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װ ױ H — .“׳",HH2 טי ר?? ?1ײי ז

־־ דעי^״טטעגט, דעפ ודר טענעחשעו אלס :חלט
מו׳ ל8גענער ן1® כאשלוסען אנדערע נאך — . . ע לז ע

ער * טיג כ ט װי ש ®רעדדענט מרן סטײטמענ ׳ זאגמאן, מאױ

 כא^ילױ ע ג י ט כ י װ רי צוױיעען
̂ורען אנגענוסען זײנען װאס סען,  געװ
 םיטימ םערטע^יעהר^כען דעם אוױי
 פון באארר עסזעקיטיװ רזיעענעראיל ®ון

 לע*״ איז װאס אינטעמעשאנא^ אוגזעי
 נױ אין געױןורען ̂סגעהאאטען ולאך מע
p?גלײך בא׳צילוס, דעי זיך געשינט ׳»־ 
 װעס• אעטערגעיעאנאיצ אן עפעגען ,צו

 אוישפא* װעט ־עסארטמענט, טערן
 ארגזערע םון אינטעיעסען די א״ף סען

 די אױוי װי גלט אזױ ױני*;ס,
 דער אין טיטגי*ידער די שון אינטעיעסען

 הױ*ט דער מידעא־װעטט״ די אין װעסט
 זײן װעט דעיאיטביעגט דעם פון אפיס

 דער װעט ״עיקאגא אחיץ שיקאנא, אין
 אין טעטיג זיין אױך דעאארטםענט

̂אנד,  סס. סינסינעטי, טאילידא, קיצױו
 ̂וטעדט* לרײנע רי און דעט־איט ^ואיס׳

 שםער^ די אױם זיך געשינען װאס יאך
 אינטע־- דעם שון לענעדזיעעי אײס

̂נאי־  איז דעפארטמענט, װעסטעין נעש
 וױיס*«רעױדענט געװאױען אויםגעקליכען

 אױף אײנער, פערעילשטיין, םאיי
טיםט גאנץ קען טען װעמען  זאגען, בא̂־

 מאן ריכטיגער דע־ זײן װעט עי אז
פיאץ. ייכטיגען איײם׳ן

 װאס אלייז, יע־פא־ *ט־ין ע־ישטענס,
 געגענ־ יענע אין באקאנם גוט איז ער

 צושטאנד רעם גיט נאניז װײס עױ רען.
 איגדוסטריע גארמענט ילײדיס דער ם\ן
 סף א האט עד און טקומווז, יענע אין

 אײן מיט ארבייט. דער אין ערםאהרונג
 ניט דארף װאס *:,,דע; א איז ער ׳װארט
 יענעמס אויוי ״עערען לערנען זיף קומען
 יאהר עטאיכע יטעהנע האט ־,ע כארד.

̂וט ער װאו קליװיאנד, אין םארב־אנט  ה
 אוױי אװעקגעיצטעלט מיה ״ט־וערע מיט

 ױניאן, איח:♦אכער̂ק םעסטע א םיס די
 נים םעחר װעט שטורם־װינד קײן •וואס

 ווייס עס װער א־ן !אומװארפען קענען
 סלױױ אין ױניאן קיצאוקמאכער די <וי
̂יכע מיט אויסגעזעהן האט אנד5  עםי

אי«טער זעחט זי װי און צוריין, יןוחר

 D®11 אפישעצען ריכטיג קען יענער אױס,
 אױפ׳ן אײשגעטאן דא־ט האט •עריל׳עטײן

*נס*טעטיגהײט,י*ומאגיזאצ םיז געביט
 ער איז איבײט דער אט םאר אין

 קיױויאנד אין גאר ניט כאױאוסט גוט
 גאג- דער אין כאװאוסט איז ער אילײן,

oom און װעסט צער rttrro, דאס און 
 דער אז בײטרןונען׳ סך א געװים װעט

נוארט״ װעסטערן איגטערנ;ף»אנאיל  ̂ד
 דער אין ערםאילגרײר ?ײן זאד מענט

אן. אנסאנג םון גילײך ארבײט
םון אױ •עריל׳עטײן װײס־ירעדדענט

w טעט״נער א נאטיר w, א n y s טיס 
r סך א r \ W, איצט^ װעט ער און 

 אױשצ׳אי- װאו פןרד נרײטאן א נ^ר נען
r בען t זײנע און ענעמיע 

r ער איז איצט כיז בכילא. m\ חור 
l y r n y j y o מי חני םון מו ח *  לוד ^

j r אייט פון קליװאאגמ אין n\ און 
 רyד ױץ ער װעט וױיסאר

 אץ ^ודטן אינטעמע^ז^נא^ אמז*ר פון
 vn אליפגפנא דין און• װעסט, חןר

י אױפצוואסען ץ י די ױ א ♦וד ^
•יזי ו אויןי (׳ ײ .)6 ו

כאסטאז כאזוכט זיגסאן פרעדדענט
 דינסט^ג איו זיגטאן סאריס פרעזידענט

 ער כאסטאן. אין *■געםאהרען בײגאכט
 אינטערעסען די אין אהין געםאחיעז איז
ױגיאן. דער פון

 ״נערעכטיגקײט״ דער םון יעוער די וױ
 צו• יאננ ניט באסטאן אין איז וױיסען,

 אינטעמע• » געװארען אנגעפיהרט ריק
 אונטער ארגאניזאציאנסײןאמיײן, 4שאנאי

 וױיס״ אונזערע םון םיהױעחעאםט דער
 סאנעסאן, און פערעי״עטײן פרעזידענטעז

 אן מיט שארענדיגט דן ראט װעילכער
 קיאוקמאכער םון סטרײס ערפאיגרײכען

 נאך דרעסראכער. און וױיפט סון און
 די ;אך און אמאניזאציאנס־קאכייײן דעם

̂ס אונזערע זײנען סטרײסס,  אין לאקאי
 און געװארען, געיטםארקט סך א באסטאן

 םיט אנגעהן בעסער איצטער קאנען זײ
םריהער. װי ארבײט דעי

 אין ױניאן־טעטיגהײט די אט אבער
 װערען אײנגעשטעילט נאך דארוי באסטאן

 דארט איז דאס וױ סיסטעמאטיש מעהר
 אונזערע און געװארען, געטאן םריהער
 םארילאנגט האבען באסטאן םון יאקאיס

 העל״ אהין קומען זאיל דגמאן •רעוידענט
 איו, ער ארכײט. די אײנמטעילען םען

אוים׳ן באסטאן אין געםאהרען זא,5אי

r סון ױן pיאקאי יענע םון םאײאנג n״ 
ודא̂ן1 קיאופמאכער דעי םון באא-ד
 יין<דח< דארט מר װעט דעם חמ א

 יא?איס די װאפ סעסנער-סיטימע^ חנן
אױף oyii מר און אײן רוםעז
ן מיטיגגען האבמן דע טיט כאראטוננען יו
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דו •?זןלופױו געגןיול no שמס — נוו

 שאפען זממן קלאוקמאכער טאראנטא
אוגאניזאציאנס־אונײם פאר פאנה א

 ארגאניזא־ איגטערנעשאנאצ דער
 אונטער קענעדע, אין ציאנס־קעמפײן

 װײס־ירעזידענט פון םיהרערשאםט דער
 אנ• ענעמיש גאנץ װערט זײדמאן סאל.

 װי גוט אזוי שױן איז עס און געםיהרט
 רע־ גוטע ברענגען װעט דאס אז !יכער,

זוצטאטען.
 די אם דך רופען גוט כאזוניערס

 מאנט״ און טאראנטא םון ^אוקראבער
 שוין זיך האבען ארבײטער די רעאא.
 ״איעךשאם״ דער עון אננעאיטען גענוג
 אר־ גוט זײן װידעד וױאען זײ און םגפה

 װעאען ׳שיעט עס װי און גאניזידט.
 א האבען וױדער גיכע; אין נאר ?ײ

 גע־ עס האבען זײ וױ ױניאן, שטאיקע
צײטען. בעסע̂ר די־ אין פדיהער, האט

 קאאוקםאכער־ די האט װאף <עצטע
 א אפגעהאאטעז טאראנטא פון ױניאז

 םיטינג דעם אױף מיטינ;. גוט״באזוכטען
גײםט. גוטער זעהר א נעהערשט האט

כיי־ דעם םון טאגעס־ארדנונג אויפ׳ן
 צו ױניאן די אזוי װי געווען, איז טינג

 װי באפעסטיגען, צו איהד וױ שטאיקען,
 שטעהן לענען װידער זאי! זי כיאבען צו

 גערעדט איז עס םיס. אײגענע די אויח
 סםעציע־ א ארױפיעגען װענען געײאדען

 םון פאנד א שאפען צו אסעסםענט יעז
חגר דאיצאר. טויזענד 25 װאסעיע •

 אוים• מיטגלידער די פון איז פארשצאג
 גײסט כעסטען אין געװארען גענוםען

 אנ״ געװיס װעט אםעסםענט דער און
 םיטינג צוױיטען א אױזי װערען גענומען

 איז מיםינג דעם אױף ױניאן. דער צפון
 *עװא־ דיסקוטירט בילויז סארשאאנ דער
 זײרםאן װײס־פרעזידענט װי און, רען
 אנװעזענ״ אלע האבען איבער, אונז ניט
 םרא- דער אין נערעדט האבען װאס ׳דע
אסעס״ אן פאר אױסנעשפראכען זיך נע,

̂וס .)7 זייט אויף (ש

סעקרעטערנאר̂פארטאיןסאןפראנ־
 פון אינטערעסען ױ אץ ציסקא

סטױיק קלאוקמאכןןו
 דער פץ שטעדט וױכסיגע די סין סישטעלען ױך ip װעם צוריק
ױניסנן״םיםיננען. סדרעסירען װעמ ער װסו װעסט
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i אי( n ,אדרעסירען ײעט 1* ײאי װעםם 

 עי <סהס<ם. נזער*1א םון יםינ(*ן9 ימיסז
o m עקזעסוטי־ רי טיט טיםיננ*( *ן3?ס 
 ער (1א ארדם,03 דזשסי(ם די (1א טעם
o m 3 סלנעםייז איז tvo>*n)*ספ*סטינ 

n * in o >שטעיג יענ« אי( ײניאנם <סקא
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e tn ר־דזר. דעם אין נדט ,פרסנרןריץ
<׳־a יזריצט׳, די װען •□ח, ערנ

 דעם פױט דורכגעררוגנען דיגען יןער
ע אץ ױען ליבע׳/ pc ״דיסט י  חױײ י
 ייון ריכע םי? גאי סען ■רעדיגט טטערס

 םראגיד **?,קאטױי די האט םארצ״הומ,
 סאברײןען קרוי די םוןרװאגדערט ריץ־

*p קירכען דייטשע אין באד. ביוט- א 
 ראכע p* האס םון גערעדט נאר םען ראט

 ד־א- תיױססער די ומן םראניזריץ־. צו
 האבען ליב*, צו גערוםען האכען יןען

 םון נעיצאסען סאלהוטען םראגצױד״ןןע
 די סון וןרנײטער די אױף סאשיךבייןסען

 ז״נען װעיכע פון פייע פאנריקמן, קרו•
 פארװאונדע- און טױטע די צוױ״פען איצט

ט*.
 דער צוױשען צוזאמעג׳ן&טױס דער

 דײטשע רי און םיליטער סראגצויד^נר
 ♦שארם־ די ארױסנערוםעז האט וודכײםער

 און דײט׳עיאנד. אין עגטריסטוננ סטע
 צוױ־ אונסערהאנדיונג*ן ®רידליכע אױכ
vv\ כעריין און ••ריז *r נעפלאנעװעט 

 איז װאכען, עטליכע למצטע די נעװען
 גע־ אונםערבראכען איע»נצ*ן איצט דאס

 סון באשלוס נייעסנתר דער װאמנן.
 עגטשלאסען איז זי אז וױיזם, ®ראגקרײך

 צו פדטלען גרױזאסססע די אגצואװ*נרען
 צו זיך• בױגמן צו דײםשיוןנד צוױנגען

 הערשער םראנצױזישע רי וױלען. איחר
 געארדערט, האבען ;מגענד רוחר דעם אין
 װעיען װעלכע באחן-ארבייטער, אלמ אז

ײך צזריקגעהן ניט  א־1 ארכײט״ דער צו ני
 ארױסגעשיקט װערעז, «אמדרט1ד יען

 בא׳טיוס דיזער רוהר. רעם ®ון וחנר*ן
 טויזענד 126 סון עקזיסטענץ די אן ריהרט

d םווםיייעס, i p חאיבעץ א *רום םייגם 
ון r סיי̂י t r m.\

pm םענ עטייכע מיט v אר־ האבעז 
 בעי- קגניאנד, םח נײםער־םאר^טעהער

 אפגעהאי- םדאנקרײך אח איסאייע #ניע
סע די •ארי? אין ^נסעתנץ א טען  ^י
 כאתאנט. ניט וײנען ^גסערעגץ דאר םון

 א אויסגעארבײט האכען וײ אז *מנר
ױ §י»ן o סאסיל*? n ו n קוײדס רורר 

 אז *וױיםעל, ^הן אויך איו עס ?ימנר. איז
אן זײאר ער פי< איז •י כ סייי  האם און מ

 װי באדען עקאנ^כױ^ח גאומסאחגז »
ן חמירומען די מ  עס אבער טאז. קס מ

ט װי אױף צוױיםעיהאפם איז  זײעד ודי
 אין ארײנברײנגען סענען מעז װעט ■י«ן
 ענגילאנד *ױםער װירקייכקײט. דער

p ניט אדכײםאד די ױיננן -ino r נענרנ v> 
tw j'n v ונעהםעז רעגיתננען זײערע*}* 

 ענג־ אין אםילו און פארשיעגע. זײערע
או מונאד די זיך 0וזער נוסא ייאנד  רזױ י

iv װע«ינ נירמנ  iv די t?̂רש $^ViV אוז 
פאדםײ. ארבײטעד ותר סח •י״ענער

ידבילעאוים. דער און הײילען מעיאר
 ױ w/T יאהר, 26 װערם זוסער דעם

 איז וואס יארק, גױ ^טאדט ארינינעיע
 סאנהע״ דעם סון איננאנצעז כאי^ןאנען

 מיט םאראײניגט זיך האט טעךאינזעי,
 אײ־ סטעטען ברוסלין, — ^כנים איהרע
 און אײלאנד, יאגנ פון סײל א *ון יאנד

 נײ ״גדויס אײן נעװארען איז דערםיז
 דערםאר האט הײילאן מעיאר יאדק׳/

 דעם פײע,-ען w ײי לאז1• א צונעםארטיגט
 דודכץױ אום ױבילעאים. ־יאהרינען25

 נאך קאסטען, עס דארף סלאן דעם םיהרען
 וױיניגער ניס רעכענוננ, םעיאר׳ט דעם

דאלאר. םיליאז האלבען א װי
 אײניטטימיג זײנען אלע נים אבער

D טיט in .ױניאז, סיטיזענס די כמיאר 
 די נ*ר םאלנט װעלמנ גrיvארנאניזא אן

 סםײט און ישםאדט דער םון רעקארדס
 עטליכע פון היל«« דער טיט רעניײעעז,
 קאמןי א אננעםאננען האבען צײטוננען,

 פארמװענדעני־ הײלאן׳ס םעיאר געגען
ײ האם אי^דעם ״פען.  םר. געהאלפען ז

 םעיאר. פון שונא געװארענער w הרעינ,
 םינאנצען די םיט טאן צו האט װאלכאר

no .ײ שםאדט  אז נע׳סענה׳ט, האבען ז
 ױבייע־ דעם אויסען אזוי נים איז הײלאן

 ױבי- אײנענעם זיין װי ?זטאדט, םין אום
 אדײערטײ־ w נאר ווכט ער אז ילעא<ם

 פארשװענדעז נאר וױל אר אז זיר, זען
p<׳np די r אערזענליכע זײנע אויף נ*לם 

 איז, אירערבמן אװ כאארד די צװעפען.
ה םארמסעהט  וױיל מעיאר, דעם םיט זי

 אלדער־ יעחור װעם ױבילעאום רעם אין
עז צו !עלענענהייט א האכען מאן  װײו
״אויפטיעכ־ נדויסע די בירנעד די םאר

 װעט עס חנדרונג, ״צטאיט דער פון צען״
ץ ן.1,קאסי אומדסטער אן זײן נעוױס  ז
 הוג״ א געיעטיסס גיײך דערמאר דאנען
ם םאר דאי״אר טױזעגט דערט  צװעק, ת

ט האכען ױי און  טױזפנד 400 נאך תזונ
הי־ואח. rv^vv®o א דורך דאיאר
 *•?ייירט דיאט ױגיאן סיטיזענס די

 דער 1געגע אינדזיעאנקיצאז אן םאר
 די סריגען צו ״עטאדט־אדטיניפטראציע

 תאט יןאורט די דאיאי. טויזענד 400
M כאוױיינט. איגדזשאנק^אן דעם 24 

W\ עריעטעגס, אז זאנט, הײיאן טעיאר r 
 נע- העכערען א צו אפערירען ׳עםאדט די

 אינ״ איע װעיען צוױיטענס, און ׳ריכט
 א®* גיט װעיט דער אין אנס1אגק״1דזי״

 מטאדט׳ס די םײערן םון איהם האיטען
 ׳עםײנער, ריכטיגען דעם אױף ױנייעאום

 כיע־ דער אז #צו געבען ׳טונאים זײנע ארן
 סוסע די קריגען צו איס״טטאגד איז יאר
יידעגע.װעגעז.1םאר? •,אוי,

 גע־ יטױן האט ^טאדט־רעדדוננ די
 װע• בימער די װאו טאנ״דזאיעז, דונגען

 אכעד טײם׳/ ״ברד א האכען קעגען יען
 כירגער די ׳ארץ םון װיכסינער איז װאס

 אז םארגעסעז, ניט כיינוט א אױף װעיען
 די איז אדטיגיסטראציע הײלאן די

 יארק״. נױ םון נע׳עיכטע דעי אין ״כעסטע
 םינאנצי־ א האט ״טטאדם די אז ׳טענה די

 מעהר סך א דא איז ov אז דעפיציט, עלען
 ספענ־ צו װאס אױןי צװעקעז ודכםיגע

 כיבוי, !אייטיישער א איז ׳נעיט די דעז
 װיכ־ ערישטער םון הײלאן. מעיאר האיס

 ױבי־ דעם םץ םייערוננ די קומם טינידים
 װעט מדם דעיאר. דעי האיט יעאום,

קריגעז. יעוין סען

 ארבײ־ די און הארדינג •רעזידענט
פראגע. םער

 איז הארדיננ פרעזירענם אז איצט,
 iv צ״ט ער האט װאקײשאן, זײן אויף

 דעם ראטגעכער זײגע םיט דיסתוטירען
 אדםי־ זײן פון יאהר צװײ די םון הכל סך

 תײן ניט אפילו זײנען ov טסםראציע.
 קען װאם אבער עדאינערועע^ םחןהליכע

 אױסארבײ• םאר צײט די װעז םאז, מען
 נײער א םים •יאסםארמע נײע א טמן

o םאר ססראטעגיק* n קאס־ ?ומעגדעז 
ץ דא. שױן איז ■רעזידענם םאר *י

 איבער פדאנע?, הויאט די סיז אײגע
 ראטנע־ זײנע און •רעזיחןבם דער װעלכע

 אדכיײ די איו קעפ, די זיך ברעכען בער
 אז ׳אםת טאקע איז עס םראגע. *טער

 איבעד סיטםאסיעם איז ב<יקעז זײערע
 עס יעדען. םאר קלאר זײנען םראנע דער
 דעפובליסא* די וחןקעז נים סוד תילן איז
 פרע־ אלס אבער םארטרעט. פארטײ נער

 פארטדעטען הארדינג מר. דאר מוז זיד^נט
 אױם װאהסט עס און פאיס. נאנצע דאט
 צו דדפאב דעליקאטער און ♦פװערער דעד

 פינאג־ pn אינדוסטריעיע די פארטרעטעז
 דאס און זייט אײז אױף םײגונגען ציעלע
 ׳טטאטס־ די זײט. אגדער דער אויף פאלס
 ארבײט די ׳שוין ירעס-טוען די און לײט

 אי:־ איוזרע אז פאיה, דאס אײנצורעדען
 די םון װאס זעלבע דאס זײנען טערעםעז

סלאסעז. פרױויייגירסע
 הארדינג־אד״ די האט זומער לעצטען

 קיאפ ״טװערען א נעליטען םיניסםראציע
 דער רורך אײנפלום. און איז«פרעסטיזש

 םטרײקס אײזענבאהן און סיילעז םיז צײט
 ראט־ וײנע און פרעזידענט דער זיך האט

 םארלעגענהײט. גרויס איז נעםונען געבער
 און סיילעז די אז געהאםט. האבפן ?ײ

 אינמוטאנד ?ײנען םאננאטען אײזענבאהן
 איײ ?ײערפ אױוי סטרײקס די סעטלען צו

 האם רענירונג די און מםײנערם, ‘נעגע
 האט<*. דעם צו צוגעהוקט נײטראל זיך

 ארבײםער די םון מאכט די ײעז אבער
 זיך האט דאן ארױםגעײיןעז, זיך האט

 ײאס־ אנגעםאננעז אדכױניםטראציע די
 רעוולםאט דער פאליכױ. איהר איז לעז
 דעם אין ^טעלונג דענירוננ׳ם דער םיז

לען  כא- אלעמען איו תא̂ם אינרוסטר̂י
 ראהערטי׳ם דזשענעראל אטוירני קאנט.

טאז  אײזענבאהן די געגען א^נדזשא̂נ
 שאד־ צו סנהאלםען נאר האט סטרייפער

 האמ**. דעט םאכפן בימער מעהר איז פער
 לאנד גאנצען ®ון באװעגונג ארבײמער רי

 דער גענען פראטעסטײ־ט שב&רס האט
 רע־ די פאליםי. אנטײױניאן רצגירונג׳ס

 איהר װענען גע״ווױנען האט אבעד נירוננ
ארבײסער־פאליסי. אלנעםײנע
פלא- פיז באריכטען אן סיטען איצט

אן,  נע־ איז האלט חמירוע די אז װאקײ̂׳
 ארכײטער־יאלי־ נײע ׳עפאנעל א נארען

 פיא- דער סיט ארויס אםען װעט ר :סי
 םארםאמם אים^ד חאם זי ^יכע ׳נראס

 רעגי־ די געמען. סאר׳עטעיטע אוגסער
 ״אפעך אן אױסארנ״טען אין האלט רומ

 גע־ עס האט אהער ?,ב פפליסי. ^אפ״
 פאר־ די און •חגזירעגט דער אז הײספן,

 ‘טא האבזן פארטרעט, ער װעלכע טי;
 די אכער ױגיאנס, ארכײטער לערירט
 האם *אומפארט״אי׳פקײט״ פון פאליסי

 מאריא- צו געפיחרט אדמיניסטראציע די
m• חננפם o o n די וױרקייכקײט. אין 

 יחןזידענט PD ראטגעכער נאחענטסםע
 רעפוכ־ די און רעגירוננ די אז חאיטען,
 אין ארויס אפען זאיען פארטײ ליקאנער

 און כאװענוגג ארכײםער דער געגען קאמף
 ״אפען רעם סון םארמרעטער די װערען
 װײםען װעלכע פאליטײעענס, ׳פאפ״.

 זי־ זײנען הויז, װייסען םון סודות אייע
 אינני־ װעט הארדיגנ •רעזידענט אז ,כער
 ארבײטעד־פא־ נײע זײן אנאנסירען כען

ליס/

פלארידא. אץ עקלאפערײ

 הארדיננ, פדעזידענט װאו םלארידא,
 סר םיליאנערסקע די און הײלאן מעיאר
 װינםער־מאנא־ די סארברי־ינגען ריסטען

 װאכען פאר לעצםע ד.י דורך איז טען,
 אהעד ביז ליכט. גײער א אין ער^ינען

 פלארידא אז נעװאוסט, אלע נאר האכען
ועס װאו פלאץ, א איז  אנדע־ און אראנד̂ז
 קײן איז עס װאו וואקסעז, פררכטען רע

 אלעםאל איז ים דער װאו ניטא, *װינטער
 נעװא־ באקאנט איז אבער איצט מילד.

 ברוטאיסטע די אז פאקט, דער רען
 אין עקזיסטירט ייוקלאםערײ סח סיסטעם

 םאראנטװארטליך איז װעלכע פלאדידא,
שקלאסעז. צאהללאזע פון םויט דעם פאר

 ביר איז צוריק מאבאםען עסליכע מיס
 פוז באי םארמער א אז נעװארעז, קאנט

 םלא־ אין ;עקזמעז איז דאקאטא נארטה
 א אהז נעפאדזרען אהיץ איז ער רידא.

 ארעס־ איהם םען האט דערפאר טיקעט,
 י1אוי םאר׳כיפפט איהם מ׳האט און טירט

 דעם אנטסאט אכער •רמאן, סאנאטען 3
 געד״ילץ־ א צו פארקױפט איהם מען האט

 הא־ ארעסםאנםען םילע װאו קאמפאני,
 דארטען צװאננ. אונםער נעארבײט כען

 ^וחגרע סיט פארלײם געםוכען זיך האכקן
 האבען װעלכע (שמײסער), קאנט^יקעס

 דעם םאר פריזאנערס זײערפ נע^זיסען
ײ האט םען אויסרײד. קלענסמען  גע־ ז

 םארמער דער חזרים. װי עתער חאלטמן
 געארבײט האם דאקאטא נארטה פון באי
 די נעװארעץ. קראנק איז ער װאנען ביז

 קײן אויןי גיט אבער האלט קאםפאני
 ארבײםעז, מען םוז איהר פאד קראנקע.

 נע־ פרײ זיך האט ״יטמײסער״ דער און
 םונטי־ האלב א און זיבעז דעם מיט גוצט

 ביזיװא־ — איהם איבער קאנט׳שיס גען
 ^עריף דער • געשטארכען. איז ער נען
 געלאזט האט נעגענד פלארידא דער פון

 אין באי רעם םון םאמיליע דעד װיסען •
 נע״זטארבעז איז ער אז דאהאטא נארטה

עט־ מים אבער טױט׳/ ״נאטירליכען א

זי'נן|ן סערטיפיקײטס ::r.....c םדעזיצי־י ̂יערים דעם סיש געויכזןרס  יוני** דער םון י
 1אי אינװעסםםעגםס זיכערסס* די םוו אײבע יעצט ויעעז און נ*<ו*רנמענם סם״סס םקד
װעיט. דער

t,* איו םעייג »r מאג. דעם םוז יאהר
 צײם יעדער צו װערעז א״ננעהאסירס קענעו זײ ארויםנענעבע?. וחנרען ו•• וז*ס

 ריא אײז ברעגנעו «ר'י«עו איןוםינע ר• «וי
ncrrio*̂חר אוםנע* מרםימיקײםס סייײינאן ־ האינ־ oiviy^vm •אד.ר« א *ראצזנם 4 וו

 ד« אויכעז״ םון ארויםגע׳ןזװאוםען אסת
 ס^ארירא םון יפ^לאפערײ מויחגדליכ;;

 האט עס און ג/ןווארען, אױפגעדעסט אי?
 באװענתג נאציאגאינע א אמעפאנגען זיך

 כארבארי^ די םון אפםעקונג דער טאר
סי״ארידא. pD געזעצען

 דא״ נארטה םון לעדזיעיסלײט^ור די
 נעגען פראטעםטירט םארמעי האט קאטא

 כא/ םארמער םון טױס כרוטאיען דפם
ױ םיאוײדא, פיז גאװערנאר רער  אױך ו

ד גאנצע די pn לעדדאיסלײט״פור די מ  י
ײ און םראנע, די אױפנענומען האם סע  ז

 די םח םלעק רעם אפװײטמן איצט ?וכען
 צװי- האגדעל רער סטײט. פון געזעצעז

 אינדוסט״ די און רעגירונג סטײט דער ׳שען
 קױ טוזען איצט װעט טאננאטען ריעלע

 עקלאפע״ אינדו&םריעלע סוף. א צו מען
 אפגע- ניט אבער װעם פלארידא אין ריי

 א אננעסעז נאר װעט עס װערען. ראסס
םארמע. מאדערנע נײע

מאסקדרע. אין םראצעס גלחים דער
 םאסקורע איז פראצעס נלחים דער

ײ אעםזורעס. גרוים ארויסגערוסקן האט  זי
 א ארויטגערוםעז האט םױט־אורטײל ער

 פראטעס״ האבען רענירוננען אלע מםורם.
 הײ־י פון הינריכטונג די סטײם׳ט, :םירט
 קא־ די נאר נים !גײםטלי^ע פון ׳ליגע

 האכען פראטעסטאנםען די נאר טאליקען,
 פון קײבעלס סיט טאסקײע נעיעםורעסט
T אםעריקאנער די אםילו פראטעסםעז. n 

 סעק־ זיך. םוץ הערען נעלאזט האט נירונג
 אסע״ דעם צו נעקײבעלט האט ױהז רמםער

 זאל ער בערלין אין ריקאנעם'אפבאסאדאר
 פראמעס״ האט ענגלאנד פראםעסםירען.

 איהרע נעאםערט האם פוילעז טירט.
 פון קעפ די פאר קאמוניסטען ארעסםירטע

 די אפילו פאראורטײיטע. הײלינע די
 אפע־ האכען יארק נױ פון רבנים אידי^ע

נלחים. די םאר לידט
ן האט רענירוננ סאװעם די י  צונזד ז
p אפילס אלע די צו הערט k פראטעסםעז 

 םױט־אורטייל דעם פארביטעז האט pא
 פריזאן. אויף זעפליאק ארצבימאױ םח

 ארצבײ פויליעען דעם אנבעלאנגם• װאס
 ענט־ רעגירוננ סאװעט די זיך האט שאוי
 אורטײל םױט דעם פארבײטען צו זאנט
פריזאן. ארירי

װאל־ רוסיאנד סאװעט םיז םײנד די
 m סאװעט די אז נעװאיט, בעסער םקז

 װאל־ דאן גלחים, די הינריכטען זאל מרונג
 טים אנצונעהן טאטעריאל געהאט זײ םען

 *בארבאזײזם דעם נענען אםאקעס ?ײערע
 קאנמ־ די אבער קאמוניסטען״. די םח

 אונמרװארטעט נעקומען נעװיס איז סיע
פילע. צו

או זיך האט עס  אײננע״פטילט ניט נ
 סאטא־ די פון פראצעס פון טוםעל דער

 אין ^ויז זיד נרײט מעז און ;נלחים ליש*
 סענסאציא^עלען נײעם א צו מאסהװע
 נלח, א אייבער אויך מאל דאס פראצעס.

 םון פאםריארך םראװאסלאװנער דער
 פאטריארך דער טיכא*. רוסלאנד, גאנץ

 ארעס־ איז נלח, הויפט רוסײטער א טיכאז,
 זײן םאר פאראיאהרעז נעווארען מירט

 ארנרעליגיעזער דער צו נעננער^ןאפט
רענירוננ. סאװעט דער פון פאלימיק

 דעם :יז געד-אייטעו װערעז זײ אויב יעהדייד.
 סראמנם. 3 אוםנעםעהר או? טערםיז, םעייגע?

