^ דער
•ל#״ איד״־ צו קױנא גען

 *ז9 סיײ^ן 5 פון ציקער פון דוקצאן
#י א ״שאפון צו רעם^צוחנח סיט מ  מ
 H פאמיעבעיען דערבײ און צוקער אין

 צוקער-קאדיאגי^ דעל פין פראפיטען
 4אי עי םארטיעטער װעטעס ױסאה׳ אין

 ־*Y0 איבע־יגע די נײט איז זעי״בע דאס
^yז דאס ;אטארען. y פיט אויןי א*ז 

 פינדעסטלוץנןן הואלוער. סעקרעטערי
ftm* רyרw-בry1v: די זין האנען  r• 

 ^*jy לי סאד |yp#iwiyi ניס רy־היט
y :y ?v i.] נת§|< װעגיג״װאס זײנ^ די 
 פאייז, פון צארן דעם םאי געלואדען

״ יןם כאראזז סענאטאי־ *d“ jn 1אי 
 אגןר.rלנ^יiyל לyנצינ1אי לער געלוען

iy< ׳סע:אטאל ^ y i גדלטיטט האט Iff 
y:; טאריף״גי^ דעם oy כא־ אױף איז 

 ftt’ ,e*jyo אין ןyלוארyJ םאכטyf קא:ט
 מ וואיט^ן נאריס pn לאפאלעם אױב

 םיז צײט חנר איין סענאט אין געטדנען
f אויף זײ ױאילםזןן אפישסימוננ, דעל j• 

y לי ביכ ?־עם נענמן ׳מטיסם i'iy y n, 
 Dyi געגען גע׳פטיסט חאכ^ װאס

 צװי#¥ן דעמאקראטען. ג^וען זײנען
f אויןי דף האמן דעפאקראט^ די l- 

 ליאמן װעיכע ^נאטאו^זyס דרײ םובען
ניל. ojn פאר גע״שםימם

 -טאר^ לי אז ׳?יך onyomnD עס
 חויאטד לעם :'vnyinm םyװ ״אימו״

w: װאהי-קאט• דזזם אין ארט o r y מד 
 ¥ו״ האטען ז^מאקראטען די וועםבער.

 א*י •רצסטיז״ע דיער 1 דיקצוגעװינ^
 0װײז ר^וכיליפאנעל די און כיאכט׳
מ און נ*רװ*זיטעט ביסע^ א ארויס  זו

 עװארץ p® כאכען צו װי מיטלען
n וממנגמן דעמאקראטען די r? ,אױט 

 טאלי(ימ¥ז¥ץ נײ^ר דער װיפיל א'יף
 חד לי מאי*?. דאס באראבעױען וחגט

 זײאר אז טעגה׳ן, וױחנר •וב<יקא:ער
 אזן •ראסגעײטי בלענגען װעט טאריןי

״נארפאלסי״.
גאי״ י,עז yראציDOיניDאל די אויב

 יען0ס? צו קוסט oy װען אויםטאן ניט
 ומ? טזיח א אבער זי איז סטרײק, א

 סארגיעסאחנן ?yjyn זיד האנדעלט עס
םאטפעקט״שוחורס^ רי סלן פלאפיטען די

ס ט ע ר ע נ װ י ד ע נ ע ײ ל י כ ם ד א ס ס א ס ה ע ר ר ד מ ײ ם

ל א ס א 7 ל א ,6 י פ ל ע ד א ל י פ

 אפנע־ איז אװענד פיטװאך יעצטען
 די פון אפיס אין נעװאלען לאלטען

 ׳סט. םע11 נ. 38 ייניאז, וױיסס-סײקערס
 דרעם־ קאסםאם די םון םארזאבלונג א

 רײז־ א. און נאדאױ א פיט מײקערס,
r בערג, n. .װײס־ םיילאדעלםיער או? סעק 

 איגטערנע^אנאיל. דער םון פרעזידענט
 םראנע די אױפגענומען האס מיםינג דער
טרײד. דעם ארגאניזירען צו בעסער װי

 האבען כדעסבערס אנװעתנדע די
 א און ערנסםהײם אן ארויסנעצײנם
 זײער צו איבערגעבענהײם אויפריכטיגע

 נע־ באש^אסעז איז עס ארנאניזאציאן.
 ארגא־ ספעציעלמן א אנצומםמיעז װארען
 פין אפיס דעל ט־ײד. דעם פאר :ײזער

 װײסם־סויןערס אין זײן זאל ױניא? דעל
בילדיננ.

 ניישט יא:; עס װעט ישײנט, עס וױ
 ווערען װעט ױניאז דיזע אױך לאט :עםען,
 ארגאניזא־ יטטאיקע אונזערע פלן אײ:ע

לפיא.yאד^פי ן%א ציאנען
 איז דדעס-פײקערס קאסטאם די פאר

 זײ, אויך דאס צײט, די געקומען ך£יע:די
 דער איבעד צױשפרײטע און צודיטע די

 פאראײנינט זײן זאלען לןטאדט, נאנצעי
 באהאנדעלט װערען אוץ ױניאז אײן אין
! ?yDKspr װי :י״שט ארבײםעי, װי

 פאכען צל קענטניסע זיך פאדערט עס
 פאר יטאפעז זײ װאס דרעסילס, ״שעהנע

 קאנען זײ ײאס צ״ם דער אין אנדערע,
 לע־ די מיט דורכקומעז ני׳טם מאל צום

 םון ארבײטער די ?ארען בענס־סיסעל
 רוף דעם אויף א«רופען זיך סרײר דעם
 פארלײכטערן העלםען און ױניאן דער סון

 אויך זײנען זײ !לעבעז אײנעץ זײער
 סענ״שליכע ארבײםאז צי בארעכסינט

**rtnr.tr כ*זזנ«<וז. לוי י־ערזזז ר-אנמז אול

ט קײגפאל אבער עס װעלען זײ ^  מרי- ;
 ם»ר* ױין סוז םאן אײנצעלנ^ אלם גען

 #ו;ף?ר איז אײגיג<זײט אין איעיגט.
םאכט!

 םמ11 38 ׳אטיס אונזער אין קוממ
 רײ- אוגזעדע אין אן דך מייסם םםריט,

my< שצהנמיעז און במסערען א סאר הע?
מז•

 דרעס־דייקעדס קאסטאם
.76 לאק. ױניאן,

סײן״ נ., א

ען ר טי נ ע עז ר ם פ ע ■ ד  שא
. אן מ ר ע ש ט

 דיע• דער pc ארבײטעד די פיר
 DO טא20 ורעסט 143 װײטא, ס. פירפע
 סוד צו דאגכ םיםען אוגזער ^יס דריקען

 <ע• הערי ברודער ם״עערסא?, ״טא• זער
 ארכימ^ נעםרײע און :וטע זייז פאר יעל,
 גממד זײן םאר אנמריזענונג אאס אלז

 V סיס איהס םיר ■רעזעגטירען דינסט
לײכםער. זילבערנע פאר

 צדקוגפם דער אין אויך אז זזאפע?, מיר
 אי״ זײן םארםזעצעז לעיעי ברודער װעט

 םיר ארבײם :וצ<ימ אין בערגענעבענמ
 ••r אויזעל םון כעסםען און װאוייל דעם
ױניאן. דע- פיז איז

: סאםיםע די
 גיגדין, דארא זוסםאן, ב.

ת חיזעל דומאחןף ביטתאװאר,  י
« זוקעי. ״עדי

5 C W R #
tjf י if י
H rIG 'IM ; •iu i m u  r n . i l

-tXBZ

m וואונחנדכאדע p v קלאוק יז mp mod
חר  i't>

m
1

t fin “fh» יױ/ n
• J M B

״ p r im

imJ
itn W ׳
n# r< *in 

i m r  t r i

w ד  rn

win ' ״
N  II

r s  
r s

ittnnn i r iv  n jV W iM ft
t f l  7 « ו * »  M V IH  A IK T f
, l i r s » n i׳   in  vn • ) m

y i w t

V#  61
I t  J|

e r  ♦i |1» T f #*י  
ר | » ר * n
r«» i׳ r m w  iw t r i

w r i
i n n

)1• >מ6>6

*n r•* •sfl 7 r s s r > | s y
*T rS i'P#  « fie J)*6'S רי

»רד נן
״ די
>חר«(

״ *jree6 «״« »>( ׳/־ (it,ד, *»*>״ n.
n ארמ׳י n f t
*0 0 ,TO-0VP 

i r  p i

yi ?doyj rn- דאי
yi-

UL TW» ״ w * I ז׳■׳
b i f f 63 tf) די VVJOJ 

ך j)** »-נ«י׳ן מ  ,inp 
6 r  )•(t »־ס1י*

t>‘9 t «׳* w i n  in m rt-o״  tr
M« *>P0

e i,( ד«ר e«p׳־ n m t  im  j r
ro )•י i׳s m ‘f n r r * i i  *rtus j r n

i* חוי ח׳די*י, ח«״ה«נ f r n w ro 
im  im ,17 re i t w w t 

tt• i t i r m י y מ r t t fP י ׳  מ* י
i n .דץר נ׳ןתארו ני » «•f

-J ?*pm ns ir s rp p e ^ rm
י ח*נ׳נו ®*נת«מן *ין  לי*מס*נ«ר י

 nn * (1* וו*?ס, 16 ן6ארנ,־ס
jm,■ * *11 *יו ח*י ■יין wײע«ן 

1* v t if jf i?  m) * ן » י  ו *ין ײ
jro*fiy Dfffl l« ס>6חײ ד*פ ?ין, i

f, ד r s s n p tר ;־* *יגו ״*>
*נ?6*ײ ױ נ׳ןוזאט ) IV )מן  ב*ז*
irv*ti6־i r ג*גמר חןר פ*ד pimp* 
ר » נ ױן ה*ס ױ ;*רסײ »  ש6נ«דיו.- *

tre-ttns, )  if?*f ev י׳*י וחוימ) *'
ן י r*רגיי די »  o n  )18 w o,•* ון* 
in *ין w n רנײש«י די* HV * )it״״ 

>i r -•**נױס׳נ *יז 6ד* ׳ i n n,
 ײ׳וינסן *יו ?(,6*11 «סר ?swop די םױ

fw«ow ev ym 6 *ױנ״ס«ר די דף)•, 
a « r  o n, ח* )** tvnvn ח*י ev »י6נ 

>jv רנײס«י די זיד* (i* ,•*r avtv* lie 
 ה*נם- *דסי• vv;*t די t»* ;*ך *«וי

n יסוירם y ttf l.) 0ח* ?*ר־טע די 
י6װ* 001*101  fVJ'SVJ ev W>vr י

in* *יו יד1 v 3 ח*י*i* ,nntif) ױן *
״ וײש׳י *v??W J .ירנ״ספד

VB03V11 ,fwvf x n m? 6 ;ח*יV 
W ד*רס וײנ«ן  IVHVJ ״iv » v r“ ון* 
ײ 6503 רנ  סןרמחלט *זױ ן1* ד,60י

ן ר?ו*רט חור « ’m v תחןו, ח*ד  נוו
ns ד*ס דך, סיר דעדוױס?ן נ*ך *זױ 

rnv רn װי ׳נ*נתס ולייר im jo 
m |16נערו *יז *t'W די *ין ח*מן 
*י v; גוזיס *ין ח*יס 18  *V? זיך 6י

1 V W  280* )VJ10 ר* 33,141 *ון« 
י ו סו ״ נ

ר געגונזע( ־ןךין ח*ט *ס *נעד » 
מ*ן די ניממו  *10«רי6 »יר;*נידי

 די ״;vonsvp 0tvo?V0V,ס די *ח
w« זן6 •רכײט׳ור * v r o*?p, ד*ט

*i גוסע די ס״סט '; r־vs ?r i oy«vr 
i r r w טון חיס די ױיס דןי i n יײ 

nr mottw op’r זײננז וי*ן, w ד׳ור 
 ג׳ל ה*ט vo'o*p ח*י די *ון ■דנײט,

ivbo די ן1נ*?*גפיר *n jn v 0 ro ’i 
*דסיי.
*V0>*,nvi| 3 *ר׳ן6 ה*?ס;»jrv| 

0,;* onvonpc ,סו * ת*סט איד״־ 
 *V? ה*ט vo’ofp ח*ל די *י) מים,

i׳i«?«03 ריורטט n יבער־ ארסײ, די* 
VP’S) 6 *ױס׳»טעחמנדע די W iv rין 
 t*r ד*רם *װייםען, אין ד,*< »יין
( •?*r *יז *ס in * w, ח* vw*o 

 VPRD ה*ט ד*ס gw ישנממן.ih ■*יס
 *זרײזקלר סיס׳ן נ*ס*ן. קאטיט? די

iv w״ די •ן in די ה*ס *רכיים, דער 
n *  vd’orp יײ0« די *אריןיענערט 

 *יז *רס״ nwnvoroM* די «*לט,
 *י׳י invtiVJ oinojvvwp נ*ד *ווי
 WB’v די *זן — ה*?ס, •ױיניגער *ין
0 10 «ן i* « n  o n) ״וז*ד?*״ דער 

m סיסע״ njnnn די זאתםעיס־נ וױ 
n נ*ט*ן *יז *רנייט *n v j,»
!'* o n פון חן«סיט m ״יז*?״ 

 ינ*ג״6 * פאר*( אױן איז “קאס־פן
 lie אויסגאבס די סון כאריכט *יעיעל

i n פון «ױיט אין ת*כ׳'םע ,roo* 
r n f t. מר ' מן סיגאנמן םיט א ת  ו

o 01 זיך 1טי n  ,ivopvrmo o*i 
*v ותט oם*יn זײן ״ n  ov jrn ,D 

m א זיין סיירט־נ y ’VMG'c im e 
o אי( האצ־־טאס איע tie יכט1נא n 

,ססאיעדד*/

f t י

י י
if  i n
׳ ל צ ט ךו ו ח נ

Ff tiw
CS

n r • # ׳
i # p

מנ r ׳׳ « r « r
W f  c

ע י י ״ f? ײ

i f® י ffי ijr t f intrwrfi

, • ; ד ז מ׳ ־'r׳ ־ E|־
f< »  f r n i  14 r r v r * •  ■ j r r

s*־*?e%״'Ve*v<r f
*11 *m v 6*׳״ v r״ t f  w e 0i v i

א?ײן,
f* י־ j * n׳j t<* v r»# P  1 f n#

rn  t ? « n•* ; די
n fim ,א#ט״ײ«*ו m i

t in  r u t
•n

01*6 IV11• ?1 א׳ן 0י 
n f i r » * i ט״י  או

6*80(V9S1
1■ i*J ױד*ו i n־ *6tv90.
3. vpe0,־ JV 9 0 i*ly i e,
3. *06*i ir)**׳••;• n*•03*10־.
4. •*3?**0i*#n  f*rp*i0#3.»
«י .6 *01י*»א ט3יר*0«י ט3י

in ו דן ײ ד ני f ״ n״03*90*:־ 
if  t i f i- n  •1 0*1*3 o*n )*ג׳*״ 

1• 10*18 1 001 **.i» r1• )06״* IV 
י*ניז3 r *ז,  •i,1*31*1 *•*־ *lif t t 
<f• 01 013 0*3 *(11*3 1«1יי6 *r0, 

מ* 3 )•* )*3"f*(V)* 3*0 *י10  0ר3׳3*
3*11-(* J111;| 001 ׳•״11*6*08״ r

if  f* i*3 *m 4*  j•*?* * r« 0 P  o * n
10 1V 1*6*0 178 03*90-*•*י  o n
**I (*3״ f 1*6*0 *11 )** • 1*1* 3*3’י

- i * r i r *  666 63 י06*0נ*  i n  
*V3*3 033*1*»* 6*11 1•* 601

71 0*3 1*11• *(3**1 6*11 ***ר,0
r m r  m  1110  .01*1*3*10  in*

0*03 001 *3 V101 1** * *ה*ט*fl 
?i* 1»** ס«ל n  ,i* r * n *  *3?*V3***

3*1 n*ri0*3i* f**0 1*0*3 n  m * ie
00WW3 «1 •0ft 1*9 Its 0״'n i r*

w די נ*ן״. t**n *  W ff ן3**1 װ*ס*
*11* 03*| *31*30*1*01 3*m011 701 1*י.

**1 i n  o i0in  • n* **א*נ*ת
3*1|* 11*1 *0 1 **3*1 3*10• *1 *|rt*

10*3*1, 11*0 1*1)* 3*11*01 in n  iv
*i  t*i ,0**r)**3i* 1*3*9 0*11 **ז31י 
N 3**1 ”1 (16 *33*9 ״,011*6*00״)*

10)* 16*1*1 3*11*1 *»0)1*7 1 16) 
1* 1*3*9P1*?P י0י* ?0 *1) 1**3)*

n, *1*0* >“»?*(6״*תיס(* n 3 *  )i
301)* 103* )'*? 09> 0*31* in  IV) 

3*00 3*>«3)0. 1*1» 9*0*>)1»1 1*'*
01*101 '1 **( tn0**3 OP*riV (*(
1, 3, 0, 10, 17, 23/ 36, 46, *4 *|i 

82, >1*0 1***1 **103 *I.*
1* *”0*0 *1 1*6 O>*)'O0*1O3*

 *1 (1• י*|0י1*3 09*00*3 »*) 01*3
>1 *3*<11 **( O>*P0301 ײ)* 1*1 **) 
1*061 ***103**3,)» 9*33» 30*1,

P*3/11*3* '1*3 *0>* a*•?*,01 *•״- 
3)* *18*1*1 *1 1*6 *(3**01* 0H9V3 
 *'3 001 «3*<11 «״,P*0*0־1V1J»03״

00*00 11*6>* 1** 01|*> **«3»n i0-)
1** ״

011,

n0

n׳I* l" ״*3*־ «13*1*10 (03»'* (*״
0,*» r» n» )»>1* «(11(« 1*1*1« (״*
1**60*10, '*I ־3 «(301 6*0 «3*י«י»

*.־*'(* ,6*11*0 «3***1 י׳ י*| ״*«״«
1*0*01 »)00)»* )** 1* »)6*0**0»

T310• (««״« 1*301 «/(*0 ׳«%«•׳
___________________ « |0<»« •0 v •* *o)*)•* •ד

j״ "5 f e׳ , «y׳ ■ ״ ״ ״ '• • • ״ ״ '■ ׳

S H a ־

03*901*tn )0*31* )03״ * n  
׳1*031* )»3*00*3 | *1*16*03 •1(

,0 ,)*91*00 ,17 >*P0> 1*0*11061*3
•»o* ip *o 1 >*P0> r0*>3'oo

^8 >*Pf> ,|0>*P .*
)1*

דע^ארססענמ. פקוירס
00i o lvooiM tn 0vipo m 

m 3*1*0 ר*רר * t* 0o )10 o**v m 
3111*11)*•* 166 0*0*1, 38 :03<06 *ri 

BP**13*0 01*1PO f16 1*»*r*׳in i, 
73 ipe fie i»6 » r0 ?1030*01*01׳i 
*1) 4 1*6*0 o n i. 16 *0011*0 די) 

i* * * r  *i ײ  (.n0O«3 01*0*0*3 «ן3ז
46 -p*S13*9 01*1PO )10 9 ,1 »«*r 

p*i030p 0i*ipo )16 36 )10 im ro*
0100 1**3)» 3*3*>3,)* (0*31'* *1 O0O 

1*0 3<*1* <*(,0*0 0*3 *9 0*0 !0P* 
*(.3*111* *3<*13JOr

0*1 *!3*3*330 jn m  0i 0i n  o n 
o*;** 1 «ן.0«*?הײ3*י* סך 0 r  *  *it: 
11*6>* *31**0*1 *0 6*0*3 in n' 
0*03 )** **3» 31*11 (16 (1* ,1*i* r)* 
ך;6 * e*ii>* רייטאיס*•* d >*b*ti״• 
0*1, 11*11* (1* 61*0M? ,l*on •  >*B• 
11**0*1.

001 03*901»S*1 01*1po m
o דורך n  ;10 0*9» *i ״m v 6*0e״

*1*0 O03**WO0P *1 1» 0n3*0M T1 
o i*6 n  in  .i0 **r »0>»0»0V3 *i 

9*03 001 **•( 1» ,00*0*36*10 n
in n  0* 1**1 ,1*0*0 pu tt  *i ו*ד*

3*9*03 110*001, »0)*> 1* *019P0 
9*3*1 3*91P|» 1* *1 #?**', 1**6״* 

V ,|»03n1.3 ־n*3 !»3*9 **I P3W״ 
0*03.

f t u r

» iy » ir * # y i

7  V 4
w׳ r* # n  m

0« יי«ן1י

W W - A M  J B
lit ״•?••*?•׳'ר »iw,־ fi

י0«י״180ח '9,)* n •**•• ׳*

i  iv yn 1 
•*0 *nv* •1 
• n  im  
00f "rn » 6 *0 f״
'3** *» •*1»l 0
*<) 1*0*1'V •»#*0

I8*6 ״*׳

•80 • m
׳*0(  r

|V3״f (3׳«׳1«י83׳8 «(*'«י3 8 103
W00*»0«0 '1 (1• 2׳(«3**** «•l *») 
 ,09**1 9*1 •'״, 60*1״ 1*8 ־«(011
0 6*0 «(101(«* •3«3"V83 (»3**1 " I־» 
,0*0• «)063«* ]1• «־6

■ 0fi«6*0״• (1• «׳׳« *n יײד
•*־״ i׳i* 1*1 *3*9**#**• י 00ײ

)00

**>03,•
3*06*1*3** m׳'*

*«1 3*00*3)» H i 
3:>* .> *•19

|1* •»3**>l 
I** )»***3»)ri* •*׳* 
*990P » 3 n 6 * *׳0״

9,)* 9. l»10P, 
1, 3. 011**1.
*1*0#, **P0> ,1090*0• ,« ,1*0P>* 
P>*11 ,0 ,8 W,|* >0 אעי״ס?׳־, •3 in• 
1 ,3 <0P0, 9*6«33״ *<P0> ,f0 m
11*1103,»•* *•*,i*0> n»i r »  ,» *a 
 P0> ,**HP** 1(1 *. ,11 *י10<
9, •1**91,!* *46 *<P0,

03*9•*,* in  
'061*6 in3»
'1*00 ,« >* 
,'»0*1p»B ,1 
'j)910• ,3

*׳*(

r r i r t o r*)*
03*90'*i n  I00PTSS3** m 

009 3»* '001*0*1* «3*31*1» »1 0*r
n *)9»0* די 1*0  i*•  w * n'ל*
0* 0,*»•» 1* 11•* 309)» 10)* '* )
?030 0'* «(,0**31* m vw n iv  t l 
9**03, «1 1119 O3»90*,«#n o n '*•» 
3|» 33119*3*33)» *19 «*0'*31* n) 
1* *•»)0**0» 0*»»9-

o**»n״** ריס׳ן  )00Proo3•
9*03" 009 3«»39**0 9*03 03*9 I'M 

n* *03*9*0169״ O3»901*in-״
*99« 1*1 T103*901*9*1 03*9*0י 

 '|H**1 3*0*09*03 9'0**<0 י1*1 009
«1*000*0*1 1' *31**0*1, 11*0 9*3!» 
!0*3 *1 **( *(0**31» 01«P*3P*11V T*
0*1 (19 *ד1 06*19 '1 .1*6*0 *01 «0

In in * *  •v m »3 01*901 * tn
.1*9*0 '1 *•) «*0**31* ״90*1*1״ *9
>1*0 1* 6* •10*06!» 9*1 1**31* in! 
*1*6*91*0,)» *1 »*9 *<f 1*0 m־* 
0־I 9«3־0*9 14 (16 1*3*3*91 0*3 «|3

14 »•*1**0* 01.
*9 (1**3 00*3 1** *9 *יייד,0*3

in  .01 *0**1*•* f*1?3 )16 »3*18
,O '*0**1»•* IV |»91P 9*0 «  )** 
'*;•e 19*9 (»3*9 1*ך*  )»» in n  
.1*0*'31* * in ;*  99*9 )1*  ,01*0

,03«901*6ד« m 00? 6/9 ״׳« 8
•)') 1*9 N 03*9*3 ,00131* )**ID 

0**J0P* 1*9*0 «0(*•*•«< *9 *י««י
m m  y rt rn•* 3»׳ f׳»e* i ,)»i 

901 874 *19**100 3**03) O1-01V
*»)v rn  .1*6*0 *i i»j• * in 0 i*׳o

ײ*'0P(I ?*10)** »)9*03 3 90י 1*1* »
in 360 «•«־0 11* (03**3 '«( * 1V־»
 ־09 1*9*.*9 '1 '*<11 **(,01*01 •«*•0
 103 «־««!36*11* 0901**3 00*3 «(3

'1**31' '1 •**(9*׳6*1* «*,0'*3*•
9*1*0,*

16 «*!1*00 *n) 009**003״*־)
O)»»0* * in'30110 1. 101*3‘* ׳• f

3?0S1* ,82 **90? ׳*'B0״O0.*9«־ .t 
3>*11*31*3 ,0 *'( I I  **90* ,I00, 

•?01*** m  ,11 >*P) **־ o»־?*i»e.
mtn ;*»*»«״«ד«<*י««(ס *ן6 *׳ 

 ,31(*רדנ« י. «ןr *»)1* ״03י«י**ס««
J 11 *י9** lו«*נ»ו;,0*־(־ט׳ ii»> .r,)* 
*13*00 ,0 (1* ;16 **PH,ר.0*«9*0 *־»

ור..........v ד• ־ן6 «־ס*(»ר9 י«*
*i •;6 «ן3*׳*ט«3 *יז ««(סס0«*־

9)»)>*y-*30*» n:-
* ין9 *;,91*0*3 י״ו**, : 1 **9י

 ׳־*ט־ נ*־«ני*ט•'(, ן,«9*1 ׳, *סי׳*(,
*i*r, » 6 *),03י«*ו* ׳/•ס*ין, ii,נ«מ;** 

* «־.r*• *•( *«»ן ,0*9"'
H9 * (*',־!'*ט ,9י11י** ; >'■' **9י

9*31*1 •(M,
9** fie*« 9,)**** ;יז *in
13yi,1*91־* *«'*־,9. 3 ,1*3*011 *«־, 

T (,“>•־ ד««*,־, יוסץ,11י*((*1 i e 
**13, V0**11 ,)*9VVP,*» ,־«(9 ־* 
01*991*8 ריס (1*

9 :11 *<f¥* )•e. 91:,־. 
ie| * ,׳it:/•־־: : 17 *<9י

"I.* 9*»׳, « *לם. or»*י
pyevro ג־אז : %> לאל,א•־ פלן

ססעדטאן. ?,א p’oroo״
pc נ״אגדאו א־ן ני;א ; 48 יאחאר 

oy•^ : 84 pc און •r r 
4טא
’pc אין דא^עסחי :82 יאלןא״

פון ־ע«א׳-ט לעם פון ׳שי״יס ציש
 פדן װערט זאפיטע ארגא^ו״״סאן דעל

n n a- דע־ /,פעט ^fiwny ל פוןyר 
 ̂״yב דאר הירצז/ נדזדער א*ז לןאסיט^

iyo jn, אױסנעד-^ט j^;yp-yjH צי 
 אלן r-ycy-pyo ׳«׳»עריײט yf»H די

 דעוארם״ דעלפאנשע די pc ט״ט;ל>ד?ל
oo;y:♦. א״יפ׳ וױ ד;ןיא;:ע*ל וזערט עס 

 yj* ל׳אנען זײ איכמדגצנען אלן דיכט*;
 1ד כאזלמ^ ,יל א*ן אדנײט זייעד טאן

yJלy־i:ypiyin y r.;;
vmy:n::  בדודעי א־ל כאי׳״כ״ט :'

 v': א-ז דאס ,1 לאלאי פון טאה^י ס.
yn: ;א׳צאא-די׳׳עא r*־,,: דעי פון ־

 4יטיהא:י אמאדז״לאמז
* * *

 פון :לי,גי,נ זעי׳נעז דעש אי/יי
 אפ־מגע״ א,״*ך האט באא״ד דמיא׳נט פלן
 #•ר,עט״ p,o ט^״ערפאן דער נא״יכט א כע;

rn ^אט״ס^ * o :rv ijn ro ’ni. ,כיעסלאו 
pH נאך פון ט^ע-לײט די jn3H׳-y קא״ 

 םיר דועאען קאפ־טעס דיזע p,c ריםעס.
 װעלען פיר ויעץ פאי, צוױיסען א יעדן

 יע״ פון ר*«אר«ען ד• לאגד כײם לאנצן
פאסיטעס. נע

פאר היל(= טעדיצינישמ און הדנעהרוננ תינדעד
אוסראעע

n^ ד•  p,c « r» n fr j הז;גארעו 
ro* אואדאיגא אין קיגחני ^ r  p׳״D״ 
o ײ*ד, rcy j oir tmi די דך ;y o o r 
irm״e n?״ yr^on n או״ף אידע̂ן jm' 

ojyoorj א צאך iyitjhj יאזזד rn  0" v 
rm;♦ א אין צ^ואחון נאזאמ• w * o r 

 induy; ?yo^ryj װאס נאר m װאס
yr^mr? דאד n^m i f >HonyoH אדפי״ 

 א«דאך ד^ד ,yo^ofy גיססר״׳מאן
pm oo^r- א איץ y r^ ^ n yo  yo^nj 

 דמד דט און ?jn;yjyj ב״רע yn ארנ^מן
o j^ r n דיס»-יגידמאז ^ פ א  די ס

r-n^ctu^ o^fpnc? ז^דנסס״שטמד א 
.o^proyo yrroPTOCJdPn y r i 

yroir^H? »ײע״ נאסיונס, ח• סאג 
in? אד־ נײדע פון אייץ אוקראיגא אין 

**?*;**m ^isryj o r ט״ייאן א אדום 
h Ph rynrp ד״י^אן yjyowmTjn, ד״ 
Jjn yn yn n אן גלחס pyדי ׳ -yc-»sr 

ijh« וד pn ר״ xnymt ־ יױס  ס״•״ דז
 דך oyir ,}vxnvnor'y pc דyאנ

y נ*ד pH דאדןי ro rn  cjn
v y o  or♦; ir ; r אוױ :py ;v ro r דל

iy ri;y o *m *ײז לזײזי n דאתלד׳
y;yy oyr *♦♦rw-wn; ײ ה מ

 כ*י אי״זא, אױב״ יעטערט. די אי; סטענס
Hצט♦y rזײגען טא; ן y^i^H ינ^ר^ 

 וואס ׳די איל/ג pc נםyY^דא פלרציג אדוס
 וחנט אוקדאינא״ אין ג;דש#״יזט װע-ען

 מאתרזד כאדײטענד ■ראצע;ס רער ו״ר
 *y; װעט ארכײט די וױ נאכדעם סעדען

 שטמדט. די אין מעהדסםענס Ijnyn טאן
 איז און אײןראינא pH הומאד דעד אז

 פאײױפ אין ;?yy? וחנם וױיס^סיו^ד
c׳n ;yo ip  ojn p? נא״ ערפאלנדײך יאהך 

in ?ענ&ט y ii, צאהי אלגעפיעע די אױב 
;PDi^cry 300,000 דין וחןם קינדעד.

