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 עחועיזוט״ױ דז״עעגעראל אינזע- םון
- א*  ?[ונװענ״צאז יע^טע ד״ זינט ,1נ

 ?לױױ אין "0;8*יגטע*נע*ע אונזער סון
*;-H עפענען זיר װעט ?«נד,

 סי- דער יאנואל, טען8 ר־;ם רעלש״יר,
 א»; װערען [?פנעהאלטען װעט ט»נ;

?ענעיע. ט[ו;טרעאי׳ ׳4וזאטעי װיגדזאױ
 םערטעל״יע־ןד- צ״וייטען דעם זיגט

 האלטען0ס;0ו איז װאס טיטימ׳ ןליכען
 אין אויגוסט כ*[ונסט ע^טען4• נעװארעז
זיך ה*בען *ײלסנד, עדז״עכייר׳

 אין םראגען װינטיגע סך א ^גגעקי״ינען
 תשעגעיסל דער װעיכע ■סס»ר,״;;ען,

n עקזע?רטיװ o p j גאדו דארםען װעט 
 איצט״געץ דעם י1או» באט-אנטען נמנוי

 מאיל Dpi װעט נ^ארד דער ס»ט*;״,.
 ענטיעיידוצגען ארו»ס;עבען דא־מען או»ן

 םראגען, װיכטיגע גא;ץ צאהל א אינעד
טי:; דער און  ארום געדויערען װעט פי

צײט. װאך א
 דעם פו« צװי׳צען״צייט דער אין
 און מיטיגג פערטע-׳יעהרליכעז <עצטען

 ג;עפא;געז0 זץ־ ה^בען איצטיגען, דעם
נס״?אכ*0^רגו»;»ז  איע״גע איז ײנס9צ̂י
 אײ;יגע א״ן לאנד. איבער׳ן מטעדט

אין דזיסױרױ, ;»ו איז מטערטי־אך
אין פ״לאדעיפיע, א״ן כרידדצפא־יג/ *

̂וג̂& אין כאי״טימ^ר, ̂ר  כיאנטרע• און ט
y? אל, iy ;y, יאױ? גױ אין אונז כיי 

 אנמ׳עעלעם, י*ס אין אעילו ן1א גוםא
̂ורגיא,  נאר*ו׳ סעקרעטער און קוןליפ

 ארע די װעגען כאריכט א *•;עבען װעט
̂וס יינס,9אמאנ»זאצי^גס״?סס  1אי עס װ

געװארע; ;עטאן הינזיכט דער אין *עוין
ט^ן. נןוך דארף טען װאס און

 -10D האט שיעזינגער סרעדחננט
װענען באריכם כאזוגדער א צולעזען

ט8יי  ע ױוןוס ארגאגיזאציאנס-טו־, דעפ
 אי• צײט לעצטער דער אין געכיאכט

 צ,״ ה^נעז אויך װעט ער לא;ד. בער׳ן
 צוזאטענ׳עטויפ דעם װעגען דערסעהלען

 ער1 באצעט, כיר. און *יהם צװי?עען
̂טעהער ̂אוק-כסוג״פע̂ל די םון סאר ? 

̂טעײןטױו ט׳שורערס  אסאסיאײ׳עאן ■ד
 r\t$v'vn? װײדז״ש ״?לאו? oyi בײ

 דאס דעם, צו געפיחרט האט װאס
)h( זי»ט אויף (׳עלוס

כאדט קלװלאנד אין אגרימענט קלאוק
יאהר א נאו פאר

םאדיפיצירונגע וױכםיגע אײניגע ענטהאלט אגרימענט ד־ער דער
ארכייטער. די

• •0 •%•* Iגינשטען

 זיך האבען זוגטאג און *שכת לעצטען
 קאנ- די םטדענדיגט יאױז ניו אין א1

קליװיצאנד ן״ער צװישען פערענצען
 מאנוםעק• די און ױגיאן ?אאוקרסכער

 האבען זועיכע אסאסיאיישאן, טיטורערס
צייט. לעגגערע א פאר געצויגען ז*ך

 אונ- צז פאדערט ױניאן ,קלאוקמאכעה
ארנײםער ר פה פארדינסטען םערזוכען

 בריןש א אין פאדערונג די קלאר מאכט שלעדנגער ■רעיידענט
 ריכטיג ניט וױ אן צײגט ער — אסס׳ן. יראטעקטיװ די צו

 דעם בײ םארשטעהער אסס׳נס דער געהאנדעלט האט עס
קאמישאן. וױיחש ?לאוק

שויז, װײסעז עזער‘׳ אונזעד װי
 סארשטעהער דער כאסעט, סר. זזןוט
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אן סאנעד  «ס«ר ■דאטעקטיװ די און ױני

אייעאן ט םי נ ר״  האםי־ א ראם םאי, ע
ק־ * װיפיל אונטעחוכען זאל קיע  ,/#ו

• אוז יאהר דורכ׳ן ארכייט מאנעי  װי
 םפחשטע־ דער אבעד פארדינט. ע־ םיל
 נא־ מר. אסאםיאיישאן, דעד סון הער

 אי; אריינמםונלען נעװאיט האט סעס,
 ״סםענדארר א קיאוס״אינדוםטריע דער
i״t>r״T« אמ r,  דוירכ־ איז ער און ״

 זאל ימיסיסיע די דאס באדטאנען, אויס
-1 א < י c י ו ו אונטערזוכען אויך

לעקטשורס אעטערעסאנטע
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 גע• האט ?ל[וו?מאכער דער ט י י כ
בא־ האט ער װ^ס געלט, םאר״ן םאכט
קומען.

 םאר• דער שלעזיננער, סרעזידענט
אן דער פון *עטעהער  דער אין ױני

 ניט אוםן בשום דאס האט ?[וםיסיע׳
.16 זײט אויױ (שלום (

 געװען זײנען ?אנםערענץ דער אויף
ט׳ן צוזאמען צדים בײדע םארטדאטען  כי

 פון כא^טעהענד רעפעריס, אװ ב^וארד
 האלעגדער פ־אפ. מעק׳ װ. דזשאדזש

נ^עקלײן. ר. דדש. און
 גע״ האנען האנפערענצען די און
 אגרימענט דער — רעזולטאטען, כראכט

 באלעבא־ די װעלכען פון — טרייד׳ אין
 אפ־ פדידועד געװאלט זיך האכען טים

 א םאר געװארען כאנייט איז װארםעז׳
 ניא• װיכטיגע אײגיגע מיט צייט, יאהר

ארבייטער. די גוגסטען צו דיםיצירוננעז
 ■וגקטען די אויסארבייטעז ביים

 זייגמן אנריפעגט באנײטען דעם פאר
ײ אויף ?שטרײטען סאמעהוכיען אױך  אי
 זיך צדרים צװיי די האבען פונקטען׳ ניגע
 פוגהטען דיזע און אײניגען, געקענט ניט

 צום געװאדען איבערגעגעכען זיינען
 אגטיעיײ אן םאר רעפעריס אװ באארר

 דער האט ענטשיידונגען די און רוננ.
 די אױױ טאקע ארויסגעגעכען באארד
 שלוס-אהט כיים [יצונגען׳ צװײ לעצטע

?אנםערעגצען. אלע די םון
 שטרײטנ די פון אייניגע זײנעז אט

 זיך האט כיזוז װעלכע איבער פונ?טען׳
אי• זײנען זיי און אײניגען געקאנט ניט

.)3 זײט אדיח (^לוס

ען ױ ר ר מ ע ם ײ כ ד  א
ן ד אי ע דנז רי א ט ס רו נ  אי

ען ם ם סד ט צו ר א װ
If « י *

 ערװעהלט וױועו נעאמטע to לאקאל
שטימעז מאיאויטעט גרױםער א מיט
 סארגעקומען זײנען שבת אעצטעז

 ?א־ דער אין באאמטע םאר װאהאען
אן, טערם  די װעגען און ,10 לאיןאל ױני

גיט געקאכט זיך מען האט וואהלען
 די אין װאהיצעז די װענען װי ווײגיגעד
י לאהאלס. אנדערע  האבען ״לינהע״ י

 אנ־ נאכ׳ן ליפלעט אײן ארױסנעלאזען
 שרע?ליכע"א םארשײדענע מיט דערען,

 װע־ באאמטע׳ אלטע די װענען םעשױת
 לא־ דעם םון אדםינסטראציע דער גען

 אפיל ^שטארסען א געםאכט און קאל,
מענשען. ״זײערע״ ערוועהלען צו
 צו אויך זײ איז עם נאטידלין־״, .

 איהר םיט ^םרײהײט״ די געקומען היצוי
 אבער ״אגיטאציע״ משםיינס־געזאנטער

 טויטען א װי געהאלםען האט אלץ דאפ
 ?ײן נימ נעהמען ?אטערס די !באנסעס
 אין שבת לעצטען זיעען זײ באאפס.

 און שטימען געקומעז מאסען גרויסע די
י ^ויאריטעט גרויםע א כױט האכען  װ

אדסיניסםרא״ אלטמ די ערוועחאם דעד

 פול־ דעם האבען זיי װעלכער צו ציע,
סט^צוטרױען.

 א האט 10 לאקאל ?אפערס
 די :דיװיזשאגס דרײ פון פארװאלטונג

 דרעס־ און װייסט די ?לאוס-דױויזשאן,
 דױױ״ אלגעמיינע אן און דיװיזשאן

 אין ברענצזשעס ?לענערע די פון זשאן
 אינדוסטריע. נארמענט ליידים דער

 ניט־ און באצאהלטע ארום׳ און ארום
 דריי אלע די ז?ין באאמטע, באצאהלטע
 און באאסטע, 40 דא זיינען דיװיזשאגס

 די וזאבען ליסט גרויסער דער פון
 פער־ איין אםילו ערװעהלט גיט ״לינקע״

 האכעז סע?ציעס דרײ אלע אין זאץ.
 300 װאסעדע א געצױגעז קוים זיי

 אדטיניםטראציע די װעהרענד שטימען,
 שטימען. gOO איבער באסומען האט

ױױד װייס־סרעזידענט  איז דובינסלי די
 ערוועהלם װידער צוטרויען םולעז מיט

 מענעדזשער דזשענעראל אילס געװארען
 ער־ זײנן איהם מיט און לאקאל׳ פון

״רעכמע/ אלע געװאדעז וועחלם

 אוגזעדע פלן ט״טײידע- די ,
 כא[ו;• איצט װעדט ױדאנס טיידערעע

יעבעדיג. ריע־ס
 געשריבען, װערען שורװן די װען

 זיך ציהען יאנוא-, טען3 דעם מיטװאד׳
 לא• די פון מיסגלידער׳ ,ד םון שורות
̂ס  וער םון באארד דזשאיגט םין לאי

 די ביי ױגיאז׳ דרעסמאכער א״ן װייסט
 דעד געשטיכיט װערט עס װאו פלעצער,

 די װאך״ארבייט. װעגען רעפערענדום
 דו?ס• און װייסט ראנכע פון באסעס
 צו נויטיג םאר געפוגעז האנען שעסער

 און שעסער׳ ד״ אין ״סניטשעס״ האלטען
 גיט ארכייטעד די געװארעגט האכעז די
װאו־ארבייט. םאר שטימען צו

 ניט װילען באלעבאטים די אודאי,
ײן  נארישע לי אט און װאך״ארבײט. ?

 װעס באלעבאטים די םון ,׳אגיטאציע״
 ארי״ די אז וױרי/וגג, לי חאכען זיכעד

מען דו?א װעיען ני»טעד שטי  םאר יא׳
 האבען כאלעכאטים די װאד-ארכײט.

 אדבײטעד די אז םארשטעהן, געמעגט
 קורץ׳ אננעהפען. ניט עצח זײער װעלען

קאמף! םיט שמעקט עס
 די אויך ז״ך גרײטען ?אטף צום

 ,02 לאקאר םון ארבײטער וױיט־גודס
 לא־ םון דרעסמייקע־ס טשיללרענס לי

 אדנײטער כעטה-ראוב די און 5() ?אל
 א עס איז צוזאמען .41 לאקאל פון

ארמעע. היכשע גא;ץ
סעסדע• פיט שלעזינגעד פרעדדענט

 םאיגומעז איצטער זײנען באיאוי טאר
 ױניאגס מיידעלשע די אט העלםען טיט
ד  עס װאס ?אםף, זיםאר צוגרײטען זי

 די םארבעסערען צו פאר, זיי שטעדזט
 אדביי־ יזע1 װאו שעפער, די אין לא;ע
 דע־ אט און באשעפטינט. ז*י:ען טער

 לעכע־ סך א װערען נאד װעט ?אטפיין
א״ דזשענעראל אונ!ערע װען דיגעד, כ  ׳
 דעם םין צורי?קעדען זיר װעלען אטטע

 דעם םון מיטינג פערטעל־יעהדליכעז
 םון באארד עקזעהוטיװ לזשענעראל

 זיך עפענט װאס איגטערנעשאנאל, לעױ
 מאנטז־עאל׳ אין אינדערפדיה טאגטא;
 טאנעס־ארדינוננ אויפ״ן דארט ?ענעדע.

ײן טא^ע װעלען  פאדבעריי״ די אט ז
 די בײ געמאכט װערען װאס טונגען,

 דזשענע• דער און יוניאנס, מיידעלשע
 זיבער זיך װעט באארד עקזעקוטױו ראל

ײ העלפעז צו ארבייט דער צו :עהטען  ז
סאט. און ראט מיס

אינה»לט־פארצייכניס□

1 נוםער ״נערעכטיגקײט״ ס------------------------------ם
ש. נ. — װ*ןי די .2 זייט
 יס״ ױניאז ־טסדס סוער קיסוה די 3 זייט

שעהן. ב. - i קאל
ט1 הע• ש.n — 11 לאקאכ ױגיאז ר^רםאכער דער »*ן ל,אהן. מ. םאניא - *»הר נײעם צום כירלונג ארבײטעך װענעז נעדאנקען .4 יי

— ױניסז קראוקםאכער דער םון •ארטסענט •01 ריםער אוז אינדעיענדענט דער מ. [ײט םרא׳ טעדיצינישע רעפארטער. סטעף א פרייס. .0 רזשאררזש דר. — ענםםערם »וו נעז
ס־א:׳;•. ארגאניזאציאנס און 1*טרי .0 זייט
 — יעכעז םיד װעיכער איז װעלם די .7 זײט

יאנאװסקי. ש. םוז איבערזעצם קױפעק.
נסמיץ־ביכער. רעלאקםאר׳ס סוז A זייט

ט1 יאגאװםקי. ש. - טע. דעבא־ בעקער און נסרייע־ס דער צו .9 ײ
י1שאי־ און לורץ מןיכיאץ. ב. — ̂אנןן םישע עהא:א• װעלסס דער םארבעכערעז צו .10 זייט
.5 — ראגד רוס־ איז יו:י«:ס1כדײ ״רוינזע״ *i .11 זייט

ײ — ?נעדינס> װ»נ»ן אין זשו. ׳ י. — (לדצזןהרוננ) -■יקטסרױם״ [.ז - נ׳;רא;ק<; גיײיסהר ־ אבר^לײזעז.
 נעזונדווײטסש־אגעז. שםועסע:. קורצע .1.1 זייט
 װערםײזםע;טס.1» ו.נ. »ון u זײט
H יז* «?אכעי1קר» די סנ. זייט I בע• הערטאן — ייגי»ז זײער *נעז----

.1 ?ײט ne שמסעז י'ן.1
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אורענעך די ײ׳ צדי־אען ״גע׳ ײ־ ע מ  יי
ען א״ראופוןאי׳ןןער אץ ני<ר ױנג עגי ד

 *ני,עו.א:ד;; דיגען ײ^ך א איבעי• פאר
 אינער כענאט אין דעבאטען ״•׳טי־רייטע
 9ײעיב רעזאמציע, ס כא*א סעניוט^ר

 1י ם#יײ§ען צו רעזירענט9 דעם ראט
n עיןאג^פישען v y e ^ p אײ־ראגע טיט‘ 

r דעס טיט רעדרוגגען אי״עע v w צ‘ 
או;, דער םאר טיטי־ען געסינען פנױ  אױ

אן דעם גענען אײראפא. םון  ז״גען וי
VD fאדטיגיס די ג*־- דט געװען r v t t r j' 

̂כע די ysM גאר גאט^רעז  jya^n װעי
 אײרא־ אין זיף אר״גכץ״יען םאר פיורא

mb י*אן נ*רא'ס םאר םײעי. פאר וױ§ 
 פאר־ די גע^טאגען הױפטזעכ^ן איו

 פא-איד שטאוין ז א װעלכע ,yam טער
̂וס דעם י?יניצ אײרא#א אין טערעסירט  דר

 איצט קענען סארניער אמעריקאגער די
 אויף §ראדוקטען דיערע סאריןױםען גיט
 די וױיר טארקעטס, אײראפעאישע די

 קען אײראפא װ*ס כייט זאכען אײגצעע
 געיט ױעדטי־אזע די דיגען לױפען עטװאס

חונות. די און
ר׳א־ כעגאטאיען אדכייניסטראצ-ע די

 רעזאײציע בא־-א׳ס אז נע׳טענה׳ט, נען
״,א אן זעהר אין רענירונג די שםעלט ; 

 און רעוירענט9 דער אז יאגע, אנגענעכיע
h םאד׳עטעהן ױהז כעקרעטאר , , sm אהן 

 אזױ וױ און װען סענאט, םון עצות די
 זאך ג^יככטע די דאס און האנדלען, צו

 /עם יאזען זאי כיען אז געװען, ;ואי״ט
 אױסצד דאטגעבער דינע און ןרעוידענט

 אוזן ןייענער אײגענע זײערע ארבייטען
 ‘טא דך. אריעמישען איז עס װעכיעס

 ײעײ סענאטארען זיך נעםינען אכער גיער
 םאיט וױי״ען און אורגעדולריג זייבען :ע

 װענען טראכט רעגירומ די *ואס :ױסען
 זא^עז דאן םראגען, אינטערנאציאנארע

 דע־ סטייט צום נעלן שטילערדדיס די
 -סאר שױן די װעט מען און פארטכיענט

 סענאטארעז די אבער סודות. די שרױען
 ד#ס ײאי״טען און דיייאראטי״ט זײן דוזען
ױי אנער נארון סעגאטאר טױי,  ניט ו
ױי ער און הינטערטירען דורך געהן  ניט ו

 זןייל עי װ^כע ׳סודות אזעי״כע װיסען
 די װען דערצײי״ען. טארען ניט קײנעם

 דער האט צופ^אחערט דך ה*ט דענווטע
 זיך םוז ער אז דערםיהיט, פרעדדענט

 m ארײנגעיטייןט ה*ט ער און ארײנמייטען
̂ור צו ברױועי  םו; דיר א י״אדזיט, סעגאט

 האט ער װאו אדטיניסטראציע, דער
̂ן. כארא׳ס אטאקירט יטארף  אזא פי־־

 ®רעדדענט דער זיך האט רעזאיוציע,
 דער םאר באי^ײדיגונ; א איז געכײזערט,

 רעד״ די אז כייינט דאס דדייר רעגידונג,
 אין װעדעז אונטעדגעטריכען טיז ררגג

 א-הר זײגען װערכע עדגים אזע^נע
ט,4פי  עס איגיציאטױוע. די ;עטען צו :

 אדנייגיסטדאציע די אז אויכגעוױזען דאט
 צו כחות איהרע vsm טאביריזירט האט

 װאי־ט עס און ׳iMsg ב^רא׳ס דעריטטיקען
 די וײיל ׳טאן צו כעריבכען איהר דאס

 מעהר איז קאנגרעס פון זיצוגג איצט־גע
 א^טען דעם פון נאכ״עיעיעניע א װי ניט

 אד הײעע פײ־ע װעי״כען פון האנגרעס,
 אדט־ניס־ איצטיגער דער פון הײנגעי
 דעם אין דורכגעפאייען זײנען טיאציע
עיעס״שאן. יעצטען

ע ןיא ■דעדדענט דער אבער  ראט״ די:
 א־-ירו װעז אז ׳פאריטסאגעז האכען געבער

 דורכגע־ איצט װאילס רעזאלוציע נארא׳ס
או דאס װאילט פאילעז  או געמײנט ניט ;

 דאס אױף ניט װאילט פיאגע זעילבע די
 סע־ נײעם דעם אין ארױפגע׳שװאוםען נײ

 נע־ גיט זיכער ״שויין װאילט ער װאו נאט
 אדמיניס״ די יעטיצע. זעאבע די קראגען

 םאר^עגענהײט. א איז געװען איז טיאציע
 טוזען אונטערהאנדיוגנען לאטאטישע8די

 אין םינסטער, דער אין װערען געהאלטען
 אנגענוטעגער אן איו דאס — געהיים

 ארץ דייילאמאטען די כײ פרינציפ
 םון אנצוהערעגישען די שטאאטסילײם.

 צוריק, װאכען עטיליכע מיט רעדרוגנ, דער
 דער איז עגדערוג; גע^אנטער דער װעגען

 אמעריקא סון יסי5■א אײראיעאישער
 צן רושם. גרױסען צו א אננעמאכט האט
 אױף געװארען געװארםעז איז ליכט פיל
 דא און םראנע. דעיציקאםער זעהר דער

 סע״ רער ארײננעםישט נאר זיך האט
]M ארױס זיך מען דרעהט אזוי וױ נאט.

ט*ג ys^Dy טיט אין 1 אנט^י ו דעפ
fŷ -אט צי״יל ;i§y j ;y א Mi ŷn &אדױ

, •.yאגט s ם•;
 ר'ר>ת1כ*ו( רץר וױ נאנדעם טא; א

^ איו Djyi^ryiB פין נריװער סד אר  פ
yiN iiyj| מאנץן כ^אט, אין mt ® v^f*»y 

̂ור נאטא*^, y פון אטזײנג iאדרידס• .״ 
fiffM טראצי^ rywr.n קאץ די pt .זאת 

y ,ד או דצרצײלט נערי־יך ר*בען ד> i* 
jw״ אן איצט פיהרט גידונ; y i ir y j/״ 

װע- א-ױכג^אז^ האט ד אז
 סיט r;y*ycjM̂ ^אגארישץי אן כען
MM“•אyאישy .נא־ סענאטא־ טייכות 
y,̂־1y די נאך דאט *א j j r y s| צוריחגע״ 

ײ א* רעזא^וצ̂י ?י»ן צועען
̂געז כארא, א^אטאר אי אין  ז׳י

דלער״ ארױס נײדע צי§ר*דען.
 T די װאס א̂* ^ויכטי; אכע־ ױאס

 ײעז עצה נארא׳ס נעפאי׳גט האט דרמג
 טcטyכאלן עד איז ט,כיןי,sנטyעם דער אין

ץ1< דט גא־ א*ז אנעל דאס ;עװאיען.  י
M״ די אז נא־אנט/ W iiry j" דך זןאי־״ען 

jאDיy אן ̂ייט ענדיגען sרי'יכŷא) ן  ®אד פ
אייראיא פין אױפנדאינ; דער

 נאציאנאי־ידרען צ• פ־-אן גײגערס די
מינען. ױ

̂יכע טימ  ‘כא איז צוריח טע; עט
אן רער נעװארען י־אגט ױ רי ױאכ ויי  י

 איז טyװ ױגיאן װא״יןערס נײין נײטעד
 יןױיעז דער פאױ פארב-יענען יזורצעז

 yלטאגטy,ױy^; ,ד י־עזען צו קאנייכיע
 אינדוסטריע. קר״י״ען דעד פין םראגען

 גאילדען װײס־ןרעזידעגט •ױ ׳י־אן9 דער
 איז עדקילמרט, לאט ױנ-אן ניײגערכ די פלן

 אױסםאר״ גרעדדנע א פון רעזורטאט א
 װאס איגדוסטדיע יןוילען די ױעגען ״פונג

גי4נאצ*א;אי ,ײניא, די רו;  אונטערדנומ ד
אױסנעארכײט. האם יאגײטע

 אוײ פיז איז וראגראס מײגערס׳ די
 איז עס וױכטמק״ט. סעמעױענליכעי

 ;אציא״ פון םאדעי-ונג כע>יגעװע;י די גיט
 א איז װעי״נע רינען, די פין נאלידלוננ

s, ,d יןאגד פאיליטישע םאדטידעגע פון 
 בא״ קאנקלעט איז וראגראס די •יינס.

 1אי םאקטען אונשטרײטכאלע א-יף זירט
̂כעל דער אין און ציםעדן,  עיא״ צײט זע

״ די פאדעלן גאל ניט כ״אכעכד. כע  די
 א״' די װערען זאל פאלק דאס אז נערס

 דאס גאל גליבעל, יזױילען רי םון נעגטיטער
'  אינזיעיד״ די סיט צוזאמען דײנערס י

 פאר״ זאי״ען טעכגיחעל אגדעלע אין לען
פראדוקציאן, קוירעז די װאיטען

 -עקס די בעבען איז ײניאץ כ״נערס די
 איהלע ם״נען. די פון פראיליאירוננ

 או ׳אױש;ערעכע;ט דאבען עקספעיטען
ע ,ד אױסקדפען פאל בלי־יז ;ליד  און װ״נ

 נאטלעפעז ױעט גמנען קוייען האלטע
 ניליאן האילכ א און פיעל וױ טעלל ;יט

 אז ׳םאל שלאגען מ״נערס די דא^אר.
 ״8א געלט סוכיע דער פאל 6זאי רעכילונג די

 אײ״ פ־ײואטע די פון טינען די קויפען
 די אנשטאט פאלק. דאס פא־ ;ענטיטע־

 יןױלעך הױט״׳עיגדעגדע און האניןולענץ
 ?ײן אינדוסטליע די װעט םאכנאטע;

 צוליכ אין פא^ק דאס פון פארױאיטעט
נאדערפדכע. אילרע
 זאיל עס אז םאר שלא;ען מײנערס די

 ?א־ ״אינטערסט״ס אן װערען געשאפען
 כעקדעטארי א מיט מײנס׳/ אװ טישאן

 קאבינעט. ירעזידענט׳ס אין מײגס אװ
 ע?ס«ער״ םון כאשטעהן זאיל קאמיסיע די

 און םאדקמהד פרײזעז, כאש״טיםען צו טען
ױײ א םיאגען. טעכנישע אנדערע אין  צו
 ״jr,o.־MD פון כאשטעהן זאיל קאמיסיע טע

 פארוואיטער די : גרויען דרײ פון טער
 אדביײ די מינען, די םרן טעכניתעד און

 דער פארברויכעד. יזױצען די און טער
 א■״ צו איו קאמיסיעס צוױי די פון צװעק

 אינדוס״ דער פון פאדװאילטונג די טי^ען
 דעם סון פראגע בר״םעדער דער םון טריע

ײ כדם טאז צו האט װעילכע קאנטראל ױ  ו
װ. ז. א. קאסטען אילגעמ״גע דזשעס,

 ו:?טען8 וױכטיגסטע די פון אײנעד
סא״ די איז •ראנראם מײנערס דעל ז «•«

t זא<ען ארכײםעד די אז דערוננ, p n 
אינושעירמן די מיט 5טײ< :לײכע א

\ל(  םאדװאיםוננ דעד אין מעכניקער אנדערע
 n אז הײסט דאס אינתסםריע. דער פון

אן אי און שסארק ■ראצ. 100 זיין מוז ױד  ז
^ פון פארשטעהעד די מיט ^נםיהרען א פ
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 <iff וױיחש ®טווגדן׳-ך
jy im «9*י iy i עי ט י ^־ ב פ ײ ־ י ^ 

pR א י ו ו ׳ ו ו ח נ C יייי ^!4י P f t
R-• ד אן ודמדג lr iM ii y r v n r 

y^Rivni ro tfiju און מ* ** F&
p̂ טyװ f ר9ד pB י9ד

,9דועטרי
nyiM® *& אז oy דט !,א

;n y די פאר s y r ^ n צו &I91W1M 
y די א;ן ס/טמוןי>& r ’^yu ײ | • 

jyp די פון װאיטומ n ר )̂ IjW f 
^fyti אױ,י אױפואסען R I 9 W n i  h' 

 "4א וןא^טי^י ל^^רומ׳פ לyד סון ײעיש
ny: ̂ען דעל  די אױנ איגד״פטדי^ יןדי

fyt^NO y רyרײג i  w w 
אדס* (^ד fy^yii דעל אױ^

 •ריױאטע פון אוגטץדרימומ די םץן11נ
:vim  fy^,M דyל D')»v>yi נד-רא׳ 

 ס;־ §w* די װציען דארום ללאט̂י
ד גיט ריײר י91 אױלי M זען  1 ײײ• ̂ג

y r ’09^i?y| אױפ׳ן אױך נאר פעלד R i״ 
 ̂יnר<yײ yרyאנד v* ם^ר. ^טיש^

T די fM ,oy טײנט f  jyfi* iy»^3iN 
 ־Rpy וױ גוט אזױ פאייטיש אלנאניזירען

yiyp רyדי האנען |yfi* די גאס^. ’M 
yp^^Ri ,ײ אן •א-טי״ א י

ײ וױ ;וט אזױ ט״ yr̂ לאכען ו M ny^f״ 
;y .ארכײטעד די ומן דאן נאל •ודאז 

̂ען  ױדאן •ראצעגט yi(1 א לאכען לדע
 |y;yn זײ װ^ען פא-טײ לײבא- א און

 דאס םאדעלומען, yדיער jy—אױכפ
־אגלאם.9 טײגע״ס׳ ד־ איז

טאנט דאהערגײ דזשענעראל אטארד
ענטדעדגג. ייז

̂ט *y דנט סטרא־ אכיט דין אן לאי
 דאלערט/ דזשענעראי אטארד אייץ שעט

 א םאי םאלנאלײטומען טאכט על אז
 פאדפאילגוד אץ אוגטעלזונומ גליגדייכע

 די א»גע;אלט לאנען װעלכע די םלן געז
 פץ צייט אין םאל? דאס און דעגילומ

 דעד אין דאכען. צו רײך זיך כדי סרץ,
'rvi גאר על לאט אכעד אנית׳ן  איז סען*

עז און אי-בעי* די פארקאשערען  די נאש̂י
 19ײ כאנאמייןעס. און יראפיטירער

 \vm וראטעסט פון שטורם דעד אנעד
פאד״ pm געלאלטען זיך דיאט

 קעיעד קאננלעסראן װען און שורײטען,
 איטייטשרמגט די אדײנגענראבט האט

 גע״ װ״םעד על איז אילב גענען ידאגעס
ד וואחןן  טאקע עד ד׳אט סאל דעם און ני
 דאהער״ ניט װ״סט, דאש געפוגעץ, עפעס

 דזשױ גלעגד רי גאר נעם׳יגען, ov האט טי
 אװ נט9דע*ארטפ דער װעיכע פאר רי

כאוױיזמ. די ̂ןכלאכט האט דזשאסטיס
i די : w אז געפוגען האט דזשורי 
h א״גער  pfi שוידעמ pm מ  •רא- כאני

 און רעגילוננ ד״ אסנאלען און םיטילומ
̂ח דאס ly; דער איז פא jy tn y -אסיס 

 כענמדיחט װאר, אװ סעללעטמלי טענט
 דעדדומ n װען צײט דעד ןיא ?לאװעי.

 וחניט די סאכעז pm פאדדרען געװען איז
 ״y; דער האט דעכיאק־אטיע, פאר זינער

 צו געווכט — הריג pc הייסס״ריגיכטעו
 נדט טיליאנעז. טיט זיך פאדזאמען

 געװארען כעםיבען אויך זיײבען קלאװעיל
דינ  װער״ יאטריאטען, אנדע־ע פי;ל ש̂ו

 אין עטטער לױכע םאמופיען האנמן נע
 גיט טען אדטיניסטדאציע. וױיסאן דער

 אונטעדזוכונ״ די װען אז אנצװזערעניש,
v:\ אנגעהן ימת אן אױ.י טאקע זאלען 

y,: פאליז אכ״עלײואנע־ דאס װאים r rv j 
pc vs נאל אז ,c שסאאטסל״ט איהדע 
 וײנען פעלזענליכקײטען נאריזזטטע און

געשעפטען, מיאוס׳ע גאר אין פאלמישט
 װאגט רעגירוננ איצטיגע די אכמר

 צו אונטעדזוכונג דער מים אנצזנעהן ניט
 פאדהי״ צו צתעזאנט האט ױ וױיל וױיט,

 ®ראפיטירעד, די סון אינטערעסען די טעז
 יעצטעד דער פדץ באאטטמ הױכע יאד א

 איז שולדיג נעפינען צו אדכיניסטדאציע
ץ איהר םיז ס״י א סיי א און קאטף, מ

9 ^ y iy r f i וןט^מי דאר   Byn ® n t״if» 
1 מ ט ײ די 1אי האלטען ד  r f  
w או i n i m i t t  piiy ט ד  |y»

ט יןומען װאט ו; ^^» -uniyon® 91י  fyti 
צו איצט  d r r jp f y i

PM tf*  |yip®H דט יאמ  im  MTWH 
................................ »ן ו

f fyii
fy;ymyiM iy  ;y)♦♦̂  f^ it f f y i 

3 ♦i®׳*fyyyj iy*jp r® i)itfiti ,אידום 
* *ly א אץ iW §w וחנן h
*p® r< w * fy n y * r t ן וועט פאלת  די

in y iiM  r y r y  ® m jm yi/ אױף jm im״ 
, tfyn ר/ןר w w i u ^דאyרטי T f ״ י *

ש*י, pp pc טדא*צן דז

עד ױד אסעריקא• אץ רוסלאנד אטאל ו
 סאװעט דער טשיטשערי̂ן *דעארי
 קאנפע־ לאזא; דער אױןי פארשטעלעל

r m, װאו n קאגסטאנ• און
m טעאואל nyovi jyiyp, א אין האט 
im §y y i קאדעס״ אמערייןאגעד אן טיט 

;®•tfiy i ענטוישוגג דין או״בגעדריחט 
 אונטער״ אלע די פון דעזדיטאטען n דיט

 עגד אז צוגעגעכען דאט עד רײדומען,
o חאט סי^טאליופ אח לאגד r m, ?א 

n דא̂ג® y;^t; וזי־יט po ,געסעטעים 
 n װעלען שפעטער אדעל פרױזעד אז אין

y3?yf ^)ארױפשוױמעץ, *ױדעד פרא 
yאסעדיקא צו אפעיירט דעולפאל דואט ר 

 רוס״ ריט פאלשט^דגיס א צו לוסען צו
 םאר״ צו געגעכען ער לאט רוכי*א;ד, לאנד.

wvuv, אי־יטישע קיץ ;יט שױן ?וכט• 
 דער״ אנעלקענוגג. די^יאסאטישע אדער
ע דיי  א צו קוטען לענדעד צוױי די jyiyp ו

 פפעציםי״ צו נאצוג אין פאר^טענדדס
 דער אדן ענטװאפענומ, וױ פיאגע̂ז שע

פרא״ אנדערע וזעגען רײדע; טען ?ען נאך
געז-

 דוס פאי• פדאגע ענטװאפע;ו;גס די
ד א; ז י י  וױכטעס* די פון אײגע איצט י

m נאשייסע די pc קאג״ לאזאן דעל 
 םון קדינסשיפען עריױנט װעיכע פערעדמ

 דאר־ די ארום װאסעדען n אין יס,4יע רי
טי; עס סאכט דאכעיען, ױ  אנד4רוסי פאר ;

 צו קריגסשיפען אײנענע איוזרע נױען צו
 דאס אטאקע. סון םאי אין זיך נאשיצען

 וױיטער איצט װעט רוסיאנד אז נ*ײ:ס,
 פאר״ אױגי עגעלגיע אװעיז;עכען דארפען

̂אסע א*ד,ר שטארקערמן  װען צ-ט אין ס
 עקאנא־ איהיע בױען גױטינ אזױ no ױ

 צו ד איעלירט דעלפאר ימכען. מישען
 דעדען אײן אין האיט װמלכע אסמרײזא,

 ענטלוא• העיפע; צו עגטװאפגוגנ, װעגמן
v m\ דאדדאנעלען. די

 אױס וױיזט דעגידוגג אסעריקאנעד די
 שטע• איהר עגדעדמן ניט שגעי אוױ װעט
 עגדע״ אן אז אבער רוסלאגד. צו יוגג
 רעדע א אין כאוױזען איז סאר תוסט רובכ
 געװעזענער דער סאתענטאו, הענרי װאס

וױל״ אונטעד צו אמכאסאדאר
 טעג פאר א דיט דאט חןזשים סאלס
 ער איז כאװאוסט וױ געהאלטען. צודיק

ע ר ענ ס  שטארת״ די םדן אײגער געװען ט
 גע־ האם ער רוסלאנד. פון נעעער סטע

 אט־אט אז דערצײלען, אײן אץ האיטען
 דער אין רעדרוגנ. סאװעט די סאלט
 י-אט אבער צוריק טעג פאר א מיט רעדע

 רעיי סאװעט די אז ארויסנעזאגט, אפעז ער
מ  טיט רוסלאגד pc רעגירונג די איז דרו

 האט ער פאיהאנדלען. מוז ניען װעלכער
 א געיוען איז רוסלאנד אז צוגעגעכען,

 טאכט װעילם א איצט איז טאכט, װעיט
 װאס טאכט. ,ױעלט א ביײבען װעט און

 או רעגירוננ, די געראטען האט ער נאך
 אפגעבען מען זאל יןאנסטאנמיגאפאל

 די איכעמעבען עס זאי סען רופלאנד.
 האט ער אז דין קען עס כאישעוױקעס.

 באילשע־ די פיז פײגם מעהר טעדקעז די
 די ארײנצולאזען איידער pw וױקעס,
 בעסער מען זאיל אײראפא, איז טערקעז

 רוסלאנד, צו קאנסטאנטינאפאל אפגעכען
 דאך װעט שפעםער אדער סריהער וױיל

 הױפט־שטאט. די קריגען מוזען דוסילאנד
 װע־ דעגירוננען די אז דך םארשטעהט עס
 אזא הערען צו אכער העדען, ניט איהם לעז

 טאר״ װי דיפלאטאט אזא פון מײנוננ
וױכטינ. איז נעלטאו

ר א ע ט ב ע ל ן ש ע ג א מ
 אנ־ םיעלע און יטיש2ענדי6א בידם, אדנרײנע קא»־׳שםער«ען, נרעננט

קראנקהײםען. דערע

ם ו ל א ל - ם ק ע
אכפיהר־טיטעל טשאקאלאד דער

ס ל א ר ח ע ײ עו א נ א ץ ם ג א נ ז נ ד ר א
עם פערהיט ציים דערזעיבער אין און פערשםאיוננ קורירט עקם־לאקם

m םאנע״. שםא«םען פער• און שלעכשען א פון קוםען וועלכע קראגקהייםען, •יעיע
ע ײעקגדיאקסא ם ס ^ ױ  יאהר־המדערם דיעזען פון ערפעדוננ דיו

̂ניאליםםעז. •ראםינענםע טון ןגדירם חןקאם װערם און םאנעךספ
סטארם. דראנ אאזו איז באקס. » סענם 60 »ת 25 ,10

I
f

T־״

ן ,לאקאל יזניאן, אפערײטארס מלאוק
 גע• שױן זײגען יויאוחסאבעל יי

 און סיזאנם י״ילצע חאנען צו װאױ;ט
 חא״ אכער יןײנסאי סי־עה״צײט. לא;גע

 שלעכטע אזא געלאט גיט נאןי ס״ר בען
 די דורכגעטאכט האבען סיל װי צײט׳

סיזאנס. פא- לעצטע
אלבײטס״ געהאט איניעל האבעז נ״יר

 דאס איגרוסטריע, אונזעד אין ילאזע
 קײן האכען .ױערכע אזע^נע, סײנט

 טי,צ אין געװען איז דאס דט. דזשאבס
 ;עפױ זיף האבען עס אױב אין סי*עה פון
 לאכען װאס קי״אוקדאכער, טײי א בען

ױן  געאר״ ניט סיזאן פון צי־יט אין א
ט׳ ״  ספעציעיע, אדער געװען דאס איז נ
 אדער ״ט־עױילער׳/ ו־אפעסיאנעי״ע אדעל

ת׳/ ״הא^בע אכו ײסי עי  זיך האכען װאס נ
 די ײאץ. א צו צישי״אגען געקענט ניט

 אין גאל סיר האבען סיזאגס «אד לעצטע
 עס ױען רעכעגונג דעם פאליארען גאנצעז

 עס סרעין, איז עס װען ארן סיזאן איז
 ניט סיזאן קײן איבערהוייט “גא איז

 אױך זי־ינען א־נײטסי־אזע די און נעװען
 יעצטען איז אט סארט. אגיעל א; סין

 אוטסעכייך נעװען בײשויר, צים ׳סיזא;
 קריגען צו כעל-כיי״אכה בעסערען א פא״

 פאי א אז איז, פאהט לער דזיעאב. א
 האבילן 1 יאקאי פון רעפיבע־ס רונדעים

ײיז געי״עכט סיזאז דעם  היל,^ דער פון נ
 אחא'*.4י פ*ן געקלאגען האבען די װאס
ys,c באי־אנט זײנען די סון dsr דטע 

בע^־סראכית.
 ארבײטס- די אז זץל, ס׳פארשטעהט

 ®ראבלעסע, א געױארען איז ^אזינלײט
נ נ״עסבעיס, די ״  קײן ניט לןדיגען זײ א

 קוטען דאיפען זײ אז וױיסען, דזשא:,
 גו־ א אםי^ו איז עס ױניאן. רעל צי

 אז בעסער איסער איז עס װײר זא־ סע
 זײן אין רױפען זאי־ אלב״טשיאזער דעל

 די און — שאפ סחע: א אין וױ ױגיאן
 ע:ט־ אן געבען צו מחויב זײ איז ױניאן
 זײן צי אױס רעדט סעסבעל דער םעל.