 אייעעיאר װעדעז די אויכ צינזעז. איינםאמ
םערסין. ם«רינקײטם יואר׳ו סירם

 אע־ םצחןראל נארםאלע? פוז פרי' זיינעז זיי
 'רואװדםע״אמס). אוו עסםײם א\יסער םעקסעם( יומאל* איו םםײם אי« םוו אוו afro האם
 םרעזמורי am 1אי רעומיםםדירט וײג«« זײ

 ®אד• «ו אום װאמיננםאז איו ד*«ארססענם
̂ײוסם פוו אימענםיםער ojrt דימעו גנבד. אדזןי םא

אינפארםײשאנם. אלע נעבען אײך וױןמ פאםםמאססער אייער
די צו ׳פרײנט אחןר
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מתלאוקרמל*וודהןוססיוסדרןסמנמר» נאך און 23 לאקאל אץ עלעקשאן דעו
«י“יוניײוממיי׳ פראגען אנדערע

 אונעתאל- איז װאס ע^עקיעאן, דער
 םאר ,23 יאקאי V* געױארען טען

 װאם צוטרױען, דעם צײגט #םע;עדז^ער
t אין געהאט האבען םעסבערס די o 

 זײן גיט װעט עס *ז ׳האף איך און
 w צוקונםט, דער אץ אורזאכע סײן

ומרען. געסינדערט זאל צוטרױען חזער
 קאנ- די אנגעגוטען האנ איך װעז

 עס איר דזאב סענערזיעער, פאר דיראטור
 ״אי״ געדאגק דעם מיט אנ;עגוםען ניט

 איך וױיל — װעיטען״ בערצויזערען
מד אין לאגע, די גוט םארשטעה עי  װ

ה געפינט לאלאל דעי  סיט גאר — זי
נאג״ דער סיט טרײען צו געדאגק דעם
נן• קען עס װאס ׳זעהן עגעלגיע צער
 אױכ לאקאר. דעם פאר װערען טאן
 ■רא- איע לעזען קענען ניט װעלען מיד

 לאקאל אין םאראן זעגען װאס בלעמען
נע־ זיר װעדנסטענס מיר װעי־ען ,23

 אױף זאכען. סך * אייסבעסערען מען
 כלײכט געלינגען, אונז װעט דאס פיר װי
זע׳״ן. צו

ר סע;ליך  אין יאגע די איז אם̂י
T לאזט װאס אזעלכע, טרײד רעם I 
ץ אויך קען עס ;ענדעיען ניט י  אפ־ ז

 טאנ- װאס חאאיע־אציאן די םון הענגיג
די פון געבען או;ז װעלען סעניטען כע

 ראס וױיסער. זא און לאקאלען אנדע^ע
זעהן. צי ב״ייבט אי*זא

>(< יזי
 יעצט שטעוזען פױאבאעטען אײ;י;ע

 פרא־ עדעייטע דאס לאקאל. אינזע־ פא-
 םון געװאדען אויםגעגוכיען איז ביעם

 מײ לעצטעץ בײם עיזעקוטיװע אונזע־
 די פון צוזאסענ״צסעלצונג רי :טי:;
 לאקאצ — יאהאלס, דרעספאכער צװײ

 געשיקט איז עס .22 לאקאל און 23
 פע־ראנגען צו קאמיטע א נעױארען

 באא־ד עקזעקוטיװ דדצעגראל די בײ
ױ אין מיטעט װעלנע — — יארק נ
 דעם דורכםידען זאל 22 לאקא^ דעי »ז

 איז עס װי אזוי װאוט, רעפע־ענדום
 קאנ־ לעצטען בײם געװארען גערעדט
 געװא־ אפגע־זאלטעץ איז װאס פעיעגץ,

ױי די צ״וײטען רען  דאקאל לאקאלס. צו
 תאכייטע די אינפארמירט דאן האט 23
 מיטגלידער די אויב אז ,22 יאסאל םון

 אינ־ דרעס די דאס כעשליסען װעלען
 םון זועדעז האנטראלירט זאל דוסטריע

 באארד, דזשױנט דרעס און װײסט די
 אויב באשלוס, דעם אויספירען םיר װעלען
 לאקאל נאטירליר ױעט פארקעדם, אבער

 צום אפליקיישאן אן מאכען םיזען 22
 ללאוסטאכער די םון באארד דזשױגט

 באארד דזשוינם דיזער אויב און ױניאן.
 די ארײנגעהםען עגטזאגעז זיר װעט

 קאנטיאל, זײער אונטער דדעסמאכער
זיי. צו איבער גאײך מיר נעהען

 דארפען אבער װעט ם־אגע דיזע
 מעמבערשיפ די םון װערען ענטשײדעט

 בײם םארלאננט מיר האבען דאס און
מיר באארד. עקזעקוםױו דזשענעראל

 ע:דע אן געהמען װעט עס אז ראפען,
דעם. פון

 איגא־ װענעז איז, םראגע צװײטע א
 שעפער. סקוירט באזונדערע די נידרען

 יטעפער, אראבישע די ארגאניזירען צו
 סעפעראטע װאו שעפער די אדער

 לא־ דער האט געדאיט, װערען סהוידטט
 אן אננעשטעלט בעװאוסט, װי לאל,

 האט יעצט ביז ארגאנײזער. אראבישען
 א און מיטיננס, עטליכע גערופען סען

 הא־ ארבײטער דיזע פון צאל געװיסע
 םיט םאראינטערעסירט זיך בען
 אבגעהאל־ װעס װאך די ױגיאן. דער
 ביזנעס־ אלע מיט מיטינג א װערען טען

 אױם״ אום לאקאל, אונזער פון אגענטען
 אמבעס״ אזוי װי פלאן א צואדבײטען

 אדגאניזא־ דיזען אט אנצוםאגגעז טען
 שע״ אראבישע די םון ציאנס״קאםפײן

 נאך גלײר רעכענען מיר װײל פער.
ו פסח י  ארבײט דער צו נעהמען צו ז
ענערגיע. םולער כײט

 װעגען סוט־סקוירטם, די װעגען
 אז קאנטראל, שטארקען א עטאבלירען

 וחד געמאכט זאלעז סקוירטס ריזע אלע
 יעצט איך וױל שעפער, ױניאץ אין רעז
ערשטענס, פלענער. קײנע פארלעגען ניט

 אינ־ פײער און לײןמ
שורענס

ץ סארא מים טי ש ל ע ק פינ
 דאס קלאוהמאכער די צו אפעייירט

ײ אויב  דארםען ז
 אינשורענם װעלכע אירגענד

ײ זאלעז  דעם אױף װע^דען זיך ז
:אדרעם םאלגענדעז

SARAH FINKELSTEIN
264 Grant St., New Y ork

----------------

) )■t'D r-sv נײס
ל13

M האי־ט U ' ov
ױ 2װי *וױיטענס,  t>«5i רעחןן נים »

 ם־«ג« דיוע אר״ן. װעיט דער »ין
̂ס נטעט ,1מיט׳ »ן זעחר »יז  *יו *סי

 פעיגוןג־ די »ין געװ^רען •רונ־רט ׳עוי(
 *ך1 ת«נ«ן (y»ab־:ifjn ד• און נענחייט

e װי נ««ײגט ניט r ir a ir y. ױ  לון« ו
 (*jfn ׳•יופ, «וס לונתן ניט װ׳ו(«ן גייר
 ססג«ס* סיבײטסו װעט ס׳סטעם כער
 «*f סוט״ססױרטס די םון־היטען «ו טען

 •3fpo אין װ«ר«ן נעדסכט ניט
 ;חני«; נסמיס ג«ר רען לען שעיער,

׳סומטער, ססי <«זען ד«ס רוזען מ*ר און
 אלעס אי יסנען, »יר װיל יע«ט «ום

 װעט ט׳ונליר זײן נ«ר װעט עס װ«ם
 די אױס«ונעסער«; אוס ווערע) נעט«ן
 וױל א־ר נ׳ענינעיס. ,ד פ^ר לאנע
 ;יעס־ דער נ׳יט m םערזיכערען, אויך
 )טרײ«| א־!־ וועל אױםריכטיכהײט טער

 לאזןא* אונזער םון מעסנערם. די אז
 און נײדערייכקײט די ס־היען זאלען
 ז־ר נױטינט עס ײאס צוטיויע; ראס
 די א־נטע־ איכער־,ױסט יװיסז, א אין

אונ״טטענרען. יעצטעע
ל*נד, ם.

,23 אה.‘׳ דענעדז^יע־

ivD ד•  pytrv לסססיס די פון בסיויד 
 ‘גא o»fl W יסססל ױנ׳סן דר«סנ*נ«•

י א «ו ׳*ר«ס«ן ן ר«ס ««נ ג
«י ד«פ סון «װ«פ ד«ר ,,טא טע;1  נ

 די יפ«ינר«;ג«ן1«ונ «י«נט«• — *יי
w r o»)׳t m  H• t .׳ פסד■ “
«י ד«ר «נ«י  סרסס׳ס׳דס גיט וו«יט נ

 .90 ‘לאפא פון לױ«ר30«> די פאי נלױי
 ט׳טגי״דסי די געלאדסן אױך וי־נען «ס
io| י«• איגט«רנ«׳««נאי אנד«־< די 

 in’0'1 יוטסירסז זיך יןיססן «י סזי׳ס,
 די ט*ס ««(ofi« פסרנר«גמן 1« נ«י,

jn» r» י פיו טערט«י  דר«ם״ יוספטופ י
n w90 יספסי )ניס(1י ׳.

t װ«יט«י ‘סא א זייגסז אט y jn 
o איהד װעי׳נע א־ן נ«י, דעם n •»ג 

t פיגען in- ,א־ינ^לחײטעז Jנ«ן’«׳*י 
 נױדץר ױנ^י;, דעי ם־ן ניע;עדז־*ע• פין

I :כעינארספ• י. !
sy״'• אוגזעיע פ־ן א״נע־ וױ ״אזוי i 

 און טא־, «יי*ט«י דעי איז הסי׳דעיס״
 דט, דא( א*נייט«ז נזעדע'טערנע־פ1א

o פא• יןלינען און n >»נא««חיט, ט 
 פסכי״ א־נטסיטײנרענט די האט דא־ום

vu ס«ן יאפאי אעיע־ םיז » ^י  «ן נ
 א ט*ט סאי «.־׳*ט«ז ד«ם פ״ע־ען

או־־י, טען30 ר«ם נאר״, פייאוער ״ניא•

«דיױ ווא,־ר«פ א•( «<ס,1סי ««<3ל«
tu  , t r im איסס ro io o 

o»ii o yp-oא (1• סי״ז ד«י פטר׳ס.
ו ט«דנ«ר י«ר«ר סו<«. 60 ״(1 י  ■V( י

oopyo ט־ט Jס*פ«טפ. ׳
 איפ סיץ, דט ג«ו א׳י ו«ס «ג«ד

(1 «י1 ג«י ד«י ow ״ p io  N, דארו״ 
w ל«טנ«• י«ד«י r w ו טיס׳וטס» 

y o 'in ie.) קומט »«־ «ר׳«ט«ר ד«ר 
 ייןe»n 1 נ«ר ד׳ני (1» דעפטסג״ אױס

פרא־ פיין ד«ו א>« ,03011« ט«<30י*
 *;,מעי ןn>;rs סך א י«פ דט, ג«

im p ויר ױ«ט ס«ן (1א נ«י, ד«ם «ו 
p p w מדר׳נז, פ״ן  (רײטון סיר ײ<11 י

םא־«ט«חט אט־על׳ססנס. סך ס «ו
 די א-יגנסיאדעז סוין ח«נ«ן ר׳ד דאפ

 «י ס׳נטעמעססנאי ««ר1ס |1פ ס‘אpלא
י םסיטר«ט«ן ז״ן  (10 נ*ר, סוניןר נ׳
 סײניסממ ,ד װעיסן זיי io רו«פ*ן, ריר

m m xpטיט יסקסי סוגועי »״< — ס 
 סא' •׳(P נאר תאט ov — ז«ינ«, ד«ס
 זס״ י«?סד מײיס׳ור ס to •ססירט, דט

 נז«יio( 10 »1נט«מ«חס10 (0 ח*נ«)
 פסרטיסטען. דין דט דס*ט«ן ז«ר יס?סר
rn די to סיר, עמוסיטסן דסװפ ru o 

 נזער10 סיננעהכיען סויך ױע״ען יסחסיס
ס״נרסתצד,

יי

H W
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ל װערען ע צי ע  פאר געמאכט מ
ען דעם ת׳ מ כין א סמוקער ערפאהרענעם און מ

ד םון ױי ג ־ אי  ה
סיגארעטם ^זערקישע

י ג ד נ שו מי נ ע ט א ה צ

ת ן א ע ט ל ע ט. ז גו
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די נעשינםמ»װ מוויאמן אװ וארסישע ױ
שסאאסעו *אראײניגסע

pc ,דר n< / ,קמרמען

re־ff (יע*  P ,;,J א n v ro ry4 אין געױארען געגעכען סיזאן דעש איז װאס יזורס 
nyfpg אודױעײטעט.) ארנײטעד אעטע־געיצאגאל

נאםיצען עױוקיישאנאל
ווארהערס ױ וװ מונוחןנעאן יעחוליכע דױסע די

ניווא ערױסײשאו
שטאאטען. ®אדאייניגטע די ענטשטאגען א*ז עס וד - .2 לעסאן

i גע־ דט נאך אםעריקא פץ סען חאט *•ריק •אתר :ימ־־עלט פיגז גדט 
״א־סט.

1. ryt וױינינ מענשען *•דיליזירטע די חאנען צ־ריק יאחר חוגדערט 
נאטירליכע׳ די פץ אץ װעיט, דער re גרויס דער פון געװאוסט

װעלט. ח״נטיגער דדר פ*ן ריינטימער
« דראפ, אלם בא־,אנט יייי װאס ד*ס געװען, װעלט די איז די פאר ׳-.

אפריקע, פ*ן נױ־ל נארטחערן דער און אז־ען פץ טײל
גע• דט נאך אמעריקע פץ םען ה»ט יאחרחונדערט טען14 אין

y די i;» 9ip שין לאנותנשאן i j n 
ו4 ניורא ׳נדױש־י׳פשנאל ״װארק׳ןרס  י
 אינטעחןסטנ• ארױס רופט *ר׳ןריין*״,

י נעדאנקען טע י  אינםעחױ װאס די, נ
ו םירען י  וןמעריקא;ער רער סיט ז

נאװעגוננ. •ורנ״טער

די

אוסט.1.44I Iך>
וו

III

IV.

 יאהר• טען n 1 אין ײראפ אין יעבען א געטאכט חאנען מענשען ד• די
דדנדערט.

 אגריקולטרר. בערדען איז איגד־סטר• חױפט די .1
ג געװען ז״נען עס א, קליינע. און שםעדט ײ״ני
ה.־יז. א־ן כאטריבען און אפנעעטאנען טאגופאקטור נ,
קליץ. גע־וען פארהעלטניסםעסיג איז חאגדעל חןו ג.

 .,אר־סמא־דאט*; פריװעליגירטע א צו גאלאננט ח*ט לאנד דאס .2
אריט. געדוען א*ז פאלק פון סאיאריטעט די ן;.

אםערי׳ע. פץ ;ינםדעקוננ די
 גע• סאנאפאלידרט א*ז נעווען א*ז עס װאש חאנדעל כיםעל דאס .1

סוהרים. איםאליעניזזע פץ דארען
 ױינען סארטוגעזען, א,־ן שפאניער הויפםזעכליך סוחרים, אנדערע ״.

איםאליענער. די אױף אייפערזיכטינ געווען
 נעפאדערט דעריכער האבען סוחרים •ארםוגעזער און שפאנישע די .3

 אינד די *ו האנדעלס-װעגען נײע זוכען זװ רעגיה־ננען וײערע פון
ײ כדי דען, איטאליענער. די םים קאנקורירען קאנעז זאיען ז

 פרדפעלי־ איז םארקעטס, גײע *ו װעגען נייע זוכענדינ נאך, אזױ און .4
אםערי־א. נעװארען ענסדעקט װייזע גער

אםעריקע. נאך נעיאף גרױסער דער
ױ נוט אזוי הונחןרם, יאהר םען18 און וט;ק7 סען,16 אין .1  אין ו

אםע־ אין געקומען א״יראפײער די ױינעץ יאהרהונדערם, טען1(!
;רי״א

;ה־ים דער אין אריםקײט ע־אנאםי׳טע די *דליכ א)
 אנ■ אן סאכען *ו לאנד נ״עם דעם אין געלעגענהי־ט די *וליב ב)

;לעבען שטענדיג
;פארפאלגונגע; רעליגיעזע אױססיידען זװ נ)
ר״זען. ט צ לוםט דער אױם נעקוםען אױך ױינען םאנכע ד)

ברויט. זײער פארדינט האבען איםינראנםען ערשטע די אזױ װי z ? אטעריקע אץ םענשען חײנם קוםען וואתם .2
, פארםערײ. ד:רך םײסםענס א)
פוטעױו/רג. מיט האנדלען פון און פיש כאפען פון סאנכע כ)
האנדעל. אלגעםײנעם ד־רך םאנכע ג)
ה״נט. װי אזוי םאגופעקטור ק*ין געדוען נים איז עס ד)

פארםירט שוץ זיך האבען יאהרהונדערם םען18 פון םיטען אתם .4
 פיר קלאסען. עקאנאםישע און םאציאלע כאשטיםטע אםעריקע אין

ײ פון קלאסען : פאלגט ודי ווערען דערםאנם קאנען ז
שיפערם. אץ סוחרים א)
פארטערם. נארטהעח ב)
פלןײםערם. םױםהעח נ)
 ז־עען גלהיש און לאיערס די װעלכע פדן ■ראפעםיאנאלען, ד)

ורינטיגסםע. די בעידען
ענגלענדער. די םדן געװארען כאזעזנם איז װאם לאנד דאס .5

 כײם לאנד פאם שםאלער לאננער א געווען איז ערשםע דאם א)
 םויטהערן און םיטעלםםער דער ים. אםלאנםישען פון נרענ
 ווי םארטינג םאר כעםער נעװען איז לאנד פאם דעם פון םײל
םײל. נארםהעח דער

ען לעזען צו װאס ענ שטאנד דעם וו געשיכטע ביערדם : גענע
pe 5 4 ,3 ,2 ,1 קאפיטעל שטאאםען, פאראײנינםע די pH. 

כלויז איז עס לעסאן. קאםפלים א נים איז דאם :אױפמערקזאם
לעםאן. דעם pe אינהאלט דער אגגעװארפען

קוםם) ופאחעזװנג

ט נ ע כ ע רװ ע כ י ר? ל א ד נ ע ל א

סקוא• הײ אוירװיננ װאשיננטאז אונױוערזיטעט, ארבײטער א״גטעתע״שאנאיצ
 אאעק־ — געזעאישאםט. די און אײנציגער דער — 1ס^ אפוײל, םען7 דעם שבח,

צערער, שעךעהאנד׳צער,

סהנםערם ױניםי ױ אין
 אראנדעירט ה^ט אינטערנזדשאנאל אוגזער פון דעמארםםענם עדװקימזאנאל דער

 סראבאעסען און ציעאען ״געשיכטע, די איבער לעקםשור״סורס ס«עציעלען א
 ^עקט׳שורס די ױניאן." װארהערס נארכיענט לײדיס אינםערנעישאגאל דער פון

 פאלגט: װי לעװין, םאקס םון אידייש אין ותרען נעהאלםען וחןלעז
פאבליק סענטער, ױניטי מאכער װײסט אין — איריל טען9 אווענם, םאנםאג

̂ 05 רום סם., םע20 איסט 320 ,40 סקול
 פאב־ סענטער, ױגימי בראנהס אין אווענט, אוהר 8 אפריל, םען10 דעם דינסםאג,
.501 רום סם., מאראאם איז איסט םארק קראםאנא ,61 סקול ליק

 סקול פאביציפ סענטער, ױניטי סײד איסט איז — אפריל םעץ4 דעם כדבדדאך,
אײ״ מווענמ לעמן סםרים, םע4 ,63  .404 רום ״
ם ס םי ם#כער װײ  אוהר, 6 אום סיםװאך, יעדען ,40 סקול פאבליק — סענםער. װני

 אינסםראתםאר. ריםער, לארעםא םיס םדיידננ, סױמןעל
 סיטנלידער די םאר ענגאיש איז קאאס א — אאריל םען5 דעם דאגעחםםאג,

 230 ,40 5סקו פאבליק סעגטער, ױניםי פאכער װײסם דעם אין & יאקאל םון
 לעהרער. רובעל, א. . ,402־403 חם סם^ םע20 אמום

םי אזנזערע אלע אין נעגעבען ווערעז גראדען, אלע איז ענגל״*, אין קלאסען  ױני
 פרײ דינען קלאסעו די אווענם. כדםוואך און דינםםאג סאנסאנ, סאגםעדס

אינמערגעשאגאל. אונזער םון סיםנלמיעד די

ם גאד גאך  דא האכען צוריק לאגנ ד
 עדיױןײשאז״ ײכאר5״ ווערסער

 דאס ווערט, מאפען » געהאט פראקטי׳ןן
 ניױסע די געסיעט. נישס גאר דאט

 דאס געדענקט, חאנען ארצײםער-סאסען
 *-p h נאקוםאן עס וואס ביילדומ די

 געזע^• עד1 אין פיטא^ססעדגרויען
otter, גס זײ. פאר גום אױך איז; 

 סאיאריטעט גרױסע א דאס אסוז, איז
pc דע;״ אסעריקא אין ארכײםער די 

 אכעד אזױ. אױך איצס נאר קעען
 םאד״ זײנען יאהד «אר לע*טע די אין

 אוסענדעױג־ סאציאלע אזעי׳כע געקוכיען
 ארבײטער סך א ניי האבען װאס געז,

 עקא- די געראנק.־ דעם אוטגעענדערט
 פער^ארםס האבען אוכדעטענדען גאסישע

n וױ אםעריקא, אין קיאסעז-ליגיען 
i נעװעז םריהער ישױן איז דאס n פאל 
אייראפא. אין

 פירעי ארבײםער אינטעליגענסע די
 אײגזעהז, גענוסען חאבען אפעריקא םון

 זײ אדער יע, עם וױילען די צו דאס
 די פון אינסעיעסען די :ים, עס וױלען

 די וױ אנדערע גאמ זײגען ארכײםער
 הא־ זײ נאסע^ די םון אינםערעסען

 אב־ דאס באנרײס*ז, גענוםעז אויך כען
 די איז וױכסינסםע סאסע דאס װאהל

 אויפ׳ן ארכײםער די םון ארגאגיזאציע
 אל״ז דאס אבער נעכיט, עקאנאכױ^ן

עס דאס :גענוג ניט וױים גאך איז
 ̂וערעז זאילען ארכײטעד גױםינ.די איז

 זײ ענםוױיאגלם, סעהר אעטעלעקטועל
 װעל־ בענריוי, כעסערע־ז א האכען זאלען

ז זײ ראלע כע ע ל  געזעל־ דער איז ^
װע־ געטאז דאחי עס װאס און

 איבער• געזעלשאםטליכער דער פאר חגן
יסודות. גערעכםע םעהר אױף כויאוננ
 האבעז ענטוזיאססען אייני;* װען

 דעם אײנגערוםעז צוריק יאהר צװײ סים
 ״װארקערס די םאר קאגםערענץ ערמטען

 בענע־ זײ זײנעז בױרא״ עדיוקײשאן
 סארקאסטישען א םי׳ס נעװארעז גענם

מ שס״כעל. א  האבען מענשען וױיניג נ
 גע־ ׳טויז איז עס אז נענלױבט, דעמאלם

 הינער דער אין דאס ציים, די קוםען
 פוניך קאנעז זאל ארבײםער*באווענונג

 באוועגוננ. עדױקײשאנאל אן ציאנירעז
 v:v' אז נעװיז^ז, אבער האט צײט די

 און טעות. % געמאכט חאבען צוױיפלער
 ער־ עס ט1זי צײנ^ יאהר צוױי די אין

 עדױקײשאז ״װארקערם די דא זיסטירט
 אײ- םארגעקוםען שויז זײנמן בױרא״

פאסירונגען. וױכטיגע גיגע
 געעפענט זיך האבעז עס ערשטענס,

 אין קאלערזשעס און ארבייסער״סקולס
 איז עס לאנד. םון סײלען םארשיעדענע

 לאנד, איז װינתעיל א ניטא באאד שױן
 ארבײטער־באװע- *ז דא איז עס װאו
 קור־ אױך זײן ניט דארם זאל עס גוננ,
 זיך ארבײםער די םאר קלאסעז איז סעז
לעתען. צו

 עם האט אנפאנג םון צװײטענס,
 עדױקײשאנאל די דאס אױסגעזעהץ,
 די צו נאר אפעלירען וועט טעםיגקײט
 ארביײ דער איז עלעםענמעז ראדיקאלע

 גאר־ האז פעז דאס באוועגוננ; טער
 דורכשניס־ דער דאס דזגרװארטעז, ניט

 זיך זאל ארבײטער אמעריקאנער ליכער
 הא־ זײ דעם. מיט פארנעהםען לעןrו

 װײניגער נאך אז געםײנט, אויך בעז
 יױ די דאס דערװארםעז, צו עס איז

 פעדערײשאץ אמעריקעז דער פון ניאנס
 אנ־ א'ז עס װעז זיך זאילעז לײבאר אװ

 עדױקײשאז ״װארקערס די צו שליסען
בױרא״

 נע־ איז אונערװארטעמע דאס אבעד
 סינ־ אין סאנװענשאן דער אױף שעהען.
 דער איז ל., אװ ם. א. די םון סינעטי

 נע־ אינסמרואירט קאונסיל עקזעהוטױו
 דער םיט צוזאטעז ארבײמען צו װארען

 צו בױרא״, מדױקײשאן ^װאדקערס
 טעטינ• עדױקײשאנאל די פארשפרײטען

 ארבײ־ ארגאניזירטע די צװישען קײט
אםעריהא. אין טעוי

 עדױקיישא- דער םון רעזולםאם דער
 דער זײז נעײיס װעם םעםיגקײם נאל

 לאנד איז באוועגוננ ארבײטעד די דאם
 וועם דאס שםארקער. ווערען וועם

 ארבײםער- אסעריקאנער די אויםהויבען
פדרנד^ העכערע א אויח באװענוננ

 דער םיז םיםנלידער טויזענדער די
 זײז, שםאלץ מענעז י. װ. J ל. א.

 ערשםע די נעווען איו ױניאן זײער וואםי
 אז אננעמאנגעז האם װאס לאנד, איז

די צוױמעז םעפיגקײם עדיוסײשאטול

 האט איננוערגעשאנאל די בױסנלידער.
 יאנצן ױניאנס אגדעדע און אנגעםאמען

 גאג• דער םון ערפאלג דער גאכנעםאלגם.
 םאר ברכח א זי׳ין װעט טעםעקײט צער
 מיט״ די און מענשדױיט, גאנצער דער

ױ אינטעדגעשאנאל אונזער םון גילידער  י
 װאס דיז, שטאלץ איםער וחגלען דאן
 דיזעח אין חלק גרויסען אזא חאכען זײ

איבײט. גלױסער

 אוני ®אר אונטערהאלטונג אן
זונטאנ, םטודענטע̂ן זערע

איױל. וטעז5 דעם .
p סטודענטען די d ארניי״ אונזער

םי די און אונױוצרזימעט טעד  סעג• ױני
 וחןלען ילערצר, די מיט צוזאםען טערס,
 דעם זונטאנ, אונטערחאלטונג אן האבען

 סון אוידיטארױם איז אפריל, טען15
 3 כילדיננ, אינטערגעשאגא̂י אונזער
סםריט. טע16 װעסט
 דאפעיצםען א האט אונםערנעסוננ רי
 נעאעגענחײם א געבען װעט עס צװעק.

 םריעם, דיעויע און *סםודענטעז די פאר
 עטאיכע פאדכרײננעז צו לערער, די און

 געזצא״ נוטער pא שםונדען אננענעמע
 וועט צייט זעאבער דער אין שאםט.

 דעאעגאםען די פאר וױלקאמען א זײן עס
 ?אנװענשאן יעהראיכער דריטער דער צו

 ביױ עדיומײשאנאא ״וואירקערס די םון
 רצםאאם װעם װאס אםעריקא׳/ אװ רא

 די יארק. גױ אין װערען אפנעהאאםען
 זונ״ אנוזויבען זיך װעפ אונטערנעטונג

 םאר״ אוהר '5 ׳אפריא, טעז15 דעם טאנ,
 רעםרע״שסענמס, p'T װעם עס נאכט.
 אונםערהאא• נעזעאשאםטליכע און טענץ
טוננ.

 די װעס קאםיטע אראנזשמענטס די
 אײג״ אלע ײאו פיטיננ, א האבעז וואך

 וחל אוגטערהאאטונ; דער סון צעאהיייטעז
__ װערעץ. אױסנעארבײט אעז

 מאכען קלאוקמאכער בראגתס
םונג אן ע ערנ ט  »״b די ®אר אונ

ען לי שטארבע־ 2 דײ םון מי  םאר
ער םץ טעמבערס נע ״  • אונז

אן. י ױני
 אוגזערע םון אײנער איז אעצטענס

 נעשטאד־ ■אוצאונג קאאוסםאכער אקםױוע
 נע־י נע׳הרלעם איז צװײטער א pא בען

 נעווען זײנען בײדע םראס. א םון ײארעז
 פון םעסבערס pא האאוקמאכער אאטע

אאגנ יאהרען םאר 1 לאקאא
ײ  פאםיאיעס איבערנעאאזען האבעז ז

 זיך, געםינעז װעאכע קינדער קאײנע טיט
 סעקשאן בראנהם דער נוים. נרויס איז
 קאםים^ג רומס קאוב די און 1 אאקאא םון

 די אין פאראינםערעסירט זיך האבעז
 טע• א אראנזשירט האבעז און םאםיאיען

 דעם בײטאנ, שכת םאר בענעםיט אטער
 דעד םעאטער. קעסאערס אין סאי, םען5

 די צװישצן ורערען צוםײאט װעט פראםיט
 ברידצד פארשםארבענע די po םאמיאיען

ױ  אז נאר םאר סאםיאיע דער םאר אויך ו
 שוין איז וחזאכער סאאותםאכער אקטיװעז

צײט. אצנגערע א קראנק
 אז װינשענטװערט נעײען װאאם עס

 די ספעציעא און קאאוקםאכער אאע
 קויםמן זאאען 1 אאקאא םון מעםבערס

 זעהן און בענעפיט דיזעז םאר טיקעםס
 Ht פאר אונטערנעםוע די םאכעז צו

ערפאאנ.
 אםים אין באקומען םען הען םיקעטס

 רוםם, קלאב בראנקס די אין ,1 אאקאא םיז
 בײ אױך װי עװענױ, װאשינגם^ז 1581

קאמיםע. דער

 אץ קאנצערט קלאםישער א
ם ױו א ט ױ ױ ד םון א ענ ר

י - םקול.
 האנצערם אינטערעסאנטער זעהר א
 hjn אווענט, שבת ווערען געגעבען וועט

 רענל פון אוידיטארױם איז אפריל, םעז7
סט. טע15 איסט 7 פי«וא,

באםייאיגע{ זיך וועאען קאנצערט איז
:הרעסטעז פאלגענדע זײ

 טיט ;באריטאן — אאזארין אואים
 םיאע ;סאפראנא — דאניעא מאדזשי
 קאלאראטור־ — דזשעאעסםיא םאארא

 — םארםעאאם^ תשוסיםי סאפראנא;
 סאנמראל• — מאפעא מתא םים ;טענאר

 אלצ קינסטאער. אנדערע נאד און טא,
 וועאען יחוס די, איז זיננער, נומע זײנען
 !יך נעווים װעלצן קאנצערט, צום קוכת|

 ווקרט סאנצערט דער אםוזירעז. נום
חר־דאוז. ױ. ם. םון נעמעגעדזשט
̂נך אין באקוםען צו םיקעםס  ח

nan-! ׳ .

ארכײטערשאפט דער פון M ר
c* חמעניע אין

ץ נ«וך מן ײ  ספרחיילמ (ישט זיי
מר חןר וו׳נלנ׳נ װיומחןן, י1  *רנײי

מ רומ׳מי״ אין לל«ס ז ivo ו׳ ip0a ר■! 
 »נ׳ור»ל*ססיייפ, *•רלויחןג׳וס דעם

וחר >װוײ  ויגמ *רינער שױן |W״t ̂י
ם, יענןר  מוױלדןװןסע די *נ«ר ייי

r w m שרעק »1• «מ«ײ<ויש«ן ח«ט 
ד, די אױוי t די גאר m וןרנײט׳ o o n 

 ר■״ עלזןמןנטען נ*װאוסטזי;י(סם« און
ו סוט דןם נ׳ןן י  די אין ג׳זפינ׳נן *ו ז
סער ד*ר )*י«ס8ניז8<ות  רונ גר̂ו

 טיש4«8 יייו נלײנדיט־נ נאר עטעהט
יייס. דער אין

 רעאיו*יע די װי (אר םעחר אנער
 םראק*יא;ע<ע אינעדליבע די ראנען

 קאנסאלידא*יע די נעשט׳ורט ?ארפען
«.1נאװ׳ דער םון י ני m י i n -קאם 
 םאר• אטציאספערע, די םאר׳סמ׳פן סען

 רויכען און כחות נעסט^ די .שליננען
 א״נמאל גישט >ו״ט• מעהרסט׳נ די

o מען דאט n ,תוכן אילם אז איינדרוק 
 ל»נ 1שוי ני׳ון האט ואך ד«ר פון

 קרײ ישס ייר קרינט רען פאינעםען,
 ױענדע: אינייטער די נעת און נען...

 סאראכטוננ און ערעי מיט eu זיך
 כור״ דר יאכט ארנאניזאוויעס, די םון

 דעס אינער פויסטען ,ד אץ זשואזיע
 #־«ילעט*,-ישע רי !,א נדורעײהריג

רייהעז...

לאנד, אפנעשםאנען אז א*ו רורעגיע
 אכאיפאנע־ און קארויציע םון י־אנד 8

 ס«מ־ — ארנײטער״כאװענו;( די ט־זם.
 נאר שטעהט — איט־רוסעניע א־ן ‘צ־ע

 עס אנטיויהלוננ. איהר םון אנהויכ נ־-ם
 א־בערנענענענע און נעטרייע ס׳זהלען

 ארנא־ געניסע *•ן סאננ«ל דער טוער,
 נרוי־ א זעהר א׳ז כחות גיזאטארישע

 ארבײטער״ דוםעגישער רער סער.
 דארט, נישט װײט נאר האאט .קלאס

 די אין ארכײטער״קאאס דער זואו
 ?ײנע אינדוסטריע״אענחנר. גרױסע

 סך א דערוױיא נאך זײגען אױפגאבען
̂ע,  וױכםי־ וױיניגער גישט הגם לאענע

 איגםערנאציא׳ םולם טײא יעדער נע.
 סאצײ דער ד־ייגט פראאעםאריאט נאלען

p אױו• אנטוױקאוגג אאיסטישמר it 
 םאנ״ נאכאױםען סיט׳ן נישט ,שטײגער.

 ריכםי״ !,סיט נאר חאוסות, סאסטישע
 די צו זיר צויאסען pn אפשאצען גען

 םען העאםט םארהעאטנישען געגעכענע
 גצחס. סאציאאיסטישען דעם צוגרײטען

 שטעאען זיך װעט װאס יעדער, און
 םאק־ נעגעבענע רי םון כאדען אוים׳ן

 די אז אנערקענען, םוזען רועט מען,
 ארבײטצר־ פארין אױם^בע װיכטינסםע

 סא״ איצטיגען אין רוםעניע אין קא#סי
 אמאני־ ױינע אויפכויעז :איז כמגט

 יסוד. נעזוגטען סאאידעז, א אױוי זאציעס
 און דארפע; ארבײט דאזיגער דער צו

 עראיכע אאע ײצרען צוגעצויגען סוזען
עא^מענטען. איבערגענעבענע און

•**.
 רײ־ םראהציאנעאע די שטאדק װי

 םח אנטוױקאונג די שטערען סעגישען
 םען דערוױסט ארבײטער־באוחננוננ, דער
 אפ- איז װעאכער באריכט, א םון זיך

ר אויף גמגעבען ן  םוג׳ם זיצוננ לעצטער ו
 דער קאוזש. אין געווערקשאםםס-ראם

 באריכטעט, האם דאםיאן ח׳ םעקחןטאד
 צואיב האט געײעחןשאםטס־ראט דער אז
 גע־ נישט נאר כםעם רײסענישען די

 געפמהאט אויך ס׳האט טאן, ,קאנט
ארבײט. דער צו םענ^ען און געאד

 שטע־ אאע די אױף קוסענדינ נישט
 אעצ־ דעם זײט זיך האם רענישען

 סײ אין נעװעהקשאםטס־קאננרעס טען
 די םארגרעסערט ,1922 םאי אין בוי,

 פון געװעריןשאםטס־מיטנאידעך צאהא
 דורכנע־ איז עס .65,700 אױף 45,000
 די בײ אוניםיקאציע די געװארען פיהרט

 שנײ־ בוכדרוקער, מעטאא־ארבײטער,
 האאץ־ארביײ און בוײארבײטער דער,
טער.

®וי־אצענט) 80( טײא נרעסטער דער
 נעםינט ארבײטער ארנאגיזירטע די פון
 בו־ און באנאט טראנסיאװאניע, אין זיך

 pפ זעגען פראצענט 20 נאר ,קאװינע.
 םון טײא גרעסטען (דעם אאט־רומעניע.