 איז אױסרעכאנומען דאדגע די אױזי
y׳HY איסאך נײער רער ;עמינדעט r? 

 אויס״ איז וואס ארגאניזאציעס, כיימן
 קאנסא׳ רײה א נאך זyליארyנ ;עארכײט

 אנטײי״ הױ*ס די וחניכע איז .יתנצעז״
 די״ דרדשאנים דעד כמוד וײ;מן :זמער

 ל! יואיס סד. — האסי^ ססדיבירסאז
 רוסי״ רזר םון םל״״עדסאן שסראוס״

 אממייפא־ דעד םצד א״ן קאסיםע, סזר
 קױתאי — *ד^יניססראציע חויי;י :ער

 סאר דידעקםאר איהד ,4האסקאי וױ^אס
דיסיא;ד.



U f f U I I M f I

 רחמ הי m כאאוד דזשאינט פוז נדנדנג
d אה * o יזנ־אן מאנעו

iy א r ;y i כא־ דדעאינט פון גייטיגג
ײ  סיט־ im^iגעו ^•ג^אי־טען איי ®
 p® ,1022 ®ױנוסט, |yoltf דעם וזאן,
kSIJ איסט Vol4 ,סט j / נעי- כרודעד 
goiyg,|׳o ■ - יין

Kuo lygoyiurפון ״אװארץ, ,יד iy i 
 ער* איז לינ׳/ ױדאן מרײד *יױםעגס

W W\ באריכטעט, און נאארד דער פאו 
 אױף הױןי א געקראוגען אטr 1? ♦1 אז

vjjmy igDiropn, צד צוחנק דצם מיט 
 ״־ סײדלאך און סרױען זאפע;צונר^ען

 נ־ א און אדודרען צו נדי סעיי;ס,1*רני
 פאר׳צטאר־ דערםיט און ןי*, טערהאלםמז

?y| וױ אזױ ױניאניזפ. סון גייסט דעם 
y ro זיך דרעי׳ען סרױעדארנ״טערעס 
 סענטע'־, דעם אט ריט נאנוצען גער;
nw שױעסםער האט ur צו אימיירט 
 נעפען צו אגטייל באאדד לז״צאינט דעײ
 צו ״ביט׳' א נעדען און באזאר זײער אין

סענטער. דעס םאי־ נעיד סאכען
 אננע״ אין סאמע*עי*אגען װעיט עס
 צו בימע ײיג׳כ דע־ אינערצוגעבען נוטען

i n קאטיטע. םיגאנץ
 אװ באאיד פון רעקאםענדײשאנס

דירעקט*רס>
 כאריכ- דירעהטאלס אװ נאאלל די
iy ־אס סעט, i םען14 דעם סין כײטימ 

 כייט געװאיען אפגעהאיםען איז איוגוסט
טשעמאן. אי״ס ריעזעי כרויער
 דער פו; פםרײקערס פי; לאמיטע א

 ער׳עי־ א•? בראדערס סטײנםעיד םירסע
 דאס עיל־דערט, אין כאארד דער םאר גען

iy םרן אפיס דער וױ אזױ i האט יוניאן 
 ארױס געהײסען צוליק אכס װאך א זײ
 צי כארעכטיגט זײ זײגען ססלייק, אין

ססרײק־כענעפים. קריגען
באליכטעט, האט האכמאן נרודעד

 דעױ םון קאנטראקטארס צאהל א דאס
 באנדעלס כאקוסען האבען ®םאסיאײ?ואן

 דארפטאן צו כאיאנגט װאס ®ו־ביים, םיס
 ניט אין rave דאזינע די וױזען. און

 איה־ םארענדיגען צו :ע\וע; איפױשםאנד
n אייג^ע איהרע אין ארב״ם iy»yr. 
 געװארען איגעסםאפט איז ארכײט די

 אפ- ז-ך האנען קאנסראקטאדס די אכער
 פאי־ענ־ :יט די ארױסצוגעבען געואגם
 האט םירטע די און גארםענםס, דינםע

 זאי* ער עעריף, א צו אנ^וסען נעםוזט
 קיײדער. די א&נעםען געהן איוזר םים

 בא- װײטער האט האכײאן כרודער
 װעיכע פעיזאן, געװיסע א דאס ריכטעט,

 םעטעי־ א איז סאראיגטעיעסירט איז
 דארפמאן און ױניאן דער צװייעזןן כא^ם

 א זײ כדט אפנעהאיטען האט וויזען, און
 יעם םיטאנ־צײט, מאנטאג ?אגםערענץ

 האכ־ ברודעד 1022 אויגוסט, םען14
 פירפע די דאס געםאדערט, האם מאן
 דאלאר 1000 ױניאן דער באצאהיען זאיל

 ארבײט אױיסיציהען פאר ׳עאדעךערזאץ
 אין קאנטראתטארס ױניאן קײן גיט צו

̂א־* 5,000 אײגאעגען זאל ̂ס דא  גא־ א
 פאר- ;יט כיעהר װעם דאש אז יאנמיע,

קומען.
 בא־ ױײטער האט דיאכטאן ברודעי

 קאט־ דרעס כיאנארק די דאס דיכםעט,
 סאםאסיאײשאן, דזעאבער די פוז ׳פאני
נט האט  װיזען, און דארפדאן :אכנעפא̂י
 פון ■יפוירענט דער סינעל כיר. דאס און

 האט אסאסיאימד^ן, דז^אבע־ס דער
 אלעס טאן ײעט ער אז צוזעגאזט, איהם

 רעד פוץ ביעסבערס די דאס םענליכעס,
̂ען אסאסיאיי׳עאז  אגרי־ דעם הא^םעז זאי

טענט.
קאםפ^גי. ום%ק«סט קאראנעט

 א נעקראגעז האם םירטע דאזינע די
 אוג־ און אינדז״שאנתשאן, צײט־װײלינע

 םאן װעט ראטענבערנ, םר. יאיער, זעי
יכעס איעס  געריכט דאס אז ׳זעהן צו מע̂נ

 קא* דעד באוױיליגען צנ אפזאנען זיך 4זאי
 אינ *עטעגדיגען א קאספאגי ראנעט

דז׳עאנקשאן.
שעפער. אסאסייאײ״טאן

 ראס באריכטעט, האכסאן ברודער
i אין r o װאך פארגאננענעד דער פון 

̂ע כמעם זײנעז y א r^  אסא־ דער פון «
 די םגז געווארעז באןוכם סיאײמאז

 אזױ דאס און ביזנעס־אײדזשענמס,
 ריכטיג וועם אינפארמאציע די װי שגעל

 ערוואר״ מיר קמנמן ײעיעץ, אראנזמידם
 רע־ צופרידענעטעלנעדע הערעז צו ם^ז

זויטאםעז.
.66 יאקאל

 •רע״ דעם םון פארלאננ דעם א״יןי
 פראטעק־ עםבראידערי דער םון זידענט

 אםגעהאילטען איז אסאטיאײישאן טיװ
 לײז אבמר תאנפערענץ, א נאך נעװארעז

 ער- ניט זײנזן^ מןזוילםאםעז בא^יסםע
 גע״ ווערען דערװײי און געװארעז, דײכט
 א ערקלערעז צו פארכארײםוגנען סאכם

 װעט אנריםענס דער פאל אין סםרײק,
 אפילו אױב און ײערמז. אנגעטמען ניט
 די סטאפען מוזעז אויך םען וחנט ׳יא

 ארגאניזאציאנס־צוועקעז. צויליב מזן«ער
מאס־ א נעװאדען אראנזמירם איז וס

 ‘ארנייט!' ערנראיד^נרי אי׳ע pc מיסי;;
אױגוסט^אין jyoirj 0m דינפטאג, אױוי

י ז ycl4 אין rjyny ט^כפי־, נאי־י
פארנארײ״ ptmt‘' די [1נ#ב/ צו )סטייא
 פארניד אין פטר^ק. םyד םאר טונגען

wrvf§m$H o ריט דונג n״ io| ̂נס־ די 
ר יאט איבײסע• כ־־אידעײ װדן  דאנ־ נ

 חאט רy װ^כצן ׳בריף א פארג^עזעז דאן
̂נ צו א״ױסנמ^חט טw אל ײ״ ^ ט - אי

i פאמט װי זיך זטyי בױיױ דע•

טער־ אי; ^•או־ט^ע־טאן ^װעיטע־
!כער

 ־ v ר ע ר פ י ו א ט ז y ל y ט י כ
ם א ם ז ע ; ר ע ד נ ע ג ״ א פ

. ף י ד ב
 עמנראי• דעם אין סטרײק גענעראל

טר״ד. דערי
 דרעס דע• פון באאײ־ דזיטאינט די

 ערי האט י־יניאן טײקעיס וױיסט א־ן
 כא״ אי״ע נענן סט^ייק 4גענעיאי א הלערט

 ׳עעועי־ 1עמטראידער אין סיגגער ׳נאז
איםגע;מ;ד. א'ן יאײיז ניי אין

 עטניאידעײ אין סיג;ער ׳בא;אז די
 פון לטײ א איצט איז ,Ot;. לאלאל ױניאן

 ?,א עס און כאא״ד, דדעאינט אוגזער
 טעטבעי יערען pc ם^ינט די דע־פאר

 אן כרעגנען הע״פען צו ױגיאן ר/ןר פון
 פאי- א א*ן סעטע^טענט ערפאאגרײכען

 סי;• באנאז, רעם פ־ן ױניאניזידונג yקאט
iy j טר״ד. ^בראידעדי און

ט^ נעסטער יyי אוגז, העיםען צו רי
 אין נאר^ענטס אלע דאס זעהן, צו איז

 ,,עטבראידער האכעז װאס י«אפ, אײער
 ױניאן אין 03H״y3 קייגען עם זאי׳ען

y׳עעפער. רי5̂’י*נדא
 גע״ םין yטo,ל א דרוקעז ורעי״ען כייר

 טאג איע יצעפער עכיכראידמרי yט^טעvס
y אין iי v :M בע־ טיר און יואמ״ יאיג 
 די דאס נענען, צ• אכטונג אײך טען

 ארנײט, איהר װערכע א־יף עםנראידעדי,
 אזמיכע א*ן נאו־ װערען טאכטyנ זאל

 דער אין עחעײגט גאטקן װעפעס ״עעגער,
 וועכרען טיט ד/ איס קאיר׳ יארק ״דו

 איהר אױכ נמסעטעלט. האט ױניאן די
 עטנראײ רי אז איכעדצײגט, :יט זײט
 אין נעסאכט װערט ̂יאפ רyאי-י pc דמיי

 כױר זyע^^Dבא /,Bאr נעסעטעיסען א
 אויף ארנײט די ןyסמאפ צו זאבילײך אײך

גאימענטס דאזינע די
■ריחען. װעג;ץ פארשטענזײגונג

 חארנסט- דעם פאר איצט מטעהן כייר
 פרײז־קאכייב^ס אונזערע װען סיזאן,

 סעטלערענטס כיאכען און פארהאנדי*^
^ :y| מען װעיכע אױף נארסענטס, די 
 מא־ yכ,טלy קימענדע די ארבײסען װעט

 װע־ געסעטעלט שױן איהר וזאט :אםען.
 האט ׳יא אויכ אין פרײזען? yאל גען

 האט דארף^׳ מען וױ געסעטעלט איהי
 א:יף •רײוען אײערע געסעטעלט איל-
 סרי- חעגען זאלט איהר דאס איפן, איא
 גאר ניט װײדדעעס^׳ אנ^טענדעע גען

 עס װען אױך גאד ״ביד״, איז cy װען
 אונ* איהר, האט אךער }'״״סיאו איז

 ארבײטסנעבעד, אײער פין דרו? דעם טער
װײדזמעס^ א״ערע פון א-אפנעלאזט

 זײן צו אײך צו אםעלירט ױניאן די
 ■רײ- די סעטיעז אין פאיזיכטיג זעה־
ט זען. ג י ר י ק ן ד נ י ט כ י  ר

ן ע ז י י ר ך פ י י י ן נ ו  פ
 נעדױערען זאיל בעסער . ג : א ם נ א

 איהר אבער זעהט לעננער, םענ עםיליכע
 די םאר פרײזען ריכםינע די קריגען זאלט

ײ דאזינע די אין גארטעגטס, ערשטע ױ  ו
̂שטאב דער זײן זאלען זען  די םאר מאס

yi:ycip .איהר אױכ סמטעלמענטס 
 ׳םע;דינוננ6םאר? א צו ijctp ניט תענם
 זי־ װילען מיר ױניאן. דער וױסען לאזט
 קו״ דעם םאר פרײזען די דאס זײן, כער

 נאמםיםם. ריכטינ זײנען סיזאז מענדען
 כיזנעס*אײדז^מ:טס און קילוירקס אונזערע

כייטהעלפען. נערן דעם איז א'יך װעיען
קאטערס.

 אײער אז נ^מעמט, איץ־ װאלט װי
 איײ נײ נייהעז אװעקזעצען זיך זאיל באס
 ארוס־י דארםען זאלט איהר און מא^ין ער

? דזשאב א ?וכען און נאסעז די איז נעי־יז
 א פאראן יטאפ איז אייך בײ איז

 באס דער אדער קאםעו/ ^טעגדיגער
V ארבײט די '*נײדט אליק

 אגרי־ אונזער יױם דאס נעדענסם,
 געםאכם ניט אדב״ם קײן םאר סע:ם
 קײן ניט איז װאס אײנעם, םיז װערעז

ױניאן. דער םון סעטבער נוםשםעהענדער
 אײך ארדערט באארד ד^אינם די

 קיינע אױא ארכ״טען צו נים דערסאר
 צוגעישנײ זײנען זײ סײדעז גארםענטס,

 םון טעםבער גוסשםעהענדעז א נייז םעז
.10 לאקאי

 דעם אין ארבײםער װעלכעד אימענד
 אויוי ארבײםען יא וועט װאס ״שאפ,

בא־ ניט װעט אדעד נאיטענטס, אזעלכע
ארבײם, ly:yv ױגיאז דער צו דיכטעז
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זאי^ רyטMארנ דאס און חאילט
j לאנ^ JW f l i פאר ^ארדס yMN״»י•. ר

Dryfאל דאס ׳y רויס pc ױני־ דער
jn יט׳דyא•( ואי^ אן y ii ד אין ײ  א

 װאס באדיגנוט^, y^ דאס און ^אפ,
m ip טיט אײך oyi זאיען )א;ריטע;ט 

inyii* צטysאריc גיט
 וױ אפט אווי ׳צאפ״טיטיגגען ױפט

 װע• וניאן1 די ודסען יאוט און יהsנyר
i : y r ^  jyi ײiv s 'l ג ^ג ײ א  יעס סין פ

אטעיענט,
גרוס, נריחנרלינעו טיט

 דרעס בב##רד דזעאינט
 ד- ־ ױײסטמײקערס אץ

גי»[.
ד-אכמאן, 5דדצוי*ױ

דדצער״yנyמ דדעעגעדאל

y די i;v ;spc נy:yלא״ פטיײק ^רא 
 אנצופיה״ געװארען כא׳ןוטירט איז yט•ט
 עטביאידערי די פון סטיײל דעם רען

 — קאריטע אמאדדי״צאן ;אינײטער
 ;ט׳צערמאן טרײסםטאן, דזיצארדזיפ

 דזיצײקאכ ; noinpyo ׳וױדח נעללא
 קא- קא״ לאלעװסקי. רעקס דו׳עאפע,

 ט״עער- ^טײןrרנyנ דדטאזעף - טיטע
 פרידכאן, כיײ ׳יץrאtריyכ ,יוא ;טא;

 — לאמיטע טyl•יל *.yen סעשױעל
 קאניאק, א. ;טיעע-טאן עסענפעלד, ר.

 בעל״ קיאנהאײ, א. האילעװסק/ לעירי
lyDyi, ; לא*רט טײיסטטאן. דדצ״קאב 

 מאלאןי. חאראוױץ, ריזעל, — קאטיטע
 םרידסאן, — לאפיטע סעטעלסענט

 אױער- ;סעקרעטערי ?על,יר * ט׳צערמאן
 םינאנץ פיכאלסקי. א. גארדאה כאך,

 קראגהארט, ׳צױעסםער — לאמיטע
טמערסאן.

שטייער *דאלארדיגען6 דעם װעגען
 אין באריכטעט אנטאניני נרודער

 איז װאס לאםיםע, א ם*ן נאמעז דעפ
 לא״ סיט סעטלען צו געװארעז כ^טיסט

 -דאלארדיגען6 דעם װמנען m חאל
 צוזאטען קאסיטע, די אז אסעסדעגט,

 נע־ איז ,66 יאלאל פון קאסיםע דער סיט
 דארזי 66 לאלאל אז בא^וס, צום תכיוען

 װאס באאיד, ךז׳טאינט דער באצאהלען
איהם. םון מאדינט םען

 אויםער שעפער די װעגען קאמ״טע
יארק. נװ

 דאס באויכטעט, גודםאן שװעסטער
 פאר מרשינען דינען ריזעל ברודער און זי

 ױ כאארד. עלזעקוטיװ דז״שענעראל דער
 זאי באאדד דזשאינט די אז פארלאנגם,

 אינסער־ דער צו ווענדען נאנאמא־ל דך
 אמאנײ צו טאן עפעס זאל זי נעשאנאיל,

יארל. ;ױ אױסעד רyפy׳ש די זירען
וױי״ כאדיכטעט נודכיאן שװעסטער

 לאמיטע דער טון נאסען דעם אין ט/ןר
 יאב״ כרודער ו־אס ארגאנײזער, אז װעגען
 זאל דיסטרילט הארלעם דעם םון דאיי

 הויפט דעם אין װעיען טראנספערים
 כרו־ םיט צוזאמען םארװאלטען צו אםיס
o םרידמאן דער n דע״ ארגאדזײשאן 

 זאי אמילא ברודער דאס און ®ארטםענמ,
 ארנאגי- דעם טין וחנרען טראגסםעךירם

 הארלעם דעם צו דעיארםסעגט זײשאז
 כרודער םיז «יאץ דעם אין דיסםריקם
 אקעיי־־סאז ברומור דאס *זיך יאנדאילי;

 אינוועססי״ אילס װפרען באשםיסט זאיל
 פריד־ כרודער םון ■ילאץ דעם אין נײםאר

םאן.
 באריכט דער איז פארשלאנ א לױט

 דיסקו״ דירעקטארס אװ באאדד דער םון
 די און •ונסט, גאך •ונקט געזוארעז םידם

 סםײנ־ פון ^וםיםמ דעי וחוגמן פראגע
 א ארויסגעדופעז האם בראדערס פעלד

 עס דיסקוסיע. לעבצדינע באזונדערס
 אנצו־ נעװארען באיפלאסען מנדליך איז

 בא- דער טון זאז5רעלאסענדי״ די נעםען
o חוץ א און דירעקםארס, אװ ארד n איז 

 דדײ, סיז קאסיטע א נעװארען באשםיטם
 נודםאן, :שוועססער פון באשטעלעגדיג

 אאןאיהאל־ װאל<$ווױץ, און קראגהארם
 ססײנםמיד אלפ םון ׳עאפ-םיטינג א םעז

 זאל קאםיםע די ארבײטער; כראדערס
 כא״ דזשאינט די דאס זיגען, אח האבען

 בע״ סטרײל צאהלפ! צו אײז וױליגט ארד
 איבע־ די םטרײקערס. אלע צו נמםיטס

 באארד דער pc רעחאמענדײשאנס רינע
 און דיסקוטירט זיינען דירעקטארס אװ

 אנ• דעי ;אך אײגע געווארמן אנגענוםען
דערער.

באריכט. מענעדזשער׳ס
 די דאס באריכםעט, תאכסאן ברודער

 ואסאסיאײ• ■דאטעפםיװ עסבר*יסדי
 סעםעיםענם א אױסגעםידעז האט שאן
 האכםאן ברודער ױדאן. דער פיט

 דעם םון רעזויטאט דער ד׳אס נלויבט,
 וועיכא אסאסיאײשאז, די ײאס סיטינג,

 א*נעהאיטען, האט מזןבערס, 20 האם
אסאסיאיײטאן די אױב דאס, זײן װעט
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מ ז «ס יײז ר«ז  ג«וי י«ס׳ון1ני
totfp o >*(*רס3 די )1 :אז m')* 

 ד>י»ר 1,600 ׳וני^ן דעי
 ר^ניוריו די )i‘nnyjviijK ; 2׳

ײסנ^כןן ק<יר««ני * איהר יוי  8א־ני
י )3 ;ל,«(;טר«וקט<ורס יוני*ן «־ נ<ור י

f? *ל1 §*ני9*1< דרעפ כ׳«ונארק •  ,try

ט »ן נ«ן’י»ונט«רי*רי אידור, מנ רי  אנ
ט אז ױני^ן, דער פו) זײ ו^ל«ז נ׳

 די *<f אלרימגס, ד׳ןם חאלט׳ןן װעט ד
r דר«ס מוניורין j» W * P אייו‘ 

 ייין סינ«ל, ניר. ביי ד>ל*ר 6ססס,
tie tm דןר זיין ז«וי סינעל nyrt 

 ניו׳טם־רמ װעט ײ*ס ק«ומ־םע,
 װ״ קמז׳זנחנ די <וח»עז8»ױס«ו
o )*v פון om ד«* טון *נרימנט 
* נאר־ק ('.oo*p

ס הןוכדאן נר־חןר ^נ  ס*ר, *ייד *י
om ;»ז*י«ן ס-טי rrw v

 IMta“ אי; דז׳«»נ«רס »לע *וױננ«ן *ו
m  \17'V m m t  ,mrnropvo 

^ מ״ן נים וװ ארבייט  Vano)*p< ױני
מן ז>י«ן זײ טארס,  #1#»;-ים om האיי

ױנ•*!. דעד ריט
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נוסנ^מײ׳ ח*ם כ*וווד דז׳מ־נט די
p גס00«ןנדיי׳8«ז1ח די סען  i n  ns* 

מנןן דירעחם^רס *װ ארד fW«: י Jrm 
« *רסוניזײמןון דעס »•; ר ס ר »ו  ,0ח

מין דעלקסוט , נוד פ מ נ י ױ  די »ז נ
 («וחך נ»׳«סיריט »׳ז װעלכע לןומיםע,

iyn*eiK« חןן on וי jftrm lfS o w•
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oniror סיםנלי- דרי♦ כ^ױז מון »יצס 

i nפון «וז״ וד*< ׳ T  , w t | P  i n 
̂ידשט♦♦! און ס*נב*ת  לא;* אין ;די;ע ג

ר איז oy סר/ ע נ  גע־ נטשלאסעז ^
ן ^ ו in »ױלי 4 עמחןזזיען צו ו n ילזמ 

״1M ם#לגע;דע די א׳ץ ל^פיטע m אין
:tP iW M  oMymy \p : נדידער ד״

 איץ ^דפ:זא; וױינכעמ, אײכמגנױס,
סאפידשסיץ. שװעסטער
 אױפ״ רא; האט שעלנה^ולץ נמדער

 עלזעליטעו דעם גמסאכט כלןרקזאס
 צו נ-כ ;rap דערזטים;י* לי אז כאארל,

 בא^ט*<;די־ איכעריגע די פון מיסענען די
Vy ̂ז זײ װמלנע צו ק^מיםעס  *ױפ־ זײ<

 אז םאילא:;ט, ע־ און געװארען געללינע;
vpipp i nאיעטטרו־ זאל נאא־ל סיװ

♦®iny♦ i n די ״*ט;גדעז" צו דיט,ליד 
 טימ אײגל^א:: אי; כיט;;^ ?®סיטע

ly רמלאדעגדאציעס זײנע rv אלעיכע 
 יע־ צ* ;עװ^דעז נעגעכען אינכטױולציעפ

פיסנליד. דען
 צײט א ;ים איז װעינמ לאטיטע די
 זוכען צו געװארמן עדװעהלט צוריס

 אױסציפילעז לא״דידאט ®אסזזנדעז א
 אױוי א;ע;ט כיזנעס א pc װאלאציע די

 איז וחןיכמ- ׳®יאץ האכפאנ׳ס כחדעד
 סדן פענעלזעע־ איס נעױא-־מן ערװעזד״ט
^וי;ט  אד״נגעכדאכט דיאס כ^אדד דז

כאריכט- איהר
m גמנודע; ה*ם ®p א באםראכמ 
 איז אדט דיזען םאי קאנזײדאסזןז ^והל

 א:* כרודע־ צו בריף געשיקט שליםייך
 אג־ דיץ־ אלז •ער שרועסטע־ די או; געד

m ru y ;n D♦ אנגענימען װאי״טען זײ צי 
אײ-זשענם. כיונמס אלס

 אנ״ האכעז דײך און «עד שװזןססאר
בא- איז עס קאנדידאסור. די גענוסען

0
Dyiir ly^yey^y:^ i v i n v(״

im ר e^yrtT'M, ) ניזגעס אי׳ס ר°
 צו־ א דױץי י^ט y^®n;iyy׳ נייזי-ע•

 עלזעחיטיװ דעם וױסען ot״^ŷ ׳ע״׳פט
 P® נעײןויעו jyenyy א*ז -y f* נאא-^

y i pc ©,t®• א צו ®־;טע־נס^ונאל 
 lyiHi'y; jyo?®ry^ r* ייא# פ״ט*מ

 ®•נפ^ר״ א•? -y גא:טיטא;.
iy-®ny(, אז o;;#j ryrv iy i םי־ 

yMy; m® yyu; לאנפערירען צו w yn 
eyi 1 לאמפײן ®מאדזאציאנב pyyv 

dp jps^pv וסעז ®יז im נא׳א̂י ® jyiHMyj
cyi םיטינג םעיטעל־יעה־ליכען ל^טען 

ic׳;ivovytpy i®iv;yj b .נאארל
py i;y?yn;« iv■ פיטינג נײס j m̂ 

,yoo®3 iyv נ*ארד, לושאינט ®ונזער פון 
pc «ד m iio o n M i, ט״^ידרמן די פון 

pyegoom רנ^סאר, וױיט־נודס® 
•lyc to c im  »® iv i די ®ון yiro^M־ 

iy i  pc iyo:yiM ברו־ ®ינטמתמש^ונאל
y1י otm|® ערישסײף, ®ון•

3-i y r ^שײטנער y:yc **npypy׳ 
iy i  pc * y n i •^ױדאן לי״אילסאכ «r 

.lyijyvMigo PHM
jgoiyi.ro iy i ז ערקיעחי*ט, חאם® 

yo,ogp ♦i איז iniyMV  ̂ o^nruy ניים 
’-jyovy פון סיסינג ימדזחליכמן פערסעי 

yjy; oyiר»י vw p ip yםים כאארד ו 
yoo'orge .םוגקציעס

 ogn נאארד עקזעקוטױו גענעראי חור
 ‘*ר כרײס^ן א ®נצוםיהרען כאשלאסען

 סאד יארל נױ אין לאכיפײן נאדזאציאנס
 אונז פ*ט זיך וױלען ,,ז pH י^לא״ס ®י*ע

yo®-®a; דעם װענען j»:y. דעי־ אין 
 כא־ קאםיסע די אױך דאדןי צײס זעיכער

o:®״jyo לי y;®ic |ין ד>0 לאלאל פו« 
כאארד. דזשאיגט iyr;i® צו כאצע

;ע־ ח^בען איך און י*נד*ן1 ני׳״דער
iy »ין רע־ט i לyנוױיעזנ־ םראנע צטער^ 

בלקסען וױכטיגעיע כיע׳לר ®ױןי די;  ■̂ר
«p אונזער סיט םארכינדוגג o rg rn 

̂לאל• iy®־:? כ״יט און ב^וא־ד ן ל
 ®ויך איז ס״גוננ זע״כער דער ם*ט

m נװרעל ;עױען g ign. גמד װאס® 
 ־vgrj®r>g דעש כגונע פר»גע ד♦ *®נ;ט

i ערקלעתרט איך האכ לאסאײן n 
 ®זא וחוגען ידטאנדפלנלט סײן לאטיטע
 >ןז?ל־ אזוי װי ®נגעוױוען ן א קאדפײן

װערען. גמפ״הרט דאל׳ כע־
 H נ^ד האט כןוארד ;•לזעױט״װ לעי

 די ניטגעהײסאן באטי-אכטונג ;.••;דייכע
 נעװארען בעברסען איז װאס שטעלו;;

 »ח האכמאן שעהגהאלץ, כי-דער די פון
y3gic iy צו כאצינ אין ח^דאװיץ i 

.jyigny; *מעריהרט פריהער אי: װ^ס
נע^לא־ דצי:ג די דך לאט -עפ טיד

כעזי
סקק. שעהנרזאלץ, י.