 דער און הארץ כיטערע רי סענעדזשער
 דער עגטפערען. איהש דאלןי סענעדזשעד

 פרא־ אי*ע ריזע ,צ ענטפעד אײנציגעל
 פיה־ נ*יר לוען דין, געחענט װאיט נעז
אי,ב א אײן רע• װאלטען דאן ׳י
 דזשאבס די יזאנטלארילען געקעגט נייל
 איז עס װאו פי״עצעל, אין יא זען, און

 װײנינעד אין קלאייס מעללע־ פא־אן
 זא״ אפערײטארס צאר געזעצריבע די וױ

 װע־ אװעקנעזעצט אפערײםארס :אד יען
 םאד• איז עס א־ב״יט. דער צ* רען

 װאיט פעי!ע ;,:4אזעי אין אז שטעגדריך,
 פי;י- אױך צוזעצען געניוזם "[,י: כיען

 איז עס *ו. אז, א. פלעסעדס, ישערס,
 סען ט4װאי ק^אילס סעהרע־ אז ׳אדת
 שאפען. געיזענט :יט אופן דיזען א־ד

 װאס אדבײט, ביסער דאס אבער דע־פא־
 גע־ װאלט שעפער, די אין דא יע איז

 צװישען װערעז פאנאנדעיגעטײרט לזענס
 איײ יעדער װאו קיאולוטאכער, סערדעד

 אנשטאט ביסעל א פא־דינט װאיט נעי
 ארבײטעז אײנער הען הײנט װאם דעם,

שטארבט צװײטער א אלז יא־זי גא;ץ א ך• je • • • ךן ? •
 ערשטער, דער געװען א-ז 1 יאקאל

 ארבײטס־ פון פראביעכיע דיזע װעסען
 <עצטען רעם געטראפען האט לאזינאײט

 סטא־ דעם נאף בארד שוין סיזאן.
 הונ־ געקוטען אונז צו זײנען פעדזש
 סען פארלאנגענדיג סעמכערם דערטע

 ארבײט״ דער צו זעצען ערגע״ן זײ 4,זא
 זײ אז ערקילערט, אונז האכען פייזע

 גע״ האט עטװאס הו:;נר. פון שטארבען
 לט?*ל אונזער און װערען געטאן מוזט
ארבײט. דעד צו גענוטען זיף האט

 ארגאניזײשאך דעם םון הילו* די טיט
 אײנגע־ זײנען 1 יצאת. פון דעפאדטםענט

 אקטױוע םון קאמיטעס געװארען שטעיט
 זיײ װע<כע אדבײטסלאזע, סעטבערס,

 שעפער, די אין געװארען געשיקט נען
 עס אז פארדעכטיגט, האנען מיר װא•
 אר״ גענוג און ילעהרע־םאשינען דא איז

 אפערײטארם מעהר אז זעהן, צו בײט,
 אר־ דער צו װערען ארויפגעזעצט זארע;
 גע־ אונז איז פלעצער פילע אין כײט.
 ארוים־ זײנען אוערײטארס און ילדגבען

 פעילע םאנכע אין געװארען. נעשיקט
 שװע־ אן אננעשטויםען זיף מיר האבעז

 אונז איז םעלע מאנכע אין רינלױיטען.
 ביז־ די םח םארלאנגען צו אויסנעקומעז

 ארום אזוי הי<ף. זייער נעס־אײדזשענטם
 איבער ארויםצוזעצען נעלוננען אונז איז

 האט דאס דזשאבם. אוין״ םעםבערם 150
 ארבײטסילא־ די פארסלענערט נאטיריליף

 אאץ אבער נאך זײנען עס אדמעע. זע
 אויוי ארבײטסלאזע צאהל א פארביליבען

 אויפ־ געמוזט האט ^אקאל דער װעדען
אסען.9

 ארומנע־ ווידער זיך םיר האבען רא
 םארבא• ניט איז ױניאן אונזער אז ?עהן,

 ער װען קריזים א באנענענען צו רײטעט
 הײנע געהאט ניט האבען סיר ?וסט.
 מעמבערס אונזערע װעלכע טיט ׳פא:דס
 לא־ די עערעז. ארויסנעהאלפען זאדען

 איז הילױ און שלעכטע א געװען איז נע
 האט לאקאל דער נױטיג. זעהר יעזינע

 מיט דאלאר, *טויזעגט15 באװיליגט יאז
 אדויסנע־ זאלען אדבײםסלאזע די װעלכע

צד אויף איז גאכהער װערען. האלפע;

 הא״ ארום אזױ •־אצענט. 3 די געקוכען
 10 לעצטע די אױסגעצאהלט מיד כען

 דזשױנט דער פון ,$22,431.10 װאכען
 האבען ״פראצענטיגע3 די פון באארד,

,7,949,30 געקראגען ריר  tאי פאלגלױ |
 אײסנעצאליט טרעזשורי לאקאי דער פון

̂.14,481,80 נעװאלען
 באוױיזט ציםערען רװע דורכקוקענדיג

 טצד כײטראג הלײנעם א pc אז אוגז,
 ילײכט מיי װאיטען םעטבערס אונזערע
 ארבײטסיאוען אן אײנפיהרען נעקענט

 אנ״ ביסעל א מיט און םא;ד, כעגעפיט
 א װעדען א״נגעםיהרס לען שטדענגונג

 אינדוסטריע, אוזער אין בױרא לײבאר
 גרױ״ א געווען נאר ניט װאילט דאס װאס
 נא^ צײט, שלעכטער א אין נוצעז סער

 דעם םון װאיטען םערכערס אונזערע
 צייט. גוטער א אין אויןי פראפיטירט

 געענדיגט אײגענטלאן דך האס דעם טיט
 ארנײטס־ אונזעלע םאר אלבייט אלנזעל

 שלעכ־ לעצטען דעם םאי רעמבערס לאזע
 און סלעק, עלגערען נאך אלן סיזאן טען
 סי־ בעסערען א פאי האפנונג דער סיט
ױ זאן  יעצט טיר דארםען לעצטען, דעם ו

 דורכצופיהלען ארבײט דעל צי צוטרעטען
 אדבײטסראזען אין בױרא לײבאר א

פא;ד.
 אץ מענעדזשער פץ איגסטאלײשאן

באארד. עקזעקוטױו
איז דעצעטבער, טען23 דעם זבת, tM י

 א־גכט^י־־ה לײסעאום lyDyniMo אין
w טעגעדדצע־ דער געװארען r y  ; , tf* 

.1923 יאל• שyד פא־ כאאיד טדו
*וינטי;בטע, ראס ניט אבעי איז עס

 אינסטאײישאן, אן זעױען איו עס װאס
 -yrM דאי זײנען אינסטאלײשאנס וױיל

 אינטע־עס, דעל איו וױכטיג געײען.
 אין אלױס צײ;ט כינע•שי■yט די װאס

 איגסטאײיישאן א וױ וױיזע און א״ט די
רורכגעםיה־־ט. װערט

 אז אײגגעױא־ינט, איטער דינען ריר
 דילמעפיל־ט זארען אינסטאלײשאגס

 א*יף וױ סויטשעס, יאנ;ע כײט װערען
 פ̂א באגחעט א םאראגשטאיטעט װערט

 באאידס, עיזז. נײער און אלטעל דער
 טענײ איטדוע צאהל א וױ דט אזױ

 יא״ דעש א־יפ זיך געפינען ױאס כעלס,
קאל,

ע־ געדען אנע־ איז אנדעלש גאנץ  י
 םין ,‘י*אקאי אונוער םלן אינסטאלײשאן

 ־,כי האנען כיעטבערס הונדעלט 6 ביז 5
 א;״ א*ן אינסטאר״שאן דעם נעװאויגט

 ניאנען דעם ציפרידענצישטעי^ען שטאט
 לןר״נער א נײט פאלבלײננען זין און

 םא״אנשטא״- טיל לאבען טעגיעעי, צאהיל
̂ע װאו יזאגצעלט, שעלנעם א טעט  םי־י

 געלעגעגלײט א האבען זאלען טעטבערס
אטווירען. צו גײפטיג דך

 פפ־ט־ ;,יױי: גא־ געלאט האנען טיל
 א*;ז ‘פא ראט אנע־ דעיפא־ שעפ.

 כא־, הא־פע בלאניןספר די געזינגען
זעוזל האט דײוױדסאן העלר װעלכען

.)15 זײט איץי (שלוס

ד ע ט ײ נ ס ױ ט ײ ט  ס
ר שו ז ע ר ט
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ג נ ו כ א מ ט נ א ק ע 1 ב
סײװינגס וואר־ 1918 אײערע זײנען 1023 יאנואר טעז1 דעם

פעליג. נעװארען םטעמפס
 געלענענהײט א א־יך גיט גאװערנםעגט סטייטס ױנײטעד די

 װעג, באצאהלעכדען און זיכערען א אויף שפארען צו װײטער
אײערע אויםכײטענדיג

1 9 1 ר 8 א ס װ ג נ ױ ײו ם ס פ ם ע ם ם
c ר א םערטיפיקײטס םײװעגם טרעזשורי

 ־דא■25 א קריגען איצט איהר קענט סטעםפס, סיעוינגס װאר אין $25 פאד
קעש. אין $4.50 אה םערטיםיפײט סײװינגס טרעזשורי יצארדיגען

 ״100 א הריגען איצט איהר הענט םטעמאס, סײװינגס װאר אין $100 םאר
קעש. אין $18 און סערטיפיסײט סײװיגגס טרעזשורי דאיצארדיגעז

 ־1,000 א קריגען איצט איוזר הענט סטעםיס, סיעוינגס װאר אין $1,000 פאר
 ־דאאארדיגע100 צװײ און סערטיםיקײט סײװינגס טרעזשורי דאצארדיגען

 שעש. אין $16 און סערטיםיסײט סײװינגם טרעזשורי
 קרעדיט רעם מים נעזיכערט זײנעז סערטיםיקײטס סײװינגס טרעזשורי

 םון אײנע הײנט זײנען און נאװערנמענט סטײטס ױנײטעד דער םון
זועילט. דער אין אינװעסטמענטס זיכערסטע די

 סעדמײ סײ.ווינגם טרעזשורי די אײן ברעננען פרײזען איצטינע די צו
האלבײעהריליך, צוגערעכענט יאהר׳ א סראצענט 4 אומגעפעהר םיסײטס

 אומגעםעהך און טערמין, פעילינען דעם ביז געהאלטען װערען זײ אויב
ײ אויב צינזען, אײנפאכע פראצענט 3  םייהער איינגעקאסירט װערעז ז

פעציג. װערען זײ װי
 עסטײטס (אױסער טעקסעס לאסאיצע און סטײט םון םרײ זיינען זײ

טעקס. אינקאם םערעראל נארמאילען םון און טעקסעס) ירושה און
 זוא־ ין3 דעיארטמענט םרעזשורי דעם אין רעדזשיסטרירט זײנען זײ און

 אדער םארצוסט םץ אײגעגטימער דעם פערהיטען צו אום שינגטאן,
גנבה.

ט ר א & ר ש ע ײ ם א ל ע ן ג ם או אז ס ל ? m m
 *ײך װעט בײנקער אדער םאםטמײםטער אײער

אינםא־מײשאנת אלע געבען םארנעניגען מיט
:אפיסעס םאיצנענתנ אין װערען געמאכט אױך הענען עססטשענדזשעס

באנק ריזוירװ םעדעראל
0T וו., טע4 אוז סט. םע23 עװ.; טע5 איז םט. טע125 ;צעין מעידען*

םיטי. יאר? נױ

ה ו * ט ר נ ק מ די נ m א
ד ג א ל װ רי ר ה « מ ד מ
ד א ד % נ ה א י

ri-׳v i a■ • t ;•* t

y{ כע*גע־.ענע; i f v y; ״ש/ v *  — Km 
ענטיצ״דע;, צו רעפע־יס

יצעוע*;, כ־־ל א״ט- י־ •*ע:ע; פ־יי־ע ,י .יטע;פ״ע־
 אויןי נײ׳צטאנעז א־י ױנ־ןוז ד־

v*6טיונו די דאש דעם, 'iv w v  •‘װע• ,8
ט א־ו־ס ;־בען נע  א״טס״ד צו אינ״

̂עז ׳עאיס, ,ז זא  ׳,•ייעז רחעז אדנ״ט ד• ,
 די *יז ד<וס .8א;*קא;ט*איוטא־-ױ; צי

^יױאנדעי ̂ולש י  8עחט׳*ור|י8ראנו * שא
̂יכען דעם אין *;•.עי־-־טאנעז. נ־ט  )׳- דז

 ה#:ט. סרי־ע א ר*נען נע־־אאט דויא
 זיי װאו #־נייט די ׳צ־קען הא;ע; צו

זאא ;ע׳טענר׳ט: לאבע; ז־׳ ײ־יע;.
 שא«• ״נע1יו איע א־נאנ־דרעז ירניאז די

 ד• ׳צ־לען רוזען טר׳יא ד־ װע־; יזעס,
'װ־אז־ראנט־אלט^־ם. צו א־ב״ט
 האט D'-iVeyi א־ו נאא־ד דע־

 יא•) ױנ־אן ד• אז ענט־עיעדעז אבע־
 ול<וט װאס ערט״.ײ־ע־,6טא;י א :;ע־ע:ט

א;, יע־ נ״ט אד־־נ־ענט אן  טאר ײנ׳
 א אין אױב׳־ט ניאנעז צו •צ־יען ;•ט

,י ״'א», ;•ט־י־״אז די ׳עייןעז טיזען ,
ױדוןון־•?אנטראהטא־ס Vi ג*ר ײג• א־:

אי1ו שעפע־, אזע-נע P* *״יסט, דאפ
אזױ *פגעדןיט, װע־ען C‘ \ j ו ו ן די

צאפ.יד- איגסײ דעפ אין וױ גיט
a » ןן t י אי איזא, איו, ײדון עגט׳צ רי ן

vv; .ױנ־א;, דע־ ין8 ד־ט די ,א״
 די געװע; א־ז ׳עטײ־ט־^־נקט א נאך
״פ״נס״, און דױס וז־עגעז פ-א;ע
 דאס נעפאדערט, האט ױדאן ד־

«י א;ר'נ*ע;ט נ׳יעט דעש א•;  א דין ז
 כא• װעי־ט *־נ״טעד װעו ראס «וג?ס,

 א עיעס םאר ױדאן דעי פון ־טט־אפט
 די װעט ער אויצ און םאיביענען,

 ער זאי אננעזטע;, װעיען ג-ט ',־עט־א,
 אדנ״טע;. לא;ען נ*ט ׳עא« ױדאז א א־ן

 *רנייטער אן װען אױך, ינען,4ג דאס
 קײן צאײען דט װיא ער אז זאנעז, זאי

 וױיפעד נר׳יכען עד וױא דאר און רױס,
 ױנ*<יױ א א•; ז־ין א״ף א־נ־יטע;

יצאפ.
רע• אװ נאאדו פון ענט־עי־דו;; ד•
 רו״ שאיעו אזעינע א־ן דאס א־ז, פע-ס

 ױג־אן, דעי כאצאהיען א־נייטע- די זען
 און נעיד״־צטר^מז. ה״ און ד׳לש ס״

 א־ינ• א״נ׳־טע־ אן ז־ד װעט טאטע־
 וױ< ,,ז אדעד ער, אז ׳עשא־ען,

 ש־ררע די ואר ען,4צאדו ;•ט איפי .־ום״נ
 א״• דער ‘סו אןזא;ע; א־נ״טער אלא

ט.  סא־ ז־ד, סארעטע־זס א־ז, :־אס נ״
«ו;?ט, וױבט׳נעי נאנ־ז א דע־

 די האכע; פונקט וױנטיגע! א נאך
»ז א־ב״טעד או  די ,כאצונ א־ן מײ

 דאי• װעט אז יעצט פון סטענז־אדדס.
 א•; װיידדע-סעייל נ?יי«ג א דין טען
 דערשון רעזױ׳טאט דעד ער, אאע
 #רא״ דריטער א א״ן דאס זייז, װעט
ײ די װעיעי ט־ייד אין שע»®.* צענט « 

 10 סוו העכערו;נ א כאהורען נײטער
אננט האט ױניןון די פ־אצענט,  פא̂ר

 אילע פאד וױידזעעס א־ן חעכעמנג א
 ױני*ן די און טרייד, איו א־ב״טער

 סטא• רייה נא;צע א צוגעעטערט ראט
 יסרות דער אז נאוױיזען, צו טיםט־קס

 אז, יט8ה לענענס״םיטעי אאע אױף
ד אין פריךס דער כאט־ט ;*  .זיך זעהט י
ט״.י״דו;; די ניט. מעהר  איז, אבער ע;
 אויפ• נאכ*ט<וי ז«ו< פר»:ע דיזע דאם

 אפריי, קוכיענחןן דעם ותרען גענומען
 רעפער־ט <וװ נאארד דער װעט ד*ז און

עצט׳ש״דונצ. »ן אדויסגעבען
בא״ חנר װעט סיטיננ יענעס אױי

או אױפנעהמען רעפערים אװ אדד  א ;
 א״ז װאס ױניאן, דער םדן םאדערונ;

 נעסליך: נעװארען באוױ^ינט ניט יעצט
̂ייכע  כיזנער, און םחיען פאר סקײילם נ

 *דכייט. זעילנע די טועז כיירע װען
 א פמיעחורכייטןד די האנעז איצטעד

 אויך טע;ער, די װי סהײי נידערינעדע
 ר!(כ װעדען ענט׳צײדעט דאחי פראנע די

. ««.־'< יןומענדען
 א־ן •ונקטעז אנדערע נאר װענען

t װעיען אנרימענט דעם o א רעדען 
סאי. צוױיטען
 אױ זיצוננען צװיי יעצטע די אויוי

 נדױ דודד םאדטראםע) נעװן ױניאן די
 ;א• ׳שוועםסער און האטאװסקי א. דעד

 דאיר װײם״ארעזיחןנט סיט ?יגער,
 • vנ האם ■ערי׳שםײן נ,־אש. ■ערל׳שםײן

 א כדם שבת קאגפעחזנץ דעם עפענט
n\ שטארקע r, אאע• *1אוי האט יואס 

 איינדרוס. נוטעז זעהר א געםאכם מען
 :עהאיטעז אויר ער האם גאײמן דאם

r אױםנעציימןמזע אז f jn ,ררען זוגםאג 
נ׳זשיאס׳ןן. זץ־ חאס קאכימחננץ דער

 קלאול־טאנושעיאדשו־ קליװיאצד .די
 סאר• נעײעז איז אםאסי׳א״שאן רערס

 סאנשיין, ד. קעיער, M דורך טראמן
 jo x און קאראר j העטסטער, נ1אוירװי

 םון ל״כאר״מנעדזשעד דעד באטיער,
אסאסיא״שאן,



«

אודטןןו-נילחנג װעגעז נעדאנקעז
יאהר on צוס
;n: נ• £#ד* £׳; ־

 *hph גע&ינען ,‘/‘.,״״44ט/ דעי׳״יכצ* ,״4
j /׳-ט 4.4,4y#H y-•*•• h y i׳y^y; כײע^ײכ׳ 
j ־איט נ״;: 4H44 טע׳ ‘, yM *y^ pn< ר*כ 
, ,4y* ט*ט ן י ד ״ ״ י /  -״h4 ay;** צינ ן

D pH ,V".־jŷ די iy 'i  ?g“  (*y׳y,!
4'f jyn ״»r״fy ציכ 'p i r H r v  ty -*יא״ 

h 4*f ?yiH2 *צי״יל ח“כ av i * 4«g *׳iy
״ 2יי#אי 44f ; ;y- ן jjH JV jj-H  y :n ד״ 
 -אבד •*f י*כpsrfl, 4 א m דך נען

pH i*&yjC4«H יי*ב v r n  4y :* -  44f-‘ 
jyfg-yj ס#*ץנרי& דט; *pc v r v 4
jnjP«f “;?טייעכעג; t j :44T - 4v-K6 jyp«f 

h - hj ;y ;44? y r y 4i pH py-gvyjל ' 
שיט־ץבימ h סײ״ב^כ^ז

y w-yv e*,yi;ifH3? געטי׳ן pn דע־ 
yrDVH* ,צײט .M44y *yfPH \yv*־yd*'P 

f4H Dsyn שט*-ין yv (u *y i4W; 4ד "g 
o v y jry ry y H  nr.yv i r t r y r  y&, ד * 

yyynnyy ט,  fVfl'Hi'VPrH |y^yi,# ימ?ז4י
pH דיע «w i y i ) n  |y-y i רעדע׳ די 

p- כע4י* h  y&H 4 ^צטע־, p t44Hעײדע״ 
y דעל׳ trv v; •א״טע דאי c h i ph עי4נ 

oy פ** אצט שדביען r j״yo *;יוינ״ע 
ך; דאס כאטש דארומצן, א ט;  אנגע־ ט4-וי

̂ו -c׳H0 חײז ̂וס hc yur^jy, * חייז עה 
»yc אד1 ijy  i m r i w מדות ro עה 

 פא-ס טטע4»״עט * *עעלרען ױעט
•4״* די * - W״ h p ^ ivy  v^H y"

y i* שטאי“) f y r fU  h pc ט^י״ pc דע־ 
M i n,ט ̂ט4 ״ ״  ײ*ג- צופדידען דט עטע

y ro v n  jry r גד״גיעז fyjjHMHfi pn. די 
אד דאס ivnjff גע״עינטע ״צטודידען אם1ו

.'ztlil ׳״,״ . ,.,eats■■ ■; ׳׳ ■.■flmjajiL״,.■!׳■i.ae.:

 *y; דע־ pH א*ג׳ע;דע*־;;<; pc ‘י״דע
pH u cn ;ry f נ*אנכy ;דעפ ל4אי י-ייע 

t.-־c ט.»נ •«גדע-ע ש-עיז, ׳ט9
:y; יד fj'־ yD34,׳ ih  D jy -y( יע״ דאס 

D,43 rH  •y i ײו? עלאנאכ״ש^ דעפ א-ן 
HC׳/y‘,H4; עבױ; pc דע־ ;^CHi44Syfy 
 ־y^y^ j4H ט44>ויניכ אן ״pt ריט *נגע4-2

ען •*:ען4  ןy^yטLי4גטy טי4*ו אזא א*ן )דע̂נ
y ג״וועז, יע4; : sy44 י ײ<״עז, ly v ic jH 

pc ̂ז4טי4ט איז יז־עפטעי ע4יג די ** v ĥ 
 אין *•רען א-דעאיע̂ן זייעדע י־ױט אײס
^ y״: ; r : y.:

y אןי,מ ר,ןק k כײט עיענ״עעז i־ ;y׳c4y• 
y ŷ? yy? איגחיסעז דאכ jy o 4,y y,4j pc 

 ;װערט דעד א״ן איינדיכטוגגעז y״j סין
 -װעא טעדעעה נדויע גײן דאב jyny? ר•

:y ^א לאונ j w i ' v גרײסען װע^נע*  נ
נען און סא«י י.וטט די di־h יאה1  די ד̂׳

4ryD׳#י^גראם א פאיכ״ױירע; צי ט44;ח
 פיזזרװ; די ב^־ינע־טען4* אן חוטען

pc קײן גיט^ ג*י איז עס ױעי־ט. ד̂ע 
iy טי׳גונגש־סא-יעידעזדײט ;yv ,רץס 

yr^yp װעט ;די#ע Hc־iy-i4‘'vc דעם 
 ״4H pn יט4ה4טע;^ רyד -hd #*אי;יאב

 װעיט. pc פיהי-ונג די נעמעדטען
 כייט זיא עױ *y •״״,4רע; דעניןעגדעד יעד^•

^ זy;HריצטHDײגH דעפ  ״IV רוז ניט, אד
;pycv ׳־4 *רנייטעײ^אס, דילר דאסsy״ 

ײ; •pin טרא;ט נעי  גאנ־ ,ד פי*ײצעס ;4ז
p h  ,y n o o n rn  yy טאכט ;י^סטע די 

y אין i,• אדי8ע? רארעמע־ ־4געני עע-4;

ע:דא“ר,א ־ועכענטליכע-
׳ ׳> -,ו ̂ ו ג; רומעיגכנמן אודדוערזימעם, ארנ״יטער ‘,אינטערענ״צאנא ײ ־ א״ו

סטריט״ טע ו h אץ ®י״ס א״ירוױנג
צנו/, יאניאר. סטען דעם ׳

ŷ״ — כײט^ג {/?.] Ĥ vno הרעפטען pH ה. דר. — ייטע״טטוױ׳/ דער
יײ^נס.

̂ן ׳זס4יד*ד;יא;4טר pn :*ר4׳־4״־ — נײטוןו; 2.30 טאהטיק׳/ און פאייביב טרײד״ױגי
— OH0H0, .-י״עליע

יאגואד. זטען דעס זוגטא^
10.30 pH ״« — ®ריה דעדirH ro״;pn y ער.4;4ט4פ א.— צײט־פראגען״ האנ̂ד

pd r״• — 11.30 j r r y j  v^ryno |ih yy*»^H יעטפטען׳/ פא־א־ינינטע רי
ח»«-טאו. ״. דו. דד. —

ע ױ:*טי די אץ ר ע ם ענ ס
יאנדאר• סען8 דעם םאנטא;,

 ױם בט״ _טע’ א־כט ',J-’O ,40 סק:ר p׳‘»:b בענטע־, ,••;•ט מ־יסטראנער - מ״*
;flrא־נד־סטר־עיע ״ד• ■״ :fie ya vrv •ראר־ דר. יצטאאטע;״, שא-א״ג־גטע ד 

י׳ןרעי. דענ־עים, נאיעט
טי נראגזיזיל  ר־ס ע־ועג־ו, גיענדאר א•; סט<ו; ,84 סין:א r'zita — סעגטער. דגי
8J0נאױענו;: '•;•אן טדייד די און אינדוסטריע דער טיז ענטודיןיו;; ״ד• ״
ע־ע־.41 װאיטסאן, טעדעזי ר־ס ארע״־יא״, א*ן

יאנ-אד יזטען דעם דינסטאג,
 ילעכעז סט., 1טי103 ,171 קקוצ ■«ונליס סענטער, ,ײניט :דארלעכ _ ארועגט 8.30

vs  vo5,. ̂ון עסאנאסיקס, : 406 רום לעוזרער• דעאיאן, סאל
8'.,W פצ״ס נדאיז ,43 סקיהא *^נא׳ק סענטער, ױניםי ני»;קס יאוע• — אױעגט 

 סי<ײיא א־בי־טער־נא־וענוננ״, די און 1״עס<ו;<ום״ : 305 רום סט״ כ»136 אוז
יעתרער, האואײ,

יאנואר. טען10 דעם נדם״אך,
ם' ס״ד א־סט — א״וענם 8.30  : 404 רום עװ״ טע1 לעכען םט., טע4 סענםעד, ייד

לעהרער. ײילנערט, ל. א. אינסט־טו«י*נען״, עהאנאס״עע ״דאחןרגע
m קראטאנא ,61 ס?והצ •*נלי? סענםער, ימיטי נר*נ?ס — ארוענט 8מ־., i־p איכם 

ױ טרייד און אעדוסטריע סון אנםוױ?לוננ ״די : 501 רום סט״ מאראאט און  י
 לעהרער. װאולפסאן, טהערעזא אסערי?א׳/ א*ן נ־ינס

 םרײניננ, פ־ז־לעל אוהר, 6 אום ,40 סלוהצ •אכ. — סענםער. ױגינד סאכער וױיסם
אעסטראלטאר. ר־םעד, י^חזסא ס*ס

יאנ-אר. טען12 דעם טרײטאנ,
 ״סא־ כט״ דזישעקדאז און עװ. קריסםאסער ,150 סליל סאנאיל :אלועגט אלחר 8

 לערער. דעניעלס, דארנארעט דד, ■ס׳כ^יאניע״, «יאלן
 און עװ. װא^ננטאן ,42 כק-ל ■ןובאיל — סענםער ,ױניט כראנ־ס *זױיםער

■אדלודי, לאעדסאנט
 מעל-בען א־ז עװ., p׳i.־m ,147 בלוא ■אכא•? — סענטעד ױדםי וױליאםסנורג

;.,כרולא סט״
r זעאבען א־ן סעזאן דודנין װעדע; פארטנעזעצט דוקאען לורסעז דיזן s ‘ s אין 1או 

ט־טלא־דעױ. אוגזערע פאי פרי• א־ז א״גס־ים ווייט, זקאנער חןר
;v ״אדװענסד״ און אנשא״ע־ פאר עננאיס נעאערענם וועים דעם אױסער  r־‘:

 אײענט. טים׳יאד און דינסטא; דאנטא:, סענםערס, יװים• אונז׳זדע א^ א*ז
אינטערנע׳טאנאל. א־נזער פון םיםנא״דער פאד פרי• איעםר״ם

א״דיש. *'( לעקטשורס — וײוױזשאן. עקסטענשאן
j q v יאגדמר םען6 דעם — pH װא^ינגטאן 1881 ,1 אאקאא םון רוכס די 

j w ,ב נראנקס PjrwMi אםע״ די פון צרקונפט ״די :איבעד אעקנדבורען וועט 
״נ^1ב«וועג ^יגײסער ריק«נצר

W t m ״די :איבער אזןקסעודעז װעט אעוױן מוקס — יוונואר םען7 דעם -̂  עקאנ
v tro סיססעם.״ ודצסיגעז דעם מון נפניחלנ

 נע־ זײנעז בדאנהס די אין וואוינען דראס ^סעדגמאגאל דאד ®ין נױסנ^ותד
 בא־ זײ אאקאא וועאכען צו אויס ניט סאבם עס לצחםעור^ רי צו |jfmp «ו יאדאן

װיאמאסען. זײגאן y^H ^אגנעץ.
אינםער־ רער אין אין אעקט״צור א — יאנואר םען11 דעס

אי מ ^ סד סע10 וחגסם 3 ביידיננ, נ״

y i ויך אויי ly^flyi ײ די פי
n דעד פאר ט44ק4וי^*טו0אג y j^ c p ^ y 

HCHirjrryj*
y pn& ט ^  אר״ די iypM ן דך פ

lynyw ד^-ןאר/ גרייט נײט^- ^ g i די 
f• די r ^ r ^ n y v i u r H פימ- די 

מ y װ i  pc•, װע״ אמ^רױט ױ> װצי״ט
fg ^yniHUiy iyo / jy i װעיען די 

iy j j44-.D די ccHy^yfyj א צו ̂yכyיyי 
}אגטיױ^ױמ פון טדמל
 ארניײ די m ״עטעי״ט |y;H״c די

lyu^f v פין טער i " i ; אי y44f׳v פריעט 
 ׳oy3 דעי און ^מאים. y-y^t און״אי
y •yoגטפyדי י141א ר jy)H-c די :איז 
p v iy״w y v v v  ?H)ij»r טרײד י1 װ*ס 

 פיהר^ ypnysn pH •ig-v pn יוגיאגס
DMprDya y אן. ^צטעי v i  pn דארף 

ogn ד ט ״ j רעלד א״ץ װ y 4y;D*iH״w44 
װערען.

 פאר צט4א דןוט ארנ״טעי׳נ״לדומ די
 ויכטיגע4 זעהר א פוגיזצי^ גרויכע h זיך

y4S42. דא־וי ד y34irr ,y i| ״4א-כי די 
nyo אץ דארף ױ ^טופ^ העכער^״ א צו 

,ז , jypyuc’ iH לענערע pn ly^y’y

\ y:yn׳פטדענ y ^ :  omn ; i y j j i־H y•» 
6 ^□4h pH ty^riדץ צו *רמעדמיגען 

ױעלט, דער pc ogDy^ga דער
דוג; די ^r װערט 9gn ׳ניי V 'H 

״rg די jy^^pv ט4ר׳צ•ריgפ :pc ,iyD 
ײ עגטװיקעלט טרייר־יוגיאגס, וייערע  נ

t״ g : oy’ 4J g״i4?uoiHi|׳ j g״v□ נא־י 
g ly| ײ1 כמדערייכקײט. pc גריף r ip 

jnyovvtD, ניידוגג, די דאס Dgn ײ  ז
ly c ig i jyoipgc 1דינע צו כפנר#רען זײ 

 דיער, םפר נאר ט4ג געזער״צאפט, די
o y ;y r4H .די װאס ניי״דונג, די גוץ 

n g» tvog^p y-.y^t i4H jyoipgc i,״ y 
 פפר ;vcgy4H3 זײ ד׳עילםען צו ״צטרענע

iy זיך » iy r y44j,
yiר y44j-< ארכיײ די נעפינט יאיזר 

i3yp,gc-nyd)  סארק4..44 ̂אגד םyד סון ;
 ארכײ• pc נעדאנק םyד טיט פפרגוס^

^i־nyo443ig די טעד״ניילדו;;, y iig 3 
 ״ןyצyוזyױטHם טעטינקײט די נרײט איז
w אילץ וױיטעד װאס פפר״»«רײטען 
 דערגריײ זאא עס סעח̂ד און רpyכי

 די פיז צאהי גרעסעדער g אלץ כען
ױני^ן. ,*yi pc כײטני״יךער

i? m יזניאן סאכעה ױפער דער אױ
־,ד ,ױי ׳דעב :אך ״44ואזלי״יואט®4״ ; !

 ;עע;די;ט, זיך האט לאי,אל אינזער אין
jyosgn r a  pg ״איגפטא- ״ני״׳ם ״עדין 

̂בעז ?י־״עאן׳/  דעד אז עגטלעקט, טיר ה
̂וט ליאבעךלאטז ״ דר ד  אוגז נ

 פאנ;ט ער ,d-ymgc געעגרינט״ גיט
\.n •Jער״ע זיך

—יא ;ײעם ד/גם אן ;y;;gc ריר
 ערגסטע ;א;ץ א*ן סטו״ווס, נײע טיט

̂וכען ריר סטרײלס״  הונ־ אר8 א cyy4 ה
 -,c א.־ן סטרײק, אין כייגינלידעל דערט
 :יס דעדדיט נ*ך זיך װעט יײכט

ענדיגען.
 sh'j* דעם סטדייל pH ;ןיד^נ נייר

 SHL״ דיזער קא. pg פענלין י. פון
כ'לז״יכ;ע1א ולזצריגג לאט  אי• ysg ;̂״

 ער אז פו^םעגדע דער אוגטער נײסאד,
 ;אטיר^ך דזיעאבער. g װערן ;עלט
̂וט  א מיט ;עענטפעלט ױגיאן די ל

p׳o סטדײין. h געװעז אפילו g פאר־ 
 פוז כייעפחה דעל אין Tg ^g? דראסיגע

̂ל pp;y» דזיצאדז״ט  g געפינעז דך ז
 אבער ?אל^טס. u:g*: ogr ל־ונ.
 יעדע ׳עולד. אוגזער ;יט זיכעד איז דאס

 ״עדוארצע g דאכען hgag לען םיעוחה
^עיס.

 דעם סטדײק pg אױך דאנען ריר
pc ■gr דא־ און בראס. ראזענפעלד 
cg דיזען אץ זעגכעמ. r פארנע־ איז 

 דעפ אין װי םאל זעילכער דער קוכיען
 קלײ- א כדט נאר יעגקין, ד. pD עאי
 figr דיזען אין :עכ״ליה ענדערוגג. נער

 נאר צוטײלט, פאיטנעדס די זיך האבען
̂טאט  אי עפעגעז ז*ל זײ פלן יעדער אני״

 װעדען זײ אז גאר, זײ זא;ען עאי,
̂יאבערס.  װאו טכח. זעיבע די אלץ דז

r?c  gװאונ• עס ד״עאנער. א װע־ט ׳ 
 כיאנױ װעט עס װער כיױז אונז דערט

g דין װעלען אלע װען פעלט׳צודעז, rn־ 
בערס.

 דער געגען סטיײק א האכעז טיר
 פיר־ די ס*ן. pg פײנטאן א. פידטע

 יע־ די דז׳צאכער. א װערען װיל מע
 ;ע• אביסעיל זײנען װאס ׳או;ז פון נינע

 כאראקטער דעם כייט באקאגט הענטער
pc אײנפאך קװעטיעען פירדע, דיזער 

ך: טראכטען זײ ■לײצעס. די פיט  זי
 פאר ארכ״טען װעלען דאס העץ װעד
 איהם װעט נאטירלץ־, דזיצאכער. אזא

 איו עס אבעד פײט. א געבען ױניאן די
 דער אז אטערילע, צו קלאג g ש<ײ[

 אין אויסדריקען זץ־ דאחי קלאסען-קאטי״
הזןיט. אזעלכע בעבען ׳שלאבם א

 דעד געגען סטדײק א האנעז פיר
 דיזע פדעבטעיל. און העריצעל פידפע

 צײט קײז נאך. האבעז באסעס צוױי
 דער אין זיך אנצואװאדעפען געהאם :יט

 זײ״ יאהד לעצטעז עױצט אינדוסטדי.
 ״פאנופעקטיטורעיס׳/ נעװארעז זײ נען
 א אין לאפיטאל בי־ידענס ״ג-אצט סען

 װײ זײ — דאך אין ׳יאך2ק;ע דאזען
דדצאבע״ס. װערן לען

 אז ;לויבען, פיר געזאנט, אדת רעש
̂ד װעט עס  פאר ישאגדע א װעדען בא

 ךא־ ״אר א טאלע האט װאס אייגעט,
 דזיצא־ א איז ער אז זא;ען, צו לא־
 יעצ־ דעי לויט דז״צאנעי־, א װײל בעד,

ד מעהר ניט פײנען ודעטםענדענץ,טי;
פעדלער. פ״ט א װי װײנינעד,ט4:איז

 ;אך אויסדעכענען ך4,א קענעז סיר
 אין זײנען װעלבע ׳ער6״שע צאהל א

 אונז ערלויבט ״ייאץ דעד אבעד סםרײק,
 אנפאמען ניט פיר וױלען אנב און ניט.
 נײעם אײפ״ז _זאכען אופעסינע פים

 דערפאנעז נאד דא ורעלען פיד יאהר.
 א זיך האט װעלכער ׳sgr אײן נאך
 דאס װענ. קדופען ןיאױפ געםאז קער
 דזיפואוועג̂ײ דער פון שאפ דער איז

 פאר״ Bgr דיזען אויף קאפ£אני. בלאנק
 פירפע די וױיל וױרקליך אװז דריסם

 םיר־ א״נגעפונדעוועטע איםע, אז איז
I ניט זײנעז דארםען ארבײםעד די ׳סע

 פייפע רי װעלכע rP־w ׳סא־ט דעפ םון
 פאלװאס כאקיאגעז. נעקעגט זיך האט
 דזיעא• א װערען גאי װיל פירפע דיזע
 אבער, ניט, װירקליך פיר סאר״צעלען בער
 פעס• צײטען הײנטיגע דאס קען װעי
 פא- די pd געדאנקען*גא;ג דעם טען

 קענם צײטען היעטמע נופעקט׳טורערס.
 געיצעהעניסען פיצונה׳דיגע דיזע אװזר

 נים איז זאך קײן װי־יל ערװארטען.
 ױי- פאנופעקטיצורע־ס די און נארפאל,

 לעבעדינע וױ פעהר ניט אויך דאר נען
 רע־ אננענריפען, װערען זײ פעניצעז.

 נארי״מקײ• םאי׳צײדענע אײן זיך דען
 אלעס פאי כלײםען צו אן פאננעז ׳טעז

פארטיג. און ארבײטעד די
 צױ־אזען גיט אבער לען ױגיאן רי

 צײט־ דיזע םיז אט יעטראם םרײען דעם
 דעם באיציצען מוז ױניאז די לאפריזע;.

 pg ארכײמער. דעם םון כרויט צטיקעל4
̂בען א טיר האבען ארום אזױ אט  האי
סטויייק. צ*עגעי־אל4דז

 אנ• װעט צױצטאנד דיזער ^אנג װי
ט. פיר װײסען האייטען  וױיזט עס װי ;י

 זעהן אגהויבען באלד זיך װעט ״אױס
 דעדנעהעג־ סעזאן דער װײ/ לא:ד.
 איהר וױיסט סעזאן, אין און ׳זיך טערט

̂עס זיך ענדערט — ׳דאר  נעױעלנליך א
;וטען. צום

 האבען אװענט דאגערישטאג דיזען
 נײיי אונזער םאר אינסטאילײיצאן פיר

 ברו- כאארד. עקזעקוטיװ ערװעדזלטער
 כרױ יכאראף ברודער ״צלעזענער, דער
 פײנבערג ברודעד און 7יא;אװסי ךעד

 פיך אדרעסידען. מיטיגג דעם װעלן
 א און פיטינג צעהנעם4 א עױוארטען

 נוטע אונזערע פאי אויפנאפע עעהנע
ן געסם. ,

העלער דזש.

פון דעפארטמענט ריפער אוז אינדעפענדענט דער
י יןניאן קלאזקנזאכער דער

רעפארגער, סםעף «פון
 מענעדדפער דער סלוצקי, ה. ברודער

 דע״ ריפער און איניעפעגדענט דעם םון
 רע- א צוגעשיקט אונז חאט פארטפעגט,

 אין טעטיגקײט. ױניאן רער פון «ארט
 װא״ DW פון מ׳טך א פאר אפיס דעם
 V2 רyאקטאב טען30 פונ׳ם צייט, כען
 עס װעלכען אין דעצעפנער, טען16 דעם

 איבעמעגעכענע רי אפ זיך יגעלט1ש
אפיס. דעס pg געטאן װערט ױאס ארכײט
 א אײגענטליף, ׳ז4א ארט8רע דער

 גיט אפיס דער כאטיט ;צװ״ענרינער
 שעפער, סאיטען כײדע אויח אכטונג

 װע־ ריפער, די און אינדעפענדענט די
 זײנען װאס קאמפלעינטס די אבער רען

 םאנאנדערגעםײלט, געװאדען אטענרעט
 ״אײטעם״ באזונדער יערען ביי אין

 קאמ־ דעי איז *y אנגעגעכען׳ <וערט
 אינ־ א אין געװארען אטענדעט ®לעינט

 ריפער א אין אדער ׳טאפ דעפעגדענט
 קאנם שיטעל אויפ׳ן גלײף און שאם.
 ױגיאן די ס>סראבעי וױםיל זעהן איהר
 און ׳טעפער, ריפער די אין געהאט האט

 דאס אינדעיענדענט. די אין וױפיל
 אפיס דעם pg ארבייט רי אז צײגט,
 װאס סיכטעטאט״ט, גאנץ נעטאן װערט

 אן גרויסע א שיין איז איײן דאס
זיף. םאר און

 פון זיך פיר רערװיסען אזוי און
 דעם פין אז , ט ר א פ ע ר דעם
 סען1<> דעמ ביז אקטאכער, טען30

 אפיס דעם דורך זיינען דעצעטבער
 קאטפלײנטס 788 געװארען אטענדעט

 539 און צעפעי4 ״אינרעפענדענט״ םון
 צוזא־ שעפער. ריפעד םון קאםפליינטס

 ׳זעהט איהר װי ׳איז דאס .1327 סען,
צעטעל. היכשער נא:ץ א

 װערען קאפפלײנטס די נאטירליף/
 קלאסיפיצירטער א אין באריכטעט

 אין באזונדער. קלאס יעדער פארם,
 ״איגרעפעגדענט״ די םון צעטעל דעם

קאפפלײנטס 45 :מיר זעהען שעפער
 אר־ פץ פארטײלונג אוטגיצײכער װענען
 דיס־ 50 װײדזש־קאלעקשאנס, 60 ׳בייט

 װײדזיט־אדזיצאס־ 9 #קײסעס טשארדזש
וױיטער. אזוי און טםענטס
 לאמפלײנטס די אויך גלייכען דאס

 םראפארציאנעל ?ןעפער, ריפער די אין
טרײד. אין שעפער צאהל דער <ויט
 אויך װערט קאמםילײנטס די חוץ א

ײ װאס שאפ־םיטינגען פון כאריכטעט  זי
 גע־ אפגעהאלטען צײט דער דורןי נען

 געװארען אטענדעט זײנען און ̂רארען,
 דעם פון ביזנעס־אײדזשענטס די םון

 שאפ־םיטינגס הונדערט איבער אםיס.
 גע־ 'אפגעהאלטען צײט דעד אין זײנען

װארען.
 אויר אפיס דער האס צײט דער דורף

 נייע פרן פירטען 13 םיט געסעטעלט
 לעצטענס ר4ז האכען װאס שעפער,

דיסטריקט. דעם איץ אויםנעטאכט
 װערט רעפארט םון טײל נרויסער א

 שאפ־ װעגען באריכט א מיט פארנוםען
 אן פיהרט אפיס דער װאם סטרײקס,

 אור־ די איבערגעגעבען װערט עס און
 גע־ זיינען סטרײקס די װארום זאכען,
געװארען. רושען

:בײשפילען פאר א זײנען אט
 האט קאםפ. און באס ׳וו. םירסע די

 סעטיען געװאלט ניט לאנג צײט א פאר
 א באטריבען האט און ױניאן רער סיט

 סלוצהי ברודער שאפ, ״נאךױניאן״
 שאפ דעם פרובירט סא< אײנינע האט

 ניט איץ זיף האט עס און ױניאניזירען
 געאר־ דארט האבען עס אײנגעגעבען.

 האט מען װאס מענשען, אזעלכע בײט
 רי םאלגעז י צו באװעגען געלאנט ניט

 די ביז ארביים, די אפצושטעלען ױניאן,
סטעלען. זאל סירמע

נעלא־ ניט אפיס דעם האט דאס און
 רעם באטראכט האט מען ;צורוה זען

 דיסטריקם אויפ׳ז םלעק א פאר שאפ
 דעם אײנגעגעבען זיך האט ענדליך און

אמאניזירען. צו שאפ
 דאס װי אינטערעסאנט איז עס און

 האט אפיס דער געװארען. געטאן איז
 ױניאך גוסע אונטערגעשיקט םירםע דער
 לאז כיען װעלכע אױף מענשען ׳לײט

פאר פרעגען צו י ז ע ז א ל ר א ס זיך

 אנגענוכיען זײ האט םירמע די איבײט.
 אנגעהויבען האבען מענשע; דיזע און

 האבען זײ איגעװעגי;״. )םו ״כויערען
 װי ארנײטער אנרערע די אנגעװיזען

 נא;־־ א אין ארבײטען צו איז עס שלעכט
 ױגיאן די האט נאכדעם שאפ, ױניאן

 אין שאפ דעם םין ארכײטער די נערופען
ױ די זיך םארשטעהט עס סטרייק.  י

 און ארונטער באי־ד זײנען ניארלײט
 אנדע־ רי םיטגענומען זיף טיט האבען

 שאפ דער איז איצטער ארבײטער. רע
סםדײק. אין

גע־ איז צוריק צײט שטיקעל א פיס
 םירכיע דער בײ אז קי־אגע, א קומעז

 גע־ װערט פאסטערגאק או; נאװעמבער !
 אונטערזוכונג אן שטיק. םין ארבײט

 זיך האט עס און געװארען געטאכט איז ן
 אזוי. װירקליף ס׳איז אז ארױםגעװיזען,

 ארבײטער די דאך זײגען פאל אזא אין
 און פירטע, די וױ שולדיג אזוי פונלט

 ׳געװען איז ױניאן דער םון אורטײל דער
 פאר־ דעם פאר פוזען ארבייטער די דאס

 אגער ש־אפ. דעם םארלאזען כרעכען
 א־בײטעד די גיט און פייטע די ניט

c״K2 דעם פאלגען געױאלט האבעז is i 
 נע-א־צן דעדקלערט איז שאפ דער או,
 ארבײטער די ניאכט דאס םטלײק. אין
 סלענפ, אפענע פא־ שאפ יענעם םון
 באהארטען זיר :יט טעהר לאנען זײ

 סקעבען אין ױניאךטאנטעל א אוגטער
 ארע װײפען איצטער שטיל. דער אין

זײנען. ארבײטער יענע װער
 ל^אוק־קאטפאני אלבאפיא דער טיט

 שטרײט. א געהאט אפיס דער האט
 געאר־ דארט האבען ארבײטער סאנכע

 לאבען באלעבאטים די שטיק, םון בײט
 י*אנג ניט ארבײט. די געשניטען אלײן
 pc אפגעזאגט פירטע די האט צוריק

 און אפעדײטארס צװײ ארבײם דער
 װאס באצאללע; געװאלט ניט זײ האט

געקוטען. זײ איז עס
 פארלאנגט האט ױניאן די הקיצור

 אלץ, מאנען צו :וט פירטע דער םון
 געװארען פארבראכען איז דארט װאס

 אבער ױניאן. דער םון רולם די געגען
 אויספאל־ געװאלט ניט האט פירפע די

 גע־ דערללערט איז שאפ דער און גען
פטרײק. אין װארען
 האט לעבענדיגער טשארלס באפ דער

 אפנע־ אורזאכע װעלכע אירגענד אהן
 א&עריײ דרײ ארבײט דער פון זאגט

 פאר־ דורכאוים האט ױגיאן די טארס.
 בא׳ צוריה זאלען ארבײטער רי לאנגט
 ארבײט. דעל צו פלעצער זײעיע קומען

 אופן בשום אבער עס האט באס דער
 איז שאפ דער און טאן נעװאלט ניט

סטרײק. אין געװארען דעדקלערט
קראפקאן? און פישםאן םירמע רי

 פזן ארויס ״געהט זי אז געזאגט האט
 אר־ אלע אפגעזאגט האט און ביזנעס׳/
 נאכגעזוכט האט אפיס דער בײטער.