 הא־ די אוים מאכען פראצענט 20 די
p פעךאדבײטער d יא).5ברא און גאאאץ 

 צעהנד־ מיט שטאדמ א בוקארעסט, אין
נישטא איז ארבײטער, טױזענדער לינ

• דא םיר׳גיבען װאס כאריכפ דעם )# י  י
לע־ 7ניי -דאס סיו ארויס םיר נעסען

yw* א נעז״ m- יע  צײפונג, סאציאליסם̂י
 םיר רוםעניע. בוקארעסם, אין ערשײנפ װאס

 enjnwr ער װי באריכ® דעם איבער גיבען
 אוי«־ די םיר ציחען באזוגדערס געה®. און

 װאו באריכש, פון ם״ל ojn צו מזגרקזאסקײא
oy עס װאס חורכן דעס װעגען ?יד רעדא 

 אזיאל־ די באװעגונג ארבײאער חןר אין םאנפ
 חאליצו םאנכע װאס רײס^יײעז< און ®יעצז

חנד. — •ארפ»יײ<תן. *ז חוג זײעד ®אר צס

 גישט אתאדואציצס, שוס ?ײן כסעט
ײ  n בײ גישט \m קארודסטען n נ

ס*ציאאיסטצן,
פעסטגע- איו דיסקוסיצ דער אין
 ק^טודסט חנד tg מװ^רען, שטצי׳ט

r א ועחר יאס אין םױזרט טאנאסע jn- 
^je rn g u g i^ g r ,ארנ״ס i f 

מ חןר אז ד*רא*זט, דמם אױך ת  -מו
נן ואא שאפטס-ראט  ארנײטען אגחױ̂כ

v נישט נעסאראביע. אץ iw f r p -דע 
 ׳V( האכען קארוניסטען די װאס רױף,

 געװצדתשאםט־ די אז דערםאר, שטירט
 אײנהײצד אן דין זאא כא״ועגונג איכע
עגדיג נישט און ליכצ,  װאט דערױף, ק̂ו

 מיטכאיד א געװען איז אאייין טאגאסע
 ער ראט געװערקשאםט^אט, םולם

 א׳וניפי- n דעראאזט נישט איצט ניז
 נעױערחשאפטא'* יאס׳ער n םון לאציע

 צײט, דער אין ארגאגיזאציעס. כע
 גע- פזלם אדגאן אפיציעאער דער װען

 טאנגעא צואיב האט װעדקשאםטכדראט
pg האט ע״ש״יגען, נעקאנט גישט געאד 
ו י  אוקסלס, דעס עראױכט טאנאסע ז

 י י ר ד אזש יאס אין ארויסצוגעכען
כאעטער. געװערקשאפטאיכע

 רעכ צואיב האט בעסאראביע אין
 דין געקאגט גישט טעראר חערשענדען

 איז גישט װעאכער א pc רייד קיק
ארגאגיזאציע.

 דער פון אאנע םרױעריגע די אט
 אוג- די אױס נוצען ארנייטע־שאפט

ט וױ טערנעםער  די זיך. אאזט עס וױי
 ספעצי־- ארכײטער, די םון כאהאנדאונג

 די דערפאגט אאט״רוםעגיע, אין 4עי
 עס װאס אט שקאאפערײ. po צײטען

 ^פעטאא-אר״ דער דעם װעגען שרײבט
:בײםער״
ײ דער אין זײגען בולזארעסט ״אין  אי

 איכצר באשעפטינט זען״אינדופט-יע
ײ םון ארבײטער. 10,000  קױפ זעבען ז

 אין נאר ארגאניזירם. ■ראצענט 5
 ארכײטען עס װאו פאבריק, װאאס׳ס

 יי־אצענט 60 זעגעז ארבײטער, 600
 קאאעמוױױםארטרזונ א ארגאניזירט.

 פאנריק. אײן אץ נאר םאראן איז
 איינ״ נישט ער װערט דארט אויך אכער

 ?ענען ארבײטער די װײא ^ןהאאטען,
ארגאניזירט. שװאך

 ארכײם םאבריקען םײסטע די אין
 שאעכס ווערען ײאס איבער־שעה׳ן, פען

 האבען פאבריסען סך׳ א כאצאהאט.
 פרע־ און אקארד- דאס אײננעםיהרט

 קוקענדינ /ישט אבער מיערםיםטעם,
הארעווען ארבײםער רי װאס רערויח,
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ברודער. און הער װערטער
אינטערנײשא־ דער םון באאמטע רי

 אמצריקא םון ױניאן װארקערס םאר נאא
 ׳ דער םון רעדאקטאר דעם געדוםען האבען

 ארביײ טעגאיכע אירישע א ״םרײהײט״,
 דיסטריקט צום יארק, נױ אין צײטונג טער

 רעדאק- (דער ער יארק, גױ םון אטארני
 זעבאװײ ןגדעגגע און ערקאערען זאא טאר)

 װאס״איז סםײטםעגם, א באשטעטיגען צו
 ארכײטער, גרופע א pc בריף א אין נעװען

 םארעםעגם״ ױניאן, דער םון סיטנאידער
 טען22 דעם ״םרײהײט״ דער אין איכם

 ווערט סטײטמענם דעם אין םעברואר.
ײ םעאע אנצאוזא אן אין דאם געזאגט,  זי

 נעשאאנען ױגיאן דער םון םעסבערם נען
ײ װײא דערםאר, באויז געװארען  האמנן ז

 גיכדאײנשטיםיגקײם זײער אױסגעדריסט
 ױניאן די םה םאאיסיס די קריטיקירט אח

 דעם, אױף פירוש א מאכענדיג באאמםע.
 ״פרײהײט״ דער פון רעדאקטאר דער האט

 װאר־ םאר רער צו עדיטאריעא אפעאירט
 אזא צו סוף א מאכען צו ױניאן קערט
האנדלוגגען. םארט

 גע־ האט אטארני דיסטריקט דער מען
 האט דעם, וועגען רעדאקטאר דעם םרענט

 ער־ ״םרײהײם# רער םון רעדאקטאר דער
 אז ברעה, געהאם ניט האט ער אז קאערט,
 וחד כאשטראסט זאאען •ערזאנען נעװיסמ

 דער פון ציא אײנצינער דער נאר רען,
 אױם״ מאכען צו געװען איז ״םרײהײט״

 די אויף נוםא יוגיאז טרײד דעט םערסזאם
 דער אױ^ און האנדאונגען, ריכטיגע נים

 בײם האנדיומען. אזעאכע םון נעפאהר
 רעדאקטאר רער האט םארהער טען1צהי
 דאס ערקאערמ, אױך ״םרײהײט״ דער םון

 די po ווערען געצװאוננק װעט ער אויב
 יוניאז, םאריער רער po פארשטעהער

 פאק• נויםיגצ די ברענגען מוזעז ער וחןט
 אםת׳דיג״ די באשטעטיגען צו אום טעז,
 נאך מנדאיר, סטײטםענם. דעם םון קיימ

ץ ווענען איכעראעגונג נעהעריגער א  »י
 ס$ורנז אזא םארבוגותן איז עס װאס םים

פון רעדאמםאר דער חאם אונםערזוכונג,

m לױ m,) « ד׳נןיןןי ל׳ /
i 11' #1 פידארנײ^ד m

*v טאג, א  m m דאפ <#l
m jrw ia ר ^ f וד ט״ ijg  m  ),n‘ 

in 1י m, מנ מר •^ נ  im* יי
1 י םאר

ו 40 שױס פארדינצן  טא<• g א>/ W ני
^וי V לײ 90 נאר ארנײ ' M* ' ר- י י

"*rwa*״ *w #  ta v, חןר 
n w wymiw* נ$י

•אויױ, אויפ׳ן
ר ר** ^ fg די עס םm נ i/ 

 -g-ryirgegu pg *א*הטײציטצט
̂נא א נײטצר. h ניס  ig e n 

״ פארחצאסדשען  אדגײ• מטישץ די נ
 ״ojraog איו םאר דאדסנר דער טצר.
 חןר רך האט Djr pg אמאגידרט טצן

 דודנצוו*צצ; איענ׳וגענען איגאגיואציע
 טעגאי- חןר קא^קטױױםארט׳-אן. א

 g מון םארדעסט כער
h ט^ג, א אײ נ20 ני« סוז איו  pc 

 א לײ 70 ניו 50 — היאפס-ארנײטצ״
טאג.

 סך א נאך ױ איו שטערט ?אײגע
 שץי״ כלוכדדשע די אין טרױעריגע-.

 שיי־רעפע״אטיר-ײעי^שטאטצז אין בוײ
 כאשעפטעט דע*ן רוט־כעױעי־ין םון
 vh רי פין א״בייטע״. (<סך עדף אן

 ין״ן ,1923 יאגואױ, ערשטעי צום ביז
 אר;אנידרט! געױאן דשט אײגציגא•

 פאררעע, פאך־ארנײטער כעסטע- דעי־
 אהארד״ אױפ׳ן הדחענדײג דשט

n נישט פרע^ען־שיכ-ע^ y o וױ ̂א אטע;ו14 roד Dהא( רג^נמר
 סאוכז די סאגיץ/ א״ 40 ניז 28 קױש
v גאד ױצט j r y אױס n ארכײטעו 

iT •ר^װאסע h וױ fovry tsm.
 אמאדזאציצג אץ טאנתא חןר

g סד י שױן האס אאט-רורעדע אין r 
 אג די pc ארבײטער רי גענראכט דען

ycogp-p^ כײ נראוױנצען. דערע
אױן אן תיכף אונטעיכמםער די װײזצז

r;y5rrofg pדער c,.
A

אין• עס איז נעטער סף ריין נישט
r» די r ,ץ אין ווייל •תוײיגמי» נ

 נמתר נישט אמאניזירס ז״נןן רונמניע
*ושיממר. אל׳ו po ■ראמוס 10 וױ

 מדאמיא* ■יזןחנן m לאגא אזא נײ
 ס׳ןזד » נאר ני«ס איו קאטפקן, נןאן
מןו א ס׳איו — קזר  w םאײחו

 ׳מפר• no ארנייסןר נ«װ*וסטזינינ«.־
 ■yum דאויג< די t• פאדעיעז, ניש

 1אי סײ אױםחירען, זאל רתנס^בײס
 םאר״ די איז סיי או| •רעסע דער

 חוג היילינער רזר איז ראס זאפלונמן.
no ,נלייכ• נישט איז עס װעמעו איע 

 ארנייסןר־יןלאס פונ׳ם נו.*ל ,*n נילםי:
ו רומזניע. אין

on• אויף ״■דיימייט׳י׳ o n אוו רריםען 
ממן in* סארהער, ין ’ r o j אסגמ״ זיר 

 נא־ ײעינע איתענד פןןרוװנתננמן זאנט
ױיזז ױנישז. תר מנען ו

 נאך נלײר און וויים זעלנער חס־ אין
o n, ום נעווארען נערושען איו ער וױ» 

ly תד חאט אסאתי, ריסםריסס o p rm 
tn־m ״סרײחײם״ ד*ד סון ’ o n נריוי א 
o• סױסםא!, מאריס םר. וװ jn ’ i n פון 
anיױ װארימדס סאר אינסערניישאנאל ־ 

 קיא״ זײו זאל *־ או פאראאננענד̂י גיאז,
i גענען נע n ״סרייהײם״ l» « n n o o 

 םארשטע־ *רכייםער סון האםיטע • סאר
m הער.  po n»owrm  i n •סרײ, 

̂ט חיים״  אניונעמען סארסליכסעט זיך ח
 אר״ »no po «1■ יעחמ תרכפירען »ון

o ניינמר :n 'ij i■  i n  .pd ijup סון 
m יר װארמרט 1סא אינמתיישאנאל 
ivunom אגסזאגס זין־ האט ניאן no 
o* »ן i*o לאנקp זײן i״m .פאסיםע 

ip «1 נעחם די,סרייהיים״ i f 1איח סיס 
u n n y o סון n ױניאן PD0881, דאס 

 i«o יאגמp 1זײ» iy«non»o ואלען זיי
 האנד־ ווזוי די,סרײחײט״ ?אםיט;. »׳»
 1גא דאס שטעלונג, די »ן נעטט ינ,1לענ

«j 01?װא<יסיווי איו ?מםיםע ארכייםעל 
 אוכד אנםשייזשן «װ p» אתגממוכען צו

מ וחנגען •*רטייאיש  ״«ו״ «רני אינעײי
 ואט tv נלױמנן, 1םי אננעיענענחײםעז.

 •1» אן װאס שימלוננ, אײנצינן די איז
 ומל־ אגג׳ומו, ivp אתאניזאצין ביינתו־

nn ז״ן נים זאלען עם כע 'H אליסיס■ 
אגזיכנמן. אמעם״נע אין

v o האמן צו עננססליך זעײ־ זיינען 
i סון ם״נוננען די n אמייסש־ •o n סון 

 1װיכסינע זעחר דיתר אינער u?» דיזען
io אנע.1ס o in 140 1םא 1סי יענען 

:אנעn»J>VD n 10 אבטוננ1ם4נ אייער
in סםנים איהו־ .זיינט v צו ניט i n 
i םון האגדלוננ n 1איח אין .םרייחײס״ 
»y «ו ויך אנםזאנען n o| נענקן נאוױױע 

oiynipo i סון פאושםעהזזר די n ױניאן 
op צום iioon און יטארני m  rt סא־ 

n n,« םאר־ זאלען באאםסע דיזע דאס 
y«no| •רלוני׳שםדינמ (א ?לאנע זייש 

»4 i n| (4 אויםריכםינע  *1אוססא |140
 ■140 1נײסע14 סון סאמיםע 1םייאישע

ח״ הן מ א ׳
 די ר4ז m גיט און נוט זוי4 וײם
סאח־ינ̂נ ד װאס נאםו־אכםו̂נ עתסטנ

1 •P0גי/וע»ר«מו•* 
ענספערס 118 pe i ,רר rni a wmhri

f# y tty i n  v*  tyn \y\gne 
|/yty

n  v ly ing  v*  iyg tyn Jiyg#>y 
tyty ײ י מי pg g• g «אי י

ס m*• י i |  mi reniMtptyi g 
pJi'Vtn• vn ײ "  iyty tf r♦# yw n 

tyn ״*•gft tyg iyn j ' i y >jtn v* iy i 
1$ •!y•’.• חר ײצי• 11וי tyygit 
10 g \ny  p i9 ן V H 0  $y 

g y i ן •ו  ggft iyg •gti tyi^iyrgi דן• וו
g v i  mn jy ty  ft#צyי f i i w i iז g•♦ ״ 

g 1 ױ* t<g w w i mד& b* ו h  n 
ty iiy t#, 1אי y tty i i f i  gfJtft דץר -yjjg 

j»וylyר mm ן «gjrtt r- וו f  y i  \y if 
toyi, און דמןר •^gt

g rg t  tgrt jy ig ic אויןו
gt ,V v i  1 p t  jji i'm i%  i f i 

̂י*גע O, װיריןוגג װ f  tgn
J i iy r i i  g tgn ty , r  : iyco ;y רץר 

g tgn tgtnyt g in י7גײספיג  i ig v n i 
t\v װידקזמ נרזיפז i חר •n g4״ •t i i ig 

tty tyg tyit -tyt•’• חף• אין tyn 
gvr vn tygרק *ttg  »y tgn ,tjynyjiM 

Vװ די i  i f  It#♦! tty iyg mi j u p v 
fig tyty tg i fg ,ttigtig i t t i  Jig* f u r 

Mgv^yiyj nygnytyjtg tg אין fygtj g 
t ig, י^ נ j, ױ i t g it r  nytti ^ f itm n i g 

jJiy iM t ygu nnyt g tgn
tr»inyg^ ttgnigngi tgn j yjgnc״?

n yg o iy ״fjninyg^ 11§ני1או י1 איו- 
tynyng n  ft• J i i n y t r ^  n  ijng ,u it 

fy iiiy itg n ויךmg•י yygig/ מ
jn f it  ttgmm g• tnyn tgn• •די װא 

P• yiff^iyn*♦ •1 גיוfg י, f r in g •ײצי 
n y t ry j דודן g ן» unri, דויד ,n  ly in i 

n נןד און r i fn yrytg״.fyt 
untmg• h  tjgm m g i tgn jy ignc- 

f it  urn דודצ׳ן I fgtyt nywin
vtm? f it  m tunting• m : nyce;y 

•jyg y>Jgg tgn M fi p• r^nynyj a»tp
r״g i f  n  fyyn • fj•» ײ '*n• ifv n p 

g tgn tgn fgnyt » /-ק#יז^ fgtnyt in 
g tgn ggn ״n̂ gy״ -gnyig ♦n tuntrngi 

tyo»i ,tyttin pm  iyn/ .י yjunn in .n ,i 
in  guntmg• ו י ן t- ל1װי י n  t«j V i  tyg 

t fi^*fpf> v i ן1א got•gל t in װײל tyg 
ngn ty ♦n •♦j a r f* וײן. צו nytnyy nyn 

n  fyjg^ ittg jnjyj pngtg t«j tgn n t
tyagnptg n. ״typgtf״  11f

oingn-tut g n  egn : y im c? 
n gmgu#i* 1 :ענטסער f1g g ל#נגעי י 

on yigHy ^ g n ן1א ל#נג V i ן י  ong• י
g•״ g נו עגליר ir tu t  nyn /mgiyg^ng 

gp p it p ig  wgni oyn• אין tnynyi n 
”r<t אין ng*oit ■sgnungi; גאר און g 

t u t  g ty im p itting jnnt ynynjg no• 
fig  fynjtig 84 fytoff tyg ipgn oyngn 

ygmyj fyggys gn אסאל r ffg  ; -vryo ig j 
fyjiyinyg oingirong אזן nyi mgigogi- 

jy tu  g tyg .ייחר״עיימל  ןכזןר tig tyg ו̂ן
1 oyngn-tiyt nyn tg ,tnytל| tyoiptMng 

 ״ng• •gp nyn ang ongn ׳ogp יין1 סי•
 ogn ,nyoi? oy 9 איז איג^ױיסג, נלײב■

tng nyni״tyopgiiOMt tyn ongn.

 1אי ני• tyagn םױ שױסעל: לואיס
 ,nggptntgmip tup nygiyo י#ן11י

 ״pgntgnup m tg גי•, מן11גל n»o װײל
o«t ייז « ggn ogn if nyng •̂griyoMi 

ntrig t^ n  myjn»t׳T י1י1א griyoMi g״*• 
^itprmn tgn ,tjn^gnmg .wnityo״ 

 אין *לי•0 איו pitpgntgnup P« יידוגנ
ymgyt, אוסדחסזןג׳יאמליד •1כסאל9 איו 

 itpgnt ogn m• ן1א ,ypitpgnt nyn אין
iyg yniygmoit an ogn tyjut oy tjrnf• 

tyr. סיר Jiint ngo ,nyamyn ,tyt̂ iffi 
 I’taynyj-״ nyn p• nyn^ די ןyוואת «ו

tnp״ tyiyj די fh i lit• onggpmtgniip 
 onypno. און •ײקס ygijiymyo גמחן9

p. :גים, 3גלוי איך ביאדער ogn ל1וy 
 איחר. ogn oלyנg•ר yaלy? די ft• לײמן

tynngo ogn סינווײ אין nyaM n̂gn »ני 
tyagn איחר װי לוי• װיר?וט^ די mrtpga 

 ״yi דאי!״ ogn ,®upagnr «ײג• ogn ?יך.
«.oלזgיfy•o g סין ווערזןן חײל■

V לינ?אןי. י• סרס. i  oy סםעגל«ר1א it 
n g tyago״tguy סון p nyng»יס g tng 

gn r ’g ng• jnainywit nyi»tain*ל 
 ״cpy ^לײו אוגזזד tnyutann ויין גו•

tgwniiogtgy tgrayt״, ogn •גי y*yi g״ 
p• fynyti it •aitnywit gnwyj יײניגע 

tyiifyjont fgn ty*yn m .tytoiVrtyoo 
V i  oy ogn ®יייד םי ogn tit nyo nyn 

fg® w• סעז

«mg* p אונז r m\ וחד סײנוגג אײמר
חנם. נען

אײער נרידמדליד
. ם» זש י ל א ד ,t ג

ngowrm ״סרײהײט״
ן . דער מו ע י צ ק א ד ע  דער ר

 םיר און עננליש אין גסשריכעז איז כוײוי
tyagn װארם כסעט איכעתעצם איחם 

m אץ g n דיזעד אױף ענםפעד אונזער 
y;gno:g לעזעד דער װעם fyreya אין 

ח #•םיילרגג אוגזער tyDjnor • *ידו
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#23 p און װערעז פאדאײדנס 
 ױניאז דרעסראכעד א^ן דין 0ע

pit דיזער דו (רײטעד
*י ״ז ז  אגגע־ ז

ih פון כאארד דעס
^וורזאכע רי ױגי^ן. מוןכעד רער
po פאדנינדען o n יא־ ררעססאכער 

וארד סים׳ן ין*< די םון ̂נ

,1923 א«ריי, מעז6

דעם סון ארויס \ואקסט קי^וקםאכער
 צאהיל גרױסע זעהר h װאס ;פאקט

 די און — טאנוםעקטיעורערס
 טאגושעק־ — װאקסט און װאקסט

 ררע״ אױך יעעפער זײערע אין טיעורען
ײ סעס p דרעס ספעציעילע האכעז ז i• 

 די־ און ^עפער זײערע אין •ארטםעגטס
 דער אונטער זײנען דעפארטטענטס זע

 דז״^ינט קי^וקמאכערס םון ק^נטראי
 אונכאיטטרײט־ אן אױך איז עס כאארד.
 ס*ב- צאהי גרויסע א אז ;םאקט כארער

 קאנטראקטארס, און מאנופעקטיעורערס
 קי#װד פאר קיאוקס מאכען װעיכע

 מאנוםעסטיצױ קיאוק און דזשאכערס
 דיזע^- פאד דרעסעס אויך טאכען ׳רערס

 מא- קיאוק און דז״עאבערס סי*אוח בע
 טא־ זײ װי אזוי ■וגקט גוסעקט׳טורערס,

 דדצאבערם. דרעס רעגעילע םאר עס כען
 אין וױכטינ אוסגעהױער רערפאר איז עס
 כײם עקאנאמיע םון אינטערעסעז די

עס כדי און די האגטראיירעז
 וױרקעגדע און םאראײדגטע א דין ז*<

 דרעס־ פאראײנינטער דער אז ׳ק*נטראיל
 זאיל יארק נױ גרײטער פון לאקאי״ םײקער

 באארך דדעאינט סיט׳ז םארבונדען ?ײן
ױניאז. קלאוקכיאכער דער םון

 נע־ איבערגעגעבען איז בא״טיוס ״דיזער
 V2 איז דורכצוםירעז, עס סיו־ צו װארען

 זאל װערעז, דורכגעפירט קענעץ װעט עס
 דערוױי^ כיאכעז *רעדדענט, אלס איך,

 כדם אראנדז^םענטס צײטוױייליגע אזעילכע
p לאקאיס פאראינטערעסירטע די k די 

 ״טריז זאלען װעלכע באארדס, דז׳צאינט
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 צװײ גאס אין געטראםען זי האב איך
w\ םארבאגעחער, טױזעגדע t d חאט 
ײן זיך  רי אועען די אין געװארםען גי

 •V< שצחגעם איהר po בלאסקײט מאדנע
 פון סיעדקײט גראציעזע די און זיכס

 װי טריט, םארטראכטע און שטייע איהרע
אילע״ און איץ םון װײט געװען װאיט וי

ה ארום געזעחן ניט קײנעם און םעז  זי
געםית< א און איחר נאר אװעק בין איך
r גענומען דך האט רחםגות םון p r n jnןן 
 טראכט א האב אץ־ און הארץ מײן אין

 אסנים האט, םרוי דער מיט אז געטאן,
 ןי אין איצט און אומגיליק אן געטראפען

 װאס ניט וױיסט און םארילאזען און ע<ענד
 נאכגע״ איהר כין איר זיר• פיט טאן צו

 גע״ װײילע אלע און טיגוט עטייכע נאנגעז
 ■נים, איהר אויח קוס א בגנבה װארפען

 א ׳ױננ גאר נאן אויסנעזעהן האט װאס
סעהר. ניט צװאנציג, און עטייכע יארד

 ענגלי*ע אן געהאיטעז וי האט האגט אין
 שווארצען א און רעדייחױי א צײםוגג,

שירם.
 אפ־ זיר זי האט עװײטער״5״עי יעבען
 r«r באמערקם, אמאיל םיט האט געשטעיט,

 אױםגעהויבען האט ג^ה איחר געה אין־
 אױגען םארטרויערםע איהרע מיר אוי^

 טרע■ רי אויף נעהן נעלאןם זיך ר.אט און
 געטאן ציה א האט מיך ״סטיישאר. צום
ר כאטש ׳איהר נאך י  זעחר געװען כין י

 ערנעץ געהן געדארפט האב און םארנוכיען
 האט מען ײאו זייט, אגדער אן אין גאר
געװ#יט. םיר אױוי

״טרײז״ אין ארײן בײדע 1זײגע טיר
איהר. אנטקעגען געזעצט זץ־ האב אין און
 און וױנקעיל א אין צוגעטוליעט זיך האט זי

 איף האכ איצט אױגען. די םארראכט םיד
 איד לעגגצר װאס און זעהן גוט זי נעקענט

 האט טעהר איץ איהר, אוייי נעהוקם האב
 בילאסהײט םאדנע רי םיר אױף נצװיילןם

 ױגגעז, און געזיכט שעהנעם א*הר םון
 װידער האב איר און קערפער. גראצימזען
 זיכער האט םרוי דער טיט אז געטראכט,
 ?יד האם מיר און אוםנ^יק, אן געטראפען
 איז טיר און איהד מיט רעדען םארװאיט
אוםעטיג, געװארען.
 נידעריגער אאץ זיר האט קאפ איהר

 !י און ברוסט דער אויף «ראםגעי*אזט
 דער און צײטונג די אײננעשיאםען. איז

 אױף איהר בײ געילעגעז זײגען רעדױקױא
 געהאא־ זי האט שירעם דעם און קני רי

 צוג דער ווען װייילע, אילע האנט. א-ן טעז
 אוים- זי פיעגט אפשטעאען, זיר פאעגם

ײ די רגע א אויזי אײפמאכען ציטערען,  או
 און קאפ דעם אריאפאאזען װידער און נען

 נעםא־ אאץ האמ םיר און אײנשאאםען.
םרוי? די איז געראני דער טערט
 ־םאר- איז פאסירט איהר םים האט װאס
 בליס מײז אפרײסען ניט העז׳איך װאס

 מיר און געזיכט^ םרויצריגען איהר פרן
אוכיעטיג. איז מיר און וועה עפעס טוט

 אײן טיר טאלט פאנטאץיע מײן און
 טיד איז פרוי די אנדערען. נאכ׳ן בילר

 נײטא־ א איז זי ארבײט. םון קראנק און
 שטעלע קיין ניט זי האט א*צט ארן ריז
 זי האט םרײנד קײן און הונגערט און

 זיך זי בלאנהעט אזױ און ט.ינ אויך
 ״עילע־ אויפ׳ן און גאסען. די איבער אדום

 און אויסרוהען זיך ארײן זי איז װײטעד״
 װײ־ און צוריה םאהרען זי װעט דעמאך

 שטילע מיט פלאץ א זרכען געהן טער
 געװען װאלט זי װי טרימ, פארטראכטע

 קײנעם און אילעטען און אילץ פון װײט
 זי נײן. נאר זיך. ארום געזעהן נים
 נײ־ ארימער אן םאר אנגעמאן גוט צו איז

 לינ־ דער םון מיזינעץ אוים״ן און טארין
 רינ־ גאלדענעם א זי טראגט האנם קער

 ױ רובין. בלויען טײערען א מיט נעיע
 איז איהר און םאסיליצ רײכער א פון איז

 גארנים פון לעבען ראס געװארען נמאס
 איהרע מיט צעסרינט זיר האט זי און טאז

 דער ארן הויז פון אװעס־ איז און עלטעיען
 םאר־ זי האט געליבט, האט זי װעםען ׳מאן

 און שמארבען ?י װיל איצט אין לאזען
זירגיםמ. מיט מראגט
ױ פאר זיך שטעלט פיד און  האט זי ו

 יעצםע די צוזאםען פארבראכט איהם טיט
 װענט רי װאו האטעי, א אין ער;עץ נאכט
 טונקעל־ מיט אויסגעסלעפט געװען זײנעז
 איבעי׳ן און אביטשעם געמאלטע רויטע

 א םון בילד נרויס א נעהאננען איז בעט
 האט עס קערפער ױעמענם פרוי, נאקעטעי

 אײננע־ זיך און שלאנג א 1>רומעװיקעלצ
 געלמ־ איז זי און ברוסמ, איהי אין זוינעז

 איהר און כח אהן ארעמס זײנע אין נעז
 און בלאסער ו“אי ווקרעז פייענט געזיכט

 לאסהעם, אין קושעז זײנע פין כלאסעי
ן ?ײ האבען םריה דעי אין און  צוהרעט זי
 אוועין 1אי ער איז שונאים ביטעיע װי
 ׳מיר אזוי זי איז דערפאר ארן איהר. סיז

איצט. צוביאכען איז צלעני
 א און צארטעי אזא איז ראיז איה**
 אפיײסען ניט איץ הען איו איז ע?אנ?עי

 יואלמ וױ נעזיכם. איהר םין בייק מײז
 ד *ױן איהר לעבען צװעצען ײר געװאלט

 איד םיק אױוי קאפ איהר איײפרענען
 סרערסנ א*הד מיט ײאלט איר • ®עי
נױיר װאלם זי און ׳ב-ודעי א וױ גומ,

 אוסגליק א; םאר װאס דערצעהלט ר1אפי*
 נאר געטראםצן. איחר םיט האט עס

 קוקען אח טענשמן םרעמדע דצען ארום
iv שעחנער דער אויף מאדגע אזוי v v 
 װאם פדם, טויט״כלאסצן םיט׳ן פרוי

 איר און טר״ן. אין כײטאג שלאםט
 װמע א זײן מוז ד וױיטערנ טראכט
 pH קראנק איז לןינד איחר און מוטער

 איו נאכט גאנצע א און שפיטאל אין למט
 גע• תםלח און כעט ?יין לעכען געזעסען זי

 קעד דאס ׳גאט פאר געוױינט און טאן
 ױ pm דצרנאך און געזוגס. װערען זאל

 געכיאנדושצט לאגג און גאס pn אדויס
 װאױ געװאוסט, ניט אח גאסען די איבער

 אהיים, ױ םארט איצט pn געוזט זי וץן
 דעם אהן אומעטיג און סוסט איז עס װאו

קינד.
 און געדאנקען אלערלײ פיל נאך און
9קא מײן אין דך פיאנטערען כילרער

 כייק מײן אפרײםען ניט אלץ קעז איר 1אי
PD נלאסען טאדגע און שעהנעם איהר 

,געזיכס.

 און אױפנעכאפט זיך זי האט ענרליך
 נאכ־ איהר בין אץ־ טרײן* פון ארוים איז

 אױםגעהױ״ וױחןר האט זי און געגאנגען
 אױגען טמיעײגע איהרע מיר אויף בען
 ויך האם װאס פארק צום אװעק איז און

 אין ^סטײשאן״. םון װײט גיט געפונען
 אױף געזעסען מיר ?יעען ארום װײלע א

פארק. אין באנק הייצערנע יאנגע אײן
 איך און געקוקט ניט מיר אויוי האט זי

 װאס צי :געטראכט םארדראס מיט האכ
 טרויער דער גאר i נאר איהר איר געה
 איך און םרױ דער צו געצויגען מיך האט
 םיט *װערטער, םאסענדע נעזוכט האב

 רערען אנהױכען קעגען ואל איך װעלכע
איהר. צו

 געװען איז •ארת אין ארום און ארום
 •Vi יײנען נױמער די פוסט. און שטיל

 וױיםע פון און שװארצע גאקעטע שטאגען
 א אננצרומט ?יר חאט וױנקלען םינסטערע

 ביד אוטעטיגער שחורה׳דיגער, ־ מרח
 די צװישען דארט איז השםשות.

 פאר״ אײנזאמע געזעהן דך האכען אלעעז
יארלאך. םארליבטע אח בײגעהער

םארםא״ וױילק אלע װידער םיענם זי
 דדעםיען. נעהמען און אויגעז די כען

 פאר־ אוםעטיגע די אין אײננעהילם איצט,
 אויםגעזעהן וי האט שאטעגס, נאכטיגע

 רי און םארלאזענער און עיענדער נאך
 אריבער איז געזיכט איהר פון בלאסקײם

 ק׳ישנ״ שווערעז א בײ װי נעילקײט, א אץ
הען.

 רעדען נענומען איך האב מיטאמאל
 גאנצע די אז רערצעהיט, אוז איהר צו

 ׳םיהל איר װײל נאה איהר איר נעה צײם
 םחן־ נעמוזט האם אומגליה אן ם0עפ אז

 אװעק־ ניט קען אץ־ און איהך םיט םען
 אנדער אן אין נאר ערגעץ, כאםש ׳געהן
 װע־ יענע און כײר אויױ טען װארט זײט,

איבערצוסלערען. װאס וױסען ניט לען
 איהר געטאן קער א ניט אםילו האם זי

 א אין געשוױגען. האט אין מיר צו האפ
 גענױ וױדער איך ד.אב ארום מינוט פאר
 פנים איהר אז געזאגט, און רעדען מען
 םיגיר נאנצע איהר און שעהן זעהר איז

זי זאי און חן מיט װעלט א אויס דריהט

 וױל איך װארט, אײן כאטש ואגצן מיי
 א קױס־קױם חאט ױ ?ול״ איהר הערען

 נע־ ליכטיגצר » וױ אוױ געטאן שמײכ^
 נאשײנם און אמצצונדען זיך װאי״ט דאנק
 גאגאכען ד האט דעמאך און פניפ איהר
 און pip םרײנדליכען יאמצן א מיר אױוי

 ריכטיג זאגען איוזר ואל איך געכעטען
 א אין ןיעער, דער איצט איז ודפיל
V װײי״ע M M, שױן איז פארק אין װען 

 געזעסען איד כין גצװאיען, טונקעי
 םיױ כיאסע די און איהר לעכען נאהצנט

̂הי־ט מיר עיצס האט  ש«י- א װעגצן דערצ
 נארטהארצינע א נארושן איו ױ װאו טאי

̂עגען דצמאד אלײן איז ײין שװעסטער  גצ
 אלץ ר האט איצט אז און קראנק יאמ

 אומקערען גיט זיך קצן ױן פאריארעז
 געםרעגט ױ האכ איך ווען און אהיו״

 אי״ץ טיר ואל ,ר געכצטצן און םארװאס
 אנטשוױגען •לוציס ױ א*ז חןרצעהלצה

 האלס וױפיי געםרענט, נאר און טנװארצן
 װאייא ר וױ ויעעד, דעד ריכטיג איצט

 און געװא־ט אוטגצדױדיג אימיצען יף1א
געיזוכיען. ניט אי״ין איז יענער

 און אױפגע״עטאנען ד איז דעמאך
:מיר צו געזאגט כ^ז

 מאט עס דאנען. םון אוחזק געהט -
 איך װעי ניט או אײך. פאר כעהעי זױן

 צוצושטצוזן גראכ איז עס שרײצן. נעמען
 I9P מען נאס. דער סיטען אין םרױ א צו

irvoo אײך jng,
 אוועמ אין בין ־״־ !ענטשולדיגט —

 צום צורימ נעלאזט דך און דיט א אן
״עלעוױיטעד׳/

שװע• א מיט איהר םון pyiig בין איו
iwא גמפיחי אוםרוהימן ר&, « n  p און 

 אײד oivpv( ניט גאכט גאנצצ » רעינאך
אומס. םון שלאםצן

 חעיסח װניאן וװ דעס
סענםער

ד i*'( ח r סענטע־ העיטה 
ט ױי -0אױ דך נ

 רי ם׳*ן פעגטער דעיט וגיאן1 דער
 איסט 1(/1 אין לאחאלס, אגאל1״אעטעמע

 און ש;עי דן צנטיױמצלט סטריט, טע1 /
טאכט, דאס פ־יאץ. דעײ אי״ץ םאמצרט

 אװ כאא-ד דדעאיגט פין אפיס רצר או
", סאדטארי  אין דך געפיגט װאס לאגט̂ר

דימ זעי*נער דער  נילפען דא־סען זאי־ כ̂י
. סלאץ אגדעי אן אץ

 אװ באא־ד דדעאיגט סוןי אפיס דצר
 דעם פאײנוטען ראט קאנטי־אי* סאדטארי

 איצטער כיײיגנ. דעי סרן •לאר {•:טצן
 ״םיזיא־ דער דין פלאץ יעגעם אױו• װעט

 ױגיאן םון דעוארטסענט טעראיאטיח״
 מוז דעפארטמענט רעי סענטע/ דעיט

איזײן. דך סאר •יאץ דעם ראכעז
 א״גגעשטעלט װעט פ״׳אד דעם אױןי

 פאר ניאשינערי סעט מאטיײט א װערען
pnopysy די ניאסאזשען. און נײליגג 

 סענםער העיטה ײ<יאן םיז אױסכרײט-ינ;
#pH אסכעסטע; צײגט צײט, לורצער אזא 

 םאר אעסטיטוציע די vn ov דינדג וױ
 אינטעיגעשאנאי*, דער סין טיסגרידעי די

 פין טיי נ״ס שסעהן גיט וױיען װאס
טשא־יט^רידלס. די

גע־ ארטטע;טDyד ״,yropy״ דעי
 איז דאס און םיאר, טען4 ןיאױם דך סיגט

̂נד  דע- וױכטיגסגמן yono די סון א״ג
 סענםצי־. העלטה ױגיאן א*ן נטסyoפארט
פארססזונט דער אױך  זיד צנטוױקעיט ̂ו
מעהר. איץ

 אױ כאאיד דזשאינט סון אפיס דער
 אמם מופען וועט לאנטיאל סאגיטארי

w יודאן 31 אין מאי םען1 p o.