ט. א ענ ם ט ײ ם פ

 אומ־ םון א-בעמעגבען פיר ,לאט םע;
 פי־ א נײ דאס לירעלען, צוױ־פע״גארע

yo: און וױיסט םילאדעלפיער דעד פ־ז 
I װזד־ ,15 לאק€«ל ױני^ן, ל״עבטײלערס 
i נ?ד iy;^cy;oKor dwi װעגד םיםװאך® 

 בענרזשא־ מר. האט ®לוגרכס, ;■c'J דעש
t 1א :עג״אנט *־.״*•;ז־גנער טיז n ,so:ycy 

 םיטיגג, פון פל*ר אריפ׳ן סםײטצעגט
 סיטיננ דיזען צו נעליםען בי; איך דאס

 ״לינלע* די סון לענפע די *כפ*לרען
 דאס און *ױניאן, דיזער ן פ פיםגל״דזגך

«p פון םעסיגלײם די װערם אל;<טײן 
v\ די ?y" אינספי- ױניאן ריתר אין 

םיר. pc ריט
לעכער־ טמריר איז ססײטםענם דיז»ד

ײ ל־ך  •ער־ א איבעדראשענד,#װײ< .י,
 םון שפיצע דער אין o.iyor רואס זאי,
ארבײםער״ארגאניואןױע גױויסע א:א

אזױ סאכעז נעדארפט ניט זיך .ײאלט
 ®ויס, אבער צײגם עס וױ למנ^׳ליך. *׳

 די נענען :ריםצארן גרויסען זײ; אין איז
לעזיננער םר. שוין דעדגעהם *ײנלע״  ̂י

אבסורדען. צ,־ ביז
? ®אסי־־ם וױרלליך האט ױ^פ-זישע

םים־ אזײגעד, אכם נאך האלב אלום
 דרינ־ א כאקוםען איך האב אװענד, ודאך

 שסען ?̂א איך אז טעלעפאךר״ף, גענדען
 א אפצוסוגםעח סמדיט «ײן 503 צו

 לומעגדיג חלש׳ס. װעלכע ט״דעל,
 דאס אדויסנעציעם, זיך האם ארױנצו,

 נע.לאט האס לאהן אײדא טיס נעלו־סע א
 א אויף איבערשרעק א פון איסטערילע

 מלסי־ אן פאסידט האס עס װאז ׳לאד
 איבערגעפאהרען האט לאד די — דע;מ

 אין נעװען ניט אםילו בין איך לינד. א
 אננעגאנגען, איז כייםינג ־,jn װאו האל,
 אדויסנע־ אהינצו״ ®רײן בי*ייז בי; איך

 זי ארן לארידאד אין טײרעי די פ־הרט
 זיכער, בין איך באלאנדעלם. דארמ
 נע* דאס האט שלעדנגער די. ראכ

 אנצױ נעקוסען :יט בין איך אז וראוסט,
 ״לינלע^ די פון לאםױ דעם םיררען

 סד. פון אײנער ראס איז דסתםא :אי
 \y:yy ^קאמ״״־םעטאחמ שלעדנגעי׳ס

 אינטעמעשא־ דעד אין ?״4״ל-אטאי דער
:א-

אכטוננ, סיט
ר#װ. דזש. דר.
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|ib טייר M כ«וטי)ו אױס*ודריי/ען װעו־טער אן די װי אן ױני ט ק ל או ט ש ע  ג
״ עז ־ װער

• רעדאקטאר! ןוערטער
 ״;עריעבטיג־ די אין אפעלירט איהו

 יעדן אױף חוב א לינט עס אז קייט׳/
 סיט ױגיאן די העיםען צו קלאוקמאכעו

 ״סטאפעדז׳ש״ דעם ׳קען ער װאס אלץ,
 אײער םארעגדיגעז, צו אטבעסטען װי

 ־‘נעסעטעי די םין ארב״טער די צו אפיל
 די אז וױרקען, גוט דאן װעט ׳עעפער טע

 װע־ ױניאן דער םון ביזנעס־אײדז׳עענםס
 װאס מאיעעען, איע אז אויפפאסען, <ען

 פאר״ דיז זאאען ׳שאם, אין זיך געםיגען
 א טענ דרײ ארבייטען פען זאל גופען.
בא׳שעפטיגט. זײן זאלען ysH נאר װ$ך,

 אפגעיטאפט אינגאנצען זאל ״אװערטיים״
 פ־אצענט נעוױסען א דאצו און װערען,

 װערען גענעבעז זאי* וױידזיעעס די םון
ארבײטסי״אזע.

 ביזגעס־ דער אאעם.דארף דעש אויף
 א-ז עס אױב א-יפפאסען. אײדזיעעגט

 אנ־ פען 1זאי זײ, סאר ארבײט צופיל
 ביזנעס-איײ יערער אז פיל, אזוי !4^טעי

 כאטיש יעאפס זײנע באזיכען זאל דז׳שענט
 גלױב דאן און װאך. יעדע סאי אײן
 ״אװער* די אײנ׳»«ארעז זי׳־ װעלען איך,

 ׳שאפ״ די ביי ארבײטעז זיי װאס טײםס׳/
מיטננען.

 א האבען כעקער־ארבײטער די
 ב*ק*ר־ארביײ יעדר ױניאן. סםארקע

 מיט זיר םיילט דזשאב, א האם װאס מער
 ארבײםסלא״ די סיט ארבייט םענ זײנע

 טאן דארםעז דאס טרייד. זײן אין זע
םרײדס. אלע םון איבייםער די

נרוס, ױדאן מיט
הויר׳ט, ה.
.1 לאקאי מעבער

ע ײנ ען מ ג נ בו ע ל ר ע ב ץ אי  א
טי ױני ״. ״ הױז

! רעדאלטאר װעיטעד
 זיך נעפין איך זייט טענ אכט שויז

ph זיך געםין איך און הויז״ ״ױנים 
 א וױ יא. םרוים. א איז וױ rsK נאך

 אלעס דאס מיר זיך ׳שטעלט טרױם זיסער
 פיט׳ן ללעטערען דאס רייזע, די פאר.

 גאנ- דער ,nya הױכע די אויף ״באז״
 באװאונ־ טיט פול נעװען איז װענ צער

ד*רוננ,
 אין אנגעלומען ענדליך זיינען פיר
 שטעיט װעילכע הױז׳/ ״ױניםי אונזער

 בייד, װאונדעריליך אזא פאר ױך פיט
פען נעמט װאו שעהנהײט! פיל אזוי

אונ־ פון סענטערם ױניטי אבט די
 דע־ עדױקײ׳עאנאל אינטערנעישאנאל זעי

 עםענען װידער זיף װעלען פארטמענט
סעפטעמבער. טען11 דעם פאנטאנ,

 װעלען סענטער ױניטי יעדען אין
 סײ ענגליש, לערנען צו קלאסען זײן
 קלא־ העכערע סײ און אנםאנגער, םאר
t\vo ענגלמז. היײססול םאר

אויך דארט װעלען עס נאטירלין,

 אנקופענדע אינער רעכט פען װאס דעם,
> אהין

 פון חן דער איז ״עעהנער נאך אבער
 ;ע״ װעלכע פײדלאה הונדערט פאר רי

 דאס ארום כלופענקײט, א פיט װי סען,
 ׳עערזן. אזוי זיך באװעגען װעלכע אין יז ה,

 ?יי יױפען #לענענס-וױנד פין געטריבען
 ׳בערג *עעהנע ׳הויכע רי אינער ארים

 מוטער־גאטור די זײ נעפט דארט און
 ז״ דריקט און ארעפס איהרע אין ארײן
הארצען. צום ליבע גרױס סיט

 יא־ד ׳פױן ר־׳אבען װעיכע ׳אייגען די
 ׳פעהר ?יך םאר געזעהן ניט יאנג רען
 דך םאר דערזע־ון ׳אײזען און ״עטאל װי

 ;אטװ־. הערליכע ̂ועהגע די אפאל פיט
 זײ בײ ליגט היפער בלױץר יצעהנער, א

 צײטענוױיז דאך װערט ׳קעפ ךי איבער
 װאי׳ דיזע אבער װאיחענס, פיט כאדעקט

 צרעפרײ־ זײ ׳עעהן, אזוי זײגען קענס
 רײ• אזױנע טזפ כעיג ,ד איבער זיך טעז
ײד די ם*ן הערצער די אז האיירע;, כע  מ
sבא״ װערען זײ און אןיןי ציטערען אך

 יעעהנסטע און בעסטע די פון העי׳עט
 געװען. טױט וױ זײגען װעיכע געפיהיען,

 געפיה- זיתרע זײגען לאגג יאחדען םאי
 אײזבאמ, אז אוגטער וױ געװען לען

״ װערען איצט  דערװא־ כיסיעכװײז ז
 םו״ דער םון ארעסס ייכע די אין ריפט

טעײגאםור.
 הויכען א אױף זיך איך געםין אט

 דער סון אױפגעהז דאס זעהן צו ארם,
 װע־ ^טראהל, א דך באוױיזט אט זון,

 אױסצױ אוםפעניליך איז קאלירען סע;ס
 ביײנט הארץ דאס — און רמכענען.
 צו אויוי הערען געדאנקמן די ׳עטעהן.

 װייט- די אין קוסען אייגען די ארבײטען,
 םאמליװערט וױ װער בלוט דאס ׳קײט
 גאנצען דעם םאכט און אדערען די איז

 ביסיעכ־ אנער ■אראיידרם, װי לןערפער
 םוזײו, םון טאתט דעם נאך וױ וױיז,

 איהר םון ארױסהוםען אן זון די הויבט
 װערט הארץ ראס — און באהעלטעני׳ע
 ׳ענעי, קיאפע; אן הויבט און דערװארימט

 יױםען, צו אז ה״יבעז נעדאנקען די
 דעם אױןי •ונקט איין םון ^ורינגען
̂ן און צװײטען  ארם קײן אױןי זיך ל.א:

 אן הויבט בלוט דאס ;אי׳שםעלען ניט
 אפנע־ פײן אױף צוריק לעבט און קאכען

 םון טרערען קעריעי. יטטארבענעם
 הױבען גליק אימבא׳צרייבליכען םון ׳גליק

 הארציג אזוי אוינען סײנע םון רינען אן
 םון אויס געהט הארץ דאס אז ?ןטיל,

 מוטער־נא- יטעהנעי דער צו בענליטאםט
 אומכאגרײם״ אזעלכע שאםט װעיכע ׳טוי

 !גאט פײן אבער װאונדער, בארע
דענקונגס-קראפט גאנצע מײז דך דאכט

 װע־ עס און לעקטישורס, װערען געגעבען
 ®אחשײדענע איבער קורסען זײן לען

 וױ געגעניטטאנדען׳ װיסענשאםטליכע
 אין פריהער אנגעצײגט ׳עוין האבען מיד
״גערעכםיגקײט״. דער

 זיד װעיען סענטערס ױניטי אכם די
 יאכייק־ םאלנענדע די אין געפינען
:יארק נױ גרויס םון סיןוהלס

פארװאס אונע^טארכען, טיר ב״ איז
 ײל1נ א כאט^ אײסדריקען ד׳צט איר קאן
 איכערלעכוגתז. pat געסיחלען ײנעמ סון

 דוטער־ ׳א !װעיטער סען נעסט װאו
 דערדזױנע; איצט טיך האסט גאטור!

 סויןען צו ׳טרעק א איז עס אז חױה אזוי
 טרױעריג, וױ טראכטען אין ארונטער

 אניע־ ,ד פיה אונטער ?,א דארט יזאלט
ען yר  ״ysy3 װי האבען מיר ארום פעג̂׳

 עפעס קוקט Dy נעדאנלען. מײנע ?ען
 yny”? םון ארױס טרױעריגייוײט אזא

 אי־ דעם פאר פורא די איז דאס ׳אױגען
אונטען... דארט גרוגד

!לינעגרע ׳נײטט אײך ׳צרעיןט אבער
 בײ זיך געםינט איהר װי יאנג אזױ

^ס, די אין ״מוטער״ א־נוער דריקט אי

 םארי׳אננט 45 י״אקאי׳ םון yדןאפיט א
 די אז זעו-.ן זאי כאארד דזיעאינט רyד אז

̂ורערyפאנופ  פאר־ האכעז װעלכע oלט̂׳
 ײעיעז דעזײנערס ריערע דאס ןyעפראכ‘

 ז״־ ןy;אכקופ זאיען ׳יײט ױגיאן װערען
yרy .םא^ארעכעגס

 בעזyגyרגyאינ װערט םארלאננ רyד
מענעדז^ער. דז^ןענעראל צום

 ,ד םון בא^טעהעגדע קאמיםע, א
r און כוריאר ברידער n. ,^אר״ שר 
 און הארבאר פירסע דער םון כײטער

 די האט כלןן דאס אינפארמירען גראס,
y םון אױנטערנענויםען i□ נאכדעם ■יאץ 

 ױי דאס םאידעכטעט ?ײ חאם מען וױ
קארפארײמאן. א אין ארבײטען

חא־ וײ אז ערחי*עהרען, ברידער די
 קאר־ אין געארבײם ניט סאל יןײן בען

 גע• כא^ידיגוננ די דאס און ■אריי׳ןןאן,
 זײ באניינדעטע. קײז ניס אי? זײ גמן

אנג  עריױנעז די זאי סען דאס ̂זyםא̂ר
 יןך אין ארנײט דער צו צוריק געהן צו

שאפ. נעם
 זyבyרנעגyאיב װערט םארלאנג רyד

אונטערזוכונג. אן פאר אםיס צום

: ן ע ט פ י ר ס ו צ
 ov:vi די דאס םאײאנגט 9 י׳אקאל

 װ;ד אינסטרואירט זא^ען נטסyLאײ^י״
 אין ארבייט גאכט jy3,i^y צו ניט רען
 רא גאך איז oy װאו רyצysE די

ארבײט^ y:'' םאר
 װערט צױפריםט זעיבעז דעם אין

 באארד דדטאינם די אז פארלאננט, אויך
די איץ רסyמבyמ די זויסען זאי

”̂yםyדולד^ ניט װעט ױניאז די אז ר 
 װאו פלעצ^ די אין נאככדארבײט קײז
oy פ םאר פי*אץ דא נאך איזyאר־ הר 

בייט^/
 זyבyגyרגyאיב װערט צושריםט רyד

דירעקםארס. אװ באארד רyד צו
̂ג־ yלאננ ״דזשיען רyד םון בריוי א  אכ
 דדשיעז דאס אינםארמירט טור׳' ריקאן

 מארקס, קארל םון אײניקעל אן לאנג^
 דער םון רyםיהר הויפט די םון אײנמר

 באװענוננ, • ארבײטער םראנצויזישער
 לעק־ |y3y; צו אםעריסא סײן קומט

מורס  אר־ אײראפעאימער דער איבער ̂נ
 פארי װערט עס און באוחונוננ, בײטער
 צו באארד דזיטאינט דעם םיז לאננט

 םון מעםבערס pa סיטענ א אראנז״שירעז
נאסט. דעם םאר ױניאן קיאוקמאכער דער

 זyגעבyאיבערג װערם צושריםט דער
רירעקטרס. אװ באארד דער צו

 yקאמיט דיסםריכױשאן דדשאינט די
 צו כאארד דזשאינט דעם םון םארלאננט

 מעסכערס, די צװי׳טען באקאנם מאכעז
 אוסרא־ איז שפײז יפיקעז [vwv זײ אז

 ‘iv? זײער דורך רוסלאנד װײס און אינע
פעחשאפט.

oy װערט ^iyc^stJ באוױלינמן צו 
סאריאנג. זײער

ע ט י מ א ק ־ ץ נ ו ז נ י ט פ כ י ר א ב
yo םינאנץ די ^ p ,דאס באריכטעט 

 טליכעy D*ny3 האבען זײ
 נדירעזyקאמyר ױי און שטיצ^ םאר

Dנ‘איyנדyס :
 ברענטיש לר’חי*אור.מאכ דאס .1

ŷ,יאייסטyסא רyד םון rווזךל״ פארטײ ר 
 דעם מיט װארעזyג טyגרינדyג איז כער

pyw פרא־ סאציאליםטי״שע םאכעז צו 
 םים דדעחון ^טיצטyנ זאל פאגאנדע,

דאי. 50
 ליבע־ א ״מעסענרדשער׳/ ״דער .2
 ״ןונארצע ,ד םאר פובלײזײ׳שאן ראלע

 50 מיט וחויעז נ^סיצם זאי ארבײטער,
דאל.

נ׳ ײ ײ ר S י m  ■ T] mm ■ ■ ■»—— ■ ■■■■■-■-׳■ ״ י ■׳—*
ו י m ו v  , w w  w *  *  ft i m nמ!

ft ffc* מחר m r  im*

 און הארצען אוס נאהענט ;נויען חײס
 *TiHt איחחנ ״טוטער־נאטור׳/ אינזער

 Tftlyn װע^ן ׳צטראחלען װאריכיע (ץ,
 דערװאריפען, חערצער
 JffcrN אונז און צוױיטען צוס אײנעם

 1̂א או! גע״אנח אײן פיט צונױפכ״גדען
IP כלוםצן פון ל,ײט yjrys׳״ א נעפיהל, 1
 ח״ט די און ארופנעפען, הוין אונזער

״ױדטי׳/ גאכמן דעם ןyטראנ װעט W<£ א ׳י«>ייאכי דויפאן דאס ,י;.

.
J5‘ .דאל

A ארנײטער ,20 בר/ןנסש n,»
דאי*, 4 מיס װערען גע׳/״טיצט זאל

)X סיט ׳9 לאקאי םון סעסכער א 
תי׳ געיצטיצט זאיל ^ערייגג, נאםען דעם  ו
דאל. 25 מיט רעז

 די lie אײמר ?וימרסאן^ .6
r ד^ר סון ארנײס^ר אראפנע^קטע t״ 

p נע׳צטיצס זאיל ראדאװסקי, ר. מע n n 
 •>? ינחנותר חןר װײי ,דאל 50 טיט
נווואחון, ג^טיצט אױך

 §ון סעמנער א יאגכמת, הײסאן *7
 חר סארוואוגומט vn וחויכער ,1 יאתאי
̂ון ש'ס*רײ דער איז װײעז  •oufj צוױס
̂צשנן וזאי מנטהאװמן כײ טערס  1P יל

 נרס ?mini געיפטיצט זאי נמי^טאג,
דאי. 50

 %ײ דער םון יעקאמעגדײ׳פאנס עלא
i תאמיטע נאנס n n .גוט-געה״סען

ן ע ם כ י ר א ן ב ו ס ם ^ ט י ס א ק
 תד סון ט׳עערסאן כרעסיאו, נרודער

 חוד וועגען כאריכםעט ׳קאסיםע םיקעט
 מוי• ער סאסיםע. דין ?ic אקטױױטעט

 ןאל נאארד דז׳שאיגט רער דאס לאנגט
 אאל אסיסמר אנדער אן דאס אראנושירעז
 דירא ער וױיל ארבײם, די איכערנעםען

 אויך ראט ער לאקאל. דין אין צוריתגעהן
 יאד •ימעס די אז כאארד דז׳שאינט דעם

 םסר װערעז אױםגמהאיטען נאך ואי מיטע
צײט. וואכען y 5אד 4

ŷרy ישלוס צום pברעס<או כרודער רט 
 up •יחעט די ײאס ערםאמ םyד םאר אז

 n צו דאני. א קוסם גמהאם האט מיטע
 נאחמ״ אדן נאננער םוםסיגראסי, רyבריד

ױ גמארכײט זyהאכ װעיכע שנזײ[,  נמו יז
איײן. ער װי

ym^־ d  nyii אױסםיוזרלימן אן ניט 
 pv po אקטיטױחגם דער םון כאריכם
on 25 אנפאנגענרע קאמיטע,  pdס*ן 
אױנוסס. ם*ן16 ד*ם כיז דדשולאי
 ערקי*רס נאריכם זיץ ׳סדן של(ס צום
 נ*ממד אין ארנײם ?ײן אז םעץ ברודער

 ד*דגײ געעגדעם. מױן ?יך וזאט האיל װעז
רעקאמענדי^אמ״ םאיגענדע די ער מאכט
 ח*ל ?אסיטע •יקעט די דאס .1

 ס*ן15 ד*ם ניו װערעז אויםנעהאיטען
סעפםעסכער.

 דעיאדטמנס ?א;טראל א דאס .2
װעיען, עטאבילירט זאי

 pmn א אדס אױך דריסט מעץ ברודער
 orr» האכעז װ*יכ* מעמבערס אי* צו

 m אמאגיזײ׳טןאאן דעם אין נעראלסען
■ארטסענם.

 1ם*י כרודעד פח רעקאמענדײמאנס די
 ד*ד *ו איב*ד נ*ה*ן ברעסלאו ברודער און

 nm וו*ם װ*יכע דירעקטארס, אװ באאדד
̂זעי א האלטעז  ד*ם סאנסאנ, מיםינג ספע

אױנוסט, טען21
 ד*ר םון כדשערמאן העיער, נריר*ר די

 סי| ם^*דסאז •ינקאװסק/ קאמיס*, האי
 סו? כאכמ, און ׳אםיס וזארהלעמער דעם
 כור א• גיבען אםיס, בדאנזוױלער דעם

 ״1ױ און האםיםעס, דיעיע זyנyװ ריכטען
4גום־נ*הײםע װעדען נאריכטען ערע

 דדש*נ*ר»ל ד*ר םײנכערג, ברודער
 ױ איב*ר איכ*כליס אן גיט ׳ם*;*דדטער

 ד*ר און קאמיטע האיל דער םון באריכטען
 #0*רטל*ד *ר און קאמים*, ארגאניײ^אז

 נא»רד דד»אינט דזןד זיך דאר,י יעצם אז
yoyj| 0 אײ;יטט*למ אין ארבײם ד*ר צו 

מײיל. ד*ס «ינ*ר קאנטדאי עטארקמז
̂לאס*?• סיםי;; ד*ר וועים דעם מיט גע

סעקר*ם*ר# ,ר v ג ג א י י.

*רשםע םטדיט, yo4 ,63 סקול פאבליק — םענטער: װניטי סײד איםם
מאנהעטעען. *ווענױ,

 פאנ־ סטריט, yט20 איסט 320 ,40 םקוא פאכליק :סענםער ױניטי םאכער װײסט
ה*ט*ן.

ivd'׳iiy סטריט, yol03 ,171 סקוא פאבאיק — :סענמער ױניטײ הארלעם  |yc~' 
*וו*נױס. פינפםע און סאן

 און איסט פארק קראטאנא ,61 סקוא פאבליק — :סענמער װניט״ בראנקס טער1
בראנקס. םט., ׳שארלאט

 און *װענױ װאסינגסאן ,42 סקול פאבאיק — סענטער: ױניםי בראנקס םער2
בראנלס. פארקװײ, סאערמאנט

 yol35 און •לײס כראון ,43 סקוא פאבאיק — סענםער: ױניטי בראנקם טער3
בראנסס. סם״

 ,ov:yvy נמארyגל און סטאון ,84 סקוא פאבליה — םענטער: ױניטי בראנזװיל
ברוקאין.

 ןvi'pvn און ?דוענױ בו׳שוױק ,147 סקוא פאבאיק סענטער: ױניטי וױליאםסבורג
ברוסצין. סט.,

l ד*ם אפען זייז וועאען ס*נט*רס ױניטי אאע די lטyס זyט■yפבy.רע־ ר 
 מענ־ וױםיא םאר באצײטענס וױסען אאםיר קורסען. די םאר גאײך זיך דדשיסטרירט

פאאץ. אננרייט*! דארם*ז מיר
דעפארטמענם, עדױקײשאנאא םון אםיס איז זיד מעז חאז רעדזשיםטרירען

 איהר ייעז ױניאנס. אאקאא אונזער* םיז סyDאםי די איז איז סט• מ*16 װעסם 3
רעדז׳שיסטרירען. דארט זיך איהר קאנט ױניאן אאקאא אײ*ר םין אםיס איז זײט

r.

סענםערס ױניםי די פװ ?פענוננ ־י

פון פרײנד א

 דער פון נאאוה חשאינט פה םיטינג
יזניאז קראוקמאכער יארקער נױ

 פעייצ״ני׳פעי ־in סון קארייאר ט^^י
p?r* ססודענ• *ױוס*ז גע׳יסאגען דע*ן

 אױס- ו*װ*ן ^ודן ph ססוחןוס דע-
̂י-ס ̂פאט חר p* ג *וגרײ• סון ט״ד ̂ו

עקזא״ ן1דאלטארס?׳ חאינ צים דף
אױסו*״ גימ *ד האט מאי ציױי ^

 יעױנען עד פא*גט איצט אין ח**ט*ן
m in i ;*די דורך !**ען סון ט 

̂כט  און ציט*ר אריס דין אין אליץ ג
 ראס אינער׳חזר׳ן איץ אץ דאי״טען

v i ' i i םיז am אנאטא• דיח*ן ורדס*ן 
־נ״ך  םאר״ טיױעריגע, \ואיפצן ןיײ פ̂י

 מעניפייכען אױפ׳ן נאימעז
 לעכ*ן נעהא;גען איז י*אס

 נ*סו?ס *ר ראט פאא לאס אידב.
 עיטע• זײג* ן.yזאפpy דעם די־כ;ע־:

,y3 א*ץ אין געלאאטען ד.אנען רע; ^ 
 אין אהײם, פעןיל דפ*ר ••אס ואי* ע־

 װאס יעט*רטעי, ״שטיאען ײ*טעןי דין
 די אין נאהאי״טען ע־;עץ־ױאו דך י-אט

yvyf*-*a .מ*ז האט דארט יועידער 
 עי נאר געווארט, יאג; איהס י־״ א ׳צי״ן
r דאט n• אהײם לופען ײעגען ;עטרױפט 

 פאר״ ד*ם פיט אין דאלטאד, דאי*:ע; א
 עיסער*?, איטע י;עיז פ־ײד פי״ *פאםעז

y װאס :rc; חודיע אי*ע *ו״מיחען איד׳ם, 
yMr״y םארד•נ י-עצטעoטyיעכען, צום ן

 TV םאר׳ן װאף א ג*יו*ן א־ז ראכ
 אפאא פיט האט נטyטודo יע־ זאפמ;.