 געהט זי אז אויסגעםונען, אזן זאף רי
 פלא־ זי דאס ;ביזנעס םון ארויס ניט

 רי כיאכען אנצוםאנגען גאר נעװעט
 פירםע די און אויטםײר, ארבײט גאנצע

סטרײק. אין געװארען דערקלערט איז
פא־ אויף האט זעלביגע דאס פונהט

 און הוירשעל פירסע דער בײ סירט
פרעטשעיל.

 ני־ און נאנזעל מילער, פירמע די
 אר־ די געװאלט דולא זזאט רעלמאן
 ארבײטען אנםאגנען דארט זאלען בײטעד

 דאס האבען ארבײטער די שטמן. פרן
 דער־ זײנען זײ און טאן געװאלט ניט
 דער שאפ. םון אױסגעשלאסען פאר
 געװארען דערקלעיט דעריבער, ׳איז שאפ

סטרײק. אין
 ניט האט פידעלבוים י. באם דער

 ביױ א שאפ אין ארױפלאזען ואלטיגע
 צו ױניאן דעד פון אײדזשענט נעס

 שאפ דער שאפ. דעם קאנטראלידען
 פטדײק אין געװארען רערקלערט איז
 איז שפעטעד שטונדען עטליכע טיט און

 די געװארען. געםעטעלט סטרײק דעד
 דאלאר 25 באצאהלט האט פירטע

 דאפ פארשפראכען, האט און שטיאף
 פאר־ ניט אזעלבעס דארט װעט כיעהר

קוםעז•
י לעטטעיפ די אי י  האט קאטפאני י
 ױ־ די באנדעלם. די געשניטען אלײן
ע האט ניאן  געװא־ איל״ כיאל א'י:י;

 זי אבער לאטעי, א אנצושטעלען רענט
 דער װיסענדיג. ניט ;עטאכט זיף האט
 נאף און נעװארען אפנעשטעלט איז שאפ
 פירטע די האט םטרײקען טאג אײן

 ױגיאד א אנצושטעלעז אײנגעשטימט
קאטער.

 בא־ האט בראדעדם פאול פירטע די
 פינישערס. ניט־ױגיאן אײניגע שעםטיגט

 כיאל אײנינע איהר האט ױניאן די
 און דעם אױף נעמאבט אויםמערקזאם

זא־ פינישערס די עגטוועדער סארלאננט,

 יוניאן, דער פין טיטגלידעי װערען לען
 פון אפזאגען זײ 4זאי yםירני די אדער

 זיףל האט פירכיע די אבצר ארבײט. דער
 דער און װיפענדי; גיט געטאכט אלץ
 אין געװאיען רעיקלעיט , איז שאפ

 טטריײ שטונדען אײגיגצ גאר סטרײק.
 :ymnyy: iyovz פירמע די אי? קען
 ארונטערגעשילט זיינען פינישעיס די

̂אץ זײעי אױןי און געװארען  די האט פי
ױניאךםינישערס. ארויםגעשיקט ױגיאן
 האט קירשנער װאלטער םירטע די

y םאר r ^ y די צײט װאכען 
 lyo און װײדושעס קײן געצאהלט גיט

 כיז ׳5שא דעם אפשטעלען געפירזט האט
 ארכײטער די באצאללט האט פירכש די

געקוםען. א*ז זײ װאס
 א הטyג זעהט. איהר װי אזוי און
װאו yלכyאז טיט ליפט גאגצעי

 דערקלערט געטוזט .לאבען שעפער די
 צוױג־ צו פ׳צוט אום סטרײק, אין װעיען

ױ די אפצוהיטען באלעבאטים די נע  י
ר רי אױפציהאייטיען כדי ׳רולפ :יאן  י

שעפער. די pg ניאן־קאנדישאגס
 םון טײל אײן נלויז איז דאפ אבער

 רע• דער װעלכער םון טעטיגקײט, יער
דערצעהלען. צו האט פארט

 פון ŷסyצ רy;א:צ א קוטט דאן
 נ-4אyר און "DyD4,p ״דיסטשאידזש

jy םון ארן ׳סטײטטע:טס iy  ״אײטעם״ 4
 װעיכער כייט זעהן, םען קאן באזונדעי

 Din אין װ^יט עם איבערגעבעגהײט
cyב פאר׳ן געארבײט אפים ;yדי פון יט 

 אין באשעםטיגט זײנען װאס ארנײטער,
^ן שטעה^ װאם שעפער די ט  לא;־ אונ

אפיס. םלוצקי׳ס רyברוד פון טראל
ט איז שטײגער דער וױ ^  אױף פ

 ״בעק םון ליסט א רעפארט םyד אין ניט
 yaiD yv:גא די לאלעקשאנם׳/ פעי

 א פאר דאלאר 3.518.05 פטyבאטד
 א cy איז צײט װאכען Dpyr פון משף
y גאנץ i :y o , , ign ^סומ

c אין y i אױך זיך געפיגט רעפאיט 
^' אן ט ײ א  הײסט, דאס ״םײנס״. ״

y ןyרyװ עס געילט־שטראםען. ;y ;:g״ 
באשטראפט ױ':ע\ װאס די בען

 געלט• yo4iiy: ןyבאצאהל צו נעװארען
y ניט פאר סוכדען, o ^ g j| ױניאן״ די 

 זײנען זײ װעלכע ̂רyפyש די איז רולס
o לויט נאכצוקומען, טyפארפליכט y i 

 מיט םאכטyג האכען זײ װאס גטyאגריט
jy ןyלט־שטראפyג רי ױניאן. רyד :4,t 

 דאלאר. רטyהונד צװײ ביז אכט פון
 םירם^ 15 זיך געפינען צעטעיל דעם אין
 זײ םון איז זואס yoio yv:g3 די און

 549 באטרעםט געװארען אײמעטאהנט
דאלאר.
c אין y i ט ר ^  א דא אויף איז ר

 ]ycgn װאס רyפyש נײע כייט טעלyצ
 םyד אין אויפגעטאנט לעצטעגס זיף

 האט אפיס דער װעלכע טיט דיסטריקט,
 ױניאן פאר זײ כיאכטyג און לטyטyגעס

^ דyפyש נײע הןyדרײצ שיעפער.  זײנ
 הא״ ןyפירמ די און ג^וארען לםyטyDyג

V2\ נעגyבyן p D ^ 4pyo*ryp זײ אז 
 דער מיט נטyאגרימ םyד האלטען ןyלyװ

yc'.o yv: רי ױניאן. :g םעקױריטיס 
דאלאר. 1260 באטו^פט
 מימ םול פארטyר א איז עם קורץ,

 זyרצעהלyד װאס פאקט^, און ציפער
 אין ױניאן־טעטיגקײט לעבעדיגער א םון

 *yקר קומט oy *.y:tfyp פא• ׳אפיס דעם
y רyר סלוצקי, א. ברודעי דיט :yo־ 
c פון רyרזש y i גאנצ מיט׳ן אפיסyז 
 קלוירקס, און ביזנעס־אײדזשענטס ףyסט

באשיעפטיגם. דאים זײנען װאם

 האלבע צו טיקעטם מעאטעד
פרײזען.

 דעפאיטטענם ערױקײשאנאל אונזער
 םים׳ן אראנזשמענטס געניאבט האט

y אונטער קיגסט־טעאטעי, אידישען i״. 
 די דאס שװארץ, טאייפ פון דירעקציאן
 זאילען לאקאיס yאונזער פון טיטנלידער

 פרײז. האלב^ א פא• טיקיפטס באקומען
 פאד טיקעטס צװײ ןyבאהוכ װעלעז זײ

 גיל־ איז דאס אײנעם. פון סרײז רעם
 מיטװאך דינסטאג, םאנטאג, פאי טיג
 א*ן שבת און אװענט דאנערשטאנ און

טאטינ^ זונטאג
 דע־ שײוהיישאנאיל םון אפיס אין

 ״םטרים yט16 סטyװ 3 נט,yרטמgפ
 װאס סיזאךהאדדס, iyny;y:o4ng װערען

 ם.ץ באקס־אםיס אין װײזען רארף מען
 .q:vd 5 בלויז קאסט הארד א מעאט^

 דרוקען צו קאסט oy װאס jy^ צו
קארטעז. ךי

ו מ א ו « ע ש י ע ו י ר ע  1 מ
ץ ס א ר ע סן נ ע

§רײס מ. דזשרדזש דר. פיז

:הלדרה שטיל^ א
zv אין i װעיט ־4כענטע העלטה ױניאן 
y2y:yy\ געוונדהײטס״ אינער יעקטשי־רס 
 העלטוד א דא אױך רארט ז4א עפ פראגען.

ײ אויף און אװעניען, העלטח טיט סקול  ד
iy זע i:y iin נע- באזוכער די םון װערען 

 כאקױ זײ ײעלכע אױוי םראגען, שט^ט
 דיזע דאס שײנט, אונז pg עגטפער אן טען

ty^ D און yנטycאינ• געױען װאלטען רס 
ה אייך איז טער^פאנט,  די פאר ניציי

״געיעכטיגלײט׳/ די פין לעזער
גיײד, טיזלע אן איך םא;ג דאה און

 פון װערצן פארטגעזעצט װעט עס אין
ש דער סיט צײט, צו צײט מי ױ  פון ^

״נערעכטיגלײט׳/ די פון רעדאהטאר
טאכעז, באקאגט איך װייל גילײנצײטיג

 עגט• אויך איך װעל קאלום דעם אין דאס
iy^D גי,צ,טעד אעטערעס>ינט^ אוי«י. 

 צושײ װעלען רyזyל די װאס ׳שיאגען יצע
 װערען געשיקנא זאלעז jy;g'.D די קען.
 131 ס^טער, העיטה ױניא; צום לוטyדיר

 םײא״ די יארל. וי; סטריט, yo 17 איסט
 אידיש אויף װעדען ןvz'yt'yy לאנעי גען

עגגליש. אד^י
* ♦ *

 ע;ט• און פיאגען די צו איצטער און
רס.yפ

—y; רען הײלט אזױ װי : פראגע
1 װעזגעס

ײן ניט איז נערװצזנאס : ענטפער  ג
 און סיטיטאם א בלויז איז עפ קריינק.

 פיעלע םח ןyװער פאראורזאכט קאן דאס
 גע״ צום שײך איז װאס זyא:דיציאגlר

 ׳איז אורזאכען הױיט די םון yj^g זונט.
yאיצט רyד rאגגעשטדײנגטער ̂ר 

ט די ארכ״טער, די םון ^י כ ד מ  פון או
 װאס שװעריגקײטען די אין באשעפטיגוגג

HD jy ;" tרכוגדyל א ״טאכען סיט׳ן ןy״ 
o די אויב בען״ y ity iny i וױדערהאלט 

iyopg w זיך |yo דארף ׳אפט זיך t f״ 
iy^T נ א סוןyרװyךספy.ציאליסט ;y• 

oyny; םון jy^gc װעהנ^כע iny ^לאנ 
 אויס• אויד מאי א און װערען, געהאיל•פען

:D̂ 44ny ,װ װערעןyאכ״ גוט ניט מען ז 
 אויס סײר מען ןyװ [,vov >.ויפ׳ן ׳טו;ג

 און yngp צופייל טריגקילן און רויכעדען, צו
 yקאלט iyoy: צו גוט איז עס 4טהע^

־g yo^gp אד^• ר̂סyשאו ^”jy:iP2 אין 
 lyany: צו גוט אױך איז oy פריה. רyד
*x לופט פרישער די;ר אין שפאציר א  ״

iya nyi אפען האלט^ און שילאם^, געהט 
שלאפט. iya װאו רום אין נסטערyפ די

 פאלהי״ע־ jya לאן אזוי װי : פראגע
 כראנע״ lynyii אדער געװיכט, דאס נערען

? רyר
מען אײגפאך. נא;*ל : ענטפער

 רעyסyב קײן וױינינער. iyoy דארף
 ניט הטטyנ ניטא. איז dvi צו רפואוז

y פאר i□ ט קײנעyדיצינעז y ig־. y ijg״ 
̂ ynyp ״אפ^רונל/ פאר רפואית yר
 זײנ^ jyoy וױיגיגער אץ כאוועגוננ V2לי
 פעט, jynyii צו ניס לyסיט yאײנציג די

םעט. איז מען ווען רyרyטאג ווערען צו און
טױ פון ,לײרע, מען לאן : פראגע
 װי״ ניט pg ]v::rt די אין ב^ילאזיס

} DVi פון סען
nyo,43־א vלv'2< יא. : ענטפער

ר לטהyה ױגיאן אונזער אין זyקוד ל ^  ס
a^א זי-׳ן פאי y:  רyאד ^רזוכו:נyאונט y״

 כי״ א זיך iy^n4c זײ װײל דערפאר, בלויז
 עקזאמינירט w? זyװ און שװאן/ סעל

y די אז אויס, כיען נעפינט זײ :4, t| א;־ 
:jp y o r y* א*ן אמאל לאנסאטםשאן, פון 

 שװע־ א אין אטאל און פארם לײנטער
 דאס ׳כייר װײסעז ערפאךזרונג םון רער.

ײ• ײאס רyארבײט סך א דא זײנען עס  ל
 ׳סרא:ההײטען טוכעדסוילאזיס סון דען

ניט. נא• דאס ;yD4'r, אלײן זײ כאטש

 קאלטע פאראוךזאנט ױאס : פראגע
? פיס

׳טען קריגט פיס ק?<לטע : ענמפער
 די אץ נוט ניט צירקולירם בלוט דאס װען

iy~^g. די גיט דערגרייכט בלוט דאס 
yagD אונטyרשטy גלידyבלײ־ זײ און ר 

V2\ .׳אזוי שטעגדיג איז דאס ורען האלט 
 קראנקהײט. םון צײכען א זײן דאס לאן
 yדליכŷרyp דורך iy^44n דאס ?אן מען

iy ::)2 'xד אין שפאציחגן דורך ׳yםרײ ר 
 האלטע דורך יצופט, רyש

 צולײ־ pg זאקען װארימע טראגען דורך
וואסער. חײסע מיט גV2 א פיס די צו גען

w*: נאך i א עגםםעדס און פדאנען 
טאי. צוױיטען
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ױ ױ ארגאניזאציאנם אוז ם
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m
V״ ע נ א גי ״ אי •

עו ח״ א*ו א
< y«j«

ן 4 ו ״ ל

; •עדאי־טא״ י־צ־ט־ע״
y r*ce  vn oy- «כ ד—T r y  r 

 ••״כ א״ד . י*דא •*yivn ph שאנ•
i ״יעניצן, איי,׳ »p דט r  t o  t ih; ; : 

fא גצטאנט ״ yr-y«-uן pH pH עײ  י
i y r r אײגדרויז. יאס״שפן ט4,צ oy 

iry׳ y c די כ״יר דך ohu : y ;n ie איו 
iw״H pf רyד ; hj oyi r ,טא״אדאם — 

אניו oyi ריט ט־ די גי׳ט \,yvyy*י  ד״
 אי״ oyjf’O דיע re יױ לעטאדען/

yr«f oo jyyn; געװ^-ען עײ״עיזטעט 
 ׳ אױכגאבען pH ט»ה To אזױ נאןי

 TV^y די ך— DBMfliyrH m לןען צי
ט fyiyu ד» ײי שאנס, o י̂ע T ty jm i, 

jysnyipy ,נעסערע y iyv ryc *ניזנעכ 
 די pH •yoy-DiHfi pH איידזשענטס

נאארדס? עלזעיױטדו יאי-א^ע
iy נאטואנטען לאט״ר iv»׳D די 

me w crp fty אײדז״עענטכ. ניזנעע 
 דע־ יןען אײדדצענטס ביז;עס TC »ױ

 יער״ א־ני־יטער שאפ דװנשדטיינעד
V*ps;yr עד יןען גע״ועדוגליןי oyi, 
 עטרינע ״עאפ, דין צו *טע;דעט רועי*כער

 אפשר pH יאלאל אײגענעם דין סין
 גא־אנט- די *ון ואר. h נאך צופ?למ

y סיט שאפט o V m ; y p i ביזנעכ״ 
c׳h me ivr«f א״ידזשץגטס i א; אױך 

y i .yrTjy*o-yovH• רעגינער iyp 
 דעם, דוענען ס״דגג א דאבען ביױ?

yr iy  jy ry n־o ״  און אדנ״ט דער נ
;H \VM' איז ־*אס iy״ in  oy /ציױ 

t יעצט f jre r סען ;פאר זיף vpycH□ 
 װאיטערס, די צו ^נס2עלעק׳ די מ»אד

v זייעו צו m ^y v v n אױפדינטי;״ אין 
״ יןייט fyp זאי^ ז iyviy די yc־r r״ 
yoo, ױאס אבעד פאסעגדסט^ די vול 

iy בא- א אילם ד^יראגגט נ״׳לז ט*ן/׳ 
ײעדנ pe ריסטיל א — י־ןוט

i? חי^פ^זע jn  l ym • אױג 
^iyooy אױןי קוקט c y i יאגגען yv- 
»iy א אױןי וױ y i;* io .זאך ;n y ry׳ ; 

e; מך r s y זיר p ir אי־׳ אידום נעבעז 
ocsyn ly טיצעד, o ly r אדױס אי-ם 

i אין ;y ;y siHC ly t ’ i^  א איז דאס ״
î פרײגד y i אטדי^ט• pc ארע־ דעס 

^o y ;y און קאנדידאט yאז זא;ט ,־: 
o װאיט y i m e, כ...ייע; פאד  זײ ;
: גילטאכט ה^בען — iy זא;ט

,iy :« o  fy ly r .פיי גוט ױ  כדו ו
̂וס איז ?אנט  ;,לועי: סיטיאציע, די ד

̂ור ?גט^זט o פ y i גרעסטען W 
^ן. דער אין טערס ױני

 עקזע־ אר2 ערעק״עאגס y^H?^? טיט
 לא- רי איז םארטרעטער כאארד ?זטיװ

ya סיל ניט iyoyo. עס ,vivv\ ארױס״ 
;o ^ y jry טוצילן עטליכיע :y^y; ײ  עט־ :
 געמעהגייך מיטימען. i^jrpyo yo<־

iv זײנען in  ir.vo װײגינער iy i :iH i 
y:^T vtfvv, vv' די zv| אסט אין m‘v m 

iy רyדyי ניט ^ j די האט סאגדידאט 
 די סאר זיד ןyיyיטJיורyc דעד/יכקײט

:r ארױסצײגען סעמבעבס, mv״ n vz  y 
yo^p|ײניאז די קעבען און וױס^ דין ׳ 

•n  ^yoy^o^i צו טעדדגפײם jy i 'n 
 פיט |yc^yp און iyJ״viyom און

̂ורם  קלרץ מײנומע^ ז״יײנע םאר װ
:T פאכעז כאקאנט אלן ארױסצײגען  y״

 מעמכעדס די סאר נרי־ט אײכענמאםטע;
״ז װע;זנן אורטײלען דארםען ויעילכע  ז

אכיט. דעם לזיפא:ט.חזט צו פאסינקײט
 אנ״ װעדם קאפיײגס *ליםי'ט<8 איז
o i’ cyy א;י״ םאר־װאהל זא;ענא;טע א 
y ^ o לןאנדידאט לױפעגדעד דער און 
 צעהנדיליגע אױוי יאױי^ער זיף מאכט

iy ;r o ’D סטריט אין o iy :m o ״ז פון  ז
y איז דיססדיקם. iy p w איז ױדאגס 
 דעד אין ;יםא. זאך אזא עפמנםיליך

ט ^ן םרן די די מי א  זײ־ i*rpyf>y ביז נ
 פאלט ov לטטום. קאגדידאטען די נען

 נױטינ ס׳װאילט א? אײז, ניט וןײנעם
 ק^גהידעגץ גײסםינע געזױסזנ א נעװען

v זײ צוױעען iw z 't f .קאגדיראטעז 
 >וניאן דער אין דען דיגמז ױאצו?

m וועל״ פיאקציאנען, ןודעד •אדטײעז 
 in-;• באזונדעיע אנצײגע; זאלעז כמ

 י^יליטי׳שע איז װי ריכםונגען, ראסען,
? קאסאײנס

 בע״ די איינפאך. איז געדאנס דער
n r o ,אקםיוױסעם וחגסענס םעגמעז 

 סעםכערס, די צו כאקאנם סעהר איז
 עטי- נרעסעדע n קריגעז װע**ן

. עס קוסם וױרת^יכקײם דעד אין מן

*no,jyoy ־,א:; ^;;״ דאכ
יאנד״י׳אט jy-y* £א-א;״טי־ע: א*:

*אס ־y־ni !,-*•:אט^ א *־ע״ט
ly* ׳-אט“יא;ל דע- ^ y דט -אטy

̂וט o-ycy-jy- y;*ryc א־ע- פר״יגר •
-טעט ט*צע;כעכ נעכ;*״;  *ועדען/ צ• ע̂־

 P’P גיט :-אט ײאכ “.•טייע“ דע• *ף
 -נא pH אײנעז יד כעז>י&צײ,#א ליצול
 אױןי א*ן ע;״עי-יי-•“ ד-ט ד׳י ניצע•

iyרע̂ע :י״יג^נע ii-
r פא־ יעצטע די פא* tyז א ,ד *iyo 

H pH?;״y־y ,יאגכי; jysipym א ;yM 
 דאס .o^rry^y pn טאלטי•, כארט

 נא• ייאכ pn ניעטא״ע. כ-״יט ,ד א׳ז
^;" yr-* ״.יטע״ט א־נ־זד. , <
oy ‘צ א אגנעדי־רט *ט1״yטyנ״ט ‘י 

א;ד  א £;; א־;טעדגדצר*נען אטע;—י
v*״y; :ענ־ע;. »*; לאכיטע j- y^ ציײ

:y.,-, ;ט א דך ,נײ:,• y;־ y,,’אקט*̂/ ; iv׳' 
’o א:דער אן א-ע- ;H-i*yo8. דיזע 

 לא;ד״־ די אל ״:א״אנטי״ט׳/ יאכייט־;
;,,דאט ; y :Hy r י־אדענדל־ט, ד^• y r ’T; 

 *y״ cy פעלי;כטי;. די ^־לײככטע, די
y i; א-יל yT ŝy ;3 ’’,-H; ״יcי‘yייט טע: 

- '־־יט״ל *y- ;;•א״נצער זיפ פא־דאפ 
;y אײ־י אטאיעכ אדעי לאנ׳-ידאטעז 

^,אדרידבט־אצ איטער ;אנצער
 ״רינל." ז־ך •איט ־;8;לי ;,אי־טײו די א־ינ

 ־jyoo—y: )ל״;:טכ oym לי פא״דאטט
u טײלכ iy r דyט<̂yצו לט,נל׳ nyiry-

טרײ־ ש אז^נע אז פדא;ע ?״ז איז ov דבצינ
:,•oy־ oyi ן yy/ ברי ״גיאז iy i איז ;ןיט y :sy rטומ״ o::v אד״ז כד עס ױײל ײ * י | # ײ /1< ׳•ייי • י ;y*j i y i כיטיז  אנשטאט טוחית. י1 זיא לעדש :ארישע

i 1טא א״ניגקײו דלשי*אסע:ער פיז כח oyi כטי;עד

'V אל״ :•״yc-H; אי in y איז  ״ ; ym רען
y או;־ ,:^yrn ,y i o ryo r־HC שאפעןעס ט^ vn  Hoyo א1שע יי: ,y y ivv

לאפוי א לא:•,־״. ער1ג-ו pc yציHטו’ס א
v w r־א זי־ט נא ;יט איז :ױױכע•

,אד ״, ; ־ט עכ ״̂ו .ly fl^ riB t-h עס
און ־ײ pc •אינציט iy גי£ט i y :n ־ :y ;

-oyo עי: ע1 ;,י ײ י אי* •»»> 44 *yv א^פנע־ײצטיג1כאשול o:"iy: \v: זײ בע-ס
;חןדדן״ד. בײ גױיבען ער1א רעז

 oy א־נ׳־יט. יןאנסטל־ױןטדוע ;,גוט
ע א ;ycH״.״y: זועדט : י y?;n'.p אלן »

כיט־אציע. H 01•״
j P hc* באהויפטזנן, צו אך1 איז עס איױס

-yc:iH זײ;׳;ז אאדטע : yo"H איע אז H א־ז
y?H rn איז -טדזיר״־ hc;*h •y 1 א י ^ • I 0 ׳ ־יאד ;
.lyin^c pc טאי*א;ט oyi |yv’ TH: i ;,;י :ײ'\ י1:אז ײעז *ז אמת. ;יט אויך ז א oy — זײ

־Ho זײ y iy r| ײילילעז ;ען yרyr^רט yr אד<"
י1 א-ועקשט אוץ דעױאלוציעס כעז בא׳ יז

יסודות. ע אױ,־י א; ״ : * • 1 יי4 װעינע
ױניאן רי װעיכע אױף :ת.1יסי רי ןואױ :

לע׳ און ;jy :עױנטע ״ באזידט. ז 1'*
:y;*,-yco;y. אלן ^ פ ױי  זיעען oy צו

 איז oy ,lycHrwsH איבלען דא איטער
 אנער אױסבעסעדלגגען, פאד ילאץ דא

 מגיאז דער איז y^iiycyi :ײע יערע
 ענםוױקיומ, נאס??ינע א איס לודט
^yc א אלס i ,;װאקסט וועלכע פאדערונ 
 אויוי כאדען, געזונטען oyi אויף אױס

 ■ראג׳י א-ז יסטירםt)לy ױניאז די װעלכען
יןוהג צו י#הר פין רמסידט
 אגגעציײ y?n pc שײן דעם אין
 ױדאז״ oyi אין • עחע״נונ;עז כענטע

?iy2y אין אז ?ןילוס, צים איך קזם iy i 
 באאמטע פאד עילעקעןונס pc ;,פדאנ
 קילארחײס װערעז אדײנגעבדאכט דארף

̂ור עס טאלעראנץ. און  אי״ דיז גיט ט
̂טע סון די כיעד באאפםע, אי

̂והילםע, אדעד באצאהילטע  א אונבאצ
 יא״ םאידינםע אפילו,אםת iy^r דא;ק

 כא״ אויפ׳ז זיענעד די זײן פולאריטעם,
 vרישt פאד ילאץ זײן פ*ז oy לאט.

lyDcyi?•
ly '< ־ בעטאז oy קען אזוי ,״ױ im 

oy דאחי :jjnjm jyzy;y נ-י;עלע; די> 
 צו קאנדידאטעז נאפינירםע אלמ ד״ײט

y?״ דעסאנסטדירעז iy ,פעהעקײםעז 
 סיעציעיזן ווערען א־אנזיטידם ס׳זאילען
̂ונעז מיםימען׳ קאפפײן  איבער דיסקוסי
 זאילען פראגעץ. ױד^ן םרײד וױכםיגע

 ■יאטפארמע דער אויף קאנדידאטעז די
 דיעד וערזענליכקײט, דיער ארויסצײנען

 םרא• דיזעד צו ״טטעלונג זײער וױסען,
 באקאגט אופץ אזא אויןי זײ זאיען נע.

 דאר- װעלכע דעמכערס, די צו װערעז
ײ ומגעז אורטײימז פען  םון םאנ אין ו

 עיעק׳שאן דער וועם דאז און עיזױהזאז.
 אינםעאינענםעד םרײזןד א וױרקאיך זײז

 מגס״ זײ pc מסערמ די און לאגםעסם
ווזנרעז. ערותהים װזןיזןן םע

ן, ד. י ן או א x 35 םעמב• ס f i

^ן דער אין אײנ  ;אך לט,קזיסטy ױד
y לאגח א s r ^ ip ir y ד אוט׳עט^דען  אי

 פאי זyדHב דער איז צופדיחוגה״ט
iym o ;לדי iy in :o o n c פא־ p i 

yoir yo^yp; אילס. כיט זיך ;ןזבא;יצ צו 
^ן pc טא; אין און מק  א װערט ע

y; א oyi דאגרן in i פאד צוטײילמ 
y; אחןר ;y; דער *i y i רויע. ײ;;ע־;

 צ;ם געחערען מאנער דרעס ױ
 דעד ®ון באאדד דמזאיגט

ױדאן הלאוקמאכערס
#i רyDרyװ o w iv i !

r1זysnyאינ jy ̂וטיץ׳' אײער  -yii ̂נ
iy גען i 22 לאקאל — Zi ̂ונ פלאגע  ד

̂וסען געחאט ׳צוין אץ־ ̂א  צו אײך כא
̂וזען טאלןע *ס1 און פ^גען,  צו אינערל

oyD̂ די oî p n y iyc ;*p, ^אױסצוקעטפ 
 נאר »pyo^ pjyiyeji^p ׳פטײע רי אין

yp oycy| פאלכיעעדון ניט ד^ך איך 
ly צו yiy^m יןאיטיןײט רי rtip i iy i 

lyĵ DOMVDOoyn ^פראג oy»y פיהי״ט 
c איהר או דך j# n y i סך א סך, א דט 

גסט װאלט איחר װ^ס iŷ ̂ז i i
 איב^װזױפט קען איך זאגען. געיזענט

טעחן גיט ע אןן ארט די פא̂ר  וױ װ״ו
̂ודגע לי נאהאנל^ט איהר  .ymiD ד
 <זל"(ץ, און גרױסע טוער, n אז מייא
y ̂וי״ל לי ןyװארס rm אױף y iy i;n  «i 

 װעײ זyזאכ אינער אמוט^סירט מען און
yo# מ, רײן נאך ̂ובען ס״נו  *עום קײן ה

 י־א, — םראגע ovy לער ריט דט ׳עײכות
 oifi איך קען ,o#i ;yito וײ אז איך ז*ג

ך  ‘די jyoyin נאר וױיל ,jyovr,Hc וײ ̂נ
jyj ״פ^ייטי״ע׳' — ארײנגעטאן אזױ זײ 

iy אין — זאגען צו אזױ i ,די אז םלאגע 
iy2Hi זיה לוכט טיר א̂ו צײט קײן 

iy םאנאגלער ויך םארילאנג קײן iyo ;*lB 
pH ״עט^ען אינגאנצען נאר זץ־ H םרא־ 

:v : ג אונו האט װאסyדי צו כראנט
 איהד, ̂כער '4 נצעןyרycיז^; לאדגע

lyu iyn רH1yקטf̂וט ו̂ר ײ ה  y1 ׳פױן אי
̂וסען ̂י iy האגד א jyoy: צו כא i  pH 

ysnic אוױ דעע פארװאס oylDiyo’ iH״ 
̂ו y״»t־o^n פאר 4 ילייך אנריה״ דט אםי

 דט קומיען |yosyn אוגז און םראדל לי רען י
 פאר׳עט^ר״ רyyר^(ײלvר H צו כילױז

̂ר ניס,  פא;א;״ זיך העלםען אוגז ypno ג
jy iyD ^ B  iy i ̂ק. א צו סומען און טאי

̂ימײר  י1 זײגעז װאס זעהן אקאר׳פט יל
jyonfiw םאראײגײ א צו טד״בען װאס 

 לעלפאד וױרחייך yקHט דאס איז 4 גונג
ולאי װאס  i;ytMD יאר א ה*ט 23 ̂י

lyon^oyn אp האט װ#ס יאקאי. איחר 
D v די כראכטyג n n iראגy 4 פר*גט צום 

ס איו ih אפ״מר ̂ד c -.jh ̂קאר װ^ס  3̂ יל
טyטyסyג צאיל א ךאט yי *y r yאױ,י ר 
 קאנ״ צו סרײנט װאס דעיןאר־ד איהר

yDרyנצyטיר 4 יאקאיען צװײ די פון ן 
 טרײכ לי איז דאס ניט ניין, אז דך־ דוכט

’o עס װאס לאס ניט אפי׳לו קראםט. lpy- 
w אין טירט w צוױי jy?»*p#Voyn 
 ק*נסטיטױעאן דער געגען איו דאס װאס

HרנײyינטH דעד פון ;^ r.ײי ל  װאלט װ
̂וס P זײן ד hd iy i י1 װאיט iyo rH:”״ 

iy צו סיזי א כטHטvג יאנג ׳עױן טא;אילי i 
jyo^ii .ymne אינט׳לל״ י1 אז אך,1 פיל 

ל ^ ש ײ  ״yoyi; ״געסעטעלט״ יעױן האט נ
y i פאר״טמער־ וױ פלאגען דזיעזױסױק^ן 

 און אײן ז1ם י^וקאיען צװײ pc צונבען
אינדוסטריע. רערועלבער

yoip; מיר *iyo יט אז שלוס צום: 
 װע;״ כײר |yno זyזאכ1או די ײ:ע\1 לאס
 אולזא״ yריכטיג די צו ןyאויג אונזערע דען
 פנים. איז גיײר אסת oyi חוחעז און כען
 אילײן זיר װ^ען מיר ײעז חין כיויז און
 lyogop^H און |yi;yf»oi»o ררעיעז ניט

 \v:vv ׳אן1 כיויז האנה דעד מיט א#ס
 טyװ אן1 םאילנ.1ע אױף האםען 1מי

 אונוױכטי־ אזא אוחגקפאילען כסייא מויז
ly געהן וועט 1ווע : אגע1ם נע i 'io איר 
o מיט 4 דו צי n אונ״ ^עחליכען גאגץ 

 װאס צוױיטען צום אײגעם פון צוטמיען
^1yגyמאנחנ צו 1כאיל הט. . .

 יכ-1 א צו חומעז |y:yp צו י1כ און
jyî D שלוס fyno יל#- א אגשטאט םיר 

 א yאג1D די אוחנקשםעיען אנע1ם קאיל
D די איז װאס כתיטעד: סך jni •אינ 

 אין זיך וחנלען מיר אױב און V דדסטדת
m ̂וגטע1 1סאנאגמן אגע1ם  וועט ען1י
oip אוגז כמייא שױן fyirvo ילאגי״ צום 
שילוס. שען

ymio i מיט n קור״ איז איך ם״ן
 אנבא־ אין :עכחו\ מוזען 1מי או צעז,

D דער םון ענםװיק^וננ זײ אכם1ם m 
 מעגיליכקײטען, איהרש און יע1אינמסט

 זײ״ 1מי װאס דעם א:ס1 א בילױז ודײל
̂יכען נען  נןוכגעס^לנט ניט און 1בילינ נעכ

 ל*- א א1 יעצם איז אנםוױקילוגג, 1איה
 איבער״ יעצם כין איך יייז אנע1ס קאיל

 םאכען גילאט וועט |yo אויכ אז צײגם,
 טרענסגת״ 1איבע ח. .1 םאראײנמונג, א
̂קאיצ pc ס1מעמכע די ירען1  אין 23 י

i n וועט ד1ב*א תשאינם 1דחןסמאכע 
̂יכע אוועקגעחן ניט  םרא־ די איז יאהר עם
*נט.1ם צום קוםמז סוזען װײטער וחנם גע

i r j צײיען דיזע פון ײכער1ש )oi$t 
pyrjsm םיז ו^וך חגר אין ,1920 איז np 

 ״גערעכםיגקײט״ חנר איז כרי«י א גמהאם
 נים און םראגע זעיבער דער נעװידםמם

 דער כדם נעװאן גמרמכם דאן איך כין נ*ר
jim ip c, i אין נעחעז םוזען םיר אז : n 
̂וארד דזש^ינם ^וױןםאמןר, זײ פון כ

̂ונען »*לר צוױי y*^y% ד» נאד  9?"( ל
איף וױ כאפעלג״יגט. פיל דרע;טען-א

א־נעד צ־ י-צען אין עי-ײען דאל ייעל
געכען,
iy א-ך ;yo^yv pc ״1ב-י, לעפ אין i 

1 h iאנצוצ־יגען געט-ײעט דאן איך אג 
pC י־איזא־* צל̂ו דך ל*ט װאגעןי

ŷ נ׳יי און oyoyii pc jy•־ Hf; צי oyi 
oyi w? נאך ivy י1 ײ^ע םא־ט׳עדיט 

 yovy־n 1 געראכט האט א״גדוסטריע
̂ןלר 3 2  רי״גוננ ןי,ט נאך זיך oyn י

iy נאקירע; i נאטידלינעל j ;y׳yc.־
jyvrn  pH 5 איזy םאי־גכ וױ ;

o י1 yn גױוכך אין איז וסעליע1אינ 
̂ר נאך גענרפיעז y א ג ;;v. ג?ך כ׳איו 

ih j 25 ייאחאל װען צײט י1 וױיט גיט 
̂ט ̂יחאי, ודיכט א אי־ס ״גענײד׳ט׳' דו  י־

yc^yn yinm, איךןyyi y i ג ל^כעןyלHט 
iy ̂,י»ף אײגפלוס ען1נאד״טע; א i אג;- 

ען ?ײ .,אינטערגײ׳צאגאי צ^  -y; די;
h  |y?yii םאל אינספיראציע oyc iy i־ 

iyo ;םון אדגאניזירונ iy i אינ־ לי״אוק 
c .y * io sii״y סען וױ נאך געדעניןען 

̂וט או״ די םין ;yo’״ry; זיך ה די  ״נ׳״
;ivsv 14 12 כי־ױז און נ״״עפיל א

 איז טעטיגלריט ג״ױפ־לד אזא ;אך יאהר
 ניט :יט^ זכד p’p וױיסט^ םין כרעט

in c-y i ײי  סאר־ װײכטען די האט כיען װ
 נאור שטעטי־אך ?ליעע י1 א*ן טלינען

 אונ־ איז ופטליע1איג נרױפיל די פשוט
»y ;;H jy ;iy| פאר־ :לאט פי־אץ אידור און 

;ורען
•y i 

i  ;yo
.oy-i די

I'D
pc 2.1 לאי*

^iy iy כיאגופעיוט׳עױ 
y;:H האט וױיבטילז cy;;n; כיא״ 

ovdv. י׳א״ איז ארום אזוי און
 אײב;ע• פלוצרו:; לױיסטען

jy rp n א אין oyn .י׳אלאי pn איז עב 
 :אטיױריך |y?y,,,,y; אױך ע*םאר1 שדן
̂יכען כיאגופעחט׳צי־^־כ כלױדט װען  רל
c״; אויך זיך iH 2y" צו yo y ii,□ וױייל 

y טיט גרײך i• אױך איז וױיסט ;ly^Hcy 
jh אנשטאט א-ז פקיידט, י1 i ג*כ־ ;י־ײך 

y י1 צופאמען i;y?MH ‘.r sy :r ;*וס1א- 
y’lD 1 און lyo^niצוזא״ א־נײטע• י 
iy לאט טען, i *23 יאיואי pc כילי־טס ,ד 
 און .Dvoyn פאר ;ילנוטילז אױך זיך

 ראניאי׳כט דך לאט כען נאט־דליך
i ר y ג נ י י א  y אר א־ז עס אז ט; 

,צײ , yi;i?H3־y סאיטען iy 2H .oyoyii 
 אי־פ״ אן jyty:iy; כױיז ypn*j איז אכ1,

 פשוט o:ypy; ראט ער1יע וױיר רײד,
piyi ;y ריט rin  , i גיױ־ קײן איז עפ אז 
yo און טאיג אוגטערשיד iy i אדבײטער 

 וױלט כאיט אײן נײ זyיט,רב׳H ;yp װאם
y;yp| א טיט iy rP o ;;אױך אנשטר^גו 

״ ארבײטען ̂ורט. זyט,צװ• א נ  און כ
 אױך 1אױסדײ דער אפיי״ו שױן ;yp צטyי

 א אבכאי־וט איז y^P י1 וױיל זײן. ניט
 כאר״ צװײ ,קײן דעהר ;יטא צובראכ^

ד lypyio קײז טע;. ^י ט  :יטא. אונ
 כפעציא^זירט אזױ זיך האט oyn די
iv א-ז עפ אז iy ’ |ysHBy;?yr,H קיײס 
iŷ און ׳1או;ט^ישי א פון iy א;ץ וױיס; 
 א־ניי־ 23 יאקאל םון 1ארבײטע אז גוט
yo| 22 יאקאל א*ז ^y«yפאר- און ״ר 

oiyp, 22 לאקאל oiyooyo ט,בי1אyז 
pn .ly 23 לאקאל אין e y r א־ איז עס: 

 קױ פוזטy; האט !,םראג לי אז טירליך,
yo; ̂אגט. צום  23 יאלזןי* ;yin וױיל פ

iy ;,א־הל געכ׳לט^ט האט iy r י1אוי 
 5() סון מינימום א כייט װאךאדבײט

iy sHi עאר- 22 יאלאל האט ױאך, א; 
 י1 אין 4םyכיפט שטיק א רyאו;ט ב״ט

o iyivjw yc^ H o עסע־ ר*בט[ װאס; 
osyo 23 יאקאל כייט jyoni קײן פאר 

 ארבײט י1 :אנקומ^ o:ypy: :יט םאיל
iy און י:מנ;ען1כא i רyא איז זולטאט 

 צי צוױיםעיל איך יגער.1טרױע נאגץ
 פאר פטדײק זyג,טvyי oyi כײט אפייו

 נוטמאכען |y:yp סען װעט װאךאדב״ט
ly f’iy c  oyi. וױייל ym ,אז םאחעטעהן 

o• י1 װעט מיגימים אי'לר1 50 ?ײן yn 
 פאד^ין. \v:v? ניט תשאינט 1סאכע
 lyoHi 1מי אז ■שוט גא:ץ אס1 בױינט

.ז v ר י ו ל ר א ס .  אי״ ביז איך װײ< .
 צו מאכערoyn י1 װאלט^ אז צײגט1כע

'iy jy אין געשטאנעז צײט iy i קיאוק״ 
 צטyי מען װאילט 11באא זשאינט1 טאכעד
 י1 װאס ססײל זעלכיגען oyi געהאט

 אז אך,1 איז םאקט א ?יאו?מאכער.
 אסyo| 1 האט דרעסמאכ^- סײל א םאד

 קײן אן1 שױן איז עס און גע?ראגען. יע
נעװ^... ניט סארטען י1 אין 1אונםערשי

iy סון דיט איץ זיך איז אס1 i א״1ם
t אז ׳נע o עם װאס צו צו זיך ?ו?ען 

 יאהר 3—2 לעצטע י1 איז פאסידט האט
 קען עס אז שלוס, צום קומען םיר מוזען

jyo הײז n im o  iyiyoyi3 כא־ ניט 
 יעכסא-1 י1 האלטעז װי װעדען גאנגעז

1באזונד^ע א אץ כער .11באא זשאינט1
 האט יאהר 3 — 2 יעצטע רי 1פא

 יעצט (נײן באװײזען אנבעםאננען זיר
 y"i ענטוױ?עלט) םײן שוין אס1 איז

 י:גס,1ביל ,mopyo רי אױוי סײנס
 : זײן אמאל םלעגט oy װי אנשטאט
 ״פקוירטס 1אדש עסעס"11 1ענ ״װײסט

v זעהען "oyoyii ענד o יעצט שוין : 
o ענד סוטס yo yiiדאס װאס ״״ 

?לאוק י1 אז : ■שוט גאנץ איז מײנם
ד אױך זץ־ האבעז םאנוםע?םש^רסי  נ

 פאל• ליכע1נאםי די ח־שסעס... צו נוםעץ
 זא• סיר אױב םאוימםקנײיך. איז נען
 האגד, m מים אווע?מאכען זאך די ילעז

1א n סעםלע םרײעז דאס
ש י ם

S יא « ״ ז
» ntn ײיט יי״ם ״ ד ײח ״ ״ י

6 ,n jrn e1928• י»ד«ר, «עןM*+•

ע די וױל־יוס פוי »וייבאח•לצען א־בע״זעוו־ג; דעי ;,א ״•י־לעז pc רעכטע (יי •י • )•אנאידסד,• «. א־ן :

ער ש»י ד ר א .י/“פ
y ; v v c ; א אןy:yc־.,ױאי טיטען אין פייאץ ־ 

געי־עיטע־. און װאגאבונד : y ־. y ט ל א ר א כ

• י *נ א ; א ו יי־לאין האי:־?:־״׳יאך אי*ײן מע’(י,ו * •
ל̂א

צו־ ;א־ניט
׳יצפאפ א כי*ני, ׳כא כא, ®»י*מ): ’,א זיר ®איוז״לג•

iy :n ־,א  זיך ה^: איך יאב׳לן. ניט דאיפט •
׳איל־ עלעגבלײ.עגה.) זייגע א־י׳ »• זיך (ער שעליגט.