אינעדתלײ״ איך חאב nno רyד אין
 ורױס^ן אין אז צײטומען, די אין ענט

 IVJicirj pro האט כאג^ א אוױי •ארק,
y טויטמ א i i r, גמליי- גוט פרו/ שעה̂ג 

D א סיט ׳דעט f im fy אויפ׳ן רינגעלע 
 האגס לינ?ער דער םון סימער קלײנעם

 ®אר־ דך האט ױ רובין. טײערצן א סיט
איז, ױ װער ניט וױי^* קיעער אח סס׳ט

 כאזוכט דגמאן סרעדדענט
באסטאן.

)1 זײפ •ון (׳®לוס

 און לאקאלס, די pc באארדס עקזעקיטיװ
 קלאוט״ דעד םון כאארד דזשאינט מיט׳ן

ױניאן* טאכער
 צו זיר םארנעהטט ער קורצען, אין

 לורצער חנר פאר ארבײט מטע סף א טאן
 װעם ער זייץ. דאדט װעט ער װאס צײט

 איז עס אבער טעג פאר א בלויז זײן דארט
 װאס סעג פאר די דאס װאונש זײן

 םארנומען זײן ער זאל דין, דארט װעם
 אר• מיט ארבײט, פרוכטפולצ טאן כיימ
 דױצתדעז א םון זײן זאל װאס ׳כײט

 טיט״ די פאר און ױגיאן דעד פאד װערט
נלידער.

נאכס 8 םאנ 8 ווען זל םאכס און
וודעיםאן. ה. פון

 טיסםטעז פון שיק א*ך
 דאנק נרויסען גרויםען, א
;דיר צו

 זיי באשאפען האסט װאם
םיר פאר
 נרױם » פאר מיר אװעקגעשענקט זײ א,*ן

געשאנק.
 פוםט זיך םיהל איך כאטש און
זײ״ צעײישען םיד און

שםילם דאך
 םידיקיים די און פוםטקייט די

װעה. םײן םיר אין
נ«כם, א טאנ, » װען זיך םאכם »ת

פארבראבם, זיי םיט ניט ה»ב איך װאם
 טענ נדמע זימען דאן

v נעכם אץ 
נרױ, אי
קאלמ, אי
 שײן בץ איך אז םיר, ס׳תכם אץ

אלט. דורוח דורוו/

נײעס. עױוקיישאנאל
o 13 *ױעס, סריים»נ nאסדיל, םען 

n  o n. םון יסה,1*זזמכ1 נ«נדו׳»מיז 
in ,1ה*ס*'ס* סיני ס*ונס n w o ro i 1אי 
o,( :*ינעי סז(םןר, ח*יסה *ו(**ן i j y l

i« ״.o**?)*i)vny• ײז n  c*  i ססע־ 
 איבער ר*סי*ס*< יענעם *ין יסם1«י*

(יענוש.
20 o n•'נ»1 .11 וחום 1*סרי טז» 

lo t*(,׳ po ר*ס«יט*ל, •.■*עסניטעריאן 
l׳n * r ro ? j) איכער: ,i n ל*ps no 

»o n  |V)y) w שונ*״. *וגזעהניחןן
o n  oy 1׳ *ו*ר * (P9 in*o*־1יסרום 

y)mo i א־בעי n, וױ i n n  oy נעכזסוכי 
ly?*cc עהזאני*נ*יש*(ס *p זו װי* 

*o*i?y y i ly t**)7־«Dii חויםען )c * 9 y 
ײערען.

opy1 yovyl *i׳Ttrs טין oy i קודנ 
*1y?*i*D c סרייניננ o i n ענ)vנiy 
1*« jyolO oy i.די יל yo»*לעק״ ,־ 

y)y)y) in v n  o n ro| וו*רד דד. םון 
 די אוז ט,eי*ליvy9.ס * קר*ס«ס*ז,

סyל ערםאלג. *ן זיינען קטש̂ו

f t
f t

f t
f t

 װע״ קלאוקמאכער טאראנטא
 א־ פאר םאנד א שאפען לען

גאניזאציאנס־ארבײט.
.)1 זײט פין (שלוס

 י•:• דער פאד פאגד א שאפען ,צ ניענמ
ע־װאיטען, דעדיבער קען \vט יאן.
 דער פון מיטיננ הוטענדעי דער דאס

 פרא״ די אויםנעהטען װירעד װעט ױגי^ן
 אנצונעה־ נאשליםען טאקע װעט און גע

 װעט מיטינג דער אסעסמענם. אן דען
 אסעס״ דער נרויס וױ באשליסען אױך
מעםכער. רŷ זײן זןול טענט

לאקמי ;עגלישעי *ז
 האט צוריק צײם שטיהעל א כיים
 ט#״ אין ארגאניזירט זײדטאן כדוחנר
r; א ראנטא  ענגלישע די סון לאקאל □1

 באשעפ״ דארט זײנען וואס ארבײםזןר,
 עננלישער דער קלאמ־םרײד. אין טיגם

 דער מים גום גאגץ אז געהט לאקאל
 שלי־ װײטער וואם ױניאדטעטיגקײם.

 אז מיטבלידער מעהד אלץ אן זיך סזזז
איהם.

באשלא־ לאקאל דער האמ למצםענס
 ארנ־ און ״דענס״ א אראנזשירעז צו סען

 זאלען םיטגלידער די כדי סערהאלםוננ,
 נעהענטער זיך געלעגצנהײט א דאכעז

 ווערען צו אום צוױשען באהע̂נ צו
 אנכ ציוײםעז. מיט׳ז אײנער הײסישער

 כדעננען וועם ראם אז מען, רעמנם
 וואס מרײד פון ארבײמער אזעלמן אהין

ײ לאקאל. דעם צו נים נאר כאלאננמן  ז
ן וועלען  דער םים באקענעז נעהנטער זי
ו ייעלעו אח ױנייז ״ אנ״ זיד אויד ײ

שליסע?.
 לזך־ א אן אױד נעהס נלײמנן דאס
 קלאמד די ןװומתן טעטיג?ײט בעדינע
 דארםען אויד םאגםרעאל. אין מאכער
 צו נױטינ איז אס װאס געמוו יוערט

 פאל״ א שאמן vt #יתיאן די שםאריןאן
מ  הצאזק־ אלע סון ארגאניואןױע שמנדי

 און, דארמען. ויר נעפינען װאס מאכער,
 אינ״ איצםעצר דזװ־ װאם שימם, אס וױ

 העמפײן ־ ארגפניואזױאנס מערגעש^נאל
דאדנדייכען. מכער דאס
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סטרײקס, צונדל pc איבעל דער
 זייז אין זײדמאן וױיס^רעדדענט

 קאאוח דער סון לאגע דער װעגען רצוארט
 ער װעיכע םאנםרעאי, אין ױגיאן סאכער

 סאר״ דונקעי*ע גאגץ אין געיעיידערט האט
 די אז השערה, די ארױסגעזאגט האט בען,

̂פעלער דער פון אורזאכע  אין יאגע ׳ע
̂נטרעאי  ארכײטער די װאס דאס, איז ס$

^ געססרײקט. אסט צו חאב*ן דארס ר  מי
 ▼ איז ה׳עערה דאזינ^י דער אין אז דענקען,

 אלע װאס אכית, פון מאס נרױסע א דא
 1אי האבען דארםען יוניאנס אונזערע

׳ זיגען.
V

 יעארםע א געװיס איז סטרייק דער
 די פון הענט די אין װאסע וױכטיגע און

 באײבען זאל זי כדי אנש/ ארבײםער.
 ניט זי טאר שארסקײט נאנצעד איחר בײ
 שארױ דער וױיא װערען, באגוצט אפם צו

 םארװא:* װאסע די און איגעגיצט, װערט
 שטיק ®ראסטען א אין באױז זץי חנלט

 דעם דינען םעהר ניט קען װאס אייזען,
באשםימט. איז זי װעלכען םאר צװעק,

סארנעסען, ניט קײנסאא דארף םען
 ער שפיאכ^ חיין נים איז סטר״ק א א?

 געאט׳ סך א ענערגיע, סך א פאדערם
 א•־ םיא ער םאדערט אאץ פון סעהר און

 סטרײ־ די םון זייט דער פון םצרוױאמהײט
o n דער צו גחגניץ א דא אבער איז 

 םילע ניט אפפערוױאיגקײם. סענשאיכצר
 אוי׳םאפםערומס־םעהיג זײנען םענשצן

 וועניגער נאך צײט. אאנגע צו א םאר
 הא׳ זײ וױ נאכדעם, באאד קענען םענשען

 אדער מאנאט א געקעמםט םיר, זאגען בען,
 קאםוי. גײעם א אין ארױס װידער צװײ

 םיזי־ דער דערצו ישוט זיי סחעאט עס
 רעזוילטאט דער כוח. גײסםמער און שזר
 1אי זײנעז וועילכע םענשען, דאס איז,

 און ארבײטער עחריליכע נאנץ הארצען
 צו די דורן־ ומרען ױניאן-לײט, גוטע

 נע־ זײ ווערען װאס םאחןרוננען, גרױסע
 ױניאן. דער םון דערװײטערט שסעילט,

 גע״ אוםן, אזא אויף זײ װערען אפם
 אינטע־ די נעגען האנדיעז צו צװאונגען

 זײער געגען אוז ױניאז, דערי םון רעסען
 װאס דאס, זײ װערען װילען אײגענעם

 שענדלי־ װירקליך דעם מיט אן רוםען סיר
סקעב — נאמען כען

v
װע־ מיססארשטאנעז גיט װילען סיר

 םארטײדיגען צו ניט דא ®ײנען מיר דען.
 כשר׳ען ניט מײנען םיר סקעב, דעם
 ארבײטער, די אז מײנען, םיר שרץ דעם

 טארען אומשטענדען, עךגסטע די אונטער
 אין אבער װערען. געשטרױכעילט ניט

 ױניאךםיה״ יעדע דאחי צײט דערזעלבער
 דער איז שװאך אז געדענהען, רמרשאפט

 םון נסױנות די זײנען נרויס אז סענש,
 ױניאן די און אוםשטענדען, און <עכען
 מענש קײן• אז אויםיאסעז, זעחן דאדןי

 שלעכטען זײן םאר געםינען נים זאל
רעכםםערטיגונג. םינדעסטע די האנדיצען

V
 ױניאן די דארח אלײן דעם צוליב מויז

 צו כוחות איחרע אלע םיט אויססיידען
 אנ״ צו זײנען וחנלכע ״סםרײקק, אםטע

 ארכיײ םאראנענע די פאר שםרענגענד
 סוזען םיר וועלכע סיט און טער״כוחות,

 םאל דעם אין זאגאר און רעמנען. זיך
 ױניאךמיטגילידער די אז זיכערחײם, פון

 אויסער עס איז דאך סקעכען, ניט וועיעז
 פון םאל דעם אין דאס צװײפעל, ̂עדען

 אימ־ דעד ניט קען סטרײסס, אםטע צו
 אזוי מעהר זײן םײערדיגקײט די פעט,

 ער־ Djn אין װי װירקזאם, און שםארק
 ער אז סטרײק, דער ײס»1סם שםען

 םײערדיגקײט נויטיגע די חאבעז זאל
 עטװאס ווערען ניט םאר שוואוננ, און

 יע־ פאר קוםם וואס עטוואס וואכעדיגעס,
 װאס דאנערשטאנ. און מאנטאג דעז

 דאס םיט םאר קוםם סטרײס א זעלםענצר
 װידערשמאנדס־ םעהר ענערגיע, םצהר

ײ דאס און געםיהרט, ער ווערט תראפט  ז
ערםאלנ. זײז איז מרער

ד
 אויס״ איז ענערגיע נױטימ די חוץ א

 םאדערט, סטרײק א וואם יױער־קראםנ^
ײ און נעלם. סך א אייד ער סאדערם  װ

 אין האבעז ניט זאל יתיאן א נעילט פיל
 *ויסנעגעבען באלד עס ווארס jroup חנד

ח װי  סםרײק, ®יז םיהרוננ ו־עד אױוי םײי
iw ױיו יו די די פאר מגעפיםס *ין נ

 קומט סטרײק א װען איז, סטדײקערס.
 ?וםעז ױגיאן די איםער קען זעיוטען, סאר

 טרע* איהר אנםיילען װידער און דך, צו
 א צו בארײט וױדער זײן און זשורי,
 סטרײקס די אבער װערען קאכיף. נײעם

 אנדער קײן :יט עס מײגט אסט, צו ;אר
 איײ צו ױניאן די פארדאטען צו װי זאך,

 ׳נויט אײביגער דער צו ארימקײט, כינער
 אנדערע םון הילף דער צו אנצוקוםען

 דעמאראיי־ א האט אילײן דאס ױגיאנס.
 און ױ:יאן, דער אויןי וױרקונג זירענדע

 ארבײטער־ דער פון געשיכטע דער אץ
 םייע אויף אגװײזען םען קען כאװעגונג

 זײנען װעילכע ױניאנס, פיז בײשפירען
 און מעכטיג, און שטאדק געװען אמאי
 דעמאראיליזירם און אפנעשװאכט זײנען

ײ ביז קעמפע, אםטע די דורך געװארען  ז
 וױד^רשטאגדס־ יעדע פאריארעץ האבען

 אונטער־ איננאנצען דינען און קראפט
נעגאגגען.

V
 סוד דאזיגען דעם םון װײס קאפיטאיל

 צו אפט ער ■ראװאצירט דערפאר און
 וױיס, ער וױיל סםרײקס. אפטע גאר
 ער װי וועג, אײנצינער דער איז דאס אז

 אויסכיא־ מעהר און מעהר אילץ אזױ קעז
 זײ האט ער ביז ארבײטער, די טערעז

 לאגי־ דער מאכט. זײן אין גאנצען איז
 יוניאן, די אז ׳איז דעם םון שילוס שער
 אינ־ איהרע םון װאך דער אױף איז װאס

 האנדילען צו היטען זיך װעט טערעסעז,
 אױך וױילען. באסעס די װי אזוי, גראדע

 שענקען געהער װײגיג גאר מניאן די וועט
 װעל־ םראזעז־העלדען, םארשײדענע די צו
 קאמזי, םון רײדעז א״ן איז האילטעז כע

 דער־ העלסען זײ װײם װי וױסענדינ, ניט
 אפצױ װאונש זייער אין באסעס די מיט

 םארניכטעז צו גענציליך דאן אוץ שוואכעז
ױניאן. רי

A
 אין װערען גענוסען נאך כיוז דעם צו

 יעדער אוכדטטאנד. אן נאך אנבאםראכט
 וױרקיויך זײן קענען זאל ער אום סםרייס,

 אויב זיך, םאר האבען דארף ערפאלגרײך
 הפחות, לכל איז, װיילען, גוטעז דעם ניט

 עםענטליכער דער םיז אינטערעס דעם
 איהר צי זײן, מוז סטרײק דער מײנונג,

 סענסאציע. סארט א ניט, צי עס, װיילט
 ווען זײז, נעכיאלט ניט קען אבער דאס

 נעװיסער א אין ארבײטער פון ױניאן א
 קעםםע. אםטע צו םיהרט אינדוסטריע

 אסגע־ גלײכגילםיג װערט עוילם דער
 הערט עס םםרײקס. אפםע די צו שטומםט

 און נײעס, א איהם פאר זײן צי אויף
 אוט־ אזעלכע אונטער ניט, קען קאםף רער

 גע־ ^ויטיגען דעם כלענגען שכ^נדען,
ערםאלג. װינשטען

V
 ױניאן יעחו זיר סוז אצעס דאס צוליב

 אםטע צו םון היטען שםארק היטען,
 אינ־ איהרע איז זאגאר איז עס סטרײקס
 אוםרעכ̂כ געוױסע א אםאל םערעסען
 איגנארירען, צו איהר, געגעז באגאמען

 םון מאכעז צו אײדער םארשװײגען, צו
 דער צװינגעז זאא װאס אישױ, אן דעם

 ווען דאן, סטרײק א ארויסצורוםען ױניאן
 גאנ־ אין נאך זיינעז םיטגלידער איהרע

 םאר־ nv\ םון זיך צו געסומען ניט צען
 אין האט זי װעז און האמח, נאנגענעם
 םאר־ צו כוחות נויםינע די ניט אלגעםײז

 יןאםף. א דורך נמרעכטיגמײט זיך שאםצן
v אזעלכע אין אט tלv די ארײן קוםט 

 האנד<ען צו ױניאז א סון נױטווענדיגקײט
 אנ־ דיפלאמאטיש; יע, דיפלאמאטיש,

 אויסצופיהרען כוחות, אלע צואװענדען
 נעווען װאלט עס װאס דאס, נוםען .מיט

 קאםף. דורך אויסצוםיהרעץ ריזיהאיליש
 ״רעװאלוציא• םײערדיגע אונזערע מענעז

 דא־ דער געגען נאז די םארסרימעז נערען״
 םאר־ םיט מענשען אבער פאליסי, זינער

 וױ וױיסען, ורעילכע מענשעז, און שטאנד
 שטארקע א האבען צו איז עס װיכטיג
 װירקיליך איז קאמף א װעז דאן, ױניאן

 אז אײנזעהן, וועלעז אוסםארםײדיליר,
 פאליסי . רייטעע אײנציגע די איז דאס
ױניאן. םרײד א םון

v
 א װעז צײם, א אמאיל קומט געוױס

 דורכ״ נױטװענדינ, דורכאויס איז םטרײק
 דצר דארף דאן און אוסםארםײדליך, אויס

 אויס- און ווערען ארױסגערוסען סמרײפ
 אנשפאנוננ דער םיט ווערען געםאכטען

דערפאר, םאקע אכער כוחוו^ אלע פח

 צײט צו צײט פון איז סטרײק אזא וױיל
 ױניאן די דאהי דארום אוםפארמײדיציך,

 אויסשיסען דעם כײט סארדכטינ זעהר זײן
 פאיען, אין ו<װער8 נױטיגען א*הך םון
 די אננעהטען םדז מען און ivp פיען װען

 און אויםגילײך. פרידליכען א םון מיטיען
 דא־ דער איז מאמענט איצטיגען □in אין

 גאדן פון מאנטרעאיל םון רעסאן זיגער
 םון פילע פאר וױכטינקייט כאזונדערער

 ערשט האבען װעילכע ױניאנס, אונזערע
 וױכ־ פיל גאר סטדייקס, דורך ;עװאונען

 יאנע. זייער אין םארכעסערוננען טיגע
 אזעי־ אז אײנרײדען, ניט זיך די זאיען

 אפט. צו האבען זײ קענען סטרײקס כע
 זײ קען איינרײדעניש דאזיגע די ׳ן,ינ

 צײט די איז איצט טײער. צו קאסטעז
 איע װענעז פארהאנדי!ונגעז פרידליכע פח

 װאס פארקוסען. חענען װאס סכסוכים,
 דאס ׳זײץ װעלען זײ מױשב׳דיג מעהר
 זייער צוגעבעז עס װעט *:.יםארקײט טעהר
 פארבארײטעט בעסער דאס ;ױניאן
 װערען װעט חאכץ• א װען זײן, זײ װעלען

אוטפארמײדריך. וױרקליך

 אטעריקא א'ן פעסט פאיטיטטישע די
 איםמליענישע אונזערע אין א*ץ בנלל

בפרט. לאקאלס

דז״טענע־ דעם פון מיטיננ ;םיד אויןי
 אונזערע פון איז באארד עהזעקוטיװ ראל

 און נינםא סאלװאסארע וױיס־פרעזידעגט
 זשיאװאניטי ארטורא סריינד אונזער םון

 טאגעס״ די איז געװאיעז ארייננעבראכט
 זיך שטעלט עס אישױ. נײע א ארדנונג
 איטאליען אין סאשיזם דער אז ארויס,

 װעלט. די באזיגען צו אטביציע די האט
 םיז דיקטאטאר דער מוסאליני, בעניםא

 מיט צופרידען ניט זיך שםעלט איםאליען,
 אונ־ איטאיליעז נאנץ האלט ער װאס ׳דעם
 ער נאר קנאםעל, אײזערנעם זײן טער
 םאר־ צו װיילען, בײזען דעם נאך האט

 דעספאטיזם פארפלוכטען זײז שירײטעז
 אי־ םון נרעניצען די איבער װײם וױים,

 הויבט פעסט פאשיסםישע די םאליען.
 םאר־ די אין שםארק נאנץ םיהלען אז זיד

 *לערלײ אוגטער שםאםען. אײניגטע
 אגענ־ פוסאליני׳ס דא ארבײטען מאסלעס

 אזױ געקוכיען שוין איז עס אח ;םעז
 שױז זיך האט פעסט דיזע דאס וױיט,

 אונזערע םון אײנעם איז אײנגענאדיעט
 ,48 לאקאל אין ילאסאלס, איםאליענישע

 װייס־ ערשטער אונזער װעלכען םון
 מענעדזשער, דער איז נינפא •רעזידענט

ײ װעלכעז און  זײערע אילע אן װענדען ז
 דא־ די צעברעכען. צו כוחות םיגסטערע

 צו גענומען שויז זיך האט חברה זיגע
 גוטע די פארניכטען םון ארבײט דער

 איטאיליעני־ בעסטע אונזערע םון נעםען
 איז םיטעל קײז ארבײםער׳םיהרער. שע
 צוברעכען צו אום זײ, םאר געמײז צו ניט
 איטאיליע־ די ,װאס דאס םארניכטען און

 אוים־ האבען ארבײטער ראדיקאלע נישע
 נאך, מעהר אמעריקע. איז דא געבויט

 איטא־ דאזיגע די האבען פעלע vילt אין
 נעשטערט שװאר״דמאה׳ניקעס ליענישע
 און פיהרער ארבײטער ראדיהאלע געװיסמ

 מיטינ־ זײערע אפצוהאלטען אגיטאםארס
ײ גמן ײ װי אזוי אויוי זיך פיהרען ז  ז

 אטע־ םון בתים בעלי די נעװען װאלטען
ריקא.

V
ערנהטע, גאנץ א איז לאגע די אז

 באנוצענ־ ספק. יעדעץ אויסער איז דאס
 אילנעמײנער איצטיגער דער מיט זיך דיג

 איצ־ דעם אין אמעריקא איז רעאקציע,
 בא״ נינסטיגער זעהר א םאמענט טיגען

 מעץ און פעסט, דייםאשיסטישע םאר דען
 םוסאילי־ ביז װארטעז, נים דאיום טאר
 שםאר־ אלץ װערען וועלען אגענטען ני׳ס
 מוז באאד שױן שטאר?ער» און קער

 ענערגײטער אן װערען אויפגעגומען
 םארזעהעניש, דאזיגער דער געגעז קאסח
 דער םון םיסגעבורט דאזיגער דער געגען

 געזאלט עס האט װעלכע וועילט־מלחמה,
 נאנצער דער פאר דעמאסראטיע ברעננען

 באלדיג־ די איז נאהענטסטע די װעלט.
 םאר פעסט דאזיגע די איז געםאהר סטע

 אלע און לאקאלס, איטאליענישע אונזערע
 איז •ווערעז אננעװענדעט סוזעז כוחות
אנשיקעניש. דאזיגער דער מיט קאמף

V
 האט ארבייט גוטע װאונדערבאר

 אונ־ םאר 48 ילאהאל אונזער אױפגעטאן
 מענ־ מעמבערשיפ. איטאליענישער זערע
 איטא־ םיז געקומען זײנען װעלכע שען,
 דעם, פון באגריף קײן האבענדיג :יט ליען,
 אן איז דאס װאס ׳איז ױניאניזם װאס

 זיעעז װעלכע און ארבײטער״באװעגונג,
 ערג־ דער פון קרבנות די געװעז דערםאר

 דער דורך זיינען עקספלואטאציע, סטער
 ױניאן־ נוטע געװארען אינטערנעשאנאיל

 מיט האנט אין האנט געהען װעילכע ילײט,
 םון ארבײמער־באװענוננ• גאנצער דעד

 בא' דעם ל/הז וױיל עס װער אמעריסא.
 אונזערע םון םארטשריט שײנפערליכעז
 עס קען דער קילאוקמאכער, איטאליענישע

 פרעכטינער נרויסער. דער םון אורםײלען
 װאס סטריט, טער14 דער אױוי הויז

 װאס און אויסגעבויט, חאט 48 לאחאיל
 אונ־ פיז אױםטו דער אויסשליסליך איז

 לאקאל קלאוקמאכער. איםאליעגישע זערע
 א זיך מיט בילדעז 89 לאקאל איז 48

אינטערנע־ דער םון טײל היבשען גאנץ

 שטארק״ איהרע םון אײנעם און שאנאל,
 אװזערע זײנען רעכט מיט טײלען, סםע

 װצן צופרידעז, :יט פיהרער איםאליענישע
 אינטערנעשא- אונזערע םון רעדט אײנער

 ױניאנס, אידישע בלויז אלס ױניאנס, נאל
 א אסשר געװעז ריכטיג. איז דאס
 ױגיאן קלאוקמאכער די װען צײס, א םאל
 אי־- םון מעהרסטענטײלס באשסאנען איז

 וױיט איז דאס אבער ארכײטער. דישע
 איטאליענישע די איצט. ריכטינ :יט

 כאדײטענדער גאנץ א דינען ארבײטער
 און אינטערנעשאנאל, אונזער םון טײל

 װיגשענסװע-טעד און װיכטיגער גאנץ א
 אינטערגע- דער פון טײל דיזען אט און

 נענומען ■עסט פאשיסטי די האט שאנאל
 ניט טאר דאס אונטערגיאבען. צו זיך
 די < ווערען. דערלאזעז ניט װעט דאס און

 אויפ־• גענונ שטארק איז אינטערנעשאנאל
 דא״ די געגען קאכיוי רעם אלײן צונעמען

 סיר אכער ױניאךברעכער, שװארצע זינע
 ארב״טצר- נאנצע די אז האםען, װילען

 שטע• זיך װעט אמעריקא אין באװענוננ
 געכיײג• טיט ארץ זײט איהר בײ לען

 אױסראטען העילסען כוחות שאםטליכע
רעאקציע. איטפארטירטע די

**

 ארבײטער• די װעט דאס און
 איהרע אין אויך טאן מוזען באװעגונג
 אונזערע םוט אינטערעסען. אײגענע
 א בלױז פאשיזם דער טאכט ױגיאנס
 אכד גרעסערע אבער האט ער התחלה.
 צו םארניכטעז, צו איז ציל זײן ביציעס.

 באװע״ ארבײטער גאנצע די פארװערעמען
 דעד םאי המות סם איז אטעם זײן נונג.

 אמעריהא^ די און ארבײטער־באװעגוגנ,
 מים װערט לײנאר אף םעדערײשאן

 1אי האנד א :עהמען צו נערופען רעכט
 שוי| אז זיכער, זיינען מיר קאםף. דעם
 עקזע־ דעם פען זיצונג נעקסטער דער אין

 ל« אײ ם. .1 דער םון קאונסיל .קוטיװ
 װע־ אױפגענומען פראגע דאזיגע די װעט
ת״ אנגענוםען װעילעז עס דאס און רען,  ו
 מעחר דעם. םאר שריטע נויםיגע די רען

 װאס רעזאלוציע די װי נלױבעץ, םיר נאך,
 האט באארד עקזעקוםיװ נענעראל אונזער

 אױסדריקיץ־, גא:ץ עס זאגט אנגענומען,
 םא־ דעם באקעמפען צו װירקזאם אום אז

 ווע• אננעםיהרט מוז אםעריקא, אין שיזם
 סאםע דעם געגען קאטף שטארקער א רעז

 עס פארזעהעניש. דאזיגער דער םון קװאל
 פיא־ נרויסע װערען אײנבאדוםען מוזעז

 מעשים וױלרע די נעגען טעסט־מיטינגעץ
 נענען באנדעס זײנע און מוסאליני פון

 א״טא״ אין פ־־אגרעסיװ איז װאס אלץ,
נופא. ליען

••

 טיטלען שטארקסטע די םוץ אײנער
 איז דא פאשיזם דעם מיט קאםף אין

 עםענטליכקײט. די זיכער איז אםעריקא
 סובסידירטע א דא האם םאשיזם דער

 אום ערגסטעס איהר טוט וועלכע פרעסע,
 אמעריקא־ די מיחות. די םארגיםטען צו

 אויך איז פיעסע קאפיטאליסטישע נער
 פאשיזם. om װענען שטום גאנצען איז
 א נאר נאן* זי געפינט צײט צו צײט פון
 נעמאכט םוז דערצו א״וזם. םאר װארט גום

 מוזען דעם צוליב און סוף. א ײעיעז
 פרעסע, אײגענע שטארקע א האבען מיר

 פאשיזם דעם ארויסשטעילען זאל װעלכע
 איבערהױפט און קאליר, ריכטיגען זײן אין

אמעריקא. אין איטאליענער די פאר

A
 זשיאװאניטי ארטורא האט דעם צוליב

 •py דזשענעראל דעם פאר רעדע זייז איז
 אונ• אז פארגעשלאגען, באארד זעקוטױו

 איטאליענישע אונזער ״זשוסטיציא׳/ זער
 זײטען, 8 אין ארויס געהט װאס צײטונג,

 ״װערעז פארגרעסערט באדײטענד זאיל
 םאד פילאץ גענוג זײן זאל עם אז אזוי,
 איטאליע״ אונערע פון אויםהילערונג דער

 םאשיזם. דעם איבער םעםבערם נישע
 ענד־ ניט נאך חאט באארד .pp דזש. דער

 צוליב דעם. װענען באשלאסען נילטיג
 געװארען אויסדערזועהלט איז צװע? דעם

 דורכדיס־ גוט עס זאיל װעלכע קאמיטע, א
 אז זיכעד, זײנען מיר אבער הוםירען.

 ווערען. אנגענומען װעט פארשלאג דער
 דאם אז זיכער, ניט זיינען מיר ניט, מעהר
ײז װעט  מינד־ ברײטערע, פיל א גענוג. ז
 װעט אויפ?לערו:נ, שריפטליכע און ליכע
 גענענצױ אום װערען, אננענוכיען מוזען

 די פיץ ארב״יט שװארצער דער װירקען
םאשיסטעץ.

 אונ־ אלע צו מיר אפעלירען דערװײל
 צו ניט כיעםבערס איטאליענישע זערע

 שװארצע• די םון ■ פארפיהרען ז*ך לאזען
 געװען זײנט איהר װי גערענ?ט, כוחות.