ט, * ^־י  גע־ אידזם איז לאו רyד אז ־
 א;־ וױ םארט*מיט/ אין •שױ*ר װאר*ן

 האכען אויגען די בלײ, פיט נענאהען
 און |yp>fn א פיט פארצויגען ׳־יי דך
 ?סוסען נ*גוס*ן וזאט אױןד*ן די אין
 האט רy אױפה^ אן אהן סרינבסן ארן
 אװעל איז און ד^סיאלען •שםאײל זיך
־r, א צ-י  װאס i*iy־ic דאתסאר, א #:
yo; .נע־ איהם האט פריינד דין סיט 

 און ױיסרוהען זץי נחוו ■אר א יאסע;
ivov:?m קזא- דעם אן נאנצען אין* 

 ע־נסם ירער־ען ;יט וױא ע־ אי*: ס*ן,
י־א;־.

 אומ־ דאקטאר pc דן האט ד
)ommv?v א זע־זױ אין אל״ס iirop^yj 

 כ*- אױס׳ן אויסגעצױגען ױף שסיטי:;,
 אױ- די פארמאכט ד.איב-סיד א*ן ט^
 איהש סויף האם סה*י*ט דע״ ג*ן.
o?t כײז v i גרויס* צוױי זײגע מיס 

*vow סארלאס־ און לאי אין לעכ*־ 
D**r*t:ryj צײהן נעיע די םיט 

 האט םענסםער דאס םויא. \vov:*? פון
 איז nyc’y אין סאיהאמ*?, אימיצמי

 איז סםיד^נט דעי־ און ׳פטיי*, ןyװyג
>viVsv\ א יאנגp און עיאף וזאינען א 

 נעפלא;' איץ איהם ?יך דזאס תאפ אין
t נאכ׳ן לאמ מוין איז Dy 1א ט*רט, v 

?yoo,; ̂י־-רם איצם אין  אין אהײם ?v ס
 איז װאס ?,vtnvov ̂וטיל ליײן, דין

 •ytinya די אין *דג*ץ״װאו סארװארפ*?
n .וו*אד*ד

y-, פארגאכם. אויפגינאפם זיר יזאט 
 האם פקנסטער פון םארהאגג חיוכ׳ן

 1םארסס*טיגטע א איײממסײנם נאך
 זיםער- םארג*ה*נד*ר ד*ר סי? ססראוזי*

 באםאדבם גא<ד דויסזנן סים pא זון
 סםדדזןנט ד*ר סקעיעט. פון קא• ד*ם
 פארסייאכם געז*סעז ביס*א ׳ א איו

 לעצ״ ד*ר װי קד?*נדיג כעם*ל אוים׳ן
 p» אויס פאםעאיןי נ*הם קאזראחי ט*ד
 ד*רנאך סונקעא. װ*רט צימעך אין

 םדאנק, התדערם די ג^ם*ן ער האט
 םוז באקומ*ן סוס־*רסריה האם ער $ואס
 יזןב*ן, צום חיד׳ש א אױןי הײפ מר
נאס• אין איױס איז און

̂ר ^ד, ד״  סםײ א און באױ*ר א אז
 ,יױיםענס, םון ססל*ן.nan איז לקי,
 TT דיאט יאגױו*רםיס*נדגארנתז, סון

 מסאדט־אר־ סון ססיל*ז דאס חנרהןרט
p *ddpp ציה א האם ססודענם ד*ם און 

 ער איז גארס*ן po נאר אהין. טאןyג
 pyn* איז *ר אוץ לסנג ניט ג*גיינעז

 ר*סםאראנ^, !רױסע די *ו ׳סײך צום
 אוחוגדען די *ין סאל א<* ס׳איז וואי

 װאו און פרעהליןי ליכםינ, זעהר ג*װען
 די ה*ר*ן אוםזיסט נעק*נס האט ט*ן

voovi ,אסט פ<*ג*ן וואס כוזיקער 
ד*ר םח טע־־אסע ד*י אויןי מסייע:
.ycoP

 יאנג סטורענט ד*ר האט דא־ס
 וואס פידיער, אאםער אן אױסנעילע-־ם

 *ר איז דעתאר סאלא. נ^פיאם דאס
 צום םײןי ברזג םיט׳ן אוו** סאט^א־

 האם האר**ן ױין p» *ון ביי? ניײסען
 בענקעניש א צוכלימם שט-א זיר

 פארװאלם, אזוי זיך האס *ם אאסלמס.
 דיאד־ א האמ װאס טײד*ל, ידגנע א אז

v>"i ,זאי ב־וסם-׳ססעמ D vr געהן 
 נא־ איע וועגען סילאסל*; און איהפ פיט

*ר אז *'[ וועאט, רזר םיז ריסייױיס*?
 איז אר״ז יגים אין יוק*ן איזזר זאי

נע־ הילביגמן געזונסע; א פ*ט <אכע;

 צומ״ ניס fאי קײגוי נאר (*בטעי,
AM P את yi& סטיד^ט vn *ן11נ* 

V.**אומ ?*חר
iy ?ויג אי#yר ayi נרדס*ן pna 

 1או דיאאנדען די מיט
w n aw ly ,אר^ן איז ץר י*טסאאך 

י חאט עס װאו ׳ג*ס*א זײטיג א יין  ד
 קאס*־^אנטין. ^מאלסיס׳ס״ געפוגען

 פאאץ נאדיחסס*ר א ג*ומן איז דאס
y אין דואיא?*ט א̂א םאר r n סטד 

 כיו נאנט yאל סי״עגען דאדט ן.yנטyד
 yטyאקr^אאנ אא(צ*ן אר״ן טא; אין

v* ?יבגמן סדױ*ן, w טיט און ל'רוור 
 n אױפיײ**? נאװ^ונגען ?ואגדיאזע

טעגער. די גײ אײחגנ׳שאםט וױאדע
 גע״ פאיטראכט איז סטודעגט רער
̂נהן גאיב^  האט ער טיר. דעי נײ יפט

pc פיא ׳»ױן חנרים אײניגע i*nyj־o 
 רy איז לײנטאי נא־ קאפע. דער פון

 האט איצט און *װ*ן.1 ניס דא נאף
ן p™> פארװאלס יעטארק איהם ד y jr, 
 גאא? אײן אױסטיעקען גאי ותט ער

 און אח״ס אורל,*וזרען זיף דאן כיר,
 ;,X לערנען. ;yxnyj T? רyוױד
 פױיען־גע״ א דערוז^־ט ױף האט yלאם

 גע־ 5קי*א א לאט איכייצער און אעכטעי
 דזנד יאןד.yלysג כדט פײל א אץ טאן

לאסע-שאגטאן. אין ארײן איז סטודענט
 היב׳צער א ג*וו*ן ?לױן איז דארט

 כײ ט״שייאך קלײגע די ארום און עואם
 געט־ונ־ און jyoyry; ?ײ;*ן דיטען די

 האכען און רyנyט איטע און ױמע קען
yn מיט y rt און D־*io y:yr',v? תאוה 

 ?,vov?n: האינ א אױו• געקולט אױגען
 גז״ דך האט .וואס טענצערין, גיאבער
 אין רyצימ נרױס*ן מיטען אין דר*הט

 האט סטודענט דע־ טאנץ. סאדנעם א
 מען און טימ*א א צו צונעזעצט זיך

 טרע״ צום oyiy דעריאנגט אירם חאם
ו*רyט yגראכ די קען.  אין האט p̂נ

 םון נעםיהל א ארױסגערופ^ איהם
v?vםארװאאם זיך האט איהם און ל 

 א אין גאר קאם^ פון אדוע*ג*הן באלד
^ן די איו ארום מינוט פאי צ  ט*נ

 אריעגע״ זײנען צימער אין און אױיס
 אײג• סײמאןי של*נ?ע עטייכע סאױגען
pw \m בילױע אין נעהיאט *v ג*נדמ*ן 

m א געהן ? v v ,קאראהאד״טאנץ am i 
t די*ר* נאײ*נ*גתג ציעז v ? yj:v 

w: האכען ?vwn די *רס.2 o w א״■ 
 םײריאך די רוםען און כראװא טעען

 ם*ן האי ריט זײ, פון אײנע זיך. צו
jy* גוטע v״לoש מיט םאאלס, r i א ארן 
 צום **:ענאנגמן איז געדכם פרי׳שען

י1אוי איהם א־־ױפנעא^ט און סםודענט

*טען
זײן

pH a ד*ר m  vaypm mr*n v r w
i נעזאגט
̂ס ovnv va לויף — ׳סײ;?*ן צ

אאח*דקא•. סװאר«*| ױ
 איז אױם !VDP’O •אי H pH און

 ג** דינע ייץי lyeyi(* סױן ד
 און דאיז וײ\ ירוס(*נוס*ן ןy^אאט

aTvmm, ד אז pc f#H דײט׳צער דער 
 די אין חןדפ*^ לאײן א םון ייױדיץ,

pH ,nya פאטעמ איהר או H י*חד*ד# 
 ױ וױיי ^טינ, pfi םאריאנט ױ ראט
 גע״ און פױע־ *ומען $ געײנט ראט

?Day און אילס^ ריס a m דאט v iר 
y^aא געװא-*ן ד איו םאײאזעה זי ׳־ 

 רײדעג- זי ד׳אט טאגצען *,,,v טענצערין,
 נע- סױן האט זי און איב ״שאפטײף

 פין רעסטא־אנעז ג־עכטע די א-ן טאנצט
ל״יסאדט,

 נעיא אי־ץ אין גערעדט דאט ד
 א־ים וזעני װאי־יכיע yDyrnj איהר*
y טיט׳ן און דאי?, rn a| זץי ;•,לע*״ 

 D^ary; אין סטוחןגט צים געטיי־יעט
 אין רא*, ׳שװאיצע געדיכטע זײניע נייט

yזיך חאט ־ vavzvi) 4זא־ ד איר־, נײ 
 א־ן “;,ניע; אגדעיע ר• צי צוכעדןן ניט

3?yaM; אי־׳ם טיט yn pn? ל׳אט זי 
 אײכען, י-,דטcy;tארוי ̂פ*<ט־;י אילם

 איה־ נאך [ViWJUZV ׳<־ איז זיף, צ•
 jy;yv אד? געיעגײכערס, גאילריך און

yontpy; פארגעסען, צען1א*ג;» עי דאט 
 ׳עװע־ א אפט סטyין•גc ט*ן וױ אזױ
 פא^ב";עי*אפען איז װאס קאיעמאר רען
pn חאט אונטען םין און נאכט. דעי 
ר yכyםד מוזיה, געהערט דף ^  אין י
 זיף וױי^ר האט טעגצערין yגראב די

טא;ץ. מ^רנעם איהר pn געדרעהט
 רyד א״ז מאדגען אױוי ײעז און

̂נצמרין, ד*ר פון אװעק סטוד*נט  האם טי
pH Dsya: די?ליך אלץ נאך ער '^ ry 

 ׳פטאד־ איחר* «;ים זײן אױ^ ג*פיה<ס
w t  v?,] װ*ה סםילמד זיסעי א אין 

 rn דערגאד הארץ. דין גזדדילט האט
 ז״ן ם:ן טאג רyד אגנ*לוסעז גיכילן אין

 די *- האם ױאך ד*ד םאר עקזאםין.
 זי כאט׳פ געזמהן, דט ס*הד ט*נ«*רין

 איהם. צו לוםען דכער *ונ*זאנט האט
 גע״ איהד אױן• אוחןנד אלע האט ער

 האט געקוםען. ניט איז ױ נאר װארט,
 צו \rv: עקזאטעז נאכ׳ן א׳צואאסען3 ער

לאפע. אין איהד
oyi סון םאג Din ער איז עקזאדילן 

 אזייגמר אין םריה, m>?vi אױפגעסטאנעז
 אנאטאכי^ען צגס אוו** ער איז זיבען

yonyD^ םײטע. די שנײרטי מען װאו
ליכ־ יאגגען אין און טיר רyד נײ

נאוה סלאס םיסעל
דעניע ד. םאקפ פון

 כאציהס קרײז*ן iyD״a(־H די אין
 אכםוננ וױיניג ^yr סים אפט ויך מען
 םאר־ די פון iy;;,j^o גאוה׳דינע די צו

 גאײכ״ טים לות*ן ya?yii הערען, ריסענע
^yrD ״זrיסyשאםטליכ̂נryאומ*ן ׳ 

 און זyטpקאנפאי אינדוסטריעאצ די אויף
 סאר- גאנץ איז דאס אוז מאחמות.

̂ vam הױך yדאזיג די מט*;רייד.
 סימ־ ארויס אפט צייג^ העררען סועאע
 אכער עס טוען די ארבײטער. צו סאטי*

 ־1P צדקח״םינ*, אפמטײסענדצר אזא סים
 ארכיײ די אז אראפ, ען3אוי פון ל*נדמ

 סזחא אינגאנצ^ זיכער זײ װאאטען ט*ר
 אויסמערק- vivavivioi* ?ײ*רע נעווען

 רחםגות״ •רילרע־זיסאיכע און זאם?ײם
געםיהא*ן.

 זאנםםמר דצר אם פון סרסטער א
 אין טיר געפיגמן ארבייםצר צו שמ*לונ:

 ווזד *נגליס*ד דער םון לײס-ארםי?*א א
 ווזןיכ* ״סרים*?* אויסנאכע כצנמליכער

 PH *ן־הױך1אא זײן צו ■רעט*טנדירס
 אין איז ארםי?עא דמר ענינים. גײםםינצ

 גאמפערס ס. װאס בריוי, א צו כאצוג
 ,״ני* די צו גצ^ריבען אאננ ניט דא האט
 ד*ם pH זאנם נאפסערס סײסס״ יארק
 דעם (סיז לאסא איצטינעד ״דעד אז בריף,

 א פון אױסדדוק אן איז ?ױלזןן״סטרײ?)
 איז אינדוסטריע צװ״שען נרונפדסכסוך

 צוױישען צוזאמעג׳שםויס א פיגאנצען,
 «דעז. ווערם ■ראםיט׳/ און ארבײם

 נאר״, ״א צרלי*רם דערפאר נאספקרס
 ר*רא<זםאר ד*ר Dny? בריף דצם po און
 ארכ״טער די אז קאאר, ^ודימעז״ םו;

י*ה. א ברעננצן עס װעם
 אץ ארםיקעא דעם םון סרײכ*ר דצר

 כדט נים גאך זיד באגונענט ,םריסען״
 צו םארט װײטער זעצט און אאייז דעם

 ׳שטי* א דורך אורםײא זײן כאסעסטיגען
 סינגעי־ עלעםענטארע איבעי דרעה ל*ל

 רענייצן ״פינאגצ*ן עהאנאסיע. טעקס
nv«n דאם ו*י!ױפםדיע״. רע- *״דזן• •יי׳ו

va\ טיס yofi>a, *וניט׳עי• פאחאדגס 
anv̂ vx pn

ivv יאיט orrn ,געזאגט p*t it 
t רyד ײאט אויפ׳ן ׳צט*חא גאמצן v 

 דינ*ר, ציס #רינ*ס»נג*? איו mv rvשמ
am ײאס t אדוס אדומ*יון n ,*טױס 
pn ?*די צמױיס h d •ד ye;y-^o; 
jy^Htpy. צום

פײגעיצ, םר̂י h חאס איהר —
ד דער חאט נ  נ*כס*ן — נעזאגט, ױ
 גמכראכס לאפע א pfi oy»y מ*ן חאט

v א w a v m האט ױ און טײרצא 
ipih ילאגג פון Donys קראגז• גוסע די 

 ־י״4 די ■ראפ^ד דער זאגט חײט,
^y *אײפ דןי האט קיײנy«»n*j.?

 א נים אפייו האט Dנyסטור רער
צדײ די פאר פדם. מיט׳ן געטאן לרים
a:m: לאס עי ײאס ׳יאהל v"v אנא״

 ?•ף רy לאם טויטע, די אײ^ טאנ•^
vwnn\? ײי נ״ט ד  *,'־yDODa?yT אי

̂ענט נשן װאס דער  ברזזנגען אפט ם
 ױעניג ״שיץ א'-ם לאבעז זײ און אלער

געיילרט.

)

 פון ■ראדוצירט װערט פאדכיצגען אאגד׳ס
 נאטידאיכע און קאפיטאא ארכײסער, —

r רײכסימזנד.. i? לאפיטאל און ארסים 
 צו צוטריט פרײען א נ*האט װ*אט*ן

 ניס זײ צװיסען װאים נאםור-אוצרות,
x$p נעװעז  dit p’p...אכ*ד ס׳איז ®<יקס 
 נאטיר־ די צו צוםדים סרײער הײן ניסא
 זײנען ױי םארקערם, רײכטימעד; איכע

 םאגאיאא, דער אט און סאנא«אאיזירם,
iya?yn נים און איבײט לײן ניט איז 

 צי־ רי ארױס oy רופט קאפיטאא, סײן
 קא״ און ארביים צװיסצז זאמענשסייסע

 א« ס׳ומט ̂אז : וױיס*ר אח •יטאל׳/
 נא־ איכעד סאנאפאא די װ*ד*ן געמאפט

 סתדים־סאנאפאא די װעט םור-אוצדו̂ר
סארסוױגד*?״. אליץ זיך פון סוין

D נאנץ ire, גאכד*ם, ער3א ? איא
 אױף גריסצארן זײן אויס לאוס *ר ווי

 *ר װאס דעחפאר, גאםיערס׳ן ■רעזידענט
 רעגי- *פעאנצזנן אז *^DrviHa האס
 יע־ די אז אינדוסמריע*, די הײנם רען

 הענם זײ*ר* אין חאלט*| וואס ניגע,
 אין קדעדיט ׳;iya'H סאנאפאא דעם

 t איבעד דילטאטארען די jya?" אאנד,
 אין איגדוסטריען די איב*ר ארבײם*ר,

 נאכד*ם — לאנד פון נאטור־רײכטיסער
 אח סיגאגצעו דאס צו, סרײנ*ר ד*ר נים

 ניט, םאנט סום לײז האבעז װאא־סםדיט
 װאס די, ךײבײ אהינםער איז סאכם די

 נאטור- די איב*ד םאנאיאא דעם האכ*ן
אוצדות״.
 זץ־, םארמטקהט וועט, אונז סאר

 עדיטאדי״ ד*ר װאו סוד, א םארכלײכ*?
 געלאזיפ האם ^םריסען׳׳ םוץ *י־מרײבער

 .־jn װאא״םםריט, אז איגפארםאציע, זײן
 ד*ם ניט האם ,ypnyon םון נ*אט-סאדה

 נאטור־ די צו ציםדים איבער׳ן לאנטראא
 ״נאטיי^כע אױב לאנד. םון אוצרות

 װעל־ די פינען, ד• הײסם רײכטימעי״
 כסעט װעם דאן תבואה־םעאדער, די דער,
j r rד ־ ״: פ*;א- דער אז צינעבשי. »

איז *אפעסא-6 דע־ —
;עפיענע ‘V לאט -- !־א

;t

M* י־ד, ;,,י
: יע־ פ־;*ט "r v

ראט ;o;vy־

 א:;ע* זיך ־אט ;־,״שפעט "vz'2 א
 סטוד^טען אמע .ijranipy ־1יד דױבען
 אגא־ םון ,זאי גיױסען אין א־ײן דינען
 הױ־ א פיאפעסא^, דעי װאו ׳;יטאפי
r v  געױא־ט שיץ האט כיאן, גרױעד 2
v דיט i"i אסיסטענטען. ציױי

עי־ אױסגעיופען. איהם האט כיען
 אפא" פיט א.ץ פאיאויס ארויס איז
 איים׳ן טױט־באאס. ג^ואיצן ער אין

 ביאנ־ די געלעגען איו טיש מארפאמ*ם
vi ,גיייך׳ איהר לאט ער ט*נצערין 
 נע־ איז געדכט אילר כאם׳ש נט,yרלyד

f:* און םאױ^ערט iny? װארצן v r- 
 y: דף לאס פאס באוימד א און א*ן

 ביוסם אילר לאלז, דינעם א\יפ׳ן זעחן
pH ג*דו*ן סײן זײגעז בייד' "*v it 

;^ניטען.
 cyay ;עעאאט האם סטוד*נט דעד
 :יף האם jyrin זײגע פאר נאר זאג^

 t פאראייען און וױגען \vw:v: איץ
 אונ* איהם זיך האבען ק;י די פאים*ן.

̂ען. איו רy און טעמעהאקט אוטגעפאי
 ארויסנעםראנען איהם לאם מ*ן װען

 לאט דערטינטערען, א סױן זאא פון
 ‘Vi rsK ;,א לי:ד א װי D:''vy: ער
yi־;c זיך צו:

 װאס זײן, .א׳יצם ••*ט ײאכ א, --
’זײן איצט װעט

 םאנאפאי* רyד און קרעדיט איכעל׳ז פאי
 אײן אין ייגט נא^ור-אוצרות די איבער

 די אפ״שאםצן אז און ה*:ס, זעלכע די א,י;
 נאטו,י־אוצרות די איבער מאגאפאא

 עזfiאפ^א צײט nya?yt דער ph הײסט
t צי .‘לרזןדיט-סאנאפאי דעם c h וױי 
 יע־ זײנע i*oyiw:^H סרײב*ו דער
 מא״ די האנצן װאס ל"סע, T אז זער,

 קאנ־ צו זוכען ליעדיט, איבעד׳ן גאפאי
 •ראדוק־ אקםױו* צוױי רי ;אר טראלירצז

 האייםאל, און ארבײם ציאנס-׳שאשעד,
*p םאראינםע^סירם נים נאד זײנ*ן 

pn צו נים״ םאכס סום ?ײ[ ̂האכען 
 ״פאסײחןן דריס*; oyi קאנסראאידמן

 נא׳ די איבעד מאנאפאא on פאקםאר״,
> םור־אוצרות

yfiotpאז בריף, זײן א־ן זא;ט רס 
 אן rn צוזאטצנשםויס איצטיגער דער

 סכסוך ;!;4^פונדאפענטאי א פון אױסדרוק
 איז דאס ■ראםים׳׳. און אדבײם צוױ״עעז
 פרעז. וראס זאה קאינסם* די מילײכט

 יאהר*ן פאל געזאנם האט ;אפפ־נרכ
 םאיצאאיסס*ז די װאס זאך, א — לא;;,

 בא- צו םקנה׳ן. אין כסדד ov האאםען
 םטײסםענם אזא צואיכ אז הױסם*?,

 זיך rayo אינטמאיגמנםמר אן ״דארןי
 ד*ר אין םיםגאיד א זײן צז שעהסזןן

 צו־ לײבאר״, פ*ד*רײסאז אםעדיקא!
 ‘פאי ״פאלמםענדינע באםאנ*: ד*ם איב

 צו אין אדבײםזןר־םיהרקר״ די צו אכסזנ;
 ״* נאספערס׳ן ■ר*ז. דערםאר רוס*ן
 אום־ אפ^יליכצ אן איז דאס — גאר׳

 א ישםית, y^^יםi א םאאעראנץ,
אוםדן. מיאום׳ער
 דרישר ךי דאס. װי ם*הר נאך ס׳איז

 א :אך איז ^םריםצ!״*מר'יבער םונ׳ם
 אסנרונם, גײסםינען דעם אויף באוױיז

 ארבײטמר, די צוױישען עקזיסטירם װאס
 ניס־ארנאני־ סײ א-ן ארגאגיזידטע סיי

 ״אריס־ yיyטוpyאyאיגט די און זירםע,
 וחןיכ* םיםעא״קלאס, םון םאתראםעז״

 ארםי־ דא?יג*ן םyד םון אױסדרוק אוים׳ן
 אינטערעס״, *ןrדyלעבw א לאבפן ,4יyק

 ני־ װער*ן ■ראדוצירט זאלעז Iyל♦ויל אז
 װערען״, טראנספארטידס ריכסמ pn ליג

 װעםצן סאר ארכײםזןד, yy:y' די איידעד
 אמ לאמף אינדוסטריעלפר איצטעער דער

n פ־־אנמ א y t pc םוים. אײf
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n$p D'UBpmn
 חאריזמנט דעם אויף קעםפע נײע

נאל.#8אינ«ערנ;ל דער פון
 וױיס ים, דער װי ױניאן, אוגז^ך

 עס קאכט *ימער רוה. קיין םון גיט
pit .אפאל בדױ?ם r n  , w w r^ ג  י

 אי־ אבער נעלאסענער, רוהיגער, אסאל
yoהאבען אם, נאוועגונג. אין ►־ t o 

 צײט א אוגז םאר אן ־קוסם נעחגכעגם,
 סט#- דער ׳♦*טילק״ם. םון ׳רוד, פון

 קלאױדםרײד חנם אין ®עדדשדסטר״ק
 צי-9א קענען טען זועם נעעגדמט, איז
 עס אבער אטעם. דעם ביסעל * היז
 סםי־ײק א אן קוםט בורןןערט. ניט איז
 סאי־ ;ארכײטער עםבראידערי די סון

 דער אין קאסף נרױסעי־ א דך בארײםעם
 לועי־ פון דרעס־אינדוסםרי/!, און װייסט־

 דא־פ־ פירםע דער טים סםרײק דער כען
 ער״ז&טער דעד איז וױזען און מאן

 ייניאד או;זעד הכלי, ®טורם־םױנעל.
T ניט קײגסאי איז אקעאן o r...

A  םון סיסן בעסםער דער איז דאס און
 םאם״קרעםםיגלןײט און לענעדינקייט דער
 זיײ מיר דאס ניט, ױגיאן. אוג?ער סון
 קאמו״. ישם קאמח, אין טאדקאכט נען

 םרויע־ וױרקלץי נעװען װאלם עס אבער
 מיטניידעד־ גרויסע אוגזער וןען רע,

 קאסף-םיד נעםיהלט זיד װאלט מאפם
 װאלט דאס קעסםען. מוז סע\ ווען דאן,

 די ױניאן. דער סון םויט דער באטייט
 די םאר לןעספען צו בארייטוױליגקײמ

 ױניאז די •װאס אלץ, פיז אײפהאלטונג
 ארבײטער, די פאד אױסגעםיהרט האט

 ׳װייטערע און וױיטעיע םאר אויך וױ
 ארבײטס־םאי־ די אין םארבעםערוננען

 דאד איז דאס — יעאפ איץ ג**עיטניסע
 יעדער םון פונדאכיענם םאםע דזנר

 נאד ארבײטער־אדגאניזאציע. אםת׳ער
 אײױ רעכט א האם ארגאניזאציע אזא
jn□ סיליםאנטע קאמף־ױניאן, נאםעז 

 איז גײסט דע□ אהן ױניאן א ױניאן.
עק־ קײן נימ. האט נוצלאז, איז טויט,

*זיםמענץ־בארעכטיגונג.
איר־ פון קאמף, יעדער איז ידערפאר

 קלײז אונזעיער,״ ױניאן װעלכער גענד
 אין פאדײטונג נרויסער םון נדויס, אדער
 אינטערנעישאנאל. דער םיז לעבעז דעם

 עמ־ די פון סטרײק דעם לסשל, נעהםט,
עמבראי־ די ׳זײ בראידערי־ארבײטער.