, י י o איהל אי p ;y i, נאיגיט זײ־ הױבט !״פיכלר כין איך אל
 גאגץ װי

איי .i^yi
y; ד^י יאט איל־ םי;פט. גא;*ן זיץ איף 3א y,;־ 
 •לי ׳פיבו א װי pyrncy; כין אץי ןyאפsyג

y פיהרטyס;,או האנ i□ אקט cy i pc :״;;׳  ן.ysפא עךפינ
 איך װאפ'י ׳ ,,אלי, ייר זעןיט (עי !ספעקטאק^ א פאר ויאפ
iyp ״ :יטjiyo c ײן פיס? נל״נע אײף  oy^ :אר ׳א*ף ;יט ׳;

 .1רא א אין װי זי,י י־עי;ט1 זיה דרעהט שנור, איז סיר אױם
 ךזי צ(-ו» שלעכט. סיהיייען טיך טאבט דאס ׳;i:y; ׳כא ׳כא

o $לעס ? דאפ איז װאס אױם.) iy i i י1 סיר, ארוס זיך 
 1ככו פליצ כרעבען, סיר. ארום זץי ררעהט װ^ט גאנצע

 ׳נ*וחי״ רי,כ זײט קלײדעי.) זײנע צל־רענט (ניאכט מיי־, פאי
ײ ניט כין איך ^ ^jy זאי איף אז ׳י;אל ט1ג c רי םאי 

D וועאכען ארום סיט^פונקס, א םון ראליע iyn  oŷ H און 
 אט עײ.) דער אויף הימעד זײן ^לײדעױ א (פוט זיף. באירעבט

iy איז אס1 i .היטע^ מיין ארום דך ה־עוזט םיט״לאױנקט 
 האאט װאו ׳זעהן נאר אאסיר שאדען. אסור □y oyii איהד
 סשא, סײן אוגטער ןyאלcyג בין איף ׳װײס איןי ,V' א, איד?

̂ומען אין בויכיער איהר און :oy;j ypno האט ב  איך אז ,o״
 ניכ״ אײעד מיט דך פון אזױ גיט בלאזט אכער שכור. כין

^, אויף אךy'4טyבא ײנע1 אעכען די !טערקײט אונ  וױד װ
i אױןי ץ1הא מײן זy;yארויםא װעא איך װארט אניקא,1 n. 

 OHiya איך װאאט שכור. ניט בין איך אז ׳;יט זאג איר
p װי ̂זyװארצא i 1איבע ערט1ארומגעװאנ ניט איף װאאט 

iy i װyא װי #אט soyio. גע״ בין איף װאס״עס״איז. אט 
iy אין װען i אאטײן, געקאנט אויף האב מאחמה, גרויסער 
 מיסט, oyi אפרײניגען :זאכען אלע טאן איף |yp איצט און

 ניט? װאס און ביר, צאפען וועכטער, א זיין נאסעז, י1 קעהרען
iy«; אן װאס אא^ iy i איצט טאן. געװאאט ניט װאאט 
 אה, איף? האאט װאו אאזא, כין. איך װער איהר׳ וױיסט

 איכעראא. מיך iyp מען איף. בין אסy, 1י וױיס. איף יע,
snyim ניט טיך רופט ?יינער םעגש. א נין איך  oysy. 
 : רŷא אדעסטירען׳/ דיף אyװ איך ,tr:yo״ :סיר צו זאוגען זײ

 איף און ".oy:y' דאס, םיר פאר טו רײן, עס מאף ״סענש,
. א בין איך װאס ,o^oiyi ניט סיף באאײדיג  װען מענש

 10 מיר גיב ״מעגש, : ןyאימיצ צו געזאגט װאאט אבער איך
 ניט. Dy איט טיר אבער באאײדיגט. זיך ער װאאט סעגט׳/

 א וױ באטראכטען, איהם איף װעא /yo:’2 אאס ניט, אויב
i# ׳זשוק א זוי pראיכyשטעט y i סאנט װאס סילב. א װי oy 

 זײ זײנעץ סיר פאר — פאיג א עד1א סענש א ? אויס כױר
 זײ־ זײ װי ,iyoy□ טאבען ניט קײנעם װיא איך גאײך. yאא

c ניט און פאי; י1 ניט נען, y i .א באױז בין איןי מענשען 
iy איז װארצאען האטyג איך װאאט צושויער. i ,װאאט עדד 

קניע.) די אליף א־יז זיד (הייבט אין opipy: איף
 אין געקוקט איף װאאס ;ב^יל פון טאג ןyצטyא סײן ביז

r א בין איד רyאב הים^ :y oטענש^ אױף קוקען איר סוז ׳ 
̂שעי*ם ײ... זעה א*ף אין ארום.) זיך קולט אויף, זיך ( ז

טyכעא ר הא׳ הא׳ :נעץ) א מיט אי־ײן (לויפט רyה
 אפאטרױרא עקזעכיפיארען. ענטיגע1פ א פאד ׳װאס הא! ׳הא

iy און דאסע ;,געפאיבט די קאיטליא, אפאסױרא איריז, i 
•  בא־ פדעכטיגע װעאעע ׳הא ׳הא שסעטעראינג. איכטיג־באו̂י

 ׳הא פאקען. אײף װעא איף ׳נא־ װארט אה, !y:יסyפyש
 פאר־ ׳הא ׳ה^ אװעקנעפאױגען, װירער שוין זײנען זײ ׳הא

שט< גאנץ גאנץ, זיכטיג,
נ ו ב א ג א ו י1 איהר כאפט װאפ צו כי, ׳כי :1ו

!הער מײן ׳אײך טאנ גוטען א ? שטעטעראינגס
 ריהרט ישטיא פארזיכמיג, ״שש : ר ע ט ר ה ע א ל ג

האאט אװעקגעזעצט. אײף אייף זיך האבען .זײ ניט. זיף

P״: זיר 'd
זיר
כעז

 א**-פ דט ױאפ p*hh 1אוי *,ז ;yvyt זײ
i .ז פא״זיכטיג, טיכט. י“אי נייאטע, ״,אייו ללל, , 
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״ זיך. פ״י־עןז

I 1'• י
ד ט ל ־ ן / י י ! ׳ י2״• ײאכ : ; ;-y-g,״ .ע,ד {-ד ןעי

יא;ט זכר רעי סאלעךדף. צים םא־יצויא א *ז,6יב איז
y נאר דןי i• כ י1 ;גקבי־. .  -C.'yאין ׳סיי“א זיך לט y1ט,̂ט

 איר- ליצעיט •yג>'Hפא־ם רעי צי. ל•yט נאך אילם ד צי־ט
 םוןרטא- גאנצען א*ן א־ונט^ דגקט און פינגע־, זייגע ט*ט

i  .o*yc• א װײט^־, פאידוט נקבל py^j געױנטערע*, א 
p ױעט ז:ל שטארקע-ער א y w א״ס, זיף דרעלט ;לבל די 

y פארפיהרט, iאיל• ׳אר,א ׳א־א איל-. נאר איבלאנער ־ 
iy ;אטי־. n איז דאס אט נ״ך* פ*רשטעט i •אײכיגע 

iy ו^רעדדף. אײביגע אס1 לינעס-קאט״ i גע- אײכייער 
fעאyרק,צ-כטסy.פא־דכטיג שש, א!

איך״• װען די, נ״ט איר טוט ױאס מון :ד נ ו כ א ג א װ
? די כאפט
טyאyג ר ^y; iy ?טו איף װ^ס ר i  iyo»f שסעטער״

,o:y2 ק^אסיפיצירט, IViyn ארף1 איגג , vi»D קרעט ער און 
r• נישסיסטען א * f נער ?אאעקציע. מײן אין# iy i כי״וסעך 

 פון זײן סוז נעץ ײ װערען. אמגעריכען גיט טאר שטויכ
iy געװעכ. ׳תגאיקאטעז גאדו i שמעטyראrפאר- גאנץ דאיף ג 

’D; זיכטיג loy ,צושמ װערט כרוסט זײן וחנן װערעזyטy׳רט 
 נא״ pH שפיאק^ א אויוי ארױפגעשטע?ט ער רטyװ אן1 און
ycסיט סטיגט #pyonc-TSH װערט חון און iy פון א״נער 

i n קHאyקציŷ דיכטיג איז ער װען owpnoywiH, איהר 
pc ly נאשיצט |י1דא iy סארשטעהט? iy ii סאא. און שטױכ 

 אין ק״אדיד םון שװאם oyr^p א ײן1א איף אעכ ערצו1
שמעסזרלץגץעסםעל, י1

: ד נ ו כ א ג א ס?yאא אס1 װאס צואיכ אבער װ
: ר ע ט ר ה ע א ע  װאס מעגש, נאטור, דער צו <ינע ג

ײ זײגעז אט אהא, זײגט! 1איה I ^יז י n הא !הא! 
 גיט 1סי םון זיף וועט איהד הא! הא! שטיא! םאמיכטע!

jy iy ilb n m. אװעק.) (לויפמ
T אײביגעס :ד נ ו כ א ג א װ n y if c, ל'בעס~ אײביגער 
 oy וױ •ארמגס־צײט, איז יג1שטענ ׳עס איז אזוי לאמף!

 ידין מוחא מיר סוזט איהר ר.yהרטyגעא m געזאנט האט
 סyאא איף ny? זשרםאר אפשר ׳אכער שכור. po איף װאס
oŷ צװײ־םאכיג, איז אלעס ?לאה און גוט אזױ H פאיען. אין 

 קא״ װאואקעגס, :פאחגן אין אלעס איבעיאל. און ארט1 א,1
 זיך, ליבט און זיו םט1אוסא סyאל ,iyo'12 און סארעס

 כויסע^שפיצען, י1 אין פויגעילאר זיןי. יאגעז און זיר ײצען1
oŷ? איף אײד, זעה איף אײף, זעה איף H nyציו״ איהר און ׳ 

 אײעדע יג1צונויפסילעכטענ אײף דךז איף שאטילן, אין ארט1
 אייף םין ?ײנער זאל צארט. און הײס קעספענדיג פיננער,

iy איך אז pyp:yi ניט t אן איז אס1 דאנען. פון :יט אײך 
 אבער ׳שכור בין איך טוחא, סיר זײט פאיעךזיד. אײניג

̂יד״ iy איף א-יגען.) די (פאידעקם עהר t .ױאס טוט, גארניט 
i״H ׳טאז געשרײ א װעל איך יװילט. איהר y i מײגע וועא איך 

̂.) |.y:ycy *ױגע;  •jy־HS צו D2y^׳^ אאעס (פיגסםערני
iy אין א1 שטעהענדיג מ״ נאר זיך, i ,אליײ אצײן, פינסטער 

 אריםהױבען װעסטו אוסזיסט װעג! קרוסען דײן װאנדערסטו
i׳i דײנע :y צו cy i .זארט איהר אבילר גענוג. ליבעס־שפיל 

pyiy פת אײנער םארגעניגעז ןyהאב im פאר cy i א*,ל שעץ 
 ׳איפן קלוגער נאטיר׳ס דער און ׳זאר נוטע א איז דאס אײך.

iy װי i שטר אלעס — געזאנט האט לריד;צערנטyצו בט 
cy איך זעה איצט פאדען־זיד. i איבעס״גאדט^ געבענשטען 

 אויף.) זיך ה-ינ:: היגםעד-פארחאנג (דעל באוםען. סיט קטyב̂א
c,2 שעהנע פארלאף־, ױנ;ע װאו ;:^ ,v2־^y2M:ycy,jשסעסער״ ׳ 

iy םון געטראנען לינגע, i פאי׳ ^1ע:טציקע: ארן ליב^לוסט 
 סאיעדזיך, אײביגע אס1 אכען1אוגאונטערב מדײבען העז,
 אויגען. זײגע סארדעקפ (ער פארען־זין. צו נעאוסט אלעס װײל

איך? בין ־וואו באיוינטען.) װערם סצ־ענע די

פאלגם) (פארבזלדונג

 איר נאר פיאג^ דושױייאדימשאן א ?״ן
p וילױנ vyyw  yyrvyv  in , y y m y 

m׳ וואייאן M> i^pyiyצו ״ 
t דאס נאגרעד^ o  DO’i^iy א איס

^pc jy שאפ־ארנ״טער yv iy i r m
p̂ o ערפאחרוגג pn p y iy r  n  pH איר 

pH in ,&y<myyn po נאנפראגע א 
yy\ װעט ארנ^טעי י1 צוױשען tyy  t p h 

H .באשטעטיגומ
 אױף oMo־ny;ספרינג יעצט^ נ׳חאג

 םון ypco נאי סיליןענע נאר ניט ?ײוס
iy חאט רען װאס y^yin ?לאטוז, m o 

vn דועס ק״ן *̂iycy גיט ;piyiy איך 
״ געפ^ט האכ )y i w, י1 איז אס1 אז 

ט 1i ארנ̂י  pc ,ורען און ?'•אלקראכער 
t o ידאוק א אין וײן צו אױסגעקורען איו 
y געפונען איו חאכ 9שא y y y i  ,i אר״ 

 גא• ז.נאריא ראס אנער ארטען.1 כײט
y 3 סאכטyy ױעיען עס ניט. m 'o y ’i- 

yin  >ooypא טא?ע ר oypyrn אלע טיר 
 א םון ?וגצען סיט׳אײע ®יסטשױוקעס,

oypyrn ivohop^ p. א זיך פר^ט 
D״־y)H 1 יא;ג וױ •p h iאס jy iy n w צו 

yiMPH’WBO| סיד אז אזוי ?;ylH 
iy פון lyonop^p י1 אמיסװארםען i 

 צױ צו פאי |yooyo אין ער1א ׳ארנײט
 יעצט אונז טײיט װאס ,ד עכעז1נ

 — 10 ויערען1גע אס1 װעט 4 פאנאגחנר
 םאסי• זאך אזא נאך oyii ער1א יאהר 12

4 iyjviD To iyi און m n n א כייר 
^yppyt^p ,i סון mvyy אכט1ט  םון ;

w 4 אזא y ' v n y
iy in םא אזא נעמט,*: h pH קלאוק 

 םון .oyoyii אױך כטHoyג Diyii רױז
pyTcw אנםאנג yciiH o iy i  opiyi אז 

 אויס- ?ענעז איערײטארס קילאוק כילױז
ױיי ׳רעס1 אזא ארכײטפן  אין ױ ו

y דך t f v w װאס op;yi iyאז ׳
 כאוױײ סעגען ניט אסlyTm 1 טייײאך

 אק•1קא;ט א זיר באוױיזט אט נאר זען,
 oyi פון iyi:n;HD דך ילאכט ארן טאר

ŷ און lyiirDpyciiHO ^ריגעס״ pרט 
 ״pHo y'noH סיט ypno און אױוי, איהס
o י1 איהם כאוױיזט דy טען... yn פרא־ 

 נייעער... סך א סה א ט»תע pn ז־וצירט
 י1 אט וועגען ןnטyג טדאכט א איחר חאט

1 yyin א איחר האט '4 ערש״גוממן 
M\ געטאן טראכט x\ 4 רי jyvjjmpyuHP 

y n אז גלױנ y n דך םארשיאר iiy o 
 נאך זײנען ארגוסענטען די ײטאן.1ארב0

 אז ,lya'^iyom צו ^iya סײנונג סײן
 תשאיגט yiyiiirno צוױי םון צײט די

 1יהע1ם ײאס און אוחנ? איז באארדם
jyo וועט oyi iv :y p in גע־ אילץ אמת 

ר ^ נ )  זײן. oy װעט אילעסזןן אונז פאד ו
 רyכHopלאוp רי םון 11באא דז^איגט די
 ארײנ״ ,ן י ו ש ע P א ט יעצט, ז ו ס

lyocooyii n  lyoyi און jy;:yio אלץ 
טאיק. א צו

.22 ל. iy3oyo כלום, םעגדעל

 דירעקטארען אװ באארד נײע
 ע•6קא» ױנג אויבײטער אץ

 אץ בעקעױי דאטיװע
בדאנקס.

 צוריה צײט לypשטי א טיט
 געװארען |yo?Hiy:sH יאר? נױ אין איז

8 r:yipo:np װעײ בחגנטשעס, י1 םון 
o כע m ^ H iiy r iy j’ ’ t פון i y i .ר. א 

pאא■עראטױוiypyo y' בראנהס. י1 אין 
 כא״ גוט 1זעה געװען איז y:y?*גםמר די

 ארויס־ זyהאב iyoH3y^n לי און , זוכט
 נטעןyנאה א lyonyj זײ אז נעצײגט,

o אין איגטערעס n גאנג װײטעײינען 
i א פון אגטװיהלונג און  .k  i y i. -קאאפע 

אוגטערנעםוגג. ראטיװע
אינ־ אן האט שינלא?אװ

y האלטסרײכע iy i אאפעראצײ וועבען? 
i אין ען1פיאנע י1 ערמוטיגט און ׳אז n 

lycn ia .אין האט ער אונטערנעמונג 
y זײז iy i אז ׳ײטעט1אנגע 'y iy אאפע־? 

y iro » i אנםאנג איז ׳האט אונםערנ^ננ 
n yo פרױואטע א װי שװעריגקײטען 

 װאס #oyi אויסער װייל אונטילרנעםונג,
i n אונ־ תאאפעראטיװע פון כאראקטער 

 רא״ אזוי זיך עט1אונטערשײ טערנעםונג
 א האט ̂זyפטyשyנ יװאטע1■ פון דילאל

Pאאפyטיװ8רy אונטyרנyסונג yiiitHo־ 
 םאר״ און ?ויםעז אץ שוועריגקײטעז רע

 אונ״ פריװאטע י1 ראדו?טען.8 ?ױפען
jyny? lyoyjiyD קאאסערא־ 1ע1יע אין 

 צו?ונם־ שטאר?ען א געז^שאפט טיװער
 זיך ען1סטא זײ און קאנק^נט, טינעז

טל^ אלמ סיט  קאפיערא־ וײ לײגען צו טי
 oyi אױױ שטײגער נעםונג1אונטע טיװע
 עקזיס- 1איה פון אנפאנג אין באלז/ װעג,

 האאפע״ יעזש םרן פיאנערשן די ;נץ.יט
 ניט דאתם מארען נעזעלשאםט דאטיװע

 ׳וגגןע1שטע אזעלכע םון ענםםוטיגט זײן
ארבײמ. 1זײע מיט אגנעהן וױיםער נאר

i םון באריכט א n םון טעטיג?ײט 
i n כמקמרי vn םון געוואז^ן איגעגעמז 

 ם. פון און םענעחשער, לעוױםאן, כ.
i םון lynnpyo איײענסתי, n .ר. א 

נעזעילשאפט. קאאיעראםיוחנ
n ויאריסע א n ̂םען אױך איז געהא

 אדנאנײזעד ׳שטײן1גאל פון נעװארען
iy פון i ױניאז. בעקער

 צושטאנד םיגאנציעלען תנם װעגען
iy פון i .בעקערי. סאאפעראטיװע ר. א 
 עס און געווארען, עבאטירט1 ײט1ב איז
 םארשײדענע די םון נעװארען קלאר איז

 פון זײט געשעםמליכע י1 אז באריכטען,
i n אוועהגעשטעלם טיעצם ווער בעקערי 
 האנ־ h באזיס. נעדנטערען סף א אויך

n y iyo אנ• באשלאסען אײנשטיםיג האט 
i מיט װײטער צוגעהן n און ארבײמ

pyr ען1אנװענ «̂y םארגרע״ צו כחות 
 בע־ ראטיװעyאאפp ר. א. י1 אט סערען
הערי.

 געװאדען עדוועהלט זײנען ע1םאלגענ
iy אין i ירעסטארס1 אװ באאת־ נײער:

 מ. סרעזיזשנט; — טשעכנאװיץ ז.
 גיגז״ מ. ער;1טרעזשו — דײװידאף

 אױוענ־ ס. ;װײס־ירעזי^ט — בורג
סעהרעטעת — סקי

 שטײן,1גאל י. ; 39 בר. פצן םרײמאן,
pc .סאוםאן, ;201 בר po .136 כר;

 ט,1קלײנא ;216 בר. יפון םינלעצשטײה
 ;501 בר. פרן קאפלאן, ;548 כר. םון

.411 בר. םון האראװיץ,
 םון 1סעסרעטע גענעראל באסהין, י.

 עח־ אלס נעװאתן װעהלט1ע איו ״ר. א.
i 1רעךםיםגלי n  po 1כאא  די- אװ 1

p nטארp.ז
 אינסטאלירם האט באסקין 1ײנ1ם

co אװ באארד נײ־נעותהלטמ די• p n n״ 
in אין ערםאלג סנוױנשט ױי און m 

ארבײט. 1צוקונםטיג*
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t אז אין o אײ£־ פון ״טױן רײדעז 
 אן פארגעסעז ניט כייד טארען טיאומען,

 אינטער• די װעיכע ׳הײם ■רעכטיגע די
 װערכע און אויפגעגױם, ה*ט גע״עאנאי

 טעמ׳ דעד מעהר און מעהר אאץ װערט
 איז ארבײטער-באװעגונג דער םון §ע?
iy .פאר״ אוידיטארױם איהד אין יארק 

̂ען  גע״ פאר^ײרעגע בײ איצט זיך זאס
 האט דארט ארנײטער. די ילעגעגהײטען

 עדױיױיעא״ רער הײם זײן געסאכט זיף
 איז ט1ד.אי װעלכער דעיארטסענט, נאיל
 וױסען סערזר איץ פאחעורייטען אײן

 איז װעלכעה און ארבײטער, די צװימען
 אױפטו־ גרעסםע די םון אײנער א<יץ

.4אינטערנע^אנאי דער םון אונגען
ד.כ< פך דער קורצען א*ן איז דאס

 י!עבען דעם איז 1922 יאהר דעם פון
 קען װער טו אינטערנע^אנאיל. דער םון

 געױען איז יאהר דאס אז כאהױיטען,
 די אז זין, דאבט אונז ׳עיעכטער? א

 אינטער• דער פון סעםבער׳&יס גרויסע
 עס װאס ׳דעם םון אפגעזעהן ׳אנאיל17נע

 אר״ גרויסער םון יאהר א נעװען איז
 פיל םון םאילגיליף־ און כײטסילאזיגקײט,

 צױ קען ארבײטער, פיילע פאר *ײו־עז
 םארגאנגענעם דעם אויף ריקכ^קען

 אנבאטדאנט אין נעהסענדיג יאהר,
 האט אינטערנעישאנ̂א די װאס אילעס,

 סים אױפטאז, נעקאנט און אוימנעטאן,
 דאנקבארחײט. טיפער םון געפיהיל א

̂ו אז ׳דערמאנען, דא ילאמיר  אין אפי
 ארבײטס^אזיגי־וייט םון הינזיכט דער
 איהרע אין אילעס געטאן ױניאן די האט

 װע( <ײדען. די םארילײכטערען צו כחות
 אײנ־ ניט זיר האט ״סטאיעדדט״ דער

 או( ערװארטעט, האט סען ײי געגעבעז,
 ארבײטס־ געװען זײנעז טויזענדער םיילע

 װעילכע ױניאז, די געװעז עס איז אז,5
 דריײפראצענטיגען א כא^אסען האט

 נע״ יע האבען װעילכע ׳די אויןי טעקס
 ארײנגע• ,האט װעלכער און #אדכײט
 80 זיך, סומע,\דאכט היבשע א בדאכט

 נויט־ילײדענדע 1די און ידאילאר, טויזענד
 אונטערשטיצט כיעגילין וױיט װי זיינע?

געװארען.
A

 דאט באטראכטען מיר אז ׳אט און,
 גע• יעדער װערט יאהר, םארגאנגענע

 אםאיל זיד גנב׳עט װאס יאױפ, פון םיהיל
 און םאר״טװאונדעז, הארצעז, אין ארײן

 ^יכטיגע מיט איבערםיאט ווערען םיר
 װעט יאהר קוכיעגדע דאס אז האםנונגען,

̂יג ב^ײבען ניט געװיס  היג־ הינטערמטע
 נרויסען דעם איז םארגעננער זײן טער

 שעהנע- בעםערען, א א<ץ צו שטרעבען
ילעבעץ. מענשענװירדיגערען רעז,

גערעכטיגקײט״״ ״די
 דער פון רײדען פייל ניט קענעז מיר

 . װאס חילק, איהר און ״גערעכטיגיןײט״,
 ילעבען דעם צו בײגעטראגעז האט זי

 .1922 אין אינטערנעשאנאיל דער םיז
̂־י אונזערע צו איבער דאס ילאזען מיר  יל
 גע־ גאנץ זאגען נאר קענען מיר זער.

 נאר איז װאס אילעס, אז װיסענהאםם,
 גערעכטעקײט״ די״ פאר געװען מעגיליד

̂םען צו  אין אינטערנעשאנאיל דער העי
 געװארען. געטאן איז קעמםע, איהרע

 אזוי מלייבעז צו צוזאנען קענען מיר אוז
 אינטערעסען די אינערגעבען און געטרײ

 דעם אין אויך אינטערנעשאנאיל דעד »ון
 געפיהא דפם איז »יז יאד,ר« גןומענדען

ר איחרע ״גערעכטיגיןײט״״ די װינ״טט  ח
נאמען אין און נאמעז איהר איז זער

בעקעד-דעבאטע און גאמפערם דער צו
II (*19 )0|*1ף( AAHUIM• •M* אנ) v פ׳ן ״טר*גנ ץסק/)י

 אי סעי
וױסטיא

 אוײ יעדען אץ יודאן יע<״י
o אונטער 'ןןן<א(ד n -נאי׳צע 
o ' f t f« — דט ׳צױן דאס און 

̂וטער n אץ ואר ׳איצט n ער r w 
y• א איו — r* ,i« n ,דאס ארנאניזאציע

i אז מײג̂ט n ארנײטער m u צו iv i 
ױי אוױ וױ̂י ױגיא̂ן  ער װײל ערן ו

 אינטערע״ ײג*ו1 אין איו עס אז ׳נילױנט
jyo ̂ניגט ױץ צו  ארניײ n טיט פארא
 ‘ארגא vnoor א ידן סאך וײ[ סון טער

 אום ׳טוט ער װאס ׳א^ס גיואציע,
 איו אמאניזאציע, דין בױען צו שטארקער

im וײן סיט o .מי דט איו *ר וױילען 
̂יכער אן םון צװאוגנען  טאכט אױסער

ױניאן. דער צו געהערען צו
̂כע y איז אזע i r טעא״ ױניאן 

 װעגדעט איײן ױניאן די אמת, רעטי׳צ.
 באילד וױ אנער ;צװאמ געוױסען א אן
 וױ״ דעם פאר זיך מיט מטעיט ױניאן די

 סיט״ איהרע םון סאיאריטעט דער פון לען
 ױניאן די דעם צו<יב נאך הערט גיידער,

 אמאגיזא״ פרײוױיליגע א וײ\ צו אױף ניט
 ^״ייסט װאס מיטגיליד, יעדער װארים ציע.
 נעמט קוןמוי-ארגאניזאציע, אזא אן אן דך

 םיליכט די כאװאוסטדדג גאנץ זיך אויף
 םון כאישייסע Vs* אונטערצואװארםען זיך

מאיאריטעט. דער
 דער םון אילזא, ניט, דא רײדען מיר
 װער״ צװאגג״מאכט^ דער םון ׳יא פ#כט,

 איז די גוםא. ױניאן דער םון קומט כע
 אין גאטיײיך גויטװעגדיג, און גאטיראיך

 אכער װען גרעניצען. באשטימטע גאנץ
 ױגיאן־סיטנרידער די אויוי צװאגג דער

 אויסער־ גאנץ א פיז פראקטיצירט װערט
 אנדער״ש גאר עס קען דאז כיאכט, ,יליכער

̂ם ׳ױגיאן דער םון עצם דער אז זיין; ניט  א
 עטארפ זאיל ארגאגיזאציע, םרײװיליגע א

 אױך 5זאי תרמיט און ווערען, גע׳שעדיגט
 ׳פטארקע גאר א ײערען אריעגענראכט

גוםא. ױניאן דער אין ךעכיאראליזאציע
 רי אן אץ זיך שליסט ארכײטער דער

 א צו געהערען וױ̂י ער וױי< ניט ױניאן
 םארכרײנגען זאיל ער װאו קלוב, געװיסען

 סון געזעילשאםט דער אין צײט םרײע זײן
 נאהענט. איהם צו זײנען װעלכע מעניעעז,

 ניט אכער ׳צװעק רער אט איז עס װי גוט,
 װען זינען, אין ארבײטער דער האט דאס

 װאס ױניאן. חןר אן אן זיר שיליסט ער
 זאנט סען װאס און ׳דנען אין יא האט ער

 רעדען, סאוײש^נע איז צו אויך איהם
 װעט ער םאיל אין דאס איז צײםוננען,

 אר״ זײן געגען ׳טוץ א איז גויטיגמז זיר
ױניאן. זײן אין געפינען עס ער װעט בײטסעעבער,

דרינ״ דערםוץ ער מוז לאגײפערװײזע

אן t» וען« ױד  ארגײטס־גע- דער און דיי
ײ\ דט ז״גען נער  םרײנד. גיטע גרױסע ז

n  f i אײ דעם פון פר״גד דער איז ױדאן 
 ארנײטס־ דעם סון דט אנער נ״טער,
 פארצױ דך ילײנט איז עס #נון מנער•

 םוז ארכײטער דער ״צטארק וױ ׳צטעיען,
 נאלד געפיגט ער װצן עױעטױנט, ױערען

 אר״ דערזעלכער גאר איו עס אז ׳אױס
 פון צו נעהסט װעילכער נײטס״גענער,

 אין איבער עס גיט און דױס, די אידום
n סרעגט רע;לױ^׳ עס איז וױ !ױגיאן 
 מיט ױגיאז דער צו געהער איך דך. ער

 צאהלען אױך וױל ויא וױיען, פרײען מיץ
 אכער ׳אב*;פמע:טס טיעע דױס, מײגע

 ניט אבער מיר גיױכט פדײוױליג, א*ץ
 אר־ דעם אן •צטעיט און ױגיאן, מײן

̂ס לאזעקסא-, איס כײטסגענער טײן אי

 אינטעמעיפאנאל דער םון
יאהר. נײ ג^קליכען

גוטען, א

לעבעך/ םיר װעלכער איין װעלט, ״די
 נעװען צוריק לאנג ניט זײנען מיר

 עס װאו טעאטער, זשאלסאן דעם אין
̂״פילט װערט  װעלט, ״די קאמעדיע די גע

ײ פיר או) לעבען׳״ םיר וועלכער איז  זי
 פון סײ ענטציהם באמת געװען נען

 דער םון סײ און גוםא, קאמעדיע דער
 קא־ דיזער פון אויםפיהרונג פרעכטיגער

 הא״ טעאטער אין זיצענדיג און מעדיע.
 װאלט עס גוט װי :געטראכט מיר בעז

 זעדיז קענען לעזער אונזערע װען ׳נעווען
דערט װעלכע קאסעדיע, דאזיגע די  מ̂י

 געדאנקענרײך אזוי און קונסטםאל אזוי
 יאגען אונזער לעבען, װירקיליך ״ אונזער

 און סלחםות, אונזערע עשירות, נאך זיד
 אונזער געםיהרט, װערען זײ װאס פאר

 אונזער םאמיליעךלעבעז, זאנענאנטעז
 הארײאס־סיסטעם טדפונה׳דיגע גאנצע

ןענסי״ איהר סיט  סטאי״ווא־ ״עפ̂י
 אויף איז געדאנל דערזעלבער טפעס!

 ױ־ םרײנד אילטען אונזער צו געקומען
 גע־ םארבונדעז איז װעלכער האם, ̂ױס

 װע<־ און טעאטער, דעם מיט שעפטליף
 דעם סאר געארבײט םייל זעהר האט כער

 ער בהיצור קאםעדיע. דער םון ערםאלנ
 פארעםענטלײ םארגע׳ןן<אנעז אונז האט
 ״גערעכטיג־ דער אין קאםעדיע די כען

 אנגע־ באמת זיף האבען מיר קײט״.
 טאקי הויבען מיר און דעם. אן כאפט

 עריטטען דעם אין דרוסען צו אן גלײך עס
 בע־ מיר יאהר. נײעם דעם םון נוסער

 איײ ניט עס לײענען צו לעזער די טעז
 װירקליך איז קאמעדיע די לענדיג.
 אס־ זיך לוינט עס און זינרײך, העכסט

 איהר. אין זאץ יעדען אויף ̂טעיצעז
 אונזערע נעראטען אויך װאלטען מיר

 איז־ פיעסע ךץ זעהן געחן צו ^זער
̂ײט. ̂יי דאס װעלען זײ מננ  איהר בעס

 איהר װעילעז זײ חי דעם, נאד אפשאצען
 דאם ״גערעכטיגקײט״. דער אין לײענען

 די -סאר נײ־יאהר־סרעזענט אונזער איז
 און ,‘״;ערעכטיגהײם״ דער םון ̂עזער

 זײ װעט קאמעדיע דיזע אז האםעז, םיר
גײסטיגען גרויסעז א גאר ®אדשאפען מזװת

!צוױנגער
 אין ארײן זיך טראכט ער כיעהד װאס

 צום יןוםען עי סרז טעהר אלץ '\,VJ דעם
 װערכע יוניאן, אײגענע זײן אז ׳צלוס,

 םאר ״אײגעד •-־יגציש איהר אי*ס דזאט
 קאכיו־י אין אײנעם־״ םאי אלע אין איע
 איהם הארט ארבײטס״געכער, דעס מיט

 זײן אין ניט גלוינט םארראכט, אונטעי
 װער און ױניאן, דער צו יאיא^טעט

 ביײכען זאי ער אז ׳ט4אנ;ע׳צטע װעדט
 באס' דער דוקא >' ױגיאן דער צו געטרײ

 ארסיע-םיינד, רער ארבײםס־געכער, דעי
 אױםגע־ עם איז ײניאן רי װעטען נעגען
!געװארען כױט

 נויטװענדיגערוױיזע ס׳יז געדאנק דער
 םארדאכט א זײט ז־ין םון איױסרוםעז

אז: דעד גענען ̂טה רי איז -*ר,יאפ ױני מע
 עקדסטירט ױניאז די אז ליגען, א גאר
 איהם עס האס סען װי צװעק, דעם םאד

 יוגיאן די גאר זײנען צריאם ?י ערקלערט
 פיט עותםים ארבײטס־געבער דער און

 אר־ רעם איהם, האלטען צו צװעק רעם
}קנאפעל אונטער׳ן סעסטער בײטער,
 אויס ער געםינט צײט דער מיט און

 באשטעטיגעז, װעלכע םאקטעז, םייע נאר
ײן לױט ײן כױינונג, ז  צום םארדאכט. ז

ל, י ^י  אסעססענטס, ׳דױס צאהלט ער בי
ײן אבער  בײם גאר איז טעםכער־כיכעל ז
 אבער ױניאן/ א צו געהערט ער באס.

 זעל- זעהר אדער ניט, קײנמאל װערט ער
 ער װערט און מיטינג. א צו געױםען טען,

ס מיטינג, א צו גערוםען יא אמאל ױי  ער ו
 װארים מאכטלאז. גאנצען אין איו ער אז

אן, די םאר טוט ער װאס אלעס,  איז ױגי
 װײל נאר וױילען םרײען זײז סיט ניט דאך

געצװאונגען. איז ער
 געװי- א אן םארגעסען ניט ?ען איר

 אײנ־ כיאססאטשוזעטס. ׳ליז אין םאיל סען
 ילעקטשור, א אויוי דארס זײענדיג ׳מאל
 סיר צו געקומען לעקט׳צור דער פאר איז

 םוםציג, םעניצעז א םיז קאסיטע גאנצע א
 זײער געבען נעוױין און געיאמער א מיט

 ױניאן. װארקערס שוה און בוט די ױניאז,
 מיטינג א צו אבער ױניאךלײט, זײנען זײ

 דער כערופען. ניט קײנמאל זײ װערען
 און דױס, די זײ םון קאלעקםירם באס
 בײ אויס ער םיהרט נאר, װיל ער װאס

 דאס אזױ, ױגיאן, דער פון פיהרער די
̂ס, קומט סראסטיש  און םיהרער די אז או

 מענשען די ■ארטנערם. זײנען באסעס
 טרע־ כיטערע סיט געװײנט פשוט האבען

 ¥ סטרײקען >' טאן זײ זאילען װאס :רען
 אנ־ צושטעלען גלײך םיהרער די װעלען
 װערען םשוט ׳ה. ד. ארבײטער, דערע

 דאס און באםעם, די םאר סקעב־אנעגטען
 ױניאניזם. םוז מאנטעיל דעם אונטער נאד

f גרינדען זײ זאלען i אסאזיציאנס־יױ 
 דער־ און שװער, זעהר זײ עס אט ניאז,

 צושסאל־ זײ אז הײםעץ, דאך װעט״עס צו
 עס וועלכע ארבײםער־אײגיגקײט, די טען

 אױםצובױען. מיה םייל אזוי געקאסט האט
 שטעהן ױניאן זײער װעט אילעמעז, חוץ א

 ארגײטמר- נאנצער דער םיז אסגעריסעז
 זעהר מאילטעז זױ װאס זאה א באװעגונג,

 םארט־ או.ן דעניןענד^ אילס געװאלט, ניט
 שװײ־ און דוילדען ארבײטער. נעשריטענע

 זע־ זײ ווען זײ, קענען װי אבער V געז
 ױ־ די אז אויגעז, אײגענע זײערע מיט הען

זײ. טארהויםעז סשוט ניאךםיהרער
 איז דאס אז גענילױבט, דאץ האב איך

 ױניאךװעלט, דער אין אויס/אםס־םאל אז
 םארצוברײנ־ געראטעז זײ האב ־איך און
 עםענטיליכקײט, דער םאר םאל דעם גען

 אר־ דער םון הויפט־םארשטעהער די םאר
 איך, װײס אבער איצט בײטער־באװענונג.

 נים אוםן בשום איז פאל דאזינער דער אז
 םעלע םילע נאר אין אז ;אויסנאהם קײן
 צושטעיער, דער ארבײםס־געבער דער איז
דױס. די םאר גאראנטאר דער

 אז זײן, אזוי סוז דאס ברײנגט, דאס
 אנשטאט ױניאךמאן, דער ארבײטער, דער

 אר־! םרײער אלס שאס איז זיך םיהילעז צו
 שקילאו*. אלס באמת זיך םיהקט בײטער,

 י;ר ווען דאס ערװארטען, ניט קען ער
ײן קרױודע א מיט הומעז וועט  ױניאזױ צו:
 אננעהמעץ. איהם פאר זיך די-ױניאן וועט

 םארסערוערט ױניאן די איז םאד-איהם
 אר־ דער וועמען מיט פיהרער, •אר די אין

גע־ חשבונות, נאנצע האט בײטסמעבער

 טעי?ר די אין אז וױיס, ער און שעפטען,
 א*ד דעד נל״גאן ע• װעט סעלע סטע

 דיע־ װעדען נאך ױעט ער און גערעכטער,
 אױס- מדאן פון גאטירליף, צייליגירט.

 װאיט דאס וױיל ׳ניט על קען דך שליסען
 נ-ױט. דין פארלירען אילם פאר גער״גט
 ױעײנער אין יוניאז, דעױ אין ער כרײכט

 אי־ע^ איהם פאר אײן צאהלט נאס דער
 האײ דין אין אכעי אי־דם, פון קומט װאס
 כיעלר און טעלר אי־ץ אן דך ואטעי*ט צען

אן, דער צו האס  דער װערט אזױ און ױ;י
 גאר ױדאן דער סון פונדאדענט סאםע

אוגטעמעגראנעז.שטאר־ שטארק,
רע״ דעפ אונטער צוריה, יאהרען טיט

 ךער אין ״סראטאסאר״ דעם פון זשים
 קלאולסאנאר די איז קיאװז׳איגדוסטריע,

אנע.‘' עדזנליכער אן א־ן געײען ױניאן
כרעט זיך האכען ארכײטער די
 קײג״ כאטש ױניאן, ז״ער צו םרעדדע װי

דעלצו, נעלוכיען ניט איז ק״נמאל
̂כע אידגעגד אז  דער פין פיל־ער װעי
אױי, •אגדלען זא״ען ױגיאן אולטאכער4קי
 דער פון פיל״ע־ דאכיא־בטדיגע די װי

 דעד ױניאן. װארלעלס שוה און בוט
 אוק•4קי דעל פון פידזלעל די אז איז, סאקט

 געקערפט שטענדיג האבען ױניאן טאכעי
 ארבײטער. זײעלע סון רעכטע די םאל

י דאה אבער ״  אכי- וזאבען פיהרער לי װ
 פראי״ רער :יט װען אז געגיויכט, סעיע

 ױך *וגיאן אותטאכער4קי די װאלט טאקאי,
װעגעז יד האכעז געהאיטעץ, ניט יאנג - ------- —,“ס
האט

 נוםעקטשורער
 רעדט

די
 דיקי צו חוצסיוז די ארן רעכט דאס געגוכיען

 זײן זאלען עס װער ױניאן דער טירען
 האבען ױי נאך, טעהר באאמטע. איהרע

 װגיאן די אז איענערעדט, וױיט אזױ זיך
א■ הענגט עקזיסטעגץ נאנצער איהר און
 ענד״ באשלאסען האכען זײ דאס זײ, םון
 זײענ- •לאטאקאל, דעם איצוכרעכען ליר
 װעט •דאטאקאל דעם אחן אז זיכער, דיג
האלטען. קענען ניט זיך ױגיאן די

 געווען קלאולמאכער די װאלטען און
 און ראטעריאל, אנדער אז עטײאס םון

 אײגגעגעסען מעהר די אין זיך װאלט
 װאל• האס, אננעזאמעלםער ביטערער דער
 בא־ די םון עדװארטוגגען די אםשר, טען,
 גליק צום אבער געװארען. ערםילט סעס
 די פאסידט. אגדערש גאנץ עס האם

 אריבער באלד איז יוניאן קיאוקמאכער
 םיהרערשאפט, אנדעל אן םון הענד די אין

 געװארען סארבאסעוועט ניט איז װעילכע
 •ראטאקאל- דעם סון צייט דער דורך

 אל־ אין ױניאךכדטגלידער די הערשאםט,
 כא־ וױ דערםיהלט, זיך האבעז געםײן
 יע־ פון םאקםיש און סריזאז• םון םרײט

 קלאוהמא״ ריכטינע די דאטירט צײט נער
 איהרע אויוי שטעהט װעיבע ױניאז, כער

 אד״ דעם מים רעדט און ׳םים אײגענע
 מעד״ ״גלײכע װירקליך אין בײטס־נעבער

סינען״.
 קלאוק״סאנױ די װאס ׳דאס געראדע
 זײן װעט געםײנט, האבעז םעסטשורעד

 אריינ־ האט ױגיאז, דער פון טויט דער
 נשסה. נײע א יוניאז די אין געבלאזען

 ניט איצט לומט קלאוקמאכער־ױניאן די
 פאר זאל ער ארבײטס״געכעה צום אן

 און דױס םון קאילעקטאר דער זײן איהר
 מיטגלידצר די טועז דאס אסעסמענטס.