 אײדער עחספלואטירט, אין םארשקלאםט
 מעכטיגע אײער אויפנעבויט האט איוזר

 םא־ אײערע אז װיסען, זײט און ױניאן,
 אוי־ נאר זײנען ?אנטרי־לײט שיסטישע

 דערפאר ױניאן. אײער עוברעכעז צו סען
ביז װארט ט׳  העל״ אײך װעלען אנדערע ני

 שונאים, אײערע םון זיך באפרײען צו םעז
 אר־ דענ?ענדע און אויםנעיד>ערטע אלם

 אלײן, םאיכט אײער עס איז בײטער,
 אנצופילזרעז בוחות אײנענע אײערע מיט
 אײער םוץ נאנצקײט דער פאר ?אמח דעם

 בענמז און אײניגסײט אײער םאר ױניאז,
 םינסטערען און רעאקציאנערען דעם

םאשיזם.
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 דעם ®ון מיטינג פערטעל־יעחרדבער דער
יארק ניו אץ באארד עקזעקוטױו דזשענעראל

1.
 גצוױס נאף דך רועאען ל;טער די

o פון נארינט אמזער א[ דערכיאנען n 
 מאגט״ אין מיסענ פערטעדיעהרילינען

 סײ אמנ-יאסטצן איצ די מיט דעאל,
נאראוי, אנ, סעהרעטאר רזשענעראל פון
 סײ או• וױיס־ירעדדענטצן די פון םײ
p״KnND די פון j n .פיד וױ מאסיטצס 

 איעס דאן חאט פארצוױיפעלט װי כטער,
 עס דזאט נאר דט און !אױכגעזעהן

י נאר אויסגעזעהן, אזוי  אינעראל יאגע י
ױ א געװען איז קי ױר  קײן קריסישע, ו

 דצר אױסער אוגזערע, ױניאן איעציגע
 האט יארק, דו אין ױגיאן תלאוקכיאכער

 םעסט און דכער געפיחלט ניט זיך
 צד צושרױפמ, אויסנעזצחן האט אלעס

 דזשעגעראל״ דער דאס אזוי, בראנען,
 רעכט מיט געסעגט האט סעהרעטאר

 ראס ״איז :פארצװײפלונג םיט םרעגען
 יאהרעדלאד אונזער םון רעזוילטאט דער
 פראפאנאנדע״ און ארגאניזאציאנס* נער

 מענשען חאכען װאס םאר טעטיגקײט^׳
 כחווז, דיערע צײט, דיער אװעקגעגעבען

 אונזי- אזױ איו איצעס אז לעכען, זײער
 הינערשע אױף שטעהט אלעס אז כער,

 קען וױנטעל קילענסטער רער אז פיסלאך,
 ;ע־ געכליט איז װאס אלעס, אומװארפען

װארען
 דף פען האט דארט און דא אטת,

ײ אבער סטרײק. א צו גענרײט  אלע־ נ
 די אז נלױבען, דער געפעהלט האט מעז

 די ברענגען װעלען סטרײשס נעפלאנםע
 כאטש און, רעזולטאטעץ. געוױנשטע

 סײנצד און זאגעז, ניט עס דאיױ מען
 ארױסנע- ניט הױך דער אין עס האט

 וױיס- 17 די פון יעדער אבער רעדט,
 שטארק דף נעםיהלט חאט פרעזידענטען
פארצוױיםעלט. ניט אויכ ענםטיםינט,

 פון שטימונג די איז דערפאר אין
 אין מים^נ פערטעל־יעהרליכען דעם

 חעכסטמצדריחטע, א נעװען סאנטרעאל
 אינטערנעשא- דער םון הימעל און-דער

:sk אוױ געװען ניט לײנמאל :אןי איז 
 יענעם אױף אט װי פארװאלסעגט, דיק

 אין שטאטגעםוגדעז האט װאס טיטינג,
יאהר. דיזען pc אנפאנג
 םא־ דרײ כלויז אוחמ זיעען אם יאון
 אנגע״ רעכט סיט ?ענען װעלכע נאטען,

 דראננ־ און שטורם־ די װעיען רופען
— אינטעמעשאנאל דער פון פעריאדע

 פיה־ די פון איינער יעדער װען צײט, א
 גע־ האט אינטעמעשאנאל דער םון רער

 יע״ םים לעבעז, און לייב מיט איבײט
 וױ זעה, אדן נשםה, זײן םון פיבער דען
 אינטערנעשאנאל דער םון היםעל דער
 אױכ״ די װי אויסגעלײטערט, זיף האט

 כא- פאר געמאכט ■לאץ האבען בשורות
 פארשװאװ״ !זינ איץ חאמף pc ריכטעז

 םאר- די גלײכגילטיגקײט, די איז יעז
 מעמבער־ גרויסער דער pc שלאםענקײט

 מיט ילעבען, מיט רזישט איבעראל שיפ.
 שפור יעדער איז פאישװאונדען קאכיף.

 םול זײנען הערצער אלע און יאוש פון
 האפנונגען, ;רויסע פױט און פרײד טיט
 טעטיג?ײט, נײער צו שםרעבט אלעס און
 גרױ• דעם אויף ארבײט װײטערער צו

 אינ־ דער פין אדנאניזאציאנס־פעלד סען
טערנעשאנאל.

גרױ־ דעם געמאכט האט דאס אט
 פערםעל- דעם צװישעז אוגטערשײד סען

 יאנואד לעצטען םון םיטינג יעהרליכען
 םערטעל־יעהר־ דעם און סאנטרעאל, אין

 געענדיגט זיך האט װאס מיטינג, ליכען
 דעם יאר?. נױ אין םרײטאג לעצטען

 וױיס״ די האבען מיטינג כואנטרעאלער
 םארביטער״ טיט םארלאזען פרעזידענטעז

 מיט חערצער, צובדאכענע בטעט טע,
 דער איבער צװײםעל םים םוא הערצער
 אר־ אינטערנעשאנאל. דער פון צוקוגפט

 דער און םיל, אזוי פראבלעםען און בײט
 טו — אװעס אויף איז פיהרער אלטער

 אבער הילף? די קומען לןעץ װאנען פון
pc זײנען יארס נױ פון מיטינג דעם 

 שטעלען װאס מיטנלידער, אלע אונזערע
 באארד, .tpp דזשעגעראל דעם צוזאמען

 מעכטיג» אז געפיהל, דעם מיט אװעק,
 ;אינטערנעשאנאל די איז אינבאזינבאר

 ברע־ ניט איהר ?ענעץ שטורמס קײנע אז
 שטאר? איז שיף גרויסע אונזער אז ;כען
 אפיטאן,p א פדן געםיהרט װערט און

 גרויסען אײן ניט שויז האט װעלכער
 און לעבען, זײן אין דורכנעםאכט שטורם

 די און ערפאהרונג, נויטיגע די האט
 די ירעװעןp צו האנד שטאר?ע נויטינע
שיף. נרױסע
 םערטעא-יעהרליכער אעצטער דער יע,
 עהזע^טױר דזשענעראא םון טיטינג
 הינזיכט דער אין נעװען איז באארד
 םארגעננער. זײן pc היפוף דער ,פונקט

 געװען אײנעם איז עס װי שװער, איז
 מאנטרעאא אין סיטיננ דעם אױף

 פאר־ די .אויסהערען און זיצען צו
 אנגענעהם אזוי קאאג־באריכטעז, שײדענע

 נױ אין מיטיננ דעם אױוי נעװען עס איז
, א געווען איז באריכט יעדער יארק.

^נאווסקי. * 11•

ונ ן/ פ^1י מ/ו ^ ^ ^י  נרד- ייגצר pN י
p ,װצרטצר. סנדנ נאר ר^אטאט^ן 

i r W אױפטױ די פארדאנדאומע;, די 
o פין *וגסנן n ױ פאד מיט^מA

W§ אנצר fl ביוס^רתט דא זאא 
̂נ דאס איז op w |/1דחנ̂ר  טאל, צרשט
iP* רn װאס tnW P נאארד
 יארק, נױ אין ליטיגנ דין געחאט חאס

V 1ײי 'l .וואױ ניט חײס
i p i  ps v* mop ראסצ^ א ן4א פרערה 

j- גאר w  I P M o ro  optnpv op i ps 
 Qpר פון פאאר טען5 דעס אױןי סיא-רוס
opjnpv ד#« די װאס נעסט, פרצכטיגצן 

אױסגצבױט. דף פאר חאט טעמעשאגאא
 דץ טעג האטעל, א אין נצװצהגאיך,

 עון- דושעגעראל ^ װאו ציט?ר, דאס
 וױ w םארזארעיט נאארד ועקוטױו

 אז אױס, אימער ov ?וטט דאד נרױס,
 דצען סעחיעטאר ןיא פרעזידענט דער
״  וױיס״ אינערעע לי אין טישעא, אײן נ

אנט״ יצטואען אײף דצען פרעױדענטען
יוונוער איז פיעדרענט. דעס קעגען

 גרױסער א אנער שטעחט חאונסיא-רום
 גאד די באאד פארנעהדט װעאכער טיש,

 ארום און חאװ^יל-ריס, פון לצנג צע
 טיט *ױיס״פרצדדעוטצן אלע זיצען איהם
 אוינעך סעחיעטאר און ורעוידענט דעם
 פאר האט *ױיס*פ*עזידענט יעדער אן.
 iv פאא אין בלײפעדער, און §א»יר ױ\י
 דןי וױא און םארצײכענען, עטװאס וױא
 לוסען זכרון» דין אייף םארי״אזען דט

״ װערען קאמיטעס,  ויך אײגגעאאדען ז
 נא״ און שעהגע זעהר די אױף זעצען צו

vopvfi ,^אױסנע• גען,1ז װאס שנ\'ל 
 םון װענד די פון אענג n ארום שטצאט

i דא• אזױ קאוכסיא-יוס, n אגנאיה
 אץ געהאט חאט םיטימ דעם פון איײן

צרמוגטערג״ ערחױכענדצס, עטװאס זץי
.o n

 פון שטארח זעחר דט האאטען סיר
ר. ^ m מיר כי a n, צופיל שױן אז 

o ביאד דאס םארנעחסט n סון פאאץ 
o n װארט דאס װארט. געדרו?טען 

 און םאנטאזיע, דער צו חאפ, צום רעדט־
 אוגזערע װפאכע טיט ביאחןר, אונזערע

 ר״- איבערםיאט, אזױ דינען צײטמגען
m אין אנער אױנ» צום באױז דאןי 
 איז אונז, זיך דאכט סאל, איצטיגען דעם
 איכערצו- אום גענוג, נים װארט דאס

 די םון אײנדרוק דעם אעזער די געכען
 עתזעתו* דזשענעראא דעם pc ויצונגען

 לאונסיא-רום. אונזצר אין באארד טױו
o אין װאלט ניאד א n נענעבען םאא

o אעזער דעם n אײנדרוק, ריכטיגען
 אױסעראיכער גאנץ דאזיגער דער און

 אײנ- םואען אין געװען איז אײגדרוק
 דעם מיט אינהאאט, דעם מיט קאאגנ

 אנםאנג פון דצונגען אאע pc כאראקטער
 א נעםיהאט זיך האט עס ענדע. צו ביז

 הײמיש^יט, די ניט אבער הײםישחײט,
 דעם אויסטאן כײט צוזאמען געהט װעאכע

 נײן, ארכעא... די פארסאטשען מיט רא?,
 מיט צוזאםען געהט װאס הײסישלײט, א
 אהן אבער דרןײארץ, טיף־געפיהאטען א

 עס נעצװאוננענקײט. סון שפור יעדען
 פרע־ דעם po װאונס א געגוג געװען איז

 זיןי האט װעאכער אײנעם, צו זידענט
 ארי- און םאמענט, א אױף סארגעסען

po pyjna o כערגעטראטען n צר״ אן 
 איז אאעס און ש»אס, אײכטען אױכטען
 םאמומען pא ערגסט געװארען ^ירןןר

 עס ײעאכעד ווענען םראג# דער סיט
געחא^אט. ?ץי האט

 װארט א װערען נעזאגט אויף דא זאא
 מארים ■רעזידענט, גײעם אונזער װעגען

 וױרק״ איז ער הינזיכט. דער אין זיגמאן,
g דער איך n 'H^ אזעא״ סון טשערםאן 
 םיהאען דים אײן םון סיטימען. כע

 א מיט אמעז1צו דא זיצען זײ אז אאע,
 ווע־ םיט מיטארכײטער, א מיט כרודעד׳

 אויסגע־ לאםוי אײן ניט האבען זײ מען
 זײ װעםען מיט און צוזאטע;, סאכטען
 עראינע־ געמײנשאפטאיכע אאע האבען
 איהם מיט זיך םיהאען אאע און רוננען,

 אנתרער דער פון חבר. א מיט װי
 •רעדדענם, דעם אאע חענען אבער זײט
 װאס םע̂רpכארא סיט מענשען א אאס
in צו קײנעם עראויבען ניט װעט n p 

 םון ביזגעס די םיהרט װאס לאפ, אױם׳ן
 און װיאען, שטארקען א סיט מיםינג
 דאפעאטער דער זיןי באשסט דערםון

 אונטעד מיטינגען די םון טעדpראMכ
 זײ ■רעזידענט. pc טשערמאנשי• דער

 אי״ םרײ, פאאלאםען םרײ, אי זײנען
o אנבא^םט װאס כערהויפט, n אױס־ 
pc p in .אין אבער םיעונגען n n 

 מיט אױס זיך זײ צײכענעז צײט זעאכער
 םי־ און אײננעזזאאטענקייט נפוױסער א

ערנסםקײם. םער
i n און פרעזיחמט םון צוםרוי 

 גענענזײםײ א איז וױיס־ס^יחננטען
םאז, געהם און טום 1ע וואס אאץ, נער.
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i n  hmh / t i^ m  \np tp*u 

) -h o r  in  D i in f i iM H 
opipoHt o>pi'ipiM i n  o*n ,on

r o r i  m i, אױנ n וױיס־וo ip n p i 
*r ו^ 1POO10 i *ץ ײ f •  n 

^pH ii מווון דט ^ o H i נושטיס- א 
l^o פון יואטוי d ױ1תpoר pH 
i n 1 יכסצן1נא דס ippf 60vop -דנ

opvo, חאס ijf ד נ o ן n  pH O'vpi 
n סשר  pc 1 1פא o h w  iyohjho״‘

pi ,p p n w n  piנאאנאנ- סאנס
PH \fonw PO'HPI 1PMI1II pH \P11V0

op פאי נדאי איז P ip m  o n‘
h i^ עיוזעחוטײו h o i ’ H •fiHHo׳-iyom

j n n, איז אזױ 'pmPװ״ס׳ירצזי• ר
 ארױסצלזאסנן געױארען ערטיטיגט לענט

 אױן׳ן געיואט האט ער ױאס אאעס,
 געיױס [pvpi vn דאס pH צען-1חא

י פין אײנער  *pi חאס אס11 ען1פאחטא י
J סיטימ איצטינען דצם גענען fm  pc- 

im גאאלד עחזעחיטיװ אל1נע 'o w  H, 
 אלצ סר? אײס אידןם צײכעגט ̂ועלכעל

 IlfOlPfJOMH אוגז איז װאס ריטימען,
v* די ihc נ״צואװאױנען c  VOW6 און 

.1יאה וזאלב א
♦ ♦ ♦

jro די r iv יצוגנ? pc מאנטאג m e,
r טען26 דעם r iH O, נעעפענם דך האס 

iH עטװאס l o n r } ױ pi iH c m  f̂ H• 
m א וחןן i ויצוגנ, סוחת pH 1װעלנצ 
m ניט חאט פרעדדצנט Oipppi -»א 

 ofPH װאאט ip ס,1•א n דין גענען
r יאזצן גצמוזט n  i H im  ,jpo'o pH 

oפ»ר t n iw גצװאi n  i n פון סוור״ח 
vo  t o m  / W fa iro iin p ^ m i n 

i n לP01lPפון ר n פי^ו poopp, װאס
n '11̂ס* tnn חאט *ל1^ 'OPW 

h  iho צוױי יעצטצ pH ,\ptmivo 
ס- p)o דס צזואטאט1 װמסצס מיט  ו̂ױ

p fo jnM y ic געוחנן וײנען DJHPH3. 
a n v n •  i y iום1דא חאט ט •p iv in 

inוױיס ד» ט1סאדע $ Jn im r -אצפחא 
po !/,חאאפצו און וױטש ty i חאנוו m 

 1דיע גענען צו קאמף, לעס געפיהלט
oy לעזולטאט m יכט.1נא i po 

p^ioo נא- שױן לעזער אונזערע איז 
r-, נולער אעצטען פין קאנט o c y m 

t צוגעגענעז נאר דא זאא קײט״, r im, 
 -mioo די פון מאיאײטעט ;דױסע לי אז

 אג- ענהײט1י1צופ ױס1ג םיט האט סער
 װעאכען ך1דו אנײמענט, דעם גענומען

 פין iinpopn א געקלאגעז חאנען וײ
 •IV ?עז1שטא א pH װײדזשעס וײעיע

 1טעה און ,1שעפע די אין יאךקאנטראא
m אאץ פון in o r  h .מגיאן i n  pH 

i װען צײט׳ y i לאמוי V in tw in  vn,] 
 סוםע די ײגגעגוטען1א ױגיאן רי האט

t פון d אײנ- אאס 1דאלא 1טויזענ 
 כיעסנעלס, גײע לי פון טליטס-געאל

 דעד אן אננעשלאסען זיך האבען װאס
ױגיאז•

 אלנ״ט האאפעח׳ס וױיס־פלעזידענט
i ’ H ײק1סט דעם p h פון גצווצן i y i 

 װאס עטװאס, וױכטיגתײט, 1העכסטצ
in אא1חשצנע o n p yo וױיס און נאלאוי 

o j n ’ f n■ םיט חאכען ^פסאוױטש 
n• יכטעט1בא געניגען1םא  n r n  i ĥ 

 אדױסגמומז 1אנע איז עס פאלטס.
 PH איהם צװישען סכסוןי שטיקעא א

o n וונגען 1עטא1אא-סעס1דזשע;ע pi• 
i אין חוצאות נױטיגע וױסע n צ״ט 

 זאך די אבעל איו 1באא סםרײת. םון
i צו n ידענהײט1צופ 1סואע pc •אאע 

d: ט1אויסנעקאצ םעז n n iiy און i n- 
 m:vvi זיצונג שטע1ע די זיך חאט מיט

 מײנ•p: אאנטש האבען צו אום ינט,1
 ״אונטעמע״ םיט נאכדעם און שאסטאיף,
 סחױזאי״ א מיט איז צער1הע אעהנטע״

i צו סומעז צו שטימוגנ כער n צוױײ 
r אױפנעהמען און זיצונג, טער v i u n- 
 •pv אל1זשמנע1 דעם סון בײט1א איכע

זיך :איו דאס װאס באארד, זעקוטיװ
 -hc און סײגוננעז די מיט אויסצובײטעז

ih באשאיסע געװיסע סען c וױיטערע די 
אדכײט.

o װערט זיצונג צוױיטע די m v v i 
o םיט n רעפאלט n ’ t n c  o n  pc.□: 
iy מיט אן סאנגט PH * o n i o n 

 iy וועאכעז סטדײח, וױיסנדםײתצרס
o נאננ פלאעז7אין ;עםונעז שוין האט n 

 עקדסען3ײנ1א m סר ווען טאנ, עחצטען
 •vi נים דאמם האט 1ע אפיס. אין

 iv אישױס, זײנע מאכען1איבע קענט
ow 1גא חאט pvi אוסשםענ״ די נעהםען 
i n, וױ iy ײ האט  זעהן pn נעפונען׳ ו

נעאאזען. 1גא זיך האם oy װאס םאן,
i איז לץי,1נאטי n n w  iy מים 
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v v ' i  0' j r im n  • jy y ty m נ#ד 
w א»ו •*אדידא w, זעלט עס וױ ix׳,o 

 9הא ע־ סאמענעען. m& חמווײם דט
(1 יוי1ײ ן ״ א ^ י DyiC װ 'in)• וױכ- צ״ױי 

y ro ואכען״ d i p  , o iy r r iy נא־ ער 
m גייף ש*אפען m לױםען צו m e פיע״ 
v און ויד/־נט, v״d;v d, איז װאס h סך 

iy  , l y r o r n אי׳צו אן געסוגען דאט 
•m w  i r w r i f M  oy i m,|װאס ״ 

 יאי׳ר אנדערחאי״בען אין פארקוספן דמי-וי
D im ״•■ ,דn r  jy״ א״עו. •
I, סע״ אדערײןין חןר פון נאאדטע 

iy i״m r אװ , אי נ ״  אי־ ווערט עס װי י
m m im n ן י מ״ ד*י י י מי עוױ םון ״  י

 iwim r<D*y?o my? iyj״f ?עטאג, טזן
oyi, אײגען דתדע אין oy onyt יױס nr 

f״m • ;  wir» t סו»ױ i;y5im ומילער 
ttd* ארױפצושטעי׳ען *#רס*י iyrm״

i r m  f o z iM m דער שא«״. *א«עז וד 
r״• u r i r H n f/  אר״ א&יצימיער דער *
fgpnfO פון נאן tf u n אװ פעדעײ^אז 

n״*• די אםילו וזאס ל״נאר, r  ip״  אי־ •
m y i r״t n r נאנראנען. און טױס •לס 

ly או♦!• o in y  i y i ם ״ o סון ו y i יעצטען 
o |1• גוטאר n איז ״ססחןדײשאדסט״ 

i וואו ?ארסון, n ■א n ״*••ן, n r״  איז •
 ליגט און סוטיע n om אױסנ^אהיט

n i;5 ro םאר־ דער סוט״אננ*אטען. פיט 
n* צײסיגער n ״אפעז דעם סרעגט j 

n r: ״ p כיזטו לאגג ״וױ • i r ד׳ ט טױ
ov ,שטאנד־ דעם םיץ אי?א, ה״סט 
i •וגמו jn v c  i n  pc״m r אז oy איז 
y צו װאס דמא t  i n n r.

p די c m  n ryo װאס ד/ אבער איז 
 זעהט ד וױ ?ןדנססצד, סך א vn זאך ד♦

 םון נאאטטע ד» אדןי, אױב?ן םון אױס
i n מכען o n נרדיסען

 פון אי׳שו די נאטראכטען ?״ װ^ס ׳מותו
D ^ n n ^ rr o n, עטימעז וױםיל *nר 

 *דױ־ ארױסיופעז \pp ױ מדיסטקמגג
y r| ♦׳פון ניתעמ ד o n מטאגד*עקט 
 ייכע.1<עכע א װירהליך אימו די איז

n ״סיעז rקײז דין גיט ?ען •״ ■n r ^ io

o םון גיט 1סכע n נטאנד»ונלמ? 
ן ף1דא  דאס נאסראכטען. *י?װ רי מ
i*; גאנץ א איז n סין o n  ^ r'n איז 

vs '*  in נאר ״ױאיטערס״ די פאר ניט 
 1פא ^נםרינמטסלס, קאדסײן די סאל
 האמפײן. א 1סא נדיט ניבען װאס ד/

 און נוטע n זעהר דין דאס קען יע;ע םאר
 זיך טען ?אל און אישו. םיעע א זעד%
 אײנ״ סארשען םיט׳ן עז1נא ניט אלײן נןור

r ^ n n, ״איען װי ׳זאכען אזעיכע או 
n r״  דעם אין אישו •אייטישע n אלס •

’̂1024 i r אימטעגיליך איז
״טײמס״ דער צו לעפעשע m זיא

 *ו:*ס- פע:ט לאמילט זדטאג, לעצטען םו;
 גענוי גא:ץ זאך די װעיט ׳ירא1פדא ׳טץ
 װערט אױמגעדעדט. 1קלא גאנץ און

 האבען ײאס פעדזאנעז, די t» ׳ט1עדיזלע
 באר־ צו פרעזידענט דעם נסאײנפלוסט

n עז9״א װעגעז עלנסט זיך טדאכטען r״ • 
 ניט נאך •איליטיש ז״נעז אישו, אן איס

כילדען די הײסס, דאס אתאדדדט,

 רע«וב• דעי• אין גרופע יזײן דט דעדױײי
ײ אין סײ1§א ײהאנע•  קאנט״אלירען ז

 װאס 1נא פארטײ-רא׳עינעײע. די גיט
ײ '1 דען  גמיסע די דף הינטעל ראנען ו

םון אינדוסטליאמיקעס די איז נאגלייעז
הא־ די סטי־יט. װאל׳/m ,איסט

 סטײט װאל סין דופק דעם געטאיט נען
n in געלןיאנעז האנע; דיי ארן y t -גינסטי 
m איז ׳אלזא ׳יט1סט װאי אפמןי. גען e 

n ״א#עז r״  אין קאטפײךאישו n אי־ס •
1014.

 הארעס־ m בארערקט דע־בײ און
 •ער• זעלכע די זײנען דאס אז פאנרענט,

 .1מ נמסאכם מענליך ראכען װאס זאנען,
 עמועדדונג און נאכדנאציע הארדינלס

ײ .rjo<1 אין  יועגלן נעטראכט האבעץ ז
̂ע;ע  לליגען צו אוױ װי סיבדען און 1פ

r ס־ 1פא u m; אין נאסינאציע די 
 דעי אויף געהוסען זײגען איז ,1014

i אישו. שאפ״ א«ען״ n איז געיט-זאק 
i פאר n ,װעט איכריגיג ראס און אילי׳ו 
לײכס. זעהר קוסען שדן

 הארדיגלס סר. אז שיינט, עס אין
נערענט. זײנען אונטעלשטיפעל

 שטיקעא א האבען 1נא דארױ סען
n r i i איז 1 n אליטיק 1יקאנע1אסע• 

 !יכטינען אוים׳ן געהן די אז )אײגצוזלהן
 צו דעלבײ נויטינ 1נא איז עס װענ.

 m אויף איכערבליק שטיקער n זוארפען
̂אנק. פאייטישעל 1ילא;ע1אסע י

 לעבט פאיטײ עפובליקא;ער1 די
 זי וואס ׳יױס1י, חןקזונלמןן 1איכע איצט
 יאהרען די אין צמיעכט1איכע האט

 איבלדואמס־פע־ רעם אין ,1912—1008
 דער וױילסאן. און םעםט צדוישען ריאד
n צװישען שטח  o nכמyילינקדץ און ז 

ln אי״ז וחןרט פלמעי ona. ״רענק די 
 אוסצופרײ מעהר אלץ •ײל״׳ווערען און
o' סיט דעז c n n n n 'D  m אײ דער סון 

 די ם1<ןאנט!אלי װאס קיי?ע, (?רליבער
 אין ־פסתדאיםוגג די האלט און יארנדי
n i ' n .הקגם n ;רועסט יקולםורמלע1א 

 עתועהלט יואהיזגז לעצטע ךײ rn ראט
 בראקהאלם, װי ראדיקאלען, אזעיכע
n און פרײויר y i: n. פארםזןך־בלאק דעד 

ly אלץ װעלט p in o r, באלד וועט און 
n שיילען אנהויכען : n ,3 'on i n .ראלע 

 ביסלאך צו ארױס זיך גליטשט מאכמ רי
 דעם איז פאליםישענס די פון הענס די פון

 איבער געהט און איסט אינדוסטריע<עז
 — װעדטער אנדעדע אין • װעסט. m צו

 דעם פארלירען אן הויבס ססדיט װאל
 רעפובליהאנער דער איבעל האגטראל
 נעשפייט איצט ביז האט װאס פארטײ,

 ־m גרױס פון פארמײ די איס ראילע די
פיטאל.

 װי גוט אזוי ניט דאס װײס הײנער
 עננען דעם בירדען װאס פא^יטישענס, די

i ארום הלײז n אדכײ־ •װא׳טינגטאנער 
i ניםטחוציע״ n אופיברחמנות׳דינער 

 ספרות פאליטישע און זײט אײז פת טויט
i םון n ויס:ע״1א ראבען זײט צוױימער 

 אזעי־ 1יאול עטליכע פון משך אין שלאגען
נװאח־־יע, אלטער דער •פון זײלען כע

 pn דו פלײי״ינגהאיזעז, ׳פע;יאוז וױ
i אג־־ערע. n איבער אל1י,א;ט i n 

 אזעל• צו איבער גאל נעהט געזעצנעכומ
 1אונטע לאפאלעט. וױ !אדײזא^עז, כע

 דף, פארשטעהט אוסשטענדען, אזעי״כע
 אינטע־ מעגיג ועהל יט1סט װאל ראט
i איז רעס y i פארטײ. רמױבליפאסנר 

 איגחסטליאיל״ און כאגהירעז גדױסע די
rג דיא̂ב ניקעס yדי טיצט nוכליק•n־ 

;i y ױ לאנג אזוי •אלטיי ײ ו  האבען ז
 ,1אבע איצט קאנםראלילען. זי געחענט

i אז y i די םון אמיס םאלט לאנטלאל 
 דא איז מענשען׳/ ״אײגענע די םון הע;ט

in; די n e y, זיף 5?אי סטריט װאל אז n 
 די פון ;yD:yiip:n? די צו טאן קעהל

ז.yאטlוקrמn די צו — לעפ״ביילאנלר
 איצט איז אטישע־פא!טײ1דעסאון די

lyf’y צו לאגע נינסטעעלע א אין o r זיך 
y די וױ סטליט, װאל פון לינסט אין i- 

 דעסאקלאטען די זײנלן. פוכליקאגע!
 ל'בער*ל װעניגער אדער מעהר זײנען

o יעלע1אינדוסם נמיסע די אין iy o r. 
i איז y i ,םעסטוננ, זײער אין סאוטח 

 !עאלציאנער־ װעניגעל ניט זיי זײנען
 גװאר• lyo^n רעסיבליקאנער רעי פון

 פאיליטישעל דער <יגנ\ דעם חיץ ריע.
 די אין שטעלט גרויסע רי אין קאגטלאל

 יאליטי־ y?n^;yD'iiy; אזױנע פון הענט
 אנדע־ אין מוילפי. טשארלס װי שענס,

i 1נא ?אל — ױערטער רע n געלר־זאק 
 דעסאקלאטען רי צו דןי טאן װענד א

 איבעמעהמען lip; נאנץ װעלען די און
רשה.1י רעפוכליקאנעל די

o אויסעד n נ נאןי מען דאחיyהמpן 
D• אכט1אנבאט אין in n n ינג'ם11הא 

o איז שאגסען •^!זענאיכע i» n  m•^ 
 זיך, פארשטעהט נופא. טײ1«א קאנעד

in ערוועהלט וױל iy אז y r צוױײ א 
 ®א־ ניט זעהל iynn איז iy סאל. טען

i צױײשען •ילער y i ̂״. און ״לעגק  פייי
 ניט געווען איז אדםיױסטלאןױע זײן

 pn נוט ניט כײלכינ, נימ און םאײשיג
 צוםלילעננע־ ניט האט iy מלעכט. ניט

 כאפעאקעלומ אנליקוצטו^ע רי שסעלט
i םון y i ויסע1ג די ניט אױןי איז װעסט 

i פון יאצנ'קעס1אינדוסט y i .ער איסט 
 לירען1פא צו 1געםאה אין איצט שטעהט

2;,n ״װאוםעלס״ י1 סײ — צדדים 
 קעמפײדקאנטליביױ ײכעn 1 סײ און

 גיט י1כ טאן עפעס ף1דא iy םארס.
i און װערעז, צו געשלאנען n אויסװאהל 

i — איז y i זאק.1גלל*
 זײט ?ײן אריח געלד־זאק , כ*ט׳ן

 גע־ צו שאנס א האבע; צר iy האפט
טעלסין. צוױיטען א װיגען.

 פרײז, דלי איז שאפ״ ״אפען און
i װאס׳ y i 1פא שטעלען װעט גערר־זאק 

 1פא איז יס1סט װאל שטיצל. זיץ
 דער פון קאנט!אל איסבאשרעגקטען

 צו עס האפט און פאליטיק אניע־יקאנע!
שאפ״. ״אפעז דעש דורף ^כעז1דערג

 גענוסען גודנט אין איז שאפ״ ״אפען
o אין פראגע. !ײן־עהאנאפישע א n

ץ ר ו ן ק ו א א ף1ש
נ כ. י. סוז

װיל־ נײ סחילח בעפען צו וױ יהל,6 איך
 »ין ibti 0 װאדפען פווד פאספער ו״ ליאס

p םיון •ון אײנוןס ip w און im r/  1אוי ׳
ן ו פ ן ײ  t»י •ריניייעדפזםכלײם, ז

in• y די אין ק^ס-עקזיסעיײיאז. ךעל w p 
 גיאץ גזגיחנן לי «יז oyufi• וײן «ון מעג

j ’ fiyH JW ̂ם א*ען און ®רײ און  ולי ח
 נים קיעםאל און ניפ ן>ן ער »ן ,פי7קלרע

iy «ון סעסכער קײן גצװען i ןר  קאםוגיסמ̂י
 גימ נלוינם ער $ך ;אםעדײןא »ין ••!®ײ
n װאס »ין נמןווד 'iy»» ענד נאר מיס 
 געײ^דיגא און גזך»ריכעז צדריק יאתו• לימן
 *MM אבלר נלויבם iy ״סינדיקסליוס^. אל•

 m קאיימל »יו ארנײ■ צװיעצן «ז איצ^
ײן; נים עלוס קײן קײגסאל  י«י״ די 9« ן

 lyonvov •ווראײגיגםע ךי •ון רעבירונג •ינ?
o•» ז♦ װ״ל •ויג n  an» i לי־0ק««ים 

t y r w ^ױ יאיא •לזח איחד 9• און קל* 
n װע• y rw*ר־ יוזנ« װאס יעגירוע, $ »ען•• 

®iy®jn און ארנײםער די •iyo i0. 0 קוח׳ 
o »יי• מײייחמגירזנג n 000• רזסיסזנז.) 

מ iy t« ,0ג0•ר די Btyixmz*; װ«ס אי  נ
מונג n »«ן מסי v;*n i• •ו n  Pםיס ונג 
o »ויא iy אאי1 יל«,1נלד n »׳רם0ג^ס T0 
iy י o װלגען ר0קל נים זיך נײ ך01 9י n- 
pn און סוםיגקײם 090 •ון אנממראבש 

0>pn ■«»pj»r9yiU0 נרייסער חד •י| •ניס 
nyor Ofii ,voptyj10 ם■ an«n, סוו r n 

iyoo0» 1050» •nm p»o pn 9f  ,lyxp״o 
ffeyj orrn r 0 כ0ח חעלןדי׳פקײ® n נרייסע

.-1ל90

 וריr^ די 90 חאמען, onm װיל »יד
 װי װיסען, ס0וי מי^יגען, זעי,0דז* סם. אין
 ציגקײם10פענה0 און םופיגק״ם די יזלמן צו

 אין איהם tyn pא ד,0סם0■ ז. װילליאם פון
 D01 אםת, איז op ו.0פ!ײ*«רלב ן0ני0ג

i n 0 ל0יים0ק •וויעען ז0 געמנק״ pnרבײם 
ז0 זײן, ניפ פצוס קײן ל0קײנם קען  0 י

 נ«ד • בעד,0 ;1010אנ ז0לו0ײ0הרליך־ר0«0ג
 גלדא̂נ 0 װי נים סעחו־ ד0ל oy 9»n ן,0ללס0

 פרי־ קװן קײגעם ד0נ נך/קוםפ0ימ< י0® איו
t f9 .®ני pn אױב i n 0 נעסמק t»nפילו 

iy #יל ן0כ0נם0 קען 0091^109^3 0 i0r, 
iדא i האבען דזעוס די pn ,00• ס0י וינען- 

t»n ipo 4ױג «יםליד 10נ •lit ®סי t  i n״u 
ד •י ױיסגלפיגעז, ך0נ iy קען ױ ױי  on י

 פונקם און ;ית0פ 0 וגעסאכם ip ס0ח פונקם
ן9 האם רy װי  י-0 זײן אין געע^רם י
 סינדי״ וײן pn ז,0לויבrלױyב0ליו-ד0ב0ד

 פאי פנוגג0ד. 0 0ו איז ן,0נלויב קמליסםיעען
• א מי  *piMi rn דארזם pn ,0לויי0•יד ײיי

 -0דקל0 «ו אורז^ע 0סיגדספ די 0נים ל*ך
tp'ipoof• m די ס0פוו0 אין #ולדיג 

r דזפוורי n אויך tyorryi בם0םו־0נב0 אין 
japn• o n דאס •o'lpoon סעםיג־ איךםיגע

 ליזס0«יפ0ק pin• 9אי נם0ױגי ד« pn ק»י■
 P»9 9*io»i09i כפ.0ויסל90נים10ג ^־װייל

 אין חוי«ם10סיא נ^0ױני די pn י»פ310
y r» i’ n y ip tyu ו פיהרען װעם נ̂נ0•וגי» 

i n 01« ספימונג i n  Pונג1גי •p רי •-m 
 0 יצד 9אי D01 ס0וו ,1000009 אייגיגםע

i• מעסח n  P מײםעז־ vhi W9p9t ער

 די ואס9 דערמים, ניויליך זעהר וײל9דער אבער
 װערען ן׳/0קײס9״עדי זײן רך91 ױכיאגס,

 כם0ד מיר ארן געשװאכט.9א נישלסח׳דיג גא-
 זיגע0ד די איז קמפיםעליזם 'ן1סא אז זיך,

אונשען.9געו װי אזןי סאסטער־ארבײם

̂טאפ דער ליני,0סוס זאגם  אי־ סון ר0די
ײעל־ אלעמעז׳ סאר קלאר איז ״עס :מאליעי

 דאגמאםיזם, םון :דם0פארבל נים ?ײנלן כע
 פון םויפדמיעד שוין זייגען מענשען די דאס

 אין סײ און ליען0ױם אין סײ םרײחײפ.
 י0 יען,0990נ נםםרירפ0ם0ד איזי רוסלאגד

 ■רײחײםס־ לע0 די •הן רעגי!עו קען מען
i נים אידעען. n דער גים און םוניזם0ק 
 םיפ שיכות ועלכע9 אירגענד האבען סמשיזם

 םו־ די מעחר נים איז •ו־ײהײס םרײהײם...
̂םע, ̂גע גענדוזא  די iyD099 פ*ר בחולח, שפרן

ן ת9דור י  לעצםען פרן וןעלפם ipony דעד י
 ו-0געשט און םפם0ק0ג ן0ב0ה יןהרהונדעו־ם

 ױגעגד, ענעחגישע םוםיגע, די אוין״ בען.
o »ױ איי ועלכע9 n נײער 0 ן91 ן0גע0ב 

 -pur! »19 1001099 010150 10ב0ח יכםע,905
היע־ ,5נ95רר0 :וײנען י1 און 4בער־קרא«ג

. pn רציע0ר iy דים«י«לי̂ן i חאפ פאשיזס 
 -1HB גען05 זיך ען10?ל10 9« א19ס נים־קײן

ן9ש האם iy חײפ.  און םען,01עמ51איבע י
 -010103אי ל0ם0 ו05 10 0099 ,510195 1099
 !עם 10ב אי קלע!, 10סם15סי 001 הן0 מץן

0 inyoון גוף ן0ילט9פ9« 1ע3ועני9 1דע» iy i 
 pn• דיבורי̂נ רע0מל פרײהײםס-געםין״.