קײזניט;עװיס האבעז דערי־איבײטע־־׳
 אזעל־ טיט פארגלײך אין ױניאן. נרויסע

 ,1 לאקא׳ל זײנען דאס װי לאקאלס, כע
 צימ־ א לאקאל זײער איז װ. ז. א. 22 ,9

 טײל א זײנען זײ אבער קלײנער. ליך
 זײ *ח אינטערנע^אגאל, אוגזער פון

 פאסםעמקעס אלע דארום אויך האבעז
 אינטער־ אונזער פון אײנענ^אפטען און
 הא־ עסבראידערי־באסעס די אנאל.1נע?
 א זײנען זײ אז גענלויבט, אץדאי בען

 קלאות־ די װאס ׳אז זיך; פאר ק<אס
 געקענט :ים האבען מאמםעקטשורעדס

 סלאכות, בעלי זײערע םיט אויסםיהרען
 זײערע, בײ סועל׳ען קענען זײ װעלען

 דאס אײנ^ע׳עקשנ׳ט, זיך האבע^ זײ און
 װאס דאם, פון אפדינגען עפעס סוזען זײ
 נאןי האבען עסבראידעררײא־רב-ײםער די

 האבען, זײ אויסגעםיהרט. קעצןםע פיאע
 זיײ ארבײטער די אז גערעכענמ, אםמר,

 ריזיקײ נימ ײעלען און קאסף־םיד, נעז
 דזיטענעראל־ דער אבער םםרײק. א רען

 עסבראידערי־אד־ אונזערע פון םםרײק
 אננעםאנגען זיך האט װעלכער בײטער,
 נעםאכט זיכער זײ האט וואןי, לעצםע

 װעלעז זײ און םעות, זײער אײנועהן
 בײ^פיא דעם נאכםאאגען באלד נעװיס

po נאכ־ און מאנוםעקטישורערס אנדערע 
 קײז האבעז נים דאןי װעלען ־זײ נעבען.
*ברירה!... אנדער
 םאר איצט חומט סאםח עהנליכער אן
 וױזען און דארםםאן םירמע דער נעגען

 דאזיגע די דרעס־אינדוםטריע. דער איז
 םיט אנדיסענט אן נעהאט האם פירסע

 אר־ איהר װעלכען לויט ױניאז, דער
 אונ־ װערעז נעמאכט נעמוזט האם בײם
 די אבער האט ױניאךבאדינגוננעז. טער

 אײנגערעדם, זיןי מםתםא םירסע דאזינע
 איעארירען צו םארגינעז זיד WV זי אז

 אםמר ױניאן. דמר סיט אגרימענט איהר
 גע־ האט זי וױיל :עטאז, עס ױ האט

 יעצ־ דער אין איז יוגיאז די אז הערט,
 ״העכערע״ םיט םארנומען צײט טער

דער־ אוז ױניאךבאדימונגעז. וױ ענינים,

 לזענען ױ װעט נעטײנט, זי האט פאר
 אגייטענט איהר נרעכען אונכ^טיאפט

 געגלױנט, זי האט אם׳ער איהר. טיט
 גינ־ ;יט זעחר איז צײט לעצטע די אז

 יאט זי און א־־נײטד*, די סאי כטיג
 באי צי פרובירצן צי נא^לאסען דארום
 דעױ פון sאנטראp דעם םון זיך סרײען
 א״ד איהר עס זץי װעט אפיעי ױניא;,
 א געטאכט האט ד אױך אכער ;עבע;.
 נע- א״יפגענוסען האט ײגיאן די טעית.

 און קאמוי, ענטיצלאסענעם אן איהר גען
 אױפגעבע̂ן גיט לזאטף יעם זינער װעט
װערען. געױאונען װעט עי כיז

 דעױ אין נאאיר דדעאינט דע-
 זץי האט דדעס־אינדוסטדיע אין וױיסט״

 אד״גנעװא*״ קאטןי דאד;ען יעם אין
 ער וױיל ׳כח גאנצען ן1זז טיט פען

 דעי״ צי נעםעהײיד איז עס אז ןױיס,
 קע־ צו םיררע אײן נאר כאםיע לאזען

 ;עזיגט ד׳אט זי אז באריהסען, זיף נען
 פאי װאס װ״ס, זי ױדאן. דער איבער

 פא~ דיז קען דאס בײ^פיל יזןלעכםער א
 אט איז -דערפאי באסעס. אנדערע די

 קלײנער, םארהעלטגיסמעסיג כאט״ג ׳דער
 וױכטינקײט. גרויסער אזא םון קאכיף

t און o ר ע ד ע י אז זיכער, דיגען 
 דיעפ-י״א־ און וױיסט* ךי פון סעםכער

 די־• זײנען יװעיכע די, בלױז ;יט ׳קאלס
 קאמן״, דעס אין פאראינטערעסירט דעקט
 וױ אזױ קאמוי, דעם באםראכטען װעט

 אין אײגענער, זײן נעװען ױאלט עי
 די אז סיטלען, איע סיט ^עלםען •ועט

 קוסען זאל וױזען און דאיםמאן םירמע
 איהר האבען זױל זי אײב אז, שכל, צום

 אױס״ נאר עפ זי לוען געסאכט. ארנײט
ייניאז־באדינדנגעז, די אונטער םיהרעז
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פמנםטער כײפ
נוריה. אי. סלן

ײ אפ, טאג דער זיך רוקט אט  \ הארין סיין פרידליך ז
נאכט דער פון רוה די קומעץ דיר אויף ױעט באלד

----: — זי הײנט אויך װעט קוםען און
 נלוט, דיין אומעט דער װילדער נאך זױנעז זאל

 ;וט. איצטער אלײן נאר דיר צו זײ דו בלויז
 נאכט. פרידליכע א און רוה דיר כרײנגען באלד

 שעה׳ען םארנאכטליכע די
זי... און,

 י נעייעז הארטער א עוחןרער, א איז םאג דער
 :עםיל און רוהינ כין ניט, טחיער איך

ײן םיר םים דאך װעט נאלד  זי. דא ז
ר? נדין צו זארג נאר חײנט געכחןנגט האט טאנ דער  םי

 :סיר דו כאלד נאכט די ברעמט ט»נ. דער איצט פארנעהם
 פיל אויך שטערען און חיםעל בלויען טיף א

זי... און,

»

ו

ם זיך װעבט עס :איך זעה אם  נאכט, די פענסםער גיי
:םיד ניט שוין םעהר כין אוםרוהינ, ניט םעהר בין

-------זי אן דאך קוטם באלד
 סוד, באהאלטענער א אויף איצט װאכט םיר אין

 נ#ט, *ו נעחײליגם און באהעםט איצם װער איך
 :נעםיט םיין נרינג ם׳ווערם נשםה, טיין נרינג םיווערם

 — טריט זיננענדע קוםענדע די שוין כ׳דערהער
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 ג*ד ד,א?נ אום פרײטאג, לעצטען
תי  !,א געועסען איך נין בײטאג, י1*ו

 סון ifnyoyo רעם רטyהyג און §יטאין0ק
 אמעריקאנעם צים האודינג •חנזיחןגט
 שפעט^ מעת״לעת א מיט קאגגרעס.

 ״קאעס-י דעם אין מזןסען אץ־ נין
 םעדע* אטעריקאן סון טשעיסבער״

 •חנזײ געהערט אין ל״נאר אװ ר״שאן
 פיע* אוירי עגטפער גאםפעדס׳עס רענס

 דיזע טעסעדזש. רארדינג׳ס זידעגט
 איגע־ זיך אין חאבען •אסירומאן צזױי

 און אגעיען4י םארש״״יעגע צוױי ש§יגעי*ט
 צױײ די - אינטעיעסעז ;*נ^נעזעצטע
טיי װעלבע אין װעילטען, פארשי-דענע

, לעבע!•
מעסעדזיע הארדינג׳ס פ־עזידמנט םין

 ענטױיעט, געװארען :יט קײגמר איז
 האײ ערװארטעט.״ נארגיט ד׳דאט ודיי

 זײ־ האנדלונגען און ר״דען סארט דיננ׳ס
 אזױ ךעען זיי באװאוסט. אי-עכ״ען נען

 פאי־ ם׳קען אז רענןגלםעסינ, ארן פלאך
 קוטט עס װאס אימנעםער זא;עז אױס

 באװאוסט איז עכ װען ד*ך, נעקסין.
 אד־ קופט םרעדדענט דער אז נעווא״ען,
 א געװאדצן איז יןאננרעס, דעפ רעסידען
 ‘,cyp דעם א־ום געפילדער און געי־ודע־־

 אנגעהױ״ י״אבען מעגשען ביידיגג. טאל
 קרינעז מייז פאי׳סד׳טע וױ לײפען בען

 ".,גאלער ״װידטאר׳ס דער פאר טיהעטס
 די דא זײנען קאננרעס-זאי־ דעש אין

 אוױ• סענאטארען. רי םיט סאגגרעסי־ײטע
 ד״ פרן אײנינע זיך געפינען גארעדיעס די

 העכסטע די לא:ד. פון יחסנים נרעסטע
 בא־ די ׳געלד-זעק גרעסטע די כאאטטע,

 א רעדגער. און מדײבער װאיסטעסםע
 פאםאגראםערס םיט קארפוס גאנצער
 םאטאנראפי־ זײערע א;גע?גכת^ט האבען

jnr רעזירענט דעם כאפען צו סא^ינעז■ 
 !רעס״גא־ ךי יאזעס. ם::י^וירענע אין

 טע־ די און איבקתעאאקם, איז לזנריע
 איבערפילט. זײנען לזוגראױ־דראםעז

 k ע*עס !רעדם הארדיננ •חנזידענט
 די םון פרעזידענט דער ׳י*ייני»ײם

!5רעי מטאאס^ פיוראײגיגםע
 צײםוגג^ײטע די לאכען ?יך צװי׳פען •

 אנ־ צום זאגט אײנער ד״ויפענס. די אין
 ״כאנק׳/ אח ״בול״ איז עס אז ׳חנרען
 רעדט עפמנטליכקײט דער םאר אבער

 איז רעסיעקט׳ און ארץ דרך טיט <מן
 היםעל אין זאגאר עס אױבען אײנינע

 ^טארקע א ׳רעדע שעהנמ א איס ארײן,
 ריבטינע Dip״ ׳רעדע תלונע א רעדע,
 גענױ# צײט״, ריכםיגמי דער אין װארט

 א*ן הערנער״ די םאר אהס דעם פען
װײטער. 1או װײםצר אזױ

 די צו רוף גאפפערס׳עס אויף אבער
 ביױז געענטפערט האבען צײםונגםלײםע

 צייםונגס-קארעסאאנדענטעז. טוצעז א
 בײם אויסנעזעצט אלע ױך האבען כדר

 מיטינ־ די האלט עס װעלכען כײ טיש,
 דעי פון קאונסיל עסזצהזםיוץ דעד גען
 א*נז האט גאפפעיס און ׳ל. אװ פ. א.

 דעם װענען םײנוגגען דינע נעגעבען
 אױך שױן הריכה בדרך און מעסעדזש,

 דעם פאר אנ״טאציע ביסעל א נעמאבט
 הלכות אין שטאנדפונקט ױױאניטםישען

 אנדערע אלע און עקאנאמיע, נעזעצע,
 צײ״ די און פראנעס. לעבענס װיכטיגע

 נאספעדס׳ען זיך ערלױבען םוגגס־לײטע
 גאמ־ ארן פראגעס, אלערלײ שטעלען צו

 און גאך ערםוםיגם זדן ענםסעדם פערס
 צייטונגס־ דײ צרױשען פדענין. צו נאך

 םאר* װאס אײנער, םאראנען איז לײטק
 איז װמילכע עידזש״ ״רעי^ווײ די טרצט

 חןם אין פאראינםערעסירמ דירעקם
 ״וואיל Djn פארטרעט אײנער םםויײק.
 ׳דא איז איינער און דזשױרגאל/ םטריט

 צײטונגס- א נעװען אמאל איז וועלכעד
 די םון אײנער עד איז איצטער און פאן

 רײכע־־י א םון באאסםע״ ^קזעקוטױוע
 אלע דיזע און סאסטאניע. סעכטיגמר איז

 ײעל־ נאטפערס׳עז, צו םראנעס שםעלקן
 איהם וועלען מײנען, זײ װי ׳כע
 קא• צוױי און ן״. ע ס n א נ מ ן״

 שטעלען װאס ׳דא ?ײנעז חנספאנדענט^וז
 ארויס־ איהם אכזיכמליך םדאנען איהם

 ריכ- די ארויסצוברמגנעז אדער צוהעלםען
 בײם זיצט נאטפערס און סזזורה. טיגע

 פאטער דער וױ אזוי ׳טיש פון אן אױבען
 ד׳עם אפריכטען בײם םאסיליע דער פרן

קשױת... די ענטפארט און סיר,
 א או־יין נאפפערס ורארפט אם ארן
 האר־ פרעזידענט אז ?אנם, ער :באםכע

 מאנניעס, צום רעדע זײן מיט האט דינג
 סע־ דאם נעשםערם םרײטאג, לעצטעז

ססדײק. אײזענבאה! דעם פון טעלמענט
 ווארכמר, דיזע מימ נים זאנט ער

 א;״ עס ם׳הען עס. סײנט דאס אבע־•
 צ״י־ די און אויסטײטש^ן. :יט דער״ב

״ אייערן. די אץ שפיצעז טונגסלײםע  ז
 פרעזידענמ אז סענסאציע, א דא הצרעץ

 אץ נעלײנם זיך האט יתלכער הארדינג,
סעט־ צו ברײט דעי אין און לײ:ג דער
 ;ע־ איײז “גא האמ סםרײײ^ דעם לען

 זעי־ דעם פון סעטעלמענט דעם שטערט
 צײטונגס• מעהרסםע די ססדייק. כיבע;

־ ',,ז צײישע; עי־פא-זנע די יײטע, די

מײטא;. ב פון

 ־5נעי אדע־ רע־אקטערע ד־ אז סעז,
 ער־ נ־ט Iוועי« ^״טוגנען ר־ סו; נתים

 סענסא־ צו״גרדסע חיין י״אכען ^ לױכען
 א*ז אלײן ךי םאר אבער ׳דעם פין ציעס
 העיען• צו ערעסא;ט:טאי גװאלריג דאס

פרײ־ אז דערצעיןלט, גארפ^רס און
 פא־װאי־■ די ראנען פריה דעי אין טאג
 גע־ כרעט ׳עױן אייזעגנאהנען די ם״ן טעי
 פיה־ די ריט כעז£,אױס;ע;י ז־ך װי האט
 אײס־ האט עס ארבײטער. יי פין רער

 נא* גא• שױן האלטען זײ רזי געזעהן,
 סעטעלדענט. פאמןאביע;עם א םוז חענט

 צו נעװען איז קלײניגקײטען פאי א גאך
 פארםאכט האכען זײ װען םא־האנדלען,

 מיטאג עסען צו אום קאגפערענץ דעם
צונײפקומען. אטאל װידעי־ דך און

חאנפערענ• די װאס צײט, דע־־ אין
 מיטא;־ זײעי גע־אי־טען האבען טע;

 פי־עזידענט האט ׳יא*ל> ;י• אין שטוגדע
 װא* אין רע־ע זיין געהאיםען הארדיגג
 קא;;רעס• אטע^י^אנער צום שיגגסאן

 זײגען אדבײטער די פון פירעי די װען און
 זיר כתים כעלי די פון פיד׳רער ,ד מיט

 צוזאטעמעקוטען אדאל וױדער שפעטער
 דער- שױן זײ האנען לאגפערעגץ, צום
 גאנץ א שסיפו;;, אגדער גאגץ א זעהן

 אײג* םריחערדיגע די איז גייסט, אגרער
 געװען אינגאנצען זײנען םארשטענדניסע
 סזטעלמענט אנשטאט פארשװאונדען.

 גע־ אמאל װידער בתי־ם בעלי די האבען
 איכער• קאפפליטער דיזער תאטף. װאלט
 צונע׳ערײ געקענט גיט האט דך קערען

 צ-ם וױ זאך אגדער קײן צו ווערעז בעז
 םאר־ וועלכמר םעםעדזש, •רעזידעגט׳ס

 ארבײטער די 1סו האנדלונגען די דאסט
 געזעץ םון םאראכטוגג ״בהטאיע א אלס
 אײזעגנאהן־ארנײטער, אײגיגע מצד

 •אראלײ צו לאגספירידט האכען װעלכע
 ,1 (פײדזש םרא;ס*ארטאציאן.״" זירען

 סרעזידענט׳ס םון פאפםלעט אםיציפלער
 די פון •רעדדענט דער און מעסעדזש).

 פארשירענט שטאאטען פאראײגיגטע
 מע־ זײן םון ענדע דער צו םײערליך,

 בא׳ אץ־ בין ״דארום : םאלגט װי סעדזש,
 פון מאכט גאנצע די באנוצעז צו שלאסען

 טראנםפאר- אנצוהאלםען רעגירוננ דער
 רענט דאס אגצוהאלטען און םאציאן,

ארבײטעז״. צו מעג^עז פון
 אײגענ* רי אז געמאכט, האט דיזעס

̂ען אײזענבאהגען די פון סימיער  ניס זאי
 ארביײ די סיט שלום פאכען צו זוכען
 פיהרען אטאל װידער זאלען זײ אום ׳טצר

 פארלאזען צו זץ־ זאנדע־ן באהנען, די
 צײ צו רעדד־ג; דע־ פון פאכט דער אויף

סטיײה. דעם ברעכעז
 ײאס פראגע, א םרעכט נאכיעייס און

 ער פארענטםערען. צו זײן ישווער װעט
 דין אין האם פרעזידענט ״דער :םרענט

 די אז געזאגט, אלײן דאך עעסעדזש
 םאר םאר לעגט ער װאס ׳פראיעקטען

 גיט גאר לחלוםין האכען קאנגדעס דעם
 אז סםרײק, איצםיגמן דעם סיט טאן צו

 דער ם*ר פראיעהכמן בלויז זײנען דאס
 גיט זין ער האט װאס־זשע פאר צוקונפם,
 מעםעדזש זײן סיס אפהאלמען געקענט
 אר חאם פארוואס ילענגאד? אכיסאל

 מעםעדזש iytn אפילעגען גאקעגם גים
 װען צײמ, אאסענדער מעהר א פאר ביז
 אזעלכע זײן נים װעלען באציהונגעז די

 איבערלע״ ?יהלערמ און אגגעשמרענגטע
םעגליך? זײן וועט נונג

 אז ׳שלוס דעם ניט ציה« גאםסערס
 אוםיסטעז געווארען געטאז איז דיזצס

 צוױ־ םארהאנדלוגגען די צושטארען אום
 ארבײטער, די און בתים בעלי די שען
 פאר- די פון הארץ די שםאדלןען צו אום

 האפגוג־ :ײע צוגעבען זײ און װאלטער
 ױניאנס. די צובראכען צו פארט נען

 די אבאר ;ים, דאס זאנט נאמפערס נײן,
 לאזט געפ^גט, האט ער װאס פראגעס,

 שלום- זײן ציהאן צו אלײן יעדע; םאר
 גינ״ קײן ניט זיכער איז שלוס דער און

פרעדדענט... פאר׳ן סטיג^ר
 א ;אך דצרצעהלט נאפפערס און

 צײםוננס- די דערצעהלט ע- :מעשה׳לע
 פאר־ די בשעת אז קארעס&אנדענטען,

 הא־ באהן־איעצנטיםער די םר; טרעטער
 די מיט ראנפערירען איז נעהאלטעז בען

 האט א-בייטע־־, די פון פארטרעטער
 אײן אין געהאי*טען װאטסאן ״דזשים״

 ײאשינגטאז. םון די צו םעלעפאנידעז
 א איז ער ״דזשים״? דער איז וועד

ד אדל סענאםאי סםײטס ױנײמעד נ ״  א
 אין נאהענטע הארדיננ׳ס •רעזידענט םיז

 װאם־ דזשים ^דיזע־ םרײנד. אינטימע
 און האננרעספאן א געײען אדאי׳ איז סא;
 דעױ אלס באי־אנם א^געײײן געװען איז

ן א י־אפיטא־" :־י״ס פ*ן פא״ט^עטעי־

 אױס גאװאחנן איז ער װען קאנגרעס.
 ‘if( איו צר אײדאר אין יזאנגרעסמאן,

 f’H נעװען ן• איו סעגאטאר, א װארען
 ?א־ גידס פאר לאכיאיסט א װאשיננטאן

 גאמוצרם ttfninr.jn אזרי פיטאל״.
 •y^i יyריקאנyאר חני פון פאיטיעטעי

 אײגס fy«nnir רצכענט טען אז און סע
 און צוױי און ; צװײ װעיט אײנס, און

 מ׳געטט אז אין פיצי־, װערט - צװיי
 װאט&אלפ דושים םון ניעשה׳לע דיזע

 H צו טעי׳עםאנירצן אײן אין האלטען
 װע־יכע בתים, י4נעי די פין פאיטרעטע'־

 מיט חאנפעױענץ א דאן פוניזט ראלטען
 אז אין ארכײטער, די םון םארטרעטער רי

 און סעיזענליכע״ א איז ״דזשים״ דיזער
 “יא ויצזייצנט םרן פרײנד אינטיטער
̂׳ט הארריגג אז איז דאזיגצ די חא ײ י י

fi p iM iH  ffftt-» 
in ן v י n  ,?1 n rw n 
ר f* יי r i i m f i  tn ,ittn tm n  w 

tr*  iy im i די r iu m " i§§" ר**ו 
ט כ w *ױף ^  W 'W  nד f y r i  n 

n 1 *״;דריון,  nn 
e ,dih•״ fjftffi t r #  mW 't\ ' n 

*<*§§,0Hfi yr*e inyt a r r y i r n 
y& 44 האט* M i » f^ y ) w *  pyi’iiר 

 e. ד tm חױו װח^ט ױ או דמ^
iin״ ד» jyr«f נילדימ ל. yn-#
opyiרארא דצם ״ m rM P pe*
ארנײט.,. טיט

 איטג^ אזא אין תאגגחנס פאר׳ן רעדע
 םyד נאן פוני־ט אז אין צײט, װעגשטאי

 די װע־ען רעדע פרעדדעגט׳ס
 T? נײ שטײםער בתים כעלי די םון טער
r רעם אוגטערכרעכען און j r w w ריט 
y טטyנ טען וועז — ארכײטער די v i 

 ,ד ליעט רען און אץ-, זאג זאכען, אלע
 זיײ אין די נאטראיט מען און צוזאסען

 ניט איז דאן ׳װעיטה רעלאטױוען ע־
 ארױסצוחוראן ען/•סyגאט■ פאר גײטיג

ly כייט v w v i ,;;אז נאשולדיגו •ty i-, 
 *yo oyi רטyגע^ט האט הארדיגג דענט

 1 ד .jyiPKDjyv'H די פון טעלטעגט
ש י נ ע ר ע ה ו צ ג ז א י - א י א  ם

ס ק נ ן ע א ו ג ע ו ג ״ צ ר א  ם
ן ע ר י י ד . ו ג ג ו נ י ד ל ו ש א כ

* * *
די «טעיט ■;ע * ו*ו דך ה<ונ א-ך  ני

 נ#ר««רם׳«ס פו; ■וניזט אײן אױף
 רץ־ *־עױחזנט׳ס װעגע; םט״טכמנט

enyo, >ער א-ו ני״נונג ן.״ר נאד װײ 
 כאניץ איך און )סןנס»«י*נ«?סט«ר דער
 ד«ס »•; סענסא^־אנזי װ^רט דאס דא

 *,ד זי» ov װארט. סון ז־נען כעסערן
 *,ט דעם ראנעז דארױ ײאס •ו;קט, זער

 •ונקט, אןא א־ז עס איינדרױן. םעדען
 *•חען :א;אר צװאמ מיט דארף װאם

 די (is אפײו זיר «ו אויפפערסזאמל״ט
 *ווןל■ או־נ ^ו׳עויעד, זייםיגע #אס־װערע

 וױנט־נןר אזא א•; םאראן נאר זיינען כע
 קוי׳לען <ודער א״זענכאהז אן װ• םראנע

 רארף װ»ס •ונקט, א איז עס סטרייה.
מ מיט א־פערנסטין׳יט, די צײנען י  װן

 «ו זינען םארטרעטער קאפ־טאי׳־סט״פע
 1אי לאפיטאי *יױ׳פעז ימרפע ־עייכטעז
 געראכט ה<וט ;ארפעיס אבער ארנ״ט.

 די אין ססײטמענטס וױנט־ג^ םיי נאך
 גערעדם דאט עי װאפ ־טםונדען, פאר
 כטייטדקנסס, *ייטוגנס־לײטע. די גײט
 ער װערען. iv אנאציזירט פארדינען װאם
 דעס פון ב״׳פפ־י, צום גערעדם, ה<וט

t םיר אז אױסנע׳פריי, ■רעזידענט׳ס il״ 
 ניי ״נ«>ורןרמ׳ונט א אויסהאיטען יען

 ראר״ סר. אז דארויף, נעז^גט און <או״,
 ,נא• אױטז־האיטפן ױט סיינם דינג

 »גאװ«רג״ זאנדערן לאו״ נײ ווערנמענם
 חאט «ר אינדז׳טאנל׳ןואנס״. ניי טעגט
ס מר. װענען נערעדט אויך  •r מרדיננ׳

 האם «ר ײזן מנאסאר, אל□ נאך הארר,
iro זװ נעזוכם n אינ׳ם •תסט א :m 

כןן ואל װאס  אום־ פאר םסרײסס ®י
 נ«רעדס אויך האם נאםיןרס נעזזליך.

o n  Irani נ׳נ־ ניי«ס סארנמעאאנ«נ«ם 
י זע׳ו, m י  trari »>חמי* ראי»ר(ר 
o, םארםײדינקן it רעכם דאם תננ n e״ 
 אנמדי־ די פארװאס אנג«ענז אוז דז״,
^i תאן r ’nnvD לײכאר אװ o n זײן 

o דאממן n. ווןן און m מר ריי » 
e( א*הם האס m״t דיזע »[ jn o f 

ױז דאס קר האט נןפרזנם (און  סיס ני
n n אנזיכם it די יאזפן m w •די 

o טמנם־לײםע n  i n n (אױנ ענםם«ר
iin n ^ o  o 'o m 'in •  o n םאר o n

it  m i די סארסײדינ«ן ,'n w n e 
w• 1נ«כ« it 01א נלױז נים םײנמ  n n 

 it נ״מייכהײט א רקניײנג דזד־אל*־
 סמנס״, יםלאנדײ»ק1,א םארםיידמ«ן

 נן■ 1יינ«1 סענסימננמן ארטינע די װזן
 נזענטםי־מ נאםסערס האם ? ײ1 גען
n יכם1»נ די יאס איז דאי1א אז f ” i, 

 זא־ it ארױס ;•ט דאם ײאנען זיי אבמר
o און אסעז. נקז 'D in 'in ■  o n  ;turn 

ד זאי ײעיכע קאמי׳פאן, קױצען מרז  אונ
n ײענן |1א םאקטען, כען n רענימננ׳ס 

עז בא׳טסימז  האט יצען1פ אױוי ײייז
 דין נענענק; און נפרקדט נאריעיס

o אײוי סםאנדפונהס n. די- ײענע• |1א 
n ײמיעז ייר ־ואי׳ם זאכען איע מ r*״ 

 ן1א באסראכמ;. אויםפ*תדליך אױ מן
r וױל א־ו i אי ױ•;, ס*דה דא »T -מ 
א-ן הדיס־ח-ען *V ־יאס א״נ־נןס א״ד ס־ז

שארן• און הװין
.)P i*ff |ןן 0(#*•

c f ־* ״וז!p y i r^ װצו מײל׳ |
1 האנץן מײנךר ?יי״ען די

*v לןויי״ען׳ ^יבען  •lyVip V'p vn
y v* 1 r# גי® *וי*?ליך דיש ? * r•
Mf ♦if# *01 &y| 1 1$ ,ילךfג אמ<ץי- ין גיצ

j n m ipiya •ורצייחןו• דא n •אא
i f  o r••׳ *fyti f# ,if  lity jtn ר *ו ײ" * 

p 11ײ וןדאײויו•״ וי^נען f  f»r»yf! ffioyp 
ג, f»tyii t 0 וױר״יייך ײyr«f| 1 דגי *0ii 
i ן י/ילו  pe • ^ rty 'i♦ אראײוינין® 

t#< סוי 1׳י*י*צ f ^ f. ײוytiJ^f • r  f 
r 09 ••4ײוי «אנ» iMf Ifff( דאס )איז fP 

^ y 1קײ ייגי r fP ffffyi /1יי 14י <1רןי/•! 
PM1 .w איהר vn ב*ײב* װאס r i* 0 i• 
יד^ןנ• mi נןמ לית *רצדיינצ א ייד
in ״ויו׳ $r  if iff t n r  k0f in  f•

י f^jnif !41f **ד׳ען דו ײו /י י

f»¥p r• #עי^fVfo *jh iו«
Mf0 Vt P 011 דער חן« װאך i f‘ 

T If^Mp ifjyu f• ,ר יעס׳ i r•
ftr0 ויג»צי1 סענמז‘?  J<1̂ 11 •rvn t«n־ 

^f• tff אר, רץסירמ...  h  vi‘ 
v tf •«ע^י י *iJiip^p אי

9*A%h.. גי*׳ pifon n Irtw  P fM 
yn ymy* ד5>יאי* •p*v •רעכ« iv• 
ojrn...

yf 'iv״. דעי ) •fjftyvy' ווי־ו 
fv: » א-יד p*• «-ײנצ יכלװימ מעי  r* 
 אויסגעניאנזן. ילא« *ןײ^ין די ױי דעס, גןןן

^לס m 0910 0 ;עמאנ• *זי0 מאא װי ijג) 
 mi י*ז ,91T0*h לאיד V30V1V1 יפ,11»*לן
״0p n»V«if p0 נינע^ יצרײנד עס

efr3 ן0 מיגיסמאיען f ywnxtf3״Jif 
if די •0זאנ אן גיט  f j ’ffi4 ידע«<יע•f• די 

ד נ י ז ly ואודז• ױי r^ Jif * jr •ארייאסעג• 
to •♦♦1 י0ו 10ײידי׳י י ז0געײ« ייד חן®

 T ױי,י גזנול 0 0יי*י אן ?ומ• Df גיאמז.
0fii ,m תס«ע7 דאס אין װליצ, i מ• »>ן 
" זײז גי• •fn סנוי ו-אגצען  ן0|0אי* 1?