 מיט ױניאן זײער צו פומען זײ אלײן.
 זײ ווען באצאהילעז, .,זײ דױס, זײערע
 םיה- זײ און קענעז, זײ װיםיל און קענען

 כא- װעלכע מענשען, פרײע װי זיה ילעז
 ארנאניזאציע אן צו פרײװיליג ילאנגעז

 אינמערע״ זײערע םרן באשיצונג די םאר
זײ. פאר זי איז םײערער ראם און ׳סען

רינ־ דער אין אז זיה ראכט סיר און
 דינען אינטעדנעשאגאל אונזער מעג זיכט
 ארביײ אנדערע *ילע םאר םוסטער אלס

 געמאכט מוז עס און ׳טער-אמאניזאציעס
 אײנםיהרונג, אט־דער צו סהי א ווערעז
 אײ- ױניאךמיטגליד דעם מאכט װעילכע

 אידד צו ױניאן, זײז צו מיסטרויאיש ביג
 םיה־ די מאכט װעילכע און םיהרער, ר?

 פאר אומבאװאוסט, אדער באװאוסט רעה
 װי ארבײטס-געבער, די צו םרײנד סעהר

אמת׳ן. דער אין זײן עס דארםען זײ
זיין. ניט אגדערש טאקע דאך סען עם

 א װי מעהר, ניט איז ױניאךםיהרער דער
 הענגט עקזיסטענץ זײז אויב איז, מענש.

 פון וױלען גוטעז דעם םון אפ װירקליך
 נעװיס ער װעט מיטגלידערשאפט, דער
 אינ־ די אין כוחות זײנע אין אלעס טאן

 װען פיטנלידערשאפט. דער םון טערעסען
 די םון ער קרינט װײדזשעס זײנע אבער
 קומט באס, דעם דורך געזאמעילט ׳דױס

 עקזיסטענץ זײן אז אױם, אםט איהם ׳בײ
 באס. םון װילען נוטעז דעם םון אפ הענגט

 געילד דאס וועםעז םון נאד םארגעסט ער
 ניט אז גלויב, איך און געזאםעילט. איז

 ועשטדוײ איז ארבײטער־םיהרער אײן
 אײנ- דאזיגער דער אן אם געװארען כעלט

אנ״ אוגטער װעילכע פיהרער, — םיהרוננ

r v i גענ*ינ*ן װאי״טען אור׳צטעגדען 
טו*ד• yyryt ארת-נ^טר^א) »וד*ד

y n ^וןלשטע• m דעל אין
 איעפילד yyiAi די חאט צײט עלשטעל

jv נעלאלפען -ומ  i n ׳עטעיץן זיך 
 אויך לאט ד*(דנט רער א»ן פיס. די אױ̂,

 דיט. גוטע זיץ געחאט ויאטאיאל דער
 איחו אין מדאן ןי!אױןמאכעל5 4ד וױ אזױ

 אײן אין געלאי״טען חאט קיגדעל-סעריאד
 •לאטא״ דעל לאט װ*ר*ן, דט און װעלען

v* יזאי* ir  v די אױפנעחאיטען יאךןלען 
פאנאנדעו- איהר דט און >ודאן,
 א ני״כעז ואי דאס או אגער, פאי־צן.

 •*נקט עס איו אײנפירלומ, שטענדיגע
y אזױ r \ w m סאר m ,ױ ױדאן  עס ו

 דאס חסיטען צו געפערײיך נעוחןן װא־״ט
 א אין אדעל הא;ד דער איטעל חעד

כעיזן י״אזען ;יט עס ל״נראי אוו װעגעיא און ױעגעי*ע

 איז עס אז אינעלצײגט, כין איך און
 ױד־ אי״ע “פא צייט די עגדליך געקורען

 דאדגער דעל פון דך נאפלײען צו אנס
 ניס און איעסיחרונ;, אונגאטירליכער

-1ו>א-ב דער יזען דאם או לאנעז, סורא
שא־  סיגדעסטע דאס אױן• טער״כאװעגומ

 ע-שט װעט דאס פאליזעלט, ■וגקט דען.
 א-בײ־ דעל א-ן יעכען נײעם בלײמען

טער־נאװעכימ.
 אז כארעליזען, צו כדאי דא איז עס

 סיין גיט האט ױניאן קיאוקטאכעל די
 א םא־ בעײי־-בתיפ אונזעלע סיט אנטאך
 דולר און דורך פון שאס א שאפ׳/ ״יזלאזד

 יעדעל איו •ראקטיש אכעל ױדאדלײט.
 פארװאס? ױגיאךשא■. א קלאוק-שאפ

̂־ד, ,ov איז  זאלגט װעלכער באס, דער אפ
 אלביײ די זײגען דאס :יץ, דעם? פאל
אז אייף, סאסען די גופא, שאי אין טעל

און ----
 ט
1י

V כען — _ .. צוטלױ.
 די םון ט6האי איך װי שטאלח און

 אז גיט, איך גלױכ דאך קלאוהכיאכער,
 גאנצער דער אין אױסגאהם אן זײגען זײ

 אז גלױב, איך ארבײטער״נאװעגוגנ.
 אדער טעהר דענקען און םיהלען אדבײטעד

 ריכ־ דערזעלמןי און א״ז אין וועגיגער
 מײגער, דער אז ׳ניט גילױכ איך טוננ.
אנדערש, פיל דינען אװעראל״מײקער דער

 די װען און, ללאוקסאכעד. דער וױ
 פילע, און דרעסטאכער די קלאויןמאכער,

 זײערע אויפהאלטען קעגען אנרערע םילע
 דעם םון הילף דער אהן ױניאנס מעכטיגע

 גיט עס זאל װארום טו ארכײטס״געבער,
 די פאר מײנעלס, די פאר מעגיליך זײן
 ,אנדעלע און דוארפעלס שוה און כרט

 אין איצט זײנעז װעלכע ױניאנס, אזעלכע
 א צו ביז איהענגיו עקדסטעגץ זײער

? באס דעם םון גראד גלויסען
 אזא אז שלוס, צום דארום ק,ים איך

 עס מײנען פילע וױ יוניאךשאי, סארט
 :אר איז:יט שא■׳/ ״קלאוזד א זײז דארןי

 העכסטשעד־ איז גאד וױנשענסוועדט, ניט
 ניט א״ן ארבײטער־באװענונג. דעד פאר ליך
 איהם, םאר קעמפען ניט מען דארןי נאד
 מיטלען אילע מיט איהם דאדף סען נאר

 קע־ םיר וועלען דאן עדשט באקעמםען.
 ז־ א י נ ו י אמת׳ען אן האכעז נען

 מיט מיר װעלען דאן ערשט און שאפ,
 םארשי־ די אױף ענטםעיען קענען רעכט
 םאדערוננ די אויוי און ארגומעגטען דענע

 רעגידונג די אז זײטען, םארשירענע םון
ױ די אויוי אויםיאסערין די װערען  י

 איבערגעלאזט סוז דאס אבער ניאנס.
כאמראכטוננ. נעקסטע אונזער םאר ווערען

•s i י ־ : **

ע. א צי לו א עז ר רן אנ ד
— ■ ■ ■ ■

 פרן מיטי:; שא« :וט־באזוכטעז א בײ
 ליפקינס און בערגטאן םון ארבײטעד די

 אנ״ איז סטריט, טע22 װעסט 150 שא*,
 בא״ צו רעזאלוציע א .געװארעז נענוםען
 צו• סולעז אונזער שײנקען און דאנקען
 בדודער טשערםאן, שא• אונזעד טרױעז

 איבערגעבעגער זײז פאר קאמפ, אלבערט
 יאהר. םאמאגנענעם דעם פאר אדבײט

 אויך דאס ערװארטען און מיה^האפען
 טעטינ זײן ער װעט צױזונפט דער אין
 יױ די אנהאלטעז אין איכערגעבעז און

יעצט. ביז ווי שאפ אין קאנדישאנס גיאן
אכטונגסםאל,

קאטיטע: די
אליאנפקי. סאל. טשיײ/עז, ט. ׳קארפ ר.

!אױפמערקזאם קלאוקמאכער,
 א,ײ־ האבען װאס ארבײטער, ע5אי
 קאל/ און בדעגער פירמע דער בײ בײט
 אוים־ זײנעז סטריט, טע32 וועסט 241

 טאון דאון איז קומען צו גע״פאדערט
 33 ױניאן. קלאוקמאכער דער םון אםיס

װיבטינהײט. נדויס םון איז עס עװענױ. צװײטע
̂ועל פערלםוםער, סעם

מענעדזשע-,



אנויזר, &שען #רײמאג, i י m
ג ײ ? ג • « : ע ר ;• ג

iv עקאגאמישע װעלט׳ם דער פארבעסערען
I’C ’ K  irjyo .vI>.»יל-ע״  _ . n* גא

p< j 4H r fo o ry f ־’'* yo Y*n״ ײיז *
jycHor4-H - - yo פיו- pf,ו צט44ס דאך ״

o r .א? גיט y4־yסעד* ״ no *ד״״ס , 
n y*f 044H א*- ״נ״( ivo jy;H-Hc

H" ,\yp? 44 4־4א*• ־׳־/4ט•: ,ט-ילf ‘V44 
 שא״ דט ‘:ו׳ >־o4‘'i*s : דע־פ ד^נען

y•4 i ;ז*ך ^ ch; *4ז K5־ Hi jy*y4* 
ryay 44דע־נ. o n  y ^ ; *  ;y i* - hc 

r,yov‘-H i,; אז v 1 r r ' i ״ ט כ נ י־ 
 v 5 y ! י r: ג ׳ k y i 4 ט נ 4 ז

yn ;y-y44 o iy^ y: -yovc ;yiyo; 1 44ז 
־ דכע? ov«v ;y4no ײעי־על « i v- ; h 

p יע h/
4 yim vfO H i‘אכ f4H ס־ע v *H 

44H f4H ;y n y o  y rv v*, ס־ט vv ; hi 
yiyf : y ; r v r  r y ^ v o; פין yi״ *h i 

y ״pin pH* ט׳ל i  pc- ;יז אימנ-ײ״מ© 
4o סאלשען o n o o ryf (onoH^OHl; 

i4 vn״p h  m ־ ד  ;*44א־* —yo ph ט
y©«t©; 4 פארt,״ y :nגיט ־ *h i v k̂

fin , ; v i r v ניט H ph44״/• y,;טע .•;y ;y 
^ נ ײ  יןיסט oy יאיע־/ pH -yino ני

h 4 צייטV*4 yo rv 'V i D^ytf - y i pH 
iv ; y m n  fin© ;v ih v h j ט״אכטיד 

h4vhi y-ynn* וואדרו״ן oyi פון  pc 
pH .?vj ניס yoiiH nonירוי״ ';4־ pc 

ro דעס u e; כט,44; *חײסטססס״ *hi 
pc ;vohi p h נפייכע44א yiroH iH iv 

yo no ;yoy-yorH; ^טדאנ״ אגלײנ 
pc ;yo חןר y t ro h ih iv״ pc y ;ns 

iyo iyc  y-ying יענדע-. ײין HW 4ד 
y v o y i v o ^ y i ,*נ*טו h u i יוײכע* ד 

v ;voinyDrH vj 4 ו ו ; i ן ע •v 
oyiy4. פא־ oy»y סלאן
c«־צטע* ראט צל׳/יטאגל זיו* V*־

yo״4HiHO די וײכט i43 ״; ,vohhov 
yo iny om; פסעייהו ס<יי» 

o o ;r y  mnryjj^p 4 פױסריכטיג יוון,v 
^ir n y ױ ̂«#י•44ײ lyc^yn *ו ו r ר t 

w v v v ד• אױף p« ,04b ױ  וױינ״ג ו
t פוסדױפן o ניט ok h  iv iy ^ nת

yj^n מן מדו ױ די iv און מ  זוידקי
y rn ^ o 4Jnoirt פיח״ די סון אכדנסעז 

 מײם k פאיט רyאנ oy n* חור,
om yin^g דאדף אוץ m in i oo4n;ya 

no י *y r ;y o  n v m r r m n  v;״
y- ד?אט ^וגאט אץ ri|D  rm yB 

^g,״iy א r m t y in, ד אוyתד• ד » 
 דyטy^ארטד lycniyogtiv דמנט

r-yn סון ;g סצוכות njnyDJUP h iv 
jycgn irv אוס v n y n  iv ױוי יס״ם די *
ס חוזאיחדאן די נין-״ות.4 יײז ^  אױך ש

ץ 4,̂ז לןאומחננץ י*נ*ר או ׳סאר  אז ד
iv n?* פחאגאסימער in y to װאס ועדזז 

r װעיט די אוס סדאן  iv̂טyאױף יעז 
• f ^ v w\ די נײש.עיןאגא וודטסאנד

D ;y4̂  f r v i^ r n אי<ט: ױי זיך® 
D• ״דעד j r v r n רטים^וריז41א איז 

ino« דטyאדByאױס; tr.yn און ? iv j’ f? 
n ^ער װאס רעדרועען :o :4cy פאד 
*»i ;y o ׳;4יט1נ אח W 'V  iv\ סאר״ 

:״HP דיזער :;:vmvt:HP א w סדעט^י

לא;ע
כ כ;׳גײ:*י>״  ««•7דז א־׳ *־־ע’יעז*־* גייי׳

o 'in rw  *}nv'j i אנניצ V-, ״ע-ןע 
פנ-־יצרענכ ^ןיווי^עיי י* ׳י*«̂י »

pc * ״ כי־צ ענדי*ך fit /*•עצ r־r י׳ון
̂י י*יפי 4וו-י ־,רקי4־4 ײ pK ̂ו

עיז?ד ן«וי געצ״אנצ •עיע4, נע•
f ••;t 'SM;וי-נענע״יג pc 5•*א אי«

c;* .סײראן

vc־r ;y ע; לאי  •v :אנע£44א ל־ -א:
 ניאביע־ עי־ןוגאכ״״צע די פ*־־•אגײעז

yn#uo4p ועי־נע4 סעז y| אוי• איצטע״ 
 v.4 אכזיכט רע־ סיט •עי־ט4 גאג/־ע־ דע־
 פאי״עטעגדניסע אזעי־כע 4v ;גען44כ־

*: אי-ע- ע;,##4  געפרנעז ײערעז װעײנע :
y*yn; טי;4נו און »אסע;ד פא־ iv דער 

װאג• או( האג-עי־ pc אוגג וידעיאײפנו4
־;,4א pH דע^ צו ^י;  געזונטעז א טעי

y 'y 4v :H ;4c; ;א.ײך צו״.טא;ד v* *פער 
jib״c ד־ אני״ע;4•  y ;n װ״טע־ v' רע־ 

jycnn jy-4v n און יניים די אײל 
 כע;יע- דעם כגמע :ע-דליפט4א ינ׳צות,
־טע; ̂ע פון בויען ;̂ע  ־44פ ן4א פא־טען א

 און ייאסעי אונטעי׳ן פע;4׳;־ pc זעס
 אדע־ טאן pc 10#000 ױאפע״ אױפ׳ן

«ט-1י כױען פון אויך און וױידגע־,
Vt'V/']

 סענאטא־ א o*n דעפ אי•,׳ סיי־א,
טי;ער אזא 1אפ*י־  כא׳ וױ צענאט^ר ױי:
ן רא-, ט ו ן ז  !*4רעזאי א ר

jy iyv y*v (עקאנאמײטען א vzihp• 
ד; נאך ;עװען וא?ט1 רע;ץ ײ  iv װאס װ

 דיזע ואי סענאט דער מען יי*ו6א כויען״
jyony;;^ ;^,vir^tyn גיט נאר סײנט 

jy^yn |y די אז ; i iT ; in  y-»jn;g ד*ס 
̂ן  y-iy-u* די 1אפיא |yn אה ;̂יננעײכי

* מױן דועילען כות1סי  אדן אגנעהסען י
y לןוסעז w iv u h p  div איץ נאו מײ;ט 

oyn (yo 4 אז דט/ i^ iטאקע טױן oy®y 
:nrvvן t o  |nyt .|ynyn ױ דאד  לy<ז' ו

yvרyB״^; ;yן oy נעהאילט^ מוין זעבען 
jy iyn y; די צײט קאיסעךקע■ די םון 
ט איז כ^חמה ^יג  jib ן1א געװארען, גע

 כױט פייײכס ̂ןyvנyרycקאנ y^g די
yorw onn nyi דעד סון ny^03:’ r » i i 

r w y i iH P, זיד האט יאזז• לעצמען 
 סיר אױסגעאאזען״ ניט גאר אכסאלוט

 ״,אױ. נעכויעט f’y'B ניט דארום װאיטען
 איז אבעי װען אלײן, ̂*יע1רעזאיל רyד
i רyד v t f v i ציע1רעזאל די װאס ׳צײט 

y11אריינגע״ כאראה סענאטאר םון רט 
הן ז ד קוסס סע;*ט, אין טראנען א ע  ׳

ט נ א פ ר ע י # , ן ו ג ר א י  נ
 צום , ה ט ו ר ו ה » ל y און

 iv פלאן א פאל לײנען און פרעזידע;ט
 כיא- אנדערהאיבען דײט״גלאגד אײהען

 אין און ),$1,500,000,000( דאלאד יאן
דײטיעער דעד זיצט דעפאדטסענט כטײט

4 ד י » ו ו א ט א ,4אדבאכאיא
 רעכ ס־ט מעיט און ,ד ל y י פ

 4ד״יט״ע :44א אי כטײט, יאי ,כעי־^כע־
̂ע ןיה* טי; י*־־ענט -א:־־ ־פע44*4 ״טנעי

o ״יע־ט ^ y p r  Jvv; k : p h  , t, ל•4א אז
•iv א:כא^יט • * י »*«• # / ,

 , ד י
ר י ז

8 y-•*ע,4-;-*כט , ,
, jy^yn jvv אי־לרע ♦אניענב־־ע̂: ; h; 4c 

 oyn י־אנד דאה און כאנ?״אט, געלן
i מ^ואיפען44-א אפ׳צ״ w n אוא אין 

דעױאייוציאז כ^וטיגע- או; ^דעיױינע•
4j ױעי־כע c 4iH oyn״,o4־:jy עי װ □;4דיי

j ס•־* *וי דעס נאך יוען ן4א y y i *גע 
m א^עפ, דיזעפ װאל• y i סיר m 

א-די;; פ־עזידעגט  א־ויכ ייסט ן44א״ ד
 לעל״ סוז ״:*ען אז טסע;ט,44סט א סיט
r פען y * j4j ״o4c די או*ױ א9אײרא ;4 ! 
 זאנען אי*ע דיזע נע-רען •44נ :vn ־

 אז ע״ופ,4 צים •4,כ ײסע; ציזאסעז,
 ך י ר ד ; ע ז 4 א ט ו ג י ס 4 ד
 4י ד ; v !ז v ‘נ 4 יז ע ג
 ט ני ד ע ; ך 4 ד ד נ ע
ט ס ; ע ױ ע א ק 4 ר ע ס א
ג ן ו א י ט כ י ־ פ י ו o א r 

ז ע ר פ ע נ י ר ע ב י א ־ ע  ״
ן ע ר y ס ע ב ר א c ו v ט 4י y ו ו

V ש 4 ני א ; א ל y - -׳4א
. V; א י־

 -y; סא־גאן -פא;טy4s דדצא־ן א*ז
jy-Hn םי־י־אגטראפ נ-ו-פעױ אזא yii״ 

^ן4כא;ח יןאג^-44יאס^ די לען  סאכעז ,
 ר-yא:ד ,־י4או ד-יטיטלאנד iv ה^ואל א

lyc^Hr 40̂ לשם דאלאר כיליאן  ם?4
 באריז ®אליטי׳ע^ס די ױימןליך סײנען

 ר?yגדyר ^^4אײראפעא 4ד פון טוכה די
ŷ דיזע װע;ען — H איצטער איז זופפען 

 די װעי״ען דא•1א רײדען. iv איבעריג
 םע־ א א«לעקען באנקיחןן א^רימאגער

VO] ^זעבען •אמטימעגס די און ל״גדע 
 -4כמל ;רויסע jy-.gny; אסאל ס-ט ניט

yp 'i 'r zw n,איצטער ז4א גראד אב^־ ס 
 זאכען ŷ« דיזע טראץ אז צײט, אזא

ly c im רv d v p w v i v זיד פמנג״פען 
jynyic ׳עריט. דיעם דיזען סיט

 די אז ,jyo4n iv יר1א איז װיכטיג
i jn y i ;y אליסי אסעדיקאגער דער אין® 

*jyo ipv: v דעי פון דרוון דורכ׳ן 
ד אין דא יאגע, עקאנאסי״סער א;  אלײן. י

 וואו גיט האט אסעריתא װאס ׳דאס
^ן1א«צ  גע־ האט •ראדױןט^ y-,n4H זע

 jyoio iv אלצס ױי inyo צװאונגעז
oiv ,בלײ- ניט קען לאנד דיזע אל ׳טכל 
 אבגעזונדערטקײט איחר אין אײביג כען
 צי־ שאוי די ם׳עעהרט ״מען אז אה

 אינטעמא״ דער לעמער״.,. די טעדען
4vאנאלyלא־ גזער1א אום אז געדאגק, ר 
 סיר םוזען געזיכערטע א זײן זאל ;ע

 אנדערע jic לאגע די פארבעסערען אויך
 סאמע דעם ;id נעקמדען איז נאציאנעז,

 פאליטי• אין למסאן עלעסענטארסטעז
i y r .עחאנאמיע

סע;א• pc סטײטסענט א איז אט
:כאראה טאד

 האי־דיגג. ידעזידזןנמ איז סע̂נ גוםעי »
 איחר װען אמילו ̂וגענען, עס מדז» ייתר
עי* זײן ?ייגפ  דעדסאגם געמעי. •אליפ̂י
 איגדאסםרי״ אכצ גאגזע בא*רײען גו זיך,

 פדן גײט דעי אין פאיאורבייים איגיקעה׳
 דױאגגי; גו זײ פדן אײגער יעדער סלחמח

 גו־ אלע און ודיואז יאחרען דלחן «ו און
 דעײ ״,iiper דאלעי ®ויזענט i 90״j ?אמען

it האיץ. סענ׳יייך׳פיהיענדע » געחערם 
 בא£רײ- די וױ כאפיײא•:;, די סילא אבעד
 זײ װעדען פובח דאזיגער דער פאר *::ג

 וזאס ׳דאס אנעד אסע־י־א, פון •יויסגדפיקם
 פויזענט 90 גא;צע «ע;לכ7ג יײ וזאפ

1איתם פין שער,ן װיר^ליך איז דאס יאיזד,

 האצ דײוױס מיניספעי אלבײמס ארגזעי
 װיס ״פיעסדע׳/ פין זאחל די אנגעגעבען

 אסעריקא פאי (״אגפימ״) נימ״ זיך ״פאסען
 לא:ד פון ןןערען ארויסגדפיקפ דאיפען אדן
 כוי־ 70 עפעס װאס פאי .8פויז^ג 70 #לס

 איך װײס ׳71 נים אדזד ,09 נים און ׳«ענפ
 כמזער מיר בין איך אבעי רך׳אר. »זי,י נים
קאםוניסםישמ די פאלגפ: װי ח«נון, ?ײן

 ־pyo דעם זאגלז געליזי־פ לי חאמ *ארפיי,
 אין פארםײ קאםוניספי׳פלר דלר פדן רלפאי־

 װי חײג® פויזענם. 30 *עחלמ אסעי־יק̂י
 אן םימ איעעם סיצגליד יעדער נים עס חאפ

 ׳פםיםם: ח׳נזבון דלי אלזא, אנהענגעד? אפלס
 םי־ ארכײםס אונזלר םויזעג*. 70 פונקם

 ד1קאםוני דלר אז נים, אכלי װייס נזסםלי
 *יפעוי, it קוםפ לב װען סעקרלמאד, ■י׳יעי־

«ײן. it סנזס *םארק ליב חאצ

ײן ®וי; װע® עס װען  און אלעםלז׳ נאך ז
 אסת׳ער דער װערען ®זין וחןמ ארבײסלר דלר

אזן ®אפם, לד װאס אלץ, ייגלל בד^־חבית

ײן םון פרונם פולע די ״געניסען װעפ  ײ9 ז
 דעם דעימאנען גדסינםע די זועם בײם׳/
 איבער• חאס װאס דיקס, חענרי א. פון לאםען

ײן געגעכלן i רי9פעקם ז t ״ארביופלר, זייגע 
ײן נעםעגדיג גיש אײגענשום, זײעד אלס ? 

ײ, פון סל;ם  ׳7=ע̂ר די םון אײנעם אלס ז
גוםלן. מיש א״געגעבען האפ װעלכעד

 םיד, געפאלגפ רעגירונג רופישע די װאלט
 פאר־ גגס1ש,י7 אויסלענדישען ;,,p זי װאלש

 רוסלאנד אין בלײבען געלןוזש ניש פדעצעי
 דוראגפי. נעסש װאבען. פאר א װי לעגגעי

 אין אלעס געזעהן לר האש דיש עיששע די
 ער אז איצש, קאליד. ראזיגען *עתנעם אזא
 לר הויבם לענגעי־, ביפעל 9 דאיש שוין איז
̂עס זעהן it אן ̂פ. גא:ץ א  וראס אש אנדעי
 איינעם אין :דעיעס9 צװישען שרײבס ער
״מיש :נדלג^ן91רעס9? לע*שע זײגע פון

 די רוסען די האבען חםלז,9אויסנ װײגיגן
 פלענעד. װאונדערבאי־ל מאכען it פעחיג?ײם

 לוינ־ יכע1ה זינגלן ךײ װי דעם, נאד דאן,
 ךײ אז זיי, דפען911 פלענער, n י9ם גלזאנגען

 אײנעד יספיחילן.1א לײן9 זיד זאללן
 רו״ די דאם זיך, מאוגדלרלן it אויף חערם
 ריםען9 9י9 מאכש אינדוסשריל ®שאש סי׳»ע

 ועדלן ר9« ?9 ב»חןג?ש, ער ױען ׳גרעס9יל
 םעהיגלר אדן עחרליכער ן9( 119ס9נ90לא

y 9 דא זײנען אינזעינלי) tn; אוםפעהיגע 
ג9װ9 ן1א רני?עס׳/9ב9כ »י

p 9 נג9ל נים נ9ה אןך m tי9• 9 יםירם 
 וױל י9?םי9 נםען9ב»ק דלם פון מלרםלר

«9ל b 9 נאד איהר ם9ח ש9 »דן רס.7ז u 
ײן ^i* י®9ו1  ^םײםז״. דלר אין יםי?על9 ז

מ מײסם, ״איחר ײ  איחר םלחר 0911 עי, ױ
חײסש oyn זאד, n באכשעש9כ« ן1א לײענם

i איהר כזוזם ןזעהר לץ9 ס9ל פאליםיקס, t• 
 דער פון ערגער איז יאיפײ יעדל דאס געבען,

 זעהם די דרויסען, איז חעלכע די, צוױיפער.
 לײמנג אײג^גע מײן בעסשען. ם9 אליס

i געװען װאלם t דרויסען״. בײדע זײ חאלפען

i שעהגעם אמת ן9 t  nzv רבײשלר9 די 
 ם. נמזארלז אפגע;ע:ען 1911 ל^שע ד.אש
 ג״9ל'מ9שם ריהםםע9ב די פון איעער ב,9®װ

 ״עדױ־ דער י9ם רעדע 9 זײנער אין נאםען,
 ■ענסילװ״ניא׳/ אין ן9סיאײש9ס9 ?ײשאז

̂ש ער  דורכןנינליכע די דאס ער?לערם, ד
 מל'9 דורכ״גיםליכען דעם ןi® עחרלינ?ײפ

 רבײפער•9 דעם פון — בירגעד ריק^ןר
 זאגןנאנםע די ®ין די װי חעכלר, איז ס,9?ל

 איז גערעכש, איז עי אז בירגלר״. ״חעכלרע
ײן גאר  דאס אמת איז עש יב1א נים, ספק ?

 אימער איז מאן עהרליכער דלר אז ױערשעל,
n אויף n t.

 סענאצארען און לײפ אסעםנלי אינזע״ע
p נג9ל שוין האבעז ני9אלב אין m t םאר״ 

 זײ זיך. סמר העכעתגג מ״דד■ 9 נגם9ל
 גגעבען9 נט9גע? ניש ל9?ײנם בער9 האבען

 ®t’9 נג.9יל9פ זײער ל9פ גתנד רינפיגען 9
א״9 האם סםיטח ר9װלרנ9ג ?9 בעי•,9 ב  ל״ן.

 און מלסלדזשעס, זײגע פארגול״ענלן סעז9של
i ס9י ?ען9איבערל גים t װלל־ ?לויר?, דעם 

i ניש אום כער, t סעםבליםען9 די נחיילנען 
 ביסעל חימזע 9 םללגט רלז,9ם9סלנ די און
 — זען9יסל1א חכמוז ר׳ס9לרנ1ו9ג דלם פון

 נלזעיד אונזלרע מעלען םיר, זיך כם9ד איצפ,
ײן נים געבלר  ?װ הען סגלרעכט,1א גאגץ ז
ג9ב זיזער ז9 פאדלרעז׳ מעלען עו:  ל9ז לו

װערען. געחעכלרם

 געיןאלען לשעז9געח19 זייגען ו9װ ל^םל •
n it, ־9סאגי דעם פח אײנע נם,9נװענא9ק 

 דער ®ון *וױימע די /נד9יב9פ גיסשי^ען
 לע£וםער דלר ל9« איז רםי.9י רקלרס"911*

.9יבען־1א דעם «געגעבלן9 ירעסע די חאס ,  ן
 בער9 ״רעװיגען9פ ?י ®9ח yetny די ן1א

 אורזאכע די ן1י ®ויט־גסיװיגלן. לחלוםיז
®iv® זיך ם9ח yrtŷ די בע.9אײנפ ן9 איז

 פא•״ דעד pn זיף ןyײyדי *44,,נ
 yvytyj האכען סיד ראד: :׳צוס׳טע־

y :44- ;y;yn ,סוגלעסטורעגען טאריפען 
 -4פראדוצ די פון ;ױט״גדצר״ ־yל א*ז

y ייאנד זytדי א-ן רעד u v n- סעהר 
 ררעלכער־ לגל;ד4א אין ד־;ן לא-צ-ײפעגד

 פארסעל רyד *חסל.44: רע• ;אך צײט
44p jy דט לעז :4cyi; 44 םאר סאליוt- 

y; סחי״יות y:y' jib* אין ים, זײט 
 yגyב4̂כyרגyכ4א די £*־ סאלח א אלן

 ארױסקר^גען ניט עי •yp פ־אלולט^
סראדױ •y װאס ליעם pc חע־טל 4ל

צילט.
 א מױכפיהרען איצ& ;yry; סיד

 זייבען עס אכער ביר׳ 4סובסיל ״יעי■
 ;ih זyיהרD iv פ־אבטען קיין ניטא

yD iv yp-yo y ;44pמ א ^y,זא״ סיר ן 
 סיליא׳ y-'H yרy:ז1א ;yoy;pyiiH *ען
 גיט ראס װא^ט ׳;ypy4n4ocio iv גען

;D;ycyy ,ן44ר y r v ;44H; איז סאריו 
c קיין כע״עאפען ט4; ואלט1 i r פ־אכט 

 ניט jypyn זאכ^ דיזע ;.yc4r די פאל
oy4i קײן דורך 4ycא4J4yכ 4ocio -געי*ט) 

yp-yo . ( w o v װערען :o m v v און 
y; װען נויטיג ;ynyn פלאכט^ r ;y o 

;iv pmv jyny צטע־4 און אדבײט דלר 
ט^• די טהאן צו ;,4א pוריv זיך יען

?y; yc4:׳jyccy4־4,ארזיםל לורכ׳ן טינ ׳ 
:v\ טpyסcy געבעז צו ,־־44א ynyoym 

יעס״4ל4נס1ס 1
 זאגענאגטע ל״ טyפא־ט־ כאראה

 אסערי- □yi אין נרוסע״ yו4,4סy-אגרfi׳,
 איז אסעריהא אין ?אננרעס. קאנעם
jyny; װאס צועטאנד סאדנער דער 
 pyiy'f*^4o yרyװ4סy^־א;ר די גראד
 אינט^מאציאנא- די געגען ;ynyi זעגעז

 אין בעבור^רעויעבו און ן,yבו:נyשטר לע
 -yi נאציאנאליזם ^־טרײנג^ פון נאמען

 -iv מאדנ^• א .yרyאנד ;yc^yn גען
 די ;y:yr רyגלyל yרyא:ד אין ׳טטאנד.

 [V'^p װאס ,4ד־ שװאלץ-סאה׳ני?עס
y םין נאסען אין ; r 4H; ם1נאציאנאליזמ 
iih דאגרעסיױ די■yרy יס1דורכא רריאען 
y זיך r^ yo n n v; אינםערמס^ די סיט 
 דאס איז אונז כײ -yp?yc אנדערע שון

 דער ניט איז דא םארסעהרט. געװען
ז1ינצ4אי זיך פאאץ  נאכםאר־ אין לא̂ז
yj;io4; אזײ גראד האט דאס װאס םאר 

 בעגריטמז צו איז oy רyאב פאסיוט,
oyi ,פארםיק״ אלס באראה, װאס פאל 

^ y4vpyo דער םרן רyט y iv o y ^ P i׳ 
.oyi םאר ןyארױסגעטדאט איז

 אױך איו באראה׳ן סיט צוזאמען און
*ynynyi ]v iv w io 'r; י אן^ צ־ פי  א

yo אין סטײטמענט "ii; װאס הויז 
 נאה^ט גאד האלט oy אז אן, צײגט

 רyד צו זיך ;yony: וױרקליכער א כײ
 אײ־ y44oאגאpy לזעילפען צו איבײט

א.8רא
 זיך סיר ;y:yo זאך א נאך מיט

 סא״ די 1אפיל םון : ;yny-.D ןyאסpםאא
yo קאנסערװאטעוםטע yoiP ;y^ynp;
 היא- vלvפ':*:*" אז ׳;y;:nyD4PHD די

HyB9T ןyרyװ גענעבען װעט פע 4K iv-' 
:באדיננ אײן אויף בלויז מרוכות שע

)oicr 11 זײט אוית(

דיקשאפור פון גערעדש :געמאבצ ללבערליך
 רלגירוגג סאװלש א םון יראללטאריאם, ןiפ

 לאגג־ללס־ אזללכל נאך און ׳מעיי?א9 אין
̂אך. דירכע9יל  קאג״ די לי׳סםע, די װערט

 גומל, געשאן האש ׳:ד9סארב פון װעניסאן
 װײםערלן דלם םמל ארבײט יםבוילנדע1א

 דלם פאר און סאציאליזם, פון פארפ׳ןזריפ
 געפונלן ניפ ■רעסע קא״יצאלישצישע די האש

ילאץ. ל4ברעק א
 זינש האבען, טען9מ9;י2די די אז ׳איצט

 ג*ד געלנדיגם, נאםינעל זיך האש מלחסה די
 אײגשפעללן דעש פאי• אויפט*; גלקאנט נים
 נע״ זיך גלהלן םי־ידען, ריכםיגען 9 פין
 נזלרא1א בע9אויפג דאזיגער דער פאר מלן

 ?אנםל־ דאזיגל די אין און פינאגשיסטען.
 זיך מרוצח יד1א אמעריקא עוין איז רלנצען

it .נ•9םינ די לען9ז חאס פאר באםײליגען 
̂בען שירלן  דיפלא״ די װי ערפאלג, מעהר ח

 גלשאן נים זא-װי־זא הא:לן מעלכע מאטען,
 און נים. איך סארשטלה זײ, חן9 פײם 9

 םינדםטען דלם מיט קזאן װער לגלמײן,9 אין
 הא״ ױעלכע מלנשלן״ די אז שען,8י1דז9ב רעכם

יפילען נען9מים9® בלן  בײפללן זװלרע א̂נ
 ריכ• די זײנלן נדלרל,9 םדן ע79«י דלר םיט

 װי ׳רבײם9 יסלר1גר 919 י9פ םלנ׳יען טיגע
װעלם? דער אויף םרידלן ײג׳»שעלען9

װײט,, נים גאר לטלן9געח שוין ט9ה עש
 ענדיגעז זיך ז©ל ן9י9ל איז נסלרלגץ9? די ז9

 די ?ם1ר?9פ בלן9ח עלײס די לג״9לרמ םיש
 זײנלן ס9ײ ללבענס* םויזלנטל ^נדלרםל
 חא״. טערקען, די ;id גלװצי־ען נםלן9אויסגדי

 םערקען די ס9י ?*,9« חןם איגגארירם בלן
 טינצ״ ידענעזחי9® די ילענלן1יס?1א װעלען

 זײגמו D9H ריעס,9םערים די אין ריםעטלן
 אבי לץ,9 איז — חערשאי® זיזער אונ»ער

 געתײ בער9 איז מערק. דעם ײג*וספילזנן9
i םען t און ״®ויל — עג«ן ריכמיגען דעם 

ע9ג די  כעז9*ובר בײם ל®9ח קאגפערעגץ »
 איי סלחםח v פון חר9גע« די ן1א װערען,

*.4װ ני® ר9נ חײס®, עס װי וױרקליה י

םעריקאז9 דעי »ח »םײם?״ דלר צחישען

y אן דורך איצט כיאכט ^אנד jo n y; 
?•יזיס.

 •צריאד ד^די׳צצר דצר : ער״צטצנס
 א>ן ,pyn# yyw V* וס4ו1«צ4נאי״ פולס

נ ;^  yi oypMiyr^B די האנצז »;
 ראי״צטאריאט,» oyn א^נרײדאן ורופס

iyn דאס  r v יאל•yדורף דאט /אט4טאר 
yoאינעמצג זײ i; 4 סאנט די pc,צטאאט 
tv ;yB^BiOB v װאס אלץ, אדן n סא̂ן 
 די אדגוסניזיױ^ iv גאדו tynyi איו

 סאציאדסס״און א ־סדוי ■ראדומציאן
n און טרײד-ױדאנס. די דורך ס,4כאו f i 

ynyj r ױאיס s tn  ov; ,?  מס ;yn או
y T געײעז װא^ט יאנד nקאנאr 4o 1א{ 

yטo,אא4vאo א פאר סאציא^ rזיפים. חד ן
9:iy- מסי״אנד דאס איז, פאקט רץר

jvry איז i און v n אן אױף צט4א גאו
l;K64“4־ oy^yTosi.ד אגד, *V'WOWV 
i און אנטװיי^ט, יעױאך דארט איז v i 

 אז ױך מיט פאר שטץלט פױאיעסאױאס
i ל44ט אודבאדײטענדען v i  pc נאT y c 

״3 די קערונג. ^oyp4nyt האכyן phiױ 
i גיט סאכט די סען y i  f»4m ^oonyi 

 -4א טריאוספירט דאט ארבייט^-^אס
ynyn;o y^n iyo ,ײ1 ל44י)1 גאו יויאססן 

̂אטy; ןyהאנ pc y די י r v v די •o n m 
̂׳דאט אין  oyp4iiyv4fi4H3 4ד ;yoyv. ;;,,סא

 ;yKyii "1 אז ׳:-פראבעז4פאד האבען
y בא^ד r 4nv; פאד״ דאס פארטײלען 4זי 

pc ;y;yo באזיצ^דע רי pn ;yoHsp 
̂וסyo,sL; 4״ בא^ד ;ysyn זײ דאס  סיט ע

c די דײט״^אנד. 4py4is רוסיאנד פיז 
סאציאאיזס, פון ;עטרױסט טינ אבען

פאמר/ד צו גדצטי^נט נלויז האב^ ־ ו יז
y :4S;yr,yo py44i ;y-yo; ם.1געגט44א

y אונט^- ^ v w איז עטענדען,4*יס 
yny; oy; ם1א דאס :אטירליך, גא;*ז 

r .P 4c iv :44H; ,חאנ^ סאציאליוס n 
a:״ ^v: oyp4iiyץ־ סוזט? n,iyo ;yvioHo 

 דאט, דאס אלד.1ג^ סיט nnyo און
 4װידער־ א ;yBr.y;o4iiH :אטיריױ,

m; האט דאס און *טטאנד, i  iv DPP4cy,
ov 4זאי D;y״i v i  ;pyoi זא;ע;אגטyר 

 ״yo חןר אט אגער טעראר׳/ ״רױטער
ט יאט רא־ אכ ^  דעזדי- אנדערע גא;ץ ג

 סyp411yעיכאל די חאס ,4ד װי ;;,4טאט
ivzni .אר;א- 1^יטאט.ציאג ערװאדטעט 

:44^jy וזאט פדאדוסציאן, די oy נאך 
i ;^יאבט y r v, אץ 440 ״עטאדט, אין סײ 

 אנכעטאנכען האנ^ □y4iB-,4 די דאיז.
 און כאארבייטען nsyc װײדגער װאס
ly װאס r r n iזיך ־ yony;nHD; אױפ- ט4ס 
 ;ע־ דזאבען 4זי .n4b די אוץי ;;,פאס

;yoi; אווי :אד פראדוצירעז r c, װיפיל 
 יעי oiv זיו פאר טcדארyג ;y3Ki 4זי
 גע״ ;ארגיט זײ זyהא: נאטירליך ;;.,ב

 !ארײן ^יטאדט אין ׳עי?ען צו װאס האט
i::הו דער איו שטעדט די א*ן y געװארען 

n y i ,אג״ האב/ח אדבײסאד די און גרויס 
;y:;KDy; און דערםער די אין ^וימען צו 

 ך4? האכען פאבריקען אדן יפעפיער פ״לע
פאיסאכע;. נעסוזט

vא דאס iו׳;»•טysyכאל״ די האבעז ̂ז 
onoy; oypniyir גע־ געװאלד באנוצען 

 האבען זײ װי ׳טטאדט״ארכײטער, די ןyג
oy ה4פרyצט1בא; ר ;y;y; דyנודזשוא״ ר 

 דארוי. vn ■ויערים די געגען און זיע,
yo; האט jyHiHiivyi די iv nyo” r i 9 

 זײ האט ;yo .;ypnonc די אין בלײב^
y די ;ih ״מיליטאריזירט׳/ r :y װאס ׳4

 שטיקלל 9 9י איי לײבאר 119 סעדעײישאן
 ״nyo9 ״די ?9 מײגש׳ ״טײמז״ די סכסוך.

i יסגעח״לט1א שוין זיך בלז9ד׳ נער9? i; 
ן וױ לו^צ,9דעװ 9 י9® שרע־ דעם י  רוס״ י

 אינסטי• אונזלרל ס9י ®יחיע;, זײ נד.9ל
ײן it יסגעווי?ען 1-19 זיד ד׳אנלן פ׳יצילש  ו

 נלר,9קזסלר9 די זײ, ס9י און זינער־שעכט,
 דלם ייבלר נלן9ל it רגינלן9ש זיך ־אנלן

ז אס11 געצענדינער, י1אוי ר^חח מלא ?וי9 יי
r זאגם זוי9 זײ״ iv en ״טײמו׳/ די n 

 בלר9 איז לײבאד H9 ן9V,ריŷעד ן9טלריק9
 סם״שמלגם, 9 מיט מלן1יסגלק1ר9 ײאד די

9 יס1י9 לץ9 נאד װײז® יז װללכלן איז
.or:i09P גלר9מלרי?9 דעם י9י יא1מ 4ביסע•

ס9י גם,9גלז מלרט שפײםסלג® דלם אין
 רבײטלנדיג9 נישטלן,109ל פויזלגט ,דרײסיג

 װלרלן חללכל און ■ונקםלן, כצראטלגישל בײ
 או»ן, אמםללעלנםלז ן9 אויןי ללמום9נ ניש

 בין איך דלן׳/9® צײמלינלן £יל צא; קאנלן
 דלר סיש דוקא גלן9חימ9ײג*9 מאי ס9י

 119 ®לדלרײשאז 19מעריק9 די ,סײמז״
 דדײסיג די ®דן גלשולגסםלד. זעהט ר9לײב

 אוגטלרזוכלן, גריגדליך ל9י מלן ז9 טויזלנם,
y חאייבלר 9 א§שר זלן94,יס1א ?יך ;9? tn.; 
ו1בל יסלן1א ?ײנלן די אויך ן1א  כס,9דזש די י

 םלרימז9 די ,9י םוגיזם.9? ק״ז גיש אבלר
i ?יך שרלל® ר9לײב וז9 ז9ײ׳יר7«לד lגץ 

 ײלז גלרלכם, איו ״סײםז״ די אזן פזיסם,1י
 דבײ•9 גלר9םלדיק9 די ואר T9 לרלללרם׳ זי

 ניום109ק סישלר1ד »לר9ג דעי איז ®לר
 די §ון סײ דיסלרלדיםידט יך1ד ן1א דײד

 וײ חיגל. די *ון סײ ץ1א ■יחרלר רוסישל
®.irynoMt’,4 אין ײיגלז

U 7 w< מ1מ סון סגטיױסצן מ )
•< \m יןןיט י « » ׳ ו « » י yי j

iy » * 'J l#<״ » ^ •y i y  |16 |y»0y(
W O ייון • jy״f ,0סטרײי> Bרyוגדfנ j 

ט tuyj( 0יו.־גט«רדר*י) גװיזיורקי־ט י־
י י׳וו׳  lyjyi ןyגyוורנרe״ n 0י

w׳  ; ,oynuy ו - W< נ*טר>וג« י V•
r פון ״>ױפ׳»ט*נד" |g פ*ר n  >” » g*«׳ 

yDר jyjyj ר פיז ד־חטפטור די^  גאד יי
K׳O^P  U■ ײזוי איו y f'g»׳/־»)» )y3g 
o#׳ny גרונד•^ *n״yy( די *ly e y iy o r 

pc ר»גי<ן׳<ר די* pg •ד -tjB 'iiy irgJ 
ir׳» jy n  y,» װyומי׳ט ^נע g| ר דיy*ד

ט מנ ס״ מ *:׳ pg מ :s r \  pc :y ■אדנ״
o g 'r iv D.