 ,10OHHM• ן0ניסם9ם0ק 0אונועי op מעג
 0099 ,03ל09 001 נקם9■ 101 9אי 001 1030
 ניפ .010105 אפם אזוי זײ ן9פ בען0ת מיר
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iy r y  B’^Do^iyopyiyo־i  i■ «ר8י^, 

1 |ieי n y t י1 מ־ט װערטעי >r; ״ 'y אות־ 
i »ו;טעד •עלאך y i ,־ױסע־; ip r r y e 

ayp. א װי o v: אן ״לי : ,-y״  טר־יו״ױנ׳
p r iy״ly 3 y r אמס נעטט ריג y iy סינןי 

ie o iy p y i( איז װ״סט ly o a o o in i.״
o y i ?די איעס  iy■ םרייז״ױניא) ,

p r״lW3ysr ינ> yp; נום אזױ סונקט 
y; דעס ״ארומנעציעז״ v jy( ,״ערדלוגער׳

r y  o y i  o’ iy  (ty ווענ,,; y;yp( אױך זיי 
in\9״ n v v a r" ״.יטע-ען סיט׳ן לכ;ה די 

״ מארס. i נדט ״אדוסנעדען ?«י;עז ז n 
yp y׳1o־n לי פרײסייט״ זעלבקר r־,iy a, 

י װי a ,נעהטען זי n y די b:־o ly p y l i 
o !לרעסכאכער״ )iy װייסט סון ' iy i i 

n ■ונהט ty דאדפזן ,חבד•□״ י1 װי מט 
י רענעןo;y ניט ט יננה דער ני  n ר׳

ײ צי ׳סטערען y? זיך יױלען ז iy( ״אדור״ 
 אױך די jyoyn נום אזײ •זנלט נעמע;״,

is o ־נף8 די כי• 03ir,Byj;y נ־ט 'y p y l( 
B 115(׳*■ "l »’ •* oi4(.

נן־ יודוז ד«ס «*fi וון דע• םים
rb; יוין «סנ*סןןד«ד אכע״קיונעי דעס דודך 

 גע״ןיען 8»נ**וי««רי *יז װדינעי נעדלי),
ו י ^saoy דלס סי» דורנזואסועסען ז 'l״  ׳
t7T יך נע־לין. «ין ס>ו':ע:ד.ןי«םעחעי* 

 עיעס ח«ס «ור״נסי׳*וגג די *ויב ניס, װייס
 «י *). פיך ««ויס איך *:עו ;עת^וען,

I'-.yrs'ro »*הI'* vvi"Qwys יד*נ• די
 דלס זרעגדז ךערװיווםס זיך הןפ עי װן•; דעס.

 יויןזע• ;n «יי? «ל*כ«:י׳«עז’ד דןז׳יגעז
ן זיך ורענדןן דז סס״ם״ןעזיעפעד י  «ו י

 דד׳לנע יעגיייננ, » געגז; ס«ייןן7*י**
*r«׳ ודן װעים J  bt-B '-b o r׳a *נעיקןג*

o-a •זד-:עי*
+



םרסגעדיע אײראפעאישע נײע די
שינא,8כאז לעאן ?אדעפוא;דע;ט א״ראועאישע; 191110 םין ױט

M די און פראבלעם עי¥1#רעפער דער 
ץ *ים1#ח גוײע-אדע, דיטשעד דער ו

טיי״ דצי פון ttii'97•*•• ד»  איװעי
jy r* i y * u ir?o p y i iy o ט  טאג io ר״נ

*1«< i y i ט ״  פאי? |7ד*»#וש דעס םון ו
i #»ן r v w  n פוןדטײדידמס-ססמוי 

fy iy i <ד •re  r v rm i פראנצױדשסן דעס 
a v w i v w h פון נסיןומט ד״ט״סלטגד 

n w  v i iv w in nי  פון נסמײזמן 7פ»ל ו
ר צדפ כ** §»וד,7#*יט  •רנ״טער-נס־ ̂ד

iii#7H ;ך פ" י»י ױ  נעו-חכית׳ישע p« י
tm |yi»*i7 ,ש&סרין״ דעם א-סןדזסס-עפ 

 די געטיכט אנעד דאט א״נדרות טט^
p«dn7 און רעדרומ עמרישער דעי- פין 

yyn# iy o n  no| .דאס ®אײאטענט 
v n חןי |w i װאס גצחון, דארסל-שסי 

i i# r rd « n ראט ry;® oט ויטען  Din ז״
A ןדן נילחרה*וןױסנרוו M  פראגק״ 4

 פסד-ט-יאוד דער דיס »אט אס11 ד״ך,
i y m ;*י פאר קאנפעדעגץ טאנעי•1ױאש  י

7J7 i7Jjn irf3| יפ־נאװאםנונגען די פוץ 
I א §#די#ר*ן 7 r r n חי*ק pc אין חן איר 

v ד» v in\ מא־ היינס איז יט,7וו דער פון 
 אל״ז װערט עס ןןי?אי-רס. שטוןרין דסליש

 פראג״ דער סכנה א םסר װאס ר7לאר7
19W*V19 דעד פאר איז איפפעריודיסט 

רוד״ מאצ״אגסרער7אי;ט
 לטובת סיםפאטיע-כאײעגוננ ךער אין

ן טאר דײט׳סיא;ד  םון ארױסלאזען דט מ
m ,rui איי:־ עיעס גיט איז ד״טשי״אנד 

 ״v* סיםפאטיע דאדגע די און ח״סייכעס
 אױסנאהם. אהן קלאסען ארע נ-ם ח^רט

ng» די באשולדיגען ניט קען עןפ וױ 
 די םאר םדאנקריץ• אין פ^יקס׳מאסקן

 בודזשוא* פראנצױזישער דער פון חסאים
V'l, בורןשוא* דייטשע די אױך רואט אזױ 
v»f סיםפאטיעס די אוי» רסכט ?י«ן ניט 
 וועלבד און װמלס-דסכיאקראטיס חנר סוז

 בורושוסזיע דײטישע די •ר^לעסאדיאט.
 אי^טײ דעם איז חיק הינ״שען נ^ד א ח*ט
m האט זי םאלקס״אוסגליק. דײספפן 

 פיטגעהאי״ םיל האגדלומען איהחן סיט
 פון פאד^ימס די םאר^וטארקען vt םען
n□ צו און איספעריאליזם פראגצױוי״שפן 

 קויםור״ דײט׳פע גרױסע דאס נרײגגפן
&  װעא־ אין לאגע, טזרא׳דיגער דער אין &
v איצט. ױך גמםינט עס כאר o האבאן 
 בורדפױ רער םון קריג א כױט סאן צו דא

פ ד ם וואס יזונדער, צוױי פון • ר  אויס* ^
םאלק. דײטפע? פון רוקעז אױם׳ן נאקזוםפט

ן  ניעץ אבער יאגג, שיין עס וױיס מ
 ׳האפ םאר׳ן מאל יעדעז דאר זיך כאפט

um קאנ״ ס׳נײ םון עמענדיג סוז םפן 
irvm oo וױ r t r ,די ײי םאיקס־נוים 
 פח ווערעז סכנות גאציאנאיע סדתרסנמ

 מי־ א אלס אויסגענוצט כודדפואזש זתר
jro> בארײכערונג. גזןוױסענלאזקר פיז n 

 נעלעגענ״ א געוחנן איםעטום איז סיחסה
 קא&ימאלים* מקגדליכסםע די פאר חײט

 וואס דײם׳פיאנד, טאכינאןױעס. סישע
 קריטי־ דדײ דודכגעםאכם 1914 זײט וזאט

wv רעװאיוציע םיחםה, פון :•®ריאדעז 
 ׳Vi אויך האם רעפאראציאגסמןעםםע, און

 פדא״ פרן סינים דדײ אױנדשטעהן ועהן
רעװא־ טיחםה־פ׳״אסיטירער, םיםירער:

 רע־ — סווי *ום און לוציע-פדאסיםירער
ט־ י י ד י ד פאראציע-פראםיםירער.

ק v ש י ז א ו מ ז ר ו ט כ א ״ ה  גע
ט כ א ם ט ע ט ד א ל פ ם א  ק

ם י ו נ ז צ ע ל ה א ן צ י י  פ
. ן ע ר מ ײ ט  סיסטעמא־ ראזיל^ די ע

 סלוכה־םינאנ־ די םון בארױבוננען סימע
 היײ א אין אײנגעוױהעלט םעז האם סעז

 איו ראס : מאנטעל פאטריאםיעעז ליגען
 פאר׳ז רעה א נאר טוכה, קיין ױט דאך

 דאך וועלאן םראנצויזען די וױיל לאנד,
 אזוי *ון צונעהםעז. סיײוױ נפיד חוס

 מערפוױרדמען דעם דזןדלזןבט פיר חאכען
 זינער־םלוכות, די אין בעת אז שוימפי^

 רי צאהלען םראנקרײך, און ענגלאנד אין
 עטיײ עװערע ?עהר קלאסען ענליכעמפאר

 אין קלאסעז זעלביגע די אפ פםר׳ן ערעז,
 דער אנטקעגען חובות זײמרע דײנדפלאנד

 םדײ א אין סלײנעקײםקן. םים סלוכה
 דערסלערט איך האב ארטיקעל חערדיגען

 :קונסם^וטיק דער בןךשזטמהם וואס אין
 דירעקמ^ נעלד סומען גרויסע צ*הלם םען

 אד״ V ווער אבער דייםמלאנד, איז שטײער
 בײ באאםמע. און אנגעממעלמע בײםער,

 אראפ• סאנאט אדער וואד יעדע וועדט די
 10 ארום םארדינסט ?ײפר פיז גענוםען

 אוי־ וואס #שםײער*פארם א — פראצענט,
 אין ערגעץ אין ױ איז דײמ״עלאנד סער
 דריקענדע די באקאנ̂נ נים וויעם דער

 וײ כאזוגדערס ממייערען, אינדירעקסע
 סםאפעז ארםיסלען, אײננעםיהרםע אױף
 אויך זיך לענעז מאנמריאלען, רויהע איז

 ראפיניר־ דער פאלקם־פלײצעס. זײ אויף
מן נױםעל, מצסםער עי  בורושואדע די וו
ך אז וחמדעם  דײ פון ארויסצודרעהעז זי

 ענטיוערםוננ מםענדיגע די איז סטײפרען
 האבקן נאר נים געלד. דײטשע דאס סרן
 םרײזן דאס עיעםענםען באלעגאכדסע די

 חזכט דאם ה., ד• דמסלאראזױןונ^דעכם,
 אײ• זײער יצוים הכנםות זייערע «ונ«תעמן

̂»י, k :ntf נעוױסען -ממעם כאר ס«ונםר

« י*והי¥| אױך |y'ni>y די *  iy»y■ v י
לדיו ?יינען די װאס סוטעס, די  חור או

Dיfדא רי םאר טיוכח. jrp io v j װערען 
 (עלד־ אױסי^נדי׳טע אדער ואנען געקויפט
 טױז^כדערםאך ׳צטײגמן װאס סארטען,

ov און גורס אמנר פרײז אין  ?m קוסט 
 םיט אס טען קוסט צאחיען, צו סוף־ניי־סון•

 אר״ אן איו דאס סוםע. לעכערליכער א
 סון חסכם ׳עטילען מיט׳ן רױב גאדדרטער

רעדרוגג. דער
 רמדען ציפערען קורצע םאמעגדע די

 19סט יאהר אין ספראך: דײטליכסטמ די
 עטײערעה n( לױן-סטײעחנן די האנען

 טכירות די םון אראפגענומן װערען װאס
 כאאכי און אננעלןטע/סע ארכײנמר, םון

 איע סון פראצענט 20 כאטראםען סע)
 איז 1921 יאהר אין הכנסה־^םײעדען.

 געישםי״ סױכה״הכנסה דער םון טײל רער
 הכגסה״ די פון ®ראצענם ,d‘3% אויזי גען

 ניט ,1923 יאנואר, אין און ׳שטײןן״ען
 צו יאהר םון פיאצענט. no םון וױעיגער

 די ווארםט rim צו חודיש םון און יאהר
 לאסט די אראפ פעהר אל״ן בורדטואזיע

 פליי- לי אןיף ?יך סון םלוכה דער םון
 אזא קלאס. ארכײטעי רעם .פון צעס

 ג־ט ערגעץ אין נאך איז ״טטײער־סהאנדאי
 אכער געײארען. געהערט ניט און געזעהן

 ר־ ו ב י ד ׳אלץ ניט נאך איז ראס
ע י ז א ו ^ * ט ? א ך ה י ו ־ א י  ד

ע ט ק ע ן ר ע צ ו ן נ ו ם ם ע  ד
ס ׳ ד נ א ל ר ע ט א  עס .ט י ו ג פ

 אז געװארעז, אױפגעדעקט לא:ג ניט איז
 די יאהר׳צײם א אױף האט רעדרונג די

 די אפצולײגען ערלױבט קױיעךבאראנען
 כי־ א םון הוין דעי אין קױלען־^טײער

 בא־ קױיעדשםײערען די ארק.פ ייאן
 פאר־ אױוי עםײערען איע וױ צאהיען,

 קױיען־ רי קויםער. די ברויכס׳ארםיקלען,
 כאקו״ שוין געלר ראס האכען באזיצער

 אײן אהן אבער עס פארהאלטען זײ סען,
 אלערלײ דערפ^ט מאכען און צינז פםעגיג

 ױי וועיכע דורך םיגאנס־אפעראצי^ס,
 פארמעגעז, זײער נװאלדיג פארגדעסערען

 םיט מלוכה דער דערנאך צאהלען און
 נרונד־בא־ די פאפירלאך. עגטוועדטעטע

 דער םאר געווען זײנען װעיכע זיצער,
 םוז ®ראצענט 50 ביז םארמולדיגט םלחכיה

 אינגאג״ איצטער זײנען סארםעגען, זײער
 צאהלען זײ װײל שולדען, םון פרײ צען

 קאר־ זאק עטליכע מיט חובות זײערע אויס
 געהט ענטותרטונג געלד דאס דען טאםעל,

 יקרות ׳פרעתלימס א מיט האגד אץ האנד
 פרײז־װאכער, גפװיסקנלאזען דעם צוליב
 לאנד־ די םים געטריבען וחגרם עס װאס

 פרא״ איגדוסםריעלמ און װירם״שאםטליכע
 געהאל״ ניט װערעז פראפימען די רוהטען.

 אין געװארען איו װאס מארקם, אין טעז
ש אםין דײט^לאנד ׳ י ר א ט ע ל א ר  פ

 אהציעס, אין ?אכען, װערט אין נאר #געלד
 אין אדער אסעגאציעס, אױסלענרי׳שע אין

בענק־קאגטעס. אױסלענדימע
דעם פון קנטווערםוננ עצם דעם פאר

 פאנטאזיעס ורערן״ס זשול אלע כמעם
 אלע װירקליכקײטען. איצם ׳שױן ?ײנען

 געוועהנ^יר, — זאכען אוםגעוועהנלימנ
 פון געביט אױפץ נאר ניט אזוי ס׳איז און

 אויך נאר לוםכדפליהפרײ, און סאבםארינס
 מענשליכען םון נעביטען אנדערע אױף

לעכען.
 אומגעװעהנליכע אזא #למשא נעהםט,

 פלעגט אמאל זעלכסטסארד. װי עחשײנונג
 מענ־ ױבל, א אין מאל אײן םרעפען עס

 באגאנגען וױנציג ?עהר זיינען שעז
 אז נעהײסען האט עס און זעלבסםמארד

 זי־ םון נמדארםם פריהער האס מענש א
 עס ווערען. םשוגע נוט ארונטער, נען

 א נעדארםט פריהער םענשען א מיט האט
 בא־ זיך זאל ער אז סאסימז סבה גרױסע
זעלבםמםארד. באגעתן צו שליסען
 נעוועהגלימנ, א עס איז הײנט איז

 נעמט מעז און פאסירונג, טאג־םענליכמ
 קליײ קלעגםטע די צוליב לצבעז דאס זיר

 נעמאן בים א האם םלײ א :גינקייםעז
 דאס ;לעבען דאם זיך 1כמ נעהםט —

 לאקשען ריגער אויא נעקאכט האם װײב
 םפז באנעהט — זופ רײז אנשםאם זופ

זעלבסםסארד.
 םענשעז מױזענד 12 רעזולםאט: און
 זעלבםם״ באנאננעז יאהר יעצטען זײנען
אםעריפא. אין םארד

 ברענגט מען װען טויזענד! צורעלח
 עס וואלם פלאץ, אײן אױף צוזאםעז די

 באגאנ- איז שםעטעל גאגץ א א? נעםײנם
זעלבםנדםארד. נען

ווע״ נײעם די ממן לײענט דאד און
 ככמם םאכס עס נאתים, און — דעם נעז

שױן. זאך געיחגהנלימנ א אײנדדרק. קײז

 בורושױ דײטשע די איו נעיד דײטשעז
 םאראגטװארט־ טאס גרױסער א אין אדע
 דײטש״ אין ענטװערטוגג נערד די <ץ/

ױ האט, לאגד  איה• לענדער, אגדערע אין ו
 םון זײגען דאס סיבות. lfטױוpvאני חו

 םון חוצאות די אז פאקם, דער זײט אײן
 די אריכמר וױיט שטײגען מלוכח חוד

 םוםעס םעלעגדע די װאס און הכגסות
 פאבריקאציע דער דורך גערעקט װעדען

 אנרערער דער פון און פאפיר-געלד םון
 ד. האנדעלט־נאלאנס, פאסױוער דער דיט

 נא־ ארײן כרײגגט דײטשלאנד װאס וז.,
 װי אויסלאגד, םון סחורה מעחר רײטענר

 און פראדוחטען זײנע אהין םארקױםט עס
 דין םון טײל גרויסען א פאר באצאהלט
 דער אז אזוי, פאפיר״געלד סיט אימפארט

 דעם אויןי געלד דײםשען צום פארטרױען
 װערט געלד״מארק איגטערנאציאגאלען

 אבי/ןקטױוע ראזיגע די שװאכער״ איץ
 טײגונג רער לויט אבער, װאלטען סיבות

 םון םינאנס־אויטאריטעטען גרױסע סון
 ער־ געקעגט ניט נאך לענדעי, םארשידענע

 די אז ערשײנוגג, כישוגה׳דיגע די קיערעז
 זײט חדשים 8 די אין איז מארק דײטשע

 כיארק ;100 םון געםאלען מארד ראטענאו׳ס
 טוי־ צװאנצינ און עטליכע אױף דאיאר א

 אםילו כיאל אײן און ראלאר א מארק זענד
 עגטװערטוגג אזא טויזענד. םוםציג אױף
 אין כםעט מארק דײטשע די שטעלט װאס
 עקא־ איז פױלישער דער פיט שורה אײן

 רײטש* װײל בארעכטינט, ניט נאפיש
 וױדערשםאנדס־ עקאנאמישער לאנל׳ס
ײ די פון שטארקקר סך א איז קראםט  פו
 מלוכה־בודזשעם דײטשער רער און לישע,

 שםאר־ סך א םארנלײך א אהן נאר איז
 דא האבען מיר פוילישען. דעם פון קער

־ דער מיט סאז צו י נ י ז ט ס ו א ו ו א  ב
ר ע ק ג י ט י ל א ן פ ו ־ פ כ ע  מ

ע נ י ־ ט ע י ר ט ס ו ד נ י ן א ו  א
ן ע ז י י ר ק ־ ס נ א נ י ו ם ײ צ א ו  ר

ן ע ר י י ג ע ד ש ט י י , ד ק ר א  מ
ײ גיט דאס וױיל  צו זיך טעגליכקײם די ז

 םאלקס דער םון חשבון אוים׳ז בארײכערעז
 אײן םאר האפען װעלכע און װירטשאפט

 אומםעג־ םראנקרײך םאר מאכען צו נאנג
 דער* די רעפעראציעס. די קריגען צו ליך

 בא- שסענדיג האבען ש־ײזען םאנטע
 ״שטאביליזירעך צו םארזוך יעדמן קעמםט

 םעס- א געבען צו איהר ה., ד. מארק, די
 פלענער אלע האבען און תורס־ווערט טעז
 פארטײ סאציאל־דעמא^אטישער דער פון
 צעשטע־ צו םארשםאנעז ריכםוננ דער אין
 ארנאניזירטע געהײםע זײערע דורך רען

פארשווערונגען.

 םי־ כאראקםעריזירטע אויבען אנדדי
 איז קלאסען רײכע די פון נאנס־םאראל
 שטאנד־ דעם פון איז וואס דײםשלאנד,

 םאלקסײוירנד דײטשער דער פון פונהם
 סיסםעםאטישער א כל הודם שאפט

 םראנצױדשעז דעם פון איז םאלסס־רױב,
 סיסםעמאטישער » כל קודם שםאנדסונקט

רעפעראציעס־צאה־ די פון סאבאםאזש

 װע- שוין װעט עם און אביסעל נאך
 שוין װעט מען אז געװײגליך, אזוי רען
 זײן װעט עס און שרײבען ניט תןם םון

 ניט גאר שוין װעם םען אז םיל, אזוי
? װאס צו רעכענען. װעאען

 און זעלבסטםארד. אײן איהר האט
 זיך אפרעכענען וױ זאך אזא נעהמט איצט
נעליבטען. א םארפיהרער, א מיט

 אײן פאסירמ זאך אזא האם אמאל
 נע־ שוין האט דאס און ׳דור א אין םאל

 פארםיוד־ שרעלליכע א זעתר זײן דארפט
 דער־ װעלען זיך זאל םײדעל א אז רונג,
 באלײדיגער. איהר םיט אפרעכענען םאר

 טאג־ געװעהנאיכע, א עס איז איצט אכער
 מען װײסם איצט פאסירונג. טענליכע

 :איז געליבטע םון םײטש דער אז שױן,
 א װי דערשיסען באלד דײך ומנל איך

 איצט געהט רעזולטאט דער !הונט
 גלײך ליבע. דער מיט האנט איז האגס

 ױנגען א מיט זיך באקענט מײדקל א װי
 מיט רעװאלװער א צו שויז זי גרײט םאן

 זי אז זיכער כםעט איז זי וױיל קוילען,
דערשיםען... םוזען איהם וועם

 פארםיה״ שרעקליכע קײן פאר נים און
 גע״ ס׳איז נאר — איצם מען שיםט רוננעז

 א מיט קומען זאל םאן ױנגער א אז נונ
 אפגעםאכם װי שפעםער שםונדע םערטעל

! שיסט תיכף און — י  נענת ס׳איז ז
 נאר האם פר ווען איבעהױפם מאן, א אז

 באנק, אין דאלאר םויוענד עםליכע דערצו
 ער אז םײחןל, א זאגען שפאס אק זאל

 !שיסט זי און — חתונה איהר םיט האט
 צנועת די נים אויר איז שיסעריז די און
 טיסישע די ןױיםען. אםאלינע די פון

םאר- נאר םײדעל, נאאױוע םארפיהרםע,

cgaaceoceoa i םעהר אוםנעװיינליכסייםען סײן
(®עליעםסן)

sC
לעבעדיגען פוז sn

 n חאט חאיטוננ איחר דורך יונגען.
 דעס םארשטארקט כורושואויע דײט׳שע

 h צוױשעז םליגצל רעכטען עפססדעמען
 און םראגקרײר א? שיכטען וזערשעגחג
אנו/ אין םײנד דעם גערוםען איגדירעקט  י

רוהר־געניט. דעם אין
 האכען ריכטונג זעאנער דער אין

מ די געװירקט אויך ײ ו ^ און מו פ  א
 שא״ און רעאקציע דער פון האנדאונגען

 קאנספי״ די דײטשילאנה אין וױניזם
 טאראריס״ און אמאניזאציעס דאטיװע

 h אוגטער צאח< א אחן גרופען טישע
 זײנאן ירעיל̂כ נעמען, פארשײדענסטע

 אד חןר םיט אײנע םאדבונדען נאהענט
 אײן אין שטרעכמן װעלכע און דערער

 םארדכט^ן צו צייט זעאמװ־ חןר און
 אײנצוםאאנ- און רעפובאיק דײטשע די

 גע• נקםח םון גײםט א פאלק אין צען
 װעלט־סלחסח, חגר םון זיגער די נען

 דא- די אט — םראנקרייןי באוונדערס
 ׳רעא?ציאגמרע מאנארכיםטישע, זיגע

 נאוחד שאוױניסטישע אנטיסעםיטישע,
 אין צענםמר איחד האט װעלכע גונג,

 פרײנד״ די געניסט װעלכע און באיערן
 דער סון באזונדערס טאלעראנץ ליכזן

 װא״ געװען איז רעגירונג׳ באיערישער
 פיאנצוײ רעם םון םילען n אױף סער

 אײנגעםיאנצט האס ?י שאװיניזם. זי׳נזעז
 דײטשזןר צוקינםטיגער א םאר מורא די

 פון טײל נרויסשן א צװישען אויןי נקםה
 באםעאקערומ, םראנצויזישער יענער

 גע״ פאציםיסטיש בטבע איז וועלכע
שטימט.
זא״ ניט איף װיא אלעכיען דעם כיים

 איז בורזשואזיע םראנצױזישע די אז נען,
 דײםשער. דער םאר בעסער האר א מיט
 או מאכען, ללאר נאר געװאלט האב איף־
 ענטשטאנען איו וועאכער אײנדרוס, דער
 דײטש־י אין אז רוהר־אקופאציע, דער נאף

 קאאסעך איע םארשװאונדען זײנען לאנד
 דייםש״פראנ• דעם אין אז און הםוכים

 ?לא״ אאע פארדינען קאנפליחט צויזישען
 אוגטערשײד אהן דײטשלאגד אין סען

 איז ײעלט דער םון סימפאטיע זעלבע די
 מיטטד דאס פאאשער. א איננאנצען

 חנ״ אינםערנאציאנאלער דער פון םיהל
 הארעפאשגעם דעם געהערט מאקראטיע

 אױוי אויס טראגט װאס פאלק, דײטשען
 םון יאר דאפעאטען דעם פלײצעס זײנע

 קלא״ און אונטערדריקונג נאציאנאלער
 דײטש• זואס און סעךעהספלואטאציע

 פארװיקלוג״ אינטערנאציאנאלע לאנד׳ס
 אײגע• זייערע פאר געװארען ?ײנען גען
 םאר סיטעא א קלאסען הערשענדע נע

 שענדאיכםטזןר און ראםינירטעסטער דער
מאכט־םארגרעסערוגג• און בארײכערוגג

אז איהר װײםט
 אז לראקפװ״ סון ידיעה א •ננעקוכזע; ס׳איז

ו נעפינעז קינדער םיליאז צוױי  א איז דארם זי
 אימד איז לאגע די װזןהרענד ? נעםאהר חוננער

 יד7ער באזונרער *בער איז םרויערינע א ראל
 זידלימנ זעכמהז די איז זושםאנר דער ליןי

 נע־ יןסוס unjm קיגרער 300,000 ײאו אויעזדעו
 איהר וױיסם םארםעז• םאר׳שײרענע איז שטיצם

o האסםעז זאלעז ס;גארעםס םױראד אויב אז n 
 וואלטע! סיגארעםס אנרזןרע װי •רײז זעלבעז

םױראדס? זײז נעקענם נים זײ

םארהעהרם... דוקא ס׳איז קעהרט,
 אוםנעוועהנייכ- דער מיט צוזאמען און

 און פאעזי די אפ אייר שםארבט קײט
זאכען. פון יחום דער

 זעלבסמ״ פון עסק זעלבער דער לטשל,
 פאעםישער א געװען אםאל איז מארד
 פאעכחנן בײ געלענען איז ער װײל עסיז,

 געווען עס איז דערצו און הענט.• די אין
 זעלבסס• טאהע אויך: יחוס שטיחעל א

 געקענם עס האם יעדער ניט אבער מארד,
 םוט. דעם געהאט טאן, געװאלם טאז,

 כאראקטער געדארפם מען האם דערצו
גמװאגםקײם. און

 — ניט? עם העז װער איצם אבער
!עס קענען מיליאנערען אםילו

 שוין װערם זעלבסםמערדער א הכלל,
 ברלטינן, װאכעדיגער אזא פונקט באלד

 אביםעל נאר פלומעימנפה׳םער. א װי
 אנהויבען שוין זעלבסטמערדער װעלען

 םחנות״ ״העלדישקײטעז״ זײערע באנעהן
 הײמלאף גאנץ זײן וועם עס און װײז

אייך.
 די מיט געשעהן וועט זעלבע דאס און

 אמאיצ ״םארנויתרםע״״. די םון שיסערײען
 יחוס: שמיפעל א געװען שיסערײ אזא איז

 םפאדניצע א טראנם וראם יעדע ניט םארט
 האכען עם ווען איצם, אבער םאז, עס תען
 אלע שים־מלאכה דער צו נענומעץ זיך

יחוס. אוים איז ־־־ סײדלאר
 .שיסעריד אזא םח כמז האט אמאל

 באלד שוין דאס איז איצמ אבער גערעדט.
 נם׳ן װי חאבען, חתונת װי געוועהנליך אזוי

!וײיחגן צו דא איז װאם און זיך...
 אוי• קײן זײן נימ באיד וועט בכיצי,

 וועלם. דער אין זאמז סערגעוחגהניימג
אלץ. צו צונעיואוימגן דך ורעילען כזענשעז
וועל̂נ רי ײערען װעם װאמדיג איז

 נים זיך רועם קײנער צײטוגנעז. די װי
 לעוען נים וועם קײנער רוי וואונתנרען,

o קײן r ’ i. קיין דיז נימ וועט ?יעער 
 צו אוםעטיג זײן ם׳יתם און אויםגאם.

 וױיס ווער ניט, אםשר און . לעבען.
?ײן• ױט איך וױל נביא קײן

t ia rn u

שסועסען קורצע
 חןדאקאאר דעם צװישען

« יעזער די און

ר - ראגםריד. ל. ן ״  ®יר חאנמז נדיף י
• ̂בעד ׳^עןח|ער י ןײער ני ״  סיגיינ* נ

t tn w סל•׳/ אידיאע ״די עה ו
vn פי דער דאפ מעגלױ, זעחר סרנ ״ ו *‘

ר ™ 9 vnסחסת אגער א*יס, אין גגעקוסען 
, אין זױרנאלפן מ?כע יבעגרו ,ד ו ן נ ױו ״ * 

 •9*ײ װערעז װעינע און אן, ?ומען וראס
מ/ *ײן אין סינמװאוו^ז ן׳ 1PP חוי ײ  אז ו

פ חאכען וןל ואודו»ל ,,ךא ל ^ז נ
צי איחר ׳ןיקזאל. וןסזצלנען ײן דארוס װ  ז

ןז אל פײפד אוגז און י®,ג יז מ זיו
 יצללער 19« •רױואודאדדצי, אוגזןר- אױף

נ »ון ביןנקס. עוזןדו, י ו  אלעס איז עס י
ן ארײב■ איתר װ« יזו^ י ר י ײן  נריןו, ן

 גי« וײמ אונוןר פון געוױס מיר װןלען
 יונוערע סאנען «ו אויפסערקזאס ןארועחלען

ג גייער־ גאגץ דער אויןו לןזער נ ״נו י  אין עי׳
ליפעראפור. אידי^ער דער

. «עסען סיר • r« — גלאזסאן, נ. ו י  ז
ך אינו חא« *יחר װי צײט, ײןי)  צו̂נ

• איץ נאך און נוף, ®ײער «יק«  געיונען ני
 איחס, אין טאן ו1 בליק » גײ® נויטיגע די

 ייחס. ייבערלעזען ®וך רײדעגדע גי® פוין
 אויס״ »ן נוך •״*ר מאכ® אכער יויסערליך

 דאר א«נים פאראן אײנדרוק. נעדײנענ«ען
 ייין ׳יצגעי ײל גע״אז װערען װאפ ?אכען,
 גןר אסעריתא.״ אין «ורא^\וי אין נלסער

 דעד ואבזןן. קלענסמע די «ין דאך איז ד*ס
?ו ׳איז עיקר  אויסצרליכע, דאס גי■ אלעסען, נ
̂ר ̂ס ג  אויד 19 סיר׳ חאיען איגערלינע. ד
 פיחלען ני» ויך םיר װעלען •רם דעם אין

 גו«ע א ער^פלינג #ײער דאך איז ענ«וי«®.
רמנםיע דעם. #אר ̂ג

 ®פרעפעג®״ ®ארגעניגען םי■ — אינד. מ.
 חא־ רעיאר®. ער׳יטען אײער םיר לינען

ך איחר װע« •ענפליך  11חער לאזען »»® וי
 ״;ערעכייג?״®״ דעד «ון קאלוםס די אין
 םימנלידער די 1» וארגען, אויך ®אקי און
 •לײסעע װערען וןך*ען לאקאל ןײער ןון

 סיר וױיל ״גערענפיגקײ®/ דער ®רן לעזער
 קען און איז ״גמרעכמיגק״®" n 19 םײנןן׳

 סאלידארײ ד*ם h •אק«אר «ם*רקער א ?יץ
ג א?די איז װאס ®ע^עייחל, «י  די ®אר נוי

ן ■רעפמיז® און מאנ® אן. א ױ  םיר יוני
 געלזןגע:״ דער םי® כאנוצען אויך ?יך װילזז

 גײעם אײער נו איץ• גראמולירען און חײס
ער אלס »ס»  און ,23 לאקיל «ון סענעד̂ז

 *יחר װאס אלץ, אין ער*אלג «ײך װינאען
ן אינםערעסען די אין אונטערנעחטען װעם ו  ו

לאלאל. ן״ער
 װאר• םוזעו װעם עס אבער גו®, — כ. זש.