מי ׳ייז אנזת ז ד י ג ״ ty י ii ̂ןי• ד0ג 
fדא•,* אין נען  00ii^ ®מי i‘*0j«:« י*ן 
.ffaii^j יױל ל- װאס אין

 «fr ןדזי«י11י11י דן0»#01*)ו«03 די
 ײ-0 ?*איס0*ר0ווינ יימרע if #ײגגןזעלזן,

fjfj הל•0צ0ב נ•0§ל זעחי ,!«• f n  •fit 
m̂yiyny( א#׳»ר (,0§0ג ft B0n איחר, סײנ•

jnfuf נײן. א»0 ? 10לי0ח0ג m 10P M1 
 אוקאז, inf3f*M-0 •0n 10 זי ? 001
י אין 1ײ0 »ז רן11י«0ו מ נ  ר00 ^

 ■0חײ 00י ,10• «§ד0רמײי0• 1״0 ייץ גי•
 ״jfOMi 0 ױי!י 0ג0י0 וו^דז• די ל•0«0גלס

י.#01•!• סיינען00§

או ען װ ס ס מ ל ע ק ה װנ מ ױ ר  א
ע סזןן ס ש ר ע און ע ם די  *ו

ס ענ ז טי ■ערס. סי "■
i וױלס איחר אױנ n n נימ«ר א 

מן «ן  אזױ מי נים װייסס |1א לאנר די
ן װ מ J מיס אגנןהן די n  |tn  ^ n 
o n די יין ויך ovo'oo n jf^ n o ון* 
m■ ס^ן חוליזיי׳ מו  Ho m ליזןג, נן

o n אויסםאמן אייד סאר in 
to r די םאד toenjr און W ii t 

ס. מי ײ •
i n אסים, הױסם ,wo־m־oc- 
 Ivm איז )בר«דוױי ודסס 175 ניידמ^

n r1 פה טאג ן * ס ײ אוחמט 9 ניו ג
סימגם. 6 ניז *ריה m ייין 10 פת ׳*נת

x»o :*סיס חארי׳ןגמר jip  in r 
 איסס »2 אין אופהם, סיסװאך אזן

אוהר. 10 ני« no 7 ססריס, סע106
j :*סים כראנתס׳זד n r סאנםאנ

ח  נאם־ 1167 »ין איחמם דאנעי׳זסאנ י
Ji• ,r 7 טאן ip אוהר. 10 ניז

i «סיס: ױ״׳־אפסנות*! n r ראנ״
 11־27 אין ,Dim( כדס׳חוך און טאנ

ס, עדיאן *־וענם- 9 כיז no 6 •י-
mנדס m w פ*ט*: i n r ר״נססאנ 

ת ן1יי  r» אײזי. 9 ריו 6 פין א-חןמ^ מנ
ם, ־••נא־’ םט> םעפסאן 220 י״סזא׳

י■
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1
I

? «יז ׳יי#י׳ןן״::ליחןר זאנדערנארע ״'  ׳ו י
/ «ןײ«> ױןיגן׳ ׳«יל) <יי ,

ראסקין. עאול פ־ן

ito tn  , חוינ •״ח«ן אין פין׳ס ןו
r סט r n

מ מיס »״««תױפט סיר א׳ן רוןונ ס״
o )trr>  n r«

V ,,רו J t r o n o
t*■' א־ן i >»ר״ן סיר ײא׳*«ן סיך פי

o m  ono,

ryo א״נץר אין  |yoyjp' נױס^י, סיס 
i א-ן אין i  -yi׳ojyio iyo אנ^ןן א;

lyo j'ii
פ״*<י,״ rדyנyי א ארונימחן

( *•) ניױי ד »" i סון יי n נאנy tר 
o ואטצלמ fiy t- y i אוני i y j r ’ i n
lyie׳*• yנy•נo«•lנו |yiyn ד־כטעי

iy יסןי אין  oon ריט ly r f f i  o n 
iw ,iyo’3 y t^ i o n  |yo*j| ס׳איז 

y;yj’o דר״ די א־טזיסט. דט rii5
iy׳  o n  ,ly-’O'is ,חסט i;  סידנס־ iy״

r< •םא i  iy t)0) !,,i׳nyo3»׳y| .יניס 
tt דוי»  lyreyi lyojyov'y י־ן i״nt i 

iy.»- ז״ס ניי זייט iw o ״ ױ י  קױס י
u it־i( •׳ נייס דרײ װlyiyot אין זיי 

* lyoi-iy 1ײ' .yn״i א n ײא״:ט 
lyoon iy i 9-1 דין ■oy-.i oyאס 

jy y 'i •*־o iy io  iy i״y i| שון i־i n 
11 pc^יאנ א-ף סא־אחסעמ ״ואט 

vo’M• ניט און •!יױאטען yryוױיױ ׳ן 
o ׳סײייד ר. •ואס דאס iry t- n איז 

 ניט זיר ײ־סט דןו־ט אורפע־ז״נציף;
r א״ס y o r, נייח m o סין פאײאמ 

ry א j־y m jir ic  « ,n yo  i»o,( א 
«,y3 ׳*סאײו ,o jyj” o.| ,דין inyi 

o M vtiy i oc» אונז yn iy o : 'i  i n- 
i ײאס )זיכ«ן נןן n r חסט inyo oy 

ivipyii, ווי אס ifonyu'inot, -נױף
8 r n iy o r o  in o  ,)fo n nיס *m 

w*oyjp yjyo-iyi...־ «y5i r *  iyoyw i 
rw a  m 'tv i iyooi אי

ivo
-onyj yזיינ ־ן

און lyoyif( אין lywnoyj איןי ,חאנ
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iypj•? i ױז n  nr ion i n 
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 Vi ,Tow■ זייער פון «אאי׳»01« אויס
iyoip אױף olyii i n א סיט iy«o»or 

lyoovor i און n נאסע;1״פא ה-יכם 
 פא־נינען. on א-ן אר״נסײם דעם

n ■סןזיע." פ־ן ivoup תסס־נען o 
ivt-o סין זאכען ph u ,ענחיד; pc 

t pסון ׳ tie oavw i ,11 םערנ-ק pcי״ 
iV3” ln n  no otonyo איד־ זיינען 

vi o• .1לי o סין ש־נוו־ען נעמידפטע

;יס, lyoooi •yioopy סן ,r ׳ייו׳ י׳י
ײ י r ײח ®׳ו  in9ii, ססססי/״מ י 

 <yoonop א ,OMiyi — ׳,ײ דס,
 f-M 10J-B50J סי באױאחרו לסס
m  i n׳ortrooo ס-ן ytyoo i nא ׳ 

oop*׳j  6  — yp׳׳y o n in y i ok -נא 
e;׳׳yty׳* iy i iyn pM .o ׳סוין iy;yn 

in o  ,lyoytoi• סדי
 ivyvvtt•’* ״iyr?o->y׳m סון יסנ^

iropomp ׳/ I יי ײסס y jin o o יס״ 
fy־iyo .oy-t-ioio yi-i ivoiyiayi y 

i׳ny«o יסט  iy j׳.o va  tvivv iyo j 
oרoנרyנ יסס רמו n  ;y ,סז גיוייכ^ז 

iy i*  yyoo j tyi-iayj iyiyn |yooi 
yoeoi•, ״ די ;:oo--n y-toio'-pyi y 

ivoip |yoof y״ io סױף o iyr iy i 
n (צייף׳/ o לסנע‘, ic  ivr-i vtn״ 

yoyioit;--io| ס־ן iva-iH oyi בא״
ivoum׳  oyyoono1 ■״V03-1 i n 

i  ivoy‘ o -f |yp;״<־ivp ,iy ״» yio״ 
ly iiion ioc iyo אין •jyp ,y-ivo זיי 

yono| יוני־עז, ;יגגען, ראנען |,y;oiP 
v כענחען, t״in c, עס ססילען.״ oijyn 

 פאנ^א־ ד-כטע״׳ס dvi פון איץ י|י1
o n  ,v i ס-ן ,1פ״ע !•נטע־׳ס iyv* 

 ס- סון סינע!לענ!עלט inyn ייי כען
IW a o z y r v i.

 D'-r *יי אויןי |Py( in-o וי־־ט‘
I'V פען J ivr נאיסרענ־ ד-זע עכען1נ ייון 

 ׳*-יי-ד׳ס ד. יסזט — קונגס־ס־ס.--ס-עס,
i n?-, סיו ער myt סט,—!י inyi 

oo-my iy  ,o;o w j ןיך iyi-? yj--i 
ou ,vooo'• yolyio pc jyayii it־ 

ynvii .lyo-iyo yo ױיז הןוס פייו  נ
.oynoJO i ioe ,pyi mo otuoo 

io״.״ p חיינם o-o r*o ינע1נ .oyoio 
ooo■ i או-ף nyj סיך n נסרענקן o

נריי,
m ;m ין i י n ,?ניכי-ססע

lio o--iny --iit -i, דארו׳ אין
ojoiyn' אין tro” i 

pM מיירס׳ס ׳סיוס iyo--nt ...באנר׳
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כאגיײסונד) יס סים םאנ §ח(ז
 אזױ רידיאנייש. ז§חד און חר0ו
n בדײס און װ״ם  ]vm v vt םױערען 
 -v( װער זעלםען חאט נארטען פולס

 מא״ אזא סח ■אעדע טאכען צו אגט,11
ץ |yo דארוי סעריאל  גרױסער א ד
סאגער. ף1כיש א -0בי"סם

 V געלרנבען שװײד׳ן מ, דאס איז
 טיר קוםען םראגע דיזער סיט און

 שיסעל, מרשםינעגער צוױיטעד חןר צו
 דיכסער דער װעלכעד אץ

כױםעל׳/ סיט סעחל ״קנאט
שאפען, םון •,•אצעס דער איז דאס

 יעגעי •אעדע אץ איבערשאפען פין
 טים זשע אזױ וױ מאטעריאל ■ראסטען

 מישט ער >' דיכסער אונזער תאס
 •אדפױ״ מיט קלײען ןראסטע n תדך
 גיסם ער רױזען. כיט יאליטאפעל מען,
 און ק;עט און אדײן בױםעל כיעהל אין

 עס און נױטעל. סים סעהל דין קנעט
 געלינגט עס און אפט, איהם געלימט

 זיד סישט עס עםטער, נאך ניט איהם
 עס אײס, נים ױ\י קנעט oy צונױף, ניט

 סעהל עלעמעגטען, כײדע אפס בלײבען
 צװײםער דער יעכען אײנע בױמעל, און
jm ״ םלאך. ליגען ו

אװהריס״ ״ססראנעױס
סעליעטאן) א (כםעט
רוזזילער ז. פון

 םרן אױפגמכאיט דך האם םע;ש חןר
 וקP י אױנעז׳ די געטאן עםען שיאף,־אז

 צאיעל א זיך |1א זיעער אױם׳ן נעסאן
:נקסאן
!ש*עט 1שױ —

 ארױםגעצױגען שנעל אױף ער האט
 אײגנעװא׳ דך איז נים וױ ?ל״דאר, די

 יױ״ קנמייאך, די שיייענדינ און, שמן,
 צי אוועק און קאר די נמכאיט סזנדיג,

ארבײם. דעד
 װאו נאס, רער בײ ארונםערגעהענדיג

oy די זיר נעםינט r,■« אר־ ער וואו 
 קוק א געכאיט םענש דער האט ׳כײט

 פענסםער אין העגנט װאס זײנעד, אײפ׳ן
 האט נצחון פון םדײד א און ׳א§טײק סיז
 — :האדצען זײן אין צענאסען דך

 !אכט צו מינוט ן ה .ע צ י י ד ד
 איהם איז צײט סיט ט ל ע ו ו א

 האט נאד, דער ע̂ר א-ן פארכליכעז... נאר
 פאר״ װמט ער אז נעשראקען, זיך האט

\ ^«עטי;ע;
 קוק א געכא§ם אטאל ;אך דזאט עד
 אז איבעדצייגם, ויך p» ז״גער אױפ׳ן

 דאס איז ניט... שסעהם זײגער דעד
 iv און כערער4? נעווארמן איהם יךי>,ג

 האם װאס יהדשע, וױ נעפיהלם זיך האט
 ד• אדן גכמוץ אין זון אינעשטזן־^די

אילון... “ אין לנגה

 װאס נעקיזןרט און געשםאנען איז ער
 דרײ- די םיט — צר1א דעם םים טאן צו

 דורכשיא־ זץ־ ער זאל צי :םינזם צעהן
 לוםס, םרישער דער אױף אביסעל צירען
 װע־ געװאר און צײסוננ א סױםמן ^דער

 דער אױף נײעס עיעס זיך טוט װאס רען
 א נעקויפם זיך ער האע װעלם. נארער
 גע- שויז און סארנעךצײםוננ פרישע
 אינטע־ זעהר די לײענעז אנהויכען װ*<לס

 װעלם. נארער דעד סון ovנײ רעסאנטע
 'V( שטו• א זיך געדאנין א אכער האט
 האט ער שטײטש, — :סח זײן אין םאן
 !נעגעסעז נים םרישםיק קײן נאך דאך
 םון רגע קײן םארלירען צו ניט כדי און
 נע- נים שױן ער איז אוצר, טײערען זײן

 ער װאו רעסטאראנדעל, דעם צו נאנ;ען
 פרישע צװײ איךדער-פריה איע עסט

 קא״ גלעזמלע א מים •וטער סים בײנעל
 זיך האט ער נאר סענם, pyv סאר װע

 שעהן-םאריוצטעז דעם אין ארײנגעכאים
 אפען ;עהאלםען דזאט װאס דעססאראז,

אויגען. זײנע אנםקעגען טירען די
 נע־ אין קעלנער דער צונצחדםען איז
 סאלםעםקע, װײסע א איהם פאד בדאכט

ײד א אוז אײז־וואסער גלאז תאלטע א  שי
יזארםע.

 אין אדײננעקוקט דענש דזןר האט
מאכל א דארזעהן און שיייז-קאדטע דע־

 זיו ov סאדװאגחנרט למשל, אט,
 דער ױאו שיױת, יע;ע V'wn* אין דט
;קסיל חנר

 ד^םאכט אויפסעי״לזאס כייך ״ד׳אט
 רױ צ־ •איז גיפ׳צטיק ט״ן אז
§p יט כיעהר כעסעי עס כ׳זאל; yoy,| 

ט*ט פיל זי־י׳כען טײ;ע ײויגען ,ד וױיל,.,
/)טי׳;יען,

 דאס ט-עיעך, טיט םול ״א׳יגען
ע- אי*טעל אן ״צוין איז טי̂׳  אטרײ פא̂׳

 נױםעל׳ #אעטישער יאיז דאס ניט,
 דירכקגעטען וױל שוױיד ײעלכען סיט
 גראכע פריד׳עיעע די פון טעיי׳ל דעם

 טא; H,. ליד דאס נעמט אדער ׳עורות,
 איז ײר דאס נאגלײטוכל/ ים נ*יט

§D§,inny3t ׳דעימיט אי;טי;רעסא;ט 
 זײן גאנצען pH א& יטyג,0׳שo װאס

 ־א־ט דעיצעהלט ע• דיכטען. כיאדער
 וױ לעכען װאכעדיגען םון טאג א וועכען
 ארבעס׳/ ;יינע כייט סיש ריר ״לואןי
 װענען ביענ׳עען זעי־־׳ן םיר ריא ״געי־׳

 *א• מײגע אן טו איד ״אדער געשעפט׳/
 און נ. ד, א. שטעקשיך׳ גאנעדשע

 r; ^רטענלין׳לאד^ױיריגע, דיזע אלע
 “א9 ;י׳עט אבסאי*וט ׳ע יטע;זא*טבאד

 אדי;ר באגי־ײט ,ױערע; לאכען 1עטי״.״
 מיט דורכ;עק;אטען ׳עזא;ט3 *;דערש

 אד*עקסעלא;״ן,0 איטיקעל פאעטישען א
י ;עפליך ע אס יס ד ו  רוי־שט. ו

 םארנענליד״, pv רױשס װאס %ם רער
 ״שטורם ;׳/y'o4 אױוי ש§יל ױ\ ^יאס
 אױם׳ן יײםען יױנטען בייזע ים״, אױפ׳ן

 װאס שורות, עהגליכע און אזעיכע ים׳/
 כוײ נעססער און ר״גסטאר דער דינען
 נײ דיט ױך גיסען ,v"<vn* םון טעל
 נריגע סיט םיש כייר ״קאך מיט זײט

 אנדערע מאנכע און ליד דאס ארכעס׳/
 נישט איהם זײנען קאםענאריע דיזמר פון

 צו ױי אין זיך זעהט oy נעליגנען.
י ב א רי שסארק  זײנען ױי v כ ז

 דארט, אבער סאלערירם, יחןטענציעז,
 קוםען דארס #יא איחם נעלינגם עס װאו
 זעהר א פון יידאד ארױס איהם נײ

 זאנדערכאחןן זעהר אײנענטיסליכעז,
 יסשי, ליד׳ א?א חן. צארםען און רײץ

 סאכיזט׳/ נרוינעד שטיקצל ״א
פערםעל א מים םאכען קענסםו ״וואס

אײל
 — סאםעט^ נדױנעם

•וועש קראיע אלםע די איכע^ענענדי;
שדאנ?, אץ

 ׳מאטע די עס האט
ױאיץ, אלטען אן אונטמידגנענדיג

נעפוגען.
,W האדםער וױ ׳דארױף פינקעלט נאך "

!,,4נאפטאי דער
דצר סין לארבעי־בלעטעל א און

פסומביהס
 פארװאלנערם... דארױוי זיןי האט
 פענסטעד כײם בלעטערענדיג — םיר און

כיעליזאנדע״ און ״פעלעאס
 האדץ. אױפ׳ץ װאונדעדליר אזוי װערט

:זאגט מאםע די
מא:־ נײע פאד א כ׳אכען מיד ״כ׳װעל

קעטען
 קלײד״. סאטעטעז מײן צו

 שװעסטערעל: דאס און
האנד־ א אױסזזעםטען םיר *כ׳װעל

כײטעל.״

M ;גען0י א ;אר ײין V 'W 
n  jjm דנגס טארע ©̂ iy®>0 on ר0וױ

מאגא״ א םטyה לfרyסטyvש ראס און
נראפ

״אשיק, א פון אױפ׳ן
 :אן :״יך שטײ איןי (״,י

r ״קױוי o# /ל א טאדעש ^ ט סא- ש
19*רמ*0ס  איגטעדצלא; אן *",*

 ׳/sypyppvcn א אײ׳יי נ״י נעה אין
 ;םארע n אן כיך י,ולזט פ־ום
y דאס r rאפ נײסט סעעיעל 
 טאטנולן אױפ׳ן סאדים רױטען דעם
די א־אס פארשעחרט י־אז אין אין

ן,״0אוינ
 תר ײד. נוט א nr,yi איז דאס
 דך האכען מערל רעם סים בוידעל

 נױפנן״1צ און פארסישט ױאונדעיליף
 דאט נױדער, טראיען דער יזנאטען.

 פאר־ אטאל מיט האט תפיײךזעיזעל,
מא״ אעט-שען3אור נאנצען רעם עדעיט

r געיואיעז ס׳איז א-ן טעײאל wן fm 
האיציג״

 ;עהאט דיכטע- T אנער ױא״ט
 װאלם סי*עןי׳ע בוי־׳עטינענע צוױי בלױז

 yאנצ3 זײן דרײסטקײט, ;אנצע דין
 און ט4תאי ;עיאזען איגז זאנדערכאדקײט

 0ס1דר א האט ער אכער ענטױשט.
 ניל״עטײ דדיטעי ־,n אין אין ״עיסעל
iy*3 א ־צױיכ״ט ׳עיסעי נעגער :y s פי־ 
אלום״ שעיע

 פול לעיעײגע זײנע די;ען ראס
 שעהנלדיט, אטת׳ע ;עפילל, אטת׳ען כיט

 גע־ לידער. אדיניגא^סעט און נ״יזײט
 ליױער .דיזע אין אויף זיך זעלט זױס

 זאנ״ דין מאדער, זײן י;ים, שדױיד׳ס
 עהנליכעס יז1ק האט װאס דעיכאיײו״ט,

 אמערי״ נאגצער דער אין נים זיך צו
 איו נעוױס דיכטוננ, אידישער לאניש
 עלעמענםמז ר״ועלבע מם שוױיד דארט

 שיס־ y3f;^«nu צוױי ערשםע די פין
 חויך א fyoipyjit vn וײ צו אבער יען,
 ש§יים. ov אטעמם, עס לעכען, םון

 זאםיו<ג קל״נער דאר אין דואם שװײד
:v o t iv לירזר עסליכע pe צארס- אז>ו 

כצ״ וואס שעחנקײט, עדצלעד און קײט
?m v n n  ?yמן  ײידr□ 0; איין \invv ו

 »אםו<גזן,‘ yסטyב 0אונזער פון קאסער
 װאונדאר־ *װזגען איז לסשל, ליד, אזא

 מנ• ליכט ״ארום םריחסאמענס/ ליכע
r/|§ ,חײ׳י א ״זוכצנדי; ״םכיעמקיס״ 

 אינטעחד לינע״. \ומע װארט/ לינ
 סיח שוהל דו שוחל, ״דו איז סאנם

 m שטוב״, אין אבענד ״אן ליבער׳/
:ליד דאס אױןי

 לfקארם אױסםערלישער דער ״וחונצן
 וואס אדלער), ןןױםגעלעכטען (סיס׳ן

געכראכגר. נישט האס בדיפטרענער קײן
 דאס איז אינםערעסאנט זאג איןי

 י1 ניט, אייץ וױיס אזן ׳ט כ י ד ע ג
 אן קינדער ליםערארישע זײנע רוף איך
 1•אס§ ײ1 נאמען. ריכטיגען דיער כײמ
 פארס, זײער מיט ארײן גיט גאר זיך

 תאמ־ אלע די צו גײסט און אינהאלט
 די בײ זײ קענען סיר װאס ;אריעס,
 באלאדען, נעדיכםע, ׳לידער נעמען.

 אלעס Dir. עייק, ליריק, סאנאטעז,
 זאמןן. שוױיד׳ס צו ניט oysy פאסט

 ?אנדעלבארקר, א איז כיאט^אל דעי
 מאס, די זאנדערבארער, א ריטם דץד
 riaiyi מעלאדיע yגאגצ די piDy; ד^־
 זאנדערבאר, אונערװארםעם אזוי סןיז
 דער איז שיסלען״ ״בורשטינענע אז
 שוױיד׳ס סארק פאר נאמען רyסטyכ

— — !כוך □yj’^p זאנחןיכאר^

 ליב נאך אן ?ינדװײז pc האט ער וואס
y3;זא: א שםײכלענדיג ער האט האט 

: רyלנyp צום געטאן
— ony2i0^o קרים! און

אםנענאנג^, איז iy^yp רyד אז
 זײן םון געטאן זופ א מענש דער האט
 םילאלאניש נעװארעז און וואסער גלאז

:טדפםימם
 האס ־— קרים און סטדאיבעריס —

 מןרהײם״ ״אין װאלם — ג^יאכט ער
 טאנ־yסם סיט טריסקאװקעס נעהײסען

yp ; װאס אויף פראגע, א זיך םרענט 
 — שעחנער? Dy איז לשון א פאר

 קרים... ; ״.Dypiigp’^D סםראובעריס...
̂^,yטא:קyסט

 ניס רyאב ער האט חקירה׳ן לאנג
:o w v, װײל nק \רyלנyאיז ר :jyDipy 

 וועלמח pא ל,yרyלyם א געבראכם אזן
Dy שיסעלע, א טךשםאנעז איז vn אין 

:i yלyשיס ^y \v״ v: iyםליכy 0רױט 
iv סםראובעריס; iy i האט נאך iv 

 װי נרויס די ?רינעלע, א לטyשטyנpyאװ
 פליסינ- װײסער א סים םינגערהום, א

?ײט.
 די איבערגעג^נן כיענש רyד האט

 שי־ אין קרינעל 1פו סליסיגקײט װײסע
 תןד צו זיך נענופען און אר״ז, vלvס

 לע־ דאס האט .yלyDyל מיט׳ן ארכײם
 ארײנגע־ דאס האט רy נאר װי םעל^

tfvo אץ םpyשט 'w אננע׳ באלד ױך 
oatfp דנא,.. אין

v דער זיך טראכט m, טיט אז nut 
?אז קרים״ און ״סםראיבעריס •ארציע
 ער רעסען...yאיב ניט גאר שוין זיך

\ וױםיל וױסען זײז vnnv'vם :אר װאלם

 דאס ער נ^ם דערםאר. |yo נטyכyר
^ האט רyלנyp דער װאס ,yלyטyצ  אי
:o ^ y, א גיט ער אוץ pip — דוגער א 

̂טילאגען איהם האט  ג י צ ר v ם I בע
 ססראוכעריס?... עטליכע די םאר סענט

yאיז װאס צוריקנעבען... זײ װעט ר iv 
oyiy, א ^ א: לי  ה־־שחס רy און ,מי
 ?על~ דעם ןyDצוצורו ■0P םyד אויס שוין

:iv, כאסערקם yאיחם, װי אבער, ר 
 אדן דאכיע שטאלצע אזא ?יצט זא־װי װי

 דוהיגקײס, אזא מיס קאוומ איהר ?ו*ט
p װאלם ov װי פונקט ir הונדערם זײן 
רעװאלזציזג״ רyיאיvסא ו^ר נאן יאהר

אנוועזענ־ דער אין אז ער, טראכם
 ניס oyiy ■אסס yדאם אזא םון ה״ט

 חנד אז און שנארער... א װי האנדלען צו
ivrtyp םענש דער זןמט צוגעקוםזןן, איז 

איהם: צו
 •ױ טיט ברויט לyטיקr א כאטש —

!טער
 רעד־ צװײ נעבראכט האט רyלנyק רyד
 איז עס — און פים^ סים ברוים לאך
 װאס השטים, כין נס א נאר גמררען ypםא
 דערװארגצז ניט זיך האט מעגש דער

 געבליבען איהם איז װאס ביס^, טיט׳ן
 דער- האט רy יחזן האלז׳ אין שטעקען

 אױסג^״איט האט רyלנyק רyד אז זעדזן,
rtvo אין סענט הזyצ נאך rn.

 זאנט — נראבעזש, א איז דאס —
 האג אט בײטעל־׳פנײדער. — זיך ער

 םרוננ דאלאי, האלבעז א נטyארברD איך
װאס?... אויןי

 װערם עס װי ער, דעדפיהלם פלוצלי:;
 אן ;אב־ים אלע אין כטyשל oyiy איהם

).14 ?יי• אויו ;׳■לוס
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 וױ איייאפא^ אײס איצט זעהט וױ
 דינען עס װע^נלן אין דױןי, גדױטער א

 יכעלםײ;ד צלל,גדאיגע• לולױםגליץינען
 דעי אױף גא• װארטען װאם סאגשען׳

 *,,א ’ארױפציאױאי־םע דך <עאעגע;ר\יט
 זיף האבלן ־;n אגדעי־לן. אױפ׳ן נלד

׳מייײ זין. קריגען אאע פײגט.
 כע; אז מיהפל. פון שװלרדלן די םען

 א וױ אױס איצט א״ראפא ?עדזט וױא,
 א אין נאר װארים סשונלים־הױן, גרויס

 ■יואס דאס, פאי־קורען קען םשוגלים׳הייז
 עי־ע־ תר פא**. דארט אצט לומט לס

 דיק• שכל סלנשייכער םלנטאייסםער
U זאי סען אז ױך, דאכט ;םירט W s 

 פאר נױטיג איז דאס םײרלן. אין
jyp d אלן אאעסען. p גיט פ׳אוט טלן

* ״ ״ יאד און לעכען.
 און דײט׳אלאגד םראגתרײןי ׳האםט

o קאלהרלן צו אױןי ניט הלךם n  ffjjm, 
 איןוט האסם דעו׳אסיקלן. צו זי אזױ װי

 י*לטע די וױיא פראנקדיױ, לגגאאנד
 lirijjfomif נארסאיע »ז ניט, חנר^אזט

fir^v א״ואיא, א>ן *יע׳מסלללז ןיך 
 נוײ אבסאאוט ויינלן זואס לושטעגדען,

 איג־ און האנדלר עננאאגד׳ס סאר טיג
 װײי אנד,לרוס *וױען האסט רוססריע.