* * *
yn ד, yo V " i i  ,w t p; ז״׳ינען 

n טרייד״יװיאגס pH נרױס מסלאגד 
T f  fyo^n oy ,iPOM M W W ציא-%4אנ 

in ;yoנדyרטyר ly v y v w סיס,i y v v 
y* וזאנ^ זי» און ^ * r  Djypy; וױכטי- א 
yy 4רא<y 4ארגאד אן ן4אfרyD0 ז hpו*י ;y־ 

mvi \vi נאי״צ^ױו,vM 'M i  nytroc 
y : ‘,yn א-נײטעי- די גלנוסען זיך האט 

אװג^דדרייען,
 די האכע; פא-סײדע;, צו דאס כדי

fi,9n**״D3Hoy; oyp4iiy פיגדאס^טא־־ע
ivy:ryiiv אין pc "zyi  0y i ױד״ 4ד 

y ןיפ א;ס. r r n v ’ic 0אמאניזאציע 
y ;44r; כע- אדלר ארב״יט^״ודאגס, די 
iyo ,אדרידסטראצילס די ;עזא;ט pc די 

r; פארװאנחדט דא;ס,1̂ n r y: ;*א 
nגyר̂^  אדױפ״ דאט ;yo //־אס14־נoמ4

o y^yy •א רביאנס4 די ארי־ו :o : 4Hd y44. 
t״iy ו4א פליכט ;ynnuy; אגצױ ;יט 

; פאר לאסוי א פײדזרען ;r y o y r n c  pyi 
 iv גא־ ,y;Hs אלנײט^-ס דעם פון

y״דיסציול i 'V"\ די yono; י4ז און
 pc ;ypnyoHO ד» ;yosnn iv צוײבנע?

 גאך ך4ל נאטראנט yopyn חןדרװנ, דצר
r in ׳ ד״ איס,t o h o p 4i אי*;י'8 פו;׳פ- 

סאדיאט׳/
iv ;y;jHsna y4;y-־9 דאס S4iv א 

אי^ :ארען1ג^ אפגע״זגאפט ז4א גיאן14
 • y ; זײינע; סנאם,41א אהן אדנייטער,

v א״נצױער״בע; ו4? ן ע : : ו א ו ו 
 ״44ז pc א;©h ;^4 אין סיטגליד א אלס

iy ,1 אי ״אוקאז׳׳ אן פאך lyiyyyyo'Mn 
^jy^^ny אויסנאנ^ ךי דאס pc די r״ 

 די pc טfjnyn vpyiyy ;4 זאי*ען ניאנס
 פון זאנדערן סיטגליד^י, די pc דיוס

i jn ^ y ro H in y i, דאס ?,4א פאקט דער 
 זיײנעז אנס4;14 די pc 0114ט1pyזpy רי

y 44ז :געװאדען עדװעחיט ניט ;Mr;
 ר^ירונגס- די pc געװאױע; אפאיגטעט

 npytpy-;94;n זע4ד אט און נאאסטע.
 yv;n: די דך סיט געלאט האבע; טיװס
 ®א- די סיי״יטעי, דאס ג;ס-סאבט,1רעגיל
 — ,oyovD די ?אולטס, די יליצי/

 סיטגלידעל די אײןי ױ;גען1פצוצ4ארו
y iy " i 4נאיעי״וס.;; pv װאס וניאגס,4 4ד 
yjy; t זיך האכ^ f y v v y y; דא־ דע- אט 

fמyר״ ר מז י רו v ״ 'vn v in y in m, זײנעז 
y-9,;״y; אתטעדדדיסט רחסמת אהן i 

^41א איײגפאך זיי־נען  אללן.11גע זט44פ;
y iy 4n םי^דyסיטנל״דער װל4א?ט אין ר 
^לי דיגען  אץ בלװארען דערט4ארײג;

 אי״ זיײנעז וניאנס4 די pH ,oyoiio די
c לויט בערוארעז כעמעסאכט y i באפי;הי 

אױנען/ סון ״
 די \V2H~ דערפון לטאט1רע? א אלס
 די אבגעבוכיעז טרײד״ױדאנס ״דױטע״

tאלגyד ;y פארם: oy ענטיעטאנלז איז
 רע- לא?אלע אוץ y^Hio:yv |ic געץ א

y ׳ראס1גירוננס-כי t f y y גע־ זיך האכען 
ycn| און אסיסעס׳/ ״טרײד-ױניאן 

D זײגען yלכyװ i4̂ ooy אלס געױארען 
 טרײד״ די םון סאװעסס״ ״ממדגלא

 אן איז איז פראװינצעה די אין װדאנס
y r 4oiT^H| דער צענטער. איז סאײעט 

 האט רעדתגגס״כױדאס די אט סון ;עץ
 סאסעז, די ;id נאסען אין \Hvyy אילץ
y צוגענומען האכען זײ yo*yn סון iv 4; 

 זyהאב װעיכע אמאניזאןדאנס״דעכם,
nyi o קײן onny; דט ir סיה״ דלר אין 
 אזעלכע :אר מניאן. דלר ;id תננ

 o:9Py3 האבען טרײד״יװיאנס ״רױטע״
pyד4סט4זŷן y^ yn ;צופדידעגגע״ האבע 

t f y w 1באל דיyrש4ױסםיy איז רענירונג 
״חאםוגיסטיע״ ערפלערט זץי האכען

ו1נאט י  נראללטארילד נאאיװע ׳רי
pH נעקאנט זיר האבען סאציאליסטלן 

yoyiosrr’H,; מיע נאנצל, די דאס yy״ 
 חוניתנגס״באאמ״ די pc איז װאס װאיד,

 די כעכלז געװארע; אנגעװענדעט טע
 א pc געװארען געטאן איז״ ױגיאנס,

 :״4א די אין רעגירונג, ד״yטאדי^yדא^l̂׳
 הא־ זײ ■ראיעטאריער. די פון טערעסען

 דאס סרײססען, כעקאנט ביויז דך כען
n געװארד yyyy\ אנגע־ ז4א סאסען׳ די 

 מיט עס םוט ;yo וױ נעװאחן;, װעגדעט
 ״אײנע״ ?ײער פאר סױסם1מכל שיגדער,

נה״1ם גע
 ױי ,1921 סיריגג, pc אנפאנצ אין

 לג- yo^ni א סאמזףןוסען איז באװאוסט,
y,סא;אמy דער אין דערוגג rסאליסי ר 

oypniyrf^3 n  pc. עקאנאסי״מי דעד

n ן
4i דאט צולאס^גריך  oo44i r y i - 

y לאט דאס pH ײיץ-, ** : r ) i n
y r w m r 1נ .1 ;y m v  \ y m i v♦ אײ

- roo0 pH !4H- נײטץ• m m o y i  pH 
yn ,yv ײ P pc ;y ח נ f ii iH oא-v'jטH.ט

0y 4ד ;yniHnvy; האט דאס r v y r ' t i i 
y^n f 4iH ;y^P'Vivc^nH m ym vcnH 

y<n ;yoלאסוניזס׳/ ל^ yo 4V; מאס ̂*y 
 ע״א״ y>43״ ײ 4ט4ג 4V ;oyi yn נלױנט

404>4H• y*̂ 40H3/  vn ס#1ד ;yo װאס ׳
ס^נד yynv, מ tnz  vn  /'%yyt\ טי4ל§

yf4 ר4נלH; דoy :
yo; האט ;y -4P0 4e m  v iy ry y ty n 

 o4-yn.• 4״i pc ^רס-וראדױןסון די
T אסצטאס in  ;yo o^n oyi 44ז h־C4i- 

yo opyo ;yo4nyi h v v ^ y y; לאט
n צוריח l  ;y#n c  o w c y i r ’Hר  pc לyנ

j r r ^ i r j  y^H און iy  nyin i p h  oy-
yoHn^i t; לוינט y ' t n v u H  |Jnipiyi 

?yo .sHD4fH; לואט ;yo43y; ־ : ד ר « 
y«n£ *,,4in ,;y; ,;טערסינצ o H iT ii iv״ 

jyypyo גד4אo1טדy44.;/.י: 4oyryonH  y4 
 ohp- פא-סײרען ,v עלײיבט לאט סעז

iv oy4;n• ^נאטלײנ t i h  ;yocy^yj 
 pH ,0iO3yr4H-OHiini pc כיסטעם א

yo; אנגעפ דאטyo4r ;  ;yoyi jyyyn יןאנ״ 
pc jy jD ^nv 'snp  iv oy4oyv אנדציצ 

pc y ^ענדעל. u n 0  i s ,c*h 4ד yo4m 
.<4,;yo^yi4 ,;y4- o r r לאט גג1ר4לצ; די 

 אגצז-* ;/yo^HTViH ן44̂א כא׳צ^אסען
*HI ^אנאס״״צצ עי4נ די לײט געדא־פט,

o געפיללט ,0404>י y r 4i  h t i h  fmmi,
 אדסיניסט- 4ד ׳צטײגצל. ^ן א לאסע-צ
 ;ען44ל ;yocגעיעע y^yrn pc ־אעײעס

y״ ;yinnyi נא>.זיפטיא:ט :no  iv; 
 iv דט ^voei^^noH אדצי̂־ •*אפיט׳/
פיציטyn H אװטער א-בי־יטע;

 H גצסײגט האס אלץ דאס גווטירייו/
y ?יעלר4צול ״ענציער r 4oo4̂ H0 4iHP iv 

Vi y די כאדינגוגנען. iro o m yv '^ c‘
מ;; m ׳האט גי  p : " v y \  < nv 't  oy m 

 צי.אגא- נאכגענצן װעט ;yo inyo ױאס
iyoo*no<§np n  i r o, איץ l y p in o r 

y r ovn״oiyn y in 4H yn  ;y ריחטי״ די 
 ״yĉ* ןyאנP Dyn ;yo pH סאכט, ײ.*ע4טא-
oiv ;yinyyym ך4ז טעל v ?״o n io n/' 

o גאו — y i^ ד ypĤ ו VHO h איױ  חווו
oyn r v ^4ד ;4א טדיאוספירט האנ 

i v i ^ v b v i או; -א#א44א פון -*-yox 
,HP

o- אלנײטע״׳סאס^ די אבעל r  pH 
yoi&rלyנדH געצי״כען האגצן אגד4•  y; 

pc 4אוסכ״יט דעל; ; pc דyד j ,KHC־o4ny- 
r,,• זײ .4כ4אל8 טי״צע־ v r y i  w in 

y זײ דאס ;44T; ̂א ם4נ8 װידעל o4; b 
c סיט זם,4טאל48יןא סיט׳ן y i ״»ען4ס4ל 

 ‘V* ;יט קא;ע; 4זי אין ׳;yv׳H;y^o4iH אין
m ״סאצ-א- א ,־י4אי נג1ראפ: דעד סיט 
^  עײ אסאי oyn װאס לעלדאיוצײע׳/ ל

;H in irpyוo4כרyכyד או; ̂זyל44ו1רy ז̂א 
 ״Hi^oopy iv ;ycPHinyoiiH זיך זײ לען

pc y'vnu ;44•4 סארט, ערנסטעn-yT זא־ 
ען,4פי- ונגערען,r י4ז לע;  צײ וערולדיג ־י

 ז*;;ד״4טי ;nyv yov^yc4iH״ ד״ וױ קוקעז
•Hu י־אגל, א |יא ואוילטאג4, אין לעכעץ

yo; י^ט r n  ♦ 1 )Yivn' iyy ׳״ 
yo״ v i r o  ] y r ^ r i v u• •"}״ 

yל r - H t  *yr 'y ity iry ״ -iv <4*m  #-h 
4*sin  ** ,v ' i ip ^ y  o r  fy o icn ^ i״ 

yo^i* -y^yo •yo״ yn  y r  •/pH ♦י
vn * v n  ,v*v4i<*t iy+yv ד ;roH י ׳

f 41 אט גט44נ״ y y v ' y ג *]o n  v

y די f ' o v v y f - n i
w kttym *y  ̂ iv ;ym aynv r*v4y<4f,

i'1♦1״f סיס r y  ; h o4,f )y i> r 4H# •y 
r n r n e  iiy  r i ) y <4f ,oy; טיס i n  ,m‘ 

v r o r r o־n^H>H4VH> *1 pg ®y״yo 
Hfi- y /ןy•4נ r P; דט o ^ y o y io r 

ל ^ ohp ; y r o H i r y  oyi ;y--<c*v:H׳ 
pe 4י ^HM , 'f t‘ r r 4y n  y r o״ye; 
pt44 ״H pc; )44 נ״צv s 4V״Mi pH ;yo״♦ 
yo; ניס p jyj ״n pho iv oh♦ ג ו י  ״4ו
yi; י״ י*צ;4 איס yo44r n,״ ״;y)Mf o r 

pH #)4t iy rH  yô״f*!״r/H״vH( ד״ 8
c^c־y  •״h oh״״ ,myo4*i*n 4י pc ׳;4

hc ;yo4<n• 4ל • ,y o y ry o )iro H 4*^ i
1 p4f ;yopy) *4Hoh״ יphc jn o;H454 

ry ל״ ;y^y) /-yo447-H די )y o׳l?3yov
10; 41 )yH4״r H״f״ioH# y r״pH pyH 

4 -yr ;yi4 ^hohט44צסל yn״o ״ly rH V, 
mHmmy 444 ל^044טל y n  , y r v i  ih  • 4f 

H y;y4 pc •Hf^4r  oyi viyyi48״<yo• 
;-yi4 •hoh ,o)y- ŷ ŷ 44̂  y-y44t ;4H 

v ir o o i4H y^yn;n •v r f  44t ;y i״,oy 
H״ 4ד fyy>n*int 44f yo^yn דילך 4n׳oyv 

pc ד״ Hט44״נyלאי* ר y4•y3לyדט yi4״ 
yn;# אדyל yi ;y ^ r-H C  44f״hc yon״• 

p/fio ,•hoh yn  ,;yj3ryoyn ״ ד״-sh 
1 0 4o ;yo״ noiH״oo״VH״ph  y ״4ו״על 

iv ;yi די H״42״yo״ yi ?44f ;y-nr 44f״ 
מ, ױי H im ד h  oy^n״ph  , ; y i r r y o 

4•4ch ז*ך yo;iH4-״v\;yc-H4 ;•״in * p;
13*0.

ov 4 פאי״׳צטעי״טfע1א 44נ ,4״ י״4 עי:
^H!’ ®ih; יו״״ן o44p r i44H

 עלז״כ״cM סע־״״סטע ד״ טי־לע;.
yooi44״JPH

Dוy^א;ץ א -אנען יא;ס344 ן4א ל; 
4414 ,334iy44H0 1V1 f 41H 010 1V13H4« לf 

iv nyo:ymyy y j iy v v 44״.oy 444 ,;yono
yogi; 4ד ypooyvHO v r r ,נאאסטע

yvH ; y r 4f yo^yn״yov4y i״;r r * y ;  o 
pc i נײס y m ■׳, ד׳yo44iטי״י״ד- ״

yo^yn ,03H*n4 ס4כיא-8 4ל נא״עע״סען 
pc ד״ o jh p i4,

v דעל i4v ; 44h״ pc ; ; h,4o44h לעד 
m״״;* ד״ ז״״;, סאן •״ײכע y i4 ;rn^  o ih 
p n c ז״״ ̂h44״f ;v; 43״ע;8א01א; pc

p 4זי /*טאאט,4 4r ; r n r 0ע4א*;אדזאצ
yל זyלל4cוv;H זי1ני״ s r o r r v  oy; 

 ״iv ;y^Kf 44r טע-״לדאכ,44א-נ pc לאסי
yii p4i״y; ״y^viy מ״נ״טyi״״o;H*:n 

pH זיך v o r״k ;yניאטפא״ס ;-4ל ־־׳
r;yoH M  pc.ד ®ל׳. H:״yo44״״Ho״

pc ;yo ליכ^אנד H ;y - ;y h iy;״44 o v 
y-y4 כע-4נ IW ^ h v h c  iv  y43iyiy 

roH pn o״;4 ; r;״44א־״נ ׳״ r״yo׳/ ,״
Vho -y‘9 ,04*/4טע״״א״גאדזא/ iy4 ph״

 -y3;in pc טטאלגען4 סלג״עען סיליאנען
 inn קאגיבא•^, ;jnyn ;vsovo װאו

yo; זיך געצװאינגען א-ז y i4494j 4 iv; סיט 
 osh פאיעז װאס טויטע, די pc דיקעדועד

!המנעי טרעקייכע;4 דעם פון קדכנות
y*j44o, די r איצט סױען ארכ״יטער 

 44ז ׳:טערעסע;4א זי־יערע פאדטײדיגען
 סאפיטא״ זײערע׳ בעגען ;ycoyp דארפעז

 טלייט ײאס ארכ״טס״גצנער, ליסטי^ע
iv inyo r ארכײטעד דעם n זמספיוא־ 

v אסמ ניסמחוד דצר ;in טירען. n, 
 כאיעעפ״ ;ע;44? װאס ארבייטער, די דאס

 זיינצז װאס איגמסטריען, די אין ט3טי
 ניט ז״יבען נאציאגאליזירט, סארבליבען

 אר״ ױאס ארנ״טער, די pc או בעסלר
h פעקטאריס די אץ כייטען  pc רי״• 

o n״iy o y 3 i^ 3 it, ״קאסעדציא- דער 
 יאליסי׳' ״נײער דעד pc באױס״ לער

l אדסידסטראציעס די צװיגכט ;icגא״ 4״ 
 פאדללענע- iv ;yp4ionc ציאנאליזירטע

o די רען y r n 4,iv׳ iv ^דעם פאדלײמעל 
 -o4ih די סאדיןיעגעדמן iv ארבײטס״טאג,

 די זאגע;1איצ פאבדיח, דער pc גאבע;
 PH ל/4ט41; ט4; דיגען ״װאס ארבײטער,

 געלן אדב״טעד ט-;ױטי;ע"4״נ אזעלכע
 לוס־ ועט1סא אין ילײדיג אמם איצטער

!זעגדעד41ט הינדעדםלד די אין לאנד
 ארב״יטעל״ אן pc װארט, ;,4א סיט

 ;אד זיך אתטעדיס״דעם טטאנר^נלט,4
 ״״טטאאט״קאסױ זאנענאנטער דער גיט

 ל1י8 דעם pc כאי״טעוױקעס די pc ניזם״
pH 0 קאייםאליזם. סיספעיHi, װאס 

 ציליי.;עלאי״ אדבײםעד מסייטע די האט
 עלאנאכייסע ז״יעלע פאל קעמפען צו טען

l? זעיבע; אייפ׳ז אינטעדעסעז, y v ' v, 
o ברידער עיע,4ז מולן דאס װי yn r p.i־ 

 פאי״ איז יל;דער, אנדעלע די pc טלל
ph  . ;y irH iir אטיל״ :א:ץ איז עס; 

 ״p״c<:4 ליבםינ האנען iv cih דאס לץ־,
 אל״ מסײטז די דאלפען לאכי״ דעש רעז

i זײז כײטער״ױגיאנס t. ד :אט״ײ "

;hc״4; צעןn;*4 די דאל,׳ כט4•  ׳ל;ים pH ״
 לאן דאכ א• ׳לז44414041אל אנע- ך4ז זאי־
 ד״44ט- ״ײ*טע״ 4ל אז ;,y-yi4 ;עטא; ניט

ס4 א; - ;4 4יא ו;י -yo ;yoט yc4H״y:Ho,; 
iv ז״״ iyy  ;y ^ r א yc ;vch44'״44אי־נ ״׳

*;4".•4ללאנאס p44 אנציפ״׳״לע; טע״
;אע־י• א״נ״טדי/ ,י״ ״ע•*;: לאז לאסז,

y:*4 *yrio* אנלעל אן
j־4 טע; אז ,-4סע;י v* דעסארט

ר״כעליד״׳־זע
,4V11041H

y-H;y-o4.H״ ;;4״4,פא״נ ;yn0 לyד4ו4
 א עס איז -4;אטי-י כ״״ד״ײדאגס׳/

4h i״* נאנ״ז r y v״v : h; c, א ן44״ ;ט,4י י״אכ 
iv iyv .r ^יאס V44;  ;y y in c  c y  ; ih 
V": h ;y ״איט דאס !י,דנ;ות ;44o 

iHC״.״'pc » n ;y i i ײא£ט r y ;y  ph״y,
I פאי oyi ״pc piy פל״לעל Hiv.4*y;S9״ : 
א;ל ב1ל ph א-נײטע״״ל-אה טען 1

 ױעיט׳ש דעד ®אדנלסעדען צו
לאנע. עקאנאמײצע

r ייז צ♦ י ?»*זTI־

ײ אז y; ;,דיז זאלען ז i- y- :נאגו״ טי
y ,׳״4ih צעז ;44p סיליטעלי״סע ypyrv,;
pH א-1ל נדזעז זאלע; 4 44 אז  פאר- ב4-:

 אדן א״סעל; איצטינע ;יע־44ז קלענעל^
פי׳אכעס״

oy ו װעלט  ;ע־עדט ״.*טא-י אפ̂י
yiyn; נHד y iy i :n ״4־נעדי;;. ;עינט41ל: 

;n ,;y,״ oiv ,ל י סו י  די ;y—דעדלצ ני
pc ;yoio ,פעלכא- קיינע ״סאדעךעלזאץ 
pc ;y ;;is 

iv ע;אנדערע;; א נע דדאס יעז טאל4ט<ל
9• ײ• • J1H .א .11 .H .9 i ל, •1« •••••>

יז 44ih::ע־ 1כל זא״ oy • י j < י י
Mf1 V'pmzנע״^ז אס a< »ז*י י <ו

;44ז !44א• pic4 דאפ oyn
•> tf«r׳ ז> ־ HC טינחײט ו נע־־

ט ד<־ ײאס ׳;ותי4ד4 די מ״ט טײ : 
 ״צטעלט :עיזלאנל״, לאט דעו^י״טסענט

y צטל•4ו. דײט״צ^אגד n עדגעדע אן פיי״ 
, ch •אנל r״״i ,וסי!*;ד• pH דאס 
y; לאט jj it rv p; רק• ל!א;ל־4אס<ל די 

ע-ו;; ט־אב״ iv עדענסט ״־*״נ*;;%א:צ ;י
r ט*;ז ;y n; ״4־ פ״נאנציע^לiv yc דעש

ע; עס ײ; o ד״ דא ז ; t r :v, ט אײ ײאס •א:־״,;4דיע״: א״ז דעי :דל
א״״ײ״נ::. pc דכ״״ז4

• • •9•> I  ̂ *
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I

yp ד*ט גניץ r *  m  ,v iw iy j 
n  m a w ׳;כ4פא ‘'<w  in w  ,y>"i 

1« ia yvvrnj״*trtf ■y די;^ן *//**<״ 
*c jic jngny* n r ,* * ' n״ ״w״ ,y *וו 

jyj^nv n  pc, וױ o y ;n  pc, ג דלאט,*; 
װאסעמ ^ט^צ״ט

eyj agn y r*״׳־«P 'x  l c j'n iy n  a 
nyi pg yy*g געי׳נט — צוד»ס*ר ;h 

mu m g אױסצונאחאלט^ ן»ך pc .רעגען 
f< ריט >y:yo?gnga cn y»  o>ypy וױג־ 

ogn jyo mu ,p in• pc r y p זעיטען 
jynyfyj iyp א oiguy: ,-iv n y jn n& ו*יו 
f nyoMC n״jy j ,געדינטער ,a m i m 

*g ogn iyo t״?n  pg t נעכט ?רכדער ?JM 
o n ;  jy->yo* דודככעזעחן pg, ײײז״ וױ 

i f ױ װאו pg ישט איווט: *IV
ivc iry j טיט ogn pn-yn גע־ איהר דך 

n ד*כט  in ר^ ע n: זײגען §י  o n זעײ 
w i a  yuypg; n  n :״ ?jy, אינער וױ 

;g *אנט ; m״ g u y j o ig iy, זיך 
nv n  jic fw  oyirmgp;  צױ םון וױ ,jy״

lyn g o t?  ogn ,oycg* yoriy-n גע;»־ 
tyo, וױ pc ו;טער« ic  o n״jy 4היכיעי. 

ג^:* וױיעגדיג דט רך ogn רעדרי
e c y 'r y j, נטעט ;jy ;:g ;y ״שפיץ די *ױןי 

o: ;עי?יט זיך ס»;;ער, n טרױפצוטיעטען
vw nvxviin  n  *jpg ױ#ס

jy;««f װי םינקט רעבען, צופיר פון אדױס 
r n g  y;yDgm ::g n אין שכור״ ניים 

n צעוױיקטע n װען נ״*ל יעדעס yיז ־* 
 א םיט פ*ס דינע אונטער jycgttf ;יך

/g^p-g^P״  דורכגע־טױ־ איהם עס ד^ט ׳
 ער וױ ׳אײריג ^ין יד געמאכט דערט,
 ער אין ׳ערענגער g ^ומװעטיעט װ«רט

ך״טעם דעס דערשיהיט ראט  זױ א םון ̂נ
 דעי״ רא;ג שױ\ ה*ט װ^ס ׳יינע כערדינע

jyo y פטור ;#ך וױ געטראכט ה^ט ער 
i f װערען pc ,זיך ייזען :a n געקענט 

 װע־ צטיע;ה אזא אין ז^י ר סאדעטעי״ען
 גא;״ א איהם טיט ארומ׳טילעפען דך טער

jrf| אנע;ה
״ האמנן פאדלו pc ארױסנא;: גײס ז

 דודכנעגומע״ גע״עטאנען ׳אפ:ע״עטעיט ויד
yy געקוקט םײכטקײט, שאיטעד א טיט 

̂וט װאס ׳אי*מע :אסעד דעד »ױף  זיר ה
 ^ויבען, וױ דעדוױיטענס pc גע^פמעיט

 ני^ט האט װאס רעגען, דדאכנעם אדפ׳ן
 װי דערםיהיט ׳עפדיצעז, צו ווױפ:עהערט

oy»f בוי־ די צוױ׳טען ױך ׳עארט :דױעס 
p סעד, g  a*waryv ׳פאדיױרענע און 
 1אי יעגעז אוגטער׳ו געיעטאנעז די זײגען
םאז• צו װאס געױאוסט דמט

 כייט גע^אפט g^? האט — ?»לס —
h ,צײן ׳שאדסע שרײנע :a n וױסענדיג 

0911 IV זאגען״
— nװעט רענען ד irg, יעט :יך: 

 פא־ זט9געל העררי agn — אױפהערען
 לי^* דעם ווױפנזךטס^ס pH װ^רט g אען
אױבער״דאס. pc געד

— זײז נעװאיט ovm כ׳וו^יט —
ן צו וױ ייזע האט י  איז — גערעדט ז

 א מיט ׳מטוב <יכטי:ע זעהר װארימע, א
 ר׳יײ טרי:?עז pg מענשען סך א זעזזד ׳סד

 װייסט ! ה—אה ק^ונעדיגעז, ׳טיזעע סען
 געטױליעט דך זי ד^ט ־- װאס גוןו•

inw י^וסיר — העררי׳ן ?װ :«ng 1אי 
א זעהר הײנם צײ:ט טען ״•יהם^רמם׳/

, I כיילד עעהן
 ס העררי אױף רטg:עװ :י׳טט ה^ט זי

 או:טער׳ן :ענוסען סעסטער איהם ׳ע:טפער
jy *רעם :;g :y : pg ״ איןn ig ia*  פײן״ :

סעורס׳/
עפי־ מיטען אין געהא^טען האט סען

W. עס i ĝ א םי:סטערצעך. געװען 
 געטאז של$נ א הןןוט ריח רyקט,טnוgפ

j ’ g פ;יס g .p n g איז ױ:גערםאן o n g* 
y ::g :y j| פו^װעריזאטאר, גרױסמז א כייט 

 שמעקעדינ א םיט ̂וםט רי אויפנעפרישט
ט ר,<וט וןאס וואםער, ה«אז, אין נעקר̂ע

ניסען. נעמאכט און ;<וז דעד א־ז
אװעה״ נעװאיט ׳עוין זיד הןוט העררי

 פאר *;עכאפט איהם <יזע האט זעצען,
g •ל הא

 װעאען מיר ׳קום ׳שטיקט, דא ~
!גאיציארתע דער ^יף *דױפכעהן

 העררי האט—פינסטער איז ד^רט —
ט מיר און — *ודיהגעהאלטען ?י ײנ  אז ש

pg הײ־ דארט טען ל*זט וואך דער פיטען
o: :עם n .ארויף

 ציה א איהם איזע האט—אן קאם —
הא:ד. א םאר געטון

 אנםקענען זײ איז טרעפען די אױןי
אנכדטוידיגט, זיך ״^שער״, אן נעקופעז

 פאר־ ססעציעלע דgס :אד איז אױבעז אז
ס׳זײ״ װאו :עצײגט זײ איז יטטעיונגעז

פאעצער. אעדעע םאיאן נען
 כאוםר׳שט ׳באדא:קט איהם האט איזע

 די םאתעהפען הערדי׳ן מיט געגא:גען
 דער אױף דורכ:ע׳גנכ׳עט זיך pg •אעמר

ג. צוױיםען א דורך נאייארקע א: פ: ™י
םינסטער. שט*<ז נעוחנן t’g עס

 דער ׳אויזי האט ססריפ קאענסםער דער
 העמןר. אסמקאונגען רקע9איgנ יעדיגער

 און בואט׳ער נעײארען rm שע*טש& דאס
i ^ oh ש:עיער. — אםעמען דאס

העררי׳ז, צו נמםיואעס זיך האט איזע

 איהכ גע;:עט םיגגער, דיגע אױפ;עווגט
״g ׳אועע;ײ>ע&:עך רי #האר ,ד 'y: D* 

o ד זאה ער געיואלט זעהד jig לו׳צט iig* 
 געפיה:ט :י^ט זי, האט רעררי :עטען.

 גע־ ׳דך ?אצטשען כ יניז׳; ;,כ כאקהעם
V דר׳<ד»ט vj , װי ׳1קא rj אפ״ זיך יױארט 
 זי םייג. םאר׳עק־שלטער א ש׳ין געיא;ט

 on'g כאיײריגטע א רערםיהיט, עס האט
 דעם *;גע׳שפארט ׳דך פון אפגע׳שטופט

 געבאי* און כע;׳זעא פלן ®ארע:טש אן קאפ
 :ע־ :״שט האט עי ברוגז׳ע. א זיצען כען

 א איבער :עקוקט #טאן צו װאס װאוסט
 פײער־ געזעהען ׳לײװע:ט j'D’ig פימט
 ^פיאקעס, םרן *'*[-w וױ פיגטיאך, דיגע

 ים׳ן1א זיך האט בארר ׳שפיצען:אדיען. וױ
 איז :אכדעם׳א:א:ס אן כאװיזען אײװע:ט

 זץ־ האט העררי םאר^װאו:דעז. איץ
D?ipy:o'gדי פארלעך, רי כאטיאנט ׳ 

 זייט רער םון אין קעדער די מיט טאניעס
 איז זי ליזע׳ן. אויױ כליק א געװארפען

 איעגד פנים דאס פריהער. וױ :עזעסען
יעם  ריהר קײן זיך הענד, בײדע אין ט̂י

 םאר* מעהר :אך איהם האט געטאן. :ײשט
 ער און ישטי? מאכט זי װאס צו דראסען

אױסגעדרעהט. אימאנצען זץ־ האט
 געזעכען איז אװטען םון עױ־ם דער

sy א — לייװענט אין םארטיםט i''o טיט 
 פאר־ א נעישלאפען איז ה^ר צױאזטע
 געשמײ־ האט ױ ציטער. א אין .ישפארטע

 איהר זיך ס׳האט — שלאוי סון כעיט
:s i sn'y׳o זיך עכ׳עט געייבטער דער װי

גױ־יער!״ ״העפי א
 ׳געהט איהר װאו ׳טטעהט, איהר װאו

 איבעראל — ^אפ אין אדער אפים אין
 צואװי:־ א:רערע די אײ:ע איהר הערט

 א אויף פאישעקעלע א װי און ^ע:דינ
 כסדר; ארויס עס רעדט ספרו:דזשי:ע

נױ־יער/ השפי א״
עד/ ״העפי ױי  צום באם דער זאגט ני
 ער: קאערם ntrya בעעת און ױ:יאן־מאן

ױ גװאלד פטור! איהם פון טען װערט ו
 אר־ דער װי:שט נױ־יער״י ״העםי

ײן בײטער  װיקלען פחשבות און באם, ז
ארויםרײ־ זיר װילס עס -ווי ״אך :זיף
 עקספלױ דעש און שאפ דעם פון סען

!טאטאר
 און זיד, מען זױנשט :ױ־יער״ ״העפי

 די :לײכגילטיגע, דינען נעזיכטער די
 עט* זאגען ליפען די תם׳עוזאטע, או״יען
 און ׳:יט פיהלט האדץ רי װאס װאס,

 קע־ זוארום גױאיד, געדאנקען: פוח איז
 אפענ־ האנדלען :יט סענשען די נען

♦ * ♦!הערצי:
 ױבעא־גע־ ־,פא װאס דיט יאהר. :ײער

 טיט םרײד, א פאר װאס כייט שדײען,
 מען האט פאדאד םשונה׳ריגען םאר װאם

יאהר... :ײעם דעם בא;ע:ע:ט עס
ױ ׳אלט און ױנ:  רײף טאן, pg פי

 היײ די םון ארויס איז Dysg ׳ארים און
 בײספע:טס די םון לענער, די פון זער,
 מאסע די האט דאיט ארײן. נאס אין
 דעםא:״ װילדע א אין אױסגעטישט זיך

 בא:ע:ע:ט פרײד גדויס סיט סטראציע,
יאהר... :ײעם דעם

pg דריהען געדאנקען שםערצליכע 
םיט שטחה די איז װאס :פוח דעם

...? ײ ♦ ♦ ♦ז
 דײכער “דע באגעגענט פרײד מיט

 :אטירליך, איז דאס ;יאהר :ײעם דעם
האט ער ערקלעדעז, זיך ביען לעז דאס

p n g רעסאלט פװקם םצ:םטצר. דורכ׳ן 
ױ געזעחן y?g האבען  םארכארג^ע א ו
 רyלײט א אריבצמעװארפען האט האגר

 פע:ס״ אן אמעטשעפעט ױ שטרי^ םון
nyo האט ױמערמאן א :jyo i:y קלע־ 

 צי־ אין מײרעל צום ארײן שטיל ׳טערען
yo^ גyקp1איז וױילע, א איהר יף1א ט 
ײן םון זי  ארום:ע״ ׳jyoipy:D'ig pip ז

i:y מיט איהם כאפט n  y - rn און :p :y־' 
jy כען ::yn סיט y :yo 9n v א און האר 
.Dorm זײגע אין מרy:אכט־^ ילױז

yn^, ד זיך האטyםרישער. רםי^יט 
 ראט רy װאס צו גצטאן כא:ג האט איהם

j'y tn  a r i ' ' sg3 אז ג^־אכט און jyo 
 זץ־ האט רy ן.yטyרבyאיב זי דאדף

 אויםהוי־ o^gny: איהי, צו טאןyג רוח א
jyo ר איהר בײyא זיך ?י האט ׳?אפ ם 
ע םון טאןyנ ריס i זײ: :y n און :jya'^Dy 

jyvM םריה^ װי
 האט — > יליזע בײז, טאקיע ביזט —

y זין־ : ,^ ynהyטער: pg apny :iv װי־ 
jy3 סרובירט רyד 'inc, ig איהר בײ c y i 

 זי האט — ! םײ:ט דיך כ׳האב —לאפ.
y אן ::g׳n n c׳yo זאג א :yאיהם ׳טאז 

 *y: כלוםרשט <יך ארן y״^n א קוקטyא::
n פון ארויסדרעהען ט4װאי :yn  v i" i

̂ררי זיך. צו ^y: ציה א זי האט הי
 אויף לאפ פיט׳ן ילינעז ןyב^יבyג איז ד

צ^ױײנט. שטיל זיך און ברוסט זײן
ײן :ישט זײ — ױין ׳קעד ? לי־ ׳:יט ו

o באגלײט y i פיט יאהר פארנא::ע:שם 
c םרײד, y i איהם האט װאס יאהר :y״ 
 Dyi ; jy3y< פן:'ם גליק פולען געבעז
y סערטyפארגד האט װעלכער יאהר :''t 

 האט װעיכער ׳יאהר םyד ; ןy^ראפיט
 םעהד :אף אנצוזאמלען jyo^9ny: איהם

^ דער ער, און אוצרות, כ ײ  זײע:דינ ר
D: דעם אין גליקאיף i:y: jyD 'n פון׳ם 

^pny, אױןי אז גלויב^ םים פול איז 
 :ליק איהם פאר טיא:ט יאהר נײער דער
פדײד. און

 cyד טיט שטאאץ רײנער, nyi ׳ער
 פון רyאײנ איז ער אז באװאוסטזײן,

 און רyהו:דערט װאיט Dyayn ׳יש:ע
דyטויז :yשקלאפעז ר ̂jyn ̂ג  -iy ̂זyפא
 oyr, יאהר :ײער דעי אז זיכער, איז
 דא־ און טאנט זײן םארגרעסערען נאןי
 ד/ך־ און פרײד זײן :אטיריליך איז רום

*T* ״T*ױבער. דוילדעד
 די;ר א״גײטער, א־י:י*;ד ך״;ר

n y :n y ;:in ,שטחה די איז װאס שקיאף 
 נאסצי pg ער לויפט װאס ? איהם טיט
 ער, טטyליאר װאס ̂׳“.y טŷטוט וזאס

 א:־ דילר טיט דיז ny פרײט װאס און
! i יאוזר :ײעם Dyi פון קונפט

עט־ יאהר געצטער דעז האט
 }׳ לעב{[[ ןyרyשװ דין געלינרעיט װאס
jy האט i םארגא::ענyי$ד,ר ר :y־ 

 גליק־זע־ הײם׳ זײן אין פרײד ביאנט
y צו לינקײט : , 'T ?ליבע

w,y דען האט :y ::g n g c  nyi יאהר 
 װאס אויםנעצײכענמ, זיף עטוואם טיט

y אדבײםער, oyi בארעכטיגט i□ שקלאף 
 טראגט יאהר בײער -דער אז :לױבשן, צו

 און גליק פיל שױס זײן אין איהם פאי
!... i פרײד

 כײט ניט ױבעל, ןyוױלד דיט :יט
 ארבײטער־ דארפסטו נעשרײען גװאלד

,jyo קעד , ^:g2 ̂והד אלםען דעם און י
c y i ;y :y ;y ;g !:ײעם 2

#

מ

וואנאן אין
ס ^ סר איני )

ען. אנרהש פץ רײז

ױי  פארםומט, :אנען צו
 - אנגעטאן, שררארץ אין
 פארשטוםט זײנען זייי

װאגאן. אץ אריץ

ױי פארשלײערטע  צו
 ׳אראפ ביז קאפ פון

ײ פון יעדע האט  ז
ראב... א אן דערמאנט

 ׳צארטס א מיידעל א
 פאררוקט, װינקעל אין

 האר״ן אין ציטער מיט
ײ אױף געקוקם... האט ז

I

8

8
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כאראף. אב. פון

 כײ ?יד העררי ה^ט —־ ! ypnpyp{ ׳זא
jig: איחר  jyovoy מיט געװישט איחר 

 װאריםע רי יליפען די םיט און ה^ר די
 געקוקט :ישט inyo שוין jyc^n זײטרער^.