 ײ®1 *טיקעל חימ■ 9 רײחע׳ דער לויט ׳®ען
ם? אײך םען ?עח® װןזרום יע,  עס קען ני

ײן זאל® איחר #ז ?ײן, ? ®ארנוםען אזוי ז
 דאנק חערצליכען 9 — וױקטאר• זעלינ

ז ואיקען1 •אר נ ו  ®®ו- ״ביאליס*אקער די י
 לכבוד געװארעז ארויסגעגעבען t»« וזאס סע״
 צענטער ביאליסמאקער «ון. חבית חנוכת דעס
ן ו  װירקלױ־ איו אויסגאבע די חולים. בקור י

 כיאליסםאקער » ®אר און *ראכםדאויסגאבע א
ײ איילו חגעלטען. נל װערט זי איז  אוגז נ
 גאר ארויסגערו»ען נוםער דאזיגער דער האם
 אנגענעחם-יײנליכע, עראיגערונגען, «ילע

 בלויו ®ארכראכם דאר® חאבען םיר נאםע
 באוונחןרס ױגענד. אונזער ®וץ יאר •ןר 9

 ®רטיקעל: ^זיער פאךאינסערעסיר® אוגז חאפ
 אין אסעריקא/ *ין יאחרען עחימע ״קיעע
 געװיסען א א^ך דערםאנמ איחר װעלכען

 דערצעחלען צו גאר װײסם און יאנאװסקי .9
 9 ר7כאםד*״ א געוחןן איז ער אז אידע, •ון

 גאםת דאך ?^® איחר און קעיםייקער״...
 צו מןחר דאן געיתן דעז איו װאס נערעכ®.

^ן איחם. װעגען ממעחלען ױ  בילדער, ךז צו
 דײה א?וי א«ז אויסגאכע די װעלכע םי®
 ®רײנה ■ילע ®ילע, גאר דערקענמ םיר כען
. לימיק, אײך, גאלה למאל, װי  אויך װ. ז. י

 אײ״ ®אראעטערעסירט ®מארק אונז חאבען
 עד־ װי#יל אך, כ«לדזןד. כיאליסמאקער ניגע

ן ײנזנרונגען, ײ •אמ^טארבענע, לאנג אוי  ז
 גע־ אםת I ארויסגערופען אונז בײ חאכעז
 אר־ דעם פון געװארען םיר זײנען ריחר®
 געאילדערט װערם עס װעלכען איז *יקעל׳

 כאואנאװיפדי, דר. פון ס̂ו אזרעקליכער דער
w זעלטעךגוטע די םון איעער y o, װאם 

 לעי־ איז םדעפעז «ו אויסגעקוםען אונז איז
־ יאר דאנק יגען1חאי א אמאל נאך נען.  ױ

*מי• ״ביאליסםאקער נומער דעם אונז ״יקען
סע״.

ײ רעדאקטאר אאניז, דזש. מ ײ פ  ״
 דעם אין ■ל*ץ אנ׳אנדער אויף — חײם״.
 און בריןי״ אײער םיר פיזרעפענטליכען גוםער

 #ייער אךזן■ ער8ענם אוגזער איחר ה#ם דא
 ני® אדער םסכים ?ענ® איחר «1״ אנפראגע:

 .ענכױ ״פרײחיי®״, דער פיז חאנדלונג דזןר ו1
 די געגען בעװײזע ו*טעלען1י1 זיד זיגענדיג

אז ■#ריערס דער פון •אדאםעהער *ום ױני
ױ אםוירני׳ ײס*ריקם  דאם פאדזנרענדיג, י

pty ̂םעחער  זײער ®*רבר״נגען ?אלען ®אר
 פון קאםיטע אומ«ארטײאי«זי אז פאר קל#גע
®עײפאראוםע^ער.״ ײביי

 י1אוי אײך ענספערען םיר א״דער אבער
 םוזען ?י, פארםוליר® איחר װי ׳וראגע י9י
י0  באריחרעז םעגליד, װי קירץ, יזןי י

ײ ויצלשע ®זנקאען׳ וױנסיגע ועחר ײיניגזן י ז

uri מ A i ®י• •#רנונחנו ן f f  M W  ■ n 
עי *ין פודח זיד זןג• איחר ײ  דאס נריןו, ן
י ׳ י י •ח י • י נ לי עגי רוי ו ײ ר ײ ײן j״i ן j i t 

י ודופן • 1•י י1ײג • ײ ^ז|  װצי״נא♦ פין •
• ײ מי ײ 19 י דןנן•» נ פי י

צן ײי ח עי ^ יפ וײנען ג ן סעס̂נ י  דעי ו
או  װײל דערואי, נןװןרען געא^עו ייני

ײ V חאנעו ו I לןרי• ו1 רענט דןס געמסען 
ד די ®ין •®ליפיס די קייען1• אןי דנ  סניו

ו ®יי ייאעלעו ײ  פןל- די §צג«ליר1 ן
*v r t אי חאי :®רןגען i f, רעדאקיאר |**ס
•11 M §פ/״ חײ  אמטערזונ• עיא«11 רײ

fn אחג  ,rnn r^n vn 'o• מיטגי^ גררוע די 
!i f חאט כריא? אין ®4,דעיצעח ®ײך חאבען 

 גוי**יג •אר געחוןלפען חפדוװ/, לבל איח̂ד
ןעעקלןג- די *ד׳עיאז דצס אוי^ רו«ען11א«

ו ?״, פרע-ען און ױגיאדבןןסיע ן ו ײ ו  ו
 נא- ד^זיגער דעי װעגען זאי׳ען n חןנען

 גע• ני® איהר הן« ד#ס ׳גײן פולדיגוגג?
, ן ן  9 ןײינגע«ייןט ןײד חןבעז סענ׳*ען י

 אין ׳״1נרי 9 ׳1ב̂ר סקאנדא^עזען » נרין,
 1י1יעווטא די עימןרדע• חעיט עס ײןלגען

ױ או, ער1גןג 9 י  ®איעוענ®- איחר און ייני
 אונ^עיזונונג סינדסטער דער אחן עס לינ•

נ;1ײ1 ן אזוי דען חאנדעל®  1אויל מי» ו
 דעס מי® ןחרעױגעפיל, נרןקןל 9

̂ןפיחל ■ ’0 ••יןגפװןרפלינקײ•? ײז ג
o ■ון דרוקען זלזןס r ף  איחר ׳•®ד*® ײי
 נאד ייי־ײבט איחר ורידען.11 גיט ןבעד זיך

 לוי® ױעיינען, אין ,,עדיפןריאי ןן ןלײן
ד ייאד בריף׳ ןײער אין עחי*®1דעד איחו  או
עײיוגיןן דער 11 ליר■  9 סאנעז H ®ןרי

n  îd דאד, עס ח״ס® גגען.1חאנדל אזעלנע 
 ײפונג1 ןײער דורך כ§רחסיא הי« איחר ןו

ו ערקלעד®,  ענטוערען סןריער-פיחרעד די ן
 אויסחערענ• ני® קרי»יק, אויןו קולאקעס סי•
 װןס אויסחערען, װעלענדיג גי« דיג,
r חןם ויד ײטער411 j .איחר חאט אווי ?אגען 

ײ דער פון רעדןקטאר ןיס געחאנדעלט י ײ  ״
/ ײו׳  סי® w:pQ װעיינער אירגענד קען טן ח

 עחרליכקײ®, נק18 א מיט ®אר*כאנד, נק1• »
 ןן H געהן איחר, װי מענ׳סען, אזן םיט

V עד״י־ען־געריגצ

 עס 19 סייק׳ ןרגומעגט׳ס «אר אנ;ע:ומען,
 1אי אלעגערײען םען1•ןרגע? יע זײנען

אן, י1י  די ®1אי חא« איחר דאס ן1א ױגי
ע, יסיגע1נ ױיז  דאך איחר חא® דאס אבןר נןו

ny  D rju p jo n*®• ,חא<י סען רוען איעסער 
o געמפען •ײך n ®א«אמי. דיסטו־זק t in 
 בריןי דעם פענ«ליג■1®אר אבןןר הא» איחר

 חא® איחר וראן און ארבײטער, גרופע דער ®ון
n■ ןײער געאזרינען  n r דעם ,  חא» בר̂י

 דא״ די פדן ױאד■ דאס גלחאם בלויז איחר
ה טיר ®רעגען ןרבײטער. זיגע  ײאל• •ײ

 פאר־ אס1ע«ו טי® מעג׳נ װעלנער אירגענד
 םי• עחרעגחןפטיגקײ®, ®רגק 9 טי® ®םאנד,

ft ןרבײפןר־ דער 11אוןאכםונג לי:ע ®וכק 
 װןרום־ואע *®?,געחאנדע אזוי נג,1ג711נא

 ׳בריף ן״ער אין אונז ®ון איחר ■ארלאנג®
 דעם׳ מעגען ןרויסזאגען ויך גאר זאלען םיר

n איזאגענדינ ®,1ג געחןנדעלט האט איחר 
ע״ ןײערע ױוםעלען1וtie 1 זיך ױיז o ״נעו n 

 אונזעד ני» ■רעג® און אםןרני, דיסטריקם
 •ריחעו־יגער גןגךער אײער חעגען םײגוגג

 פאר• די נגען1װא1גע חא« װעלכע חאגדלונג,
ער־ױניןן ײך י o רופען n ן n דיסטירוקט 

 פאר־ דעם אין »ז יס,1א ם«1ק עס ? ירגי1*«
 ארײבען אין ן 1א בו־יי• דעם ®דן ע§ע;טליכען

 םינדסי־ n ניט איחר זעחם עדיטו^ריןל זיערא
 כןראמ״ װיךקליך איז דןס ן1א עולח. טע

,  קלןרכד דער נז1א «אר איז דאס םעריסש̂י
 װעםען םעגא, א זענ® איחר אז נאװײז, טער
 ®ןרןנטווןרטלינ־ ®ון חו* יעדער ®עהלט עס

 עחרעגתאסיגקײ■. פון win יעדער קײ®,
 רע״ 9 11• אײגן^׳יאפ® נויטיגע די דאס איז

 םוז גג?1ײם1ארבײטער״ *ן פון דןקםאר
ײן אײנער  מארןליאער פאלאזטענדיגער א ז
 מאײ 11קלנ1101א דעגעכערא® און אידיאם
 דער פון רעדאקטאר א ®ון ®טעלע די נעהמען

ט״? חײ רײ o® ענטפער®, אדרכח, ״ו n חר  יי
 דער דארןי אבער, דענקען מיר װי קענ®.

ן רצדאפ*אר ו  אין גג,10ײ1 װעלכער אירגעגד ו
 לצ־ דאס «ע, עחרע, די ליגט עס חענט ױעםעס

 ®חזעגדעםענמען/זײז, םויזעגדעאון פח בען
m מענאז, עהרליכער ןן עחיטענס, i ,9 יטענס 

 איבערלײגונג; אביסעל כאמאז מיט םענאז
ײן עס םוז נאך םעחר  דע־ 9 םיט פאל דער ז

 װאריס ןרבײטער־צויטונג, ןן פון דאקכאר
 :ג1ײט1 געװעחגליכער 9 םון רעדאקטאר דער
 װזןרעז גערופען ײט1 יעדער n װירקליך קען
n .׳װיל ער צי דארום, פןראנטװארטליכקײט 
ײן עד ז1מ ניט, י1  רע־ דער פ#רזיכשיג. ז

̂ר  ארבײמעײ זןגענאנטער 9 1 טי אבער דאקט
 פון פריי װעניגער ןדער מעהר איז נג1ײם1

o װערען n געשלעוט סכנה דאזיגער דער n 
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 » איהר נענען «ו ״כאשיאסען״ האנען
כ, שםונחנ  ססתסא, נדינyנyו^כ װיזו׳זז
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קראנקהײטעז. דערע
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אבמיהר־מיטעל טשאקאלאד דער
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 ײטע־א־ישע איז עיצי־זער״שע ^•ידע;ע
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 ב־ א ויעט גא*אץ פיז י־אפ־!! ־:׳;,ד ®אחרען

 איה־ סט,יוי y ז1יאסט־ רײזע ד• סא־ליענע־עז
 יאה־ סינאיעטס א;דע־ע די אז אכית ס׳איז אי

 עגטלארטעז ז*י ;אי טיויאד״ יײ וױיניגעד סעז
׳1׳ טא:אי טע־יזייןען ;עבי־י .׳יאוו ז,,י* טינ

 מ^רןגג, פעטערן דעדעענ,
סקעטשיננ

■רײזעז רעד־צירטע ‘צ
ײ 1;גע*ע־ע  אװענמ אין און ט»ןג נ

ען, ®א־•  דז*ונארס מיסעס, *יוי
ז ®״••ידלענס אןי  ;ארםענמס. אי:»א:טס ײ
 דעם און «*אקשי?זספען דעס יע־נעז םײ־

י  ערלערגען. •y סיסשײם ערס»ען1כ,י
ROSENFELDS LEADING 
COLLEGE of DESIGNING

222 EaM 14ih St. Bft. 2d A 3d Atw. 
Tel. Stuyvesant 5817 Ne%v York City

 סאציאליסטיעוער חארלעם
םענטער עדױקײשאנאל

yc איםמ 62 io e ,םםריפ 
עײ̂נ םעדיםאן איז ■ארס *וױמען

האל נרױסען א ®ארדיננען צו
םענשען 600 ארײננעםען קאן

םאר׳שםע<ונ־ נעאער, סאנ*עדםןן, »ור
װ. אז און חתוגות נע;,

 רוםס. םיפוימ און אפיסעס אויך
m r  \ n n בײנאכמ עיוןט כיז ט»נ 

J020 חארלעם םעאעםןןן:

3 אבליסיטי0 ^ידישע
אמע1ײ ראזע ן ®ר

זרטיץינג׳
יווי«ײס■ ;ר?*סען און ?־יםײןירם סענאריאס איז

n" צוז«־ סוירקויארס איז ?כריױ «
*5|fftyyש«ראמו, *רע איז און םיז {3$ו 

איו מאילטינראםיננ אוז םײ«רײטיננ העברעאיש. א*ז איריש ע:נריש,
̂שיגע ̂גע—ארבײט עדאםדקי ירײוען. סןן

American•^iddish Publicity Bureau 
189 Second A*e., New York 

Tel. Stuyvesant 7968

b b v ■אױסשליסלץ

 םהעע האלאטכיא
 ,8E7D צוועסאסשני

סחעע לילי װחײס

אפערײפארס קלאוק
אױפמערלזאםו לאתאל ®ח מעמבערס

מיטינגעז סעקשאן רעגעלע
װעחגן ^®;עהאאטען װעאען

אפריל סען9 רעם אווענט, טאנסאנ
:פלע«ער םאלגענדע די אין אוהר, 7.30

נראדדײ• איםט 175 בילדינג, פארװערטם :דאון־טאון םעקשאן
םטריט. טע106 איםט 62 :הארלעם שאן)סעל

רוםם, קלאכ קלאוקםאכער :בדאנקם סעקשאן
עװענױ װאשיננטא; 1581

סטרים. פעקםאן 229 לײםעאום, ל*י=אר :בראנזוױל סעקשאן

טיטינ־ סעששאן די ב^זוכען צו אײםנעפאדערט דיט איהר ברירער,
 און אויםנענרמען װעצען םרײד־םראנען װיכסיגע זעהר װעלכע בײ גען,

װערען. פארהאנדעלט
 ־*8D מעםבעד יעדעי איז לאקאל םון באשלוס רעם לויט אז נערענקט,

 קץארטאל. א מאר אײן אםװײניגסטענס פיסינ; א אםענדעז צו םליכטעט
 געױפען װעאען אויספאלגען, ניט כאשאוס דעם װעלען װאס יעניגע, די

םאראגטװארטליכקײט. צו װערען
 װע־ען געשטעדפט װעלען װאס ױניאז־ביכאאך, אײערע פיט ברײנגט

מיטינג. דעם אטענדעט האט איהר אז באװײזען צי
טאי! ד*זעז *רעט לאהא״, ׳פון טענערדצער־סעקרעטער שעהן״ ב. בר.

״ז  פי־ ;;,פאי־־צטע;־־.: א אפגעבען װעט ער און כראנזוױא סעקשאן אין ז
.1922 יאהר דעם פאר רעסארט גאנציעאען

.1 לאקאל באארד, ער,זער,וטױו
מענעדדטע־־סעהרעטער. ,ן ה ע ש ב.
טשערפאן. 4לױוײ ל

דרעסםאכער אה סקױרם
23 לאסאל ױניאן

!אױפמערקזאם

מיטינגען םעקשאן רעגולאר
װערען אפגעהאלטען װעלען

אפריל סען12 דעם דאנערשטאנ.
בילדינ:. ״פארווערטס״ — סעקשאן טאץ דאץ
קאסינא. לאנדאן — םעקשאן טאון אפ

 װינט־גע וױיל באזוכען צו םיטינג דיזען אויפגעפאדערט זײט איהר
װערען. פארהאנדעלם װעלען פראגען טרײד

23 לאהאל כאארך עסזעקוסיװ
מענעדזשער. ׳ל'נד ם. טשערמאן גרינבערג, ה•

יו

o קלאוק w e ױניאן
35 לאהאל

מיטינגען סעקשאן רעכעלע
װערען אפגעהאלטען וועלען

אפריל טען9 דעם אווענס, טאנסאג
ץ מיטען װעלען םרעםער יארקער גױ די ס״ ,א מ ע־ װ ר א פ ״

בראדוױי. איםט 175 ׳האל

לײסעאום, לײבאד אי־ן מיטען װעלען פרעםער בראנזװילער די
םטריט. םעקמאן 229

ו־ערען. אויפגענוכען מיטינגעז די אויף װעלען פראגען וױכנדגע זעהר

35 לאסאל באאוד עסזמסוםיװ
טענעדזשער. נרעסלאו, חש.

אינשורקנס
פאר

הלאוסםאכער
פארזיכעדונג יעכענם

ד־ 20 א ט י ענ מ או ד ״״ ענ
יײמענט יאהר 20

מעט^ םאול
דער ני־ט א־צט

 אינשורענס לײח יארק :ױ
קאמפאניע

n o םטריט טע23 איסט 
.4224 נדאםערסי :טעלעסאן

 עװע״ דײלי 2008 :אדרעס זויז
.7619 םארדאם :טעל. :ראנקס,

 די טיט עחזאמענירט אויגען

—אינסטרומענטען גייעסטע
 6אפיםע אםטיקעל כעקער׳ס דר. יאין

 םשענםע̂ם קײן ניט םען «עהפט
 ‘סע■ דר. אז זיכער, עם איז ןדערםאר

 חילןו אםת׳ע אן זײנען כרילען קער׳ם
 דל פערשטארקען זײ ;אױג םאר׳ן

 אויגו דאם כעפרײען און זעה-קראפט
I אנשטרענגוע. שון

 נעטח«ן װערען ארבײטען אלע
 םערזענליו כעקער׳ם דר. טער

פאר< גרעםטער דער םיט אויפזיכט,
זיכטיגקיים.

 עײע:ױ טע2—131
תר סם. •םע קיי

21J םט. ?ליגטטז עב<ן1 בראדװײ איםט

t o s s i ’,^ 18 c F is m s ^
pp ראוד, םארדהאם איסט 262 iriD

 אוים* דער םיט נעשיאסעז זו:טא; אםיסעס 1א'־
 ןי•יע לענטלס 100 םוז אפיסעס די פון נאהםע

כט־יט. טע8 לארגער עװעגױ״ בעקאגר ור.ו איז

D^BARNETT L BECKER
OPTICIANOPTOMETPIST

 ם»ר *הטרעטיע גרוימ
 קאםיננ״ אוו דונזיינינג

רעזײנינג. עםבראירזןרי
 דלעסיא א. *ףאפ.

 סס• טע34 װ. 44
עוחג 322

סם.) םזן 126(
 טרױ« ױננע ®אר קורמו

 םײקיגג •עטרעו
 םלעםשינב

16.00 פעטטרעױנוך

<"y

<?ץ »<**<*<{

2441 גרעמערםי טעלעפאן

 פדעם לעאנאדד די
יאר ניו ׳סט. טע23 איסט 42

סקעטשינגדעזײנינג
 רעיפזם רטדוצירטע

$75.00 — קורס פולער א
 ■עטערד ערפאלנרײכער אז װערעו קא:ם איהר

 ם*:*ם 3 איו נארםענם־סקעטשער אוז םאכע-
 איז 1אײ איצם זיד שרײבט איחר אויב צײט.

באװאוסטער נוט דער

סקול םעשאן מאדערן
 דרײאײו םקעטשיננ, נרײדיננ, ■עטעין־מײקיננ,

 בארסענטם םשילררקנס אה םיסעס גײדיג^ סון
מעםאדעז. ®ראקטישע זעחר

 אינסםראהםארם עהסיעיט סיםטעם. יײכטע א
 צאחלונגעו יײכטע טעסינע.*רײזעז.

 . a ב״ן » פװ אװענם. װעלכז אירנענד הוםט
־ 6 בױ 2 םח נאכםיטא:. שבת

t h e  m o d er n  fash io n  sch o o l
104 W. 43rd Si., B«t. B*way a 6>h a*«. 

Tel. Bryant 1428

איממרמשאנאל דעה מון גאקאלס ךי
אדדעסען דיערע אח

.1

.9

.4

.6

ג

j

0yo • i ^ײריס׳ n
m װו״• 100 i •ײיי _

••» ם^יחנדייוד
m ײ9נ % /.it m

m>• לײרים  r*/b.
m 190 — סײקערס o  w§ui

* i••® — יזויאי 0ש<*ויזסײמי
m ־־  vו, נןל«י«*ר, ״*

in ייקורס r  — ig iiv ,מ
* '* ו0ניי

קלאוקסי

י.

10.
.11

.t:

.11

.u

, י#ן1וױוי » *M V, .ײיי 
 / KOI — וואירימרס *סבראידסרי

iso?• ..•• ניי r r. 
י1י — יוגיאו סייקסרס ריינסןװע

00« ,10M03 ,M.
n -<״ w w  o u n rv u  o n
m 1•* גידג״ *ילןן 411 < t m״
_ ___. י.0ק

puto אוו me י — םײיארס י י
 ׳#ו^ יי1 ןמ״ ור0000

.onWMP נט0נארם *טאלגאם״ס׳ןד
1»2 1*1 .00 0*14 00’R 0י0י. 

ד0* 01* •- ימיאו קלאוקם״קערש
נריקלין, .,to סוו

 כ«, ע:ס0ע 15 — ױני*ן פרעסעיס
.0000 **ז,5בי

H• £7 — יוניאן סלאוקם־יסערם ». i© 
jn י,00ײ10ס א., .,M *י»ור r» P 

n. ת״ *4 — ױני*ו סלאוהםייסערם 
 .0י0ק» י*נ**.0יז •״0 יי•0מ

 ג 0* — 1*ױני וױיסססיײמרס
1• .,to r i l l0• י^0י0ר0י. 

 ניי׳ סראיוירניי _ ױני*ן קאםערס
jjii 00 $ 01לtl 1יי010וי און 

.00 לוסײ, .00 װס״0
סד 144 — יתיסו ריסןרםײסדם

ײ «... «י*•’ ייי ײ.»0 מ
M10 - *רסמרס mo no סלסוס

ײ. .0*ימג ,10 ן00ר>חי» .9 יי
 14M — ױניסן קסםערס סלסױן
pi»v *ל.0י01ס* J0P

ײאירקערם, נאוס*גס װאטסושרווי
1 .j0017 .9 S3י^ יי*'

 #*נייאד 1» — סײל*רס יײדיס
 ״ J ניסי^ .job י׳0ס

i — 1#' סיימרס דדעם n i 007יי
_ יי)0’ יו1 ,0(100 0021
״ — ימיסז יסםיייז*דס1סתי * * 

 •י^’ ײ1 ..00 «ל14
?ס000 15 — ימ•*( סקוירםםייסמרס

bo,. ,0*9 נ*סם*ז.
ױ, 16 — *ן1ױנ װ״סטסיייןערם

 •*ײ). ייו ״00 0ס21
*ײ1י 1021 — ױדיאן הלאוהםײקערס

0110 0K3י*נד,1?ליו ״ •* __
*024 — ױניסן סשוירטםײקערם

 » י.1קלױיל* ״01(0 »לגאס11
 2718 — ױנ*ן םײלסרס ציידים

00 I0cnr*n,. »»ײי׳י• י■0םי 
 1024 — ימי*ן פינישסרס קלאוק

bx/̂ hii קליװלסנד, ,0עװ .*
«ד *רי 8H — ױני*ז ה*טערס

 *. י,00סינפיג נ(לד<̂נ ל*וס
 10* — ױניאן װאירססרס סארםעט

 *.EP )בריד?א»איט בילדינג, ווארנער
 ע,7 - ילניסז קאטערס קארסעם

 *:.p *רם,0נרזךז« עוי״ ל0יסעיר
 כזזי־-י 228 - ױניאן פרעסערם

יה״8י נױ זןווענױ,
 סיײ דרעם ענד טײלארס איידיס

ריקס־ סם., מונסענד 191 — §רעה
םאםם. בורי,

 װאלנאם 1024 - יאןמנ ערםסרע8
4 קליװלאנד, ,עװע.

 6̂2 - ױניאז מוםערס הארסעם .80
 מנ. חײװעז, נ«ן ;וינװינדו
® ־■״ יוניאז װאירימרס סיםאיא

י. •3 ■./0 טע17 װ.
i 7****? סום את האאוה X i r  s

̂ייס װילנאט 1024 י קיױוין-י״ עװז
 יײדיס »װ דעזײנערס ױנײטעד

 סם• טע28 װ. n _ ירןוע
— ײניאו װאירהערם פעםייןאוט

 .P־W« נױ סם״ םע25 װעסט 105
 281 - קאאוסםיײןערס איטאליען

_ ̂ י״ נ. סט.׳ טע14 א.
 ײ״" ®I® — יוניאז װייסםטײהערם

״°00• סט״ ̂יגגםפן
תייז׳ דרעסםײקערס טישילדרען׳ס י

 י. J ס».ס r*l7 װ. 22
ית־ וואירהערם נאממנט לײדיט

 ליס ס«.׳ ס»ריגג ס. 188^ ~ יאז
?»ל. *;דזאזעלעם.

 yt« נארםח 232 — עניאן האטערם
 •א. *ילאדעליי*, סם.,

 1819 — ױניאן םיימרס רײנתאוט
 אילל. ^קאגא. jtneo דיװ^אן

̂אולוסײמערם  עסעקם 15 — ױניאז רן
 םאסס. ב*סם*ן, סט״

סייהעח^ באםאגהאוצ אוז וױיסט
100 eארסײפm ,®סםרי J .י 

 יוניאן םינישערם דרעס אוז האאוק
 אילל. ׳«יקאגי סט., דױויז״אן 1819

ײ־ •רעסערס װײסט אוז דרעס
יארה• נױ ,Jto טע21 װ 18 — ניאן

— ימיאז ירעסערס סוט אוז קצאוק
סאנטרץאל, א.״ סם.« ארפור פרינם 87

9

oti ,I hm W• זימ
M AWtV§1♦• » m

ײ 811  י
ײ יח ו

M גיזיי מי  ai - ױדאו erw״<o גי
t# ״| ,/y 88*01 ײ- ^

M ימנרוויחנחנרס i r j v -
7 '*09 i m  fB יארק. וױ 16

Mi 9188 - מגיאן )ורס8קיווױ»ײ 
^ *M  T*i 4 •ילייי׳ 

a iv tn w  M 95 — ױניאן װאירמרס 
 HP. תןרײןרד/ .î® נלייפ

«• p n rp 292 — יתיאן פיני״טערס 
s נןר״ i mיליוחנל״*®. .׳•

 ױדאו, דרעסםײתערס און ervipo סז*
 oijrp ■איןנטא׳ ,AH אידיני 208

י  j *8« — ױדא|/ •רעםערס ?יאוק \
•יייךןל״ימ. סטרי•׳ יע0

װאירידנרס, גװדס װאײם אוז דחנס יל.
̂י״טיםןור א. 1088 ביןלטיסאד, סט./ ב

קאשערס נארסענם אסאלגאסײטפד »78
̂י,ס 15 — יװיאן באסטןי, ׳פצ. עס
סאסס.

לי־״ד io — ױניאז ?ילאוקמײקפרס ל*8
מאםס. װאוסטער, ׳סט. ס»ן

 — ױניאן דרעסמײיןערס קאסטאם .70
8י6«ילאדעל סמ./ טזן3 .0 720

 «יי• — ױגיאן אארײסארס קלאוק .79
 1יו »ע11 /9 רום נילדינג, ױירניל
סא. /6לוײ ספ״ .,VV •^קלין

תד 128 — ײגיאן טײלארס <ײדיס *79
̂•, /#צװ סיליאן קאנ. גרינװיט

 — װניאן קאטערס סוט אוו פלאױז .81
?9 סט׳ דױויזא^ן װ׳. 1819 '4 H .איל

 ױדא!/ בושלערס און עקזאמינערס .82
י. נ. סט./ r®14 י 281

 «..8 געװערלי 84 — ױניאן קאםערס ^8
יא;ם|/8י

 סאגיאנצא 715 — יתיאן ?אםעדס .84
•9 ■אלידן׳ ס®.׳

d< אײדיס .88 i ^ h םןין 705 — ײניאן 
 J9P /.3 J חיןחן׳ סט. ס®,.

ס אגד ײײסס וױםאייאו .8• ח  סײ• ו
,8- ױגיאן קערס « fw&t סטר̂י

יארק. גױ
 — װניאן מײפערם דחנס •רײװעם .90

יק.9י גױ ?װ., יזקסעג״אן 725
 גע• 84 — יוניאן •רעסערס P'iקצו «.

קעג. ®אראנםא. ילי9װ
 —ױניאז װארקערס נאימענט אײדיס .93

י. נ. ברענפתז, ל»נג בראדװײ, 114
̂א םײצארס ־לײדיס .97 ײ. 6« — 1ױנ

היל. אנדז׳יעל̂צ ל,*ס סט.. «ע8
 811 — ױניאז •רעסערס סקוירם .98.

 ללם יון טע7 װ. j חאל. ®זגלןוס ארד
.9 םינסינעטי, סםס״

װאירסעדש נודם װחיימ און װײסס .100
 סט. ן9װמ«ינגם װעסט 180 — ױניאז
אילל. .9׳ייקאג

 ױנ־ װאירסערס םיילארס נארםענט .101
 כיל• סט״ נאלטיםןר א, 1028 — יאן
מד. י/9טים

 24 — יוניאן סײקערס רײנקאוט .102
.3VP ׳ל97נ»י9ם סט״ גולבאולם

job דתנסםײסערס אח וױיסט לײדיס 
םײ«/ל 540 ■זןסיצל. ר9לײב — ױניאן

V לאס ע̂ת -rm i9101 •היל ®׳O 
 164 — ימיאן טיילארס לײדיעס .104

איקי* ^06 י. בש., ™מינגם*[ יװ
אילל. ,03

כאלטי״ א. 925 — ױניאן קאסערס .110
מד.־ באלםיםאר, .,so מאר

 ױנ־ סײסעדם רײנקאוט הליװלאנד .111
 נילדינג, י9סו«ירי 306 — יאן

.9 קליװלאנד,
̂־ס נארטפנמ לײדיפס .112  ײנ״ װאיך<

י., ס*. אר*וך •ריגס 37 — יאן
JHP ל,9םאנטרע

 ױנ־ װאירסערס גארםענם לײדיעס .113
םאונם סם., ro212 j* 723 — יאן

*. ̂ !,9ווערנ
 ױנ״ כײהערם רײנסאום מנד ראגער .114

רײסיז. .,so אירי 2030 — יאן
נסין.9וזיסק

 ומזײמ־ און דו־זןםכױ^ןרם װייסט, .116
 י99גר 843*46 — םימןערס נורס

o.®נ״ נוארק, ,48 ר. ׳ r n•
 ית״ װאירקערס גאדסענם לײדיעם .11»

ti קןין U17 — יאן i f »19קלינ.
4ית9אײ

 ױניאן׳ טײלארם לײדיעס סאסםאם .120
י• ג״ ראם״עםסעי. ס«., ®ארעסםער 20

 מנ־ וואידהאדס נארמענם לײדיעס 123
ו9•עםערס ס̂ם גמין j 74 — יאן

_ דז״. נ.
 איד ענ םימער׳פ נארסענם לײדיס .124

’גי9 009 — װארהערס טערײשאז
קיל• .9נציס?9®ר סוןן בולװארד. װילאו

132 — יתיאן טיילארס לײדיעס .126
קאס גרינװיפייי, סם״ חעםילםאז

*ויל- 48 — מניאז קצאוקמײקערם .127
•Ti0tiS0BO ■0HJ. *?5 װאסער

 84 — ױניאן סי״ןעדם ר״נקאום .129
 j»p *.0•*ר*ג סם״ ותרלי0ב

 ס־0םײל גארםענם צײדיעם ריטייל 131
נר*דוייי, bo.(• 175 — ױני*ן <ייט

י• .4
 ױניייו-- רס0װ*ירס ב*ם*ן תל*זק .132

.’ J סיע 0029 .9 126

נעשאנאל ױזזער
eso /סיט•. יארק נץ נרארוױי

*tt יעדען נעצ»חי« ׳וערט אינטערעסט i*o אינמערעסט סועשעל י»)»ױ
אקאוגטפ. סיױוי(! א־ן

חןן דעיאױטס קיײנע אגגעכוסעז. •אתעגיגען <דט ווז

איצט אלואונט א״ער עפענט
ץי H דעפאדט סי M  e o p M 0ר9נ9ח און 

ט װערט נעלט ע׳יין וועיס. דער טון טײיען איע אין נ
 אױ דער אל« ניונעס״ ״פיטע אתזעחן ײנען סיר ײאפ נאחאגריונג די

r'.eגימע אתוער jib jyopun טטענױגען «אר׳ן גוסענט

ר ע ײ ם א ם י ט נ ע ד
אײער כ״ י,אסט, ײעיכען יויתעמ־ *הן ונ״חן, א״ערע <יקיאטינידט

אין דענטיפט א״גענעס

סענטקר חשלם ױניאו
i3 i ט ס ע «י ט ס, ח טד . ,1 ס ׳

 אין ה*ט סענטער רעיטה דניאן דעס פץ דעפארטסענט דענםאי דער
 פון סיטבליחןר חײםט, דאם ארנײטער, to.ooo געדינט 19צצ ־אהר
דעייירטסעגט דענטאי דער פאםיייעם. זייערע און י. װ. ג. .1־ א. דער

דינ;ץ *ו אויסגעשטאםעט איז

ד יעדען לי טג אן דער סון מי פאמיליעם דיעדע און דני
* איז סענטער העלט ױניאן פץ דעפארטסענט יעבטאל דער  ו ן י *

 לויט נערעכענט װערען ארב״ט דער פאר *רייזען די ט. ם י ט נ ע ד
פראפיט. וועינען איתעגד אהן קאםט, דעם

 א םיינט היינט, צאהן א אץ לעכעלע קליץ א זעען, אין האט
אויםצומארגענס. צאהן שלעכטער
u אין no 10 ויט<גצ :שטונדען *םים n אוחננט. איחר 8 ניז פריה

i איו 10 פין שכת.־ n נ*כםי«ימ. 6 ניו םריה

®רן דעזײנערס

®ארלאננס סו 8 װערען הלייחנד טרזיהז
טע א W 0. גו 'c y w nר עז אװ םעגער « ד !*־

 םיםעס פרויען, פאר דעזײניננ אין
 קורס, א קלײדער קינדערשע און
 באל־ א םיינם סקול מיםשעל אין

ץ •איײסאן ייגע  גחיסע « יי
געהאלט.