 רוס* ײלט אט אז מורא, איזץ ד,אט זי
 דאן אין לוע־ען שטאיק וױדער יאנד
 איהר פון תי־ א סאכען יױדער זי וועט

 ע“איטאי האסט זלאבסטשטלנדעקייט.
 אן האילט ללצטע די װײא טויאנקרײך,

o n אין סיי״יםאריזם אין *ימפעייאאיזם 
 איטא־ װען דיט, א אין — אײראפא

 נא־טאי*־ און םרימןן און רוה װיא לילן
 זײנע; וואס אענדעי די *־־*אםען ין״ם.
 װערט־קריג דעם בלח נײטראל גע\וען

̂לצטע די \ױיל קריגם-מאוכװ/, די  דיק־ י
י\יי־ יי — זיי או; אעבלן דאס טירען

 דט זיף י,ע;ען — פאוכות נײטר»י*ע vנ
 האנדעא, םאהרלן וױאען, די װי פיהרלן

 םא•־ אין קױפען פראדוצירעז ארכייטען,
<*יט*ן.

איע־ אײראפא, יזדן משוגלים־ד׳ױז א
 נאהענ־ עכדיכע אעבען עס װאו הןין, א

 נרױסע אײן גאר אדער פאםיייעס, נת
 מװעם־ נרידע•, די װאו נאר טמאחה,

 ומסטער־cry; און טוםזזם סעםמרס, סאו,
 ׳ר,ײגע; אײן אין זיך האלטען פינדער

רײםען. אײן אין
— פארגיײך וײכטינער ר^ר ^יז דאס

 זיןײכסדד׳ א וואוינט עס װאו חױז, ו
םאסיליע. פריגענרע

 םעיקער אײראפעאײשע רי ווארים
 ןיים אײנס נאהענט זעהר איצם ױינ^ן

jjnruw — איע אוין• קוקענריג נים 
 ״םראדי״ ״הימזארישעך, װעגען רייד

 ,היסטאריקזען, דעם זזאס. ןױאנעװעף
 הכי* סף האבען האס ©חאדיציאגעלעז״

 ׳ey? םארדרעהטע םאנכע אויסנעטראנט
 ראסעךםעארעםי?ער. נערוסענע אזױ

 קײן עס האט אםת׳ען דער אין ^נעך
גיט. האמס

 צװײ די כאםראכטען נאר לאםיר
 הײנט אײיאפא אין Dnt;'r נרזוסםע

 םראנצוי־ אין דײמשען די — טאג או
 אײבעען אן וועגען רעדם םען זען.

 װעגען הער,לפמ די אט צוױמען
 געגנעימאםם אוםפארפײדליכער »ן

ci׳ אז ׳דעם וחנגען ׳זײ ןװוי׳ממן k̂ •ציױ 
twr וױ זנקט1 סמנליך, נים איז זײ 
Djr זװױ־ יטאום סײז מעגאיך ניט איז 

imr װאסער. און םײער
 לביסע א נאר איז מס ווער אבער
 ov אז זוײס, גזדפיכטע םים נאקאנט

hi? זמימן דאם און אײנס אילעם נןןןי 
 נמנ״ ?עיבקד דער אזן איין ׳ה ל א »

 םאר״ it האם אראנהרײן ש?נ׳»ט*ם.
 ן. f ס ג א ר ם די נ*ס*ן איהר דאנקען

 oip יאנד, oip םײנם טראגהדײך
 וחור אבער סראנהען. די פון ד י י ר

 י ע ג א 1 גיײעז םראנימן די זיעען
מ א ה. ד. ס, י נ א ם ט ײ  ר

 יי האבעז :ופא דײיםמיאנד אין
 שפורען. סך א אזינעתעילאזעז טדאגקען

 פראנקםורם־ וױ מטעדט דײם׳שע אזױנע
 פראנקפירט־אךדער־ אד^ר אם־םאין,

jn האכעז אדמר, rn כאקוםען נעפען 
 זעיכע דאס סראנקען. זמלכע די טון

 םראנ־ טראנקענ״עםײן, װי נמסען אווינע
 באקאנטער דעױ נל. ד. א. תמגבורג

צישער  »יז וועלס ג.' ר-. מריימןר א̂נ
 זײן אין זא;ם רf ווען נערעכ̂נ נ»גץ

 אז ׳נע*שיכטע״ פון אוםרים ״דעי
ד ורען םאנ, נ א ^ י םראנק־ און די

 בא־ צוױי איס צוטיילם זיף האבען רייד
 אומ־ 1« גמיחנן איז מלזכות, וונחוחנ

 װא׳ ם.לוחן דער םאר םאנ וליק^יכער
 אנ־ זיף האבעז אן טאג יענעם פון רים

 װי מלחםות, און קרינמוײיען גמהויבען
ov צװײ פיחםות פאר אםםסאיל קוםעז 

 די װען בדידער, לײכליכע צװײ שע\
 ׳הױז םאםעי׳ס דעם pt ויך צוגעהען

 בייי־ א אױף זיך כאזמצם יעדזןר/ןר און
נחלה. זונימרער

 גרעסםע ציױי רי <וי פונקט און
 םראנצוײ און וײיםמעז די — אװנאים

 װאס ברידער, םוף כל סוןי זײנמן זאן
איז אדי ״צוטײלמך. :ים־ דך ־קענען

אײרא*א פון שטאאטעך
טאכיאס. ג פ־ז

־ם‘־־
*ch ױי נירז י#־ א ,,.דןיי

נ»’ןאיי*יי־?ל
 *,1צױויי ײ־צט־גן די
וועיען י«•

כיז‘י:ע
ב װעייןז, ײי

4זיי זןוןייע

^וי, אנר^יע די טיט עס  רוסען פע
 גריחומ אידא״ דיגען פאריאקען און

 וױ םעײןןי-טאס♦^^ א°ז ;וטאם׳‘ אײן
 א פון אינערציעען יײכט זיך קען טאן

 ^•ייכען. דיערע צוױ׳אען ףל,,פאמ
 און פראנצױז^ן סיט איז זעלבע דאס

 און איטאלי^גער מיט ;איסאלי^נער
ער אד  האי^ד יויז עמי*נדער סיט ;^

 מסןן h און רייסש?[ די אםיילו חנר.
 גאהענט גאמ זײג^ן •^וייאקאן אר*ר

 פארװאגד- דאזינו די ארן ;»ורוח*;דט
i פאיװאגחאאפט די מאסט, r r ’v t 

מ v י י צ ^ פ א ײי  טחנט פעיקער י
o ׳ארױס כוילט y ir ממן ײען )מאי״ 
 אױנוך פאמציעיטע מיט נים קוקט

ר  אעפא־טײאי״ הלארע סיט נאר גייע̂ז
v r .אױנצן

 קא;־ געניעי דעי װעגען ^ײבענדי;
 סײדנא״ העיבערט דערצעדלט םעיענץ
 באהאנטססע י־י פין אײנעי ׳ט־אס

vsr,s;;y ,א פאמעגדען פיבליציסטען,•; 
: צײ־ענט

׳גע;יא אין ׳דא ניי־ ט־א;ט ״םען
 פ־א;־ אין יארומענטען אוגטער :סדײ

 ־,פ־ א־ע־ טאריענייט, א אדעי־ ציידפ,
 טען עגגרי״ע. אין זעי״טען — י׳של

 איטא־ אן פאי אן ׳א^זא ׳שיך ;עהםט
^v:v׳r נ״ײן פ־אנצײז. א ׳אק,4פאי א 

 פאייא־ די ב־י -עיט וױדער, ׳טאכטער
̂ס אנגעגוםען קען  פון פײי ױנגע די א

 שפא־ ,,כ ־;,אטבאסאיא ׳טפאנ״עען רעם
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Haw theM Killed

Newly Discovered 
Menace of the 

Little Argentine Pest 
Which Crawls Into the 

Ear, Lays Its Egg* and 
Sets Up an Infection '!fiat 

Brings Death
Only in Next Sunday's New York

שסועפעג קזדמ
סען רעדיזקסאר דעם *װי׳ 4 4יעזעי די ייין4 4 4 4

4 4

*v .אלםאר״  9f>l ו די גומ ^ 
,,,4•וייי דןס ד ^;  ואן חאצד^־י••, די ײי

אי אןיד  •מ(ו דיניעע <ץCM א איז גייד י
•׳ W 11י ^י י זי י י  it ••ידיגין י

̂ןיען v י י11 אזוי איז 9ך גןײולע. דו m  
p« ?jrerW גופעז » ;עסאנ* •4ױאי J ר «  ו

y אניסצי אלײנ^יאען *עפעז j’BMj זאלץ׳ 
 #לייװאףאו נויאיגע אנדציצ אלע »ון ,*ליזי

ל.1גדיי»א^ »סת ומיינ• דעם סינעז «ו א־ס
ןאי״נצ װ» נועלר, ;י« »׳? עס — לן. ר.

 אד- iijnfii געארינען לעגען ױצינע ;ן,2גיא
געװימנ » וזאס יעדען, «-ן «עע*ס,

 ״11 •וו ip» גיאסעןעןאנ^רײ. ר#4 «לרוי;?ײמ
 װארי• סעג׳יעז/ ♦ציצז יי י ו » כענס׳

 ׳יזעחכלימ^ בלויז אלע יאך זײגלן כיר
 *ײמ*ר »*ן געצעללט זײנען •ע; *•:?עיע

ױן יײגעש יצדלז #«ןי *,**« ?לע־
 ואד «ו סאו׳/ יזצמעי־ ״דל' ?•סעז «ו*גז
o r איי^ װערען ;עזא;® דוק» עס סלז f t• 

??יאולסאנזי
•n» דײ״עז סיר ־ .1 אאקאל טעכיכמר

■fii ער אי דע- אין בריװעי״ ע״
 װידקוננ זײז סאנען וו־ ע־זי*עז1ר#4 נימ

 זאלצן זיי »ז איקסאנעי,4? ילע4 ג»ר »ו*|י
 דא^ טאן ; י * י ו : י י י׳ • ז י ’ י »

חי װאס  ואך סיר אנעי ;רע^סץגדיר® יי
 \n< דאס ז* ביחון, סעדסאקן דעב ני» נען

 «ון ח»גחח חןר דורך װעיען »-י»בע»ימדמ
«אל לר װי ביזגעה*«ײדז׳יצל®. עס
 קלןוקסא- די ןבער ױללקן ׳אסעז1£«:י ני■
 »רבײ»צן דוק■ װייען װןס נעי,

 •»ר»יחןגן »וי«י »«נאר;ן קענען »ילס
w 0ױ«ני h ג״י״ גופען $ •לס :יןןגגם 
 ooyrm »יחר כןלער״ייגיןן. די ׳ײיל
 «וזי«צן זאחל »ין *וגטעי׳ייד op אנעי

 בעקצר יידי׳יע די בןת ױניאנש. בײדע די
 אבאך זוערלז תוג^ר®, למלינל נ^ויז צלחאלז

 גןועחלו ,ŷ■״ לין 1* *הן קלןוקס^נעי• די
tfB צעלגדליגלר די »ין Jfv iB. 1א ׳דאד-» 
iP קלן,גי« »ייל *ר « r• ווא■ •ר אויב 

 ,if װצס זוירקונג, מי׳דיגל ןײן הןבלן ני■
row, האכצן סיד װירקלן. יאד

 װינ«אר יליטעז ■o«Ofj אייל יכען4עחנ אן
 »י־ג״»סלאו*נ- גדויסלד *ון t״i דעד *ין

 •ij מאסענמין מא• Df ■יאע, «אר קײמ
 ר71 אייך לס חאכלן סיר »ון געװיירן®.

 א«ל- ני« *וגו תא® דאס לבער װױס®;
̂ען  סיד װײל םײנונג, יוגזלר זל;ען §ךן לןוי״
 no רינמיגל *ון גומצ דאס «»ד *ז װײסלן,

מ לענגעיע » מזןן  op ביז ׳»רנײימן די
פאדװירקלינ®. װןרם

 »י«ו װאל«ען םיל — פעפער דזשואירס
 »י• נים קזהען סיל אבעי ן<7ענ©»זןר גלזוןלפ

 װעםעס יענעם, ^ון ;אםען דעם נערלײענען
 א«יד •ינמצדעסירש ׳י»לאװ»ניע7 יצהראיכל

־ז נים װײסלן סיר •®ארק. *זוי  קלנלז י
גאנבאר נאםלן op פיב םלנ׳יעז א ניכ

 בײס זײנען םײ — אאװ. ד דזשײ דר.
 jd*ג װייסען פיר א••[ געװעז׳ גים פישי:;

 אײך. װעגען געזןןגש ד״לט «לעזיג;עד ױןוס
 ר.אם אי־ר ן ״אוכגװײ^עלבארע״ אײעיע
 אונױוײ״לי־ »ר«יבען *ו גלסײנש א־דאי

 גרוי- קײז גים איהר ןײם סוחי, נו, ח**הל,
מ) אין לעגלד כלל ײ  «אר זײגעז קוועלצן ד

 אײן אין *דנצוױיסעלזז••®. אזוי נים או:ז
 ׳®לעזיגגצר װלס אז זיבזןד, סיל זײנען זאך
 נל־ זיכלד עד D?r געזיזגם, יזיי^ן נים זאל
B p גרזגד גימלן א i n p. אײלר שון און 

זןױויסזלחן, סלן בריזולל אײגענלס
 םײדצל חיסםערי׳אןד דלי סיט nsryס די אז

 חיס#חך די קוסם ױי אונטער, ׳יםארק וזינקא
 ־ גזך איז זי אז פיםינג, צים םײמל 7רי*
י דאייאיאקען •יוי װען B הון םויט או̂י p 
p3<־p»Dpp?® אייך נאך חאם װעד און 

 »נ§ית־ איזער אנבאםרלמש װ^ס געעיקם?
 םיר, װןוי*םען ״לינקל׳/ די «ון קא̂ם דעם רען

 ני« אײך ,4כריװע אוילו־ •זן אורמײ^נדזג
 Of איז ®אמער און דלם. *ין בא׳יולדיג®

•? :זלגען נאר םױ יענלן ,non אן «ארמ
 איתר וול^בעז •ון קאםף, • צו וולח »יז אד

i זיין קענם p .אנפיחרלר
i^« — ם-ער. ד. p נ»• םיר ^בעז 

 op ןאד •ל»ץ נויםיגצן Dp מאםעגסאן
ארמיקלען. סארם

 ייק*ל3צ.יגל דאס — ברית־םאז. •D זז.
ײד געבצז צו אונז אוםםלגיייד םאכ®  י

 אז.*י ם?ן דו ערסדגסערוגג. װללכע אירגענד
 דאס װאי־יש וינד. א איינמ^ך גלודלן וואלם
vריpי^ft•רft אײנסאר גלוולן װללס o  .r 
^ן  »ז יןענהערציג, גאנץ זאגען אײך װי

op, זאכלן׳ איילרע ניס דיוקם סלן װאס 
 םךל קײן נים תאם איהר װײל ניס, עס ייז
in די נו pנאר סײנס, איהר װי ׳ק»לרע 

ך #•יזל® לס װײל ״ i י p גויםיגער ym’ 
 אויך ׳סוף כל ס̂ו ׳אי? op װאס לאנם,
ן אבלר סזא׳יאד׳ א מי «צד.ר, י  ך« ײאס י

pרל fBp p ׳•ולד. םיגדסםז די ני« חאבלן
o װלגלן םילא, — כױאנראב. כדמה p, 

 גל־ האבען קלאוקסאכער די iyDp< הי»יל
 צלחן יאשר, ללמלן [if מעך אין #רביים
 גים סעהר םיר ײלללן םלתר. רpא וואבלן

i p ’®«apײעגלז גלזאג®, װי ׳װײל ׳ op 
ױנשךך־זוכומ״ גײנדליכל א גלסאב® װלדם

-
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a m p p • ' * • p i ר p ןנן f  •fl» 1יי 
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mi,§^ ?* וויןן די.♦ i t  ijnrviiM* 1•ft 
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r«® rrn i •p: ד;י נדי ^P  ijr JfB fif־, 
J דורך ןרנ״® וזןבען <ן*נען W  o r® ייחי׳ 
װ״ ד# ?יינען i ו p r a : ײד* דעי ײי״ וי׳

 ‘fOppp די ו־ן ®Pyn » ױע:י;ס«ענם *ז
 קען דןס ®רײד. cp *#•לןזען *רנ

#•P ’O) ^ י r י t1•אי־י )1 : װן;ןן ״*“
 גזוינען ?״ ודיל ״ן,4א *רײד op ועגרי;
 יןײן יזענען וײ וױיל ןדער ,o-jrip ע«װןס
ױגיין די w ,(2 np* ;ס*ג*ן גיט יעכען

 געװען עש •4װן זיי. *ןר ע;; וו נאונען 4ז*
 ערגסמע די ז״נען -ljrsfap'.f?* די וןז א«ת,

 M עייטע דיס ®1װא־ #רנײ«עי•, 7ב*ו#חי«
ג;4 ני* לוע* דע:« וןײן יןיל סירט  *fcar ן
 ליז4: אידים ;יצ װאש גזיא:-, n ♦ :י ?יך טץ•
קינז די װוז לזננען, •V יוין ולאבען 10

׳ די אז װידער, :?סעיס. עועס געןינען  י'
̂י- דע- פ*ר מיט-ען *גיוזןודןן וא־* גי»•  ש

ל דעס pr קיי^עי•;; ן  ב^ײסלאנות, ז
op ײגטןי 19ירני ?יקדינער4ק די ױעט? 
 «י*ע־*: זוױי*ע!* א דא איז ׳נ־ן ט^ן. ני»
 «ש־«טיגדעז.1«ןרבי די «״ן ר-״ענעילגג»e די

̂ש  רינטיכעי־ אײנזיגיגר װירקליך איז ד
 גע* ןוע* װעייכער סימזל, וױרקואסעד ױן

גיןן רp סרן וױס  ׳ייעיתי אדער#ש־־יחעי־ יו
איז־ די י«ער*א «כער װעיען. #ג;עװעגמ«

ס רי ע נ א ר ס ס ״ ״ ס י ר ס ץ א
.)11 ו״ט &ין ;-עיום

̂ט אגגשט  /1י1יin,/ 1 נא׳#<»ן״״ איחם ה
̂ט סטראונ׳ןרי ניטערע פו-י«, »  ייד ה

 אוי, »ו<״ ;אג«ו«ן אימר׳ן *^סען
 נאילד װ«ט «ר ׳»י«נט״. א-הס ט׳איז

̂נ׳ון...  «ס ומן אוי, וןר... חל׳פ׳ט »ט נר
 ו״ןרט דאס« די און גרונ א דך «פ«גט

 ארױט־ נפלאנט ער װ*יט איינמזונפפן,
איסגייפ... ד<ס ׳*פײ«ן
 סאלפעט־ די געטאן גאפ א oifn ער

p»( נא• און טי׳פ אונט׳ןר׳ן אגנפנוימן 
 און — סתנח ד«ר פון סויל ראס פרייט

 נאנ*ס«• טװייס סיט א ו־««ן נ«נלינ«ן
v איחס חאט חארץ ד*ס נ«ר, w ix וױ 
 א*הס חאט פאפ א•! און חאסערס םיט

סיל... א װי נערױ׳פט
 נע״ און *ונעמוסען איז העאמר ד«ר
o נאר עסען ער װעט «ו םרענט, m... 

 נרײט נעװען מױן אםילו איז סענ׳א חןר
 ס׳זאי דעריאמ׳ון, עפעס הייםען «ו

 — פארטריינען ;יט״גוטק״ט די א־הם
אז חןרדאנט, נאילד זיך חאט ער *כער

 irP א,־פ«»ענדען *יגע
יןר«י!• «ען

«י»:* גאיגי® םען

ט * ד ■ ש ץ סי די ש ס או

 סהעע קאלאםניא
םהעמ לילי װחײם טשאי צװעםאטשנ'

LLOYD 8ABAUD0
 ראוז קאונמ םראנסאםלאנטיק נײע

ױראפ. נאר יארפ נױ םון

ט ר גו סי׳ ס א ם ע ״ צונ ען ע  או
ד ע עז ל ט ג כ א ך מ ײ ג א טי כ  ױ

ח. ע ז

אויגען־נל׳!־ צונעפאסטע גוט
 אויןי נאר נאפוםעז טען קען זער
 סוזעז אוינען די — װ«נ, א׳ין

 אפ• אן םון װערעז עקואם׳נירט
 • א'י ותלנער טאנזעםריסט,

 און דאתטאר, רעדזטיסטרירטער
 םארםערטינם סױמן גאעזער די

אפט־׳פאז. פעהינען א םון ײערען

כההער ל. נארנמם ור.
אימישען אין איטאסעסוריסט

 to קליגטןן גיעד ברןנדװײ, איסט 215
 ס® y®H8 נעבען עװענױ, לענןוקס 102
 so טע188 נעבען עװע״ •ראםןעקט 895
no עײז ייקױיקי נעבעו עװע״ ייטסין 
 כר*גקפ, ר*וד, םאררהאם איסט 202
ס®, 137 ױן jjrrMi 130* עװ., טע7 «צ13

^-׳:.׳.1—״ ד־----rr־־־

ארנײםעררינג
•r ראדיקאיער ״מרקםסער און גרעםסער דער 

וועלם. דער אויף ארדען ארכײםער *ױדיפמןר

ט אג מ ר א ®—00,00 0^1«
ר ^ לי נ ם ד  82,000—נ
ס ע ש ט נ ע ר 646 — נ

yn ׳•יי*■ רייג <רנ ’T 
 מאנאםי׳ מיכ״יגמ ד«

■W •*ייאיייןן ■»ן tn׳
 חןר *יו דיגג ארנײמער מי

 •י• ר$ר ן »י nymipr קול»ור
Jiuqni»8 ®רבײ«עד די«ער

ר ר חן ע ט ײ ב ר נ א נ ר ױ ת מ ר א ע נ צי ײנ ר א ע ש די אי  
ען, ר ר ם א ט װא א ם אן ה ע ענ ײנ ם א אריו ט אני אר ס ס  

ע ײנ װ ז םי ס מ א ס אנ ר ת ע ד ע לי טנ מי .

כיז 18 טח עלטער אין ארײגגןןנוםען ווערעז םעםכערם
.יאחר<6

I w נייז  t אייסם םמאיחס־. פײז גים גא־ ױיט איחר אױג «

: ip iyn b| ויך  u < ^m  yp
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Hh• אךנ•׳•-״  it \m גןך דארף «ר
M m  in tfvfi• ח t̂ • tptffl/׳ f*♦♦ 

yu> ״'5# ד׳ור «י« ױן חאנמ, א״ן אין
v י*״י i v 1 l"2 'w  °l* n י « י צ צ  *tw ׳ס|ל י«ד׳ו& *מר מ׳נל;׳ור. oד«
 י׳) ttm די »ריי»/׳פט׳נחט ז׳*ט אר

 לוומי• m אויף וזי לר ה»ט ?«׳*»«,
 ל|י4 ?ווןדלי א *דלר אדױפמטללוט

1א* מל/ןר nh ״>1 א
mum* ifm wn) ױ־ט־ *ן סיט 

tu•( ײיוזט ײו תאגט ׳ו׳פטחןלט׳ןר1 t 
טיט... «ר וזאס ?וקט

לט הןט ט׳ןל׳פ חנר  -jf( זוך א מו̂ו
1V3 לל׳פלנ׳ו, *װײט«ר חןר אין M »ffl 

 אייסיגפ די ארזונ«װארפ» ד׳ןתו״י
 «װ«| א׳) פ׳ומ׳ןר ד«ר חיסאי. סיט׳ן

 די אויפסןחױגןן און איוופ פון פליגהןר
̂פנל׳פטיינם — חיטליל סיט׳ן «וײטו»

NW
ו

m> ׳פ»

m cti •wn )1י ׳#•׳?
i אר״ו, ir i t j/ i  iw : י י לן | ײן• ד

w <ר r i i/•׳ f'H M « iw חי w יי i
ru iPW •  |im, ד׳יי vi•’i• דן • ׳י

f «ים«ל6 ii — M l 1*J» י פאר f ltH 
r אויה OT0 tn ט,*אנ« w j

■Jפרי• און ®טחןוומרי•

הלאוק
אעעױיטארםו

 1* קאםן׳ Ijnyn׳* א ד־רנגעסאנט יעצט חאנע; מיר
־8קאר« יײז םקענ די וו; «נאהל גרױסע א פארגיינדעחןן

׳פעפער. ר־י׳»אז
̂י׳טאפען געיומען א־ס איז עש  *«חל גרויפע א אפ

 1א* געױארען נאזעגט דעען ארנײטער די א־ן ד» פון
יפעפער. לעז־ז׳פימיסײט מעהד א־ן גרעםערע
**,אפער זאחל א פארנלינען אבער ;או י״נען עס

 *ו •-א׳ז קײן געפונען דמ יע«לט ניז חאנען װאס טו«רם
ארכײט. דער

‘י־א־אי •ון מעסנערס א״ך, ווו דארוס אפעיירען ם*ר
ערפאלג. אן פאר רע#רגאדד'׳*אן דעס סאבען צו העיפט ,1

 אין אײו *ו אפעו״יטארס פיל אזױ ארױף נעחסט
כעלי־ ׳1אמי ׳ייקט ױױאן די אויכ סעגליך נאר *ױ שאפ

 דארטען זאיען די או זעהט ׳*א• אין א־־ר וװ םיאנות
זיונען. בל״כען

 אפונ־שאפען אינטערעסען אייערע אין ס־איז נרידער,
 גיס זןןיען םעסכערס ועלנע די אוס ארםיי ארבײטסלאזע די

 ר׳פען װאס נעסטען די אין ארנײטען «ו נע^ואונגען זײן
 אנטואגט זיך חאט ױדאן די דעינע םיט ׳פעפער קלאוק זיך
סעטיען. *•

i w מאהי, הסזמהופיװ
טשןרסאז. ^,1קאפ־ כ.

י. װ. .3 י. א.
מ׳זנערז««,־־סעפר׳וטעי שעוזן, נ.

קלאזקמאכער
פ א , ש ע ט ײ ל ר ע ש ם ט א ז ק ר ע מ פ ױ !א

 נײ *רכײסען גו סײנעס ניס עולױכס
§Tn סארד ומרהיננ «אחן איו

ק או ס קל ר א ט ױי ע » ס ׳א ר ע כ מ ע אל ®ח מ ק ט ,1 א ח ע ® נ  ד
ץ אין ארױו» ■ קי ען שא ט ײ כ ר ז א הר כי ם אי ױנ  ש

קיננ א אר ארד װ אל ®מ ק ק א ס ו ל מי א

 רעקארדיננ ספעוױעיע א אײנגעפיהרם יעצםענם האם 1 לאקאל
 ק*«ר*ל א ח«כען «װ אום נוינױג אוסכאדיננט איז ד«ס בױרא.
 ארכײםען ניט זאיען זײ אז ערשטענס, סעםכערס. אונזערע איבער

 סיד וױיעז *װײמענ^ ייון שעיער׳ קארפאריישזזן און םקעב אין
 א םענמך אויכ און ט»נד כענעפים ארבײטםלאזען אן אײנםיהרען

בױרא. לײכאר
 םעםכער יעדער םײדען ארנײטען ניט קען כױרא רעקארדיננ די

קארד. װמרקינג זיץ בײםען אויך זאל •לאץ זײן כײט ײאם
 ארכייםען *ו קיינעם נים ערלױכם ! טשערל״םע נרידער אלזא,

 קארד װארקיננ א ברייננען וועט םעםכער דער כי? שא• אייער אין
 טון מעסכערט אפערייטארס, קלאוק איחר ארן שאפ, אייער םאר

 אײחןר אטיס 1 לאקאי אין קארד װארקיע אייער ביים ,1 לאקאל
שא•. אייער אין ארכ״םען אתיף געהט איהר

i W מאוד, עקזקסוםיװ
טשערםא!. קאפלאן, ב.