ש, ד*ס ניקרער. רי אויף  ר^ם םינסט^י
ט אלץ ׳:ישט זײ anyr קײ:ער וו*ס  ד̂׳

oPTiiya פארגמסמן. זיר ז^לען זײ 
 גע* שוין האט jya jyn ׳אכע:ד אין ש*ו(ט

jyopgn ̂וס םארמאכצן בײם ײ׳ םלא״ו, ר  ז
:jy ר אויף ארויס גליקליכע זײyאס ר: 

aogoy:Dg pg ראס im״yo װירער מאל 
״פיהט^רױם־ר אין טרעםען צו זיך

 זיך העררי האט אנ^ר םארג^ם צו
:yטראםyמײדעל. באקא:ט א םיט ז yר 

 ןyגעשטא: אהײם, םיהרטyאפג זי האט
 און שםועס א ןyםארצוי: ׳הויז איהר ביי
jy: איז oyiDiy רyד אז ^ n y ג״^ ט  אי:

nya:gD ד האטyאפ:ענלוסם סײרעל ם 
jny:iVD'ng. איהם אויף םאדגע האט זי 

jy^ אײן אין ןyהאלטyג :עקוסט, ^ ' ,o׳ 
 קישצלאך רי םיט ריהרטyא:ג איהם אםט

p שפיץ םוךדי y ::'o אז j ; ,^ yn איז y1* 
oy i װאר א דורך מאלyםר םyסטy,ל 

^י  y*: >רyרטyפארציט א jyny: איז ה
 ארום רטyםלאט מײדעל דאס װי םיהלט
 זאל זי ןyגעשראק זיך םוי:על, א װי איהם,

'y iy ישט מי:וט: jyn^cpyug און :y* 
 אין נאס אײן םון איהר פיט שפאצירט

ר.yרyא:ד רyד
yםון ראט ר n nyi״jnyty: o :ya 
y דאס i:y 'n ty ״פיקטארױם״ םון ליכט 

j? אױם׳ן אםאל מיט איז איהם און y r 
:jyaipy גאליארקע, די ^  דארם אז ייז

Dyupga jyo jyp םארברyנגyאבע:ד. אן ז 
yזאל סײרעי דאס געשראהען זיך האט ר 

jypî :ישט איהם T̂E. זיך jyay :y :iv קו״ 
 גיעטאן שמײכעל א T^cyn און ראזש

:איהר צו
— jyo װאונד^יבאר א הײנט צײגט 

! ארײן קוםט װילט, איהר אויב ׳בילד
האם —־ ! שפי;ט צו ס׳איז ׳א —

^אך.yייפ רי פיט ̂טyטגיר,yג
jyv: אין לאננ. :ישט מטyס׳נ — :g 

̂ב א y איהר רy האט — nytr yהא :r 'g* 
jyo זי שהy־מnylMב ׳רטyר i:y ::g םאר׳ן 

jy איהר מיט און ארעם ::g :y :iv ד צוyר 
ycgp — ̂י טיקיעטס, צװײ ! זyפ
yגע:וכמגן זיך האט ױ : :3'y :y; כײט׳ן 

דיט ̂יארקיל רyד אויף tיyי  פו:קט ארויף, גאי
y< װי r איהפ מיט זיך האט :y 'a ::'y ̂
 צום ןyגא:גyצוג ארױף״ שטיל jy:^T זײ

 *yry: jyaDy: איז ,־nyn װאו ŷװינק
 האט פאר^ זyרגעשראקyאיב אן סען.
 בליק jyocny ביים לט.yטL*יyאויפג זיך

 דאס nyn דערקענט :ישט ,^yrr האט
ט ר([לײט א ווי בלויז jynyry: איז, ^ ל  ש

: רyאיב מאל ^ליכע חזר׳ם בחור, א
ארו:״ קום ׳ony: ״אשער״״ רyד —

! טי;ר
באהאנט. געװען העררי׳ן איז קול דאס

n א y :y i'in g D האט y•. אויס־ געװאלט 
 זײ װיל^דיג נישט און ס׳פארצל מײדען

D .jy ::g :y : jy:ypo:g: yrp׳  jyny.

 ayn ארבײטער ציעל־באװאוסטער א
ן :יט זיף  װילרע פון הי:רײסען לא̂ד

פרײד ^ y:>syii py: ױב 'na ’y װyרyן 
 רײכ^ די פון פאבריצירט קונציג אזוי
 מיר אז צײגען, צו אום זאט^ די פון

jy :"?  yKg קי:רyגרוים^^ אײן פון ר 
 די Jyסyםארג כיאנען צו אום פאײיליע,

 נרויס^ דעם jyDga ארבײטער נרויסע
 און רײכע די צװישען ׳אפ:רו:ד טיפען
 אין זיף באדט וועלכעי קלאס א זאטע,

 צװײ• א און לוקסוס, זy:יצטyאו:בא:ר
 שאםען״ וועלכע מיליא:עז, םון הלאס טען

 צו אום לעבען גאנצעז דעפ פראצעװעז
jy:yp אין :שמה די אויפהאלטען קוים 

זיד•
 װע^כע ׳טאסע מיליאנ^דיגע א

 אלײן, און רעyאנד פאר עשירות שאפט
ט ט... און ארםיטה אין זי י^: :וי
^y םאסע, ;,טיליאנ^די: א yn בויט 

^ ^jy און זאטע, און רײכע די פאר 
 םעםטערע אין זיף זי װאלגערט אליץ

o אין לענער, :yay :yo ,א:״ און הײזאר 
ט... אױף דאס \vz%n דיעז־ע :י

 ארביײ צי^באװאוסט^• דער ׳נײן
 Dy־i^9 ןyליסrאג ניט זיך װעט טער

 ־yד ניטי oyn ױבעל־געשרײ, װילחגן
 םיט זyרײה געמישטע אין מאנסטריריען

 *y: האט רy צוםרידענע... און yogi די
 ארגאניזירםער אן אין נאר אז לערענט,
 אז כיאכט, זײן לינט yya^.g רyארבײט

 סאלידאריט^פ און אײניגקייט דורך נאי
 יע״ אז #סע:ליף טאנעז קע:ען רy װעט
 נליס און םרײד א זײן זאל יאהר די;ר
 װעלכמ די פאר שאפען. ŷבyװ די פאר

פראדוצירען.
 ארגא״י די• םון צאהל די איז קלײן

 ארבײמער, באװאוסטע * ציל :יזירטע
 יאהר םון װאקסען רײהעז זײערע רyאב
 גלויבעז רעליגיעזען א טי״ט און יאהר, צו

 אחדות, pc זריעה די זיר איז זײ טרא:ען
 רי צװישען םארשפרײמען זײ װעלכע

••• מאסעז מיליא:ע:דיגע
 ערי ערװאכען... זועמ ריעז< דער ׳ער
 צום קומען דאך ײעט ארבײטער, דער

 דעם געפינען װעט און באװאוסטזײן
 םיהום װעלכער װעג, דעם װעג, ריכטעען

• באםרײאוננ. זײן צו
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■mשכוועסען קורצע
שען אי דעם צװי » ?» ד ע  ר

!! לעזער די און

vj י 1ענדעם
I ׳

"i טינ און
נ 17״*fײ מיי יידן ײ דו ו  ייך9* ני

• •,־עסלן : מי׳ ג ן יוו-ױינען י ו  ן
̂יגג. דער  כעגדי*r א זײנמ *יחי א־יב ׳זםע
ן עזער‘' גער ו  «0*ױי ״גערענמיגקײט״, דער ו

 ןנדערע חאבען מיר ניט דאס געױיס, עס איהי
 ויר- ערלויב• איײן זיך ניט ידיך אין

 חיבען סיר .,*#רםי יענע אדער די כײדיגען
 װארם א *ײמען ײדלנע€4יי צו עייויבם זיך
ײן איז דיס אבער קריטיק׳ פין  נייך געדען ׳ז
 *•וײצע, דאס א־ינס. איז דאס -ואחיען. די
r־’:r ,̂גע אײער אז אוגז  ׳,ד געגען אנקי

«s װעינע. r גע־ אײך חאנען ריינינ;, אײעי 
yן אויס*יחיונג דעי אין טעיצ ו  אײערע ו

 דע־ «»איק לןאן *יאס ׳ע«ױאס איז £ײ:טען,
 די אײך £אי* עועגען און װערען, נאטירט

,״געי־ענציגר, רער דןe קאילמגען  ניג• און *",
 ׳אטעלזנג, זײעי ערקיעיען צו אנדעיע יאזען
 ״אוסגעיענפיגמײ*״. אן געװען דאך *ואי־ט

 גמנצע א עפענען גערוז* דאן ו־איטען סיר
 אז ׳זיך דאנט אונז א־ן דעבאטע,

ד. ,ױעיט׳ צ”א:;עיע;ע;ד. ;אנצע די ײנ ; , 
 און :אאי־ד, דז׳זאינט דעם רןc איגצערזו:®

,ד ;אך ױעט , ;:  דזזע• צ־פ אנ״ודען מוזען נ
 וענאפע אזא איז נאאיד, עקוע?ופי,ױ נעיאי

̂ט דער פ״ייץ. אם ניצ  אײ• אין דאס א-ז, £א
 א איין אנצוחערעני* נאי איתר גיט ביי־י עי

P גע־ייסען kc נא דאס וואס, , ,  איתי אז זט,י
 פר״ייפ• רינטיג £אר ניט צי)ל»מ אין ניט. •ײיצ

ל, און קיאר צי־ינזען ײגי  זןןזוי. אײב פא ד
 ״1 £איאי די נאר װאס עםװאס, איז עס א-־ב

 עס ר,*ן דא; פא^טעהן, קאנען בערעסירטע
 ®*רעוענגיליכט. װעדען ניט עס דאיי״ און ניט

̂צ וזידזיר װאס  גו־ ן רc *י־אגע דער אנבאט־־ע
עש *וי איהר, *ואס געגען ,4יאקאי דעם סײלען

» -־וען ,01’א

איז
ן *»#••»» ךן ̂ | r י  V

ז, אייער *ון י י  «טארק זײ;ט :
 אײער דוקא אז אונז, זיד דאכם

 א £*ןר איגומענט גוטען גאנץ א ביענגט בריף
 אין איחר אוינ װארום, פאינאגדעיגעהךזי־

 געיוןורען געיאטעיט זײגט עקזעקוטײו אײער
®רנײט אײער דןc אויסייחרוגג דער אין

 ען8אי’אייניגען'ו- דעם דורך
j איז דאן סיס, ’ *,r גיײנער

 די סאר גט דעם
צו׳נט׳ן ‘אײנמאי

בעטען מירזיך״ קריגען ׳*טענדיגI ׳זי
 פעספע אונזעי £אר עס אנזוגעמען נים אײך
.,סײ: ; ען מיר : ן;  מײער ד,־קא דאס :אר, ז
v אונז פילרם ברי־* j נאך אדן ^לוס. דעם 

םייגם, איחר *ו־עגדע. זײנען מיר און עועס,
 ״דעבאםירען מען קען מ?סמיטינג א בײ אז

סגיײנען און  ג^ד פראבע^ש״. אלערלײ אוי
 ניצליך טאשסיפיגג, $ איז סײנוגג, אונזער

ײן מעג ער װי ג־צ, און y אנדערע £אר ז r i* 
 צו £יחרען גיט קיינם#ל י>בער ער קען קען,
ם ד;  דע־ צו איחם. עםעלם איהר װאס צױער״ ,

 ®אר׳סידענע איבער װערען קלןןר און נאשירען
 יךיינער דער גוט זעהרי דוקא איז סנסוכים
 קײן £אר ברענטע. pe מיטינג דער מיפינג,

מ^סמיפיגג. דעי ניט אבער «אל
 ״גרי׳ *ױער ערחאלטען — קויפמאן. מ.
 איהר זזי *זוי און סיזאן׳/ דהי אזו םינגס
 װאס אײנציגער, דער מ$ל דאס געװען זע:ט
 אונז #רויסגעװיזען קוןרטעל די דורך ה*ם

 אנםאן זיך מיר מוזען סרײנ^אפט, אײער
 אונ־ אײך אויסדריקען און פאיגעגיגען מם
 עעצען מיר #ז זאגען, אײך און ׳דא;ק זער

 זײ־ אגב פרײנד^זאוט. אײער שטארק זןןזזר
̂נק * אײך זזולדיג סיר נען  אנ׳ןזגדער £>>ר ד
 זיך באגוגען טיר און פרײנדשאשט, שון אקש
̂ל שילע געלעגענחײם. אי*טי;ער דער פיש  מן

 אבער ״אנקלינגען׳/ געװ#לם אײך מיר היזבען
 שטימונג. ריכביגע די געררען נים איז עס

 ק^חן. ברודער דאנק אונזער אוים אויך דויקש
 פרײגדדאפט דאזיגע די יכעצען נזיר זוירקליך

הויך. זעהר
ycMâ־g^«D אידי״צע g ip g ay i פאר־ 

 דאך איז אוישרוף אײער — רוכיעניע;. טײ׳
 איז גענאסען די דו מעהרשטענס געריכשעט
 נר־ קנאשען שון עס איז דערשאר רומעגיען,

 ״גערעכ־ דער אין איבערצודרוקען איהם יען
 אי• קורצען אין דארום װעלען נזיר ביגקייצ׳/
 ארויסצו־ באיםיאסען האם איחר אז כןרגעבען,

 ״if: דעם אונטער צײטונג םעגליכע >) ג־עבעז
 גע־ זיך האם װעלכע לעבען׳/ נײע ״דאס סעז

 ״ארוםצוזאמ^ען צװעק איהר איס ״=עיש
 און ארבייטער־םאסען אידי׳שע די איהר >רום

ײן ז ו ̂ל דער י  אין עש*נע נײער א שון סימב
 רו־ אין ^רבײםער־באװעגונג אידישער דער

 און גרויסער א איז ציל אייער אז ®עגיען.״
 גזןגצען שון איהם מיט סימיאםיזירען מיר

 זאגען. ניט אײך מיר דארשען דאס ^ייעז,
 ־8אוי א״ער אן >ןן זיך יטליסען נזיר X*•? ייז

 ארבײםער־ אידישע אמעו־יקאנער די גו י’יי
 זײנען זיי װײט װי אײד, העלמען וי ^סעז

 זיך ד»ןר»ען pc מעחר אימעםאנד.
̂ייאען yenרוםענ די £#רלאנג אײער אוין• •

ען װעלכע ״ײםעררב• ?ע 1,'ר נ יי  אםע־ אין !
לזןן ײעלכע די׳ ידע  טאן ofv.gy װי
קענלן אונםערגלחםונג, גרייסל• *ײעי־

oyo .ח•7ז א-גז טיט עס - דרלזינסחי
ע ד>י־,י x קאנען נז̂י רי:  j גיט טאי־ען סיר 

̂ייאנג אײעד ער^יעין  £איעולגטי*ינלן און פ
y^7» צויינ אין ׳ברי< רע/-א r :םמדיס

 ניז ״ג;רלנפיגקײ*״ די זיך ל,אט עיעצענס
 אין אגגײי נעמען צו »ון א־יסגעהיט א־צמ

ן ױאח^-לאטוײנס די ו  גוט א^איס.‘' די ו
ינגזנוסענל די איז דאס אבער ^ענט, אדע-

ן יסאיי9 י ביציג אין ״גערענשיגדים״ רדע ן

n*• און זןג•״, צױץיטער
* * ענט«עיען אײך זאיען

ײ• נזײ  ניצ א־יך -עיען נזיי אז ן
 אין א״ויס^לעז ••עש איחי־ ביז רען,

 אײגענעם זן־-עי מ*ט עי׳יפעגס, נר״י״
̂טען ניג צ־וײגענס, ןיא ׳טען *אי־באחא H,  , ,.ללז׳/ היגפלי
 ל איײסחוסלז נ^י
 געלעי®. עס האג

נרי אײלי׳ טיאנמען
11 P ’Vpogi דעינען 

 די ׳•ענ:ע; ג•* ײעיען
poii? /ײג

r; רזשײקאנ ^ y 
ײזו איחר ױעינלן  א ון

 א-ן י.7געןעחרי*ינ קײן
 איײן חאע א*חר

 ד-אשען פײ רינטען.
עי״י קונפט צ  ״

 ױאס װעדען
קאיעל,*וי

ענשןע־
ד ״ י י
03‘

זיך , . .
 י־׳״־גד׳/ יז /,,*":ך*

 א־חי װעדען re *#וי, פ
 בא־ סיי־ •ועייען דאן ביז
א *אי ,00301 0 »אי 4יוע•

 א ניט לןעגען סיר
י»סעי;’א נזינדעסשע

« י ו א M»«g> -r?«<ו *׳/״-ר
* HI! t0ו /
אין

 t"0 גיי•?, דעי
r איז ן, ,r איניפ; 

•••יי דעיןאי שײלי
£אר* "1 תכ א

דעי־ א־ן דאס
 יצינג צ דעי א־ן גיײזען די

 די איז איצש ניז גענעי.
געױא״ געראנש צי־צוגג דער

 ן 1• אבעי יציײנעי•, ג׳־טען ג*גץ א דןc רען
 איצט •איעלצאי- ניצעעיאצענעס זעהי א

*א־י־אנ; דעפ איי׳ אנגע׳לטע-ט נ״י ד-אבען
 ויאועסיא־ א ^•ישפזעצעײײניאן דער •דן

 לא£״ן 3דארו יאטיי ״און ל*'*;'***', געיען
 נײ א ypg= דא־ לוסצ עס נעסטע/ דאס אוייי
 א א־נער נ:י*ש אײנער יעדער אין ׳יאח*
 אינזעי אייך אז זיין, קען בלעטעי*. נײע

 װאס .4בילפעי נ׳יע א עוענעז »yn קפיעקפור
 חאט אכי,, ׳דעס צו עגצןער אײער אננא״רעסצ

 ״ינסרץ- א־ס עילי־עי־ט ״געיענמיג״ײט״ רי
ןי« דאך ער דזאפ ביעטעי״  ?י-ן ;עקיאגעז י
 סיר •,•אס אבעי״ אונז *דעחט עס ענט*עי•.

 ג*י«•; ןאי האיטען וזעלנע *עזעל׳ ח?נעז
 אזעי־נע ;עגען ראפעכפ9 זײער אויס«ודײד,ען

ע  נאחוי■* חעכסט־בןןי*ײדיגעגדע ןאד נאר̂י
פעסט אײער *ונגען.  ®ון א,-נ? ןאר איז י̂י

 ^ײער ®,לו װײל װינשיגקײ®, :מזונדערער
 אײ;* 4נזיוי איע ג־ט איחר זענט ׳עיקי*ערונ;

טאנע;  די אי:עי טײגוגגען א׳נזעיע סיש שא̂י
 גי־אד 0 איז ראס אט ״•ארןונדקעס״. לוסי׳יע

ן איז װאש 1ו* ן לעכסטער דער ן
*i װינפיגקײפ t רןוגיעס •ױיטערען אוגזער* 

 ײניאךטעכיגקייט איגזער פדן און בכלל׳
בזיט

 אילי- אז ׳זיד דאככ א*גז — ראװסקי. א.
^* די לעכםr ®מי׳יגזעח* ;y .און לאגע 

 ׳*כירלנגס־ *עחגעם דעם לענם7 אזוי ווגקם
 װען ד־׳יטענש, חינ׳/ ״כן פון *רםייןעל

̂ש אײער ײן געװען גיט זוןלם ג  לײמעגער ?
 אײנגעוילען גארנים איחם וואלם געט׳יקל,

 לואבען צו גים ®ןודערונג, א?» ׳צשעיען ,צ׳
 דע־ פדן לאגד א אין ;עגעךקפגדײ^ם. קײן

 ׳אפרע־ צו רענם א יעדער חאט מוזקראםיע
 װערען צו א£ילו ׳אסם גרעסםען דעם צו בען

^צאםען. ספראײגיגםע די ®ון !רלזידעגם
 ױאוכען, גיט איהם שאר סעגען װאופערס די

 דו אײגעם, ז?גען ?בער ׳זאך זײער איז דןוס
̂רסם  מענע־ !רעוידענם, זײן װעלען נים ם
̂ןןט אויש׳ן גאר זיך טארסם דו דזשער,  בא

 סיש געיארם כז׳צוגעת, איז דאש ׳שםעיען, גים
 מענד די װאלט און ח.1חו* אונערחערםע

 ׳עחרען־גע£יחל מיאוען א באזעסען בער׳טי■
̂ם איחר אז דלרזעחן, גלײך זי ם1װןוי  איו ג

 דזןר יװײטזןנס, סיס• לײמלגע אויןי גולם א
̂ך %אז׳£א*ט  ער חאם גע^רײען *לע די נ

̂אם אײן אויף ;nyrr צו ןוגגענומען ד#ך  באי
 גו«א דאס רעדם געגעךקאנדידאט, זיין םים

 קומם עס און ערנסטקײם, זײן געגען ?יםארק
 געױעו בלויז איז גאנגע דאס אז אויס,

 צומי^ען און פומעל מאכען צו מיפעל א
 גים זעחר עש איז דריטלגס, מוחות. די

 מעםבערס ״די אז שדײבם, איהר װען ריכםיג,
יו״ ׳®םארקערע א נעסערע, א האבען װילען

״9ני  װירקליך דאס נאר זײ װאלםען .ן
 ;ל־ אנדע̂ר גאגץ זײ װןןלטען דאן געװאלם,

 דער מיםינג. ילנעם בײ װי חאנדעלט,
cp*B .ײנען ®ראגע דער װעגען אם אז איז? 

 איחר צוטײלפ. ׳שפארק געוזען מײנונגען די
ײן װעם ױניאן די אז מײנם,  שצאדקער ז

 אנ־ מענעדז׳צמענם, דעם בעסעדיאוגפער און
יב אגדערש. םײגען דערע  זײנען דעם צ̂ו

 מעתר־ די קריגם עס דןער און װאדדען, דא
 חמלוכח. כסא דעם פארנעחמפ ?זשיכזען, צאהל
 די גע״ילדערס, גע-ןאלדיגע די װאס צו אבער

 האם דאס אם ? באשוידיגונגען מ׳שונה׳דינע
 ן מר ארפיקעל דער ארויסצוברענגען געםיינם

 גדיריבען, װערט אלעס דאס חרב״ ״בן
 4לאקאי אײער אין װאהיען די אײדער נאך

 זאל דעסםװעגלז *זן ̂•שאפגעפוגדען. האבען
ײז זאלעז דואחלען די אז פאסירען, עס  ז
 אויפפיהרונג װעכזעש ׳דעם שון גונספען צו

 מיר׳ װלללן זזצארק, אזוי איצט םאדלען מיר
̂ע די אן פאיכעסע; זייפ, אונזער פון  גא־ א

 אונז מדן װעש ער אןן זײנע, ריעקײםען
 דאשזזלבע, סימיאםיע. #ולסטע ד« קריגען
̂ן דארוען׳ ׳מיר דענקען  ײעלעז װעלכע איע, ם
 אזא אוייי נאר איהם. געגען גע^פימם האבען

 אר־ איחר ריכםיג צאן ױני^ן א קען אופן
 ױאס לײה װירקליד אונז םוט עש בײפ.

̂ם לאקאל אײלר  יאחל לעצםען דעם אין ה
 דער*אר און גײסש, דעס אין געחאנדעלם נים

 גלװא־ גלמאן אלץ ניש איז ?װן, ק?ן אליין.
ודעילז״ גלסאו גלק^ם חאם לס וואס רלן

}1 ?
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 א־ו נסארד ״דז׳»**גט דעם -;8 *•נד
 דעס נ#ך דנט ארנ*נדעןys 8א•,־ ױעינע( מיט קויןנטראל״,

ד ריסא ץ8 *ר׳ציא;8 א ?“א יוןדור אץ םטר״ק קיאוקסאנער וון
 גע• אױםגעקיינען ־/יסיויט יעזיגגע,*s׳ כתדער מיט צ־זאמען ך,יא כ*ן דאן

 ייזלען סיר *־דאן, *ל«ו*סאנער דער ן,־ן נאאלד דזיטאינם דעם •;c *רען
 ?אגמואי׳/ פאדטארי מ,*ו נו*אדד ״די׳*#*נט דעס אין דניאן ד• ארטר;*טען8

 סיןגיטוזרי די 8א-י א**סצ'»אפען גע״ארען, עטאנל־רט דעםאיט איז ױאפ
 צ־־ט דערזעינער א׳ן א־צ״סטריע. י,*א*? דער re ׳טע»ער א*ן *ועטאגדען

v האנען s אהר.8״ער־גע8 גענען נא״ארענט ד*ן זא*ען עעפער ־י גענען, אפט־נג געדארפט אױף
 ארג״טער c׳i*e געדנד דאפ אל א־יפגע^צע;, :אלד אנער האבען פיר

 «וס געטיהרס ער׳טטעצס ־אט דאפ ׳טע«עד. ר*־צע ־,־• וױבטיג אדי נקטי8 א־ז
 כעצעפיט, ־ראצקען אץ ש^ן8צ»*הרען;אצםאמיא* יײ״עז יאקאלס די געדאנק,

 [18 «פ*ס אין קי*צ*?, מעדי־עי א ־ן8 עטאבעייר׳צג דער i« ע«עטער א־ן
 אין סקױער. יוגיא[ 31 א*ן ד,«צטר«ל/ סאצ־טאר• אד כ«»רד ״דז־טיניצם

?.,*ייצ דעצטאל א עצט8;עע א־־ך דארט ס*ר ה«כ;ין 1עטער«8׳ט
 ־גים8 ,־ת,8ת1ב׳ט גע־וארען געט«ן ארנ״ט ד*זע א*ז «;ג8«צ א*ן

 ה«כען ohii יאקאיפ די פץ [1« קאצ^אל״ סאציטארי 1א־ כ«»רד ״דזעיזינט
אין אכער בעצעפיטם. «[78«ם8*,«צ א־ן קריינ?ען א*ינגע*יהרט זיו כי•

, r - ־ — ן • •,׳ v/־׳l '9י ( י «־ י״ M J r  -1א*גסט*ט «ז« אז ׳טלס, «״ס מען 1גע* א*ז סען א•; ארםל*כקי*ט.11אראנט8
ארכײםער. די *ן8 צאר ױערען אצטריולירט“ אץ פארזארצט דאר,ז ציע

,10 ס, <*, ,1 לאקאלס א׳צטערצע׳טאצאל די האנען ,1סציז י«חר א*ן *לזא,
23 ,n ־צס8צ;י עס א•11 סט,־יט טע17 א*פט 131 אץ הױז די נעקױפט 35 א־ן 
ט־יזעצמ «: .ר ע ט צ ע c r ט ל ע ה ן א י ג i י ר ע ד איצטער זיך

 דא־ טױזעצד no נו>וך א•[ וז־יז דער פאר כא««וזלט לאקאלם די ה«נען ד#יאר
דע־ ל• פץ אױפ׳טטאט׳צצ די אץ הױז דאפ איכערצ׳מיען געק«םט האם לאר

ז*ך. געפינען דארטעז *ואפ קליניקפ דענטאל און דיקאל
 כר**ם ;«צץ זיר קל*צ*ד,פ 1צזער?1א האכען י«ד.ר עטלאכע לעצטע ד• אין

 פטעז א נא׳בעפטיגם אל״ן דע»ארטדענט סעדיציניעער דער צעװאקסען.
jib יאחר ד־רפ׳ן דערען ארכ־־טער ט־יזעצט 15 אד־פ א•; ד«קםױריס צװאנציצ 

באריאנדעלם.
פ־י-בטענ־ א ה«נען סיד פארגרעפערט, כפדר •־ערען קליניקפ צזערע1א

דעסארססענם, י י ר ס p ע ; א ם*ט לאנאראטאר*;• םעדיציניעע דיגע I Iנױם״ ד• 1צ געגענען דערעז א׳צטערז־כ־צגע; ״עקס-ריי״ אץ לאבאראטארי 1א
»ר**ז. 'קלײצעס גאצץ א פאר גלידער

דעיארםפעצם. דעצטאל אדצזער *עױאקסען א־יר זיך האם דאםנלײנען
 םעערס. צעהן מ*ר האנען א*צט טעע־פ, דר** געהאם ס*ר האנען 1917 אין

 פארגרע״ דעיארטםענם דעם אין ניזצעפ די זיך האט 1922 א,־ן 1918 צװמזען
 אין איצסטיםמיע איינציגע ד* איז דאס פראצענט. 400 גאנצע יף1א סערם
 ער׳ט־ דער איז דאס גל״בען. יןיק ױך צו צ*שט האט אץ סארט דעס פץ לאנד
 אײ,ז געפיהרם ױערט ױאפ קל־נ** ךעצטאל ארב״טער אײגציגער אץ טער

 דאס באטראכם, אין צעםט סען ױען אץ באדס. ען11קאא»עראטי רײן א
ם1א־ כאטראפעז דעוארטםעצט דעס פץ געעעפטען די האכען יאהר דעם דורך

 גע־ האכען עס געלד וױפיל פארשטעלטן ז*ך םען קאן דאלאר, םויזעצד פציג1פ
 איצטערצע׳צאצאל דער פץ םיטגלידער די שפארם

א־ן ציט אץ צ״הן. די חיילט
\ 0I 0אמיטערצעשא;’דער['is מיטגלידער די שפארט

 נע״ ז״ר דארט האבען אםא״ײיא צעלט
־אבען זי• געשפארט, ז״ נעדצט. אין געשפארט יך1א

רואס  דעס צ״ א־־נל״טדנג אן :אר א־ז געזאגט דא ־אבען םיד װאס דאם
 האבען םיר ״גערעכטיגק״ט׳/ די פץ לעזער די דערצעהלען צו האבען מ*ר

 צא־ םאנאםען. פאו־ נעקסטע די פאר װאך, יעדע אײך צ,• רעדען 1צ בדעה
 יענען דעט אין אנדער׳ט, עפעם איכערגעכען .״אך יעדע מיר ױעלען םירליך

ביילער״צד. יך1א אץ איגטערעסאנם זיץ וועם װאס אינסם־ט-צ'ע דער ן םו•
די ם*מ םאפען יצ, כא־עצט א•־־ דענ אױפער׳ן זײן ניט ױעם דערװײל

:פא־םען פאלנענדע
 7 ביז פריה דער א־ן 10 פ־ן אפען א*ז דעפארטשענם טעדיקעל אעזער

 םפעציעלע א־נזערע דגטאג. א*ן פרייטאנ הוץ א מאג יעדען אװענם, אין
 פץ אץ פיםאגציים 1 כיז פריה דער אין 11 פ*ן אפען זיינען קליניקם מעדיקעל

 10 פון אפען א*ז דעפארטםעצט דעצםאל דער אװענם. א-ן 7 ביז פארנאכם 5
דנםאג. חױן א טאג, יעדען נאכם בי• 8 ביז פריוז דער אץ

* * *
 א־נפטי- אן ז*ץ צד איז סענםער העלםה ירניאן דעש ן1פ צװעק דער

jn כאקומען זאלעץ םיםגלידער אונזערע וואו םוציע, r ווענען אויםקמסם 
 םא• זײער און זיך םאר חילף םעדיציױ׳שע יעדע אךיך אדן פראנען געזתדהײם

די װאס אנצײנען, נענוי םיר ײעלען ארםיקלען וױיםערדיגע די אין מיליע.
יױ ר vי י ז פון קײלעקטימ, און יוױדדעל ר ר ע י י ז פץ קאיעקפױװ, און אינדיװידזעל האבען, קאנען ארבײטער  י

ײי אײ ואר דאם האפלזד זיר װילם ןום סןינםןיר. זעלםה ״י ײײי* ײי י  דער וחןם גיכען אין גאר דאס האפען, יץ־ וױלם עם םענםער. העלטה ניאן
 ליידיס איגםזזרנעשאנאל דער םון םיםגלידער אלע דינען סענםער העלם דניאן

jn אץ יארק נױ אין ױניאן ,יוארקערם גארםענם r 'i .פאסידיעם
םשערמאן. חאנדער, העױ דירעקםאר. ■רײס, ט. תשאךדזש דר.
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y* *X*y*yt *jx*y* •* ;it״  ט•9ד׳ V׳
- *9, *ex ״»*v tx ,a*y‘ P-y o r

9........; ;y> ty3X* f׳iV*0־ X
m- *׳• ־*-׳< ג*־■?/ v i  ;yi*y״ ׳/ 

y׳ *x |y.
y׳• ׳yvtyo״ ix* tx• ■״‘j־>x* ;״*> 

y: e r )  •;yB׳/׳x * x i ״y j*v ־!•יבעז 
or'oyj י־׳ ;**ty ״׳/׳««• דט*y,״ ; *ox

yt* x ;yנx־x־ ■u׳ s x i, ,*x,( ד 
j  > r r w׳IM :•t >y׳*y iix  v» X 

o ־|x u-yir״. iyryrv *,•» px ;ysx; •i 
v■ ■ד y t x9־ X6 pt״Xi5?9 yoyijixv• 

o ix yoo i-xs x •yix ,:ya׳**rflji ye 
9X3 x״lyeyn iy o'yt ix b  ,,r•* ■ay 

xntysyi ix*׳f a-y־t ד• tysx'j״ b  i y j 
9"■ t iti'^yj ;y3Xi :•x״y־yxiny y 

oiayao >3*v*ys *x•>, 9 «״y tysxi 
txayj <“נ־ •tysxi px D vur'tfx 
xoy*׳r x i  *,‘f ;vt/v a׳<osxioyi oa 

x;־ ox s r x  ,vx ׳x iy־xvyj iy־x iy
yj״j<1K.<«״,

M1 aya*x3xy3 ax* -yr;x,. 
o bip  !"xb 0x1 די sxoyao y r tx i 

פייד^״ט, ג־ו־ס ג״ט tx O׳ |ix צו iv 
x 9y־i oxi v'yo i n r - Y i  f* דox 

iw, ••ני׳יו־פ ty io  px tvaeyttrx iy 
8’y8 JVIV־BO"P,B,D."

xaiyvi *yi*״ ׳tx ,oiy*piy ax 
i׳tyiyti esxavi ixp r t r 'y a f liy  •yt

r 1;ע״יגי״טע yix*׳ o'i’X o>xibx

ex osxx־pixa *yix D וןורער px די 
״ iry׳D ׳ft פון eys'BX װ tv i 5xiyil 

t y r ’o 07 r x  riX3 , ן ״  סט. val25 י
tx| ׳y»23 ttx vjyny yar סטריט px 
.vjyvy vat

x״  |V11100׳ o x i i y r דxיxר x׳l 
t׳x־ y ixp oitjyos u r t u־, tvotpx3 

p,B*aiyo mjiytt ix5 x i loo״px Du 
18 yp px ix 'x i.»ד ׳yסערטישיפײט ר 

 סינף px uyn |ix nypxp W2 ‘,0( יו*פט
 ux .pxpxt 100 ranyti p*» anx ו׳ר8’

s x i וױ אייר »״נט xיגטyרyסט rpix 
3 ^opxv osyiyovx־x B3X״x py*;־ 
.lyspxn BjyjBsyv

w i i r v'• 01ס׳;  סערטיפיפייטס ױ;
5 pu tyotD px lysyjytBTX jy'.yitצ 

x^xi,100 .־ ,ixPxi 1000 px i x ' xp 
tx( די i t״|tx ?82 ,?20.50 |yj” t ivt 

m םינוי px פעייג )yj״t די ?,820 x1 
ttx הלען?« x־נטoy ŷט iveyjotx װ?ס 

u x ’ 35xn )yiv’ Bty3yiy:B’ i;iv 8*yit 
yv; '•5נx13 ט e v׳oy t װערט .r5yc

<!(2:1 י,8נל8י ט;ין5 ורײט«;,__
 נ*ט ;y5ytt ,,ז tx !?׳:*נט־לט ז״נען זיי

x ty5xc׳i רעדו׳צ־סט• ווערען און װערטת 
 px נאכיען אײנענט־מער׳ם D׳px ט1י1

 1א־ר;ענ נענעז זיי ׳עיצען «ו װא׳ןויננטאן
וםט.5םאר כעז5ווע  t״y? באקוביעז סען קאן 5װי סען אוינ
 יאגואר, ע־׳עטען נאנ׳] סטעניפס י11םא

װײ• זאי׳ט א׳הר או כדאי אס עש ?פער
 וואד נאד :־ט ה<י;ט מײנט ם. ם, װ.םעױוען, טער

 סטא• װאחם נאר — םטעספס םעױויננ
__________סעמוען■ <ען
2441 נרעםערםי עפטן5טע

י • ר ד ר א נ א ע ם ל ע ר • 
ט 42 ס ע23 אי ט״ ט ױ ם ס נ ר # י

ראפאלאװסקי א.
ער.1אײנבינ

136 II<*nry Sl , New York, N. Y.גע׳עיאסעז. שבח

פ נ ײ ר ה ע ת ד נ ו נ ת ח י נ ז ה ו ם א פ ע ײ  נ
פ ײ פ ק ס נ א ש נ ם נ ע ר ן נ י ז א י ל ק ו ר ב

W עמ ד   c r iן>£,ב־וק אי; בדענטיצ נ״עם א בא;ק סטײט אלטע ,ר הײנט עשענט#
̂עיל, לא-;ע- ױ א*סט ׳עװ. ^4סיקי •וען א,ין כ יא־ק. :

צ *1 ״ צ י ״ א; ױ גױעיטע- פין אידען די פא־ אינסטיטי״־אן פי;א;ס א אי־פ ב יא־ס, ;
טהײ״ ארע פון א־דען די צל געדוגטעי אין געלנטע־ 4דאי אייע קוטט

עטאדט, פון ילען
H א-רע; די טיר ייאדע; — צ נ י י pc איכט ;r א פ־ז הבית חגוכת צום יאיק

 באגין סטײט אייס אױסגעכויט האבע• טיר װאס כא;י, פ־אכטפאייע
 איסט פ*ן ארכייטעד אין אייט כיזגעס די פאױ כפעציי^ נדענט״ע

;דייארק. .
צ2 די " ק צ אנ אין דעפאדטאר א װערען צו ;אככאריצאפט *ע;ער פון יעדען יאדעט ב

 ױ:ג ילאדעז מיר אינסטיטױטאן. פיגאגס עטארקעןיאײזעד דיזען
 איײער זײנען טיר אין ׳רײך און אדים קא״ן, און נרויס אי״ט, און

פי־ ראיעאעד װיכטעער א װאס אאעס, טיט דיגען צו א״ך בא־ײט
ע צו די;ען קען איגסטיטױעאן נא:ס דעפאדטארס. זײ;

דע־ א זײן רא־פט איל־ װאױם אװ־)א:ען די פלן אײגי;ע זייגעז יא
אין פאזיטא־

ט ײ ט ו ם י נ א 'ב
 'ג-יב ע1י,אידי גדעסטע א*ן עיטסטע די איז בא;• סטײט די -

 אץ גרעסטע די איז װאס יעטאדט,. דיזעד א*ז אינסטיטויעאן ל!י;ג
װעילט. דעד

ש נ ע פ ש ־י ע

וזױז ק־יירי:: יארק נױ די pc טעמנע־ א א־ז באגק פטײט די — אפאסיאײ̂אן. ס נ ע מ ײ װ נ
איבע באטרעפעז ריסארסעס בא;ק סםײם ד• — ס נ ע 12 • “ ד

$ 96000000.00
3 J  3  V  B אידישען װיכטיגען יעדעז אין כרענטשעס האט כ«נק סטײט די ____ן

פאר״ גיט דארפם איהר דיסטדיקט. רעזידענץ און קאמעדציאיצען ׳
 סיט ביזנעט בײנקיננ אײער טאן וױיצט איהר װען צײט קײן יצירען
אינסטיטו׳עאן. גדויסען דיזען

C און טאן ביזגעס פאר׳ן נמנאימײטען אצע האט כ«נק סםײט די —ס נ ע ט £ נ י
בא״ װערען דעפאזיטארס קיצײגע ̂ודער גרויסע ארכײםעד. סאר׳ן

העםציכקײט. ?עאבער חנר םיט חאגדעצט
V Q D p  V T גרויסע יעדע מיט פארבעדוגנען ביזנעס האט כאנק סטײט די —ס נ

עקס״ אן אימפארטער, אז זײנט איהר אויב װעאט. דער אין שטאדט
אײ״ אין קרובים אײערע צו נעלד שיקען װיצט איהר אדער פארטער,

דורכפירען. קענען בעסטען אם אונז דורך עס איהר װעט רא«א,
״ אקאונטס. ביזנעס אײערע ערזוכט באנק םטייט די
אקאונטס. אינטערעסט אײערע ערזוכט pitas סטײט די
און — עיארטטענט1 1ע;די׳עע5אױס א*הר אין ניזנעס אייער עחופט באנק ספדיט די

ױ5נ עטעז5א פאמיכערע; 1טי — י
באהאנדלוננ. העפליכע און ראיעלע עהרליכע,

 אדער אם װערען דעפאנירט װעט וואס געלד
קרינעויאינ־ װעט יאנואר טען3ו דעם בעפאר

יאנואר. וטען פון טערעסט
THE STATE BANK

East N. Y. Branch: Blake & Van Sicklen Avea., Brooklyn

ד:

IIIUIIilUHIIIIIIIIIIilUIIUIIlU ininilllillH I

k E L i l  S i,1 ־ i ״ 

/

אפעױיטארס
I Bl5f)

U l f U I U I V
)11 זײט 1
O־ f אדגעױען איו® )דירינ'ירט שעלן

M רי W "ltM ovn
̂וט אינסטא^יש^ן דער נאף  דער ד

 ר״דע א ^ווננען נ^ר רינג ארבײטער
 פ^ויקס-יידער, ארגײטער א*ן אידי״עע
 דעם פון פיזזיער דער פאמעי/ פרײגד

̂ט ׳כאר  אי- אמענעחס וױרחייף אוגז ה
 *ארמ#גיע, שעד׳גע די מיט נערראשט

 זמגען דעס אין גערערשט האט װ#ס
 שעלגע די וױ נוט איױ דעם םון

געזאגג״
 סא^- osh סטראניכערג, סאדאם

 כאר, גאנצען דעם טיט צוזאמען ׳איסט
 די אין האכען ריד אז באוױזעה האט

 זיג״ און זיננער גוטע ארבײטער*רײה^ן
נערינם.
 צױ טעטגערס, די ווארט, איץ מיט

 הא- באארדס, עחזעי«וטײו H מיט זאמעז
 אױןי שטוגדען ■אר די םארנראכט בען

 א געהאט האבען און ארט שעוזנעם א
פאמעגיגען. גײסטיגען
טעטיגקײט. עדױקײשאנ^י אונזער

 יא־ איגזער װאס עקספערימעגט, דעם
 די ערעפענענדיג געכיאכט האט קאל

 זיף ד׳אט בראגקס, די אין אב-רוסםלה
 ערפאמ. אן םאר ארױסגעצײגט וױרקיליף

ר ניט צוזאםען דעכינערס זיך קוטען ̂נ

חס אן פארנריעג^ צו ׳אװצנט אמע̂ג
̂ר ױ דער נעװ^יען ײײר ײיו ov ג  ציי

 פין נ-אגקכ די פין צעטער
״ אונזער ^ ו ת מ מ י י

̂יטאג יעדען  וױ אױעלט, שנת ײין םר
 -לאוגצלא װערצן פרי,/ ומט^ג א^ו
 פאר- אינע• יעקטשורם םאר׳^דענע טען

טערעס, ״ציחןגע
̂ו; דיוען  דעױ װצט אװעגט םרײט
 איבץר רעדען ״צורות H םון שר״נער

רינ- ,ד פאריאנגען טעכיע: דעי
ױדאן/׳״ אונזער אץ יזע

 פראפע- װעט אװענט, אוהד 8 שנת,
 די׳׳ אינער רעדען נאיאטצקי *. נ, סאר

 דע־ א*ן סאציאת די םון ענטוױהיונ;
אידעען״, כיאתױאטישע

 ט, לועט םרידן, איהר S0..10 זינםאנ,
ױן עו  דער פון יעחטשור טע5 רי געבען י
 ל״נטיגער פון ^עיזאנאט-ע G םון סעריע

געזעישאפט׳/
 קי*אכ' די אין לעקטשורס אוגזערע

 איז עס כאזוכט. גוט איכיער דינען רורס
 מעהױער װאס אז װאונש, אונזער ̂ובער

 געניסען און קיפען זאלען כיערבערס
 דיס* אין יעחטשורס באלערענטע ,ד פון

 אפ:ע- רעכויאר װעיען ױאס לזוסיאנע;׳
װאןי. יעדע ראיטען

,ן ה ע ש ב. .1 ‘»קאי4י מענעדז׳פער־כעק.

ם ר י ו ק ר w ס ע כ א ם ס ע ר ו
23 לאקאל ױניאן

אם !אדסםערקז

ע על עג m ר m טינגען ״ מי
v דדערען אפגעהאיטען ױעלען

1923 יאנואר, םען11 ־עם דאנערשםאנ,
בילדיננ. סארװערטם אין — טאון דאו*

ס ק אנ ר קאסינ^ לסנז־מן — כ
pc םלינט י1 זיא ע» עז.51אנ1םאר tv זייז ען5װע םראנען וױנט־נע זעה,י

מ־ט־ננען. ייזע1 באזונען tv ידעד5מיטנ י1

23 לאסאל כאארד עקזעקוסיװ
^ מענעדזשער. װאנדער, 71

■ ״   ־----------

ע צו ל א

ק ז א ל ק  
ר ע נ א ם פ ר י ו ק ס

כאססאן פװ
 א גענובען ־אט יי״־או מ»:ער ס־ױרט און קלאוק די
באםטאן. םםריט, עםעקס 15-17 אין בילדינג ס־פלאר
 -15 דעם פײערען מיר װעלען געלעגענהײט דיזער *,ב

 ב«ם- ער1 פץ עקזיםטענץ דעם פון ױכילעאום יעהריגען
 אחוץ דאם װיסענדיג און ;ױניאן קלאוקםאכער טאנער

 דעם אץ אונז צו באלאנגען װעלכע קלאוקטאכער, די
 הא- װאם קלאוקםאכער, זיך געפינען םאםענט, איצטיגען

 קלאדקםאכער יעצטיגער דער צו ״ציגעל״ געטראגען בען
אפנעשטא־ זײנען ודעלכע אץ צוריק, יאהר 15 םיט ױניאן

 םזל זײער געטרײעט ד.אכען זײ װײל דערפאר, בלויז נען
זיך. פ«ר ביזנעם אין

ען ב א ר ה ען מי ם א של א ען ב מ ע צונ ײנ ר ע א  אל
ס, ר א ט ײ ר ע פ ס, א ר ע ש ס פיני טער ע־ און קא פד

ר ו5 םאר םערם א ל א אן ד ש איי שי ני ה אי ז ׳םי  י בי
ם ע ען5 ד ט ר, ו א אנו .1923 י

 אויסגעטאכט קאנע; מעטבערשיפ פאר •אפליקײשאנם
 15-17 כאאארד, דזשאינט ער1 פון אםיס אין יעצט װערען
 באארד, חשוינם דטר פון קאםיםע א װאו סםריט, עםעקם

 םיםען װעט לאקאל, יעדען פון אײנעם פון באשםעהענד
אפים. אונזער אין אדוענם םיטװאך יעדען

געלע־ די אױםנוצען װעם איהר דאס האפענםליך,
 םון נדטגליחןר װערען און אײך גיכען םיר װאם נענהייט,

מיר, פארבלײבען י־ניאן, לער
כרום, םרײד־ױנ״אן םיט

ט נ אי ש ד דז ר א א ק ב או ל ן ק ט או ר ױ ק ר ם ע כ א אן מ י נ ױ
ביזנעם-םענעמ׳שער. .א״צאדיקער, . . .

אל ריװער אג ש גפ
t** ,גין נר#דוױי r »  r r״a

sv*y»j‘X* ס*עשץל א־י,׳ יץחון גע/־אחלט ױ;ימז אינמערעסט *t* פײװיגו ייין w
V/n•אמץגיגען ריט :,•ערען דעואדטס קלײנע

ט ענ פ עד ע ם ^י״ אונ ה a* א r
fix י1ײ0  * 9 .0 0  0017X 3  D ' lX B J H .ר מ מ
װעיט. דער «ץ טײיעז אין געשי?ט ווערט נעלני

־ yprn •ון fytptfn שטעגײגמ »ר׳ן6 גוסעגם אר• חןד אלז ני»»״ ״אלטע tnytriN דגען מיר װאס כטחומלימנ די

ון0 דעדינערס

פארלאמס סו k ווערעו הלײוער פרױקו
IWT■

5.