 גיורנ׳ענט אװ ם־והל םיטשעל די
מ, P0■ חהייני o f ,נרײ״ מייקיננ 

 קאײ״ סרױען םאר ס־טיננ אין דיננ
 ׳*הו־ 50 איבעד קאבל׳רט דקר.
ערםאינ. נרעפטען דעם סיט

 אידעען נײע
 סיסטעמען נײע

 מעטאדען בעסטע
רעזולטאטען בעםטע

 און ט#<ג אוגטערריכט. ירױואם
 באדיננונגען. גוטע קאאסעז. אװענט

 קימט אדעד םמלעםאנירט ערײבנ^
 פולער סיס בוקאעס םריתן א םאר

איםארסאציא?.
 אין דעםאנסםרימו^ז פרײע

סקול. אונזער

®ױיטאנ און מיטװאר מאנטאג, :קלאםען אװענט

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
NEW  Y O R K15 W EST 37th STREET*

Pbuma: Fits Roy 1674
Bo$ton Branch: 10 Hayward Place

? וזאד מןחן ״נמחןכסעסײס״ די איהר הריבם
בעקאנםע אײעחן קריגען  

ף װאך יעדע צײםונג די
ניט װארום ניט, אױב  ?

* לאקאל אייער «ז אויםנעפינען דאט רוכירם  
w דעם .Publication Dept. I. L. G. W. U.דיחןקט שרייכט *חןר םעקרעטער, 
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דעם פון מיטינג פערטער־יערליכער דער
כאארך עקזעקזםיװ חעענןןרא?

יארק נױ אץ
י ־ י ״ ין.) *טיז :־; ד v:h צי*;ס-#״נײט

יז גיט, י־ען *ר ױיי גיט,א•:׳;י ו
ויי

נײז ‘ע
t ry/• כדי און 

 פדעדדעגט האט ד.־ען,י£יפצ,>>« ד»כ
®יאן. ם*ומע:דעז אײבמאי־ב״ט דג:־*;
נטעי׳נדטאגא^טעריטא־ א ג*;צע -

 אי:* די װאו איבעו-אי, דדיסט ד*ס ריע,
̂;אר ̂ר;ע״.*  אדער יאקאיס רע1אי חאם ט

jyp ס, איהיע ה*בען  אײנ־ װעדט לאל̂ן
 גיכערגיעס, אין ״ז^גען׳/ אין מטײײט

 אריינ־ װערט גינעמיע יעךעד א״ן או;
DVytyj זאי װערכער גובערנאטא־, א 
jy:#n גובעײ דער פאר ב״אכט ®•יע די 

 יןי6אי װצסען צ• אין •ױעזיד^ט, פון ניע
 נובער־ דער שארא;טװאדנד*יף. א*ז *ר

 ארגאניײ ;ױטיגע די אן שטעי׳ט כאט#•
 ד׳אט ער ױגיאךטועד. דיטיגע n מרס,
 פייען םין טאכט ד• און רעכט דאס

ל  גע* װאס ײדאנס אי-ע אינעד סאנט̂ױ
 עי טע־יטאריע. דין אין ?יןי םעען

 ארגא־ נ־יטיגען גאגצע; דעס אן סיהרט
*r r w D J r W  בא־ אילץ װעגען און ,1

 צום רירעקט װ#ןי יע-ע ער דיכטעט
 פרעזידענס דער געפינט •דעדדענט.

 אזײ עס ער םוט אױסצוזעצעז, צטװאס
y j r,?» ׳בריף א דורף אדעד סעניליף, וױ 

̂בער, איל״ן פ#חרט ער אדער  צו אום אר
 אזא אויף און ט*ן. קען אע; װאס ז*חן,
 רעם םיהרען פלעזידעגט דער קען אוסן

 ניט און אתאדזאציאנס״קעםפײ;, נאנצען
אדוסםאהרעז. שטענדיג סוזען

 אינטערנעשאנאל־ די איז דערוױייל
 אין געװארעז אײג;עטײיט טעריטאריע

 װעלכע זאן, דיאיסטעין :זאגען ךךײ
*r אוט״אוױטאון־ דער געװען איצט כיו 

 םיהרער• דער אונטער חנפאיםמעכט
 האלפערן. וױיס״פרעזידענט םון שאפט

 קאנטיי־ די ארײן געהען ״זאן״ דעד אין
 דזשױרזי נױ יארק, גױ ארופ מטעדט

 ״זאז״ ציױיטע די יזאנעקטיחוט. אוץ
 װעלכע ׳זאן מידל־װעסטערן די איז

 סט. יטיקאגא, קאיזולאנד, אר״ן נעהטט
טארייא. און סיגסיגעטי {ואיס,

̂ס ̂פ נדשיןי־אדגאנײזער, דעד א  א
 איז זאן, דער פין ״גומןרנאטאר״ דער

 מ. וױים־פרעזידענט געװאדען גאשטיטט
 געװען איצט ביז זיא מעיכער !*רי׳פטײן,

 דער פון כיענערזיטער דע־ אױס״עײסליך
קרױולאנד. א־ן קלאילכ״אכעײדניא;

 װעלכע זאן׳ קאנאדער די קומט דאן
 יןאנטר̂א דעם אוגטעי גע׳עטעלט ווערט

 װעל־ ז״־ירמאן, .,סאי וױיס״פרעזידענט סון
 איצט, ביז געװען ■דאפטייע דאס איז כעד

 פאר־ פולע די ;עהאט נים האט אבעי
 איצט װעט עד װאס #גסװארטאיכקײט,

חפכעז•
 *ועט פלאן, ען2דאוי דעם אױט ׳דאן

 סיעציע־ א װערען אנאדפטעאט םוזען
 םארנעח־ זיף זאי װעיכער טענט, אער
 די םון אנגעאעגענהייטעז אאע םיט סען

 װעאכע יארק, נױ אין אאקאאס פאענערע
 די געװען יאהרען און יאהרען םאראזײנען

 אינטערנעשא־ דער םון ^קעסט־קינדער״
 אונגע־ זעהר א אבער איז דאס נאא.

 זי אדער ױני^ז, א צױפטאנד. זוגטער
 זי דארף דאן און עקזיסטירט, און לזבס
 ׳פיס אײגענע די אויף שטעחן קעגען
 היאף יעדע איז דאז ׳ניט אעצט זי אחנר

 אי־ גאר ניט אינטערנעשאנאא דער פון
ר מנויג,  ״קעסם״, דאס װײא שערליך. ̂נ

 שװאכט קריגען, ױניאנס אזעאכע וואם
 איצמ כחו̂ו זײערע פאראאיזירט אפ,

 אין ױניאנם האײנע אונזערע אאע זײנען
 דאנק א קאגטרי, די אין און יארס נױ
 נוטען א אין קעסםע, אמעפיחרטע די

 צושטאנד. פאראאען און פינאנציעאען
ײ אמר  אין געװעז אפם שוין דינעז ז

 צײט קורצער א אין דאך און #אאגע חנר
ײ ?יעען  היאפ־ גאנץ געװארען וױדער ו

 ״אויף ארויוי װידער זײנען און <*ז,
 דעראאזען מעהר ניט טאר דאם קעסט/
 מענ־ דעם פון אויפגאבע די און ווערעז,

w,\ ווערעז, אנגעשטעאט װעט װאס 
 אזעא־ אלע אויןי אויםצופאסען זײן והןט

 אאץ ווערען זאיעז זײ אז ײניאנס, מ
 וועט עס ביז שטארקער, און שטארקער

ײ פאר אויסגעמידען ווערען  מעג־ די ז
 אםאאיגע די זיא ריקפאא א םון איכסײט

היאסאאזיגקײט.
 דאזינער דער זײן וועט עס װער

 -בא <יט נאך דערװײא איז אױםפאסער,
 נע־ איבערגעאאזען איז דאס מםימט.

 אמ*ר איז עס פרעזידענט. *ום ווארען
 נאמעז דער ווען טענ, םון םראגע א נאר
 ׳וחנט ױניאן־באאםטעז דאזיג^ דעם ®ון

• װערען. גמםאכט כאחאגט
םאר־ ניט איבער נאד באײבעז עס
רנט  די םון ״גובעתיעס״ די דערוױיא ̂ז

 פאםיפיק םין און סטײמס עגגאפנד גױ
נעח״ אאגג ניט װעט עס אכעד קאוסט.

*v,\ װע״ געיעטעיט װערען זײ אױף אין 
נען דעם א*;טער רען .‘קאנטראי ז̂ע

̂אן דעי אז  אױסגעצײכענ״ א; איז פי
 דף גויטיג ניט איז דעם װע;ען טער׳
 נאטיײױ, ׳אבער פארנד״טען. צ־ פיר
 צו אוכ ׳טשיף*אױגא;ײוער יעדעי כריז
 פירסטע די ̂אבען עדפאיגרײןי, זײן

 טעט־ אונועי פין ריטאיכײטערשאפט
 אפלקענגען װעט דאס אבעי נעי״:יפ.

 טא־ און ענערגיע. און טאתט דין פין
דערפא ל,ע

נערד ^ױיטענ^ און םיטי̂ג דעם פון טו
 כאשטים• אומערע גאײןי טאי,ע זיר טע;
 אדנײט״ דער צי וױיס*פ־עזידע:טען טע
 טעמ־ אוגזע״ אז ׳וױכטיג איז עס אין

 אינטער־ װערען דעם װעגען זאא נערשיפ
 גוטע די זאא און פריהער, װאס ריכטעט
װערען. אנגעפאנגען גאײר טאקע א־־נײט
 םיר װעאען ;וטערען קוכיענדע די אין
עי  םון באריכט דעם אױפנעהכיען יי׳-

 אינ־ געטיזט האבען טיר װעאכען טיטינג,
 גויטיגע די טאכען צ* א־ם טערברעכען,
 ארנאגי־ דיעם דעם װעגע; ערלאעהרו:;

זאציאגס־העמפײן•

[iEMiimUlM rC• Mi Tדעזאלווריע- טרױער
r o, לעס*ױ ב. ס. םין ארכײטער די# 

 םון טױט פריהצײטיגען דעם כאדויעױען
 װ^כעי װײםכערג, דםןו כרורער אוגזער

 עיזסי• אן דורף געװארען גע׳חרג׳עט איז
טרײן. א םון רעגט

 טיטגעםיחא אונזע• אוים דרילען מיר
 סארשטאר* דעם פון םאפיאיע דע^ צו

כענעם.
אנדעגקען. ןײן עהרע

ק*טיטע. שאם
שאפ-טשעטאן, ״ א ד א ג א י

־ ר * א*יס* אפט דיזען פא• ען*יי
 די און פעהיגסטע די געױארען געיואיבעז

 אינ־ אין האבען פיד ײאס עגערגי״טהטע,
 ‘הא װעאכע און אי;טער;ע״עא:אא, לעי
 פיי־ע פין רעיארד ״טענהעס זעהר א בע;

א״פטואיגגע;.
 װיים־ האט דזשאב *טױע־פטען דעם

 בא־ טי“י ׳װײר פעראשטײן, פדעדדענט
 רי אין און שיקאגא, אין זײנען ריבט,

 טא־ סינסינעטי, װי ״טטעדט, אגדערע
 דאס׳ ניט וױיט ױניאנס אונזערע רידא,
 אבער זײן. באדאיפט הא:ען זײ װאס

 שוין איז פעראשטײן װײס־פרעזידענט
 אזא דזשאבס. יטיוערע צו געװאוינט

 ױניאני־ די געװען איז דזשאב ;רױסער
 עס האט ע־ קרױוראגד. פון זירונ;
 זײגעז כייי אין אױסגעפיהרט. אבער

 פיטהיאף רער טיט אז זיכער, דארום
 ער װעט ױניאן־אײט געטיײע אאע פון

 איצטיגער זײן אין ערפאי־ג האבען אויף
פיסיאן. גדויסער
 נייטיג ־,םא געהאאטען האבען כדר

 ״גערעכטיגהײט״ נומער דעט אין ״שױן
 ראזעען דעם װעגען פאכען צו באקאנט
 אויט ׳יאס איז ערשטענס, װײל אױםטו,
אייפ־ וױכטיגסטער דער מײנוננ, אלנזער

שא» אץ שכץ אײער פרעגט
 ניט, אױנ װאה יעדע ״נערעבטיגקײט״ די עדהאלט עד צי

קױגעז• יא דאס זאר ער אום טאן דא־ר• ע־ װאס ׳אים זאגט

דאס טהרט
I I ו

/׳- ״י״/י י -וי *  - לייענט א־ינער װען
 װאש ניט נאטירליך ער װ״ס םיגקײט״

 אלע אין אץ ױניאן ד־ן אין זיך ט:ט עס
 אײנעם אזא מיט און ױניאנס, אנדערע

 פאר־ צו ז*ך שווערער פיל אדי אױןז א»ז
 א־נםענליך 1■כא מאננעפ איז שטעהן

אויםצוקוםען.

 קריגט א״נער אױב
 ״נערעכטיג־ די נים

 װאס אלעם איז ק״יט״,
 ווע־ געטאן דארף עס
 *ו װענדען זיך איז רען
 פון םעקרעטער דעם

 שרײכט אדער יאקאל,
צו דירעקט
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אויפמערקזאם!

 דרעפעפ, םהױרטפ, פופם, קלאוקפ, נ״י ארנײטער די
 שעפעד די פון גאוםענטפ לײדם אנדעדע אלע יאון

 רער דאם בעמאכם, אױפםערקזאם װערען יארנן נױ
 אינ־ דער פזן רמפארטםענט אדגאניזײשאן

נעמפענם םערנעשאנאלהאפ
אפיםעס דהייצ̂מ

סטײטס דזשױרד נױ אװ קאנעטיקוט יארק, נױ
 םון שטעדטלאך און שםעדט די אין גארםענטם לײדים כײ באשעפטיגט זײנען װאם ארבײטער, מ

 ארגאניזיישאן־חך אינטערנעשאנאל דעם םיטצוהעלםען געבעטען זײנען שטאאםען, דרײ דערםאנטע די
 אוט־אװ־טאון ד' װעגען אויםקינםטע ברײנגען װעלען זײ װען טאן, עם קאנען זײ פארטםענם.

פארעפענטליכט. דא װערען װאם אםיםעם, כר. די םון אײנעם אין אדער אםים, דזשענעראל אין שעפער פריװאט. םטריקט װערען נעהאלטען װעט עם װערען. אדױסגענעבען ניט קײנעם צו װעט אעפארמאציע די
אפיסעם: אומ־אװ־םאון «לע פון ליםט די איז אם

םטריט מעין 927 העדקװארטערם טרײדם טעטאל קאננ. ברידזשפארמ,
. רעיד םר. — 4501 טארקעט עווענױ אראנדזש ם. 68 דזש. נ. נוארק,

כרות — 4507 װײװערלי םטרםי מאנטנאטערי 103
ר^זענבערג, — 2883 םאנטנאטעיי סטריט טאנטגאםערי 76 דזש. נ. םיטי, דזשוירזי
שנײד. •

_ שנעיד — 2040 ברענטש לאנג בראדװײ 114 דזש. נ. ברענטש, לאנג
• דוראנדא טר.—־ר1499 האקענםאק םטריט טעין 7 דזש. נ. האקענסעק,
 מיניע — 0068 פאינט האנטערם

ארעטצקי שוב, פאשקיל,
עװענױ חשעקםאן 9 א. ל. סיטי, איילאנד לאנג

אקאטשיא םערי דזש. ג פלײנפיעלד,
דזשאנםאן .עליזאבעטה י. נ. װאלע, םפריננ י. נ. װאל/ םפרינג

בריטטאן טרם. י. נ. אדאמם, י. נ. אדאםס,
םארין הערי 226 באקם y קאננ. קאלטשעםטער,
לאגארדיא אננא םטריט םטילװאטער 42 קאננ. םטאםפאת־,

םאגיא ל. — 3796 הילקיעםט עװענױ טע4 םאוט 35 י. נ. ווערנאן, םאונט
קעיהםע. ק. ם. םטרים דזשארדזש 340  בראנזוױק, נװ

;ן^באי פארם
מענעדזשער. ד^לפערין, רזשײקאב
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 •*ראיי׳ י«נחד,
די אזן ״ייו, גיי״

MMU -.1 1«»יי«ר דק װו■ ותלמ— 

imm •nrnfi,אר«א«*
tf ו׳דז יײזi<»s* •ײ#י« «״ «r יד» 

 ימל «יז
־ ײ י f י f f fM V  • 'J,

אינםןרנעשאנאל חזר
p r i c e  t cnnayrw  York, f ridnv, Ipril 13, J923, .1923 ,1 א«רילV»13 R P n iVol, V, No, 15,

ט ק ר ט ם שאגאל פץ קאונסיל די אינטערנע
םטאן אין לאקאלס בא

 װען ענטודאזם, מיט אויפגענוטען װערען ■ערלשטיץ װײס־פדעדדענט את דגמאן •דעױדענט
שען דץ עןזאל לאקאלס די אגיטירען די פאדבונדען; עגגער דך נוױ

ס״ און זינםאן •רעזידענט 1אי ןונער ר ן װײ ױי ריסטדיקט־ א אין *וינױפנינדען ו
 וױיט דט שויז א־ז דאס ױ»ס קאונסיל, כא־ *ו נעיוננען ■עײשנױין ■רעזידענט

m׳i v>״ •i*r> I רעי׳ זיף ז«ולעז ז״ »קאלס1ל רי װענען  r

זזע־ פראנציסקא סאן פון ,קלאזקמאכער
ענה זיגױיכען א כיז קעמפעז לען

.— - . . 4-

p אױמז אנגעקוכזען כאראף סעקרעםער rtrr,onp.

̂וט וױיסען, ילעזער אונזעחנ וױ  ה
 וױיס״פרעזידענט אין דגראן ארעדדענט
̂וף ^עצטע פערילשטיץ  באס• ניווכט װ

 גונת גענראכט האט באזרך דער און &*ן
 אחין די דינען געפאה״ע; רעד*ט*טען.

ױנ״ ד־ באפעסטינען צו נעסע־
̂טארקט םיל זײנען ײעיכע יןוגס,  גע• גע

̂ובכעגעם דעם דורף זוןןרע;  גענעראין• געי
 דורכ־ ילעצטענס איז דאיט װאפ סטרײה

 דער פיט טאקע — געװאיען מפיהרט
 װע^ער פעילשטײן, ברודעי פון דילןי
 געװאיעז געשיקט אהין ספעציעל איז
 נאארד. עקזעקוטעו גענעראל א-נזער פון

 שלוס־אתט דער געלוען איז דערסטרי^
 #רגאגיזאציאנס-לןעט־ א^נגאתישען םון

 אנגעםיהיט דארט איז עס ױאס ״■ײן
 אינ״ אונזער פון הילף דער םיט מװאיען

טעמעשאנאל.
 זײנען ■ערלשטײן און דגכאן א^זא,

 באפעסטי• אהין געםאהרען װאף <עצטע
 בע- קעגען זאיען די לאקאלס׳ רי גען

 האבען זײ װאס דאס אויםחאלטען סער
סטרײק. דעם דורף נעוזאינען
 עס האט ציריק צײט א מיט :אך

 אי־ע דאס ׳דעם װענען געלזאנדעיצט זיך
 זאיען באסטאן אין לאקאילס אונזעדע

 אײן אונטער װעדען פאראײניגט
 גערעדט האט טעז כאארד. דדשאינט

 געקוכיען איז עס װען אבער געיעדט, און
 דעטאיט איז עס, פארװירקיציכען צו

םאל ראס געװארען. ניט גאר דערפון

 קאאוק• אונזע־ע םון סטרײק דער
 םו־ אין איז פלאגציסקא סאן אין טאכער

 אײנ״ דיגען כאיעכאטים די גאנג. יעז
ײ גע׳עפאיט.  ניט אלץ נאך וױלעז ז

 ױגיאן, א אחן ױניאן. ק״ן םון וױסען
/ טענה׳ן י ײ פאי איז ז ױניאן. א סיט וױ בעסעי, ז
 די אויף טענה׳ז זעלבע דאס און

 װײסען די אז זאגען, זיי סטרײקעי
ײ םאר װאס אויר ײ און בעסע-־, איז ז  ז

 און !ױניאן א האבען יע ד,יקא װילען
ײ זײגען יעם פאר  קעמפען צו גרייט ז

 דאס דין, נױטיג װעט עס לא:ג רױ
 װע• זײעחנ כאלעבאטים די ביז הײסט,

 שמערצםול וױ איבעדציעען, זיך לען
ײ פאר זײן ניט זאל דאס  קילאוה״ די אז ׳ז

 אר• ניט ױניאן א א־־׳ז װעלען טאכער
כײטען.

 חןר אין כאאמטע פאר װאהלעז
3 ױניאן.לאקאל סעמפעל-מאכער

 איז א«ריל, ען67 דעם שבת, יעצטען
 עווע״ טער6 רער אייף ה«וי, כיייענט אין

 קלאוק־ רער ביי װאהלען טארנעה־מען
 וױיס־ .3 לאקאל ױניאן, סעטטעימאבער

 װי״ איי לעםסאװיטש סעמועל •רקזידענט
 ‘סעטדמע םאי נעײארען עױועחלט דער

 נע״ ערוועחלם אויך איז עם נעדזשער.
 «ער• 15 םון באאדד עסזעמוטיװ אז יוארע!

wt באשטע• סאמיםע, םאנד״ ״םיס » און 
• , טעדזאז. דדיי םוז הענד

נע־ אבעז1ו 3 לאהאל אין װאהצען ד־

 װניאן פרעםערם הלאוס
 דעם פײערס 35 .לאסאל

io ױכילעאופ יאהױגען 
פאגד רפליף פון

ױנ־ ארעםערס קאאולן רי ,35 לאק̂א
 דעם םײערען צו באשאאסען האט יאז,
 רעיציוי- דעם םון ױבייצעאום ־יאהריגעז10

 עקסקוירשאךאויסםאהר אן דורד סאנד
 מיטגיליד יעדער רױוער. האדסאן אוים׳ן

̂אקאא סיז  םרײעז א באסוםען װעט י
 עססטרא אז װילעז װאס די טילעט.
 דארםעץ װעלעז פרוי םאר-דןןר טיקעט

 גלײן זיך באזארגט סענט. 50 צאהאעז
טיקעטס. מיט

 ילא״ דער גיט געאעגעגהײט דער צו
 רעליוײ דעם װעגען בוך א אױיס

 כייטנאײ די און ױניאן, דער אין שאנ־
 עפעס האבען ױאס ,‘אהאי4’ דעם פון דע־

 אר־ א; דורך ע:ין דעם װעגען זאגען צו
 נע״ זײנען נאגריסונג, א אדעד טילע״
 אפיס אין צוצוישיסען יר>יגי דאס בעטען

®P ביעס־ דדש. ברודער 1צ ,35 לאלאצ 
יאקאי. םון מענעדדשער לא/

 מא• «אר א מיט צאך םארקומעז דארםט
 צײט דער אין יאנואר, אין צורי?, נאט
 אין װאחילען די •םאר קוםען עס װען
 דעם צונויןי שמעילען וואט יאקאלס, איע

 יױ <*ילאו£ם»כער די פון באארד דזשוינט
 הא־ ילאקאל דעם אין װאחלען די ניאן.

 םארקומעז, נעקאנט ניט אלץ אבער בעז
 סעטיעי־סא״ די װאס דעם צויליעב

 איטײלען זיר נעװאלט דוקא חאבען כער
 זײ זמיצע מיט טײלארס, לײדיס די סון

 צו־ צײט געװיםעד א םיט זיך האכען
 װען אבער איצט צונױםגעבוגדען. ריס
 אםיציעל שוין זײנען טײלארס לײדיס די

םארגעקומען גן7זײנ ,3 לאתאל םון ארוים .)13 זײט אויוי (שלוס

 פאר־ א אן דארט געהט עס אלזא,
סןי.•P כיטעדטער

אגגע״ שוין איז נאראף סעקחוט^ר .)7 זײ• אויןי (שלוס

 נ«ר פײמדס ליידפ
 פאר פשארטעד 8 פעוי
לפפאל אײגמנעם אן

אל דער  אספליגען יײן נײדג־ט יי̂ן
.3» דפער

 M11 יאר?, ניו סון ט״יאלס ל״דיס ד•
ט י׳נצטענס ז״נען m איגעט״י v w פון 

o n ■װעלנ׳ןן נ״ט ,3 יאיזאר ?יאמראנע׳ 
 צױ ג׳ןװ׳וז «ייט געװ־כע n פאר זיינע; זיי

 טפנעתאיטע; ייטר לע׳וטע האנעז זאכען,
 נאשלא״ איז עס װעלנען אױף ר־ט־ננ, »

 פפיס אין ײעניען צי זיר נעײפיען סען
 א נש־ א־נטעמעש^גאל אונזעי פון

 און יפקאל אייגעכעס אן םאד טשארטעד
 הןוםי״ • נעװטרען אויסנעיולינען א׳ז עס
 נרא- דך האט «ס באזפמע;, «ןו דאס טע
טעי דאס נענ־אכט, אזױ ד« 3 נו  אונ־ 8

 גױ סון טיייטרס ליידיס די װעיכעז טער
 ז*ל טמאניוירס, נעװען אראל דינןן יארק

״ן א־צטעױ  ליידיס די און פאמומען, נ־ט י
 •סטליגץן ז־יעד *וריין כאקוטע; ט־ייארס

.38 נוטער
אויסגעיןל־נען א*י סיט׳נג דעס אויף .)1» ז״פ י1,ייו 9ושײ

קלזולאנו אין ורחש-היױנג ד
יױצ די "Z ז״ן װעם זיגסאן פרעזידענט ז י י ן י

 קלױױ אין װעט אסייל טען20 דעם
 באארד םאד׳ן :זיריגג א םארקומען לאנד

 קלאוק״אינדוס״ דער םון חנםעריס אװ
ײ טריע.  ױניאן די װעט היריננ דער נ

 די סאר וױידזש״העכערוגג א םאדעחנ;
̂יעס פון ארבײטער אין כרענט

קיאומ״טרײד,
 איז ■ערילישטײן וױיס־«רעדדע;ט

 קלױױ אין אפגעפאהרעז שכת לעצטען
 םאדכרײ״ יעצטע די םאכען צו ילאנד

 ױגיאן די הירינג. דער םאר טונגעז
 כאארד סאר׳ן םארברענגעז נעםליןי װעט
 סטאטיס״ רײהע נאגצע » רעסעריס אװ

 אונטער אז וױיזען, װעלען װאס טי?ס,
 דער לויט אומשטענדען, איצטיגע די

 אר• די זײגען טרײ̂ד אין ■ראסיעריטי
 אין העכערונג א צו כארעכטינט בײטער
 די זײן וועט דאס וױידזשעס. זײערע
 רעםעריס איו נאארד םון זיצונג ערשטע

 כי״ דער טשערמאן, נײעם דעם םיט
 לעקנרןזוחןר און איגזשיניר װאוסטער

 דעם םארגעהסט װאס קוק, ל. םאריס
 טשערכמז, געװעזענצם דעם םיז «לאץ

 וועיכער םעק, דו. משי^יעז דזשאדזש
 רמזיג• צווייק צײט קורצער א מיט האט
אמט. דעם םון נירט

 בײ זיין וועט זיגמאן •רעזידצנט
 זי״ די ביי זײן װעט ער הירינג. דער

 עס אױב צוהעלםען, װעט און צוננען
סאט. און ראם סיט זײן, נױטיג וועט

 n דאס ניט, פ־אכע ;,,ל איז עכ
 בא• דינען לי־ײוילאנד ;,א טאכעד-ה,א4קי

 אין העכערונג א באק-טען צ רענטיגט
 כאי״עכא״ זײערע אכער וױיחשעס. די

 טא״ זײ אױןי אץ אנחןרש דענלען טים
 צו היריננ, דעד צו פא־בארײטונגעז כען

 קיץ זאיען ארכײטער די אז ״פ״טען״
 כאקוסען. ניט וױידזשעס אין העכערומ

 סא״ די נאטיריױ, װעט, ױניאז די
 מעג״ נאי וױ שטארמ אזוי טאכעז דערו:;

 דעד דאס האפען׳ צו איז עס או; ייר,
 די אײנזעדזן װעט רעפעדיס אױ כאאדד

 א אלן ױניאן דעד פון טענות גערעכטע
 אר״ די פון וױידזשעס די אין העכערוננ

װעדען. באוױיליגט װעט ב״טער

 דעם םסורענטמו אונזעוע פװ אונםערחאלםוננ ױ
עריוסײשאן לײכאר די לככוד זונסאנ

האנווענשאו
 טען16 דעם סארנאכט, זונטאג דעם
 סטוחןנטען די לעהרער, די ײעאעז אפייל,

 אינטערנע־ אילע פון םרײנט זײערע און
 אױ־ אין םאדזאםילען זיך היאסען, שאנאיל

 אינטערנעשאנאיל אונזער םון דיטארױם
 עס וואו סטריט, טע16 ײעסם 3 ביילדיננ,

 5אונטערהא^טונ שעהנע א פארקוטעז װעט
 דריטעױ דער צו דעילעגאטען די יכבוד

 װאדקערס ״די םון קאנװעגשאן יעהריליכער
 ײעיל־ ,“אטעייקא אװ בױדא עדױקײשאן

 דעם שבת, יא־־ק, נױ אין זץ־ עפענט כע
אפדיי. טען14

אײ.* אמרזירונגען אנדעדע איע אחוץ
 ווע־ געוױזעז ײעט אונטערהאיטונג, דעד
 ״אײג־ דער םון פיקט׳שוד מואוױגנ א רען

 װעט אונטערהאיטונכ די טעא-יע״. שםײן
םארנאכט, אזײגעד 4 אום אגםאנגעז «יך

 אין שפעט ביז םארציהען זיך װעט און
 דין דארט וחןט עס ארײן. נאכט דער

 און טארםרינקען צו און צוכײסען צו עפעס
ן  אימ טעצצעיל, א כאפען אויך וועט מ

־* ױניטי.
לוסטע, זײן וועט עס װארט, אײן מיט
םרעהיױ. אין ילעבעדינ
 אראנדזש־ דעד םון באשיוס א ילויט

 וועט סםודענטעז, די סון קאמיטע טענטס
 עס אײנטריט. סענט 25 קאסטען עס

מעהר סך א ױין ווערמ אבעד װעט
 צוגעשיקט באקומען האבעז װאס איע,
 סדײטאנ אפרעכענען זיך קאנעז טיקעטס,

 עדװ״ אונזער םון אפיס אין שבת אדעױ
 װעסם 3 אין דעפאדםכיענט, קײשאנאיל

 א־ײנ״ כײם זונטאג, אדער סטדיט, טע16
או:טערנעהטונג דער צו געהז

אינר&לט־םארצײכניס

.15 נוםער ״נערעכטיגקײט״

האיץ. מיפיװ צקז ש. נ. — ײאד די •2 דיט
י .3 זײט ױ ו פון מיטעגען ו

שעחנהאז י. — 22 לאקאל ב^יויד
 •1■אל די נא«יצען. לדױקײעאגאל .4 זײט

אמע• פון גז^זיכםע ?4סאציפי און פי׳#ע
 זיף חזיים ײאס קארםא;. דר.—ריקע

או קלאוקײעסעד דער אין  4,לאק* ױני
ברעסילאו. דזש.—? 35

 !אסירונגעי און פיאגען ײיכמיגע .5 דיט
 פון נײעס שעהן. ב׳ — 1 צאקאא איו

סענכעי. העלט ױניסן
 חײגפיכען םרײד קיאל? 1»י אי^ען .0 זײט

םי׳ וױיכעיע הײמאן. ל.—סיזןזז  קװי
״ה^ןוס״. פמי׳ן רונגען

ײ •®סירונגען וויכםיגע .7 זײט  אונזערע :
באאבאכטער. א—בןןספאן אין לןוקא-ס

פ?י איז פערעאמאז. ג.—(סקייל) עיי
נסכיץ־ביכעל. רעד&לכאר׳ס םלן .8 זײט
 פרן מיעיג; ילחיליכעד פעדבעל דער .9 זײט

 י;• — באאיד צקזעקוסױו דזשענעיפל
ײאנאװסקי.

ב י.—׳יאח״ א*ז •io זײט
 זעא־ א. — קירכע די און ■ן)ליכיק .11 זײט

 כל״ה — (געדיכפ) פריחכן)רגעז דין.
כירשטײן.

ט ״ «ן .12 ז  אפיכלס די אדן ®עמיגקיים ױגי
™ יזשאיגט פון * ק׳לפוקסא״ דעי פון ב
 רעפא״טער. סטע• )c ־־ ױני«ז כעי

עי.8 פ דזשאהז—בילדונג אדנײםער ־
ט שמ״עסען. קורצע .13 זיי
®ד״ועי־כײזכענבב — 15 אלן ו4 זײט
כ פון (ונ דיט ״ פדײעיסײו״ .1 ז

כענמש.