י. װ. ג. י. א.
pyo^Tjfrnjmu׳ V&v• •
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14»II) ,.W JP ,»י*י
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.S*p «נדז«זי«^

rat י*י«יז 283 — יוגיאן י-אסזיט *י
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o אח יזיאייז «ײ m ימיאז ם־נישאדס 
אייל. ju«m« .,80 |0ידס11ד« 1810
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m וןין״• י», pv«ii #iii ־מ־וו -

w י> .1 .-11« 1י«(#י
m יס- p 'im tp 11 - ♦»י#ן« na 

 «יו «׳ן ז*« ,ii ,1 ״ױ, «1««י|
W8 ..#N0,' 9׳«I,

״ 4נ«טאןדא •«, 47 - *אןjv «יפ7«
.11

1«״ 21»• M., ,» ,׳
i»rinm«*״נ־או 8 - .iH i«o י״׳
«18»

in ז

׳, «, , •« •«14
1■« pim#״»rn• m!

, a׳‘v« *•.׳ •«18 r
n< m pr«ii •i»r«« .o•#6־ - i»

11? ti#0#i art, »?1,«•״ ״
pî ״» p 92 - יוויאן פידש«רס» 

י«,1ו׳י«ד«ל •), •«0 0(«י
70. #imp יוד•!. רר«סר״יזעדס |1א

800 ••1«• f l 'l f0 ״t1־?« V*J0,
71. m m 392 - יודאן, »ר«פ«יס j. 

מיי|׳«09'1 '«,18• ««0
72. m# װאירס«רס, ג־ו*ס ײא״ט איו 

י,0«יד9ל« ״90 *׳••״‘מי «, 1028
 סאפ«רס נאינז«נט #סאי(אסי־ט«ר .73

75M — Jימ f ־'•> 10811■««׳ י»• 
י ,108003 «,9י

W *ל. W W ״«ײד 10 - ײדאז?
•»«.0 ע*,00*'11 ״0• 10•

o תאסטיס ייז iy iv jo m ־מ־או —
0י«דע*«י’« ,8• «89 9 7«

70. m m 10 ••ר״סארס’iv — 'ײ » 
«li «, י«1 ,1נייוי« ירו«ל1•  » tii 

.00 אי•,1ל ,8• ״11« וחאפיין
ס .78 i0 — 128 טײלארס (״די i)v •»« 

(1 «א״ 100סיל  ,1?« י««,11י'
tiff m!* ,.?  - 10• ױנ האם«רס סוס #)

1910 11. 8• I00V1V1 , 0, »’1.«׳j*p 
ױניאן, נושלערס און «?זאסינ«וש י2

891 1 •<, •?11 M. .<
0 M94• אס«רס - (••!I ״88 מ״ע״יי

».m  0 » irv
4.§ 01«0#P מאדא(לא 716 - (יאן1י 

.r, 0׳90« •«.-
 סלין 706 — ױדאן ס״לארס לײדיס #•,

iw .8• ••״ n, ,ג״ ו j»p 
 נ«?ס - •מיאן מ״?«רס ריינסאוט .87

980, » .0H (, ,10«1*י
.*• •#ir9 »o נד ײ״סם» a om8«*'0 «?21 .11 0 — |0(*1• ?«דס ••״,

000* VI.
o# ייי. m  o r v n װיאן מ״?«רס* —

*?,0' 1גי ״11« ז0811י«ל«' 726
03. • )?m נ«• «4 — (יאן1י •ר«ס«רס 

.m .081•«״* ״88 «ז«ילי
«0. 9«w ye טיי־ ל״דיס «(ד ס״ק«רס 

 ניידי״, 10*יי91ס 305 — ל»רס
ײ s י,1ײ11?

 1« — •וני•! ואיר?«רס1 קארס«ס ,00
m״•״••  ,n n tfi ,a»  I.

ס »*. ױ ״  ?ט«ר״שאו0 «(י טײלארס י
•.0 ,׳?0 41• - ימיאן װיירק׳זדס

V ),010(״ I » « .10P ,1״"
״ .27 )on 11 69• — '1יתיא סײיארס.

?•ל. ,e־«Tr»ni0 9.ן7 סס״ •«3
 811 — ױניאו #ר«ס«רס סקוירם «.9

0 TW0«י 11« «07 ,11 (. ״•?, 010«ל 
.0 ••[«••,1•• ״008

 װאירשנרס נורס װחיים אוז װייסס .100
«•?•״ .,bo «ײ«1י a 2« — ימיאז

ײ. ,01 «י
0 טיילארס נארס«נם .101 ii׳op»n ױנ״ 

•  כ«ל- ״80 י0יס8»י3 «. 1028 — 1׳
סי. ד,0••ס

 «4 — ױניאן סײמרס רײוקאום .10»
• מזי ?«ו. י,0ײ«10ס •■״ ״י

 דדעסםייסקרס |1א וױיסם לײױס .10•
ם״יץל 540 «י.8«ס8 י0״ב9 — יוויאז

קס.104 jm — 164©•״ ?ײדי i;B0pJI5
11, io8iv»»ii ׳••?«־ ,308 «. ס•״

A i .ײ '»
׳־8ר«ל «. 925 — |0•ו(י ?אם«רס .110 סו. ר,0יס8נ«ל ״80 י0ס

סליו  ױנ״ סייפפדס רײותאוס 1קלױדלאג .111
א|  ניאיינג, ר0סו«ייי 306 — י

.0 ,11«1תייװ
יינ״ וואירקערס נארםקנם לייײ«ס .113

»., .80 1181« יוס «ר 37 — יאן
AfP

מ .113 ת ײ ױג- װאירקערס גארסעגם ל
 םיונט ׳®.o jr®212 י. 723 —
י. j װעמןן,

 ױג־י דייקערם ריינקאום קנד ראכער .114
2000 — i r רײסיה ס®., יירי 

•pOJfpO’H
 ווחײם״ און דחנסשײקערס #וױיסס .116

 בר/^ד 843־46 — סייתערס גוז־ס
wo,. .נד«רק, ,48 ד m  j.

 ױנ* װאידקעדס נארסענס ילײדימ .118
1117 — n r ז #18?לי*י זןװ, מי

תי םײילארס יײדיעס תאססאם .120  ז,8י
20 «j p7ooyw®m ,.do iy*opi .י

 ״18ײני דדעססײסעדס ענד וױיסט .121
r ווײנלאנד, ?װ., לאדיס 636» n  j.

נ»אל ױוהןו
* r » יןדלן דו נראמױי/  m o

# «;׳';־כ1א* ר#ע*ץי ׳ ♦** ijrfy♦ ן««חײ1 ־וערט/  ts w )• *
sowrM «91•-♦♦# א־ן

? #גג׳אווזען •*מץייג/ין ײ• װץרץן דץ#אױ«# י־מע אי*ט אקארגט אי״עי עפענט.
גאשסס דעסאדט סיץי P* M-00 דןנןיו

̂ן אלע א*ן «;•*♦?# ׳חןרט געלט יחןל דער פ־ן •••ל ■
*ר דער אי« נימוןפ״ .#לטע (ז/י,'ע,א גינען סיר װאס ג«ח«דליוו ד• • 

גיעע ״דיץ יו*(יעד פץ  jyopm שטעגדיוען פאר׳ן גוסעגט

נױדינג םײסימ ®עסע־ן ועזײנימ
אד ר פ או ל טס ס,)ר, ד סו ע ד , א פ ע ס ע ע צו ײ לנ א ען, ד׳ ײז ר •
ju•-•־ סטרימטי• »ינסטריי?׳עןון ^יט בוושריעלומער h ״ac נײויז v,* 

׳צטיגיעז. #•י?נט *״ אין אימ״ מ^ג ןי~*ײ

ROSENfELO'8 S B
222 E « » t 14th  S t . f N ew  Y o rk , N . Y .

Brf 2nd k Avpniir 1>I. •1817׳ Sluyvr««/»t

̂וגט לײדיעס .123 M גארס fp vfn ד  ד
j 74 — I f’. ׳כ». סזין

.rn  j
ד ע;** גאױסמלם ליידיס .124 *

ארי״ m — װ«רק^רס טערײש®!
רד יױ^וו װן .4קאי ,fpO’iM-‘• סןן נוי

 ױד רקע*ס14•ו גןןינימגט ילײדיעס .126
̂ן •». סכרענמן, ׳op 88» — י

 ifMV — 132 דס8ל’טי לײדיוס .126
.jfp ׳וױ*1#גוי ס®., חעסייי^ז

 ®•־*״e 48 — :3MV ̂•ױןם״לןערס 1די-
r ןןוע.« י»מי”, f i 07»f» .ק#ג

128. ijrair39 — יוני^ן װאיו^ערס ־ ס.0ם» קײסגרידד•, »®., יייסײ
129. D’fpvn 34 סייקמרס — ifMV 

jyp ׳a®:rr• ׳סט. מימדיי
 סײלמס״ גארבשנס לײדיוס ױטײל .131

 ינרןדװײ י/•י• IfMV — 175 לײם
J .י

*דא־’ װ^יי־לעיכ נ^וט^; **8קי .132
♦. נ. ס®., 7*29 ײ. 126

n ײייבע r r i 4?אםע א־ז ו/וײניגו •אר 
תדמימ. וסנריױוי•

 ר׳לעסיא יו וראפ.
 ao ט«34 װ. 44
r« ?ס0י«נ 322 i.

)90 «91י* 1•יײא יימני |ו1 יי־מו
fPWf•.)̂ינ #500 1״!®•יתדני םאונפ

2441 נרעדע־סי טעל«פ«ז

ר די ר א אנ ע  ל
ם 42 ס ע23 אי ט״ ט ס ניו ס אר י

שעג
 פםרים, jwioe איסט 62

.on? ממ־יסאו און «וויש«ז«א־?
ו ען נ ג נ די ד א ען א ® ס האל נו־וי

 םענשען 600 ארײננעםען קאן
 ײ*ט«ית•0ס נ«י«ר, מאנווערםען, ו«ר

 װ «ז. און תתות ;«ז,
,ױג» םיםיננ און אםיסעס אויו

m ««ז0 r ״(3 «יאס כיי מ*נjtgy 
om 9020״• ן:0ם«יזס

ס ־ ע, נ די ®מ ^

פארלאננפ סר א װעחןן פיײדער פרױען
ע א ם ־ F־c>*CM־fi נו » ר » ע קנ I ט  u r n *  IW

 םיסעס #רויען, פאר דעזייניננ אין
 קורפ א קלייתןר קינדערשע אק
 כאל־ א נדינם סקול םיפשעל אק

 גתיסע א און יפזישאן דינע
געחאלם.

 נארמנ■ אװ סקוהל םיטשעל די
 נריי־ םייסינג, ««םיח תזייגימ,

ir« סאר פיסימ איז דימ r קליי״ 
 יאחר 60 איכןד ןםאכלירס חןר.
סרסאלנ. נר«סם«| tun סיס

ע ײ ען נ ע ד  אי
ע ײ ען נ ם ע מ ס  םי

ע ט ס ע ען נ ד א ט א  מ
ע ט ם ע ן ב ע ט א ט ל ו ז ^

 און סאנ אונג״נרדיכם. •רױואס
 נאדיגנונמז. veil קלאסעז. אװ׳מס

 ?וסם אד«ר םעלזסאנירם שרײבט,
פול«ר םיט נו?ל«מ סרייען א פאר

אינפארם»«י«.
 »*: דעםאנסםריישאז פרייע

סקול. אונזער
ט ענ ו ען או ס א אג, :קל ט אנ אך מ ר טי ץ םי אנ א ט *ר״־

MITCHELL DESIGNING SCHOOLסקול. דער אין פריי דעס^נסטרײשאן
15 WEST 37ih STREET.
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און וױיסט ױ טאוי דנ נאױיטעדעו
ר ע נ א מ ס ט ר ן ׳ א י נ ױ

I /II ו״ס it• •tin
pvtn*? m{* יײדיס ד־ פון «ן m■ 

tnju t jr rw  jnoj*o vn *  
oo״djvdo |פי N ,|y»*H m׳iv r םיז 
 *>נער־ נדי V* עט װ׳ני*כען ,yovo ד*ר

n v rn\ ס*ר iyty;- y-yivN. רעי
vn in מר, *ז ווײזט, סטייסט׳מט n א 

rjyo סיט N *׳lyppNB ^דאם נא-אחט 
n° װאפ |,yny« רי סון vn ר$  in n 

 ®wyi•3 3חאנ׳ ו״ in ,uymniJN סוסח
in n( ןיך I'N lyDsPo-w iv 

ט<יכתייטt רוןר  1׳*יי iy*yn ן־י ראם «̂פ
oysPyiN inyo 1טי ני׳*ט•

סט״ט־ oy3 פון vvo*in in i׳n אס
, . : מענט

M{ ה״;ט חאנ^ ״פ־ר o vo v םיט׳ן 
 רyבNטמDוױי pN oyn די פון דושאינט

 oyi oPyoycvi חאנ^ סיר ;*װיאן
 פיחרטyנ האס **|jv די ײאס סטרייס,

ijin  |jyi די זייט >yovy ויפוכ׳נז- רריי 
 i-)-** ויינעז םיר װאס ^דױפרפן, ס*ר

y rivy j| אין נ׳ומאחון o ri ^םים טראנ 
in* .חןר ױניאן N opno׳f, דאם i n 

lyoiryrNC in, גיט *<ט11 ׳אסרײט y i 
I n ניס זיך װ^ם ד*ס jyiiyi -א«¥חױ 
 מאנכע פון נטנל¥סינקײם די דורך ב*ן

ט׳נן vevvutםון ח*ס דאס י
NBרNוNn,10 סיר כטI טא! «י 1ח*כע 91

y׳N סיט r v ניט־ױניטן .i m r
,OTnunN שייסיױ, חאבען, ״סיר

 חאנעו נים נאר myo וא<*ן סיר ראס
' ר י ם—,D«Nr|־y»N םיט סאן «ױ » ו ו
ן( ן ר y ם י י i 1 ע ו נ ו  ס
1 n ז ג y ו y ט ״ נ ו ו ו ו »  נ
 און , ר y • y r ן * י ג ו י ן י א

 נ*רא;טי^ נוט¥ א (ysyjyi ה*בפן םיר
y פיר ד«ם * n| אפהי־ ■ינפטאיד דאם 
div in זיינפו פיר טען. ip y i ,שלום 
 מען און אױפטאן, נארניס ?אן נמן דאס
up ארוס׳ןןי*־ פון •ראםיםירען נאמים 
jyj ארנײטער. טרנאניזירם¥ םים זיך oy 
 םאר־ רyגרויס א וױ םעחר נים איז

<וסט!״
 yםירט iy־i נעגען סםרייס דפר א<זא,

«v איו  -jiTuNniyDVN די |.yony«־׳
 גע- Din'cyi איז ynvo m טיט נען

iy האכסאן, י. נרודער פון ווארקן i 
 דזשאינט םון םע;¥ח־ןוער רז׳»¥נ¥רא<

 רyםםאכyדר און וױיסט די פון כאארד
 חנם םון סןוםיםע א םים צוזאםען ױניאן,

נאארר. דזשאינט

ר א ע ט ױי ר צו ע ג טי כ ױ  םע־ ו
ט. ענ מ ל ע ט

̂ורםםאז םירמע די  איז וױזען אץ ד
 ױניאן די װעילכע צו אײנןױגע, די נים

 ויך האם יוניאן די גענוםען. זיך האט
 א^ע דאס אויםנאסען, ^טרענג נענומען
 הא־ וואס אינדוסםריע, דער םון םירםען

 זא״ אגריםענטס, אונםערגעמריבען כען
אויסםאלגען. זײ <ען

 די װעילכער צו םירםע, צװײטע די
 די געװען איז גענומען, זיך האט ױניאן

 םירפע די קאכייאגי׳/ דרעס ״סאנארק
 ררעס״מאנוםעק״ ךער *ו נראחנ באילאנגט
 װאס אבער אסאסיאײ׳עאן, טשורעס

 אויסגע־ האט ױניאן די אויס? עס מאכט
 אר־ ארויס שיקט םירסע דיזע אז םונען,
 איז ױניאן-קאנטראקטארס, נים צו בײט

 םארכאריײ נויטיגע די מאכען נענומעז
 אין םירמע די דערקאעדעז צו טונגען

סטרײק.
 סטרײש קײן צו אבער חאם םירמע די

 אז דערםיהילם, האט זי דעריצאזען. נים
 ױניאן וײ דאס ׳עסק כיםער א איז עס

 זי און האנה בײם געכאים איתר חאט
 םאנוםציד דער צו געוועגדעט זיר האט

 אויסצוגיצײכקז אסאסיאײמאן ממורערס
 גע־ איז סטרײק דער איידער סכסוך, דעם

געװאחנן. רוםען
 םירםע דיז* דאס איז, חהואםא דער

 םאו^נהן ױגיאן דער באצאחאט האם
 ברעכען מאר מםראןי דאיצאר חונדערט

 איינגעילעגט חאם זי און אגוײםענם, דעם
 דאס סעקױריטי,. דאיצאר םױזענד םיגף

 ארבײט כײן שיסע\ ניט טעהר וועם ד
n דאס און ױניאן-קאגטראקםארס, נים 
 יוניאך איע בכלי נאכקוםען וחוט ױ

 אנריסמנם דער וחאס באדינגוגנע?,
טאר. *רײבט

ער אנד די ®ת םטרייק ד אנ  ב
אידערער. מבר ע

 עסכראי• באנאז די פו| םםרייס דער
 און נאננ פולען אין איז ארנײטער רערי

 *ו׳*םאנד. נוםען א אין זיך נעםיגם ער
 די םתיען, jin םענער ױניאן־צײם, אאן

 האנען ,66 לאקאל פון םיםנאידער
 טון תוי דעם אױסגןפאמט ■ינהסליך

 *י ארבײט די נ^ווארפען את ױגיאן דער
unבא׳פטיסט. האט ױניאן רי ווי םינום, ־ 

.D o 'o r
^־' די סיט *וואםעז םעחר, נאך  ױנ
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דרןס־ אח ווײסט הי פוז דג א נא־
ױניאן מאכעױ

 פילע — געסעטעלט. סמיטוז אץ קאחען וױזע̂ן פירמע די כײ סטרײק דער
לא״ אין װאהלען ־- סטרײק• עםכראידערי אין געמאכט סעטעלמענטם

שא§״ ערשטער — כארד. דזשאינט צום דעלעגאטען מאר 22 קאל
םט א אן קלאגט ױדאן — ערפאלג• «ן םיטיגג טשערםאן  ®ירפע ו̂ו

שאדעגערזאץ• דאלאר טױזענט פופצינ פאר
 וױיסט רי װאס סעטייכיענט דעם נאך

געםאכט ד׳אט מדאן דרעסמאכער און
 דושאכיגד גרױסער דער מיט װאך לעצטע
 יד יי האט װיזען, און דארפמאן םירסע,

 צוױי״ א גענען סטרײק א ערוןילערט ניאן
 און סאהען װיזען, םירמע, דזשאבינג טער

סריטה״
נע״ איז פירמע דער בײ 4טראבעי דער

 פארבארױטונגעז מאכען םײלארס ליויס
אגױמענט רעם באנײען צו

כאװאוםטע. םים סעםטעםכער, טען5 דעם דינםטאג, םאס־םיטיננ גרויםער 8
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װױאן. ןגמוכער
 די םון בא#רד דזשוינט פון גערופען װערט כדטעג דער — חודנער״
קימוקנמ

 סעפטעמבער טען15 חוסעסדען חןם
 כײ טרײד״אנריםענט דער אױס געחט

 םײלארס, לײדיס יארקער דו אונומחנ
 דעם געסאכט װערען םארכארײטוגגען און

באגײען, צו אגריסענט
 די זיינען װײסען, לעזער או;זערע וױ
 זײם שוין יאדל גױ פון טיילארס לײדיס

 לא־ אײן אין פאראיינינט צײט יענגעחו א
 און סעטפעל-מאכער די כדט ױניאן שאל

קלאױדטרייד, םון אלטערײשאן״שדידער

נאסטאן אץ באזוך נאראןן׳ס סעקרעטער
רעזולטאטען ברענגט
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 סעפסענד םען4 חןם םאנםאנ,
 ידמער דעי״, .לײכאר איז כער,

 םוכים, מם נעזעזדליכע אונזערע ®ון
 ערלויבם ניט איז םאג דעם אין און
ו ץ והולען קאסימעם ארכײםען, י  זי

 קדאוקםזד די און שעפער, די ארום
 אר״ םרעםען װעם םען ודעלכע כער

 בא־ שםרענג װעדען כײםענדינ,
װערען, שםראאפט

נתם, ױניאן םרײד םיס
קלאוק• באארד חשןךנם

יוניאן, מאכער
4םיד לאננער, ל.

געװארען. איגעשװאכט צײט לעצטער
 אי״ אונז ניט כאראף סעקרעםער וױ

 קירצליד אינטערנעשאנאל די װעט ׳כעד
 סיעציעיען א באסטאז אין אנשםעלען

 דרעס און װײסט םאר׳ן ארגאנײזער
 ארכײט די איז אבער• דערװײל סרײד•

 זױיס־פרעזי- פון השנחה רער אונסער
 רער םיט צוזאםען םאנעסאן, דענט

קאםיטע. דזשאינם
 קלאוהמאנער, די אנכאלאנגט װאס

 םאנוםעקטשורערס םעהרסטע די וזאמנן
 קלאוקםאכער דער םים נעסעםעלט

 םאנוםעקטשו״ כיסעל די נעגמן ייניאן.
 נעסעםעלט, ניט נאר האבען וואס רערס

)14 זייט אױױ (שיום

 ילאקאל צונויף שטעלען צוזאמען אלע און
 דזשאיגם םון לאקאלס רי םון אײנער #3

 ױ״ קלאוקמאכער םעכטיגע די םון כאארר
 טיײ לײדיס די אז מײנט, דאס ניאן.
 השנחזז סולער דער אונטעד זײנען לארם

 װענען אז און באארד דזשאינט דעם םון
)4 זײט אױוי (קזלוס

 88נינ װײס־פרעזידענם
סליװלאכד און כאזוכםשיסאנא

 סיטואציע קלואק די איז שיקאגא אין
 שײגט עס וױ געסעטעלט. ניט אלץ נאר

 קאמוי א כאלעכאטים די דארט זוכען
 די דאדט איז דערװײל ױניאן. דער םיט

אוםבאשטימט. גאנץ לאגע
 װילען שיקאגא פון קיאוקמאכער די

 זעיביגע די שעםעי־ רי אין אױפהא־לטען
 עתױסםירען וראס ארבײטס־באדינטנגען

 אבער שעפער, קלאוק יארקער נױ די אין
 װילען דארטען, מאגוםעקטשורערס די

 די םון װילען זײ מױחסים, זײן דוהא
 יױ רי קאנצעםיעם. נעװיסע ארבײםער

 אויב נאכגעכען. ניט געוױס עס װעט ניאן
 וחגלען דארםען, סאנוםעהטשורערס די

 עס די װעלען טו קאםזי, א וועלען דותא
פלאץ םון װעם ױניאן די !האבען  קאםז̂י

אנםלויםען. ניט
)7 ױימ אויוי (שלוס

jjm ,ערשטער דער נײ װי דערזעלניגער 
 ארויסג^ האט ד נעםייך פירם^

w v קאנטראק* ױדאן ניט צו ארבײט 
 אנרי• דער װאס אכטענדע דט םארס,
דט, עס ?רלױבט טרײד אין טענט

 60 איבער א״נײטען פירמע דעי פאר
 כאשעפ• ײעחגז ov װעיכע אין שעיער,

 איע און ארכ״טער טױזענט ארום טיגט
 אין געװארען ערהלערט ז״נען ^ע*ער דיזע

סטריײן,
 פירמע דער \vm סטרײה דער אכער

 םירםע די אמעחאלטען, לאנג גיט האט
 איז שפיי דער אז אײגגעזעהען, גיײך האט

 סיט געסעטעיט האט און ט״װעי םאר׳ן
 נעמאכט איז סעטי״מענט דער ױניאן, דער

כ״טאנ. דינסטאג דעם ;עװאיען
)1» זײט אויף *שיוס ______________4____________________

אינהאלט־פאדצייכניס

.36 נוםער ״גערענטיגהייט׳ם

 א ערקלערט ױניאו מאכער ױנקאזט
שעפעה אײנעע אץ סםריק

 מיט נעםעלדעט שוין האבען םיר װי
 רײנקאוט די האט צוריק, צײט קורצע א

 א אנגעםאננען ,20 לאקאל ױניאן, מאכער
 אגרימענם טרײד דעם באנײען צו קאםזי

 םענליך װײט וױ און באילעבאטים, די טים
 קארפארײ־ די םון װערען צו פטור אויו
םרײד. אין שאפקעס שאן

 דעד סעטועלס, ארטרר כרודער וױ
 אונז גים ױניאז, דער פון מענעדושער

 רי םון פראצענט 86 ארום וזאבען איבער,
 ױניאן דער םיט געסעטעלט שױן םירמעס

 אגריםענט. דעם אונמערנ^ריבען און
נעװיםע א םארביליבען אבער זײנעז עס

 קאנכן־אקטיננ״שע״ םעהרסטענס צאהל,
 דער םים סעטתן ניט װילען װאס פער,

 ױניאן די האט שעיער דיזע און ױניאן
 אין ערקלערט בײטאנ דינסטאג דעם

סטרײק.
 א•־ ױניאן די האט בײטאג דינסםאג

 אין מאסעךפארזאמלונג א געהאלטען
 מיטימ רעם אויוי און האל ^פארװערטס״

 נע״ סםרייק דער נעײארען ערקלערט איז
 נעווען איו םיםיננ דער שעפער. יענע נמן
 ענםוזיאסטישער. זעהר א און באזוכט נוט
 נעװא״ באשלאסען איז באגײסםערונג מיט

)4 זײם אויוי (שילום

ש_ נ — ײאד די .2 זײט
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לאנ״ ל■ ל■ — מניין ?י*»וקמ»נעד דער
פא• ?רב^ם^ראי)*® אידישע די גער.

׳/oki?r״ די
 בראנזװילצר די בײ זיד חעי« װ^ש 4 ז״ט

 עדױ״ כאכיטש, א• — ?^ולסאנעי?
נ. 8זײ פרן ^ידסען נאמיצען, 1?ײ״אנא־

 יונייןן ®יגישערס ?•?׳•? דעי אין <ז. ײיט
א•  דע־ דער אין הײמאן. ל. — ס ין̂ו

 גאל״ ם. — 45 ל#קיל ירניאן זײנעיס
 פון סיטינגען צװײ דאװסקי,

שעכטער. מ. — סס
®ר»גען, ארגא;יז««י^גס א-ן מר״ד .G זײט
לאקילפ אונזערע פון די .7 זײט

 (ער״ געפפרא**ער 9 י קלױויאנד. אין
אפאטאשו. י• געחלונ;)

גאאיץ״כיגעל. יעדאןןפאד׳ס *יז •8 זײס
 לײפע״ *ױגי*ן פון פ»רר»« דזןר .0 !ײט

 די זינגט םײםאן. ב• — קאנגרעס ײין
שװארץ. י. י.— (געדיכט) כ«0נ ׳•®ילע

 א. — קלאג-ליד •רעזידעגט׳ס דעם .10 זײט
ג. כ• י. — *»רף ױן קויץ זעלדין.

 ^פרײנד די און ״פארווערטס״ דער .11 זײם
םוכים. אכרחם—רוסלאנד״ ס^װעפ פון
 .ז — (וצליעפאן) יפועח *םת׳ע די

װיהלער.
 ארבײפצר די »ון zttgwiyוױס די .12 זײם

כאראדוליז. ל• —
אםוצסצן. קורמ .13 זײט
ן 14 זײם ו אדוחדפײזסצנאס. .15 י
.1 זײ* פון פלוס .10 זײס

 דרעםמאכער, און וױיםט
!אױנומערלןזאם

 םעפטעם־ םען4 דעם םאנפאנ,
 איינער דעי׳׳, .לײכ^ר איז כער,

 אין םוכים, ױם געזעווליכע די פח
 אינחססריע. דרעס און וױיםס דער

 און וױיסם די פון םיטגלידער די
 אויפ־ װערען ױניאן דרעםםאכער

 אר־ *ו נים ט*ג יענעם נעפאדערם
כײטען.

נחם, ױניאן טרײד םיט
 וױיםם באארד חשאינט

װניאן, סאבער דרעס און
םענעדזשער. חש. האכםאן, '.