 טיסעפ םרויען, פאר חןדיגינג אין
 קורטן א קלײחןר קיגדערשע און
 נ«ל• » םיינט סקול נדטשעל אין

 גרױםע א און •אױשאן ליגע
נעהאלט.

נא-מנט אװ סקודזל מיטשעל לי
n« חןדיניננ, w y ,נרי*• סייקיננ

 לײ*8 |9•רוי Txc פיסי« fix ליננ
iy i. 80 איפפר עסאניילט W 
5xBiy intoyij oyi.» סיט

ע ײ ען נ ע ד  אי
ע ײ ען נ מ ע ט ס  סי

ע ט ס ע ען ב ד א ט ע  מ
ע ט ס ע ען ג ט « ט * וי עז ר

 און 3X0 אוזםפודיפס. יליײאם
M »»'ix3 yetj ,ivdx5p djjiix.| 

 octp irtH DTJxoy5jtD )יינט1«
i8  x ix b״oyppis ty פול«ר סיט 

.y’vxoixorx
אין דעסטגבטריישאן פרייע

#71pO TytJTH
ט נ ע װ ען א ס א ל ג, :ה א ט נ א ד מ א װ ט ן סי ג או א ט ױי ט
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ר ע נ ם נ י ו
n i ראדיקאדער שםןןרקסמער אוץ גדעסמער דזןר 

וועלם. חןר זווי\י ארדןןן ארכײטער אחײשןןר

ט אנ מ ר א 0—פ 0^0 0^$ 1 
ר ע ד לי נ ט trz—םי jo o o 
»46—ברענטשעם

**■twpy ntrm>r/ onA8«p ייייי׳נו*• t» w»
»*» 1X1m i׳•

ר ע ר ד ן םן ײ ב ר ג א נ ז רי ר אי ן ר ח ן ז ג ד ו נ ײ ר א ע ש די  אי
, ען ד ר ס א א ט װ א ם אן ה ע נ ע ע ם אי ריו א ם אני ר ס א פ

i j f i j r 7  IQ  w n j d i •
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■f׳r
i ?אממונעד r r ד די פון וודױנספעו אונסמחונען גו פזרל#נגגז סן ״ רנ ז

( t'4tt1 &“
y?* <7 ,j^^yy ן y* אט- van,,,‘ 

i an- (;*f״asy m -y
a y v ' i n *  -y- ?ya״pn ,*ns n דאב 

ra*# ^ד• y : ;M אע״״ט 
s א־ y i כ נאגוט, ר״ ד  o‘״a די
i ד/״ MJ ir v״n ir 'ro n if i *m pe ,T,; 

ya* rn- **•ד f •pm ;yanuv'na;״״o 
jin ד״ a>r*?״v אע* in-דט ‘״ ya״ 

 יואט דאס א״צ״ט״ ד״ ;ynnian יאנט
sy- / o--‘ tva “רע- »נ m im

 y'DM3iT -y# <<§ m^-yy<j, טייא־שע-
in - ;r m a-י״אט ;״ y i , i t v j M i r״•

nfi ay- r-ay^no 4•a׳-pc -y-yuy 
 ׳י־פיועז דט ״n« א״שאן4אנא? דע״

yun־j א״נ״״ט, דע- נ״ט
y: ian* oy?n: t j  ,n^n;״n o r 

r׳״ny-t •v ׳4נ* w y i m v  w,y ;נ״ע 
nt*״•* ־ ;y ':*y; ״y r f״ ; a n״rn  oy״ 
#ir,n״y'<rn; טשע־נ״אן ne* לא־ דעי 

pn v ro 4 כ״עזnt דך ya״v ;ra* -דע 
n״oH3

*v -ya• ? *  yurc oy?; ״•עט ״
n״a ל-. oy?*a ״y rn  oy* עז  הײנ̂ד
T יןאר״ס״* ד״ uyn ,ovy* ra ױ1 f 

jt j ען רןיכעז ײ  דאס ;in א-ט pc י״
w w v  v w n r • oanis קיאי rn 

oyt נ-״ןי iv -דע •non i r i r y u i r״ 
- דא? א״א״״שאן,  pn דא״ דדילועז ל

oyi נ.*״.י T in  mv t r y * r y, װאמס 
y- דעס ש״״ינט a«־iv r •אסא״ דע 

r f״“n iv on jin f*vסאלשטע- *•־ 
rn  ^yi •דע V '2 " z m, ,נאסעט. טר 

ory* v רע- a םןיי״גט וױ דך:
ra 2״ יןויל •ran, ש ,1 

omo /ריוכטיול
n״״f j r r .o, ,ס״ט קראוח pn 

 •רא; •vr.vwyciano פלו״ױט
w y o״i ,;אסאסיא״״שא

ny y»5 M״ ra ,?*״א .; /
vw-yii- ו ײ ן ד

t h ל*ב y•רnי*טען n ,״,כיי c;רד. ־ 
 דעױ סון ר׳ט^רידער --y««n גפססעט׳ן,

̂וזט עד װעיכען rn ״׳/nnno ״וד״דז^  י
r o ״i״in  ,jyo ד״ yn״tm o ד מי»ן טע ק^טי״ רעסyד onon״n״״mr איהס ה*ט 

in w״oo-׳nan נפלד דד w אין עטעיעז 
 צװעק, דעם nnc כ״׳יד ריט ס^-נ״נדו;;

m״vyo״״^oyM:  n jy3 טײאײ  ^נייןד
jy r ט״עעדרפן m״rn4•! oyi f נ״ר. סון no;*• ,̂ט ױע־״כע• דיודד  רעדג־ יז

;ירט.
r n ײן /״ו ענטסער רײן ״עי״״נ ו  »ון י

y וױיל סעט׳ן,ona, די vy ניט n ׳גיױב 
n rnי־עכ onu .̂וט נפססעט נ״י  גע־ דז

jy-,yo ט^ן r ry פין ^גטעדזוכונ; דעד 
mvi ״ױי״רךט T * n z," ט«̂  ;ע״ עס עד ײ
 װארום jin ^ױעטיטונג, *y^n ט-ט ט*;

י•ז*ז; ועד״ צוױיטע־ n —דו /״,n vy רי״דען

״׳ r׳f ד ׳jy״> / ; ;k: : ;,׳ ; r':viv*>  ry\ 
nvmv״«*־nin*n אי־כ jv  *v*y,*n.ן 

- an פפי״עען ‘ל :v״*;f דאוש y i rn• 
n rn־־ *tn /•in איהר 

•y n  y^ytn -yorn m ,onyuyint nn־‘rn tyvy; *j״|VDî in)D
 -;y״annv דך ו״״דע• ב׳•*

. V?on3.*׳»
 ^טעצדען

•nc \y״i די
ט־ ריט ין״לפן

y n -״״• n״״* oynaya^no ;y;m : 
yrrn- ״r״n: ,כ^צעעיט •v y ' m  oy m 

^o ;n ״yi״y; יו״נטע-זרכרנכ, ײ yasyr 
ytrn• ט ע; ט‘.*־“ א;-:י ̂ור •:  *בער ן ס

3 *,nt oy om״y-  lyooyo iy״״n םין -
r*n״: דעי ׳nnג דט ־-״yטnכט ;y*yv 
yaa-nrvya y; כ*ז ״עטערוגגעז, לײן n 

n i*d jv־'nc ,v *יצט ;;n׳in ,T אײער 
onon״n rMn; ̂ר •nנ ז ״in ;n jy3n̂ י : 

y rD ^ rn iy ,:;עדציע-ו h  tn ו>ו.-כ*יט 
y ם*ן iט א-ז ״באאײ״ ־  ני״ויז כאכר^̂י

y :iryo ;*n  ry; •ד fvoorvno די פון 
jy• א־נײטס די ;in אינ״יטע• in^ y אין 

̂יק יעי  עס וױ *זױ ,y-״oonrn לל
m אין גע״צ-ינען א״יסדר^י־יך rn 
 ״וױידדע די tn rn *גײמענט. זער

irnnzטיט ניט ״עדכות יעום סײן חוןוט ״ 
 כיפטעם ארכײטס דער כ״״ט ׳•י^דאל״*'»ן

jrn• פיא* ^דער װע^נער אירגעגל טיט
.vyװען ntn םון װעט כטײטטעגט nײyד 

 ג^ד ,oyn ורערען, oanoy:אכ^סיאײ^אן
T זיץ ׳כײ:ו;ג סי״ן s:yo כוןװענען צו 
 זײן צודילציהען 4ז*־ ער tn האוגיד׳ן, רד,

tnt r«  y’vn^’tyi ד פארנילי״כעןyר 
y-. םון ט״עערטאן ^יסוארטײאי^ער i 

א; ױז4כ אלן ׳/i-.nna״  האפ״ ©,- װען ד
r; ניט װעט :rn  ;yoy אנכאטראכט n״  ״
 in,•! הןyצ!טיnכ װעט און טטע:טי,כט ער

jy^yic^ix y ודעיל רעדגנאצי^ זיין n די 
v:nmi מיז n ײעם: jy^n^Dini^in 

;.nsiyjna
T n ,>,*ה tn װעט איהד ntn סטײט״ 

 ױני^ן אונןעי וױיל מאכען, נא^ד רענט
 זיך זאיל אונטערזוכוגג די tn ע־ױ^־טעט,

ױי I*n ױי נעטער1ל גיט אנסאנגעז  ױא־ צו
דאטום. דיזען ;id כען

אײער, ערגעבעגסט
 עלעזינגע- כענדזשמפין

*;,,ױנ וג גאר. לײדיס א-נט פ-*;ז.

^vv יענעי־ אזײ :y© *i;n  mvm, *r 
 אמאדזאציאנען כײדענס ̂־בזערע עען
rn געעיאסy; ,אונזער האט ;עױאלען 

ט ^ן;י  ה*ט ;in צי״ט קײן פאדיאלעז ױד
w אלס אואיגטעט נאיד טיל n מעמ״ 

r״iv דמל ̂,in רyכ n /װעץ כאארד 
n וױסעז, ;עיאזט ר״ל וז*ט tn אײער 

onon״n״ner; כאס״ מר. איןוינטעט ל*ט 
̂ונ סעט׳ה T ה n געה כאידnט n מײ 

 ויףn ה*ט כאססעט טל. איחס. טיט טימ
 נארמון םד. גןוטינירט ד״טינצ ימנעם

nוטn איס ראפכיד iלטײn,ט^ערסאן עער 
in; ̂כ ךיא  nn־trn נאסינאציאן די ח

T סידט. n  pm טיט נין n ̂וכעז י^יי  װ
̂והרעז עועטער  אײראיא ל״ן אװעקצעפ

 אראגזשירט, איך האכ װאכע;, פיר אױף
tn דז׳עענע״ דער פײנכעת, איזדאעי ״טד 

 יארקער נױ דער פון טע;מדזשעד ראל
 סײן פאדנעםען זאל װגיאג;, סלאוקטאכעד

 איך צוריסיוםען. װעי איך ביז «יאץ
̂וכ  ״װײדז^־ די tn געטאן אילעס עס ה

״ ™ * ̂ני ב v? כאלד דך ז : v\ צו נעמען 
rtn דער  ,;:ir ry D a in װי n:וtער n״ : 

פאר. שר״כם ך״טעגט
n״iy .נע־ אכער האט כאססעט םד 

 זיך אנעטאט אנדעדע. גאנץ י׳אגדעלט
y©y: iv; דער צו nונטעדtעד האט וכונ̂נ 

 גא״ד• עטערונגען. טאכען iv גע:וסען דך
 א:* עד האט מיטיגג עחעטען דעם בײ

tv ;y;;ncya ״אויסטײסעונגען״ םאכען 
iv נדימענט, עד1נ1א• in; עד אזױ-האט 

 טיי״ ;in טײטשען r״n איז נעזזאיטמן
yro,; עס כ״ז m מא־ םינו• םאי״לאפען 

 איהם האט מען װאס טאל ימדעס נאסמן״
 גע• ט«אינטעט ניט rn מד tn דערטאנט,
iv ;n iy ii ;צו נא־ טײםעונכעז, סאכע 

,i3inyo:m די סאכמן העיפמז :  װעלבע :
 גע״ עד האט פאד, מרײבט אגתמנט דעד

 גדױ״ זיין װע;ען ״יעקמעור״ א האלטען
 קענטניסע טיםע ;in געלערגםקײט סעל
 האנד״ דיזע אינדשעניר. ,:©vfircy איס
 דיסנאס״ איעטע; אוגז האט זיעמ ימנ
 גע״ האט הטיױד נארםאז טד. ;in םעד
 װעם על יב1א m כאססמט׳ן, היסמן <אזט
מז, דינמ ביאכען סט**ען גיס חג מ מ

ט פ לז קר ס שיי ס ױ א

 טהעע קאלאמכיא
י נ ש פ א ם ע װ י צ א ש פהעע לילי װהײס ס

 ם»ר *מדעפיע נרױסע
 קיםמנ״ אוו ד^זיינעג

רעזײגיננ. !סנראידערי
 דלעסיא א. יראפ.
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)136 do re(.
t ױננע ««ר קורמו rn o 

jyp "ts iinoif• J3»rono 
woo מםידעדכור

עו כ א ט ק אז קל
א סטיגען5(5נ

נא

 ״עלײגט ;,נע״עטעטי י״^טאן פרײגד
trn פאמט: וױ טא->באי*ט פון 

ל ױאנען ואל n נ^״ז איז ov״  ד:
n*©irvtry *,m די y jy y r i פין כאארד 

 ;yoנ^ערא ד׳אט ‘'n;ny״y־:yDJ,n דע־
yc^vn iv; ט*טא-^•4נא ד״ pm?n־ 

*^y r־n;^n o״ ;oy i ;y r t א טרייד 
טעיחען ׳צױן tm חלנד^-ט

v: דף ;n ״:y^c ,;yonoTty i yo ע  די
 אן אגגדצי־אסען ז״ף ;ya^fl טעטנערס

״v רער ;n .;n ״ נ״ט״״ודאן וארiyBVv, 
yasyn ״ran; n jy T iv ;*פאדײט^ד 
; ry ;yoinya״t טל״יד ;,n רא•״^ y r 

y; דט -n:nt ט״טי;;ב cny״ :yciny- 
T ילןוכען rn ׳*טיל t א:;ע׳:ירא* גי״יך 

n ;yo; דד- y*vn r:n n n.
rn יאל• םא״ w טיט t״a״  p--.iv אין 

״ט׳טא־ .̂- :no r r :n ; n jy ry־y r 
 א־נ״טי!־ ־י ;,n יודאן טײלע-ס יץא*יז
s אציא;1ארגא;י דיעל דולך לאנען ,c 

ry״״t סארנעסעלט :H ,v ,i;nn  y iy אײ:־ 
yv ׳״יט3אר װאןי *לרטcyג rp־.y .״,׳עט : 

y דען׳ ria yo n n ,אין באלאגדרונגען 
y (yoya .*א:ער םארד״גסטע '‘cayovy 

 םון איטיעט^דען yoay^r די איכער
 יסטאט דעד אין און אמעטי״ן אין טר״יד

rnיvyaכ  ŷ אפנעיעװאכט ױנ*אן די 
̂ירערס די געױארען.  ;yann טאדסילהט

y t r גyלy:yל״״ט: in״ovi:y ;o, ארײג־ 
 געטל״עט איז טרי״ד rn סרויען געגוטען
y ״'׳on^yrti״ n טאנען rr*v; א״ן 

 איי־ ;in yD״r.v די ;in רyיט,יבn ט״י•
 פא־ געמנגען זײ דאס rn טאסען ניע;ר

 יעצ־ cyT כי״ט ׳־yan צײט. עטישעיל א
y ro; דיזער ױערט דר״װ אמאדדי״סאן 

cאנnנלŷי,•טyייט^־3אי פדױען םון ז 
 סארשװאונדען. אדב״טער רy:yט און

 ;ya״r יוניאז א אהן דאס םיהרען, אי״ע
 דורך נאי און שסיאפען. ;לײכע די

 דיע־ םאדטײדיג^ די קאגע; א״נ״גחײט
 קײן האט ױניאן די איגטעדעסען, רע

 ארבײ־ פרויען װאס דאגעגען, ניט טאל
yo; טלײד, אין nנyקריגעז טוזען זײ ר 

̂ז קאנדי^אנס. דיזעלכע  אויבע; װי >
 א'3 האט א״נטעמע׳ט^נאל די ׳געזא;ט

 ארגאני־ tra א^טיטאר3 דאס ̂ילאסען,
 זא־ ארבײטער די דאס ;in װערען זירט
 װאס קאנדישאנס, ע3דיזעל יןריגען לען
 אין קרינען ארב״טער ארנאנידרטע די

רע  רyטיטארtאי3 ערע1אוג עטעט, אנ̂ו
yאוי ;yann סלאוס־מ״קערס ;cנוטyדי״ ן 

yt און םרײד מיט נ״עס oy לא:; װעט 
d גאנצער דער דאס ̂זyהטyנ ניט piksp

1ו1י! יז  מעט ^טאדט אי; דא כרײד
ארגאניזירט. לגט’פיאצ חגרט

 א״נע־ איז i:yan דינסטאנ ״יעצטען
טײ:י: א געױארעז ד-איטע;  צאםטליביערי;
 .עק־ אלטער און נ״עד דעד םין טיטיגג

nna iroipyt,!*ב״ ־ ya^yn; ברודער 
py*?nn, ד פון ױי־יס־^^דדיענטyאיג־ ר 

עאגאל n,; פרודעד ;in טעד̂נ y a T n 
 אינטעד־ די חאס ארגאנײז^י נײער ךאר

 זײנען ר,yאה געיסיקט האט נע^אנאל
yny; mytyiian,; דyטי:: ר  נע־ איז סי

yn; כ אnגײסטyרטyפין טעטבערס די ̂ר 
 צײ־ נײע דאס םיחלען, yirDipytpy רyד

 םאד־ אלע האפען זײ און אן טומען טען
 אדגא־ נײעם oyi העלםען iv ^■ראכעז

 ביז דאס מאכען iv ,ovl* מיט נ״;עד
y*: םyד ia y w; ;געי :יט זיר זאל םיזאנ

ק ו א ל ס ק ר ע ס ע ר י פ
לל א ק 35 א

ע ל ע ג ע ן ו8סעהש ר ע ג נ י ס י ט
װערען אפגעהאלטען װעלען

יאנואר צפען דעם אװענם, מאנםאנ
:■לעצער פאלגענדע די אין

י ױ ד ר נ ע ק ך א ר י ע ס ע ד ען פ ל ע ען װ ט ץ מי ם״ א ט ר ע װ ר א ס ״
ל, א ט 175 ה ם . אי ױי דו א ר ב

ר ױ ע ל ױ זו נ א ר ד כ ע ם ע ר ען פ ל ע ען װ ט ץ מי ך א א ב ײ ם, ל או ע ם ײ ל
אן 229 מ ק ע ט. ם רי ט ם

%•* *vuI ►, 111פראגז װיכשיגע זעהר װערען פארהאנדעלט ױעלען ב־טינגען 
ען ל םיםינגען די צו קומען םיםגלידער אלע ^

35 לאסאל עהועהוםיװנאאר־
מענעדזשער. ברעסלאו, דזש.

1923 יאנואר, .־■טען טא;,ד,פר

אר א־ן מ טי אל  ב
יןניאן

 אר״ װאס ארבייטער, איין ר״ן פינען
ט3 ײן ניט זאל און תײאוקס ײ3 ״  קײן ן

y:*ay*a• ױגיאן. דער פון
 מעניס נײער א איז רגyדפsגא *.a״
 אל״ גא:ץ א שוין ער3א א״טיטאר3 שאר
 נאל.no,yרגyאינט ז^ר אין טיעי• טעי

 דער צײט רyנגn̂ א םאר גערוען איז ער
nyo*ny:ya כיא:טרעאיל די בײyקלאוק־ ר 

y גוטען גאנץ א האט ער נײיקעױכ. i״ 
ד אי ̂ס י  און ארגאנײזער רyהיגyם א א

 יעצ־ םyד ברײטיסט״ן, בר. טיט צוזאדי;;
3 ;y ro,און יז:עס־איידדטע:ט y>n אנ־ 

 לאגג ©yn ׳רסyaמyט אקטיױע דעױע
 רyבא^טימאר די דאס ;,yany: גיט

 הונ^רט ;yann jypyn קלאױזכיײקעיכ
^y,כ ;in ײ:*אז פ־אצ;:ט  קאנדי״ yכ,̂נ

"yinvv די א•; ציא:*;;

 פערטעל־יעהרליכער דױצער
̂גנ  דזשענע־ אונזער פון מיט
באאדד עקזעקוטץו ךאל

)1 זײט סון וסג(•ם .
 אופפארטײאישער דער י־אפנוד, נא־נ־אן

 רע־ האט באארד, רyד פון טיצערטאן
 אונטערזוכונג רי אײדער :אך ׳זי;נירט

־y^iHD דערבײ אגכעפאנגעז, זיך האט : 
 »סאסי• רyד פון רyרשטעהnc דעם ;,ד

 פוילע זײן אױםדריקענדיג און אײ׳צאן
ד;: טי  װאס ׳טטעלוננ, רyד םיט א״נ־צ

 אין גענומען ה^ט ^•?•;זינגער ״*י^דרעגט
פרא;ע. דער

 מאנכע אויך ײעלעז גלײכען דאב
 באריכ־ וױיס־פרעזידענט^ y.ytain פין
רyצטyיל דער אין ט-לטיגקײט דער סו; טען
ט.יצ*

 טyו1 האילפעריז גטy-עדדE־cוױי
 טעיגקײט דער ;id יבאריפט א ראבע;

id; רעם :^n ^ ry a iy o? -ארגאניזאצי 
£־ ;*rn  o :y t:o ^ D y i דyפון איסט, ר 

סענעדז^^ דער איז ע־ רועא-עז
חא־ װעט זײדמאן רוײם־נרעזידענט

 טעטינקײט זײן םון באריכטען צו בען
 קע־ מאנטרעאל, אין און טאראנטא אין

 עס װאס הלעזyרצyד oyn רy נעדע.
 װאס און געװארען אױפנעטאן עױן איז
 פארשטארקען iv טאן :אד דארף פיעז

שטעדט. ע3יע אין ױניאן די
 מעט רײזבערג ׳ וױיכ־פרעזידענט

 אדגאניזאציאנס־ cyד פון באריכטען
 דדעסמאכצר און װײסט די בײ קאדפײז

פירארעלפיע. אין
 בא־ װעט סקולמאן װײפ־פרעזידענט

 שיתאנא איז זיך טוט עס װאפ ריבטען
איטנענעגד. אין

 װעט פערלשטײן װײכ־פ^זידענט
 לעצטע׳קאנפע־ אל;ג די פין באדייטעז

 קליוױ אין באלעבאטים די טיט יעגצען
 בא־ די צו געפיהרט האט װאס יא:־־,

או:: אגרימצנט. פון גײ
 ״ בא־ װעט כיאנעסאן יפ*«רעזידענטיװ

 ארגאניזאציאנס־אױ־ דעד פון ריכטען
 און אומגעגענד, און באסמאן זיא בײט
וױיטעױ. אזוי

 װיכ• א זעהר זיין װעט עס קודץ,
מי• העבפט־אינטעיעסאנטער און טיגער

 עדיוהײי אן עפענט בדאנזוױל
צענטער שאנאל

 קאפע״ און ױניאנס וילער1בדאנז די
v אויף ןyהאב סאסײעטי ראטיװע i*\ 

 לײבאר ארטיגען דעם םון איגיציאטיװע
 און פארום א ארגאניזירט לײסעאום

 אינטערע״ ברײטע;, א אױםגעארפײט
 גענ. ארבײט. לטור1ק פון פלאן סאנטען

 אלס געװארען o^nyir,y איז שיילאקאוי
 עדיױ געגרינדעטען דעם פון דיר^טאד
סענטער. קײשאנאל

 װעט יאנואר טען3 דעם אנפאנגענדיג
 גרויפ־ א רוערען געגעבען םיטװאף יעדען

 רער םון קאנצערט םרײער אדטיגער
 אװענט, םרײטאג יעדעז כיײל; ״אװונינג

 מעט יאנואר, טען5 דעם אנפאנגענדינ
 ענגליש, אין לעקטשור א װערעז געכעבעז

 אינדער־ זײגער א עלח זונטאג יעדען און
 •y: װעט אן יאגואר טען7 דעם פ*ן פייה

לעהטשור. אידישע א װערען נעפען
 םאר• װעלען לעקטשור יעדער נאף

 נטערyטyהאםם א און דיפקוסיעס קוכיען
 םארזאמעלטע די לערנען װעט דיריגענט

לידער. פאלקס זינגען א־בײטער
 דער װעט ױאף אין אװענטען צװײ
 ילײסעאום לײבאר דעם פון האל גרױסעד

 טאמ באל, בעסקעט מיט פארנוטע; זײן
גימנאסטיה. און קלאפען
 הוצ״ דער װעט זעהט איהר װי ׳אט

 צענ״ אםת׳ער אן וערען1 טור־צענטער
 1אי אפױזמענט׳ איגטערעס, פו; םער

 Jוילע1ר.בראנזyגאנצ רyד פאר בילמנכ
 ניט שיפליאסאןי געג. מי אין ױגענד.

 אינמזד פילע נאןי זועלען איפעד, אונז
̂ינדעט^ נײ פyד אי; װערעז אײנ^עפיחרם ;yoy''a yרעסאנט  ̂וסײשאגאק ג
סענטער.

G E R E C m G K E IT — (JU STIC E)
 »י« סין •רנייסור

 ם«-א"־ יינחןר,
 רי און אײו, נינם

ם ס װזי  ויין וון
ו ו ו ו ײ י

אינסעתעשאנאל
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ק ו א ל פ ק נ י א ש ד ח ר א א שלעוינגער ojprijn* ב
 'גע05ר,אמפר־ א•; אינטערעסאגטע — אײנשטימיג. כמעט עדװעהלט וױדעד געאמטע לטעא די

•ייננעדג. / מענ. דזשענ. אץ בארא,ה סעקרעטאד שלעדנגער, פ־עדדענט פץ רערעס
yovy?; בא* דזשאיגט די;י י־אט שבת

̂*,P ־,vi פ•; איד א; ־y:x*:p־  DHry; ײ:י
 נ״טאג, נאך נג זיצ אײן #זיצדנגעז צוױי
 א*3 דזשאינט אאטי;י דיער ;ya^yr אויף
 פין ײט3א־ ־יזt םאר^ד״גט ראט ארד
ayi די צוױיטער א און ׳יץ.לי יעצטען 
עי רע- jyapyr, א־יז ׳א*רל;ט אין צונכ ײ : 

 ־y: אינסטארירט ז א באאי-ד דזשאינט
yatjm; און oy זײנען orr.ymy ^געװאר 

 יאמיטעס סטענדי:; ד• און אאטטע3 די
ל .11(23 יאל־ cyi םאר  דצונניען ;,בי
 אײדי* rn ;•^וארען גיליזארטען 3יזײנ

 איגטעי־גי״שא;^ אוגזעי־- םון טארױם
די:; סט. עיט13 ועסט1 3 ׳ניי

צ׳יגג”| יiiMk׳M->yאינסטא ד*)צוױיטע
 ;y;^Poy: האט פ״ערריכ^ א ;yny; איז

 זיינע; oy כאיאקטער. טוב׳דיגע; ױם א
y iiy : Tytynan; סך א ;i r o ’pytpy ,ooy 

 טיט־ טעטיגע אזוי א׳ין ערס3נ:עם באארד
יאיא״ס. די פון רyג^יד

 דזשאינט אי״טיען םלן טשײערטאן דע־
 ה.אט פינקאװסק/ יואיס ברודער באארד,

o:ycyya עהאיםען און פארזאסרונג, די; 
 ארױס־ דעם פאדאנק^דיג ŷרyר קורצע א

 צױ פאר׳ן באאדד דזשאינט געה^דעז
 האט ער ױאס נױט־הירןי די א•; טרוײלן

 רy טעימין. ;yovyp nvi אין באקוםען
 .an צו רyטש די ;yay;y.־;ya,n דאן האט

 אונ־ פון רyשורtyר״סרyטyרpyס באדאח,
̂ירען צו ,‘אינט^ײשאנאי זער  אינסטא
oyT טאכעז און באארד דזשאינט ני״עם 

 באאמ־ די פאר װאהיען ;in נאמיגײשאנס
טערמ־;. נײיען דעם פא־ טע

inoy.pyoפײ האם באראןז ־ ya nyi•

 אײגדרולפפילע אן ;yo^nny; ^עגענל״ט
ny .yiyp ̂ירט האט  נ״עם צום אם־

 ״ny^nc דט זאי py כאארר, דזשאינט
yo; נײט צײט די t״j;״y ,פ־ט אישוס 

iiv ;yo’^ o r y :,or;om״״yo; ,̂יyדטy׳/ 
 זאנט -־ פאר ;yDcya אין ״.yp״?״: אין
py1אי — ׳ cy ד פאי רוהיד; אyױנ״ ר 

 ly;אטy‘יyד די דאס א•, ot״n יy יאן.
n yn; גדעיהט id; 01צ ילאקאי*ס די 

na* גאנץ א ‘טא צו אא-ד3 דזשאיגט

 אינ־יפ, שטירטע
 ׳אי; טר״ד־פיא;^

y i- פ־ן גאנצי״ם

— - fvayrvsn; ני־פ 
 אײף אױפצי£אסען

— rn ייניאן, דע־
 דער דאױ,א רעם נײט :א־ ־ • ער א;ט1

ay זיך כאא-ד דז״צאינט rnc״y.;
 גוטען n גענ״אכט האט רעדע דין

ד rn ;,א אײנדתין עני  ג־לײא־ען ;;,א״פנ
ט^.,סריי'אד6א פיט :;

oy דאן װערט :jrn o y• אנ-;ײשא;ס: 
115 דיצ אוייי (׳סיוס

עו כ א מ ק או ל  שטארקע א נעהמט יזניאן ק
טעלונג מ א אץ ש ש ד אני ג ר א ע מײס ר

— אסע׳;. פראטעי־ןטדו די צי בריף שארפען א שיקט ״טלעזיגגער פרעדדעגט
נעסעטעיט. שוץ סכסוך דער

 נע״ איז װאך לעצטע פון צגד כײם
a n iv ;ytaip״y□ צוױ״ צוזאמענשטויס 

ivw ראט®pyטrאסס׳ן ו in; די 
pא>יp1מnכyױכטיג1 א ייב1צ יװיא;, רyר 

 ־y: האט ŷכy11 חײס, רעארגאגיזײשאן
 םאקס ;y^niv Pyסpy11כריוי־ א iv פיהרט

 און אסס׳ן פראטעקטימ רyד ;id ילאכטאן,
 ;יך האט ov גגער.Iזyשי נטyידtyפר

oPyiannya פרא״ פרינציפי^• א ורעכען 
pn ,ya דyארויסגערופען האט ך1סכס ר 

 yoy.#.־ רyר אי; יפמער?זאמקײט1א סך א
 רyאיב ןyנnנטשטy איז סכסוך רyר

r:n״ א r.n y i״npד נײ ;״yסע- פירכיע ר

כאארד עהזעהוםיװ דזשענעדאל פאר׳ן רעפערענדום וױיםםטאנער פון רקזולםאט
םרײד. אץ ארכײטער שװארצע די פון פארזאםלונג א דאגערשטאג׳<ו• A “«*%י

 onay.yDyi רyד םון רעזויטאט ידעי־
 דרעסםא־ און װײסט די בײ אפשטימוננ

yan̂ דער רyaאי כעי .D ױאך-ארבײט םון 
 בא?א:ט :יט אפיצי^ דערװײל :אך איז

 רyדayפאילג דער עוריפ נעװ^רע;״ געטאכט
:אורזאכע

 ;y©8 דעם פריה, דער איז מאנטאג
 דרי• דער אנ:עםא:גען זיך האט 'אגואר,

©ny פון םיטי:ג פילרטעל״יעהרליכעג o n 
̂נארד ivoipytpy רזשע:^יאל  אונ• ;id ב

 סא:טרעאל, אין אל,aשאyaרyאינט זער
 דזשאי:ס pd yאמיטp די pn קענעדע.
 pyamaoyTi pn װײםט דער ;id באארד
 אײ יפזיכט1א onnya האט װאס ̂וניאז,
 אז ;,yon^na האט ^נדוםyערDyר בער׳ן

 ;איל נג1אפשטימ רyד פון רעזולטאט דער
Dריהyפארגעלײגט ר pnyn מיטי:ג פאר׳ן 

 בארד, iroipytpy דזשענעראיל או:זער םון
 •ya oanpna אםיצי^ זועט עס רyאײד

 אין pn .yoy-ia רyד pn װער^ מאכט
 דער האט באשלוס דעם מיט אײנקלאנג

 גע־ באארד דזשאינט דרעם און וױיסט
 לא״ y^y'WBD א טרע̂אaסא אי; .שי?ט
 האכ״ בריחןר די פון laynyo^na ׳מיטע

̂ץ, ׳מא;  pn pTiya אנטא:יני, שעהנהא
’yonyaiVD פריזאטט, in; םיט׳ז yayrn־ 

 װאס פראגע, די באארד iroipytpy ראל
 אנ־ רyד אין טאן iv װײטער איז עס

געלענענהײט.
o איזא, v i ר פון רעזולטאטyר רyשy״ 

 ר^א״ די אויך און אפשטימונג, רעגדום
 iroipytpy לnרyנyדזש פון מע:דײשאנס

 אין ;yano בא?אנט מיר רועיצען כאאדד
Dpya;;^ ״ נומעדprDaypya□ .“״

 בארד דזשאיגט דרעס pn װײםט דער
 אדגא:יזאציא:ם־ מיט׳ן אן דערװײל הטyנ

y אי:דוסטריע. דער אין ?אספײן n̂ 
 זײן צו געמאכט װערען םארבארײםונגען

 ;y^yn עס ;yn ארםײ, רyד סיט גרײט
Tn זיך a נםער•1א אנפאננען דאדפעז

 בפי־ iv D^nayPna די מיט האנדילוגגען
טרײד. אין טayרימaא דעם נײען

 סאםפײן דעם א:צופיהחןן רyסyב כדי
 nyn ספ^^לע oayoyya מניאן די האט

pװאדyרם pn 14 לײבאר ,̂y§oyoטע 
T דיגען oy pn ,vayny yטpn 2 סם. in

)B^t 10 אויף («לוס

l»yvo ,;קאה n ־ די פין טיטגייד#pyon- 
;.oon טיװ ׳

n, דyשטײג רyר rn ״ נײטna^ ŷp- 
 פאר״ װדאן די האט ?ײסעס׳/ ײשאן1ני

pn ;*a ל*ננט w iv o n n שטע״1םעסםצ 
 דעם אין חנארגאניױישאן די אױכ ילען

 ״נוד ״;n pnnuya oanoya rn שאפ
 רעס פון פארשריפט^ ,ד יױט פעיט׳/

oayonan mopy^p. די p״rn  o 
yoiayao,m; כעװאױען po ״טרײ^ דעם 

v. רnדגy ש1דזשאד םיט כאארד׳/ i i 
>n5וyר oa>n טשער״ ״אוםפאדטײאישער״ 

pn ,;no ד, troay״n aan״ynya t,; דאס 
 ya• געמאכט איז ײשאן״tיanaארy״ר די

 ענטשײדוננ די פעיט׳/ ״;וד pn װאר^
ynya *tPn t̂ n; מאנופעקטשו״ דער דאס 

 דאס ;,rtayoo'om די אונטעד האט, רyר
 אדכײ״ סטעף דעס ;ypyaypppno iv »טyר

.,םעקטאד אין ט%
ארכײ״ yapyn ,yaniD די ooip דא;

 ױעיכע און ארבײט^ כילײבען זאיל^ רyט
 ״iano א כדי שאפ. nvi ;ytnTino זאלע;

pyDאין זאל רער1טש ntn ט םאיל  ?א* :י
n דיס?רימידרען נען n  ;yaya״iyo/ םון 

T ער װעלכע n ר1פט id  ;ynyn; »׳שא 
 ;id ?א:טראלירט ש,ayהyשya ntn וױגרט

אז1י די n סיט צוזאםען :י y i .אסס׳ן pn 
B 4 י,יי1» (עלוס ’ ’ t(

כעם אין קראנק
;yovy? rn “שי׳;ד;גע -עזידענט3
 אינכטא^ישאד uvi נאר אױענט, שנת

 פ־־יצי־ו:; כא^-ך דושא״נט פין ני-כייט::
py*vya חיא:ח

 לאט ער ;yn נ״ט•:;, דעם או״ף שוץ
n  ;yo^nry; אינבטא־״י״שאן -,y-iyראט ׳ 

yo; עיא:ט; ryt,; אז yר t’n .י־אגח? ny 
ט“שי ;nytyas*iא ראט d( האט א•; ;: iviv 
ג.1א:שטרע:ג גרעסטעד דער ריט : v־ 
 •yapy^am ד;װאיט ג״ט ̂ע3א רך דאט

ya; ״ענת זיך ,לאט אין t̂ a ניי• <טישפ 
r געלאיטען ;אכט  n פיס. די

rn  â taa-t האט פריל דער mv דף 
 yanrcnn.; ;עהאנט :יט טעלד אנע-

yn; דyעױ האט געקוכיע; איץ דארטאל ל 
 אראןציגעהן פארכאטע; שטרע:ג איהם

 פא*׳ רy•,ynש א pc ל״ידט על .oya פין
y pn arrrrpפין ארױסגעהן דט טאר ל 

iv tnn פאדם״ז^ן ̂yaai״;.aana'v»;y
oayrty-.Q ׳o'lyaary^o סלוצליכע 

npanipאיז ט״ n דױסער; •̂iyo פאך 
oyi מיטי:: םעדםפג-יעחרצימן דריט^ז 
moipytpy *n דyta1א פ.*ן iyayrn 

 ;yof’nnyasn מאך די װערט אס11 כאארד
lyaanyf’O' .rtyayp ,Pny^ano pn האט 

pn anoait o^tya דyפליח ד ;ynnncnn 
Tiy-ioano pn, עס האט עד yanיט .־: 

oanrya טאן n pn איז טעלענראמע ya־ 
 עי־ דאס כיאנטרעאל ;,א געץארע; שיקט

 זיך, האט סיטינ; רyד ;.yoip ציט ?אז
nt4n, געמױט yaycv; אים. אהן

iv i תש^עראי tpy. האט באארד 
 pn ,ycnpay^yo n דודן־ לטyc:םyגע

oy nya^yn גרויס יסנעדריקט1א װעדט 
 בײם pn :יט לאן ער װאס כאדױעל^,

aancan און 3מ־טינ מיכיטינען אזא פון 
Diyn oy די אויסכ^יחט ,a:iacn;i 

tn ער oyn געזוגט בארד tn pn ,fyijm 
oyn iv אפשד נאר pn ;yayp כײם y־ ; 

v i טיטינג. דעם פון
o ד.אפע;, מיר ay in y ii tn שלעזינ־ 

yaוױי״ און ױעחנן כעזונט כאיד װעט ל 
״ן ;yvytoino רyט tey פאל טעטעקײט ז i 

ױניאן♦

o רya1ד א װי y n י1טר די אטyריy3 
 אי- ארבײטער v&'Tn די ;yםyטר נײעם

 פריה״ דורכ׳ן ױעילט. I'yvana חגר רyב
v״ya'D; יט1ט oyi ;id ;̂יבטע  -ya באי
aאסpn y מעד ד3פרײyהאבע; ̂ם t o 

̂ארען  ?עסםער ;ya'oio א נאר ניט פאר
 א אויך ארw 3 ארבײטער רyד םאר

 א און נשסה yo־nnn א חבר, <יב^כען
w o r t פערזyניליכpהאט ואס1 ׳ײט ya* 

 ־ya איז רy inn יכטען1געיל pn 03ש*
yoip.;

ay33אס ;ynya r n  ojnyo yאאט3 יט 
 פיהרער א אדער קעמפער ארבײטער אן

ײ ;ynya rn ער מאסע;. אידישע םון  אי
yaםיהר םטע3װיכטי די פו; רyדי םרן ר 

y« אין ארבײטער אידישע T i; רוס־ און 
 ;in רינדער3בא דער ;ynya איז און ילאנד

 פרא־ א^ער3אציא3 ד^ר pd 'ט^*עטי?ער
/3״בו ;id ראם3  ־ya באטראכט איז ער ד

 פון רyאםD ער3גײסטי דער אילס װארען
 אר־ yאידיש רyמayטויז nya'Tianyv די

 רזא-1פארא oyn יט1ט pn און רyבײט
v i\ דער אין װאונד טיפע א aאנyvר 

aaiaynna. ארבײטער
 ע3זײ געהאט האט מעדעם yאסaגע
 מױ אלס באויז יט3 סטען3םאררי מ־ױםע

בילויז ניט ?עמםער, ארבײטער רyaטי

ly אאס v o in o גרױסען דעם פון n^p״ 
 ־paא• האט עד ;ya^yn פאר ס;נן״פאםף,

vt'i> ;yaya יאהחןן pn ;yayp pn ; id 
 אױך האט ער נאר טח־מעס, yסיש1ר די
yaהאט na״yb װא״ איצס סטען3פאררי 

^ר  רyayעכ3yרגyאיב אילס pn מענש רי
T עביט3 אויפ׳ן טוער n  ; idישyר TP־ 

ynya r ער עדצידװנג. רyינדp אח ר1ט n; 
u n אין שולען דעד3הי די םין דער3גרי 

 רויסע3 א ;yayay^, האט pn װארשא
i פאר קייט3טעטי זײן םון טײל v  ovi 
yש די פון 3םאא T.ז

rn אסע3ע3  njnyo ערגסם -.?pan 
ynya; ילעצטיע די פאר Dpyt .װאכען yר 
ײן האט  די ;yparr.no צו קרא^זײט ז
 אויסגע־ אין ער onn pn צרות

 רמעס1ט yajn״onnD די pn שטא:ען
pn ײן פארקירצט האט ראס  ילעבע;. ז
 id; עאטער דער pn נעשטארבען איז ער
y יאהר. 42 n סהי n״yoipya t; :די:סםא 

 טע;9 חם ,4 :אך ט1טיג 10 נאכםיטא:,
 גע־ באהאנחגלט t'n רy .1923 יאמאר,
,anvoyc^-iS רעסטע3 די ;id מארען ; 
T עציאכט3 זyהאב װעילכע d וננ33א;שטרע 

iv ראטyװyײן ז  רyאכ האט עס ילעבען. ז
yo^nnya.; יט3

ײן עהרע 1א:דע;קע; י״פטינען ז

ס ני כ ײ צ ר א פ ם״ ל א ה ע א

.2 גוםער ״גערעכטיגקײט״

 ש. — ,־911 די .2 זײט
 אי;״ די פיור הילף סעדיגיני^ע .3 זײט

זײערע און מימגלידער »אנאל7מערג
 פרײס. מ. דזשארתש דר• — ®אםיליען

 אברהם חײם — שיקאגײ פון אלערלײ
דוד׳ס.

 באאי־ד דזעאינש מון סי*י:ג דעד A זייט
 ל. — ױניאן קלאוקםאכער דער פזן

 פון קאל^־ער װעכלגםליכער ער.3לאנ
לעקם^ורכג און קלאסעז איגםערנדמאגאל

 הײמאן. ל. — םינאװיץ ראוז .5 זײט
 י. — 22 לאקאל באארד עקז. פון מיםינג

שעהנהאלץ.
 מיר ועלכער1 אין װעלט די .7 און 0 זײט

•pysקא .p — לעבעז
 נאמיץ׳בינעי/ רעדאקשאר׳ס פזן .8 זײט

t9״ o. דע• כעקער און גאמפערס דער צו 
 נאבש עשע1« וסקי.1יא:א ש. — באשע

 יאהאכוס. — (געדיכם) ״עה׳ן
t10״ D. םאגגש ״אידענטום״ אפיגיעלע דאס 

 בעל איד״פעז םיס׳ן מכמלגירען צו אן
 און קורץ מײמא;. ב. — םלאכח
. «איף נ נ . י ־ *

אינםעדגל׳סאנאל אוגזער פון עגיניס .11 זײט
פינקיעאשטײ;. ל■ — ■רעסע אין

 ב. ךר• — געזונש זיין צו זוי .12 זײט
̂סקי.1דובא דאס *םועסען. ?ורגע ו

yo'na (״עליטאז) אײנחןדעניש 
.i v n v ^  n n
yoyicir ym .18 זײט p,; ^פאראײדענ 
 אדװערפײזםעגם^ .pn 15 14 זײט

t10״ D. פון ®לוס • ״ ? 1. •V n u* 
מײלטענמם.


